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Nový rok je svátkem a oslavou začátku nového roku. Na našem území dle
gregoriánského kalendáře připadá právě na 1. ledna. Oslavy začínají vždy poslední
den v předchozím roce, což připadá na datum 31. Prosince. V moderní době se již
často nesetkáme s klasickými papírovými novoročenkami, neboť je nahradily sms a
emailové zprávy. Podstata přání do nového roku však zůstává, jedná se hlavně o přání
zdraví a štěstí. Mnoho lidí si též dává novoroční předsevzetí, že budou či naopak v
novém roce nebudou dělat to či ono. Pokud se podíváme do zemí, které se řídí
kalendářem juliánským, to jsou země, které mají nejrozšířenější pravoslavnou církev,
tak zde připadá nový rok až na 14. ledna.

ADVENT 2015

I. Doba adventní se nám pomalu blíží ke konci.
Připomeňme si však její začátek. Dobu adventní jsme
v Uhlířově zahájili v kulturním domě v pátek 27. 11.,
kdy si děti z mateřské školky Uhlířov a žáci základní
školy Otice připravili vánoční vystoupení. Uhlířovské
maminky napekly 13kg perníků a za vydělané peníze
se dětem do školky pořídila logopedická pomůcka.
Děkujeme všem, kteří přispěli ať už svým dílem nebo
koupí.

II.

Druhá adventní neděle 6. 12. se nesla
v duchu vánočního koncertu. Na kouzelnou notu vánoc
nás naladil Ženský pěvecký sbor z Otic, který přijal
pozvání v celkovém počtu 23 zpěvaček. Je mi líto, že se
koncertu zúčastnilo tak málo místních občanů. Zpěvaček
bylo pomalu více než posluchačů.

IV.

Čtvrtou adventní neděli 20. 12. jsme společně s dětmi
oslavili v místní kapli. Krásné pěvecké vystoupení pod
vedením Romany Kertisové a Bobči Montagové
pohladilo po duši všechny návštěvníky. Všem malým
pasáčkům, kteří dotvořili živý betlém ze srdce děkuji.

FOTOSOUTĚŽ, KALENDÁŘ

Od 14. 12. si můžete na obecním úřadě zakoupit stolní týdenní kalendář z roční fotosoutěže
s tématem: „Naše obec – čtvero ročních období“. Cena kalendáře je 80,-kč. Z 53 vybraných
fotografií zastupitelstvo obce vybralo tu nejhezčí. Najdete ji v týdnu 39 a autorkou fotografie je
Lenka Franková. Gratulujeme a výherce od nás dostává kalendář zdarma.
I v letošním roce jsme pro vás připravili novou fotosoutěž –
tentokrát na téma: „UHLÍŘOVSKÉ MOMENTKY“. Pro všechny

příznivce fotografování. Fotosoutěž je určená všem, kteří se
dovedou dívat.
Zkuste vyrazit na hřiště nebo na zahrádku a sebou si
nezapomeňte přibalit fotoaparát! Můžete se zaměřit na domy,
květiny, stromy, zvířata, lidi, sousedy, události. Však je z čeho
vybírat! Budeme se těšit na barevné snímky, které určitě potěší
nejedno oko.
Své fotografie posílejte na e-mail: fotosoutezuhlirov@seznam.cz

NOVÝ ROK
Obecní zastupitelstvo si vás dovoluje
pozvat na společný silvestrovský přípitek v půl
jedné po půlnoci a obnovit tak dávnou tradici na
obecním úřadě. Přijďte si společně připít a popřát
vše nejlepší do Nového roku.
Silvestrovské a novoroční zvyky
Kdo by neznal pranostiku: "Jak na Nový rok,
tak po celý rok"? Co to ale znamená? Určitě
bychom měli vynést všechny odpadkové koše,
převléct dočista všechno povlečení v postelích,
vyprat a vyžehlit prádlo, zaplatit všechny dluhy,
aby zkrátka nikde nezůstal nějaký "rest".
Co je ale nejdůležitější - buďme na sebe milí a hodní. Mějme v duši mír, mír a mír. Pokud se
budete cítit šťastni v tento den, pak by se Vám štěstí nemělo vyhýbat ani v novém roce.
Rady na závěr:
o
o

neservírujte na Nový rok drůbež, ať Vám neuletí štěstí!
na svátečním novoročním stole by naopak neměla chybět čočka, aby se rozmnožovaly peníze

NOVOROČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Na Nový rok jsme pro všechny sportovní nadšence připravili jako každý rok turnaj ve
stolním tenise. Začínáme už v 15h!! Kategorie: muži, ženy, dorost. Startovné: 50,-kč. Bude se hrát
na čtyři stoly. Podmínkou účasti je obuv s bílou podrážkou. Správné dodržování pitného režimu
zajištěno. I v příštím roce pak můžete pokračovat v pimpongovém tréningu každé úterý od 17hod.
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá Charita Česká republika v celostátním měřítku
od roku 2000. Koledující skupinky tří králů mohou lidé potkávat po Novém roce, nejvíce kolem 6.
ledna. Tříkráloví koledníci putují dům od domu a přinášejí lidem radostné poselství Vánoc o
narození Jezulátka. Přitom prosí o dar na pomoc lidem v nouzi. Koledníci Charity vybírají finanční
příspěvky do úředně zapečetěné kasičky opatřené charitním logem a obdarovávají dárce drobnou
pozorností – cukříky a kalendáříky. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem koledníka. Tříkrálová
sbírka je největší sbírkovou a dobrovolnickou akcí v ČR.
Šestnáctý ročník
dobročinné
Tříkrálové
sbírky, kterou každoročně
pořádá Charita ČR, je už
za dveřmi. V naši obci
budou
tři
králové
koledovat 9.ledna 2016
tj v sobotu.

VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ
ZŠ Otice vyhrála vědomostní soutěž a velkou zásluhu na tom mají i naše uhlířovské děti!
V úterý 10. listopadu se pětičlenné družstvo žáků 5. třídy ŽŠ Otice zúčastnilo vědomostní
soutěže žáků pátých ročníků, kterou pořádalo Gymnázium PORG v Ostravě - Vítkovicích.
Z celkového počtu 42 škol se otičtí žáci umístili na 5. místě a zajistili si tak postup do finálového
kola, které proběhlo 3. prosince 2015. Žáci soutěžili v oblasti matematiky, českého jazyka a
všeobecného přehledu a všem vytřeli zrak svým celkovým vítězstvím!
ZŠ Otice úspěšně reprezentovalo družstvo ve složení:
1.
2.
3.
4.
5.

Michaela Prejdová
Anastázie Winklerová
Sára Vašková
Nikol Soukeníková
Filip Kunc

I v roce 2016 se můžete těšit na spoustu
kulturních a sportovních akcí!
1. 1.

NOVOROČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

23. 1.

HASIČSKÝ BÁL

30. 1.

MYSLIVECKÝ PLES

6. 2.

POCHOVÁNÍ BASY

14. 2.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

2. 3.

MALUJ S NÁMI

19. 3.

VELIKONOČNÍ JARMARK

