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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Volby
Dne 5. – 6. 10. 2018 proběhnou volby do Zastupitelstev obcí a do
Senátu parlamentu ČR. Volební místnost bude již tradičně na
Obecním
úřadě.
Otevřeno
bude
v pátek
od
14 – 22 hodin, v sobotu od 8 – 14 hodin. Volební lístky a pokyny jak
volit, občané včas obdrží do svých schránek. Případné druhé kolo
senátních voleb proběhne ve dnech 12. – 13. 10 2018.

Pytle na papír a plast
Cena zůstává stejná 5,-kč za kus. Pytle jsou baleny po pěti kusech.
Je možné také zakoupit celou roli – 25 kusů.

Rezervace kulturního domu
Informujeme občany, že na letní období roku 2019 máme kulturní
dům obsazen. Pokud máte zájem uspořádat v našem kulturním domě
oslavu, zábavu či jinou akci, je ještě pár volných termínů mimo letní
období. Cenu za pronájem kulturního domu si, prosím, ověřte na
obecním úřadě buď osobně, nebo telefonicky.

Připomenutí splatnosti místního poplatku za psa
Připomínáme občanům, že poplatek za psa je splatný k 31. 10. 2018

Rozvoz pečiva
Již od začátku září funguje v naší obci rozvoz pečiva z pekárny
DĚDOVO PEKAŘSTVÍ
Každé pondělí, středa, pátek vždy mezi 11.20 – 11.40 hodin.
V uvedený čas najdete pekařské auto na zastávce u Obecního úřadu.
Telefon: 737 420146 , 603 907157
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční
v úterý 16. října 2018
Co patří mezi velkoobjemový odpad?
starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy)
podlahové krytiny (koberce, linolea)
sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety)
ostatní (staré lyže, kola, velká zrcadla, autosklo, matrace)

Co nepatří mezi velkoobjemový odpad?



veškerý nebezpečný odpad (lednice, televizory, počítačové monitory,
zářivky a výbojky, autobaterie, zbytky barev, zářivky,…)
tříděný odpad (papír, sklo, plasty, železo)
kompostovatelný odpad (větve, tráva, listí,…)
uhynulá domácí zvířata
běžný komunální odpad
stavební suť, kameny, zbytky stavebních materiálů včetně krytin
čalounění a plasty automobilů, stará okna po rekonstrukci



VEŠKERÉ PNEUMATIKY !!!










Připravte, prosím, tento odpad již v pondělí 15. 10. 2018 před
své domy, aby jej pracovníci obce mohli v úterý ráno naložit a
zajistit jeho odvoz.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve čtvrtek 18.10.2018 od
15:00 hod do 17:00 hod u sýpky.
Druhy odpadů:
obaly od barev, olejů, čistící tkaniny, olověné akumulátory,
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, oleje, barvy, léčiva, baterie
(monočlánky).
Tekuté odpady budou odebírány pouze v uzavřených nádobách!

INFORMACE o konání 23. zasedání Zastupitelstva obce Uhlířov
Na základě ustanovení § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích /obecní zřízení/,
v platném znění, informujeme o konání zasedání Zastupitelstva obce Uhlířov.
Místo konání: Obec Uhlířov – zasedací místnost obecního úřadu
Doba konání:

27.9.2018 /čtvrtek/ od 18.00 hodin

Navržený program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení programu zasedání zastupitelstva
Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
Schválení návrhové komise
Kontrola plnění usnesení
Rozpočtové opatření číslo 7 na rok 2018
Smlouva o zřízení věcného břemene a stanovisko ke stavbě pro uložení
NN
8. Výměna veřejného osvětlení
9. Koupě části pozemku v nové lokalitě – cesta do megruntu
10.Smlouva o spolupráci - družba
11.Záležitosti DSO Hvozdnice
12.Informace obecního úřadu
13.Diskuse
14.Závěr
Zveme všechny občany.

KLUB DŮCHODCŮ - VÝLET
Za podpory a veliké pomoci OÚ byl pro členy Klubu důchodců dne
12.9., uskutečněn výlet. Nejdříve jsme navštívili Muzeum břidlice
v Budišově, kde jsme viděli jednak výrobky z břidlice a také stroje a
pomůcky, jež se používaly k její těžbě a opracování. Jednalo se o
zajímavou expozici a také výklad průvodkyně o vzniku břidlice, historii
těžby a jejím využití nás zaujal. Následně jsme si zajeli do Penzionu
Schonwald na dobrý oběd. Pak jsme se přesunuli do Raabovy štoly
v Zálužné, kterou jsme si prošli a opět za velice zajímavého výkladu
průvodce žasli nad tím, v jak velice těžkých podmínkách dokázali naší
předkové tuto vzácnou surovinu těžit. Velice zajímavé a poučné. Po
cestě domů jsme se zastavili ve Starých Těchanovicích. Tam je nově
vybudovaná rozhledna a také my jsme z ní viděli jak je krásná krajina
u nás. O svých zážitcích z tohoto výletu jsme si popovídali u kafíčka,
to jsme si dali v Davidově mlýně v Kružberku, což byla závěrečná
tečka. Klub důchodců OÚ děkuje.

Vlasta Sembolová

Diakonie Broumov, sociální družstvo, pořádá v naší
obci sbírku

Věci můžete nosit k obecnímu úřadu k výklenku u knihovny
do úterý 25.9.2018

Seznam věcí, které můžete dát do sbírek
Veškeré oděvy - dámské, pánské, dětské – nepoškozené s fungujícími
zipy
Obuv – nepoškozená ( zavázaná v igelitové tašce)
Kabelky, batohy – pouze nepoškozené a s funkčním zipem
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky – čisté i mírně poškozené
Přikrývky, polštáře a deky, pouze péřové
Záclony, závěsy – nepoškozené
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Knihy
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
znečištěný a vlhký textil
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola, kočárky- transportem se poškodí
lyže, lyžáky
nádobí bílé i černé, skleničky, porcelán

Uhlířov v posledních čtyřech letech
Ve volbách v říjnu roku 2014 bylo zvoleno nové zastupitelstvo obce Uhlířov.
Čtyři roky utekly jako voda a před námi jsou další volby, ve kterých opět budete
volit své zástupce ve vedení obce. Dovolte, abychom krátce shrnuli práci
současného zastupitelstva:
2015
Hned po zimě jsme začali s demolicí odkoupeného domu vedle obecního úřadu.
Tato akce stála včetně odkoupení 358tis.
Na jaře roku 2015 se podařilo dokončit alej a parčík u hřbitova v hodnotě 655
tis. (z toho dotace 485 tis.).
V létě následovalo vybudování nové komunikace kolem rodinných domů v nové
lokalitě v hodnotě 827 tis. (z toho dotace 600 tis.)
Na konci roku byly jednorázově umořeny všechny starší finanční závazky obce
ve výši 535 tis.
2016
Na začátku roku byla pořízena osmimístná dodávka v hodnotě 229 tis., která
slouží nejen hasičům, ale je využívána i důchodci k občasným výletům, dále také
pomáhá na obci při převozu objemných věcí.
V létě došlo k prodeji pozemku vedle čistírny odpadních vod za 638 tis.
Na konci léta proběhla rekonstrukce kanceláří a kompletní výměna topení
v celé budově obecního úřadu za 226 tis. a byla vybudována nájezdová rampa
do sýpky za 124 tis.
2017
Na jaře byly zrekonstruovány prostory kuchyně a skladu v kulturním domě
v hodnotě 112 tis. Následovala nová fasáda za 129 tis.
Během roku bylo opraveno prostranství za sýpkou a za obecním úřadem. Na
tyto akce byl nakoupen materiál v hodnotě 189 tis. Veškerá práce byla
odvedena zaměstnanci obce, kteří byli zaměstnáni z programu VPP (dotace na
jejich plat byla ve výši 95%)
Na podzim byl pořízen zahradní traktor v hodnotě 78tis.

2018
Počátkem roku byla opravena hráz zadního rybníku, kdy už několik let nebylo
možno rybník zcela napustit, jelikož hráz byla ve velmi špatném stavu. Náklady
na tuto akci byly ve výši 105tis.
Na jaře bylo pořízeno na údržbu obce auto Fabia s přívěsným vozíkem. Cena
obojího 55tis.
Auto bylo pořízeno jako alternativa traktůrku s vlečkou, kdy pořizovací cena
začínala na 300tis.
V současné době připravujeme:
Zpomalovací ostrůvky na začátek a konec obce – nyní se čeká na stavební
povolení.
Letní posezení a pergola na hřišti – po mnoha peripetiích máme konečně
vydáno stavební povolení, nyní probíhá příprava na výběrové řízení s termínem
realizace na jaře 2019.
S povodím Odry jednáme o možnostech řešení stavu potoka odvádějícího vodu
z předního rybníka.
Jednáme o možnostech financování opravy fasády budovy obecního úřadu.
Žádáme o dotaci na výměnu veřejného osvětlení.
V současné době hospodaří obec s finančním zůstatkem na účtu ve výši 3,3 mil
Kč, nemá žádné dluhy, úvěry ani jiné pohledávky.
Zveme vás na poslední veřejnou schůzi tohoto zastupitelstva, která se koná dne
27. září 2018 v 18hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.
„Chci poděkovat všem zastupitelům za práci, přístup, nasazení, účast na
schůzích a akcích. Po celou dobu bylo vidět a cítit, že jim na obci a občanech
velmi záleží. Ne vždy bylo vše jednoznačné a jednoduché, ale vzájemnou diskuzí
a VĚCNÝMI ARGUMETY se vždy podařilo, podle mého názoru, najít nejlepší
řešení pro Uhlířov. Velké díky patří nejen zastupitelům, ale i všem
zaměstnancům a občanům, kteří se podílí na chodu celého Uhlířova, nejen svou
prací, ale i podněty a nápady pomáhají k zlepšení našeho žití. Velkou radost
mám z kulturních akcí, na kterých se potkává celý Uhlířov. Všem Vám patří
velké DÍKY.“
Jiří Švendt, starosta obce

KULTURNÍ
ZPRAVODAJ
Co se událo..
KARMAŠ
Výroční slavnost posvěcení kostela neboli karmaš jsme společně
s místními obyvateli oslavili druhý víkend v červnu. Začátek slavnosti byl
naplánován na pátek, kdy se v podvečerních hodinách promítal v letním kině
Asterix a olympijské hry.
V sobotu se odehrál tradiční fotbalový zápas DOLŇANÉ-HORŇANÉ.
S konečným výsledkem 4:3 kdy největší zásluhu na vítězství měl Michal Wolf
autor tří gólů. Následoval zápas ženatých se svobodnými, kdy celé utkání
rozhodl jediný gól Luďka Rybáře. Na závěr se konala dovednostní soutěž ve
střelbě na terče zavěšené ve fotbalové brance, ve které byl nejšikovnější Jiří
Muroň.

V kulturním domě byl pro všechny hladové připraven slavnostní oběd. Příprava
celého menu byla velmi náročná, proto všem, kteří se na přípravě podíleli,
děkujeme. Největší odměnou byly spokojené a usměvavé tváře hostů.
Večerní diskotéka byla v ohrožení díky silnému větru, který poškodil
venkovní stan. Situaci zvládli místní hasiči povoláni starostou obce.

V neděli dopoledne proběhla mše svatá za skvělého vystoupení slavkovské
scholy, kterou pozvala paní Lucka Lenková. Nedělního programu se také
účastnili přátelé z polských Samborowic. Velkou atrakcí se stal fotbal
v nafukovacích koulích, zájem byl i o 3G trenažér. Menší děti obsadily
trampolínu a řetízkový kolotoč. O hudební produkci se postaral pan Gratza a
kapela Baarďs Band.

FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE
V sobotu 14. července se uskutečnil na místním hřišti tradiční fotbalový
turnaj o pohár starosty obce Uhlířov. Byl to již 16. ročník a zúčastnilo se ho 6
týmů. Za krásného fotbalového počasí zahájil turnaj pan místostarosta Zdeněk
Martínek. Hrálo se systémem každý s každým a vítězem se stalo družstvu Jatka
Kurka, druhé místo obsadilo FC Alko a třetí družstvo Uhlířov-Slavkov.
K dokonalosti chyběla už jen větší podpora fanoušků.

Jan Procházka

SAMBOROWICKÉ DOŽÍNKY
Rok se s rokem sešel a opět jsme dostali pozvání na dožínky od našich
přátel z družebních Samborowic. Po srdečném přijetí jsme se zúčastnili průvodu
vyzdobenou vesnicí v čele s alegorickými vozy.
Celý průvod dorazil ke škole, kde program pokračoval vystoupením dětí
z místní školy. Představil se i mladý (11 let) taneční pár, který předvedl
profesionální výkon standardních a latinskoamerických tanců. Ochotníci ze
sousedního Bojanowa zahráli pohádku „Obušku z pytle ven“.
Pro děti uspořádal místní tělocvikář pohybové soutěže, zakončené
chytáním bublinek z bublifuku. Za účast bylo každé dítě odměněno sladkostí.
Došlo také na zábavu pro dospělé - tradiční házení gumákem na koš a
házení vycpaným prasetem na dálku. Naši občané nechtěli zůstat pozadu, tak si i
oni tyto aktivity vyzkoušeli.
Při loučení jsme samborowické pozvali na uhlířovské vinobraní, na které
určitě přijedou.
Chtěli byste se zúčastnit příští návštěvy naší družební vesnice? Stačí se
zmínit na obecním úřadě.

BAREFOOT – VÝROBA SANDÁLŮ
V úterý 14. srpna proběhla na obecním úřadě výroba sandálů za účasti
11 žen. Všechny se společně naučily vyrábět sandál barefoot, které věrně
napodobují chůzi naboso, ale zároveň chrání chodidlo před mechanickým
poškozením.

Co nás čeká na podzim..
DRAKIÁDA
O prodlouženém posledním zářijovém víkendu si vás
dovolujeme pozvat na pole vedle místního hřiště, kde
proběhne každoroční drakiáda. Akce proběhne v neděli 30.
září od 15:00hod. Můžete se těšit na čtyři soutěžní
kategorie: nejlepší letec, nejhezčí drak, nejhezčí ručně
vyráběný drak a vozembouch. Pro každého dráčka bude
připravený špekáček. Dále si můžete pochutnat na pečených
bramborách a marshmallownech. Pro rodiče bude připraven
svařák, zákusek, káva a pivo.

DLABÁNÍ DÝNÍ – ZMĚNA!
Zveme všechny zájemce bez rozdílu věku na
společné tvoření z dýní. Dlabání se uskuteční nikoli
v úterý, jak je psáno v obecním kalendáři, ale ve středu
3. října od 17:00hod. v kulturním domě. S sebou si
vezměte dlabátko/nůž a dýni – tu bude možné také
zakoupit. Pro menší děti budou připraveny fixy a
pastelky, aby si mohly dýni také vyzdobit.

VINOBRANÍ
Dovolujeme si vás pozvat na již IV. ročník uhlířovského vinobraní, které
se bude konat v sobotu 6. října od 19:00hod. v kulturním domě. K tanci a
poslechu zahraje opavská cimbálovka. V doprovodném programu se představí
folklórní tanečníci. Těšit se můžete na soutěže s koštýřem, uvítací drink,
bohatou tombolu, víno, burčák, medovinu, točené pivo a výbornou večeři.
Vstupné: 120,-Kč, večeře: 80,-Kč.
tel.: 728 734 845.

Rezervace vstupenek u B. Ulmanové

Hasičská soutěžní sezóna 2018
Již 19 let soutěží družstvo SDH Uhlířov v požárním sportu a to téměř beze změn
v sestavě. I díky svým zkušenostem patří v poslední dekádě ke špičce
v opavském okrese. Jako každoročně byla hasičská sezóna zahájena okrskovou
soutěží, tentokrát v Melči a naše družstvo celou soutěž s přehledem vyhrálo.
Závodu se mimo soutěž účastnili i hasiči z družebních Samborowic. I přes
to, že jsou v požárním útoku zvyklí na jiná pravidla, dosáhli by svým časem na
třetí místo. Naše družstvo se účastnilo všech soutěží opavské okresní ligy a i
přesto, že se první soutěž nepovedla, podařilo se celou ligu vyhrát.

Velký dík patří všem členům soutěžního
družstva, rozhodčím, kteří reprezentují náš sbor,
sponzorům a všem co nás podporují na soutěžích i
trénincích.
Poslední soutěž tzv. Pohár ředitele HZS
Opava pro nejlepší týmy Opavské okresní ligy se
uskuteční v neděli 23. 9. 2018 od 14 hodin ve
Slavkově na hřišti u školy. Tak se přijďte podívat
a letos naposled nás pořádně podpořit. Určitě to
bude stát za to.
Zdeněk Martínek

KNIHOVNA
Milí čtenáři, po prázdninové pauze bychom Vás opět
rádi pozvali do místní knihovny. Připraveno je pro vás hned
několik nových souborů. Dětská literatura udělá radost hlavně
školákům a pro starší čtenáře máme širokou nabídku beletrie.
Těšíme se na Vaši návštěvu, stejně jako minulý rok – každý
čtvrtek do 16 do 18 hodin.
Denisa Muroňová

OBECNÍ KALENDÁŘ
Ještě stále můžete posílat fotky do obecního kalendáře pro rok 2019 na email fotosoutezuhlirov@seznam.cz. Termín uzávěrky je 15. října! Fotky,
které dorazí po tomto termínu, budou zařazeny do kalendáře na rok 2020.

PING PONG
Se změnou času přichází opět možnost chodit
trénovat na novoroční turnaj ve stolním tenise a to od
6. listopadu každé úterý od 17 hod.

100LETÉ VÝROČÍ VZNIKU REPUBLIKY
Již brzy uplyne 100 let od vzniku samostatného
Československa. 28. října 1918 se začala psát nová
kapitola našich dějin. Dějin, ve kterých byl náš stát
svědkem nebo přímým účastníkem mnoha klíčových
historických událostí.
Světlá období střídaly doby temna. Období klidu
střídala období nejistoty a ohrožení. Úvodní euforii ze společného státu Čechů a
Slováků vystřídaly hrůzy 2. světové války s desítkami miliónů obětí, poté
vystřídala válka další. Tentokrát studená, politická. Socialismus byl následně
vystřídán normalizací a komunistickou diktaturou. Sametová revoluce byla na
začátku další éry naší země, demokratické a svobodné. Osudy našich národů se
potom rozdělily v podobě dvou samostatných států, aby se zanedlouho zase
spojily, tentokrát v daleko větším demokratickém společenství Evropské unie.
Je toho mnoho, čím si musela naše krásná země za uplynulé století projít a
jaké osudy si museli prožít její občané. Jsme jejich potomky, tak si pojďme
společně připomenout stoletou historii české státnosti. Tato jedinečná akce se
uskuteční v sobotu 27. října od 16:00hod. v kulturním domě. Můžeme se těšit
na vystoupení místních dětí, budou předána vyznamenání, v přednášce se
dozvíme více o historii nejen našeho státu, ale i vývoji myslivosti, hasiči budou
mít připravený kvíz, Červený Kříž projekci o životě v Uhlířově a mnoho
dalšího. Od 20 hod bude promítán film VELIKÉ BOURÁNÍ, který rozkrývá
tabu klíčových událostí našich moderních dějin. Zrušení monarchie a vznik
demokratické republiky. Jaké drama tomu předcházelo? Co prožíval Masaryk a
ti druzí?

V NEDĚLI 28. ŘÍJNA od 14:00hod. nového času proběhne u pomníku padlých
slavnostní zasazení líp. Při této příležitosti uložíme časovou schránku se vzkazy
pro příští generace. Kdo má zájem přidat svůj vzkaz, doneste jej již v sobotu 27.
října do kulturního domu. Vzkaz musí být na papíře do maximální velikost A4.
Přidat můžete také fotografie svého domu nebo své rodiny vč. data a jmen těch,
kteří se na snímku nachází.

Na závěr jedno ohlédnutí do roku 1988
Kronika příkladných činů
„Už desátý rok pracuji ve funkci ředitelky jednotřídní MŠ
v Uhlířově. Když jsem poprvé přišla do budovy školky, připomínala mi
ty městské jen velice vzdáleně. Řekla jsem si tehdy, proč by měly být
podmínky jedněch horší než druhých? Jenže plány, přání a chuť něco
změnit je věc jedna, jejich uskutečňování druhá… Nezbylo než se
obrátit na rodiče dětí – členy SRPŠ. Přiznám se, že po mých
zkušenostech s brigádnickou činností v městských MŠ jsem v přílišnou
iniciativu uhlířovských rodičů nevěřila. Ale byli to právě oni – členové
SRPŠ, kteří se ochotně pustili do rozsáhlých stavebních úprav vnitřku
budovy MŠ, do oprav fasády i do náročných úprav školního dvora a
zahrady spojených s napojováním školky na městský vodovod.
Dnes, když po 10 letech z Uhlířova odcházím, cítím povinnosti i
veřejně poděkovat všem bývalých předsedům SRPŠ – J. Lévayovi, J.
Hrbáčkovi, F. Smudovi i nově zvolenému S. Hoblíkovi, ale též všem
obětavým tatínkům a maminkám za všechno, čím pomohli a pomáhají
jedné malé jednotřídní mateřské škole. Velmi si vážím i přístupu a
pomoci MNV v Oticích.“
Jarmila Němečková
Vypracovala:Bc.Barbora Ulmanová

….a ještě něco pro Vaši zábavu 

