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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Volby do Evropského parlamentu
V letošním roce nás čekají volby do Evropského parlamentu,
kdy budeme volit české zástupce. Volby se uskuteční v pátek
24.5.2019 od 14 do 22 hod. a v sobotu 25.5.2019 od 8 do 14hod
v zasedací místnosti obecního úřadu. Volební lístky dostanete včas do
svých schránek.

Nové číslo účtu
Obec založila nový účet s číslem 101037515/2250, který se
začne již objevovat na nových fakturách a platbách za poplatky. Nyní
lze využívat oba účty a to do doby než dojde ke kompletnímu
přechodu na nový účet.
Přednostně prosím využívejte nové číslo účtu.

Stavba letního výčepu s posezením
Počátkem tohoto roku jsme konečně obdrželi stavební povolení
na letní výčep s posezením a pergolou, který vyroste vedle kulturního
domu. Jak jste určitě mnozí již zaznamenali, tak jsme neváhali a začali
s výstavbou. Toto posezení bude sloužit jak pro obecní akce, tak pro
místní občany a veřejnost. Věříme, že posezení nabídne možnost
širšího využití prostranství u hřiště a stane se tak oblíbeným místem
pro scházení se občanů u různých kulturních akcí nebo oslav. Pokud
půjde vše podle plánu, tak se již letošní Karmaš bude konat v nových
prostorech.

Veřejné osvětlení – dotace
Obci se podařilo získat dotaci na opravu veřejného osvětlení,
kdy dojde ke snížení energetické náročnosti. Náklady na opravu se
vyšplhají na částku přibližně půl milionu korun, z čeho dotace bude
činit cca tři sta tisíc korun. Nyní se pracuje na dokončení projektové
dokumentace a následně proběhne výběrové řízení na zhotovitele.
Předpokládaný termín realizace je do konce letošního roku.

Sběr velkoobjemového odpadu
Sběr proběhne v pondělí 15. dubna 2019
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 14. 4. 2019 před své
domy, aby jej pracovníci obce mohli v pondělí ráno naložit
a zajistit jeho odvoz.

Sběr nebezpečného odpadu proběhne
Sběr proběhne v pondělí 15. dubna 2019 od 15:00 hod. do
17:00 hod. Kontejner bude přistaven 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!

Kontejner na bioodpad
Vzhledem k tomu, že Štáblovice změnily podmínky pro sběr
bioodpadu, tak prosíme občany, kteří využívají kontejner na bioodpad,
umístěný za sýpkou, aby do odvolání dávali veškeré větve na zem
vedle kontejneru.

Poděkování za tříkrálovou sbírku
Vážení a milí občané Uhlířova!
Počátkem letošního roku se mnozí z Vás podíleli na v pořadí již
devatenácté Tříkrálové sbírce. S radostí vám můžeme sdělit, že se v
Uhlířově vybralo 12 454 Kč. Peníze z letošní sbírky, která na
Opavsku dosáhla částky 2 326 492 Kč, budou opět sloužit nemocným
seniorům a pacientům v terminálním stádiu, kterým charitní
ošetřovatelská a pečovatelská služba spolu s mobilním hospicem
pomáhají v domácím prostředí, zlepší pracovní podmínky
zaměstnancům v našich chráněných dílnách, pomohou osobám s

mentálním
či
duševním
onemocněním a také osobám s
mentálním a zrakovým postižením,
kterým
poskytujeme
chráněné
bydlení.
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
Prosíme o zasílání fotografií do
uhlířovského kalendáře pro rok 2020 na téma
„MŮJ UHLÍŘOV “
Posílat můžete na email kalendar@uhlirov.cz.
Fotografie se objeví v kalendáři na rok 2020.
Termín uzávěrky je 14. října 2019! Fotky,
které dorazí po tomto termínu, budou
zařazeny do kalendáře na rok 2021.

Nové ordinační hodiny MUDr. Evy Vašíková od 1.1.2019

Co se událo…
Vánoční jarmark
V neděli 2. 12. se v místním kulturním domě konal již tradiční
vánoční jarmark. Všichni hosté, kteří
přišli společně strávit první adventní
odpoledne, si mohli poslechnout vánoční
vystoupení dětí z mateřské školy i dětí ze
základní školy v Oticích. Lidé si zde
mohli rovněž zakoupit cukroví, perníčky,
vánoční věnce či svícny, nechybělo ani
zdobení baněk dle vašeho přání. Děti se
mohly těšit z tvoření magnetek a
odznáčků,
které
zprostředkovala
opavská charita. Rozsvícením první
adventní svíčky jsme společně zahájili
adventní čas. Velké poděkování patří
všem dětem, které svým vystoupením
zpříjemnily toto nedělní odpoledne, ale
také těm, jež se podíleli na jeho
přípravách.

Návštěva Mikuláše
Ve středu 5. prosince zavítal do uhlířovských domácností
Mikuláš s andělem a čertem. Zájem byl letos opravdu veliký, ale i
přesto stihla trojice navštívit všech 36 dětí, za což jsme velmi rádi a
těšíme se na příští nadílku.

Vánoční zpívání v kapli
Třetí adventní neděli 16. prosince se konala v kapli krásná akce,
kde vystoupily uhlířovské děti a společně jsme tak strávili
předvánoční čas. Všechny děti pod vedením Romany Kertisové
poctivě nacvičovaly, aby Vás mohly potěšit v tomto svátečním čase.
Tuto sestavu doplnil v sólovém zpěvu Karel Makovický ml. a
Gabriela Krakovská. Na klavír všechny doprovodila Romana
Kertisová, která měla velkou zásluhu na výběru všech vánočních písní
a koled. Po vystoupení děti obdržely sladké odměny a pro všechny
bylo ve venkovním stánku nachystáno drobné občerstvení.
Poděkování za pomoc s organizací a přípravou patří také Veronice
Němčíkové.

Turnaj ve stolním tenise
Ve dnech 11. a 12. ledna 2019 se v Uhlířově konal novoroční
turnaj ve stolním tenisu. V pátek sebou soupeřili místní muži
(10),ženy (5) a děti (3).V kategorii žen a dětí se hrálo systémem každý
s každým. V dětské kategorii zvítězil Jonáš Podlovský, před
Kryštofem Rybářem a třetím Radkem Montagem.
V ženské kategorii obhájila loňské vítězství Leontýna Gracová,
před druhou Denisou Pánikovou a třetí Barborou Montagovou.
Muži byli rozlosováni do dvou pětičlenných základních skupin.
Tři nejlepší postoupili do finále. Celkovým vítězem se stal Jan Kepa,
druhé míst obsadil Michal Wolf a třetí Petr Wolf.
V sobotu proběhl oficiální turnaj mužů, kterého se zúčastnilo 15
hráčů. Ti byli rozděleni do tří skupin, z nichž se dva nejúspěšnější
probojovali do finálové šestičlenné skupiny. Zde prokázal nejlepší
formu, a celý turnaj vyhrál, Evald Gebek. Druhou příčku zabral
Michal Essler a třetí místo, po dramatických bojích, obsadil Richard
Muroň. Poté byl rozehrán oblíbený turnaj čtyřher. O putovní pohár se
utkalo sedm dvojic. Po vyrovnaných bojích zvítězil Zdeněk Štěbra s
Marianem Mrózkem.
Tato stolně tenisová akce se setkala s velikým ohlasem jak ze
strany sportovců, tak diváků. Doufáme, že to tak bude i v
následujících letech.
Jiří Muroň

Pochování basy
Stejně jako každý rok, tak i letos Červený kříž uspořádal
Pochování basy. Letošní masopust připadl na sobotu 2. března a začal
již tradičně srazem v kulturním domě, kde se sešly masky jak z řad
dospělých, tak dětí. Průvod brzy vyrazil, tak aby během sobotního dne
stihl obejít celou vesnici. Postupně tak navštěvoval všechny
domácnosti, kde s dobrou náladou, hraním a zpíváním lidových
písniček rozdával pozvánky na večerní bál. Akce pokračovala večerní
zábavou v kulturním domě, kde se sešlo spousta občanů a společně se
dobře pobavili, zatančili a pochovali basu Barboru. Děkujeme všem
občanům, kteří pohostili a obdarovali masopustníky. Poděkování patří
také všem maskám, které se akce zúčastnili a pomáhají tak v obci
udržovat tradiční akce.

Výtvarná soutěž
7. března proběhla v kulturním domě výtvarná soutěž na téma
Maškarní ples. Je vidět, že se akce dětem libí, jelikož se letos
zúčastnilo rekordních 20 malířů. Děti byly za své výkony odměněny
drobnými dárky a sladkostmi.
ZŠ

MŠ

1. místo

Davídek Řeháček

Peťulka Řeháčková

2. místo

Kristýnka Hanáková

Amálka Mruzková

3. místo

Laurinka Tichá

Nelinka Kertisová

¨

Dětský maškarní ples
V neděli 10. března se konal pod záštitou ČČK Uhlířov dětský
maškarní ples, který se těšil velké účasti. Celým odpoledním
programem provázel oblíbený klaun Bedřich, který svým vystoupením
dokázal zaujmout všechny děti. Největší úspěch měly u dětí opět
mýdlové bubliny, soutěže s kruhy a tancování. Na konci plesu
nechyběla dětská tombola.

Co nás čeká…
Úklid lesa
Každý rok se místní občané zapojují v rámci
Dne země do akce s názvem: „Ukliďme les“. Letos
se úklid uskuteční v neděli 31. března. Sraz bude
v 9:00hod. u sýpky. Každý rok se kolem naší obce
nasbírá spoustu odpadu a proto je každá pomoc
vítána. 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 18. dubna v 18 hod., dále na
Velký pátek v 7hod., 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
Jaký by to byl poslední dubnový den bez PÁLENÍ
ČARODĚJNIC. Slet se uskuteční v úterý 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.

Den matek
Zveme všechny maminky, babičky, tety a
prababičky v úterý 14. května v 16:30hod. do
kulturního domu, abychom zde společně oslavili DEN
MATEK. Děti z MŠ Uhlířov a ZŠ Otice připravují,
jako každý rok, krásné vystoupení. Pro všechny je
přichystáno občerstvení a malý dáreček.

Den dětí
Datum Dne dětí se bude
pravděpodobně měnit. Děti však
o svůj den nepřijdou. O datu
budeme včas informovat.

Setkání občanů a obcí Mikroregionu Hvozdnice
Dovolujeme si Vás pozvat na 4. 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 25. května v Litultovicích a bude
spojena se zahájením letní vlakové dopravy, kterou bude možné
využít na samotnou akci.

Knihovna
Březen je měsíc čtenářů, věděli jste to?
Proto máme pro naše čtenáře jediný vzkaz –
hurá do knihovny!
A že u nás ještě nejste zaregistrovaní?
Žádný problém. Přijďte,
vyplníme
čtenářskou kartu a vaše členství je na světě.

Jaro se blíží a pro nenechavé tvořily i tvořilky máme spoustu
inspirativních knih, stačí si jen vybrat.
Jsme tady pro vás ve stejnou dobu - každý čtvrtek od 16 do 18 hod.
Denisa Páníková

Přehled akcí s družební obcí Samborowice
Jak jsme již informovali v přechozím zpravodaji, tak byla
navázána družba s polskou obcí Samborowice. V rámci této družby
nás letos čeká několik společných akcí. Na všechny akce je možnost
se přihlásit, počet osob je však omezen. Proto, pokud Vás nějaká
z akcí zaujme, tak budeme rádi, když svůj zájem nahlásíte včas na
obecní úřad, abychom Vám mohli rezervovat místo. Na všechny akce
bude zařízena doprava autobusem tam i zpět a taky bude zařízeno
zdarma občerstvení. V případě vícedenního výletu je také vše, včetně
ubytování a stravy, zajištěno. Za výlety se nic neplatí.
1. Akce - Hasiči pro děti, děti hasičemi
Datum a místo konání: 29.6. 2019, Samborovice
Den plný zábavy s hasičskou tématikou. Součástí budou taneční
vystoupení dětí, hasičské soutěže a disciplíny pro děti.

2. Akce – Společný zájezd do Stříbrné hory (Srebrna Góra)
Datum a místo konání: 2. – 4. 8. 2019, Stříbrná hora
Jedná se o dobrodružný zájezd do Stříbrné hory, což je obec
v Polsku v Dolnoslezské vejvodství. V rámci dvoudenního výletu
bude možnost vyzkoušet např. jízdu na raftu či slaňování. Nebude
chybět také nocování v zajištěných stanech, opékání buřtů,
návštěva zlatého dolu a mnohé další.
3. Akce – Přátelské setkání v rámci letního tábora
Datum a místo konání: 24. 8. 2019, Uhlířov
Společně strávíme odpoledne na místním hřišti, občerstvení i
zábava pro všechny občany bude zajištěna.
4. Akce – Sportovní fitness den
Datum a místo konání: 12. 10. /26. 10./16. 11. 2019, Ratiboř
Cílem těchto sobotních fitness akcí je nejen si protáhnout tělo a
zasportovat si, ale také strávit čas s přáteli aktivně. Cvičení bude
probíhat v tělocvičně pod vedením zkušených instruktorů.
5. Akce – Mikuláš v Polsku
Datum a místo konání: 7. 12. 2019, Samborowice
Zveme rodiče i děti zažít Mikuláše v Polsku a poznat tak
mikulášskou nadílku jinak.
6. Akce – Hasičská soutěž
Datum a místo konání: březen 2020, Samborowice
Informace k akci budou ještě upřesněny.

