KULTURNÍ
ZPRAVODAJ

… jaro se blíží …

NOVOROČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Tradiční novoroční turnaj ve stolním tenisu proběhl 1. víkend v roce 2016 v sále kulturního domu
v Uhlířově.
V pátek 1. 1. 2016 se uskutečnil turnaj pro místní ţeny, muţe a děti. Turnaje se zúčastnilo 5 ţen,
11 muţů a 7 dětí. V kategorii ţen a dětí se hrálo stylem kaţdý s kaţdým. Muţi byli rozděleni do 2
skupin, kdy do finálové postoupilo 6 nejlepších. Ti opět hráli kaţdý s kaţdým. V kategorii ţen
zvítězila Leontýna Gracová před druhou Denisou Muroňovou a třetí Barborou Montágovou.
Kategorii dětí ovládl David Pravda před druhým Kryštofem Rybářem a třetím Tomášem Bubíkem. V
muţské kategorii vyhrál Petr Wolf před druhým Lumírem Wolfem a třetím Matějem Zamarskim.
V sobotu 2. 1. 2016 byl oficiální turnaj muţů. Zúčastnilo se jej 12 hráčů. Ti byli rozlosováni do
dvou skupin. Poté nejlepších 6 hráčů hrálo kaţdý s kaţdým. Po urputných bojích vyšel jako vítěz
Marian Mrózek st. Druhý skončil Michal Essler a třetí Jan Woitek.
Následně se uskutečnil turnaj čtyřher, kterého se zúčastnily 4 dvojice. Putovní pohár získali bez
jediné prohry Vojta Najser a Marian Mrózek st.
Podle ohlasů zúčastněných se novoroční turnaj vydařil. Místní hráči se hodlají nadále zlepšovat
trénováním kaţdé úterý, aby dosáhli v příštím ročníku ještě lepších výsledků.
Jiří Muroň
Muži registrovaní.
Horní řada zleva: Richard Muroň, třetí Jan Woitek, vítěz Marian Mrózek st., druhý Michal Essler,
Milan Essler.
Dolní řada zleva: Vojta Najser, Jan Poledník, Michael Buchtel, Jiří Muroň, Jaroslav Pánik.

Stále můžete chodit trénovat
každé úterý od 17h do
kulturního domu.

Se změnou času přichází také
změna v tréningu pimpongu.
Poslední jarní pinec proběhne
v úterý 22. března!

Bystřice nad Pernštejnem,
aneb SILVESTR 2015
Na Bystřici jsem se uţ připravovala 14 dnů
předem. S Oli jsme naplánovaly společné
vystoupení. Makarenu v bombarďakach a „To
máme mládeţ“, kterou Oli trénuje i v noci, bo se
jí o tom zdá. U mne času málo, poprvé jsem to
zkusila den před odjezdem. Jó Oli je zodpovědná,
já spíš střelená. A kdyţ jsme se tak domlouvaly
po telefonu, zjistily jsme, ţe oba naši chlapi jsou
Lubošové a oba je bolí zub. Stejný. Jo, to je osud.
To eště nebylo všecko. Zeptala jsem se Olgy, jestli uţ je sbalená, ona, ţe má čas. Říkám si, to je
borka! Stačí si sbalit v den odjezdu. Houby! Holka si spletla datum, myslela, ţe je nástup na
Silvestra, a ono to bylo uţ 30. 12.! :-) Nedovedu si představit, ţe by přijela aţ na Silvestra, bo tolik
srandy jsem eště s nikým nezaţila :-)
Na banhof mě zavezla Baji. Luboš uţ tam čekal. Na jízdu vlakem se těšil, bo v něm seděl
naposled před 40 rokama. Pro mě ţádné překvápko, bo jsem krom ponorky, balonu a tanku cestovala
úplně vším.
V Ostravě jsme se omylem nakyblovali do vagonu pro rodiče s dětmi. Nám to nevadilo, spíš
mladému páru, který nastoupil s kuřátkama ve věku mých kočenek. Ale byla docela sranda. Starší
holčička nám po osmělení zpívala a navzájem jsme se škádlily. A tak nám ani nevadilo, ţe na trati je
porucha a museli jsme být odkloněni na Olomouc. Hodinové zpoţdění teda nebyl ţádný problém,
aspoň jsme v Tišnově nemuseli tak dlouho čekat.
Do Bystřice jsme dojeli v plánovaném čase. Do penzionu Hotelovka nás z nádraţí odvezl ochotný
a levný taxikář a ještě jsem se dozvěděla, ţe Bystřice má kolem 8 tisíc obyvatel.
Trochu jsem byla nervozní. Téměř všichni uţ byli na místě samém, nálada nakaţlivě výborná.
Nervozita ze mne spadla a začala jsem si to uţívat, stejně jako Luboš, který se rychle skamarádil s
Lubošem od Olgy (oba kuřáci), tudíţ neprudil a nevadilo mu, ţe se mu nemůţu adekvátně věnovat.
Však taková finalistka babička má pak hafo povinností. Dostaly jsme pokyny a chystaly si svoje
scénky, které se večer předtáčely. A pak hupky k Olze na sedmičku a secvičovat se. Šlo nám to na
první šup. A eště kdyţ jsme se k tomu nahastrošily, měly jsme ze sebe navzájem absolutní srandu :-)
Aby toho nebylo málo, nazmýšlaly jsme ještě Makarenu. Coţ o to, Olga ju uměla, ale u mne byl
výpadek. Pamatovala jsem si jen polovinu pohybů a eště na přeskáčku. Však to taky podle toho
vypadalo!
Dole v salonku se uţ chystala hudba – manţelé Boţenka a Franta měli sebou aparaturu a varhany.
Navlečené do bombarďaků, postříhaném tričku s šátkem na hlavě jsme tam vtrhly a s pouţitím
Frantova noťasu se zesilovačem jsme si střihly tu Makarenu. Sem nepočítala, ţe to bude tak fyzicky
náročné. Ale zvládly jsme to :-).

S tou naší písničkou jsme na předtočení byly aţ poslední. Čekání jsme si krátily okukováním
účinkujících, jejichţ výkony slibovaly velkou srandu. Pandí tanec v podání Nadi neměl chybu. Taky
Ali Paša z Bagdádu byl parádní. Krom břišních tanečnic se mi moc líbil doprovod na kytaru,
polonahý jen v turbanu a kalhotech od pyţama (nakonec se ukázalo, ţe jsou to tříčtvrťové letní
kalhoty Ivanky – jedné z účinkujících :-) )
Den zakončilo kolektivní zpívání ve společenské místnosti za doprovodu dvou kytaristů. Hráli
všecky známé písničky, všichni békali jak o dušu, aţ se penzion otřásal v základech.
Výborná nálada nám vydrţela i do druhého dne – Silvestra. Poznala jsem další z přítomných –
Marušku, která taky ráda píše, které jsem se pochlubila svým novým koníčkem – omalovánkama pro
dospělé. A ţe Luboš domluvil výlet na Pernštejn, poznala jsem i Zdeňku a Jiřího, kteří byli tak hodní
a na ten Pernštejn nás vzali.
Moc jsem se těšila. Slunce krásně svítilo, bylo jasno. Ve městě sice foukalo, ale na hradě bylo
téměř bezvětří. Ikdyţ jsme se dostali jen na první nádvoří, bo je po sezoně, úplně to stačilo. Hrad
jsme si prohlédli z venku a bylo se na co koukat. Taky mne zaujal krytý most přes říčku a lípa s
pamětním kamenem, ţe ju tam zasadili místní hasiči.
Vrátili jsme se příjemně provětrání. Po výborné večeři pak začal samotný program. Soutěţní, jak
jsem se dozvěděla. Zkoukla jsem i další scénky – písničky z Limonádového Joua v podání Boţenky
– jako Tornádu Lou jí to moc slušelo. Vtipnou scénku se závěrečným tancem měli i Kříţkovi. Jsou
fakt dobří. A Eliška? Ta byla bez chyby. Obdivuju ji, ţe si zapamatovala bezchybně tak dlouhý text
scénky, ve které taky zaměstnala svého muţe a Mildu – kytaristu. Naďa s Pandou se ještě víc
zdokonalila, stejně jako BaNeBo s Ivankou Banou. Všechno to zaznamenávala na kameru
organizátorka Vlaďka s manţelem. Chuderku uţ ke konci z toho kamero-foťáku bolela ruka.
Pak nastalo ocenění. Eliška skončila třetí. Panda druhá. A jak si tam tak v poklidu stojím a
přemýšlím, kdo asi skončí první, přečet Vláďa moje jméno... Tak to jsem vůbec nečekala. Kdybych
se na to aspoň hezky oblékla... Vedle vyfiknutých spolusoutěţících jsem ve svých pohodlných šatech
do práce vypadala asi dost blbě. Dostaly jsme dárky od sponzorů – mléčné produkty, flašku
becherovky (tu já můţu :-) ) a kloubní výţivu. Jako vítězka jsem ještě obdrţela flašku medoviny.
Bude se hodit :-).
A pak uţ začala nefalšovaná ničím nerušená zábava. Jest bylo co, stoly se prohýbaly pod rautem a
cukrovím, pití bylo taky dost, nálada výborná. O půlnoci přípitek šampusem a příjemná činnost –
přání si navzájem a muckání :-)
Do pelecha jsem se dostala kolem 3 ráno. Dopoledne vztanu (nic mi nebylo), a venku SNÍH! :-)
Nebylo ho moc, ale byl! Stačilo to na malinkatého sněhuláka Mildou postaveného a pidikoulovačku.
Po snídani se uţ všichni začali rozjíţdět do svých domovů. My s Lubošem zůstali, na Nový rok se
totiţ blbě cestuje. S námi ještě zůstal na Hotelovce ještě mladý pár se synem, protoţe měli
nepojízdné auto. Trpce jsem litovala, ţe jsem prospala den aţ do večera, protoţe jsem si tím pádem
nenafotila krásy Bystřice za denního světla. A tak mám jen pár fotek z večerní zdravotní procházky.

V sobotu 2. 1. jsme ještě s Lubošem posnídali a v 9 se vydali na zpáteční cestu, která nám utekla
snad ještě rychleji, ikdyţ byl čas stejný :-) V Ostravě nás překvapila děsná kosa. Vyjíţděli jsme z
Bystřice z -2 a přijeli do -8 :-) I sněhu bylo u nás víc. Zima je tu :-)
Sečteno – podtrţeno - Krásnějšího Silvestra jsem ještě nezaţila. Díky organizátorům manţelům
Tauchmanovým a všem přítomným včetně pejska Betynky.
Maruška Wolfová

KONEC MASOPUSTU V UHLÍŘOVĚ
V sobotu dne 6. února se u nás tradičně konalo vodění medvěda s večerním pochováním
basy. Na sraz ke kulturnímu domu přišlo 21 masek, coţ je slušný průměr. Nejmladší účastnici byly 2
roky a téměř půlku trasy s námi vydrţela. Nastupující generace dává o sobě vědět. Osmihodinový
maraton chození od domu k tomu, kde jsou většinou lidé vstřícní a pohostinní, není ţádná legrace.
Kromě tradičních masek se letošního průvodu zúčastnili mimo jiné Superman s Batmanem,
protichemická jednotka z roku 1933 i s maskou, lesní ţínka a dokonce zde šikovné ţeny z ČČK
vytvořily vlastní uhlířovské kroje! I nový vozembouch jsme letos měli (bohuţel jistá dřevěná část
odletěla hned u druhého domu). Před do
posledního místa zaplněným sálem se večer
odehrálo
pochování
basy
s důleţitými
událostmi (drby) dění z uplynulého roku.
Během večera se podávala výborná smaţenice
z celé kopy vajec. Následovala ničím nerušená
veselice a křepčení do brzkých ranních hodin.
(foto s názvem: SUPERMAN SE VRACÍ)

PŘEDNÁŠKA O HISTORII OBCE

V neděli 21. února proběhne na
obecním úřadě od 17 hod
přednáška o historii naší obce od
jejího počátku po současnost.
Přednášet bude pan Vavrečka Jan.
Můţete se těšit na foto projekci a
malé občerstvení.
(foto: pohled od Štáblovic r. 1945)

MALOVÁNÍ PRO DĚTI
Zveme všechny děti do 15 let na kaţdoroční malování, tentokrát na téma: NEJMILEJŠÍ
VEČERNÍČEK. Malovat se bude ve středu 2. března od 16:30 hod. v kulturním domě v Uhlířově.
Hodnocení proběhne ve třech kategoriích.

VELIKONOČNÍ JARMARK
Rádi bychom vás pozvali na Velikonoční jarmark v sobotu 19. března od 15:00 hod.
do kulturního domu v Uhlířově. Těšit se můţete na ţivá zvířátka, prodej velikonočních dekorací,
kytek a zákusků. Tak jako loni, tak i letos vystoupí místní děti s krásným programem a to v 16:00
hod. Dále jsme pro vás vymysleli další úspěšnou pečící soutěţ. Přineste svůj MAZANEC v sobotu
19. března ve 14:30 hod do kulturního domu. Hodnotit se bude jeho vzhled a chuť. Vyhlášení
soutěţe v 17:00 hod. Od 17-18:00 hod. vystoupí folklórní hudební skupina Opavší Gizdi.

DEN ZEMĚ
Kaţdý rok se místní občané zapojují v rámci Dni země do akce s názvem: „Ukliďme les“.
Letos se úklid uskuteční v neděli 3. dubna. Sraz v 9:00 hod. u obchodu. Sebou si vezměte
rukavice a pohodlnou obuv do lesa. Občerstvení zajištěno. Kaţdý rok se kolem naší obce nasbírá
spoustu pytlů odpadu. Čím víc občanů se do akce zapojí, tím příjemnější budou procházky v našem
okolí.

INFORMACE KNIHOVNY
Zimní měsíce ještě nekončí, proto Vás zveme k návštěvě místní knihovny.
Informujeme čtenáře o nově odebíraném časopisu TÉMA. Jedná se o
zpravodajsko-společenský týdeník, který vychází kaţdý pátek. Můţete se těšit
na pravidelné rubriky: události, peníze, ţivotní styl, lidé.
Provozní doba se nezměnila, vţdy čtvrtek od 16 do 18 hod., popřípadě
lze telefonicky (724 953 075) nebo mailem ( Muronova.V@seznam.cz )
domluvit individuální návštěvu. Tyto kontaktní údaje lze také vyuţít při zájmu
o určitý ţánr četby či konkrétní titul, například do školní četby.
V průběhu měsíce února máme slíbené další výměnné soubory knih.
Bliţší informace se objeví na stránkách Kulturní ţivot v Uhlířově.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

Denisa Muroňová
Vypracovala: Bc. Barbora Ulmanová

Informace z obecního úřadu

Změna čísla účtů a výše poplatků pro rok 2016

Nové číslo účtu obce: 272125907 / 0300, bankovní spojení: ČSOB Opava
Poplatek za odpad: 420,- Kč/ os./ rok – splatné k 31. 10. 2016
Poplatek za psa: 100,- Kč/ pes, 150,- Kč kaţdý další pes - splatné k 31. 10. 2016
Stočné: 28,- Kč/m3 – platnost od 1. kvartálu 2016
1.Q splatný do 30. dubna 2016
2.Q splatný do 31. července 2016
3.Q splatný do 31. října 2016
4.Q splatný do 31. ledna následujícího roku

Prodej obecního dřeva

Obec nabízí občanům ke koupi dřevo. Zájemci ať se nahlásí na obecním úřadě a to buď telefonicky,
e-mailem nebo osobně. Dřeva je dostatek.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Připomínáme majitelům psů, ţe je stále v platnosti OZV č. 3/2015, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Uhlířov.
Upozorňujeme především na tyto skutečnosti:
1/ na veřejných prostranstvích v obci, vyznačených v příloze obecně závazné vyhlášky, je moţný pohyb psů
pouze:


malá plemena psů na vodítku



velká plemena psů na vodítku a s náhubkem

2/Fyzická osoba* má povinnost provést v případě způsobení nečistoty psem /exkrementy/ jejich
neprodlený úklid.
* fyzickou osobu se rozumí chovatel psa, jeho vlastník, či doprovázející osoba

Ţádost občanů o spolupráci přihlášení poruch
Ţádáme občany o to, aby nám v případě, ţe zjistí nefunkčnost rozhlasu nebo veřejného osvětlení,
toto nahlásili na obecním úřadě. Společně se nám tak podaří tyto poruchy rychleji opravit.
Děkujeme.
Informace pro včelaře
Připomínáme včelařům povinnost nahlásit stanoviště včelstev na obecním úřadě a to do konce února
2016.

Sběr velkoobjemového odpadu

Jako jiţ tradičně se během jara uskuteční sběr velkoobjemového odpadu. Zajistíme, stejně jako
minulý rok, odvoz tohoto odpadu: starého nábytku, podlahových krytin, sanitární keramiky a dalšího
objemného odpadu, jako například zrcadel, autoskel, pneumatik, matrací nebo starých kol a lyţí.
O přesném termínu sběru velkoobjemového odpadu Vás budeme včas informovat.

Sběr kovového odpadu

Jak jste si jistě všimli, máte moţnost odkládat drobný kovový odpad do připravené popelnice
u obchodu. V případě, ţe máte objemnější kovový odpad k vyhození, lze jej odloţit u zadních dveří
sýpky. Zaměstnanci obce zajistí jeho likvidaci.

Sběr pouţitého ošacení

Diakonie Broumov, sociální druţstvo, vyhlašuje sběr pouţitého ošacení. Věci můţete nosit ke skladu
u obecního úřadu v týdnu od 14.3. do 18.3. 2016. Sbírat budeme toto pouţité ošacení : letní a zimní
oblečení, lůţkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky (minimálně 1m2), nádobí a
skleničky, polštáře, deky, obuv (nepoškozenou, kompletní), hračky, menší elektrospotřebiče (mohou
být i nefunkční) a knihy. Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Věci, které vzít nemůţeme, jsou tyto: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce (z ekologických
důvodů), nábytek, znečištěný a vlhký textil.

Tříkrálová sbírka

Váţení a milí občané Uhlířova,
počátkem ledna letošního roku proběhla jiţ po šestnácté tradiční Tříkrálová sbírka. Tisíce drobných
dárců otevřeli svá srdce a díky jejich štědrosti se letos vykoledovalo neuvěřitelných 1.901.016,korun. V samotné Opavě se vybralo neuvěřitelných 612.564,-korun, tedy o 108 tisíc korun více neţ
v loňském roce. Za vybrané peníze můţe Charita Opava nakoupit zdravotnický materiál pro mobilní
hospic Pokojný přístav, pořídit stacionáři pro seniory auta na CNG s otočným sedadlem pro klienty
s omezenou hybností, Chráněné a podporované bydlení bude moci rekonstruovat své prostory
a zbude i na Mateřské centrum Neškola. Velmi štědří jste letos byli jako jiţ tradičně také Vy.
V Uhlířově se vybralo 5.550,- korun.
Chtěl bych Vám tak jako kaţdý rok z celého srdce poděkovat nejen za
Charitu Opava, ale především za ty, jimţ Vaše dary pomůţou. Jsou to lidé
z Vašeho blízkého okolí a věřte mi, ţe jsou za tuto Vaši štědrost skutečně
vděčni.
Na pomoc, kterou sami poskytujete, se můţete díky Charitě Opava
spolehnout i Vy.
Pomáháme také Vaším jménem! Děkujeme!
Jan HANUŠ, ředitel Charity Opava

TIP HLÁSKY OPAVA
Čas dětství a her

Pokud máte chuť vrátit se na chvíli do svého dětství nebo ještě dále do minulosti, najděte si čas
a přijďte se podívat na výstavu, která se právě připravuje v Historické výstavní budově Slezského
zemského muzea a bude otevřena od 2. března. Výstava Vás přenese do kouzelného světa kočárků,
panenek, různých hraček, nadýchaným peřinek a povijanů.

