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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Připomenutí splatnosti místního poplatku za psa, která je k 31. 10.
Upozorňujeme majitelé psů na platnou obecně závaznou vyhlášku
obce, která mimo jiné ukládá majitelům psů, aby měli své miláčky na
vodítku a uklízeli po nich exkrementy v obci i jejím okolí, podél cest. Sáčky
na exkrementy jsou k vyzvednutí na Obecním úřadě zdarma.

Povinné čipování psů od 1. 1. 2020 při očkování proti vzteklině
Od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost novela veterinárního zákona, která
ukládá majitelům psů povinné čipování všech psů. V případě, že v roce 2020
nebudete mít při vakcinaci proti vzteklině načipovaného psa a psa si necháte
očkovat proti vzteklině, tak nebude vakcína proti vzteklině platná. Povinné
čipování neplatí pro psy, kteří byli označeni čitelným tetováním provedeným
před 3. červencem 2011.
Označení psů mikročipem provádějí soukromí veterinární lékaři, kteří
jsou oprávněni vykonávat veterinární léčebnou a preventivní činnost-jsou
registrovaní u Komory veterinárních lékařů ČR:https://www.vetkom.cz/seznamveterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se pohybuje mezi 120-450 Kč a závisí na jeho
typu. Další částku si soukromí veterinární lékaři účtují za jeho aplikaci. Ceny
jsou smluvní. Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení
s uložením až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby
neměl platné očkování proti vzteklině.

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na „Opravu pláště
budovy obecního úřadu“
Obci se podařilo v květnu tohoto roku získat dotaci na rekonstrukci fasády
obecního úřadu, která pokryje polovinu předpokládaných nákladů. V průběhu
června došlo k výběrovému řízení na zhotovitele a v polovině září, tak mohla
začít samotná rekonstrukce. Jsme velmi rádi, že budova obecního úřadu dostane
novou, pěknější podobu a nebude se nadále zhoršovat její stávající stav, kdy už
docházelo k opadávání omítky, prasklinám, vlhnutí apod. Rekonstrukce potrvá
asi 4 týdny. Provoz obecního úřad není omezen.

Poděkování za vedení klubu důchodců
Chtěli bychom vyjádřit poděkování paní Vlastě Sembolové a paní Jarmile
Tiché za dlouholetou spolupráci při vedení klubu důchodců. Obě se rozhodly ke
konci tohoto roku ukončit vedení klubu a přenechat tak pokračování novému
nástupci. Děkujeme také všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhů
společných setkávání. I přes tuto skutečnost bychom byli velmi rádi, kdyby
tradice klubu důchodců byla v Uhlířově zachována a proto budeme potěšeni,
pokud se najde nový zájemce či zájemci, kteří by byli ochotni od nového roku
klub důchodců vést ať už ve stávající nebo nové podobě. Případní zájemci ať se
prosím hlásí na obecním úřadu.

ČEZ - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů
Zásah provádějte průběžně v období vegetačního klidu. Nebude-li zásah
proveden do 15. listopadu tohoto roku a bude-li ohrožena bezpečnost
a spolehlivost provozování zařízení distribuční soustavy, je pracovník pověřený
společností ČEZ Distribuce, a. s., oprávněn ke vstupu na dotčené pozemky za
účelem provedení zásahu. Vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány
a vytěžená užitková dřevní hmota bude uložena v celých délkách do
jednotlivých hromad na okraji ochranného pásma nebo ve vzdálenosti 10 m od
osy vedení na dotčeném pozemku. Pokud již byl vlastník pozemku písemně
osloven, tak je nutné postupovat dle obdržených pokynů.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů uvedené v ČSN EN
50110–1. K vodičům se nesmí přiblížit pod bezpečnou vzdálenost ani nástroje,
ani větve dřevin při ořezu. Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů
a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané
větve stromů a jiných porostů dotek s vedením. V případě, že zásahem může být
ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte nás na
lince 800 850 860.
Více informací najdete na webových stránkách obce nebo na vývěsce
Obecního úřadu Uhlířov.

Kontejnery na bio odpad
Informujeme občany, že bio odpad za zahrádek a domácností nelze vozit
samostatně do Štáblovic. Dávejte prosím tento odpad do kontejnerů za sýpkou.
Máme dva kontejnery, jeden z nich je pouze na větve do průměru 5 cm a druhý
na bio odpad běžný. (tráva, plevele, listí, shnilé ovoce a zeleninu a další ).
Děkujeme.

Velkoobjemový odpad
Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční v pondělí 14. října 2019.
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 neděli 13. 10. 2019 před své
domy, aby jej pracovníci obce mohli v pondělí ráno naložit a zajistit
jeho odvoz.

Nebezpečný odpad
Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve čtvrtek 17.10.2019 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!

Co se událo…
Dětský tábor
Ve dnech 23.8. až 25.8.2019 proběhl za vzájemné spolupráce Obecního
úřadu a SDH Uhlířov letní dětský tábor. Tentokrát na téma: Asterix, Obelix a
Mise Kleopatra. V čase jsme se přenesli o několik století zpět. Děti se ve
stručnosti seznámily s historií Egypta a moc se jim líbila i pyramida postavená
na hřišti. Program byl velmi pestrý a bohatý na soutěže. Páteční odpoledne bylo
převážně o tvořivosti. Děti si ve skupinkách vyráběly doplňky ke svým
kostýmům. Nezapomněli ani na své kamarády z polských Samborowic, kteří se
za nimi v sobotu přijeli podívat. Společně jsme pak navštívili hasičskou
zbrojnici, kde největší obdiv patřil vystaveným pohárům. Po návratu zpět si
všichni vyzkoušeli proudem vody zasáhnout terč. Ukázka hasičského útoku byla
příjemným zpestřením. Po vydatném obědě a krátkém odpočinku vyplněným
malováním hrnečků se pokračovalo v programu. Odpolední procházka lesem i
plavba na lodičkách měly úspěch. Díky krásnému počasí byl využitý i malý
bazén. Všude přítomné postavičky z pohádky po celou dobu připomínaly
zaměření tábora. Tímto bych chtěla poděkovat všem, kteří se na přípravách a
organizaci víkendu podíleli. Bylo to určitě pro děti zajímavé a věřím, že se o
dalších prázdninách opět uvidíme.
Šárka Pavelková

Zájezd do Stříbrné hory (Srebrna Góra)
O víkendu 2. - 4. srpna
Zájezd do starobylé vojenské pevnosti Stříbrná Hora v Polsku nás dostal v
dobrém slova smyslu. Počáteční rozpaky z ubytování ve staré vojenské
pevnosti, kde jsme spali po 20 lidech na vojenských lehátkách nebo přímo na
zemi, kdy nám v noci svítila pouze lucernička, vystřídalo nadšení z
připraveného programu. V pátek panovala skvělá nálada u ohně, jídla bylo, co
hrdlo ráčilo. V sobotu nás čekala asi 4 hodinová prohlídka vojenské tvrze s
ukázkou střelby, pěší túra spojená se slaňováním z mostu a zdoláváním lezecké
stěny. V neděli jsme na raftech sjížděli řeku Klodskou Nysu. Hladina řeky byla
super, takže zážitek ze 4 hodinového pádlování po řece i pro ty kteří v životě
nejeli na raftu byl bezva. Na závěr bych jen podotkla, že je škoda, že z Uhlířova
nebyla obsazena všechna místa.
Blažena Montagová

Co nás čeká…
Drakiáda
O posledním zářijovém víkendu si vás
dovolujeme pozvat na každoroční drakiádu,
která se bude konat tradičně na poli vedle hřiště.
Akce proběhne v neděli 29. září od 14:30hod.
Můžete se těšit na pět soutěžní kategorií: nejvýše
letící drak, nejdéle letící drak, největší drak,
nejmenší drak a ručně vyráběný drak.
V kategorii ručně vyráběných draků budou
ocenění všichni soutěžící. Pro každého dráčka
bude připravený čaj a špekáček. Občerstvení
zajištěno.

Vinobraní
Dovolujeme si Vás pozvat na již V. ročník uhlířovského
vinobraní, které se bude konat v sobotu 5. října od 19:00hod. v
kulturním domě. K tanci a poslechu zahraje cimbálovka Opavští
gizdi. V doprovodném programu se představí folklórní tanečníci.
Těšit se můžete na víno, burčák, točené pivo, výbornou večeři,
pochutiny k vínu, na soutěže s koštýřem a další soutěže o ceny.
Vstupné: 200 Kč včetně večeře
Rezervace vstupenek na obecním úřadě. Tel. 739 548 306

Dlabání dýní
Zveme všechny zájemce bez rozdílu věku na společné tvoření z dýní.
Dlabání se uskuteční ve čtvrtek 17. října od 16:30hod. v kulturním domě. S
sebou si vezměte svíčku, dlabátko/nůž a dýni – tu bude možné také zakoupit.

Ping Pong
Se změnou času přichází opět možnost
chodit si zahrát stolní tenis a to od
29. října každé úterý od 17 hod. v kulturním
domě.

Rozloučení broučků s létem a lampionový průvod
Ve středu 30. října se
uskuteční na hřišti Rozloučení
broučků s létem a lampionový
průvod. Pro všechny broučky
budou připraveny buřty.
S sebou: lampion a dobrou
náladu!
Akce začíná v 16:30 hod.
Občerstvení zajištěno.

Knihovna
Oslavte podzim s knihou v ruce.
V pondělí skončilo astronomické léto a konečně nastal ten pravý podzim.
Mezitím co provětráte draka, posbíráte všechny kaštany a vydlabete poslední
dýni, zastavte se na návštěvu do místní knihovny. Z opavské knihovny Petra
Bezruče nás opět zásobili štědrou zásobou knih, a na své si
přijde opravdu každý čtenář. Za zmínku stojí velká spousta
pohádkových knížek pro nejmenší děti a jejich rodiče, nebo
historické romány pro milovníky minulosti.
Nevíte, jakou knihu si vybrat? Rády Vám s výběrem
poradíme a přihodíme další tipy na zajímavé čtení.
Těšíme se na Vás, stále ve stejnou dobu - ve čtvrtek od 16
do 18 hodin.
Denisa Pániková, Věra Muroňová

Nadcházející společné akce s obcí Samborowice
1. Akce – Sportovní fitness den
Datum a místo konání: 12. 10. /26. 10./16. 11. 2019, Ratiboř
Cílem těchto sobotních fitness akcí je nejen si protáhnout tělo a
zasportovat si, ale také strávit čas s přáteli aktivně. Cvičení bude
probíhat v tělocvičně pod vedením zkušených instruktorů.
2. Akce – Mikuláš v Polsku
Datum a místo konání: 7. 12. 2019, Samborowice
Zveme rodiče i děti zažít Mikuláše v Polsku a poznat tak
mikulášskou nadílku jinak.
3. Akce – Hasičská soutěž
Datum a místo konání: březen 2020, Samborowice
Informace k akci budou ještě upřesněny.
Na všechny akce je možnost se přihlásit, počet osob je však
omezen. Proto, pokud Vás nějaká z akcí zaujme, tak budeme rádi,
když svůj zájem nahlásíte včas na obecní úřad, abychom Vám mohli
rezervovat místo. Na všechny akce bude zařízena doprava autobusem
tam i zpět a taky bude zařízeno zdarma občerstvení.

Na závěr něco pro zábavu…. ☺

