Kulturní zpravodaj

MALOVÁNÍ
Stejně jako v předchozím roce, tak i letos jsme pro děti připravili malířskou soutěž.
Tentokrát na téma: „Můj oblíbený večerníček“. Z obrázků bylo patrné, že dětem se nejvíce
líbí večerníček o Krtečkovi a Makové panence. Soutěže se zúčastnilo velmi málo dětí a proto
téměř všechny dostaly nějakou cenu. Vernisáž obrázků můžete shlédnout v místní knihovně.
DĚTI MŠ

DĚTI 1. STUPNĚ ZŠ

1.

Hanička Martínková

Eda Hampel

Kačka Bubíková

2.

Sárinka Hanáková

Valinka Nedělová

Kristýnka Hanáková

3.

Natálka Černínová

Barunka Černínová

Eliška Martínková

VELIKONOČNÍ JARMARK
V sobotu 19. března se konal v místním kulturním domě již tradiční Velikonoční
jarmark. Děti předvedly krásné vystoupení plné písniček, básniček a na konci byla krátká
pohádka. V soutěži o nejlepší mazanec zvítězila Šárka Pavelková s nejzajímavějším
mazancem plněným mákem. Na jarmarku také vystoupila folklórní skupina Opavší Gizdi.
Excelentní vystoupení v podání pěti mladých hudebníků mělo úspěch.
Záměrně
jsme
letos
nevyvěšovali žádné plakáty do
okolních vesnic. Naše přání bylo,
aby přišli místní občané, pro které
byl jarmak určen. Je smutné, že
z celkového počtu 50 návštěvníků
přišlo víc cizích lidí něž místních
občanů.

VELIKONOČNÍ ŘECHTÁNÍ
Pro zachování tradice řechtání jsme se letos s maminkami dohodly, že vyrazíme do
ulic s našimi nejmenšími. Řechtání započalo na Zelený čtvrtek v 18 hod. večer, dále se
pokračovalo na Velký pátek v 7 hod., 12 hod. a 18 hod. a nakonec na Bílou sobotu v 7 hod. a
12 hod. Někteří z vás dokonce velmi ocenili úsilí dětí a darovali jim čokoládky či bonbónky.
Za to vám patří velké díky.

DEN ZEMĚ
V neděli 3. 4. se konal v rámci Dne země – ÚKLID LESA. Čtyři skupiny uklízely
najednou Megrunt, cestu k Mlýnku a kolem skály, obecní rybníky a kopec. Počasí bylo
nádherné a účast ohromná. Zapojilo se celkem 15 dětí a 19 dospělých. Je vidět, že vám okolí
kolem nás není lhostejné. Také je velmi chvályhodné, že rok od roku se najde méně odpadu. I
tak toho ovšem bylo na jeden plný vozík. Ukončení akce bylo na myslivecké chatě u zadního
rybníka, kde na všechny sběrače čekalo občerstvení. Všichni byli hladoví a po špekáčcích se
jen zaprášilo.

Otvírací doba:
Pondělí

17-22hod.

Úterý

17-22hod.

Středa

17-22hod.

Čtvrtek

17-22hod.

Pátek

17-24hod.

Sobota

16-24hod.

Neděle

16-22hod.

HOSPŮDKA U SÝPKY
V pátek 8. dubna se nám zase v Uhlířově po roce a půl otevřela
místní hospůdka. Hospůdka je kuřácká i nekuřácká. Můžete se těšit na
Radegast 100 a 120, limo, dobrou kávu, čaj. V létě přislíbila paní
hospodská výrobu domácích limonád, malinovku, ledovou kávu a
grilování!

CO PRO VÁS PŘIPRAVUJEME ..

SLET ČARODĚJNIC A STAVĚNÍ MÁJE
Jaký by to byl První máj bez sletu čarodějnic a stavění máje. Slet se uskuteční pro
všechny mladé i „postarší“ čarodějnice a čaroděje v sobotu 30. dubna od 16:00hod. na
místním hřišti. Přijďte si všichni společně užít odpoledne plné her a zábavy. Velká hranice
bude zapálena v 18:30hod. a tím bude započato stavění máje.

DEN MATEK
Zveme všechny maminky, babičky, tety a prababičky ve čtvrtek
5. 5. v 16:30hod. do kulturního domu, abychom zde společně oslavili
DEN MAMINEK. Děti z MŠ Uhlířov a ZŠ Otice pro vás připravují
krásné vystoupení, aby potěšili vaše srdíčka. Pro všechny je přichystáno
občerstvení a malý dáreček.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 21. května od 17:00hod. proběhne na obecním úřadě vítání malých
občánků.

DOBROVOLNÍ HASIČI DARUJÍ KREV
Celý měsíc květen potrvá akce „Daruj krev s dobrovolnými hasiči“, kterou již
pošesté vyhlásilo Krajské sdružení hasičů Moravskoslezského kraje. Akce se může zúčastnit
každý člen sdružení starší 18 let, ať je to žena nebo muž. Pro motivaci členů sborů Krajské
sdružení hasičů Moravskoslezského kraje uvolnilo odměny pro každý
zapojený okres zvlášť. Sbor s největším počtem dárců obdrží 1500,-Kč a
sbor s největším počtem prvodárců obdrží 1000,-Kč. Kvůli těmto odměnám
a prezentaci je potřeba při odběru nahlásit sbor, mít u sebe členský průkaz,
občasnký průkaz a u pravidelných dárců průkaz dárce.
Dárce má v den odběru nárok na placený paragraf – uvolnění
z práce a dále je možno uplatnit odpočet 2000,-Kč za každý odběr ze
zdaňovacího základu.

DĚTSKÝ DEN
Sobotní odpoledne 28. května bude patřit dětem. Naši dobrovolní hasiči chystají pro
děti poznávací a vědomostní soutěže. Sraz bude v 15:30hod. na hrázi předního rybníka.
Ukončení proběhne na myslivecké chatě u zadního rybníka, kde bude pro všechny
přichystáno občerstvení.

KÁCENÍ MÁJE A SMAŽENÍ VAJEC
Již potřetí pro vás mladí hasiči připravují na kácení máje divadelní vystoupení.
Tentokrát v podobě divadelní klasiky – DÍVČÍ VÁLKA (60min.) Vystoupení proběhne na
místním hřišti v neděli 29. května v 15:30hod. Poté se můžete těšit na domácí kotlíkovou
smaženicu a dražbu majky.

UHLÍŘOVSKÝ KARMAŠ
Letošní karmaš proběhne ve dnech 10. – 12. června. Připravujeme pro vás opravdu
bohatý program, na který se můžete těšit. Kromě letního kina, večerní zábavy a kolotočů pro
vás chystáme také Bramborové hody a fotbal – HORŇANÉ/DOLŇANÉ. Přesný program se
zavčas dozvíte.
Tip knihovny – FORREST GUMP
S humorem vykreslený obraz Ameriky druhé poloviny 20. století, který je podtextem
osobního vyprávění hlavního hrdiny. ForrestGump byl možná trošku pomalejší dítě, jeho
život byl ale neuvěřitelný: dostal se na univerzitu, jako voják do Vietnamu, stal se
podnikatelem a milionářem...
Protagonista románu prožívá neuvěřitelné příhody a je vždycky tam, kde se píše
novodobá americká historie. S neodolatelnou bezelstností popisuje svůj život i situace, z nichž
naštěstí vždy vyvázl šťastně. Pod povrchem naivního prosťáčka se skrývá mimořádně citlivý
člověk, který o svém osudu vypráví s neodolatelným nadhledem.
Na motivy této knížky byl také natočen dnes již slavný film s Tomem Hanksem v
hlavní roli. Kniha má pro čtenáře připraveno mnoho nových a vtipných zážitků i v případě, že
znáte nazpaměť všechny repliky z filmu. Kniha je napsána mimořádně, s nesporným talentem
zachytit mnoho různorodých situací, které se do filmu nevměstnaly.
Máma vždycky říkala: „Život je jako bonboniéra, nikdy nevíš, co ochutnáš“.
Denisa Muroňová

Vypracovala: Bc. Barbora Ulmanová

