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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
začíná jaro, příroda se probouzí, ptáci
zpívají jako o život, barvy se nám rozjasňují
a přiznejme si, že i nám lidem s přibývajícím
příchodem jara se začíná zlepšovat nálada.
Sluneční paprsky proměňují naše rysy, více
se usmíváme a teplejší počasí a hřejivý pocit sluníčka nám přináší naději na lepší časy.
Zanechme na chvíli rozjímání a zachovejme
si na úvod tento smířlivější tón. Blíží se nám
další vydání Uhřičických novin, ve kterých
Vás chci seznámit, jaké investiční akce nás
čekají v tomto roce. Po dokončení kanalizačních přípojek v minulém roce, nás čeká
hodně práce na zvelebení a úpravě veřejných prostranství.

Prvořadým úkolem je obnova úpravy
plochy podél hlavní silnice směrem na Kojetín. První částí bude úprava komunikace
zpřístupňující vjezdy do zahrad. Dále pak
bude provedeno vybudování parkovacích
míst a následná výsadba nových stromů
a dřevin.
Další investiční akcí v letošním roce je
vybudování vjezdů na Rajčudě a následná
úprava veřejných prostranství s vybudováním parkovacích míst v hodnotě okolo
600.000,-Kč.
Závěrečnou plánovanou investiční akcí,
která na nás čeká, je vybudování chodníku
od kulturního sálu podél hlavní silnice na
Polkovice v hodnotě asi 1.000.000,- Kč. Na

tuto investiční bychom chtěli požádat o poskytnutí dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury (SFDI), která se pohybuje ve
výši 85% celkových nákladů a zbylých 15%
by dofinancovala obec.
Z menších investičních akcí se bude realizovat výsadba zeleně okolo samoobsluhy
a vybudování polo podzemních kontejnerů
na tříděný odpad.
Vážení spoluobčané, i v letošním roce
nás čeká spousta práce. Věřím, že investiční
akce, které jsme si naplánovali, se nám podaří ku prospěchu nás všech zrealizovat, aby
se nám v naší obci dobře žilo a cítili jsme se
zde spokojeně.
Jaroslav Křepelka, starosta obce

Společenská kronika
Počet obyvatel k 31. 12. 2016:
552 obyvatel

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 16. Března 2017 oslavil pan Josef Venclík
90. narozeniny. Ke gratulaci se za všechny občany připojila také sociální komise. Členky sociální
komise oslavenci panu Josefu Venclíkovi, který
je stále svěží a v dobré kondici popřály pevného
zdraví. Současně předaly kytičku a malý dárek.
Věra Tichá, Lenka Toboláková

V roce 2016 se narodili:
Vrábelová Amélie Julie
19. 8. 2016, Brno
V roce 2016 nás opustili:
Bocan Jiří		
Holík Ladislav		
Hudeček Zdeněk		
Hudečková Anděla
Indrák Alois		
Juráčková Zdeňka		
Kapoun Aleš		
Kyselá Miluše		
Kyselý Bohumil		
Lukášová Milada		
Martišek Svatopluk
Silbernágl Stanislav
Skřipec Ivo		
Slovák Antonín		
Štastníková Ludmila
Štěpánková Jana		
Zavřelová Anna		

Průměrný věk
v roce 2016:
61
83
61
89
64
85
41
78
90
81
87
67
52
70
90
68
70

Ženy:
Muži:

46 let
45 let

Statistika
nejčastějších jmen:
Jiří
Marie
Josef
Jaroslav
Martin
Petr
Jana
Anna
Eva
Zdeněk

19 obyvatel
17 obyvatel
16 obyvatel
16 obyvatel
16 obyvatel
15 obyvatel
12 obyvatel
11 obyvatel
10 obyvatel
10 obyvatel
Jitka Seidlová

Územní plán obce Uhřičice
Obec Uhřičice nemá dosud, jako jedna
z mála obcí v našem regionu, zpracovaný
územní plán. Vedení obce se podařilo v průběhu roku 2016 na veřejném zasedání zastupitelstva prosadit usnesení, kterým byl celý
proces územního plánování nastartován.
Územní plán je základním koncepčním dokumentem obce, který vytváří podmínky pro
její ideální rozvoj. Hlavním úkolem územního
plánování je vymezovat veřejný zájem na využití území, stanovit podmínky pro umisťování
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a prostorové uspořádání staveb a opatření na
pozemcích, zajišťovat ochranu přírodních stanovišť a stanovišť druhů, apod. Územní plán
vzniká poměrně dlouho, celý proces trvá 2-3
roky. Zhotovitelem územního plánu pro obec
Uhřičice byl zastupitelstvem obce schválen
pan Ing. arch. Ivo Motl, který má s touto činností bohaté zkušenosti. Pro zajištění součinnosti a komunikaci se zhotovitelem územního
plánu byl zastupitelstvem obce pověřen starosta Jaroslav Křepelka. Do procesu veřejného

projednání schvalování územního plánu budou mít možnost se zapojit i občané naší obce
a vyjádřit tak svůj názor. O tomto jednání budou předem a včas starostou obce informováni. Starosta obce byl zastupitelstvem dále pověřen k podání žádosti o přiznání dotace na
územní plánování na Ministerstvo pro místní
rozvoj České republiky.
Vedení obce pevně věří, že se podaří započatý proces tvorby územního plánu naší obce
úspěšně dokončit.
Bc. Eva Poláchová, místostarostka

BŘEZEN 2016

USNESENÍ č. 17 ze zasedání Zastupitelstva obce Uhřičice
konaného dne 9. 3. 2017
185/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
doplněný program jednání zastupitelstva.
186/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
bere na vědomí
rozpočtové opatření č. 21 a 22 – prosinec
2016 a změny v rozpočtové skladbě.
187/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
odměny neuvolněným členům zastupitelstva obce v nezměněné výši.
188/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
a) schvaluje
zveřejnění záměru - Dodatku č. 1 k nájemní
smlouvě ze dne 28. 2. 1997 mezi Obcí Uhřičice a Českým rybářským svazem, z.s. se sídlem
Tovačov - Annín 16.
b) schvaluje
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 28. 2.
1997 a pověřuje starostu k podpisu dodatku
smlouvy.
189/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
nákup komunální techniky – traktor NEW
HOLLAND BOOMER 25 společnosti s příslušenstvím dle cenové nabídky spol. HITL,
s.r.o. Dobelice 57, 672 01 Moravský Krumlov,
IČO: 25321765.
190/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
pověření starostovi obce provádět rozpočtová opatření ve výdajích a v příjmech neomezeně.
191/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
opravu dešťové kanalizace na bytovém
domě č. p. 132 a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy.
192/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Směrnici o rozpočtu č. 2 ze
dne 15. 11. 2016
193/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
dotaci ve výši 10.000,-Kč MS „Zábrodí“ Uhřičice na rok 2017 a pověřuje starostu obce
k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

194/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
dotaci ve výši 30.000,-Kč SDH Uhřičice na rok
2017 a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
195/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
dotaci ve výši 5.000,-Kč posádce Dračích
lodí Uhřičice na rok 2017 a pověřuje starostu
obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

200/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
cenovou nabídku na vypracování projektové
dokumentace cyklostezky Tovačov – Bezměrov, k. ú. Uhřičice – I. etapa (viz. příloha).

196/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
dotaci ve výši 8.000,-Kč oddílu badmintonu
na rok 2017 a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.

b) pověřuje
starostu obce podáním přihlášky do Dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí střední
Moravy“.

197/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
dotaci ve výši 50.000,-Kč oddílu kopané TJ
Sokol Uhřičice na rok 2017 a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
198/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
a) bere na vědomí
informaci Charity Kojetín zřídit Terénní odlehčovací služby a konstatuje, že obec Uhřičice má zájem o zajištění těchto služeb pro
občany obce.
b) schvaluje
poskytnutí účelové dotace ve výši 10.000,Kč žadateli Charita Kojetín se sídlem Kojetín,
Kroměřížská 198, IČO: 70236445 na pokrytí
nákladů souvisejících se zavedením Terénních odlehčovacích služeb a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní smlouvy.
c) schvaluje
v případě zaregistrování Terénních odlehčovacích služeb Charity Kojetín každoročně
(minimálně po dobu 5 let) přispívat Charitě
Kojetín se sídlem Kojetín, Kroměřížská 198,
IČO: 70236445 na provoz Terénních odlehčovacích služeb finanční částkou ve výši 20,-Kč
na jednoho obyvatele obce Uhřičice.
199/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
poskytnutí účelové dotace ve výši 12.000,Kč Oblastní charitě Kroměříž, se sídlem Kroměříž, Ztracená 63, IČO: 18189750 a pověřuje starostu obce k podpisu veřejnoprávní
smlouvy.

201/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
a) schvaluje
vstup obce do Dobrovolného svazku obcí
„Sdružení obcí střední Moravy“.

c) schvaluje
Zakladatelskou smlouvu a Stanovy Dobrovolného svazku obcí „Sdružení obcí střední
Moravy“
d) schvaluje
příspěvek ve výši 3,-Kč na obyvatele za kalendářní rok a příspěvek ve výši 3,-Kč na obyvatele za kalendářní rok do fondu RFPPSM
(Regionální fond pro přípravu projektů na
střední Moravě)
202/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
a) schvaluje
záměr pronájmu nebytových prostor v budově č. p. 71 – přízemí za účelem provozování kadeřnictví
b) schvaluje
smlouvu o pronájmu nebytových prostor
v budově č. p. 71 a pověřuje starostu obce
k podpisu smlouvy
203/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
vypracování projektové dokumentace na
chodník podél silnice II/367 od autobusové
zastávky k účelové komunikaci ke hřbitovu.
204/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Uhřičice
a Dobrovolným svazkem obcí Povaloví.
205/17/2017 Zastupitelstvo obce Uhřičice
bere na vědomí
cenovou nabídku prodeje pozemků v katastrálním území obce Uhřičice t. č. ve vlastnictví společnosti CERAM, a.s., v likvidaci.

Jaroslav Křepelka v.r., starosta obce; Bc. Eva Poláchová v.r., místostarosta obce
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Zastupitelstvo obce Uhřičice – Nařízení č. 2/2015 – Tržní řád
Zastupitelstvo obce Uhřičice se na svém zasedání konaném dne 19. 11. 2015, usnesením č. 97/09/2015 usneslo vydat na základě
§ 18 odst. 1 a odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb.,
o živnostenském podnikání (živnostenský
zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 a § 102 odst.
4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto
nařízení:
Čl. 1
Účel nařízení
Toto nařízení stanoví podmínky podomního
prodeje v obci Uhřičice.
Čl. 2
Základní pojmy
Pro účely tohoto nařízení se rozumí:
a. prodejcem fyzická nebo právnická osoba, která prodává zboží nebo poskytuje
služby; za prodejce se rovněž považuje fyzická nebo právnická osoba, která
zprostředkovává prodej nebo poskytování služeb
b. podomním prodejem všechny formy
prodeje zboží a poskytování služeb

bez předchozí objednávky, případně
i pouhá nabídka zboží či služeb, které
jsou provozovány fyzickými osobami
či zástupci právnických osob obchůzkou jednotlivých bytů, domů i objektů
určených k rekreaci.

Čl. 3
Podomní prodej
Podomní prodej je na území obce Uhřičice
zakázán
Čl. 4
Kontrola
Kontrolu dodržování tohoto nařízení jsou
oprávněni provádět pověření zaměstnanci
obce zařazení do Obecního úřadu Uhřičice.
Čl. 5
Sankce
Na porušení zákazu podomního prodeje stanoveného tímto nařízením se vztahují zvláštní předpisy, zejména zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů1 a zákon č. 200/1999 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů2.

Čl. 6
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se Nařízení obce Uhřičice č. 1/2015.
Čl. 7
Účinnost
Tato nařízení obce Uhřičice nabývá účinnosti
dne 11. 12. 2015
Bc. Eva Poláchová, místostarosta
Jaroslav Křepelka, starosta
_____________________________________
1. Poruší-li fyzická osoba nebo právnická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské činnosti povinnost stanovenou
tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisu (§ 58 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů) uložena pokuta
až do výše 200.000,-Kč.
2. Poruší-li fyzická osoba povinnost stanovenou tímto nařízením, může ji být podle
zvláštního právního předpisu (§ 46 odst. 3
zákona č. 200/1990, o přestupcích, ve znění
pozdějších předpisů) uložena pokuta až do
výše až 30.000,-Kč.

Odpovídáme na Vaše dotazy
Na obecní úřad byla doručena žádost jednoho z našich čtenářů o zodpovězení dotazů prostřednictvím Uhřičických novin.
Čtenář se konkrétně ptá, proč v souvislosti
se založením Dobrovolného svazku obcí Povaloví a rozhodnutím vybudovat v naší obci
kanalizaci, nebylo vyhlášeno místní referendum. Místní referendum, nebo jinak řečeno,
místní lidové hlasování, je jedním z institutů
přímé demokracie. Provádění místního referenda upravuje zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o místním referendu“). Místní referendum lze uspořádat za předpokladu, jestliže
se na tom usnese zastupitelstvo obce nebo
přípravný výbor podá návrh na konání místního referenda (dále jen „návrh přípravného
výboru“) a zastupitelstvo obce rozhodne
o jeho vyhlášení. Návrh na upořádání místního referenda podán nebyl. Obě záležitosti,
vstup do Dobrovolného svazku obcí Povaloví a vybudování kanalizace, byly projednány
a schváleny na veřejném zasedání zastupitelstva.
K dalším dotazům uvádíme, že veškeré činnosti související s výstavbou a provozem ka-
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nalizace v obci Uhřičice, byly a jsou v kompetenci Dobrovolného svazku obcí Povaloví,
se sídlem Lobodice 39, 751 01 Tovačov. Nejvyšším orgánem svazku je valná hromada,
která je tvořena stejným poměrem zástupců
za každou obec, jak je blíže popsáno ve Stanovách „Dobrovolného svazku obcí Povaloví“. V kompetenci valné hromady je schvalovat rozpočet svazku, navrhovat a volit členy
představenstva, rozhodovat o výši odměny
předsedovi představenstva, schvalovat výši
stočného, apod. Jednání představenstva
jsou veřejná. Dobrovolný svazek obcí Povaloví provozuje vlastní webové stránky www.
povalovi.cz, kde jsou zveřejněny schválené
dokumenty dotčených obcí. Také informujeme naše čtenáře, že kompetentní k vyřízení
dotazů ohledně záležitostí spojených s výstavbou a provozem kanalizace je předseda
představenstva Mgr. Jannis Isakidis, nikoliv
Obecní úřad v Uhřičicích.

ti dětí, nebo seniorů, kteří by projevili zájem
o užívání prostoru bývalého obecního úřadu,
se na obec v této záležitosti nikdo neobracel.
Pouze připomínáme, že záměr obce pronajmout obecní majetek, musí být po dobu
15 dnů zveřejněn na úřední desce, aby se
k tomuto záměru mohli vyjádřit i jiní zájemci.
Po výstavbě kanalizace v naší obci odsouhlasilo zastupitelstvo revitalizaci některých
veřejných prostranství, tato úprava se bude
týkat i změny parku směrem ke Kojetínu. Na
základě projektové dokumentace, kterou pro
obec vypracovala paní Ing. Anna Acostová,
která se zabývá projektováním okrasných
zahrad a okrasné výsadby, bude tato úprava
provedena ještě v letošním roce. Péče o pěkný vzhled obce je jedním z mnoha důležitých
a potřebných úkolů, který si zastupitelstvo
obce předsevzalo řešit. Nutná bude např.
i úprava na pozemcích, které jsou umístěny
na výjezdu z obce směrem na Kojetín.

Dále sdělujeme, že obec nakládá se svým
majetkem s péčí řádného hospodáře a pokud
bude potřeba provést opravu stávající dešťové kanalizace, potom samozřejmě bude nutné opravu kanalizace zajistit a provést.
K dalšímu dotazu uvádíme informaci, že z řad
dospělých, kteří se věnují zájmové činnos-

Dáváme tímto na vědomí, že další informace,
které občany zajímají, jim zodpoví na obecním úřadě starosta obce nebo se mohou
zúčastnit veřejného zasedání zastupitelstva
a vyjádřit se k projednávaným záležitostem
v naší obci.
Jaroslav Křepelka, starosta

BŘEZEN 2016

Schválený rozpočet Obce Uhřičice
na rok 2017 (v celých Kč)
Příjmy
text

§,oddíl

Výdaje
návrh 2017

Tř. 1 Daňové příjmy (položkové členění)

text

§,oddíl

návrh 2017

1014 Ozdrav. hosp. zvířat (deratizace - nákup služeb)

7 000,00

1037 Celospolečenské funkce lesů (dotace myslivosti)

11 000,00

1111

Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činností

1112

Daň z příjmů fyz.osob ze samost. výděl.
činnosti

160 000,00

2212 Silnice

1113

Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů

130 000,00

2221 Provoz veř. silniční dopravy
(dopravní obslužnost)

45 000,00

1121

Daň z příjmů právnických osob

2310 Pitná voda

11 000,00

1122

Daň z příjmu právnických osob za obce

1211

Daň z přidané hodnoty

2 500 000,00

13xx

místní daně a poplatky

262 000,00

3143 Školní družiny a kluby

30 000,00

1511

Daň z nemovitosti

900 000,00

3314 Činnosti knihovnické

95 000,00

1 200 000,00

1 400 000,00
60 000,00

2321 Odvádění a čištění odpad. vod (kanalizace)

540 000,00

3111 Předškolní zařízení

470 000,00

3319 Ostatní záležitosti kultury
součet třídy 1:

6 612 000,00
Tř. 2 Nedaňové příjmy

800 000,00

200 000,00

3326 Poř. zach. a obn. hod. míst. kult. význ.

80 000,00

3341 Rozhlas a televize

40 000,00

3399 Záležitosti kultury, církví a sděl. prost.

45 000,00

1019 Pronájem zemědělské půdy

30 000,00

3419 Tělovýchovná činnost

1032 Podpora ostatních produkčních činností

10 000,00

3611 Programy podpory individ.bytové výst.

2321 Příjmy za stočné

50 000,00

3612 Bytové hospodářství

150 000,00

3631 Veřejné osvětlení

100 000,00

3314 Činnosti knihovnické
3319 Ostatní záležitosti kultury
(pronájem sálu, židlí, stolů)
3326 Poř. zach a obn. hodnot míst. kult. významu

500,00
6 000,00
1,00

3632 Pohřebnictví
3639 Komunální služby j. n.

150 000,00

3721 Sběr a svoz nebezpečného odpadu

3613 Nebytové hospodářství
(Gajdoš, singul., kovárna, kadeř.)

72 000,00

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu

3632 Pohřebnictví

10 500,00

3725 Přijmy za tříděný odpad

35 000,00

6171 Činnost místní správy

30 000,00

6310 Příjmy z úroků

13 000,00

součet třídy 2:

358 193,00
Tř. 8 Financování

8124 financování - splátky + přijaté půjčky

-1 074 876,00

součet třídy 8:

-1 074 876,00

mezisoučet

5 895 317,00

8115 Převod z roku 2016

1 968 683,00

Příjmy celkem:

7 864 000,00

2 000,00
218 000,00

97 192,00

4 000,00

6 000,00

3636 Územní rozvoj

3612 Bytové hospodářství

3722 Sběr a svoz komunálního odpadu

180 000,00

3723 Sběr a svoz ostatních odpadů
3745 Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň

25 000,00
300 000,00
50 000,00
1 150 000,00

4339 Soc. péče - pomoc rodině a manželství
(příspěvek k narození dítěte, finanční
příspěvek k překlenutí tíživé fin. situace)

15 000,00

4341 Soc. pom. osobám v hm. nouzi a obč. soc.
nepř.

10 000,00

4359 Ostat. soc. péče – pomoc starým občanům
(přísp. na obědy pro důchodce)

25 000,00

5512 Požární ochrana

81 000,00

6112 Zastupitelstvo
6171 Činnost místní správy

858 000,00
1 600 000,00

6310 Příjmy a výdaje z finačních operací

10 000,00

6399 Ostatní finanční operace

60 000,00

mezisoučet
6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené
Výdaje celkem

7 364 000,00
500 000,00
7 864 000,00

Vyvěšeno na úřední a elektronické desce: 15. 3. 2017
Sejmuto z úřední a elektronické desky: 1. 1. 2018
Schváleno Zastupitelstvem obce Uhřičice dne 21. 12. 2016, usnesení č. 177/16/2016
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Nakládání s odpady
Obec Uhřičice má schválenou Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Uhřičice.
Pravidelný svoz směsného komunálního
odpadu zajišťuje v naší obci spol. AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o. Cena svozu
směsného odpadu, která je realizována
v pravidelných intervalech 1 x 14 dnů, činila
v roce 2016 celkem 24.90 Kč/1 osobu. V roce
2016 uhradila obec za svoz směsného komunálního odpadu a tříděného odpadu celkovou částku ve výši 317.613,-Kč. Na základě schválené vyhlášky uhradili občané obce
poplatky za svoz komunálního odpadu za
rok 2016 v celkové výši 220.845,-Kč. Někteří
naši spoluobčané bohužel své závazky nesplnili. Neuhrazené poplatky za komunální
odpad se vedení obce snaží od občanů vymáhat. Za tříděný odpad, který se díky spolupráci občanů každoročně mírně zvyšuje,
inkasovala obec částku ve výši 29.991,-Kč
zpět do svého rozpočtu. Rozdíl ve výdajích

a příjmech uhradila obec ze svého rozpočtu.
V letošním roce došlo ze strany společnosti
AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. k navýšení ceny na částku 29.90 Kč/1 osobu,
z důvodu rostoucích provozních nákladů,
přičemž frekvence svozu zůstala beze změny. Je patrné, že náklady za odpad rostou
a do budoucna se budou zvyšovat, proto
považujeme za správné se této problematice věnovat.
Nejvhodnějším způsobem, jak ekonomicky řešit problém s odpadem a současně
snižovat také náklady na jeho likvidaci, je
jeho důkladné třídění již v domácnostech.
Zpravidla nejběžnějším odpadem v našich
domácnostech je plast a papír, dalšími komoditami je potom sklo, nápojové kartony,
plechovky, apod. Tento tříděný odpad je
podle obecně závazné vyhlášky shromažďován do zvláštních sběrných nádob, které
jsou umístěny na stanovišti u prodejny potravin a sportovního areálu.
Skloubit praktickou stránku třídění odpadu
s přijatelnou úpravou prostranství, je jeden
z mnoha úkolů, který hodlá obec řešit. Pro

Dětská diskotéka
Dne 29.12.2016 proběhla „Dětská diskotéka“, kterou jsme dětem zorganizovali k závěru roku 2016. Sešlo se nás celkem hodně.
Děti si užily spoustu zábavy v podobě soutěží, při kterých se někdy i zapotily. Namalovaly nám své vánoční dárky, které dostaly
pod stromeček. K jejímu závěru nám Emil
Zguyga ukázal jak se tančí dnešní disco
a my ostatní jsme se k němu připojili. Bylo to
opravdu zábavné a poslední akcí roku jsme
si řádně užili. Všem, kteří mně při organizaci
pomáhali moc děkuji a těším na jejich další
spolupráci v roce 2017.
Lenka Toboláková

Babinec z Uhřičic
V roce 2016 byl s podporou místního obecního úřadu utvořen spolek pro všechny
věkové skupiny žen, který si dal výstižný
název: „Babinec z Uhřičic“. Členství v tomto spolku je volné a schází se příležitostně.
V loňském roce se spolek sešel jedenkrát ke
konci roku a účastnice v něm dělaly adventní věnce. V letošním roce se předpokládá,
že se sejde několikrát. Vytypované jsou velikonoce, Den matek, Dětský den, další postupně upřesňované příležitosti v průběhu
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roku. Společné setkání má vést
k odreagování po každodenním
shonu. Datum setkání a všechny další potřebné informace budou zveřejňovány na webových
stránkách obce, Úřední desce
u obecního úřadu a vyhlášeny
obecním rozhlasem. Byli bychom rádi, kdyby se scházelo
více žen než v uplynulém roce.
Lenka Toboláková

tyto účely má obec zpracovánu projektovou
dokumentaci s názvem „Rozšíření separace
odpadu v obci Uhřičice“, díky které plánuje vybudovat polopodzemní kontejnery na
tříděný odpad. Součástí tohoto záměru je
i úprava okolního veřejného prostranství,
výsadba zeleně a také podání žádosti o dotaci. Vybudováním polopodzemní kontejnerů by se zvýšila kapacita skladování vytříděného odpadu, snížila by se frekvence jeho
vývozu, a tímto způsobem by došlo i žádanému snížení nákladů.
Obec Uhřičice je také zapojena do systému
společnosti ECO-COM, a.s., která zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů
a za poskytnutou součinnost vyplácí obci
odměnu. Výše odměny je závislá zejména
na množství vytříděných odpadů, její výše
roste spolu s účinností systému sběru. Odměna pomáhá snižovat náklady spojené
s provozem systému sběru využitelných složek komunálních odpadů.
Třídění odpadů má pro každého z nás dopad – ekonomický, ekologický a estetický.
Bc. Eva Poláchová, místostarostka

BŘEZEN 2016

Dětský karneval
Je neděle 19. února, blíží se 15. hodina
a v kulturním sále v Uhřičicích se to pomalu
ale jistě začíná plnit princeznami, piráty, rytíři, vílami a dalšími všelijakými pohádkovými bytostmi. Sál je opravdu plný, přišlo přes
40 dětí. Přesto, že do sálu stále přicházejí
rodiče s dětmi, začátek programu byl lehce
posunut. Děti soutěžily v mnoha soutěží a za
každé jejich vítězství dostávaly slosovatelné lístky do tomboly, která byla díky deseti
sponzorů opět velmi bohatá. Děti skládaly
v družstvech puzzle, hráli jsme živé pexeso,
novinový tanec, atd.
Myslím si, že se akce vydařila, což bylo patrné
z rozjařených tváří dětí. Moje poděkování patří všem sponzorům a všem, kteří mně s akcí
pomáhali, zejména Lucce Pitnerové. Doufám
že i příští rok se sejdeme v tak hojném počtu
a s novými nápady.
Lenka Toboláková

Vánoční výstava výtvarných prací a betlémů
V období vánočních svátků se v naší obci
uskutečnila výstava betlémů a výtvarných
prací. Expozice byla uspořádána ve dnech
22. 12. 2016 – 3. 1. 2017 v místní tělocvičně mateřské školy. Na tuto výstavu jste byli
všichni srdečně pozváni prostřednictvím pozvánky v minulém čísle našich listů a plakáty,
které byly rozmístěny v obci.
Podíleli se na ní studenti Střední školy řezbářské Tovačov, jejíž vedení laskavě zapůjčilo
několik výrazných exponátů ze své bohaté
sbírky. Jednalo se především o figurkový
betlém a velký betlém v životní velikosti, reliéf Klanění tří králů, reliéfy Sv. rodiny, reliéf
Panny Marie, reliéf Tři králové, reliéf Poslední

večeře páně a vyřezávanou mísu. Dále svými
exponáty přispělo Muzeum JV Moravy ve Zlíně a další sběratelé betlémů z regionu, jako
pan RNDr. Rudolf Kalovský z Kojetína a pan
Stanislav Dostál z Přerova, který je sběratelem papírových rozkládacích betlémů. Betlémy z jeho velmi početné sbírky byly vystavovány na mnoha místech ČR.
Svými obrazy, kresbami a keramikou přispěli
i členové výtvarné skupiny Signál 64. Nestor
již jmenované skupiny Ing. arch. Boleslav Leinert vystavoval své kresby z náměty místní
obce Uhřičice, dále graficky zpracované PF,
novoročenky a také část se své sbírky vánočních a novoročních přání. Obrazy se zimní

tematikou – olejomalby z Kojetína a Beskyd
byly dílem již nežijícího Ing. arch. Jaroslava
Kačírka, zakládajícího člena výtvarné skupiny Signál 64. Keramické figurky k betlému
vystavovala rodačka z Kojetína, nyní žijící na
samotě v Čechách u Přerova paní Ivana Bělařová. Její velký keramický betlém byl letos
vystavován v Olomouci.
Závěrem velké poděkování patří všem, kteří
se podíleli na přípravě této výstavy. Jedná
se především o Ing. arch. Boleslava Leinerta,
Ing. Jaroslava Kačírka ml. a starostu obce Jaroslava Křepelku, který byl hlavním iniciátorem této zdařilé akce.
Dr. Ing. Jiří Venclík
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Historie obce Uhřičice
Okupace 1938
Ráno 15. března 1938 bylo v obci vybubnováno, že bude Republiku Československou
obsazovat německé vojsko. Občané se vyzývají, aby se zdrželi jakýchkoliv projevů odporu. Týž den projelo obcí několik německých
vojenských hlídek na motocyklech. Uhřičice
byly přejmenovány na „Auhertschitz“. Německé vojsko se v obci za dobu okupace zdržovalo
jen 4x. Občané se vůči Němcům chovali velmi
zdrženlivě. Jen jejich přisluhovači, sdružení
v organizaci Zeleného hákového kříže byli
přátelští a snažili se od vojáků kupovat různé zboží, zejména textilie – válečnou kořist
(kradené) z Jugoslávie. Při oslavách říšských
svátků se povinně ozdobovaly veřejné budovy. Soukromé jen domy členů Zeleného hákového kříže, který měl v naší obci 27 členů (25
dělníků, 1 rolník, 1 výměnkářka).
Vězněni z obce byli: Pochyla Jan z č.117
za rozšiřování letáků až do roku osvobození
1945, za sabotáž, nepovolený prodej masa
hladovějícímu městskému obyvatelstvu-Dohnal František, Řihošek Antonín, Zavřel Josef,
Tichý František, Droběnová Emilie, Jášek Josef,

Vymazal Josef a Vymazal Alois, řezník, který
v Mauthausenu zemřel. Zrušen byl spolek TJ
Sokol, byl zabaven zvon. 7. 11. 1940 zemřel
Antonín Macourek, starosta obce od r. 1919.
Úřad starosty převzal a vykonával až do osvobození Josef Macourek z č. 59.
Osvobození
V neděli 6. 5. 1945 vstoupilo do obce polní
cestou od Měrovic rumunské vojsko. Dva ranění vojáci byli ošetřeni hasičskou samaritní
službou. 8. 5. vstoupily do obce jednotky Rudé
armády. V čísle 57 byl ubytován generál Nedvěděv. Starostovi bylo nařízeno, bez úhrady,
dodat pro zásobování vojska 57 kusů hovězího, 2 vepře, 10 slepic, 2300 vajec, 30q brambor, 30q ovsa, 20q sena. Jen malou část dodávky stačilo vojsko před odchodem z obce
spotřebovat. Vyhlášení konce války oslavovali
ruští vojáci velmi radostně, střelbou do vzduchu, tancem, zpěvem. Bylo mezi nimi i několik
žen – důstojnic.
Několik dní po osvobození byl zvolen Národní výbor. Prvním předsedou byl Ondřej Talaš, mechanik.

Rámcový plán akcí
pro děti v roce 2017
únor		
březen		
duben		
květen		
červen		
červenec
srpen		
září		
říjen		
listopad		
prosinec

Dětský karneval
Maškarní ples
Čarodějnice
Den matek
Dětský den
Pohádkový les
Sportovní den
Drakiáda
Stezka odvahy
Halloween
Mikulášské disco

Termíny konání jednotlivých akcí
budou upřesňovány zejména v závislosti na počasí. Průběžně mohou
být v rámci měsíce vhodně doplňovány o další, zde neuvedené akce.
Lenka Toboláková

Poznáte se?
Vážení čtenáři. Máte před sebou fotografii
žáků uhřičické školy, kteří školu navštěvovali
ve školním roce 1952–53. Je to již bezmála
65 let-někteří se odstěhovali, někteří už bo-

8

hužel nejsou mezi námi. Školáci, poznáváte
se a své spolužáky? A co rodinní příslušníci,
poznáváte své příbuzné?

Máte-li doma podobné staré fotografie
a máte zájem podělit se s nimi s našimi čtenáři,
rádi je v některém z příštích čísel zveřejníme.
Zdeněk Tichý

BŘEZEN 2016

Maškarní ples
První březnovou sobotu, 4. 3. 2017, se v naší
obci uskutečnil již 3. Maškarní ples. Pořadatelství se stejně jako v předešlých letech ujal
SDH Uhřičice spolu s obcí Uhřičice. Stejně
jako v předešlých letech, tak se i letos sešly
masky i ostatní účastníci v opravdu hojném
počtu. Masky jsou rok od roku dokonalejší.
I tombola byla bohatá. Probíhaly různé soutěže a dobře se při tom všichni bavili. Velmi
dobře byla hodnocena soutěž zvaná „páka“,
ve které dokazovali ženy i muži svou sílu
v pažích. Tak jako na všech maškarních plesech i na tomto byla vyhlášena soutěž „Král
a Královna plesu“. Nejvíce hlasů získal jako
„Král plesu“ Ernest Mirga s maskou „Amora“
a „Královna plesu“ Andrea Macourková s maskou „Elzy“. Tyto masky, které byly opravdu
dobře propracované a vítězové si na nich dali
hodně záležet, byly také po zásluze odměněny věcnými cenami. K hudbě a poslechu hrála skupina „Domino“. S jejich vystoupením
byla ze strany plesajících velká spokojenost
a odnášení si doporučení k účasti na dalších
akcích, které budou v obci pořádány. Letošní
maškarní ples se po všech stránkách vydařil
a budeme rádi když bude pokračovat i v dalších letech . Naše poděkování patří všem, kteří se organizačně na maškarním plese podíleli. Stejně tak i sponzorům, občanům a obci
Uhřičice za podporu ve formě věcných nebo
peněžních darů.
Toboláková Lenka
Šebela Martin
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Tříkrálová sbírka 2017
Tříkrálová sbírka, kterou každoročně organizuje Charita Kojetín, se v naší obci uskutečnila v sobotu 7. ledna 2017. Začátek roku
nám přinesl velké ochlazení a mráz, který
byl také příčinou toho, že v mateřské školce
praskl vodovod a způsobil značnou škodu.
V den sbírky bylo naměřeno více než – 15°
C. Přes tento hendikep se všichni mladí koledníci sešli v dobré náladě a mráz-nemráz
se rozešli po obci za svým chvályhodným
posláním. Rozdělili se do 3 skupin. Skupina
paní Boženy Charvátové byli koledníci Adam
Svačina, Jiří Koutný a Michaela Vojáčková.
Skupina paní Dagmar Skřipcové byli koledníci Karolína Onderková, Lenka Langerová
a David Koutný. Skupina paní Věry Tiché byli
koledníci Terezie Čadová, Daniela Orálková
a Lenka Opravilová. Před každým domem
koledníci zazpívali známou koledu „My tři
králové jdeme k vám“. Křídou na dveře psali
přání „K+M+B 2017“ a rozdávali symbolické
cukříky. Naši občané přispěli celkem částkou
10 568,- Kč. Všem jim patří naše poděkování.
Věra Tichá

Zájezdy za kulturou
V neděli 13. 12. 2015 se opět po delší době
uskutečnil obecní zájezd na divadelní představení. Pro tuto slavnostní událost byla zvolena návštěva představení Strakonický dudák
v Národním divadle v Praze.
Na výlet do Prahy jsme se vydali hned v neděli dopoledne, abychom si před návštěvou
divadla ještě stihli prohlédnout předvánoční
Prahu. Cesta autobusem byla sice dlouhá, ale
návštěvu Prahy jsme si všichni pořádně užili.
Procházka Starým městem, pohled na Vltavu
z Karlova mostu a všudypřítomná předvánoční atmosféra, to je prostě nezapomenutelný
zážitek.
Samotné představení Strakonického dudáka bylo souborem činohry Národního divadla
pojato v moderním stylu, který mnohé návštěvníky udivil, ale prostředí historické budovy „Zlaté kapličky“ má kouzelnou moc a určitě
stojí za to alespoň jednou za život toto divadlo
navštívit.
Protože první divadelní zájezd se setkal
s velkým úspěchem, tak na předvánoční čas
v roce 2016 byl obcí Uhřičice připraven další
výlet, tentokrát na představení Mary Poppins
do Městského divadla Brno.
Opět jsme na výlet vyrazili s předstihem,
abychom si mohli užít předvánoční čas spojený s prohlídkou Brna, ochutnávkou svařáku
a dalších lákadel, které vánoční trhy nabízí.
Muzikál Mary Poppins uchvátil všechny návštěvníky od začátku do konce. Byl plný tance,
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zpěvu, humoru, akrobatických efektů, že se
nám až tajil dech. Přestože je tento muzikál
převážně pro děti, tak si jej užili malí i velcí.

Byl to stoprocentně SUPERKALIFRADŽILISTIKEXPIJALIDÓZNÍ MUZIKÁL a už se těšíme, kam a na jaký program zamíříme příště.

BŘEZEN 2016

„Poslední leč“ MS Uhřičice.
Dne 26. 11. 2016 se konal v polní části honitby Uhřičice za účasti členů našeho spolku,
hostů z okolních MS a honců „Hlavní hon“ na
drobnou zvěř. Po ukončení honu následovala v prostorách kulturního domu zábava
zvaná „Poslední leč“. K tanci a poslechu hrála
živá hudba. K pohoštění byly podávány dva
druhy jídel a to divočák se zelím a zvěřinový guláš od našich tradičních kuchařů pana
Macourka L. a pana Langera A. Poděkování
patří paní Souškové s dcerou a paní Tobolákové za celovečerní obsluhu v kuchyni. Dále
našim mladým členům za obsluhu při doplňování a dodržování našeho pitného režimu. Příjemnou atmosféru doplnila bohatá
tombola skládající se ze srnčí, zaječí, bažantí, kachní zvěře, dárkových košů a věcných
cen. Tombolu tradičně řídil náš myslivecký
hospodář pan J. Křepelka st. Následovala volná zábava, až do půlnoci kdy jsme se
rozešli do svých domovů. Věříme, že se tato
akce vydařila, a i když z důvodu narůstající
průmyslové výroby v zemědělství dochází
k úbytkům drobné zvěře, nebyla tato „Poslední leč“ lečí poslední.
Jiří Sázel
Předseda MS

Badminton v zimě nezahálí
Druhý lednový víkend, tj. 7. 1. 2017 pořádal TJ Sokol Tovačov oddíl badmintonu
9. ročník turnaje čtyřher Memoriál Dany
Kouřilové. I když rtuť teploměru klesla pod
-20 stupňů nadšenců se do Tovačova sjelo hodně. V Tovačově se hraje současně na
4 kurtech, proto se může přihlásit větší počet dvojic. Na tomto turnaji se utkalo celkem
22 párů. Badmintonový oddíl Uhřičice jeli
prezentovat: Šebela Martin, Valenta Stanislav, Jakůbek Jiří, Ježek Ivo, Tichý Jaroslav
a Derych Zdeněk. Konkurence byla veliká

a silná, přesto hráči za Uhřičice vybojovali
tato místa: 19. místo, 12. místo a 4. místo. Nezbývá než poděkovat za jejich výkon.

místě. První příčka jim unikla o pouhé dva
body. Kluci – přijměte naši velkou gratulaci
a děkujeme za prezentování našeho oddílu.

TURNAJ BADMINTONU V BEŇOVĚ
V sobotu 25. 2. 2017 byli hráči uhřičického oddílu badmintonu pozváni na turnaj do
Beňova. Pro velkou nemocnost se však místo
původních tří našich dvojic zúčastnila pouze
dvojice Šafránek Petr a Šafránek Michal, kteří
si vedli velmi zdatně. Z celého počtu deseti
dvojic se „naši kluci“ umístili na krásném 2.

Závěrem bych chtěla všechny příznivce
sportu pozvat na turnaj v Uhřičicích, který se
bude konat v sobotu 29. 4. 2017 na sportovním areálu TJ Sokol Uhřičice.
Přijďte nás podpořit a užít si sportovní atmosféru.
Za oddíl badmintonu
Orálková Martina
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Novela zákona 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Dnem 2. května 2012 byl vydán zákon
201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, který byl
v říjnu 2016 novelizován. Ze zákona a jeho
novelizace vyplývají povinnosti v oblasti
ochrany ovzduší pro právnické i fyzické osoby.
I když už zima svou vládu skončila, přesto
chceme naše spoluobčany seznámit s povinnostmi, které nás všechny od 1. ledna 2017
čekají. Z tohoto zákona jsme vybrali pasáže,
které se týkají zejména provozovatelů kotlů a topidel na pevná paliva, tedy provozovatelů stacionárního zdroje o jmenovitém
výkonu 10 až 300 kW. V našem případě to
jsou kotle na pevná paliva, které má většina
nás jako zdroj tepla v domovních kotelnách.
Vedle toho je také potřeba věnovat stálou
pozornost i jiným oblastem ovlivňujícím
čistotu ovzduší, např.: topení v kamnech,
krbech v průběhu celého roku, pálení rostlinných zbytků na otevřeném ohništi, atd.
§ 16 Povinnosti osob
odst. 1. stanoví, že osoba uvádějící na trh
v České republice paliva smí na trh uvést
pouze paliva, která splňují požadavky na
kvalitu paliv stanovené prováděcím právním předpisem. Tolik právní formulace.
V důsledku této povinnosti musí odběratel,
tedy občan, na požádání kontrolního orgánu předložit doklad o nákupu (a tedy i kvalitě) používaného paliva, kterou musí dodavatel na dokladu uvést. Je tedy třeba vždy
poslední doklad o nákupu paliva pro tyto
účely uschovat!
Celoročně je třeba věnovat pozornost tomu,
jakou barvu má kouř vycházející z komína.
Pro jeho posuzování existuje vzorník barev kouře. Obecně lze říci, že černý kouř je
známkou toho, že není spalováno kvalitní
palivo a zavdává příčinu pro provedení kontroly inspekcí!

oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě, kontrolu technického stavu a provozu
tohoto zdroje o jmenovitém výkonu 10 až
300 kW, který slouží jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu. Doklad o provedené
kontrole prokazující, že zdroj je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny
výrobce a tímto zákonem předkládat na vyžádání obecnímu úřadu s rozšířenou působností.
V případě, že není výrobce zdroje znám, zanikl nebo neurčil oprávněnou osobu, může
být kontrola provedena odborně způsobilou osobou oprávněnou jiným výrobcem
stejného typu spalovacího stacionárního
zdroje.

§ 17 Povinnosti provozovatele
stacionárního zdroje
odst. 1. písm. h) mimo jiné stanoví provádět
jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby („odborně způsobilá osoba“),
která je proškolena výrobcem spalovacího
stacionárního zdroje a má od něj udělené

f.

g.

h.

(2)
a.
b.

V odst. 2. se zkráceně říká, že: Vznikne-li
důvodné podezření, že provozovatel spalovacího zdroje porušil některou z povinností podle odst. 1., avšak toto porušení nelze
prokázat bez provedení kontroly tohoto
zdroje, jeho příslušenství nebo používaných
paliv, obecní úřad s rozšířenou působností
provozovatele na tuto skutečnost písemně
upozorní a poučí jej povinnostech stanovených v odst. 1. a následcích opakovaného
důvodného podezření na jejich porušení
v podobě provedení kontroly. Pokud opakovaně vznikne důvodné podezření, že provozovatel nadále nebo opětovně porušuje
některou z povinností podle odst. 1., je kontrolující oprávněn vstoupit do jeho obydlí
za účelem kontroly dodržování povinností
podle tohoto zákona. Vlastník nebo uživatel
těchto prostor je povinen umožnit kontrolujícímu přístup ke spalovacímu zdroji, jeho
příslušenství a používaným palivům.
§ 23 Přestupky
(1)
Fyzická osoba se dopustí
přestupku tím, že
a.

Jistě není bez zajímavosti, když odst. 4. stanoví, že na otevřeném ohništi nelze spalovat jiné materiály než suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami.
Proto pozor na to, co na zahradě při úklidu
spalujeme!

e.

b.

c.
d.

nepředloží příslušnému orgánu vyžádané informace podle § 17 odst. 1
písm. d)
v rozporu s § 17 odst. 5 spaluje nižší uhlí
energetické, lignit, uhelné kaly nebo
proplástky
provozuje zdroj v rozporu s § 17 odst.
1 písm. g), který nesplňuje požadavky
podle přílohy č. 11 tohoto zákona, nebo
jako provozovatel neplní povinnosti
podle § 17 odst. 1 písm. h).

Za přestupek lze uložit pokutu do
50 000 Kč, jde-li o přestupek podle
odst. 1 písm. a), b), c), d), f ), nebo g),
20 000 Kč, jde-li o přestupek podle
odst. 1 písm. e) nebo h).

V souvislosti ochranou ovzduší a provozovanými stacionárními zdroji je třeba
brát také v úvahu harmonogram termínů
a změn v jejich provozu.
Leden 2017 – povinnost majitelů kotlů
předložit doklad o revizi kotle. revizi provádět pravidelně každé dva roky.
Leden 2018 – ukončení prodeje (nikoliv
provozování) kotlů na tuhá paliva 3. emisní
třídy. Budou se smět prodávat již jen kotle
s emisní třídou 4. a výše. V kotlích 3. emisní
třídy je povoleno topit i po roce 2022.
Září 2022 – začne platit zákaz topení
v kotlích 1. a 2. třídy. Bude se moci topit
jen v kotlích 3. emisní třídy a vyšší.
Veďte tato data v patrnosti a už dopředu se
na úkoly z nich plynoucí připravte.
Ing. František Orálek

na otevřeném ohništi spaluje jiné materiály než suché rostlinné materiály,
viz § 16 odst. 4.
jako provozovatel stacionárního zdroje
neuvede do provozu nebo neprovozuje zdroj a činnosti nebo technologie
související s provozem nebo zajištění
provozu zdroje, které mají vliv na znečištění v souladu s podmínkami podle
§ 17 odst. 1 písm. a),
při topení nedodržuje přípustnou tmavost kouře podle § 17 odst. 1 písm. b)
spaluje nevhodná paliva stanovená výrobcem, § 17 odst. 1 písm. c),

Uhřičické noviny č. 1/2017, periodický tisk územního samosprávného celku; Uhřičice 111, 752 01 Kojetín; IČ: 00636657; náklad 200 ks; datum vydání 6. 4. 2017;
pololetník; Zlom, sazba a tisk: Computer Media s.r.o.; www.obecni-noviny.cz.

12

