
L8. června se uskutečnilo setkání obcí nesoucí název Uhřice v Uhřicích u Sedlce - Prčic . obec na tuto
akci zajistila a uhradila autobus . Soutěžilo se muži v malé kopané , družstvo skončilo na 4. místě a
požárním útoku soutěžila družstvu mužů ižen.

27.8..2oLL uspořádala obec pro místní děti dětský den se zajištěním občerstvení pro děti

3.9.2011 proběhlo v obcivítání občánků - do života bylo přivítáno 7 malých občánků:

šárka Černošková

Denis černošek

Nathalie Žigová

Šarlota Elizaveta bubrjak

štěpán Vitalij Bubrjak

Valerie Hýsková

David Tran

Kulturní program zajistili děti z Uhřic a Prasklic, starostka obce měla proslov

Tato akce byla obnovena po třech letech.

Nově jsme zavedli pořádání akcí pro seniory- l.setkání se uskutečnil o 19.3.2011. Hostem této akce
byli zaměstnanci Policie ČR Morkovic, kteří obohatilí program přednáškou o bezpečnosti a
obezřetnosti občanů v případě možných krádeží. Veselejší ale bylo vystoupení hudební kapely p. ing.
Ladislava Tesaře z Morkovic . Tato akce byla velmi zdařená' Druhé setkáníseniorů proběhlo
L8.L2.20L2. Program zajistili děti z okolních vesnic a předvedli vánoční koncert.

Také byly realizovány návštěvy seniorů v domácnostech při příležitosti dožití se rnýznamného

životního jubilea

V lednu u pana Brablíka Františka, duben - manželé Miloš a Marie Lechnerovi, květen u paní
Zdeňky Kroupové, srpen paní Věra Plšková, v prosinci paní Marie Vincencové'

24.9.2oI1byÍa uspořádán na místním hřištiturnaj v nohejbalu v rámci obcí mikreregionu, a okolních
obcí. V listopadu se zase naše obec zúčastnila turnaje v malé kopané ve sportovní hale
v Morkovicích.

25.L2. byl uspořádání vánoční turnaj v nohejbalu mezi místními muži na závěr roku.

V roce 2011 se narodily děti: Šárka Černošková zg.3.?:olL

K trvalému bydlišti se přihlásili: Linda Žigová, Petr Berecz, Andréa Berezcová, Daniel Berezc _

L7.L0.LL, Antonín Procházka, Lukáš Procházka, Šarlota Procházková, Veronika Procházková, Milna
Pušpacher L4.LL.zoLt

Z obce se odhlásili: A]ena Kadlecovát4.2.2011, Tomáš Řezáč 14.3.2011, Roman Blažek 24.to.loLL
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