obce Uhlířov

březen 2021

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Prodej pečiva na obecním úřadě
Jelikož byla na začátku roku v naší
obci náhle zrušena prodejna potravin,
hledali jsme, především pro naše starší
občany, možnost nákupu čerstvého pečiva. Nakonec jsme nalezli
řešení a domluvili spolupráci s Otickou pekárnou Knappe.
Prodej čerstvého pečiva bude probíhat 3 dny v týdnu, ale pouze na
objednávku a to každé PONDĚLÍ, STŘEDU a PÁTEK v prostorách
obecního úřadu.
Začátek prodeje je stanoven na pondělí 12. dubna.
Na výběr bude z následující nabídky:
Obj. č.
1001
1002
1096
1093
1321
1341
1703
2801
2802
2803
1452

Název výrobku
Chléb otický
Chléb otický
Chléb otický, krájený
Chléb otický krájený,
půlený
Rohlík
Kaiserka
Vánočka tuková
Koláč tradiční
tvarohový
Koláč tradiční
povidlový
Koláč tradiční makový
Mini pizza

Váha
vg
900
450
900
440
43
50
250
50
50
50
100

Cena
36 Kč
23 Kč
38 Kč
25 Kč
2,5 Kč
2,6 Kč
23 Kč
13 Kč
13 Kč
13 Kč
19 Kč

Po dohodě, možno objednat i jiné pečivo ze sortimentu pekárny
Knappe.

Jakým způsobem si objednám, vyzvednu a zaplatím pečivo
Jednoduše kontaktujete obecní úřad, ideálně formou SMS nebo
telefonicky na tel. číslo 739 548 306, nahlásíte své jméno, kód či
název výrobku a Vámi požadovaný počet ks. Vždy min. den dopředu
do 11 hodin!! Pokud tedy budete chtít pečivo na pondělí, musíte
nahlásit objednávku už v pátek do uvedeného času.
My následně provedeme objednávku a každé pondělí, středu a pátek,
v čase od 8 do 9 ráno, si můžete přijít pečivo vyzvednout.
Nachystáno pro Vás bude v zasedací místnosti obecního úřadu.

Platba se bude provádět periodicky v pokladně obecního úřadu vždy
jednou za cca 14 dní, sečtením všech Vašich OBJEDNÁVEK za
uvedené období.

Prodej masa a uzenin – POJÍZDNÁ
PRODEJNA
Našim občanům nabízíme nově také
možnost nákupu uzenin, uzenářských
výrobků,
masa
aj.
z
POJÍZDNÉ
PRODEJNY UZENIN řeznictví Gebauer.
Umístěna bude vždy na parkovišti u obecního úřadu.
Tato k nám zavítá každý pátek v čase od 13 do 13:30 hodin.
První prodej proběhne v pátek 9. dubna.

Poplatky v roce 2021
Poplatky v novém roce zůstávají stejné, jako
v roce předešlém.
Co se týče odpadů, cena je stanovena nadále na:
 70 Kč za výsyp 120 L popelnice
 120 Kč za výsyp 240 L popelnice
Přestože si obecní čistírna odpadních vod vyžádala za minulý rok opět
nemalé náklady na opravy, cena stočného se prozatím nemění a
zůstává stanovena na 40 Kč/m³.
Ani poplatek za psa se nemění, splatnost poplatku je do 31. října
kalendářního roku.
 100,- Kč pes
 150,- Kč každý další pes
V souvislosti s poplatky prosíme občany, aby při platbě přes bankovní
účet uváděli do poznámky, za co je konkrétní poplatek zasílán. Stačí
napsat do kolonky „poznámka“ popř. někdy též nazvaná „zpráva pro
příjemce“ jednoduchý text – odpad/stočné/pes. Někteří občané platbu
vč. uvedené poznámky již zasílají, prosíme, abyste tak učinili i Vy
ostatní. Platba za stočné a odpad se sice automaticky zařadí v systému
dle uvedeného VS, přesto pro naši externí paní účetní, budou platby
prostřednictvím BÚ s uvedenou poznámkou mnohem přehlednější.
Děkujeme za vstřícnost.

Sběr VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční v pondělí 19. dubna
2021
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 18. dubna před své
domy, aby jej pracovníci obce mohli ve pondělí ráno naložit
a zajistit jeho odvoz.

Svoz NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Svoz nebezpečného odpadu proběhne ve středu 21. dubna 2021 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!

Pošta Partner Štáblovice
POSKYTOVANÉ SLUŽBY
 výdej a příjem poštovních a nepoštovních zásilek
 převzetí stvrzených dodejek a vybraných peněžních částek od
příjemců poštovních zásilek, odesilatelů poštovních zásilek,
odesilatelů poštovních poukázek
 příjem a výplata hotovosti zasílané prostřednictvím
poštovních poukázek
 zajišťování vybraných bankovních služeb
 prodej poštovních cenin, kolků a dálničních kupónů, online
dobíjení předplacených SIM karet
Tel. kontakt: 737 315 960
HODINY PRO VEŘEJNOST
Pondělí

8:00 – 10:00

Úterý

8:00 – 10:00

Středa

8:00 – 10:00

Čtvrtek

8:00 – 10:00

Pátek

8:00 – 10:00

Sobota

zavřeno

Neděle

zavřeno

14:00 – 16:30
14:00 – 16:30

Parkování v obci
Všimli jste si? Kam se člověk podívá, stojí zaparkované auto.
Jedete po Uhlířově a rozježděná tráva, špinavá komunikace... Nebo
popojedete dál a auto na chodníku brání v průchodu, a tak se člověk
ptá, je snad toto veřejné parkoviště?? Vlastníci rodinných domů mají
prostor parkovat na vlastním, a každý by se měl snažit zajistit
parkování na vlastním.

Podívejme se na celou situaci zaplavování veřejného prostranství auty
z pohledu zákonů. Jako první a celou situaci zastřešující je Zákon č.
361/2000 Sb., o silničním provozu. Z něj lze dovodit obecně platné
univerzální pravidlo, že vozidla v obci mohou stát jen na
pozemních komunikacích a mimo pozemní komunikace jen na
místech k tomu vyhrazených. Nebudeme citovat celé znění zákona a
paragrafy, ale shrneme to nejdůležitější.
KDE SE MŮŽE STÁT
Parkování automobilů je možné na zpevněných plochách ve
vlastnictví obce (!!) kde byly pozemky zpevněny právě proto, aby zde
bylo možno parkovat bez poškození zeleně, případně tam, kde je to
upraveno značkou. Řidič smí zastavit a stát jen vpravo ve směru jízdy
co nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní
komunikaci vpravo i vlevo. Při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy, to znamená 6 metrů!!! A není
důležité, zda komunikace tuto šířku má.
KDE SE NESMÍ STÁT – ZEJMÉNA
 V zatáčce a v její těsné blízkosti
 na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou
provozu na pozemní komunikaci

Silniční vegetace, je příslušenstvím místní komunikace, na níž řidič
nesmí zastavit a stát, pokud to není povoleno místní úpravou provozu
na pozemních komunikacích (Dopravní značkou). Přestupky dle
silničního zákona řeší Policie. Pokud někdo parkuje na místech
mimo komunikace, kde to není dovoleno – ničí trávu, zeleň a přírodu,
znemožňuje průchod chodců či údržbě obce, ať již z neznalosti,
pohodlnosti, lhostejnosti či sobeckosti, je potřeba jej upozornit na
další právní výklad. Řidiči se zde dopouštějí přestupku poškozování
a neoprávněného záboru veřejného prostranství, veřejně
přístupného objektu nebo veřejně prospěšného zařízení – Zákon č.
251/2016 Sb., zákon o některých přestupcích, § 5 odst. 1, písm. g) –
přičemž podle právního výkladu nezáleží na tom, kdo toto prostranství
vlastní, jestli např. město, nebo soukromý vlastník. Definice veřejného
prostranství zní: „Veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí,
ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a
to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru“.

Za porušení § 5/1 písm. g) Zákona č. 251/2016 Sb. může strážník
příkazem na místě uložit pokutu do výše 10.000 Kč, ve správním
řízení pak fyzické osobě hrozí až 50.000 Kč.

VÝZVA
Vyzýváme všechny majitele automobilů k zamyšlení a přesunutí
„parkovišť“ pro svá vozidla do vlastních garáží, zahrad či
předzahrádek. Obec není povinna zajišťovat parkování pro
soukromá vozidla, naopak je povinna dbát o bezpečnost na
komunikacích a vzhled obce. Ještě v průběhu měsíce DUBNA budou
majitelé vozů parkujících na nevhodných místech upozorňováni.
Věříme, že nebudeme muset žádat o součinnost Policii ČR.
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Jiří Švendt, starosta obce

Poděkování za tříkrálovou sbírku
Vážení a milí občané Uhlířova!
Počátkem letošního roku se mnozí z Vás
podíleli na v pořadí již 21. Tříkrálové
sbírce. Bohužel v lednovém nouzovém stavu proběhla sbírka pořádaná
Charitou Opava ve zcela jiném duchu, než na jaký jsme byli
v posledních letech zvyklí. Vaše domácnosti bohužel poprvé
nenavštívili Tři Králové osobně, nýbrž byla zapečetěná pokladnička
umístěna na místním obecním úřadě. Sbírka probíhala ve dnech 4. –
24. ledna 2021.
Evidentně i z tohoto důvodu se nevybrala příliš závratná částka,
konkrétně bylo vybráno v naší obci 3 655,- Kč.
Přesto moc děkujeme za Vaše příspěvky. Vaše peněžní dary budou
pomáhat lidem v ošetřovatelské a hospicové domácí péči, lidem s
mentálním postižením a chronickým psychickým onemocněním,
seniorům a lidem v nouzi.

Obecní kalendář
Opět můžete zasílat
fotografie do uhlířovského
kalendáře pro rok 2022 na
téma „Život kolem nás“.
Vybrané fotografie prosím zasílejte na email
kalendar@uhlirov.cz. Prosíme o vkládání souborů
s rozlišením o velikosti min. 1,5 MB, fotografie s menším rozlišením
bývají příliš rozostřené a neprojdou finální korekcí. Fotografie se
objeví v kalendáři na rok 2022. 
Termín uzávěrky je 30. září 2021. Fotky, které dorazí po tomto
termínu, budou zařazeny do kalendáře na rok 2023.
Zároveň děkujeme všem, kteří přispěli do současného kalendáře, a
věříme, že nás budete nadále zásobit svými snímky.

Co se událo…
Návštěva Mikuláše
Jediná akce, která koncem loňského roku
proběhla a potěšila místní rodiče a děti, byla
návštěva Mikuláše s čertem a andílkem
k večeru 5. prosince. Trojice navštívila
několik domácností a celkem 34 dětí. Ty
dostaly pochvalu, dárečky a příležitostně
musel Mikuláš některé menší darebáky
pokárat a ti mu museli na oplátku slíbit, že se
polepší ve svém chování. Většina dětí nesla
návštěvu Mikuláše statečně a my se budeme
těšit na další kouzelný zimní večer, kdy
Mikuláš za dětmi znovu napřesrok vyrazí.

Vánoční zpívání v kapli
Bez této naši krásné tradice, jsme se museli loni, poprvé za
několik let, bohužel obejít. Stejně jako jsme se museli smířit se
zrušeným vinobraním, veřejnou drakiádou i vánočním jarmarkem, tak
nám pandemická situace neumožnila ani setkání s našimi malými i
velkými zpěváky, na tradičním vystoupení uhlířovských dětí v místní
kapličce. Aby byla aspoň malinko přiblížena atmosféra přicházejícího
Štědrého dne, rozhodl se pan starosta na 4. adventní neděli své
spoluobčany pozdravit prostřednictvím živého vysílání, které si mohli
občané ve svých domácnostech poslechnout prostřednictvím
internetového odkazu, a zároveň byl puštěn záznam zpěvu dětí
z předešlých koncertů do místního rozhlasu. Věříme, že Vás tato
událost potěšila, a budeme doufat, že se v letošním roce v hojném
počtu sejdeme opět „naživo“ v naší kapličce.

Letošní rok…
Jelikož jsme začátkem roku přišli o tolik oblíbené plesy, vodění
medvěda a Pochování basy, 2. ročník maškarního diskoplesu i
karneval pro naše nejmenší, říkáme si všichni, kéž by se uskutečnily
aspoň naplánované jarní a letní akce… V tomto ohledu jsme ale v naší
malé vesničce malí páni a musíme se přizpůsobit okolnostem, které
momentálně hýbou napříč celou Českou Republikou. Buďme tedy
rádi, že jsme zdraví, pomáhejme a podejme pomocnou ruku těm, kdo
takové štěstí nemají a užívejme si naplno aspoň přicházející jaro a
probouzející se přírodu všude kolem nás. Ať už na svých zahrádkách,
terasách, balkónech či na louce za humny, anebo ve voňavém lese dokud nám tedy nebude dovoleno vyrazit na výlet do přírody i někam
dál... 

Co nás tedy čeká …
Úklid lesa
Každý rok se místní občané
zapojují v rámci Dne Země
do akce s názvem: „Ukliďme
les“. Letos byl společný
úklid lesa naplánován na
neděli 28. března. Kvůli
neustále nepříznivé situaci,
která v České republice
panuje
v souvislosti
s
pandemií,
se
bohužel
nemůžeme u této příležitosti sejít hromadně. Každý z Vás má ale
možnost, pomoci přírodě sám. Cílem akce je vyčistit naše oblíbená
místa a okolí obce od nepořádku a černých skládek. Pytle si můžete
zdarma vyzvednout na obecním úřadě. Každá snaha se počítá, vyjděte
si do lesa spolu s dětmi a pomozte přírodě zbavit se věcí, které do ní
nepatří. Příroda se Vás odmění tím, že vás nabije pozitivní energií,
čerstvým vzduchem a pocitem zadostiučinění.

Velikonoce
Za necelý týden nejspíš nebude situace natolik příznivá, aby
mohly děti vyrazit společně vesnicí na tradiční Velikonoční klapotání.
Přejeme Vám všem aspoň touto cestou krásné a veselé svátky
Velikonoční, užijte si je v lásce a pokoře v kruhu rodinném. Kluci
možná budou mít pomlázky letos
poněkud „chudší“, dívky se ale naopak
můžou radovat z méně zmrskaného
pozadí a smáčeného šatstva. Otázkou
zůstává, zdali nám pak holky napřesrok
patřičně vyrostou... 

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic je naplánováno na pátek 30. dubna na místním
hřišti. Zdali tato akce proběhne, je prozatím ve hvězdách... Pokud se
na nás usměje štěstěna a akce se bude moci uskutečnit, bude pro děti
připraven průvod obcí, soutěže, rej čarodějnic a opékání buřtů. Přijďte
si všichni užít příjemné odpoledne plné her a zábavy. Velká hranice
bude zapálena v 18:30 hod.
ZDALI AKCE PROBĚHENE, BUDETE VČAS INFORMOVÁNI
NA PLAKÁTECH.

VIRTUÁLNÍ BĚH V BARVÁCH PRO PŘEMEČKA
16. 5. - 1. 6. 2021
Vláda letos běh nám ruší,
my to ale nevzdáme,
tak jak někdo možná tuší,
na vědomí dáváme.
Že my nejsme žádné béčka,
zvládáme to zase,
jen běh v Barvách pro Přemečka,
bude v jiném čase.
Každý trasu vlastní zvolí,
svoje místo, ba i čas,
když to vláda nepovolí,
tak je to na každém z nás.
Nesejde na délce trasy,
běžte nebo choďte jen.
Těšíme se až se spolu s vámi
pěkně projdeme.
Za příspěvek nad 200,medaili vám zašleme.
Do začátku zbývá nám
ještě nějaký pátek,
start je 16. května
na Přemečkův svátek.
Na Den dětí končíme,
času dosti máte.
Moc se na vás těšíme,
díky, že pomáháte :)!

Jak už někdo možná tuší, letošní II. ročník Běhu v barvách pro
Přemečka se díky nejistým opatřením neuskuteční. Naštěstí jsme
měli v záloze variantu „Bé“. S organizátory akce jsme vymysleli
VIRTUÁLNÍ BĚH. Nejedná se o obyčejný běh na čas. Jde o to se
hlavně pobavit a pohybem podpořit dobrou věc, protože právě
pohyb Přemečkovi chybí!
Nezáleží na věku, ani na způsobu přesunu ze startu do cíle.
Podstatou je, aby si každý běh či chůzi užil a přitom pomohl dobré
věci. Když nemůžeme běhat společně, můžeme běhat alespoň
virtuálně a to kdekoliv na světě!

JAK TO FUNGUJE?
Virtuální běh a chůze funguje stejně, jako jakýkoliv druh běhu a
skutečně jej poběžíte – půjdete. Zvolte si vlastní trať a způsob
svým vlastním tempem, kdekoli venku v přírodě bez ohledu na
výsledek. I malá procházka lesem pomůže. Jediné, co musíte
udělat, je přihlásit se do závodu – (vyplnit registrační formulář na
www.behvbarvách.cz), jít běhat nebo se projít a zaslat důkaz (stačí
fotka
nebo
údaje
z
aplikace
–
ten
poslat
na
behvbarvach@seznam.cz), no a máte splněno! Nezapomeňte si na
sebe vzít co nejvíce barev! Za svůj výkon vás obdarujeme
nádhernou gravírovanou medailí.
JAK MŮŽETE REGISTRACI UHRADIT?
Při registraci se vám automaticky vygeneruje e-mail s pořadovým
číslem, které bude zároveň variabilním symbolem. POZOR –
pokud bude chtít běžet např. celá 4 členná rodina, musí se
zaregistrovat každá osoba zvlášť a každá osoba musí zvlášť poslat
startovné s daným vygenerovaným variabilním symbolem
(pořadovým číslem). Cena startovného je 200,-kč/dospělý a 100,kč/dítě.

KDY VÁM PŘÍJDE MEDAILE?
Medaili vám doručíme do 10 pracovních dnů po skončení závodu
na poštovní adresu uvedenou při registraci. Pokud chcete zaslat v
jedné zásilce medaile i pro členy své rodiny nebo přátele, kteří se
závodu též účastní, uveďte u všech registrací v adrese pro doručení
stejné jméno adresáta a adresu. Dle těchto údajů medaile
zkompletujeme do jedné zásilky.
Nejedná se o závod! Všichni, co se běhu zúčastní jsou pro nás
vítězové!
Dále jsme si pro vás připravili propagační předměty. Jedná se o
sportovní čelenky, trička, ponožky, odznáčky aj. Zakoupením
těchto předmětů rovněž přispějete našemu Přemečkovi. Předměty si
můžete objednat na www.behvbarvach.cz nebo se mi jednoduše
ozvěte – 728 734 845 - Barbora Ulmanová.
Čelenky jsou k dispozici taktéž v kanceláři obecního úřadu.
Velmi si vážíme vašich finančních příspěvků. Vězte, že každá
koruna od vás je plně využita na Přemečkové cvičení a pomůcky.
Ti, kteří nás potkáváte, jste si jistě všimli, jak se Přemeček krásně
lepší. Je to zásluha vás všech, kteří nás podporujete a my si tak
můžeme dovolit jezdit na všechny rehabilitace, které Přemkovi
pomáhají. Z celého srdce vám za to děkujeme!
Více na www.behvbarvach.cz nebo www.propremka.cz

Barbora Ulmanová – Přemečkova maminka

