Informace z obecního úřadu

Připomenutí splatnosti místních poplatků
Připomínáme občanům, že poplatek za odpad, psa a také za stočné byl splatný k 31. 10. 2015.
Žádáme ty, kteří ještě poplatky neuhradili, aby tak učinili co nejdříve.

Prodej vánočních stromků
Již tradičně i v letošním roce budou mít obyvatelé obce možnost zakoupit si
vánoční stromek. V nabídce budou opět smrčky, borovice a samotné větve.
Požadavek na vánoční stromek je nutné nahlásit do pátku 11. prosince 2015 na
OÚ a to buď osobně, mailem nebo telefonicky. Prodej stromků proběhne
v sobotu 19. prosince 2015 od 9:00 – 10:00 hod ve skladu za obchodem. Cena
za stromeček je 100,- Kč. Větve budou zdarma.
Tel: 739 548 306

e-mail: obec@uhlirov.cz

Tříkrálová sbírka
Stejně jako předešlé roky, tak i letos se bude v naší obci konat Tříkrálová
sbírka. Koledníčci jsou vždy doprovázeni osobou starší 15 let a rádně
vyplněnou průkazkou a zapečetěnou pokladničkou. Skupinka tří králů navštíví
uhlířovské domácnosti v termínu 1. – 13. ledna 2016. Přesné datum bude ještě
upřesněno.
Výnos z tříkrálové sbírky 2015 umožnil Charitě Opava nakoupit pro
pečovatelskou službu auto, které rozváží kompenzační pomůcky pro zdravotně postižené a
seniory, byl zakoupen zdravotnický materiál pro mobilní hospic. Dále se podařilo vybudovat
a vybavit dva byty pro hendikepované, realizovat stavební úpravy chráněných dílen, nakoupit
dva skartovací stroje a šicí stroje pro chráněné díly.
A co charita plánuje provést s výtěžkem v roce 2016?

Charita by ráda zakoupila zdravotnický materiál pro mobilní hospic. Dále je v plánu pořízení
auta s nainstalovaným otočným sedadlem pro klienty s omezenou hybností. Chráněné a
podporované bydlení s následnou péčí zase potřebuje rekonstrukci prostor a sociálního
zařízení. Kromě toho také plánují opět podpořit mateřské centrum Neškola.

Rezervace kulturního domu
Informujeme občany, že se nám velice rychle
obsazuje kulturní dům pro rok 2016. Pokud máte
zájem uspořádat v našem kulturním domě oslavu,
zábavu či svatbu, tak si prosím pospěšte s
rezervací.

Upozornění HLÁSKY Opava
Pozor na podvodníky
Vodárny upozorňují na podvodné jednání lidi vydávajících se za zástupce společnosti.
Telefonicky je z čísla se slovenským předčíslím kontaktuje osoba údajně pověřená SmVaK a
oznamuje jim, že je během několika desítek minut navštíví, aby jim ukázala, jak je možné
dosáhnout úspor ve spotřebě vody. Společnost SmVaK se od těchto aktivit distancuje, služby
popisovaného typu si od žádného dodavatele ani fyzické osoby neobjednala. Její zaměstnanci
se při návštěvě zákazníků vždy prokazují zaměstnaneckým průkazem, o své návštěvě
s předstihem informují a k dopravě používají výhradně vozidla označená logem společnosti.
Tip HLÁSKY Opava
Slezské divadlo ožije v noci
Slezské divadlo se poprvé zapojí do evropského projektu European Theatre Night. Akce se
poprvé konala v České republice v roce 2013 a zúčastnilo se jí přes osmdesát divadelních
souborů. Další ročník se setkal s ještě větším zájmem a přišlo se podívat na 50 tisíc diváků.
Slezské divadlo ožije v sobotu 21. listopadu od 21 hodin do půlnoci. Bližší informace budou
postupně zveřejňovány na webových stránkách www.divadlo-opava.cz a Facebooku.

