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Informace z obecního úřadu
Kulturní zpravodaj

PODĚKOVÁNÍ…
Za kolektiv obecního úřadu, bych chtěl nesmírně moc poděkovat naší
milé a obětavé občance Uhlířova, paní Marušce Kučové, za její
naprosto spontánní, nečekanou a pro nás velmi vděčnou a
nenahraditelnou nabídku, díky které je naše malá vesnička malebnou
oázou krásně upravené zeleně, kam jen oko dohlédne… ☺
Paní Kučová se SAMA nabídla, bez jakéhokoli nároku na finanční či
jinou formu odměny, aby ve svých volných chvílích pečovala o růže a
ostatní květenu zdobící pozemky u kulturního domu, hřbitova,
náměstíčka a na dalších zvelebených prostranstvích naší vesničky, za
což jí patří náš obrovský, veřejný a především SRDEČNÝ DÍK.
Tuto téměř neviditelnou, krásnou, leč mnohdy namáhavou práci paní
Kučová vykonává již od jara a v letošním velmi deštivém a teplém
roce, kdy plevel v podstatě raší dnem i nocí jsme jí za její ochotu,
lidský přístup, obětavost, pečlivost a preciznost nesmírně moc
vděční!
Starosta obce Jiří Švendt

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Obecní kalendář
Prosíme občany o zasílání fotografií do
uhlířovského kalendáře pro rok 2021 na téma
„SVĚT KOLEM MĚ“.
Nemáme např. dostatek fotografií pořízených
v zimních měsících, můžete tedy nahlédnout do
svých zimních alb, zda by se nenašla vhodná
fotografie do místního kalendáře, ale samozřejmě
můžete zasílat fotografie z kteréhokoli ročního
období. ☺
Fotografie prosím zasílejte na email k tomu určený tj.
kalendar@uhlirov.cz. Fotografie se objeví v kalendáři na rok 2021.
Termín uzávěrky je 30. září 2020! Fotky, které dorazí po tomto
termínu, budou zařazeny do kalendáře na rok 2022.

Volby do zastupitelstev krajů
Začátkem října nás čekají volby do zastupitelstev krajů. Volby se
uskuteční v pátek 2. října 2020 od 14 do 22hod a v sobotu 3. října
2020 od 8 do 14hod tradičně v zasedací místnosti obecního úřadu.
Volební lístky dostanou občané včas do svých schránek…

Informace pro majitele psů
Prosíme majitele psů, kteří v letošním roce ještě neuhradili poplatek
za svého pejska/pejsky, aby tak učinili co nejdříve, nejpozději však do
31. října 2020.
Na obecním úřadě si lze vyzvednout sáčky na psí
exkrementy. Děkujeme Vám, že po svých psích
miláčcích uklízíte a pomáháte nám tím udržovat naši
obec čistou. ☺

Kontejner na bioodpad
Upozorňujeme občany, aby do kontejneru na biologický odpad, který
je umístěn za sýpkou a je určen na trávu, listí, mech, slupky od
potravin a podobný biologický materiál, nevhazovali stará pletiva a
jiný nevhodný odpad!! K likvidaci takovéhoto nevhodného odpadu
slouží jednou za ½ roku svoz velkoobjemového a nebezpečného
odpadu. Taktéž do kontejneru určenému na větve do průměru 5 cm
nepatří pařezy či dokonce celé stromky!!! Pokud občané nebudou
dodržovat daná pravidla, oba tyto kontejnery se zruší. Děkujeme za
pochopení a budeme doufat ve zlepšení...

Čistička odpadních vod
Jelikož nás v posledních dnech trápily problémy s provozem naší
obecní čističky, rádi bychom připomněli občanům, co je vhodné a co
naopak naprosto nepřípustné vhazovat do odpadu, ať už se jedná o
odtok v kuchyni, koupelně či na toaletě a jak moc je důležité pro
hladký provoz čističky odpadních vod dodržovat v domácnosti určitá
pravidla…

Jaké množství vody proteče každý den v naší domácnosti
Zamysleli jste se někdy nad tím, kolik vody proteče, když si myjete
ruce, sprchujete se, nakládáte se do vany, kolik vody zmizí ve dřezu,
když omýváte nádobí, atd.? V průměru to vychází skoro 170 l na
osobu!!!! Pokud jsou v domácnosti 4 osoby - proteče denně 680 l
vody, v pozitivnější variantě pak třeba 500 l.
Ruku na srdce, kolik podivností už jste během života spláchli do
toalety? Prostě proto, že to v ní tak pěkně a “nenávratně” zmizí…
Jenže to je omyl. To, že to nevidíme, neznamená, že je vše v pořádku.
Proč byste měli sledovat, co vlastně splachujete? Kromě faktu, že
pravděpodobně hrozí ucpání odtoků (a tedy potažmo i návštěva
instalatérů), existují škody a rizika, která se dějí cestou do čistírny
odpadních vod. Ve finále se to tak může nepříjemně promítnout i ve
vyšším účtu za stočné.
Některé věci jako zbytky léků nebo plastů navíc nemohou být zcela
odfiltrovány a velmi tak trpí životní prostředí. Plastové mikročástice a
chemické sloučeniny se poté mohou dostat i do pitné vody.
Následující věci už proto nikdy neházejte do wc, ale vždy do koše!
Prokážete tím službu životnímu prostředí, svému zdraví, domovu i
peněžence!
Biologicky nerozpustitelné a obtížně rozpustitelné - plasty, textil,
kosti - zacpávají nátokový koš
Jednorázové ubrousky (vlhčené ubrousky)
“Jednorázové" se píše přímo na obalu! Ale nenechte se mýlit.
Spláchnutím papírových utěrek nebo vlhčených ubrousků děláte
pěknou paseku v kanalizaci. Nerozpustí se jako toaletní papír, ale
shromažďují se a vytvářejí podivné špunty, které dokážou totálně
zablokovat kanalizaci. Jejich likvidace ve veřejné čističce odpadních
vod je navíc opravdu náročná, mohou se namotat na čerpadla, která
se následně „spálí“ a jejich oprava je finančně velmi nákladná.

Potravinářské tuky
Vezmete pánev a tuk ze smažení pěkně vylijete do záchodu? Co s ním
jiného? Velká chyba! Představte si, že když stejný tekutý
živočišný tuk dáte do misky, tak tam následně ztuhne. Pokud ho
vylijete do kanalizace… No, netřeba popisovat co následuje... U
místního obchodu i kulturního domu se pro naše občany nachází
popelnice, určené přesně pro tento druh odpadu!
Dámské hygienické potřeby
Na každé veřejné toaletě vás písemně prosí, abyste použité vložky a
tampony házely do koše. Tak proč to zejména v případě tamponu
děláte doma? Ačkoliv se to zdá mnohem jednodušší, tampony jsou
navrženy tak, že nemohou být zpracovány čističkami odpadních vod a
nerozpadnou se. Další ucpávací materiál je na světě!
Kondomy
Stejně jako u tamponů se může zdát pohodlnější kondom spláchnout.
Jenže latex rozhodně nepatří do toalety, ale do koše!!
Kontaktní čočky
Výzkumy ukázaly, že téměř 20 % uživatelů kontaktních čoček je
splachuje do toalety. A proč byste neměli, vždyť jsou tak malé! Ale
chyba lávky, vadí to a dost. Kontaktní čočky jsou vyrobeny ze
speciální umělé hmoty a do kanalizace nepatří. Vědci zjistili, že
kontaktní čočky se v kanalizaci rozpadají na mikročástice, což může
znečistit vodní cesty a poškodit organismy, které v nich žijí.
Léky
Také jste už někdy spláchli staré prášky? Třeba jen proto, že se vám je
nechtělo vracet do lékárny a aby je děti nesluply... Léky do záchodu
rozhodně nepatří! Když se dostanou do čističky odpadních vod, malé
množství léčivých sloučenin přežije filtrační proces a máme je znovu v
oběhu. Sice nebylo zatím prokázáno, že jsou rizikové pro lidské zdraví,
ale rozhodně poškozují životní prostředí.

Domácí chemikálie
Chemikálie včetně domácích čističů, leštidla na nábytek,
odmašťovačů po vaření a na dlaždice nebo zbytky zahradních hnojiv,
do záchodu nevylévejte! Jsou považovány za nebezpečné odpady!
Dále také Savo, Domestos, agresivní tablety do myček na nádobí.
Zátěž rozložená na delší čas ničemu nevadí, komplikace nastává,
pokud se najednou použije množství 0,1 litru na den - dochází ke
zpomalení nebo zastavení činnosti aktivovaného kalu, který pomáhá
při čištění vody.
Silné kyseliny a louhy
Vyšší zatížení ze shromážděné kyseliny změní pH odpadní vody a tím
naruší funkci čistících bakterií.
Užívejte pokud možno ekologické přípravky, ať neničíte životní
prostředí.
Zubní nit
Nenápadná nitka přeci nemůže nic způsobit! Může. Při kontaktu s
vodou během splachování se totiž její plocha může zvětšit, rozmotá
se na síť, která pak ucpává odpad a namotá se prakticky na cokoli, co
jí stojí v cestě.
Vlasy
Fungují podobně jako zubní nit. Vzpomeňte si, jak se namotávají na
odpad ve vaně. U toalety máme pocit, že trubkou s větším průměrem
projdou bez problému, pravdou ale je, že se mohou usazovat a časem
vytvoří špunt.
Filtry z cigaret
Zde jde primárně o ekologii. Proč byste měli vypotřebovat tolik litrů
vody na to, abyste odstranili jeden nedopalek? Filtry sice většinou
toaletu neucpou, ale přírodě rozhodně nepomohou.
Žvýkačky
Ve vodě se nerozpustí, mohou se přilepit na trubky a nachytat na
sebe další voděodolné nečistoty, jako jsou výše zmíněné vlasy nebo
zubní nit. Ve výsledku budete mít ucpanou toaletu, která se bude
čistit velice těžko.

Sběr velkoobjemového odpadu
Sběr proběhne v pondělí 19. října 2020
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. Října před své domy,
aby jej pracovníci obce mohli v pondělí ráno naložit
a zajistit jeho odvoz. Děkujeme.

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr proběhne v pondělí 19. října 2020 od 15:00 hod. do 17:00 hod.
Kontejner bude přistaven tradičně 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!

PRAKTIK CIHLÁŘOVÁ
! POZOR !
! NEVSTUPUJTE BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY DO PROSTOR ORDINACE
A ČEKÁRNY!
!VSTUP JE MOŽNÝ POUZE S NASAZENOU ROUŠKOU!

Ve Slavkově máme nové telefonní číslo : +420 553 610 090
Dovolená:
26.8. – 3.9.2020

V případě dovolené zastupuje MUDr. Šváb v ordinacích v Litultovicích
a Jakartovicích.

Myslivecký spolek Štáblovice - Uhlířov
Vážení spoluobčané,
jak jste si mnozí z Vás všimli, od března letošního roku jsme začali,
navzdory době koronavirové, s rozsáhlou revitalizací mysliveckého
areálu u zadního rybníka v Uhlířově. V rámci této náročné akce došlo
na terénní úpravy, vydláždění prostoru okolo chaty s přístavbou
pergoly a jejím překrytím. Celá akce by nebyla možná bez
mimořádného úsilí a bezpočtu brigádnických hodin členů našeho
spolku. Rovněž nám přispěly na spolkovou činnost obce. Obec Uhlířov
finanční darem a obec Štáblovice dotací z rozpočtu, za což oběma
mockrát děkujeme.

Na tomto místě bychom rádi dále poděkovali níže uvedeným
uhlířovským firmám, bez kterých by realizace projektu nebyla možná.
Zůstala za nimi poctivě odvedená práce, předána v dohodnutých
termínech, což v dnešní době není samozřejmostí:

- panu Zbyňku Maiwaldovi, jehož firma nám provedla terénní a
výkopové práce spojené s pokládkou dlažby v přírodním odstínu,
- panu Aleši Burečkovi za návrh a realizaci praktické pergoly,
- a panu Tondovi Vránovi za zcela nové překrytí a klempířinu.
Tímto rádi umožníme všem spoluobčanům a případným
kolemjdoucím, aby na našem venkovním posezení nechali spočinout
svým nohám. Je z něj krásný výhled na přilehlý rybník a okolí
s pestrou faunou i florou. Jen si dovolujeme požádat návštěvníky o
udržování pořádku a čistoty. V případě zájmu o pronájem areálu
občany či spolky je dohoda možná.
Členové mysliveckého spolku přejí všem spoluobčanům krásný zbytek
pohodového léta.
MVDr. Pavel Pokorný
Předseda MS Š-U

KULTURNÍ ZPRAVODAJ
„PŘEDPOKLÁDANÉ“ PODZIMNÍ AKCE
Píšeme „předpokládané“ jelikož v letošním „zajímavém“ roce nejsme
ani sami schopni říci, zda plánované akce proběhnou, či nikoli. Popř.
zda budou zrušeny až na poslední chvíli vzhledem k situaci a
aktuálnímu dění okolo všudypřítomného „BACILU“. Omlouváme se
tedy již předem, pokud zmíněné akce neproběhnou dle plánu a také
veškeré detailnější informace s akcemi spojené budou posléze
zveřejněny až na plakátech…

Drakiáda
O posledním zářijovém víkendu bychom rádi pozvali všechny
nadšence na každoroční drakiádu, která by se měla konat tradičně na
poli vedle hřiště. Akce se vší pravděpodobností proběhne v neděli 27.
září. Bližší informace budou
uvedeny na plakátech až před
samotnou akcí. (viz. info výše
☺) Pro děti by měly být opět
připraveny soutěže v různých
kategoriích. Pro každého dráčka
bude připravený čaj a špekáček.
Občerstvení bude zajištěno.☺

Vinobraní
V letošním roce by měl proběhnout již VI. ročník uhlířovského
vinobraní. Datum akce je stanoveno na sobotu 10. října od 19:00
hod. Těšit se můžete na víno, burčák, točené pivo, výbornou večeři,
pochutiny k vínu, na soutěže s koštýřem a další soutěže o zajímavé
ceny. K tanci a poslechu zahrají opavští GIZDI. Doufejme, že oblíbené
vinobraní v letošním roce proběhne dle plánu a na všechny účastníky
se budeme velice těšit.
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 středu 14. října od 16:30hod. v kulturním
domě. S sebou si vezměte svíčku, dlabátko/nůž a dýni – tu bude
možné také zakoupit. ☺

AKCE, KTERÉ LETOS PROBĚHLY
Uhlířovský Karmaš
Letošní Karmašový víkend odstartoval v pátek v 19h na hřišti v nových
prostorech letního výčepu. Od 20h poté probíhala zábava, v letošním
roce kvůli problémům ohledně koronaviru výjimečně přesunuta ze
soboty na páteční večer. Příchozím hrála k poslechu a tanci kapela
Guláš ze psa a bylo veselo až do pozdních nočních hodin.
V sobotu se odehrál tradiční fotbalový zápas „Dolňané vs. Horňané“.
Letos zvítězili na plné čáře Dolňané, jež porazili Horňany s
parádním výsledkem 11:3. Uskutečnil se také zápas Ženatí vs.
Svobodní, kdy vítězství patřilo tentokrát chlapcům v
pomyslném chomoutu. A Králem všech střelců se stal Tomáš Černý.
Po setmění poté začalo letní kino s humorným filmem „Vlastníci“ a
v příjemném teplém počasí se pod pergolou veselilo ještě dlouho do
noci. ☺
V neděli dopoledne proběhla v kapličce mše svatá. Odpoledne patřilo
hlavně dětem, kde na ně na hřišti čekal kolotoč, skákací hrad a letos
také cukrová vata ZDARMA. Po celou dobu bylo možné dát si dobré
občerstvení jako steaky, klobásy, koláče, donutky a mnohé další.
Věříme, že se občanům letošní Karmaš i přes nepříjemnou
koronavirovou situaci a s ní spojené problémy s organizací a změny
některých zažitých obyčejů líbil a že se v příštím roce sejdeme
v minimálně stejném počtu. Velké poděkování patří všem, kteří se
podíleli jak na přípravě akce, tak také těm, kteří zajistili její hladký
průběh v podobě obsluhy výčepu aj.

Fotbalový turnaj o pohár starosty obce
V sobotu 25.7.2020 se uskutečnil na místním hřišti 18. ročník
tradičního fotbalového turnaje „O pohár starosty obce“.
Turnaje se zúčastnilo celkem 9 družstev, která byla rozdělena do dvou
skupin.

Do semifinále postoupily dva nejlepší celky z každé skupiny. Týmy
Marlbora porazily FC Alko 5:0 a Radiátoři Uhlířov 3:2.
V zápase o třetí místo porazil Uhlířov FC Alko 2:0. Pohár starosty obce
zvedli nad hlavu Radiátoři po finálovém vítězství 2:1 nad družstvem
Marlbora.
Počasí po celý den fotbalistům a přihlížejícím divákům přálo a všichni
zúčastnění se těší na další ročníky.
Jiří Muroň

1. místo „Radiátoři“

2. místo „Marlbora“

3. místo „Uhlířov“

Knihovna
Pomalu končí léto, kdy jste si na knihu v zápalu letních aktivit a
radovánek možná ani nevzpomněli. Nový školní rok a s ním i podzim
pomalu klepe na dveře... Že by to bylo na dveře naší místní knihovny?
Okresní knihovna Petra Bezruče nás opět hojně zásobila novými tituly
všech žánrů, a na své si přijdou děti i dospělí.
Tak ve čtvrtek 3. září na viděnou!
Opět a zase ve stejný čas a na stejném místě - od 16 do 18 hodin pod
Obecním úřadem. ☺

