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Poplatky v roce 2018

Odpad
I v roce 2018 bude odpad hrazen za výsyp jedné popelnice. Cena za
výsyp běžné 120 L popelnice činí 60 Kč a cena za výsyp 240 L
popelnice je 100 Kč. Faktury s částkou k úhradě Vám doručí Technické
služby přímo do Vašich schránek. Hradit můžete buď přímo
bankovním převodem na uvedený účet, nebo v pokladně obecního
úřadu.
Stočné
Zastupitelstvo obce schválilo dne 5. 9. 2017 usnesením č. 4/17
zvýšení ceny stočného od 1. 1. 2018 na 33,-Kč/ m3. Stočné bylo
zdraženo z důvodu nutnosti tvořit rezervní fond na případné opravy či
poruchy čistírny. Tento rezervní fond je nutné tvořit ze zákona.
Stočné se bude, stejně jako v letošním roce, hradit pololetně. Faktury
za 2. pololetí roku 2017 budeme posílat na přelomu ledna a února
2018. Prosím vyčkejte na příchod faktury. Nová cena stočného se
promítne až do 1. pololetí 2018. Částku lze hradit jak bankovním
převodem na uvedený účet, tak v pokladně obecního úřadu.
Pytle na papír a plast
Cena za pytle na papír a plast v roce 2018 zůstává stejná, a to
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.

Připomenutí splatnosti místního poplatku za psa
Připomínáme občanům, že poplatek za psa byl splatný k 31. 10. 2017.
Žádáme ty, kteří ještě poplatek neuhradili, aby tak učinili co
nejdříve.
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I letos navštíví naše nejmenší Mikuláš, anděl a čert
Žádáme rodiče, kteří mají zájem o návštěvu Mikuláše, aby do pátku
1. 12. 2017 nahlásili na obecním úřadě nebo poslali na e-mail
obec@uhlirov.cz adresu, kde je má Mikuláš navštívit a jména dětí.
Dále, prosíme, uveďte informaci o tom, za co má Mikuláš děti
pochválit či pokárat.
Mikuláš bude chodit po vesnici v úterý 5. prosince od 16:30 hod.
z horního konce. Balíčky připravte před dveře.
Vánoční provozní doba obecního úřadu
V týdnu od 25. 12. do 31. 12. 2017 bude obecní úřad uzavřen.
Otevřeno bude opět v úterý 2. 1. 2018. Úřední hodiny zůstávají
i v příštím roce nezměněny, tj. úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin a od
13 do 17 hodin.

Prodej vánočních stromků
I v letošním roce máte možnost zakoupit si vánoční strom (smrk či
borovici). Upozorňujeme, že smrky jsou letos v nižší kvalitě.
Požadavek na vánoční stromek je nutné nahlásit do pátku
15. prosince 2017 na OÚ, a to buď osobně, e-mailem nebo
telefonicky. Prodej proběhne ve středu 20. prosince 2017 od 16:00
do 17:00 hod ve skladu za obchodem.
Cena za smrk je 50,- Kč a za borovici 100,- Kč. Větve budou zdarma.
Informace o konání zasedání zastupitelstva obce
Dne 14. 12. 2017 se bude konat od 17:00 hod. v zasedací místnosti
obecního úřadu jednání Zastupitelstva obce Uhlířov. Program bude
včas upřesněn.

Informace k prezidentským volbám v lednu 2018
První kolo prezidentských voleb proběhne 12. a 13. ledna 2018.
Pokud žádný z kandidátů nezíská nadpoloviční většinu hlasů, druhé
kolo připadne na 26. a 27. ledna 2018. Jako tradičně se jedná
o pátky a soboty.
Volební lístky dostanete včas do schránek a volební místnost bude
jako vždy na obecním úřadě.
Prodej popelnic
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.

Rezervace kulturního domu
Informujeme občany, že se nám velice rychle obsazuje kulturní dům
pro rok 2018. Pokud máte zájem uspořádat v našem kulturním domě
oslavu, zábavu či jinou akci, tak si prosím pospěšte s rezervací.
Měsíce červen a srpen jsou plně obsazeny. V ostatních měsících je
ještě pár termínů volných.
Obecní rozhlas
Omlouváme se za špatnou slyšitelnost obecních hlášení. Vzniklou
situaci se snažíme řešit a děláme vše proto, aby opět hlášení bylo
slyšet čistě a dostatečně hlasitě.
Připomínáme, že si lze nechat aktuální informace, které hlásíme,
posílat na e-mailovou adresu. Stačí vyplnit e-mailovou adresu do
kolonky pod nápisem „Novinky e-mailem“ v levém sloupci na
webových stránkách obce.
Kompostárna ve Štáblovicích
Kontejner na bioodpad, který se nachází u sýpky, se vyváží na
kompostárnu do Štáblovic. Z této kompostárny si mohou občané
Uhlířova zdarma odebrat zpět kompost na svou zahrádku.
Informace o vyzvednutí kompostu dostanete na Obecním úřadě ve
Štáblovicích na tel. čísle 553 669 041. Kompost k odběru není
prosetý, je třeba to vzít v úvahu a vzít si s sebou síto.

Nabídka na odkup travního traktoru Honda
Obec Uhlířov nabízí k prodeji starší travní traktor Honda HF 2417
HME:
Průměr nože sekačky : 101 cm
Typ motoru : GCV 530
Nominální výkon motoru : 11,3 / 15,2 kW / k
Maximální točivý moment : 33,2 N.m
Typ převodovky / rychlosti: hydrostatická
Min . / Max . výška záběru: 30 / 90 mm
Kapacita sběrného koše : 300 l
Typ žacího zařízení : mulčování a sběr
Rozměr předních / zadních kol : 15 / 18 in
Hmotnost bez náplní : 228 kg
Stáří stroje je 10 let
Lehce poškozená přední náprava, vůle řízení, poškozené sedadlo –
čidlo vypínání motoru při vysednutí.
Sekačka je plně funkční. Prohlídka traktoru je možná po telefonické
domluvě každý pracovní den mezi 6:00 - 14:30 hod. Tel: 739 548 308,
605 170 356.
Své nabídky na koupi traktoru odevzdejte, nejpozději do 17. 12.
2017, na OÚ Uhlířov v zalepené obálce s nápisem „ NABÍDKA
HONDA“. Minimální cena je 10.000 Kč. Při shodě nejvyšší nabídky
bude rozhodovat datum doručení na OÚ.

Tříkrálová sbírka
Stejně jako předešlé roky, tak i letos se bude v naší obci
konat Tříkrálová sbírka. Koledníčci jsou vždy doprovázeni
osobou starší 15 let a řádně vyplněnou průkazkou
a zapečetěnou pokladničkou.
Skupinka tří králů navštíví uhlířovské domácnosti v sobotu
6. 1. 2018. V případě nepříznivého počasí bude vybrán nový termín.
Výnos z Tříkrálové sbírky 2017 umožnil nakoupit zdravotní materiál
pro klienty ošetřovatelské, pečovatelské a hospicové péče. Pro
pečovatelskou službu se pořídilo tolik potřebné auto, dále
vysokozdvižný vozík pro chráněné technické dílny, zaměstnávající
osoby znevýhodněné na trhu práce a v neposlední řadě se také
podařilo zahájit přípravné práce pro stavební úpravy sociálně
terapeutické dílny Radost, určenou mentálně postiženým.
Výnos z Tříkrálové sbírky 2018 plánuje Charita využít na podporu:
- nemocným seniorům a pacientům v terminálním stádiu, o které
pečuje jejich ošetřovatelská a hospicová služba (pořízení auta
na CNG, nákup zdravotnického materiálu).
- lidem, kteří se dostali do krizové situace nebo hmotné nouze,
jimž je připraveno podat pomocnou ruku naše středisko Naděje
(stavební úpravy pro zřízení prostoru pro telefonickou
konzultaci).
- osobám s mentálním nebo duševním postižením, které jsou
v péči naší sociálně terapeutické dílny Radost (stavební úpravy
prostor z důvodů zvýšené poptávky po této službě).
- zaměstnat lidi, kteří nemohou sehnat práci z důvodu různých
handicapů a kteří nacházejí uplatnění v našich Chráněných
technických dílnách (pořízení vozidla pro dopravu materiálu).

Co se v Uhlířově událo..
OPAVSKÁ LIGA
Letos na jaře se konala ve Štáblovicích okrsková hasičská
soutěž, kde uhlířovští muži získali skvělé první místo.
V opavské lize proběhlo celkem 7 soutěží. Uhlířovští hasiči
vynechali pouze jednou, a to kvůli oslavám 125 let založení SDH
v Uhlířově.
Začátek sezóny nebyl úplně zdařilý
a nepřidalo tomu ani zranění proudaře,
který musel být nahrazen klukem
z Mladecka. I přes všechna úskalí se
mužům podařilo vybojovat konečné páté
místo z celkového počtu 16 družstev.
Jsme velmi pyšní na to, jak uhlířovští
hasiči dlouhodobě reprezentují naší
malou vesničku.
O pohár ředitele HZS soutěžilo 11 nejlepších družstev
z tabulky ligy mužů. Soutěž se konala na 2 kola, přičemž do druhého
kola postoupilo 7 nejlepších týmů. Uhlířovští muži skončili celkově na
druhém místě.
HASIČI DĚKUJÍ VŠEM SPONZORŮM A FANOUŠKŮM ZA PODPORU.

SAMBOROWICE – DOŽÍNKY
Uhlířov letos navázal družbu s polskou obcí Samborowice. Polští
hasiči u nás byli již v srpnu na hasičské soutěži.
V neděli 10. září se zúčastnili občané Uhlířova jejich dožínek.
Samoborowice uhlířovské občany vřele přivítaly a byla jím
představena celá obec, která je se 470 obyvateli velmi podobná

Uhlířovu. Samborowice navštívili manželé Vavrečkovi, Sembolovi,
Barbora Ulmanová a Marie Wolfová.
Celá dožínková slavnost začala průvodem,
kde se předvedla děvčata v krojích, za nimi
následovali zemědělci s alegorickými vozy, bryčky
tažené koňmi a děti i dospělí v maskách.
Místní děti vystoupily s připraveným
programem. Následovala pohádka „ O Červené
Karkulce“, kterou zahráli ochotníci z Bojkowic.
Součástí dožínek byla také bohatá tombola
a spousta soutěží pro všechny věkové kategorie,
například závod „ O flašku starosty“.
Atmosféra i lidé byli velmi příjemní a proto jsme pozvali
Samborowice na uhlířovské Vinobraní.
STĚHOVÁNÍ ČAPÍHO HNÍZDA
V pondělí 18. září po dlouhém papírování s ochranáři přírody
proběhlo stěhování čapího hnízda. V ranních hodinách přijelo auto
s hydraulickou rukou a elektrikáři, kteří zajišťovali bezpečnost
u elektrického napětí. Celé hnízdo se podebralo a převezlo na sloup
k přednímu rybníku. Po převozu bylo nutné hnízdo trochu zmenšit.
Stavebním
materiálem
bývají suché větve, kotlinka
je vystlána trávou, srstí
zvířat, často i textilií. Nové
hnízdo má nyní průměr
80cm a výšku 15-30cm.
Věříme, že se „ztracení“
čápi na jaro do Uhlířova
opět vrátí. Začátkem dubna je již můžeme nedočkavě vyhlížet .

DRAKIÁDA
V den státního svátku 28. září se konala na poli vedle kulturního
domu drakiáda. Byl nádherně slunečný a teplý podzimní den. Bohužel
však nefoukalo. Bylo velkým uměním udržet draka ve vzduchu.
Soutěže o nejlepšího letce, nejkrásnějšího draka a vozemboucha se
zúčastnilo celkem 25 draků. V 16:00 hod. proběhlo vyhlášení
a všechny děti si opekly špekáčky. Nechyběla také kávička, zákusek,
svařák a čepované pivo.

ŽENA, NEJEN JEDNA
BÁSEŇ
Říjnový podvečer věnovaný
poezii a známým písním ze
světových
muzikálů
se
uskutečnil ve středu 4. 10.
v místním kulturním domě.
Pozvání přijala Zdenka Mervová, sólistka opery a operety Slezského
divadla v Opavě. Společně s ní vystoupil na pódiu její přítel Oldřich
Kolovrat – básník a tvůrce pořadu.

Vystoupení mělo šmrnc, hloubku i humor. Pořad byl určen pro
všechny věkové kategorie. Bohužel i přesto se nás sešlo velmi málo.
DLABÁNÍ DÝNÍ

Vyřezávání dýní na Halloween či svátek Dušiček sice stále
vnímáme jako americký svátek (i když původně pochází z Velké
Británie), za poslední roky už u nás však docela zdomácněl.
I v Uhlířově došlo k hromadnému vyřezávání dýní, a to v úterý
10. října v kulturním domě. Sešli se děti, maminky, jeden tatínek
i babičky a společně se vyřezalo 20 dýní, které ozdobily vinobraní
a „broučky“ v mateřské škole.
VINOBRANÍ
Již III. ročník uhlířovského vinobraní proběhl v sobotu 14. října
ve večerních hodinách v místním kulturním domě. Vyprodaný sál
svědčil o tom, že má tato akce u lidí velkou oblibu. Letos bylo
zajištěno víno přímo od vinaře z jižní Moravy z obce Hrušky –
konkrétně VINAŘSTVÍ ŘÍHA. Pan vinař osobně navštívil naši akci
a zodpovídal všechny otázky ohledně pěstování, sklizně a všeho, co se
týká vinaření.
K tanci a poslechu hráli mladí
a talentovaní Gizdi. Jejich hudební
výkon byl znamenitý.

Po zdařilém úvodu se představila taneční folklórní skupina
Ischias z Opavy pod vedením pana Vajdy.

Čtyři páry v klasickém opavském kroji tancovaly folklorní tance.
Ve 22:00 hod. vypukla soutěž s koštýřem a o půlnoci přišla na řadu
tombola.
Výzdoba kulturního domu byla letos doplněna keramickými
výrobky žáků ze ZŠ Otice. Některé výrobky si mohli hosté také
zakoupit. Bylo velmi nepříjemné, když při vrácení chyběly dvě větší
keramické postavičky – jedna z parapetu a jedna z baru. Je velmi
smutné, že si to někdo „jen tak“ vzal domů.
Nicméně jinak byla akce velice vydařená a už se moc těšíme na
příští – již čtvrtý ročník uhlířovského vinobraní.
MARTINSKÁ JÍZDA – SAMBOROWICE
Obec Samborowice, s kterou obec Uhlířov navázala družbu,
pozvala zástupce naší obce také na svou Martinskou jízdu.
Ve 14:30 hodin se konala mše svatá a po ní se šlo průvodem
od kostela ke škole, kde následoval bohatý kulturní program
a pohoštění. Během průvodu byl prezentován život svatého Martina
od mládí až po vysvěcení na biskupa.

Součástí
pohoštění
byly
například výborné domácí zákusky,
chleba se škvarky a jiné pochutiny.
Místní děti měly nacvičeno
několik tanců a zajímavé bylo také
vystoupení pána, který hrál krásně
na varhany. Nechyběla ani tombola,
v které každý něco vyhrál.
KNIHOVNA
Začíná se brzy stmívat a zima se neúprosně blíží. Díky
uhlířovské knihovně můžete být na dlouhé mrazivé večery při
plápolajícím ohni v krbu řádně vybaveni. Opavská knihovna Petra
Bezruče nás před Vánocemi obdarovala rovnou sedmi výměnnými
soubory.
Křehké vanilkové rohlíčky pro maminky, sněhovou polevou
ozdobené perníčky pro malé pomocníky, slaďoučký marcipán pro
babičky nebo „ostřejší“ rumové kuličky pro tatínky. Každý si na
vánoční tabuli najde cukroví dle vlastní chuti a nejinak je tomu
s výběrem v naší knihovně.
Na přání našich nejmenších čtenářů jsme celý jeden soubor
zacílili na pohádky. Ovšem milovníci detektivek, fantasy, krimi
románů, ale i těch historických a milostných se nemusí obávat,
určitě si také přijdou na své.
Výpůjční doba zůstává stále stejná – každý čtvrtek od 16 do 18
hodin.
Denisa Muroňová

FOTOSOUTĚŽ
Letošní fotosoutěž nesla název„ MOJE OKOLÍ“. Děkujeme
všem, kteří svými fotografiemi přispěli do obecního kalendáře pro rok
2018. Budeme rádi, pokud budete i nadále fotit vše, co Vám přijde
krásné a zajímavé v naší vesničce. Fotografie prosím zašlete na
fotosoutezuhlirov@seznam.cz. Některé zaslané fotografie se objeví
v kalendáři na další rok.

Co nás čeká..
VÁNOČNÍ JARMARK
Mateřská škola Uhlířov a obec Uhlířov vás srdečně zvou na již
tradiční Vánoční jarmark. Akce se uskuteční na první adventní neděli
3. 12. od 15:00 hod. v kulturním domě. V 16:30 hod vystoupí děti
z mateřské školky Uhlířov a také děti ze Základní školy Otice.
Koupí perníků, cukroví a výrobků maminek přispějete mateřské
školce na zakoupení odborných pomůcek pro děti. Na jarmarku bude
možné zakoupit výrobky z Charity Opava, baňky ze Slezské tvorby,
vánoční vazby, adventní svíčky a další. Bude také rozsvícen vánoční
stromeček a zapálena první adventní svíce.
Mimo jiné si můžete zakoupit také obecní kalendář na rok
2018, v kterém se nacházejí fotografie z letošní fotosoutěže na téma:
„Moje okolí“. V kalendáři naleznete užitečné informace, jako
například přehled všech kulturních akcí, dále kdy je vývoz
komunálního odpadu a svoz plastů a papíru.

Krásný obecní kalendář s fotografiemi obce by neměl chybět
v žádné domácnosti. Cena kalendáře je 80,-kč.

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V KAPLI
Třetí adventní neděli 17. 12. od 15:30 hod. si
vás dovolujeme pozvat do místní kaple na pěvecké
vystoupení uhlířovských dětí. Děti se už několik
týdnů pravidelně každé pondělí připravují pod
vedením Bobiny Montágové a Romany Kertisové na
toto vánoční vystoupení.
Přijďte si je poslechnout, podpořit je a naladit se tak na správnou
notu Vánoc. Nebude chybět svařák a teplý čaj.

TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhne již tradiční turnaj ve
stolním tenise. V pátek je turnaj určen pro místní občany a začne
v 16:00 hod. v kulturním domě.
Kategorie: muži, ženy, děti.
Podmínkou účasti je obuv s bílou podrážkou.
Startovné: 50,-kč.

V sobotu je turnaj určen pro profesionální hráče z okolních obcí.

Zveme všechny příznivce tohoto sportu, ale i ty, kteří si rádi
pochutnají na dobrém čepovaném pivu, každé úterý od 17:00 hod.
na pingpongové tréninky do kulturního domu.

Vypracovala: Bc. Barbora Ulmanová

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ PRO ROK 2018
12., 13. 1.

(pa,so)

TURNAJ VE STOLNÍMTENISE

20. 1.

(so)

HASIČSKÝ PLES

3. 2.

(so)

MYSLIVECKÝ PLES

10. 2.

(so)

POCHOVÁNÍ BASY

7. 3.

(st)

MALUJ S NÁMI

11. 3.

(ne)

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

25. 3.

(ne)

ÚKLID LESA

29. -31. 3.

(čt,pa,so)

VELIKONOČNÍ ŘEHTÁNÍ

30. 4.

(po)

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

26. 5.

(so)

3. SETKÁNÍ OBČANŮ A OBCÍ
MIKROREGIONU HVOZDNICE

27. 5.

(ne)

KÁCENÍ MÁJE

3. 6.

(ne)

DĚTSKÝ DEN

8. – 10. 6.

(pa,so,ne)

UHLÍŘOVSKÝ KARMAŠ

10.- 12. 8.

(pa,so,ne)

DĚTSKÝ TÁBOR

30. 9.

(ne)

DRAKIÁDA

2. 10.

(út)

DLABÁNÍ DÝNÍ

6. 10.

(so)

VINOBRANÍ

30. 11.

(pa)

VÁNOČNÍ JARMARK

5. 12.

(st)

MIKULÁŠ

16. 12.

(ne)

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ V KAPLI

28. 12.

(pa)

VÝROČNÍ VALNÁ HROMADA SDH
(změna termínu vyhrazena)

