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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Poplatky v roce 2020
Počínaje lednem tohoto roku jsme nuceni zvýšit poplatky jak za
odpady, tak stočné.
Vedení opavských technických služeb po letech přišlo se
zdražením poplatku za výsyp jedné popelnice a v návaznosti na tuhle
skutečnost musí i obec reagovat zvýšením ceny. Zvýšení sazby
reflektuje skutečné náklady, které obec vynaloží na systém nakládání
s odpady. Zastupitelstvo tedy schválilo zvýšení ceny za výsyp jedné
popelnice na 70 Kč za výsyp 120 L popelnice a 120 Kč za výsyp 240 L
popelnice.
Čistírna odpadních vod si v roce 2019 vyžádala několik velkých
oprav. Náklady na provoz jsou bohužel stále vyšší než příjmy.
Předpokládáme, že i dále přibydou jiné nezbytné opravy a investice. Jak
už jsme ve zpravodaji zmiňovali, tak obec je povinná ze zákona tvořit
rezervy na tyto neočekáváné výdaje. Zastupitelstvo proto schválilo
zvýšení ceny za stočné na 40 Kč/m3.
Poplatek za pse se nemění – 100 Kč pes, 150 Kč každý další pes.

Sběr oleje a tuků z domácností
Obec pořídila 2 kusy popelnice na tuky a oleje z domácností,
které jsou umístěny u obchodu a kulturního domu. Sběr
potravinářských olejů odlehčí zejména kanalizační síti, která je oleji
vylitými do běžných odpadů v domácnostech výrazně zatěžována.
Podmínkou sběru použitých rostlinných olejů je, aby byly do
sběrných nádob ukládány v uzavíratelných obalech, například PET
lahvích, uzavřených kbelících nebo kanystrech.

Sběrné nádoby jsou určeny k ukládání použitých fritovacích
olejů a ztužených jedlých tuků. V žádném případě neslouží ke sběru
technických olejů, maziv a kapalin. Interval vývozu nádob bude
zatím prováděn dle aktuální potřeby. Pokud však uvidíte, že je
popelnice již plná, volejte prosím na bezplatnou linku uvedenou na
nádobě popřípadě na obecní úřad.

Letní výčep s posezením a pergolou
Letní posezení je již zcela hotovo a nyní už může plně sloužit
občanům při konání kulturních akcí či zájemcům o jeho pronájem.
Vznikla nám zde také malá hospůdka, která je nyní otevřená každé
úterý, pátek a v sobotu od 17 hodin. Celkové náklady na stavbu se
vyšplhaly na 2 383 955 Kč, které obec celé hradila z vlastního rozpočtu.

Nová fasáda budovy obecního úřadu
V listopadu byla úspěšně dokončena nová fasáda a obnova soklu
na obecním úřadu. Věříme, že se současná podoba libí nejenom nám,
ale i všem občanům. Rekonstrukce vyšla na 498 442 Kč, přičemž téměř
polovina byla hrazena z dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Poděkování za tříkrálovou sbírku
Vážení a milí občané Uhlířova!
Počátkem letošního roku se mnozí z Vás podíleli na v pořadí
již 20. Tříkrálové sbírce. S radostí vám můžeme sdělit, že se v
Uhlířově vybralo 12 319 Kč.
Peníze z letošní sbírky, budou použity na pomoc nemocným
seniorům a pacientům v terminálním stádiu, zaměstnancům
znevýhodněným na trhu práce svým handicapem, kteří nacházejí
práci v chráněných dílnách. Pro ně chystáme nové prostory, které

nám umožní zlepšit stávající pracovní podmínky a přijmout další
lidi s handicapem. Na rekonstrukci domu pro osoby s mentálním
a zrakovým postižením, jimž poskytujeme chráněné bydlení.
Lidem, kteří se nacházejí v krizové situaci, bychom rádi vytvořili
diskrétnější prostor pro poskytování krizové pomoci.
Chtěl bych Vám proto z celého srdce poděkovat nejen za Charitu
Opava, ale především za ty, jimž Vaše štědré dary pomůžou.
Jan Hanuš, ředitel Charity Opava

Obecní kalendář
Opět můžete zasílat fotografie do
uhlířovského kalendáře pro rok 2021 na téma
„Svět kolem mě “
Posílat můžete na email 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.
Zároveň děkujeme všem, kteří přispěli do současného kalendáře a
věříme, že nám budou i nadále zasílat krásné fotografie.

Pošta Partner ve Štáblovicích
Od 1.1.2020 došlo ke zrušení pobočky České pošty
ve Štáblovicích a vznikla nová provozovna České pošty a to POŠTA
PARTNER,
která
sídlí
v kanceláři
obecního
úřadu
na čp. 166 ve Štáblovicích.
K přepážce se občané dostanou vchodem na obecní úřad
z parkoviště, projdou chodbičkou a zasedací místností do kanceláře
OÚ.

Otevírací doba :
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

13:00 - 16:30 hodin
07:30 - 11:00 hodin
13:00 - 16:30 hodin
07:30 - 11:00 hodin
07:30 - 11:00 hodin

Kontaktní telefonní číslo nové provozovny je: 733 617 333

Svoz plastového a papírového odpadu v roce 2020
– poslední středa v měsíci
29.1.
27.5
30.9.

26.2
24.6.
28.10.

25.3.
29.7.
25.11.

29.4.
26.8.
30.12.

Odvoz komunálního odpadu
– úterý co 14 dní
14.1.
7.4.
30.6.
22.9.
15.12.

28.1.
21.4.
14.7.
6.10.
29.12.

11.2.
5.5.
28.7.
20.10.

25.2.
19.5.
11.8.
3.11.

10.3.
2.6.
25.8.
17.11.

24.3.
16.6.
8.9.
1.12.

Co se událo…
Drakiáda
V neděli 29. září proběhla na poli vedle kulturního domu tradiční
drakiáda. I letos se na
akci, kterou provázelo
příjemné a pro draky
ideální větrné počasí,
sešlo velké množství
draků. Děti soutěžily v
pěti kategoriích a
odnesly si sladké
odměny. Akce byla
zakončena společným
opékáním buřtů.

Vinobraní
V sobotu 5. října proběhl v kulturním domě už V. ročník
uhlířovského vinobraní. Letos byl připraven rozmanitý výběr vín, která
nám dodaly „Vína & destiláty“. Věříme, že z nabízených druhů si
vybral opravdu každý. V nabídce bylo 15 druhů bílých vín, 2 druhy
červeného vína a burčák. K tanci a poslechu zahrála cimbálovka
Opavští Gizdi. Program byl zpestřený folklorním vystoupením, soutěží
s koštýřem a také soutěžemi o ceny. Soutěžilo se ve vědomostním
kvízu, testovaly se chuťové pohárky ochutnávkou různorodých pokrmů

a také se rozeznávalo podle čichu. Věříme, že i v tomto roce se sejdeme
na této milé akci v minimálně stejném počtu.

Dlabání dýní
Jako každoročně se
ve čtvrtek 17. října sešli
děti i dospělí v kulturním
domě při podzimní akci
dlabání dýní. Byly to
příjemné chvilky pospolu,
avšak s vědomím, že léto
už doopravdy skončilo.
Všichni vytvořili velmi
pěkné výrobky z dýní,
z nichž některé ozdobily
vesnici.

Rozloučení broučků s létem a lampionový průvod
Ve středu 30. října prošel, za doprovodu hudby, naší obcí
lampionový průvod tvořený dospělými i malými broučky. Průvod
krásně rozsvítil celou vesnici a byl završen na hřišti, kde bylo
nachystáno občerstvení v podobě buřtů, čaje a svařáku pro dospělé.

Návštěva Mikuláše
Ve čtvrtek 5. prosince zavítal do
uhlířovských domácností Mikuláš
s andělem a čertem. Trojice stihla
navštívit celkem 26 dětí, které chválila,
ale také kárala. Většina dětí nesla
návštěvu statečně a my se budeme těšit
na další rok, kdy Mikuláš opět vyrazí za
dětmi.

Vánoční zpívání v kapli
Čtvrtá adventní neděle se nesla ve
znamení již tradičního vánočního vystoupení uhlířovských dětí. Ty od
října pod vedením Romany Kertisové pilně, každý týden, nacvičovaly
vánoční program, aby mohly 22. prosince dokreslit atmosféru
přicházejícího Štědrého dne. V místní kapli se tak rozezněl zpěv více
než dvaceti dětí, které byly odměněny hlasitým potleskem i
zaslouženým dárečkem. Po vystoupení byli všichni hosté zváni do KD,
kde bylo připraveno malé občerstvení.
Velké poděkování patří nejen všem zúčastněným dětem, ale
rovněž jejich rodičům za pomoc s organizací a také Gabce Krakovské
a Adéle Hoblíkové za zpestření programu svými sólovými zpěvy.

Turnaj ve stolním tenise
10. a 11. ledna se v sále kulturního domu v Uhlířově odehrál
novoroční turnaj ve stolním tenisu. V pátek 10. ledna se mezi sebou
utkali místní muži, ženy a děti.
V ženské kategorii zvítězila Barbora Montagová,před druhou
Michaelou Pretschovou a třetí Denisou Pánikovou. Mezi dětmi byl
nejlepší, a zvítězil, Jonáš Podlovský, před druhým Kryštofem Rybářem
a třetím Richardem Gilíkem. Muži byli rozděleni do dvou
sedmičlenných skupin. Šest nejlepších postoupilo do finálové skupiny.
Poté hráli každý s každým. Celkovým vítězem se stal Michal Wolf, před
druhým Jindřichem Pravdou a třetím Radkem Frankem.
V sobotu 11. ledna proběhl
oficiální turnaj mužů. Zúčastnilo
se ho 15 hráčů, kteří byli
rozlosováni do tří skupin. Dva
nejlepší z každé skupiny
postoupili do finálové skupiny.
Nejlepší formu si přivezl Vojta
Najser, který zvítězil. Druhý
skončil Roman Bednář, před
třetím Alexandrem Virágem.
Poté se rozpoutal boj sedmi
párů o putovní pohár čtyřher. Po dramatických bojích zvedli pohár nad
hlavu Vojta Najser s Michaelem Buchtelem.
Dvoudenního klání se zúčastnilo celkem 43 stolních tenistů a
tenistek, kterým přišlo fandit mnoho místních diváků. Pořadatelé byli s
touto akcí velmi spokojeni a těší se na další ročníky. Vzhledem ke stále
rostoucí účasti se bude příští ročník konat v sobotu a neděli.

Jiří Muroň

Co nás čeká …
Maškarní disko ples pro dospělé
V sobotu 15.2. se v kulturním domě
uskuteční maškarní disko ples pro dospělé.
Ples startuje v 19:30 hod. a můžete se těšit na
DJ Henryho, profi fotokoutek, bohatou
tombolu a vyhlášení nejlepší masky! Cena
250 Kč včetně večeře. Lístky zakoupíte u paní
Šárky Pavelkové, tel.č. 725 782 535 a to každý den od 18 – 20 hod.

Pochování basy a vodění medvěda
Masopust, lidově fašank nebo jen obecně karneval je slavnostním
období čas mezi postními obdobími Vánoc a Velikonoc. Jak už
napovídá český název: „masopust“ vychází ze smyslu slov opuštění
masa, stejně tak slovo „karneval“, které pochází nejspíš z italského
„carne levare“, dát pryč maso. Masopust začíná po Třech králích, tedy
7. ledna, konec je však pohyblivý, neboť se uzavírá ve vztahu
k Velikonocům. Celé období masopustu může být tedy různě dlouhé.
Hlavní oslavy však kdysi probíhaly celkem 3 dny – od neděle do úterý,
přičemž v úterý nastalo vyvrcholení celé zábavy – chodili tzv.
„maškarádi“, hrály se masopustní hry a večer se konala zábava. Někde
zakončili o půlnoci muziku "pochováním basy" (symbol toho, že v
postu si hudebníci nezahrají).
Proč medvěd?
Medvěd je původním symbolem síly a plodnosti. Byl a dodnes
zůstává hlavní postavou všech průvodů. Jeho doprovod tvoří čerti,
kominíci, masky zvířat, cikánky, ponocný a různá strašidla a bytosti s
doprovodem muzikantů.
Dne 22. 2. se můžete těšit na tuhle již tradiční akci, která bude
završena večerní zábavou, kdy dojde také ke smutečnímu průvodu a k
pochování basy Barbory. Akce začíná v 19 hod. v kulturním domě.

Beseda nad knihou „Historie JZD Pokrok“
Zveme všechny zájemce o místní historii a také bývalé
zaměstnance JZD Pokrok na besedu nad knihou „Historie JZD Pokrok“.
Beseda se uskuteční 26. února v 17 hod. v zasedací místnosti Obecního
úřadu Uhlírov. Na programu bude představení knihy, promítání
dokumentu z 80. let a prodej knihy s autogramiádou.

Dětský maškarní karneval
V neděli 1. března se koná záštitou ČČK Uhlířov dětský maškarní
karneval. Bližší informace budou včas upřesněny.

Výtvarná soutěž „Maluj s námi“
Akce se uskuteční ve středu 11. 3. v
kulturním domě od 16:30 hod. Letošní
výtvarná soutěž je na téma: "NAŠE
ZAHRADA". Děti mohou malovat různými
technikami - tužkou, fixem, temperovýma
barvami, pastelkami či voskovkami. Moc se
na všechny malíře těšíme. Po soutěži budou
vítězné obrázky k vidění v místní knihovně.

Úklid lesa
Každý rok se místní občané zapojují v rámci
Dne země do akce s názvem: „Ukliďme les“. Letos se
úklid uskuteční v neděli 29. března. (v kalendáři je
chybně uveden den konání) Cílem akce je vyčistit
naše oblíbená místa a okolí obce od nepořádku a
černých skládek. Sraz bude v 9:00 hod. u sýpky.
Ukončení akce bude na myslivecké chatě u zadního

rybníka, kde na účastníky za odměnu čeká klobáska a pivo. Pytle a
rukavice budou zajištěny.

Velikonoce
Pro zachování tradice velikonočního
klapotání zveme všechny děti, aby s námi
celkem 6x během tří dnů obešly vesnici
s řehtačkami. Začínáme na Zelený čtvrtek
9. dubna v 18 hod., dále na Velký pátek v 7
hod., 12hod. a 18hod. a nakonec na Bílou
sobotu v 7hod. a 12hod. Sraz je vždy v uvedený čas na autobusové
zastávce. Budeme rádi, když vyšlete své děti řehtat. (Dospělácký dozor
vždy zajištěn).

Pálení čarodějnic
Pálení čarodějnic či filipojakubská noc je lidový
zvyk spojený s pálením ohňů a vírou v čarodějnice. Pálení
čarodějnic připadá z noci ze 30. dubna na 1. května. Právě
o této noci před svatým Filipem a Jakubem se věřilo, že
se probouzí zlé síly. Věřilo se také, že se čarodějnice
v tento den slétávají na sabat, tedy na velké shromáždění,
kde se setkávaly se samotným ďáblem. A právě na ochranu před
čarodějnicemi vzniklo několik praktik. Mezi hlavní ochranu
patřilo pálení ohňů, což se dochovalo i dodnes
Pálení čarodějnic se uskuteční ve čtvrtek 30. dubna v 16:30hod.
na místním hřišti. Pro děti bude připraven průvod obcí, soutěže, rej
čarodějnic, opékání buřtů. Přijďte si všichni užít příjemné odpoledne
plné her a zábavy. Velká hranice bude zapálena v 18:30hod.

Setkání občanů a obcí Mikroregionu Hvozdnice
Dovolujeme si Vás pozvat na 5. Setkání občanů a obcí (Dolní
Životice, Jakartovice, Jezdkovice, Litultovice, Lhotka u Litultovic,
Mikolajice, Mladecko, Otice, Slavkov, Štáblovice, Uhlířov). Na
programu budou kulturní vystoupení, atrakce pro děti, prodej
řemeslných výrobků a jiné. Podrobnější informace k akci budou ještě
upřesněny.
Akce se koná v sobotu 23. května v Dolních Životicích a bude
spojena se zahájením letní vlakové dopravy, kterou bude možné využít
na samotnou akci.

Knihovna
Taky se vám zastesklo po procházkách v křupavém
sněhu a bruslení na zamrzlém rybníce? Ladovská zima
na sebe letos nechává opravdu dlouho čekat...
Ale máme pro vás jednoduché řešení - přijďte k nám do
knihovny, spolu už něco vymyslíme! Je libo mrazivý
krimi thriller, kouzelnou zimní romanci nebo
pohádkové ledové království?
V místní knihovně vám pomůžeme naladit se na zimní vlnu a najdeme
ji napříč všemi žánry, tak se přijďte trochu ochladit.
Čepice a rukavice si vezměte radši s sebou, možná dojde i na
koulovačku:-)
Těšíme se na viděnou zase ve čtvrtek od 16 do 18 hodin.
Denisa Páníková

Benefiční koncert pro Přemečka
Dlouho jsme přemýšleli, zda letos opět
uspořádáme benefiční běh pro našeho
Přemečka. Ozval se nám však soused mého
dědy (Přemečkova pradědečka) z Hněvošic,
že má úspěšnou kapelu a rád by letošní
charitativní koncert v Hněvošicích věnoval
právě jemu. Neváhali jsme ani na chvíli. Běh
pro Přemka bychom tedy uskutečnili až
v příštím roce.
Tímto Vás srdečně zveme do obecního
domu v Hněvošicích na Přemečkův benefiční
koncert. Z výtěžku dobrovolného vstupného bychom rádi zakoupili
chodítko, které Přemečkovi úplně změní úhel pohledu. Tím, že
Přemek jen leží nebo sedí se pro něj tento druh pohybu a hlavně
vertikalizace stane velmi přínosným nejen po psychické stránce, ale
také té zdravotní. Tato pomůcka stojí 92 000kč.
Ulmanovi

Pozvánka na benefiční koncert kapely MY DVA TRIO
Datum konání:

neděle 1. března 2020 v 16:00hod.

Místo konání:

Obecní sál Hněvošice

3. ročník benefičních koncertů v Hněvošicích je letos věnován 3
letému chlapci Přemečkovi Ulmanovi z Uhlířova, vnukovi
hněvošické rodačky Marie Wolfové (Dornové) a vystoupí v něm
folková kapela My dva trio.
Tvůrčí a autorskou duši souboru tvoří zpěvák, hráč na bicí nástroje
a foukací harmoniku Václav Khýr společně s velmi talentovaným
kytaristou Jiřím Šoltysem podílejícím se také na doprovodných
vokálech. Hudba obou autorů vyniká technicky vyspělou hrou
Šoltysovy kytary, vkusně používanými perkusemi, které z kapely

nijak „netrčí“, profesionálním tónem klasických houslí třetího člena
tria Martina Forala a to vše v citlivých aranžích autorského dua Khýr
– Šoltys. Přestože autorsky repertoár doplňují písně slezského
bluesmana Bužmy, text renomovaného klasického hudebního kritika
Borise Klepala a českého básníka Halase, dokážou s tímto
autorským vlivem My dva trio pracovat tak osobitě, že celý program
kapely zní velmi kompaktně bez okázalého žánrového vybočování.
Co však ve folku hraje nejdůležitější roli jsou texty. My dva trio
patří k těm kapelám, kde můžete poslouchat nejen hudbu a aranže.
Od epického příběhu až po lyriku, Baudelaireovské dekadence
vkusně vyvážené něžnou poezií, to vše zpracováno do již zmíněného
kompaktní ho výrazu koncertního programu, na který srdečně
zveme.

Omalovánky pro děti

