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Úvodní slovo starostky
Váţení spoluobčané a čtenáři,
tak, jak je jiţ kaţdoročně zvykem, i v letošním roce přicházíme s dalším vydáním našeho
„Úhřetického zpravodaje“. Čas plyne, pro někoho rychle, pro jiného pomalu a zrovna tak
uplynulo i volební období r. 2006 – 2010. Proţili jsme dál své ţivoty, občas radost vystřídá
starost a ať chceme nebo nechceme, všichni spolu dotváříme obraz naší obce. Ráda bych
zrekapitulovala poslední rok volebního období a připomenula některé události. Také bych
chtěla před konáním komunálních voleb poděkovat třem členům stávajícího zastupitelstva –
Ing. Aničce Pochobradské, Milanovi Šmahelovi a Liborovi Strnadovi, kteří nekandidují pro
další volební období za jejich čas a práci pro naši obec.

V čem jsme byli úspěšní
V listopadu 2009 bylo zaţádáno o dotaci na opravu střechy budovy hasičské zbrojnice čp.
14 z Programu obnovy venkova na rok 2010. Pardubickým krajem nám byla odsouhlasena
dotace ve výši Kč 100.000,--. V dubnu 2010 byla schválena Smlouva o dílo s fy Klempířství
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Jaroslav Paulus a syn, na provedení klempířských a pokrývačských prací na hasičské
zbrojnici a následně byla výměna střešní krytiny provedena.
V lednu 2010 byla schválena smlouva o dílo s firmou Restav CZ s.r.o. na zpracování
projektové dokumentace a zajištění potřebných podkladů k ţádosti o dotaci pro akci
„Stavební úpravy mateřské školy“, spočívající ve výměně oken a zateplení obvodového
pláště této budovy. Dne 30. července 2010 byla na Státní fond ţivotního prostředí ţádost
podána. K dnešnímu dni nám není známo rozhodnutí o této ţádosti.
Dne 7. 5. 2010 nabyl účinnosti „Regulační plán Úhřetice – Západ“. Z hlediska územního
plánování se jedná o návrh nového obytného souboru individuálních rodinných domů, který
se nachází na západním okraji katastrálního území naší obce konkr. na pozemku parc.č.
1288 k. ú. Úhřetice. Téhoţ dne také nabyla účinnosti Změna č. 2 – Územního plánu obce
Úhřetice. Změnou č. 2 dochází k úpravám funkčních ploch vymezených Územním plánem
obce Úhřetice z roku 2004 a jeho Změnou č. 1 z roku 2008, včetně upřesnění a stanovení
hlavního, přípustného a nepřípustného vyuţití.
V dubnu 2010 se nám podařilo dokončit pobočku sluţby Czech POINT, na kterou obec
obdrţela dotaci od Ministerstva vnitra České republiky – Integrovaný operační systém.
Czech POINT vydává ověřené výstupy z několika informačních systémů veřejné zprávy a
umoţňuje ohlásit zaloţení ţivnosti nebo její změnu. Na obecním úřadě je moţné zaţádat
například o výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního rejstříku, výpis
z ţivnostenského rejstříku, výpis z rejstříku trestů, výpis z bodového hodnocení řidičů a
další sluţby.

V čem se nedařilo
V listopadu 2009 jsme opětovně zaţádali o dotaci na Státní zemědělský intervenční fond na
zajištění opravy místní komunikace od čp. 84 po čp. 66. Bohuţel nám dne 12. března 2010
byla ţádost zamítnuta z důvodu nedostatku finančních prostředků ke spolufinancování
z Programu rozvoje venkova.

Méně příjemné události
V lednu 2010 paní Eva Baťková upozornila na nesrovnalosti při zpracovávání roční závěrky
za rok 2009. Na základě tohoto podnětu byla provedena kontrola pokladní hotovosti a
vyplacených mezd za rok 2009. Výsledkem této kontroly bylo zjištěné manko. Dluţná
částka byla v hotovosti vrácena a následně sloţena na účet obce. Touto cestou bych chtěla
poděkovat paní Evě Baťkové a celému zastupitelstvu za jejich pomoc a podporu při řešení
této nepříjemné záleţitosti.
V návaznosti na výše uvedenou událost byla vypsána dle zákona č. 312/2002 Sb. o
úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů na obsazení
pracovního místa veřejná výzva č. 1/2010, na pozici administrativního pracovníka a
pokladní obce v rozsahu 0,5 úvazku. Na obecní úřad bylo zasláno celkem šest ţádostí. Dne
10. března 2010 proběhlo výběrové řízení za účasti všech zastupitelů. Přednostně byli
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hodnoceni zájemci místní tzn. s trvalým pobytem v naší obci. Na základě výsledku
pohovoru byly vybrány dvě zájemkyně a to Bc. Anna Pochobradská a paní Pavla Slavíková.
Po vyjádření a hlasování všech členů zastupitelstva získala největší počet hlasů a byla
vybrána paní Pavla Slavíková.
V březnu 2010 se uvolnilo místo pracovníka na údrţbu zeleně v obci. Z celkového počtu
pěti uchazečů byl vybrán pan Otokar Sádek. Myslím, ţe se mnou budete souhlasit, kdyţ
napíšu, ţe díky jeho nadšení a pracovitosti je naše obec pěkná a čistá.

Co se ještě událo
Jiţ v loňském vydání zpravodaje jsme Vás informovali o poskytnutí dotace na zpracování
projektové dokumentace společné čističky odpadních vod pro obec Úhřetice a Úhřetická
Lhota. V této souvislosti bylo zaţádáno o pořízení Změny č. 3 Územního plánu obce
Úhřetice, v které se mimo jiné především řeší lokalita pro umístění čističky odpadních vod.
Lokalita byla rozšířena o pozemek parc. č. 1277 k. ú. Úhřetice (pozemek za hřištěm ve
vlastnictví pana Ing. Pavla Bořka, pana Ing. Miloše Hamerníka a paní Evy Razskazové),
jejíţ majitelé dali předběţný souhlas s jejím umístěním. Původní navrhované umístění na
pozemku parc. č. 1279 k. ú. Úhřetice (pozemek na konci vesnice před povodňovou hrází
vlastníka pana Ivana Svědíka) se v současné době jeví jako problematické z hlediska
vypořádání majetkoprávních vztahů z důvodu zjištěné exekuce na tomto pozemku.
Ve dnech 28. a 29. května 2010 proběhly volby do Parlamentu ČR s tímto výsledkem
hlasování:
Výsledky hlasování v okrsku č. 1 obce Úhřetice
Kraj: Pardubický
Do volební místnosti přišlo 64,1% voličů, tj. 243 obyvatel
1.

Česká strana sociálně demokratická

67 hlasů (27,6 %)

2.

Občanská demokratická strana

45 hlasů (18,5 %)

3.

TOP 09

36 hlasů (14,8 %)

4.

Komunistická strana Čech a Moravy

32 hlasů (13,2 %)

5.

Věci veřejné

22 hlasů (9,1 %)

6.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

17 hlasů (7 %)

7.

Suverenita – blok Jany Bobošíkové, strana zdravého rozumu

13 hlasů (5,3 %)

8.

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová

5 hlasů (2,1 %)

9.

Dělnická strana

3 hlasy (1,2 %)

10.

Strana svobodných občanů

2 hlasy (0,8 %)

11.

Zelení

1 hlas (0,4 %)
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V první polovině roku proběhla na obecním úřadě jednání, která se týkala výstavby suchého
poldru na řece Krounce v obci Kutřín - místní části Perálec. Těchto jednání se zúčastnili
starostové a zástupci obcí, kterých se povodňová situace na řece Krounce a Novohradce
dotýká. Výsledkem těchto jednání bylo sepsání petice, která byla dne 7. července 2010
zaslána na Ministerstvo zemědělství do Prahy a zaloţení občanského sdruţení
„SOLIDARITA“, jako protiváhu občanského sdruţení „Kutřín 42“, které s výstavbou tohoto
poldru nesouhlasí. K jednání za přípravný výbor občanského sdruţení „SOLIDARITA“ byl
zvolen pan Ing. Arch Tomáš Soukup, starosta obce Luţe, kam byla veškerá agenda
převedena.
Jistě jste si všimli stavebních úprav na pohostinství čp. 34 – uzavření zastřešeného pódia
letní terasy. Těmito úpravami dojde ke změně vstupu do víceúčelového sálu.
Zastupitelstvem obce bylo na veřejném zasedání dne 21. července 2010 schváleno
vybudování náhradního vstupu, který bude umístěn na pravé straně budovy (pozemek parc.
č. 137/5, který je ve vlastnictví obce) s podmínkou dořešení majetkoprávních vztahů
(případný odkup vstupní části budovy dle nově vyhotoveného geometrického plánu a zřízení
věcného břemene na uţívání sociálního zařízení).
Na závěr bych Vás chtěla ještě seznámit se skutečností, ţe se stejně jako v minulém roce
obec musela vypořádat s niţšími daňovými příjmy, které byly způsobeny celkovou
hospodářskou krizí. Z těchto důvodů byly zdroje na realizaci našich akcí značně omezeny.
Informace z oblasti financí

Dne 19. března 2010 byla provedena kontrola hospodaření obce za rok 2009, která byla
prováděna pracovníky Krajského úřadu, finančního odboru Pardubice. V hospodaření obce
nebyly zjištěny ţádné chyby a nedostatky.

Sdělení paní ředitelky MŠ

TEL 469 694 061
MOB. 731 159 903
b.klickova@centrum.cz
http://ms-uhretice.webnode.cz/
V minulém školním roce 2009 – 2010 byla kapacita naší mateřské školy maximálně vyuţita.
V září nastoupilo 28 ţáčků. Během prvního čtvrtletí všichni bez větších komplikací zvládli
adaptaci a zvykli si na běţný chod školky. V tomto roce jsme s dětmi navštívili hodnou
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jeţibabu v Perníkové chaloupce pod Kunětickou horou, Den Země na Resselově náměstí v
Chrudimi, shlédli pohádku v divadle Karla Pippicha a zúčastnili se Dětského dne na letišti
v Chrudimi, kde se zvláště klukům moc líbilo. Na jaře jsme byli hodit Paní Zimu do řeky
Novohradky, ve školce jsme uspořádali dětský karneval, přišel Mikuláš s čertem a andělem
a slet malých čarodějů a čarodějnic. Tentokrát směřoval náš celodenní výlet do Vyškova u
Brna, kde jsme bohuţel jen s polovinou dětí navštívili Dinopark. Musím říct, ţe výlet se
všem moc líbil a všichni účastníci ho zvládli na jedničku. Konec školního roku završilo
slavnostní pasování předškoláčků. Do školních lavic v září usedlo 13 ţáčků z naší školky.
Následkem odchodu poloviny dětí nás čekalo náročné září, kdy k nám přišlo dvanáct nových
dětí. S nástupem nového školního roku přišla další změna a to nový pan učitel Jakub.
VYHODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2009 -2010 V NAŠÍ MŠ
I kdyţ škola má velmi dobré hodnocení a z výzkumu vyplývá, ţe jsou rodiče spokojeni, děti
také, zřizovatel nemá připomínky, zaměstnanci hodnotí své pracovní podmínky také kladně,
ráda bych Vás seznámila s tím, na co se zaměříme v tomto školním roce 2010 – 2011.
Spolupráce s rodiči – zařadit nové aktivity dle přání rodičů – stanování na ŠZ, zimní pobyt
na horách, více výletů, pořádat více kulturních akcí pro místní občany (seniory, i maminky
na MD), znovu zařadit pobyt u moře s rodiči a dětmi, nabídnout zájezd i místním občanům,
chtěli bychom pokračovat v činnosti Klubu rodičů a dětí po provozní době MŠ 1x za měsíc
(společné tvoření), zaměřit se na co největší informovanost rodičů.
Problematické je stravování dětí - zaměříme se na spolupráci s rodinou, aktivity spojené
s paní kuchařkou a rodiči, jídelníčky na webu a k nim moţnost vyjádření a připomínek od
rodičů.
Z hlediska materiálního vybavení - vyřešit úloţné a skladovací prostory MŠ a dále
pokračovat se zřizovatelem v řešení zateplení budovy a výměně oken.
Z hlediska vedení Mateřské školy – se zaměřit na podporu celkového klimatu a kulturu
školy, dobrou atmosféru a kooperaci mezi zaměstnanci i vylepšení image školy před
veřejností.
V oblasti výchovné a vzdělávací – bychom měli věnovat v příštím období větší pozornost a
zaměřit se na dostatečný pobyt venku, protoţe pro děti je problematický pobyt venku za
nepříznivého počasí, narůstající počet vad řeči a podporovat pomoc logopeda ve škole tak,
aby děti vady odstranily před vstupem do 1. třídy, důleţitou roli pro nás bude jako kaţdý rok
hrát rozvíjení citové oblasti dítěte v přístupu k lidem, zvířátkům, rostlinám, k vlastní rodině
a obci, důleţitým kritériem je pro dítě rozvoj slušného chování ke svému okolí, být citlivý
k problémům druhého a pomáhat v určitých situacích, zaměřit se na dodrţování třídních
pravidel, pravidel chování mezi dětmi a ohleduplnosti ke kamarádům i materiálním
hodnotám kolem sebe.
V oblasti vzdělávání pedagogických pracovníků byly splněny vysokoškolské kvalifikační
poţadavky ředitelky MŠ. Do vzdělávání jsem zapojila i paní kuchařku (vzhledem
k problematice stravování) v oblasti zdravé výţivy. Sleduji novelizace zákonů a volím výběr
seminářů podle důleţitosti a finanční dostupnosti pro školu. Jako pedagogové bychom se
měli zaměřit na znalost AJ, problematiku agresivity dětí a jejich problémového chování.
Těmito cíli plníme náš výchovně vzdělávací program ,,Rok dětských her na vsi“ a
naplňujeme školní motto i vizi naší MŠ.
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Motto:
Tak jako slunečnice
za sluncem,
i my otáčíme hlavičky
za poznáním, za hvězdami,
za všemi šancemi, které naše planeta Země člověku dala k ţivotu
VIZE NAŠÍ ŠKOLY:
VŽDY SPOLEHLIVÝM PARTNEREM PRO VÁS A VAŠE DĚTI
TĚŠÍME SE NA VÁS I VAŠE DĚTI, NA TO,ŢE ZASE SPOLU BUDEME PROŢÍVAT HLAVNĚ
SPOKOJENÉ CHVILKY, ALE I ŘEŠIT SVÁ TRÁPENÍ,PŘÁNÍ. PŘECE O TOM ŢIVOT JE. PŘÁLA
BYCH SI, ABYCHOM BYLI NAŠIM DĚTEM JAKO DOSPĚLÁCI VZOREM VE VŠECH SITUACÍCH,
KTERÉ NASTANOU. TO JE PRO NAŠE DĚTI TA NEJLEPŠÍ VÝCHOVA.

Bc.Bohuslava Kličková
ředitelka

Kultura v obci
Dne 29. 11. 2009 proběhlo ve víceúčelovém sále vánoční posezení s důchodci. Strávit
příjemné adventní odpoledne přišla asi polovina ze 130 obyvatel důchodového věku naší
obce. O jejich zábavu se postaralo vystoupení dětí pod vedením paní Marie Podané a členů
Osvětové besedy. Na závěr byly přítomným předány od obecního úřadu dárkové balíčky.
Ostatním občanům byly balíčky dodány osobně do jejich domovů.
Dne 10. 12. 2009 byla pro děti připravena kaţdoroční Mikulášská nadílka. Od Čerta a
Mikuláše si přišlo převzít své balíčky přibliţně třicet dětí naší obce. Dne 23. prosince 2009
se stalo jiţ tradicí setkání pod rozsvíceným Vánočním stromem. V podání členů Osvětové
besedy a dětí z naší obce byl předveden biblický příběh narození Jeţíše Krista. Většina z nás
se zastavila v předvánočním shonu a přišla společně proţít tuto sváteční atmosféru.
A je tu letošní rok, kdy 13. února 2010 ovládl víceúčelový sál v odpoledních hodinách
dětský smích a byl uspořádán, za pomoci místních maminek, maškarní karneval. Odpoledne
zpestřilo kouzelnické vystoupení a připravené soutěţe.
Poslední den měsíce dubna byl na hřišti uspořádán jiţ tradiční velký čarodějnický rej. Před
osmou hodinou na hřiště přilétla skupina velkých i malých čarodějnic, následovaly soutěţe
pro děti se sladkými odměnami, zapálení ohně s upálením čarodějnice a na závěr jsme mohli
obdivovat pestrý ohňostroj.
V sobotu 29. května 2010 byl pro děti připraven dětský den. V dosti propršeném jarním
období jsme si objednali počasí a za krásného slunného dne se děti přišly podívat na
pohádkové hřiště. Cestou potkaly ptáka Ohniváka a zimní královnu, tříhlavého draka, krále a
královnu, princeznu Koloběţku první s princem, Pata a Mata, princeznu Ladu se zlatou
hvězdou na čele se svým princem, vodníka a Rusalku, pod hruškou na ně čekali Shrek a
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Fionya, u jeţibaby a jeţidědka se učili, jak se hází děti na lopatě do pece a zaskákat v pytli si
mohly u Čerta a Káči. Na závěr si děti opekly buřtík a povozily se na koni.
Dostali jsme se aţ k prázdninám, kdy kaţdou středu úhřetičtí tatínkové připravovali pro děti
tzv. hry bez hranic. Kluci si zahráli fotbal, holky zase vybíjenou a spoustu dalších her.
Druhou středu proběhla šipkovaná. Osmou středu kluci na vlastní kůţi poznali, jak probíhá
profesionální fotbalový trénink.
V sobotu 14. srpna byla členkami Svazu ţen uspořádána posvícenská zábava. Připravena
byla bohatá tombola, děti si mohly zaskákat na trampolíně, svést na lodi a shlédnout jiţ
tradiční ohňostroj. Počáteční malá účast pořadatelé trápila, ale nakonec se hřiště zaplnilo a
všichni se pobavili.
Konec prázdnin završilo velkolepé rozloučení s prázdninami. Kdy jsme mohli shlédnout
vystoupení klaunů a ţongléra. Poţární útok nám přijeli ukázat děti SDH Tuněchody a svou
techniku nám předvedl SDH Topol a Úhřetice. Projíţďky na koni a opékání párků nám
přerušila bouřka, ale vše nám vynahradily připravené hry ve víceúčelovém sále.
Na závěr z oblasti kultury bych chtěla poděkovat paní Marii Podané s úhřetickými dětmi a
členům Osvětové besedy za přípravu vystoupení pro akci setkání s důchodci a vánočního
vystoupení. Paní Renatě Lecákové a dalším maminkám za přípravu dětského karnevalu a
řádění čarodějnic, paní Mgr. Kateřině Faltysové a všem dalším, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci dětského dne. Panu Václavu Svobodovi, panu Janu Kovářovi a všem tatínkům
za přípravu sportovních střed a akce rozloučení s prázdninami, členkám Svazu ţen za
přípravu tomboly a posvícenské zábavy a nakonec paní Zdeně Kulíkové za její dlouholetou
činnost v Osvětové besedě. Obrázky ze všech akcí můţete najít na
www.uhretice.rajce.idnes.cz, které spravuje pan Vilém Procházka, kterému samozřejmě také
patří poděkování za jeho fotky pro obec.

Co nám o sobě prozradila Osvětové beseda
Závěr loňského roku byl ve znamení úspěšných vystoupení. V Bořicích při otevírání
zrekonstruovaných multifunkčních domů jsme vystupovali jako rovnocenní partneři se
známým imitátorem Václavem Faltusem. Naše vystoupení bylo hodnoceno velmi kladně
účastníky akce. Svými vystoupeními jsme pobavili a rozesmáli důchodce v Hrochově Týnci
i ţeny v Tuněchodech. Nezůstali jsme dluţni ani mateřské obci. Pro naše důchodce jsme
připravili pásmo písniček, scének a adventní pásmo. Kaţdoročním vyvrcholením naší práce
je ţivý Betlém představený v předvečer Štědrého dne na návsi. Na obou akcích s námi
spolupracovaly děti z Úhřetic.
V první polovině roku 2010 se úhřetická Osvětová beseda potýkala s vnitřními problémy,
které vyústily odchodem některých členů a následně i odstoupením předsedkyně. V měsíci
červnu si Osvětová beseda zvolila nového předsedu, Ing. Jaroslava Ţemličku. Následně se
podařilo činnost stabilizovat. Soubor začal po prázdninách připravovat inovovaný program
pro další vystoupení. Novinkou v činnosti byl cyklistický výlet na Kunětickou horu. Kromě
členů OB se akce zúčastnili i nečlenové.
V současné době se připravujeme na vrcholnou událost letošního roku. Začínáme
připravovat vánoční program, s kterým vystoupíme jako kaţdý rok 23. prosince na návsi.
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Vybrané finanční prostředky při této akci byly vţdy rozděleny mezi vystupující děti. Letošní
novinkou bude charitativní finanční sbírka, která nebude rozdělena mezi vystupující děti, ale
bude určena na pomoc postiţeným dětem.

Informace Sboru pro občanské záležitosti ( SPOZ )
V letošním roce členky SPOZ připravily vítání občánků celkem pro šest dětí. V březnu jsme
vítali naše nejmenší občánky - Lucinku Hebkou, Nikolku Červenou, Dominika Horu,
v červnu Verunku Svobodovou, Tadeáška Nováka a Honzíka Hrušu. Obřad doprovázelo
tradiční vystoupení dětí z mateřské školky pod vedením paní učitelky Veroniky Šimkové
Dis.. S dárečkem a přáním přišly i členky Svazu ţen.
Stejně jako se lidé rodí, tak i umírají. V letošním roce jsme se rozloučili s panem Františkem
Stehlíkem, kronikářem a bývalým místostarostou obce panem Josefem Novákem, paní Marií
Vaňáskovou, paní Marií Chmelíkovou, paní Jarmilou Machačovou, paní Růţenou
Panáčkovou a paní Hanou Škodnou.
Dne 16. 6. 2010 proběhla na obecním úřadě schůzka členek SPOZ, na které byly přivítány
dvě nové posily – paní Šárka Nováková a paní Denisa Hypšmanová. Od letošního ledna aţ
do této doby chod a činnost sboru zajišťovala pouze paní Věra Doudová a paní Michala
Buchtelová, kterým také patří poděkování. Návštěva členek SPOZ s gratulací běţně probíhá
den před výročím, případnou změnu je moţné domluvit s paní Věrou Doudovou.

Upozornění
Z důvodu změny fakturace za odvoz komunálního odpadu firmou SmP – Odpady a.s., Hůrka
1803, 530 02 Pardubice, prosíme občany, aby při úhradě poplatků za odvoz odpadu uváděli,
zda vlastní nádobu o objemu 110/120 l (klasická popelnice), nebo o objemu 240 l (větší
popelnice). Pokud bude na popelnici známka s niţším objemem, vystavujete se nebezpečí,
ţe Vám nebude vyvezena.
Upozorňujeme občany, aby do sběrného dvora, který je umístěn za hasičskou zbrojnicí,
nevyhazovali nebezpečný odpad (barvy, laky, ředidla a jiné). Vystavují sebe, obec i
samotnou firmu SmP – Odpady a.s. nebezpečí udělení nemalé pokuty. Na sběr
nebezpečného odpadu je kaţdý rok pořádán sběr samostatně.

Závěr
Upozorňujeme občany, ţe nadále probíhá výměna řidičských průkazů. Vyměňte si řidičský
průkaz včas, ať se vyhnete několika hodinovým frontám na konci lhůty.
Lhůty pro výměnu řidičských průkazů:
Řidičské průkazy vydané:
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a) od 1. ledna 1994 do 31. prosince 2000 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit do 31.
prosince 2010
b) od 1. ledna 2001 do 30. dubna 2004 jsou jejich drţitelé povinni vyměnit do 31.
prosince 2013
Další informace a vyobrazení vzorů řidičských průkazů podléhající výměně naleznete
www.vymentesiridicak.cz.
Dále upozorňujeme, ţe se v současné době připravují nové stránky obce, které je moţné jiţ
nyní shlédnout na adrese http://uhretice.webnode.cz.
Na základě obecně závazné vyhlášky obce č. 1/2009 ţádáme občany, kteří do dnešního dne
nezaplatili poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů, aby tak učinili nejdéle do konce září 2010. Povinnost
uhradit tento poplatek má kaţdá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt, nebo osoba,
která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo slouţící k individuální rekreaci, ve které není
hlášena k trvalému pobytu ţádná fyzická osoba. Tento poplatek je vţdy splatný do 30. 4..
Nesplněním této povinnosti se vystavujete zahájení sankčního a exekučního řízení.
Opětovně upozorňujeme občany, aby chodníky nevyuţívali k parkování vozidel.

Napsaly a zpracovaly : Lenka Pulpitová – starostka obce
Pavla Slavíková – administrativní pracovník obce
Vydává obec Úhřetice, nákladem 200 výtisků pro občany zdarma.
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