Informace z obecního úřadu
Sběr zeleného odpadu
V sobotu 3. 10. 2015 v době od 9:00 – 11:00 hod. budou za sýpkou přistavěny 2
kontejnery.
1 x kontejner na odpad z tují
1 x kontejner na odpad ze stromů – větve
Prosíme o plnění kontejnerů pouze tímto odpadem.

Sběr velkoobjemového odpadu
Ve čtvrtek 15. 10. 2015 budeme sbírat velkoobjemový odpad. Sběr proběhne stejně
jako posledně a to tak, že velkoobjemový odpad nachystáte den předem před své domy
a pracovníci obce ho ráno naloží a odvezou.

Sběr nebezpečného odpadu
V úterý 20. 10. 2015 budeme u sýpky sbírat nebezpečný odpad a to v době od 15:00
do 17:00 hod.
Připomenutí poplatku za odpad
Připomínáme občanům, že poplatek za odpady je třeba uhradit nejpozději do konce
října 2015. Výše poplatku za komunální odpad je 450,- Kč/ osoba/rok.
Dle vyhlášky obce č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, schválená ZO
dne 12. března 2015, je povinna hradit:
- fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt
nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši
odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě určené k individuální
rekreaci, bytu nebo rodinnému domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit
poplatek společně a nerozdílně.
Příklad - občan má trvalý pobyt platí poplatek ve výši 450,- a je vlastníkem další nemovitosti v
katastru téže obce - platí, že za další nemovitost, kde není hlášena žádná osoba k trvalému pobytu má
povinnost hradit poplatek ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.

Poděkování
Děkujeme občanům, kteří přispěli do sbírky pro Diakonii Broumov.
Věříme, že odevzdané věci dále dobře poslouží těm, kteří pomoc potřebují

Informace uhlířovských hasičů
Hasiči budou sbírat elektroodpad
Uhlířovští hasiči budou v sobotu 26. 9. 2015 v 10:00 hod. sbírat elektroodpad.
Malé elektrozařízení se bude vybírat u sýpky.
Velké elektrozařízení prosím nachystejte před dům, kde ho hasiči naloží.
Co je možné odevzdat?
-

Ledničky, pračky, sporáky, vysavače,
žehličky, vrtačky, brusky, apod.
Přinést můžete i televize a monitory,
rádia, počítače, mobily.

Žádáme občany, aby odevzdávali
pouze kompletní
vysloužilé elektrozařízení.

Hasičské soutěže
V letošní sezóně obě družstva mužů bojovala až do poslední chvíle o co nejlepší
umístění v celkové tabulce soutěží Okresní Opavské ligy v požárním sportu.Nakonec
družstvo mužů A skončilo na krásném 2. místě a družstvo mužů B na 11. místě. Muži
A až do poslední soutěže usilovně bojovali o celkové vítězství, na které bohužel na
poslední soutěži v Těškovicích nezdařeným požárním útokem nedosáhli. Muži A
celkem třikrát zvítězili v letošní lize a to včetně domácí soutěže, která se velice
vydařila. Tímto bychom chtěli fanouškům, sponzorům a všem těm co pomáhali a
podíleli se na této soutěži velice poděkovat.
O pohár ředitele územního odboru Opava HZS Moravskoslezského kraje
Blíží se nám poslední soutěž v požárním sportu a proto bychom Vás chtěli tímto
všechny pozvat do sportovního a výcvikového areálu JSDH Kylešovice, kde se koná v
neděli 20. září od 14:00 hod. soutěž “O pohár ředitele územního odboru Opava HZS
Moravskoslezského kraje”
Všichni se budeme velice těšit na vaši podporu a nepřeslechnutelné fandění.
(vjezd do areálu Dukelských kasáren z ulice Vančurova v Opavě)

TIP HLÁSKY Opava
Oslava svátku seniorů
Střední zdravotnická škola oslaví letošní Mezinárodní den seniorů pestrou nabídkou
nejrůznějších aktivit. Senioři si mohou přijít vyslechnout přednášky na téma zdraví,
prevence, sociálně právní aspekty pomoci či si mohou nechat změřit krevní tlak, cukr a
cholesterol. Sami si mohou vyzkoušet něco z první pomoci, procvičit si paměť,
vyzkoušet rehabilitační cvičení či práci s počítačem. Využít mohou také odbornou
knihovnu školy nebo si vychutnat občerstvení v kinokavárně. Setkání se uskuteční ve
čtvrtek 1.října od 14:00 hod. ve školní budově ve Dvořákových sadech.

Maraton horských kol v Raduni
Již po páté se uskuteční 12hodinový maraton horských kol v Raduni u Opavy. Termín
závodu je 19. září a startuje se v 6:30 hod. ráno. Maraton je závodem jednotlivců a
dvoučlenných štafet a cílem je ujet ve stanoveném časovém limitu 12 hodin co nejvíce
okruhů. Trať se sice otvírá brzy ráno, ale je samozřejmě možné odstartovat kdykoliv
během dne a vyzkoušet si krásný okruh údolím Raduňky. Ideální tip, jak strávit den
s celou rodinou nebo třeba jen příjemné odpoledne v krásné přírodě a zažít atmosféru
závodů. Součástí je opět dětský závod horských kol a odrážedel, jako každý rok
mohou děti získat spoustu krásných cen. Dětský závod proběhne v odpoledních
hodinách na fotbalovém hřišti u restaurace Raduňka.

