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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky v roce 2017
Odpad
Mění se systém vybírání poplatku za odpad. Počínaje rokem 2017
bude odpad hrazen za výsyp jedné popelnice. Cena za výsyp běžné
120 L popelnice činí 60 Kč. Cena za výsyp 240 L popelnice činí 100 Kč.
Faktury s částkou k úhradě Vám doručí Technické služby přímo do
Vašich schránek v měsíci červnu. Faktura bude za 1. až 4. měsíc
tohoto roku. Hradit můžete buď přímo bankovním převodem na
uvedený účet, nebo v pokladně Obecního úřadu.
Stočné
Cena za stočné se nemění a dále činí 28 Kč/m3. Stočné budete nově
hradit pololetně. První faktura s částkou k úhradě Vám bude
doručena obecním úřadem v průběhu července nebo srpna. Hradit
můžete rovněž jak bankovním převodem na uvedený účet, tak
v pokladně obecního úřadu.
Pytle na papír a plast
Zastupitelstvo na svém jednání, konaném dne 15. 12. 2016,
stanovilo cenu pytlů na papír a plast v roce 2017 na 5,- Kč za kus.
Papír, papírové obaly a lepenku můžete odevzdávat také při svozu
popelnic. Stačí, když svázaný papír umístíte k popelnici
a zaměstnanci obce zajistí jeho sběr.

Kontejner na bioodpad za sýpkou
Prosíme občany, aby do kontejneru na bioodpad dávali POUZE odpad
rostlinného původu.
Do kontejneru můžete dávat: listí, trávu, plevel, zbytky ovoce,
zeleniny, čajové sáčky, kávovou sedlinu, zbytky rostlin, piliny, dřevní
štěpku z větví stromů a keřů, hlínu z květináčů, spadané ovoce atd.
Větve do průměru 5 cm včetně tújí.
Do tohoto kontejneru nepatří komunální odpad ani plasty!!!
Nebezpečný odpad
Sběr nebezpečného odpadu proběhne ve čtvrtek 4. 5. 2017 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!
Velkoobjemový odpad
Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční ve středu 19. dubna
2017.
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, pneumatiky,
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
pneumatiky nákladních automobilů a traktorů
čalounění a plasty automobilů, stará okna po rekonstrukci

Připravte, prosím, tento odpad již v úterý 18. 4. 2017 před své
domy, aby jej pracovníci obce mohli ve středu ráno naložit
a zajistit jeho odvoz.

Prodej popelnic na obecním úřadě
Na obecním úřadě si lze zakoupit jak plastovou, tak
i kovovou popelnici. Cena plastové popelnice činí 750 Kč/ks a
cena kovové popelnice je 850 Kč/ks.

Zasílání novinek z obecního úřadu na Váš e-mail
Pokud budete mít zájem o zasílání aktuálních informací z obecního
úřadu prostřednictvím e-mailu, stačí vložit svůj e-mail do kolonky
„Novinky e-mailem“, která je umístěna na webových stránkách obce
v levém sloupci a zmáčknout „Odeslat“.

Den Země – Den mláďat
Školní statek, Opava, p.o. a Masarykova střední škola zemědělská
a Vyšší odborná škola, Opava, p.o. Vás srdečně zvou na Den Země –
Den mláďat, který se koná 20. - 22. dubna 2017 v Areálu Školního
statku v Opavě od 9:00 do 16:00 hodin.
Můžete se těšit na mláďátka, pohádkové soutěže, atrakce a bohatý
program.

MÁJOVÝ
KULTURNÍ ZPRAVODAJ

CO SE UDÁLO…

VEČERNÍ BRUSLENÍ
Jelikož letošní zima přála zimním radovánkám, tak těsně předtím než
roztál na místním rybníce led, jsme uspořádali večerní bruslení. Bruslilo se při
halogenovém osvětlení, do rytmu hudby z rádia a nechybělo také něco na
zahřátí. Opékaly se buřty a počasí nám také přálo. Na ledě se v ten večer
vystřídalo asi 70 občanů a všichni si akci velice pochvalovali. Snad i v příštím
roce bude pěkná zima a třeba napadne tolik sněhu, že uspořádáme jízdu na
čemkoli .

MALOVÁNÍ

vítězný obrázek Valinky Nedělové

Ve středu 1. března jsme pro místní děti
připravili malířskou soutěž na téma: „Malování
prstem“. Nevěřili byste, jak krásná díla se dětem
povedla. Nepotřebovaly k tomu ani žádnou
pastelku či štětec. Soutěž proběhla ve dvou
kategoriích. V první kategorii byly děti do šesti
let. Zde se mezi
sebou utkalo 9
dětí. První místo
obsadila Natálka
Čermínová, druhé Filípek Němčík a třetí
Kačenka Ulmanová. Ve druhé kategorii, dětí
školou povinných, jich bylo osm. S nejhezčím
obrázkem se na prvním místě umístila Valinka
Nedělová, na druhém Eliška Martínková a na
třetím Barunka Černínová. Děkujeme klubu

důchodců za vyhodnocení akce a samozřejmě všem dětem za jejich účast
a snahu.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 18. března proběhlo na
obecním úřadě vítání třech malých
občánků. Po úvodním slově pana
starosty,
vystoupila
s krásnými
písničkami
šikovná
uhlířovská
děvčata. Rodiče s dětmi doprovodili na
akci také jejich příbuzní. Byla tak
navozena velice příjemná rodinná
atmosféra a nikomu se nechtělo domů.

ÚKLID LESA
Poslední březnovou neděli se v rámci Dne
Země uskutečnil každoroční úklid lesa. Čtyři
skupinky po šesti lidech uklízely okolní lesy. Po
dvouhodinovém úklidu se pak všichni sešli na
myslivecké chatě u zadního rybníku, kde se
opékaly buřty. Opět se nasbíralo několik plných
pytlů odpadu. Všechen odpad byl dále řádně
roztřízen a odvezen na patřičná místa.
Účast byla bohužel menší než loni. Je třeba však poděkovat všem, kteří si
ráno přivstali, jelikož se zrovna měnil zimní čas na letní. Akce se zúčastnilo také
několik dětí. Je hezké, že i ony jsou zapojeny do sběru a už od raného věku je
jim vštěpováno, jak se chovat k přírodě.
Kuriózní nálezy: dámské tanga, „kelňa“, poklice na kola, dopravní pás, několik
prázdných lahví od Fernetu, Avanti apod.

VELIKONOČNÍ JARMARK
V letošním roce jsme se s holkami z kulturního výboru dohodly, že
velikonoční jarmark pořádat nebudeme. Je to z důvodu, že v předchozích dvou
letech byla velice slabá účast a přípravy jsou přitom poměrně náročné. Letos si

tedy dáme pauzu a v příštím roce bychom třeba zase velikonoční jarmark
uspořádaly.

BONUSOVÉ SLUŽBY PRO MÍSTNÍ OBČANY
ODPOLEDNÍ TVOŘENÍČKO
Ráda bych vás pozvala na relaxační tvořeníčko, které je určené všem,
kteří si rádi hrají a tvoří. Akci pořádá Jitka Weissová, která se tímto zabývá
bezmála dva roky a vždy jednou za měsíc od 16:00hod. se bude tvořit
v zasedací místnosti obecního úřadu. Je třeba se na akci řádně přihlásit na tel.
čísle Jitky Weissové 607143656. Je to z důvodu místa a dostatku materiálu na
výrobu. Nejbližší tvořeníčko proběhne v pátek 21. dubna a bude se konat na
téma: Jehelníček na poklady. Téma a datum příštího tvoření naleznete na
webových stránkách obce nebo na facebooku ve skupině Kulturní život
v Uhlířově.
KADEŘNICKÉ SLUŽBY PRO SENIORY
Šikovná kadeřnice s 12letou praxí a zároveň maminka na
mateřské dovolené z Uhlířova, slečna Aneta Barcíková, nabízí
uhlířovským seniorům své služby. Ráda k vám zajde domů.
Ostříhá, nabarví, udělá trvalou – vše za rozumnou cenu. Služba je
určena výhradně pro seniory. Objednávejte se na tel. čísle: 737 124 206.
FOTOSOUTĚŽ
I nadále můžete zasílat fotky do fotosoutěže s tématem: „Moje okolí“, na
e-mail: fotosoutezuhlirov@seznam.cz. Ty nejhezčí fotky se objeví v obecním
kalendáři pro rok 2018 společně se jménem autora.
Všechny fotky z fotosoutěže a kulturních akcí si můžete prohlédnout na
facebooku ve skupině: Kulturní život v Uhlířově nebo na webových stránkách
obce (tam ovšem se značným zpožděním).
OBECNÍ TRIČKA
Od půlky května bude možné zakoupit si obecní trička s nápisem: „Jsem
v pohodě, jsem z Uhlířova“. Černé tričko s červeným nápisem pro muže, černé
tričko s růžovým nápisem pro ženy a zelenkavé tričko s černým nápisem pro
děti. Tričko si budete moci kopit také na uhlířovském karmaši v neděli 11.
června.

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT…
VELIKONOČNÍ ŘEHTÁNÍ
Jsem ráda, že se tato tradice u nás stále zachovává. Začíná se řehtat na
Zelený čtvrtek v 18:00hod, dále na Velký pátek v 7:00, 12:00, 18:00hod.
a nakonec na Bílou sobotu v 7:00, 12:00hod. Sraz vždy v uvedený čas na
autobusové zastávce u obecního úřadu. A jelikož je kluků málo, tak
chodí i holky. Budeme rádi, když vyšlete své děti řehtat.
(Dospělácký dozor zajištěn). No, a když děti náhodou potkáte, tak
jim klidně dejte něco dobrého. Budou nadšené.
HISTORICKÁ PŘEDNÁŠKA JANA VAVREČKY
V letošním roce si připomeneme 72. výročí ukončení Druhé světové
války. Přednáška proběhne v neděli 23. dubna a vyprávět bude pan Jan
Vavrečka od 18:00hod. na obecním úřadě. Po přednášce půjdeme všichni
společně položit věnec k pomníku padlých.
PÁLENÍ ČARODĚJNIC
Jaký by to byl První máj bez pořádného sletu čarodějnic.
Slet se uskuteční pro všechny mladé i „postarší“ čarodějnice
a čaroděje v neděli 30. dubna od 16:00hod. na místním hřišti.
V 16:15-17:00hod. se bude konat průvod obcí. Přijďte si všichni
společně užít odpoledne plné her a zábavy. Velká hranice bude
zapálena v 18:45hod.
DEN MATEK
Zveme všechny maminky, babičky, prababičky, tetičky
a kmotřičky na každoroční oslavu Dne matek. Akce se uskuteční ve
čtvrtek 4. května v 16:30hod. v místním kulturním domě. Vystoupí
děti z Mateřské školky Uhlířov a také žáci Základní školy Otice.

SETKÁNÍ OBČANŮ A OBCÍ
Mikroregion Hvozdnice si vás dovoluje pozvat na 2. Setkání občanů
a obcí (Dolní Životice, Jakartovice, Jezdkovice, Litultovice, Lhotka u Litultovic,
Mikolajice, Mladecko, Otice, Slavkov, Štáblovice, Uhlířov).

Akce je dále spojena s oslavou 125 let železniční tratě Opava – Horní
Benešov, která se koná v sobotu 27. května od 14:00hod. na fotbalovém hřišti
ve Slavkově.
Pro občany a hosty je připraven následující kulturní a zábavný program:
slavnostní zahájení, vystoupení předškolních dětí z MŠ Slavkov, skupina
Monteráčci ze ZŠ Slavkov, MAS Opavsko – jedeme všichni (vyzkoušejte si
elektrokolo), ženský pěvecký sbor Otice, retro ženy ze Slavkova, bigbeatová
skupina z Mikolajic, dechová hudba SDH Dolní Životice a nakonec od
17:00hod. zahraje DJ Lukáš Král ze Slavkova.
Doprovodný
program
dále zpestří: historický kolotoč
pro
děti,
skákací
hrad,
skluzavka,
trampolína,
malování na obličej, malování
figurek, lukostřelba, cukrová
vata,
ukázky
místních
řemeslníků,
výborné
občerstvení
od
místních
sportovců a rybářů.
Účastníky setkání od
Jakartovic přiveze historický vlak „Hurvínek“ a „Hvozdnický expres“ – každý
se dvěma vagóny. Oba budou jezdit v sobotu i v neděli.
Historický vlak Hurvínek
DĚTSKÝ DEN
Zveme všechny děti v neděli 28. května od 15:00hod. na dětský den.
Sraz v uvedený čas na hrázi předního rybníka. Po cestě k zadnímu rybníku
budou děti plnit různé úkoly. Letos máme pro vás připravené také lodě.
Uspořádáme rodinné závody v pádlování. Prosím rodiče, aby své děti
doprovodili na tuto akci.

UHLÍŘOVSKÝ KARMAŠ
Letošní karmaš proběhne ve dnech 9. – 11. června.
Připravujeme pro vás opravdu bohatý program, na který se můžete
těšit. Kromě letního kina, večerní zábavy a kolotočů pro vás
chystáme také masové hody a fotbal. Přesný program se zavčasu
dozvíte.

KNIHOVNA
Díky opavské knihovně Petra Bezruče se místní knihovna rozrostla o další
tři výměnné soubory. Na přání našich čtenářů jsme zacílili na pohádky pro
nejmenší a romány pro ženy. Rozšířila se tedy nabídka oblíbených
historických románů, milostných a mnoha dalších druhů.
Děti si mohou přijít vybrat jak ze světově známých
pohádek Walta Disneyho, tak klasických českých
pohádek.
Těšit
se
na
ně
bude
například
Pinocchio,Medvídek Pú, Broučci Jana Karafiáta nebo
Pejsek a Kočička. Holčičky jistě okouzlí Elsa
z Ledového království, Její Výsost Sofie a řada dalších víl a princezen.
A jelikož je opakování matkou moudrosti, rodiče školou povinných dětí
jistě ocení knihy, které se zábavnou formou zaměřují na počítání, nejrůznější
říkadla, správnou výslovnost nebo abecedu.
Naše provozní doba zůstává stále stejná, máme otevřeno každý čtvrtek od 16
do 18 hodin.
V případě potřeby se lze prostřednictvím mailu DenisaMuronova@gmail.com
domluvit na individuální návštěvě.
TIP KNIHOVNY: Vydejte se s námi do hlubin
oceánu za korálovou rybkou Nemem a navštivte svět hned
za skříní v dětském pokoji, který obývají Příšerky. Prožijte
znovu napínavé dobrodružství hraček z Toy Story nebo
závoďáka Bleska McQueena z filmu Auta. Všechny tyto
nezapomenutelné příběhy ze slavných animovaných
snímků najdete v této nádherné knížce s krásnými
ilustracemi.
Denisa Muroňová
Vypracovala: Bc. Barbora
Ulmanová

