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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Tříkrálová sbírka
Počátkem letošního roku se mnoho z Vás podílelo na v pořadí již sedmnácté
Tříkrálové sbírce. Na Opavsku se letos vykoledovalo 1.987.138,- Kč. Za vybrané
peníze plánuje Charita Opava nakoupit zdravotnický materiál pro klienty
ošetřovatelské, pečovatelské a hospicové péče. Pro pečovatelskou službu by
rádi pořídili potřebné auto, dále vysokozdvižný vozík pro chráněné technické
dílny, zaměstnávající osoby znevýhodněné na trhu práce a v neposlední řadě by
rádi provedli stavební úpravy pro sociálně terapeutickou dílnu Radost, určenou
mentálně postiženým.

V naší obci se letos vykoledovalo celkem 4.713,- Kč.

Poplatky v roce 2017

Odpad
Mění se systém vybírání poplatku za odpad. Počínaje rokem 2017 bude odpad
hrazen za výsyp jedné popelnice. Cena za výsyp běžné 120 L popelnice činí 60
Kč. Cena za výsyp 240 L popelnice činí 100 Kč. Faktury s částkou k úhradě Vám
doručí Technické služby přímo do Vašich schránek v měsíci květnu. Faktura
bude za 1. až 4. měsíc tohoto roku. Hradit můžete buď přímo bankovním
převodem na uvedený účet, nebo v pokladně Obecního úřadu.

Stočné
Cena za stočné se nemění a dále činí 28 Kč/m3. Stočné budete nově hradit
pololetně. První faktura s částkou k úhradě Vám bude doručena obecním
úřadem v průběhu července. Hradit můžete rovněž jak bankovním převodem
na uvedený účet, tak v pokladně obecního úřadu.

Pytle na papír a plast
Zastupitelstvo
na svém
jednání,
konaném
dne
15. 12. 2016,
stanovilo cenu pytlů na papír a plast v roce 2017 na 5,- Kč za kus.

Termíny svozu popelnic, papírů a plastů

Svoz plastů a papíru v roce 2017
25.1.2017

26.7.2017

22.2.2017

30.8.2017

29.3.2017

27.9.2017

26.4.2017

25.10.2017

31.5.2017

29.11.2017

28.6.2017

27.12.2017

Papír, papírové obaly a lepenku můžete odevzdávat také při svozu popelnic.
Stačí, když svázaný papír umístíte k popelnici a zaměstnanci obce zajistí jeho
sběr.

Kontejner na bioodpad za sýpkou
Prosíme občany, aby do kontejneru na bioodpad dávali POUZE odpad
rostlinného původu.
Do kontejneru můžete dávat: listí, trávu, plevel, zbytky ovoce, zeleniny, čajové
sáčky, kávovou sedlinu, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpku z větví stromů
a keřů, hlínu z květináčů, spadané ovoce atd. Větve do průměru 5 cm včetně
tújí.
Do tohoto kontejneru nepatří komunální odpad ani plasty!!!
Děkujeme

Statistika dopravy v Uhlířově
Na grafu níže můžete vidět průměrnou rychlost, jakou automobily projíždějí
přes obec v jednotlivých měsících a dále průměrný počet automobilů, které
obcí projedou v jednotlivých měsících.

Co jsme v roce 2016 udělali?
Kulturní dům
Počátkem roku jsme provedli výmalbu kulturního domu. Původní výmalba už
nebyla vyhovující jak odstínem barev, tak především stavem v jakém byla. Léta
užívání daly stěnám zabrat. Proto zaměstnanci obce provedli novou výmalbu –
tentokrát v odstínech hnědé s kombinací bíle barvy.

Kaple
Provedli jsme na základě požadavků a připomínek občanů malou rekonstrukci
v místí kapli, která spočívala v odstranění katafalku. Prostor, kde stál katafalk,
byl vydlážděn. Kaple tak slouží ne jen pro potřeby pohřbů, ale také je nyní
určitě příjemnějším místem pro konání svateb a setkávání občanů při mších, o
vánočních svátcích apod.

Obecní úřad
V budově obecního úřadu, jehož součástí je také knihovna a hasičská zbrojnice,
byla provedena rekonstrukce vytápění. Staré, nevyhovující plynové „vafky“ byly
v celé budově nahrazeny radiátory.

Sýpka
I sýpka se dočkala vylepšení v podobě nájezdové rampy a nových vrat. Byl
zvětšen průchod do budovy a tak zde mohou být také zaparkovány i větší stroje
– např. zametací vůz apod. Domníváme se, že takhle najde sýpka širší využití a
možnosti.

V roce 2017 chystáme další změny týkající se např. letního výčepu. Věříme, že
tuto přestavbu s radostí přivítají nejen místní občané.

VALENTÝNSKÝ
KULTURNÍ
ZPRAVODAJ
DEN SVATÉHO VALENTÝNA
Valentýn se slaví každoročně 14. února jako svátek lásky
a náklonnosti mezi partnery.
Legenda říká, že tento den začal být známý jako Den svatého
Valentýna až díky knězi Valentýnovi. Claudius II., vládce Říma,
zakazoval svým vojákům, aby se ženili nebo jen zasnubovali. Bál se, že
by chtěli zůstat doma u svých rodin a nešli do boje. Valentýn
vzdoroval vládci a tajně oddával mladé páry. Byl zatčen a později
popraven

14. února.

Svátek

Luprecalia

splynul

s

oslavami

mučednictví Svatého Valentýna a vznikl romantický svátek, který je
nyní 14. února slaven.

VÁNOČNÍ JARMARK
V pátek 27. listopadu se v kulturním domě konal vánoční
jarmark. Byl tak započat advent v Uhlířově. Děti z mateřské školky si
nacvičily krásné vystoupení plné zpěvu, tance a zábavy. Dále
vystoupily děti ze ZŠ Otice se svým kouzelným vánočním
vystoupením. Maminky napekly domácí cukroví a perníčky,
v kuchyni voněl svařáček
a tím byla navozena
dokonalá
vánoční
atmosféra. Kulturní dům
praskal
ve
švech
a všichni se moc dobře
bavili.

MIKULÁŠ
V prosinci navštívil naši malou
vesničku Mikuláš s čertem a andělem.
Zastavil se celkem ve 13 rodinách, kde
byly jen samé hodné děti. Jedna holčička
dokonce dala andělíčkovi svůj cumlík –
vyměnila ho za balíček s dobrotami.
Krásná motivace. Děkujeme za váš zájem
a těšíme se na příští zimu.

ZLATÁ NEDĚLE
Na Zlatou neděli si místní děti pod vedením Bobiny Montágové
a Romany Kertisové připravily pěvecké vystoupení plné koled a
vánočních písní. Vystoupení svým fantastickým hlasem obohatil
v sólovém zpěvu také Karel Makovický ml. Nejedno oko zůstalo
suché. Venku se podával teplý svařák a čaj.

NOVOROČNÍ TURNAJ
Novoroční turnaj ve stolním tenise se konal ve dnech 6. a 7.
ledna 2017 v sále kulturního domu.
V pátek 6. ledna se uskutečnil turnaj pro místní ženy, muže a
děti. Turnaje se zúčastnilo 8 žen, 12 mužů a 7
dětí.
Děti se utkaly proti sobě ve skupině každé
proti každému. Celkovým vítězem se stal bez
jediné prohry David Pravda. Na druhém místě
skončil Kryštof Rybář a třetí byl Jonáš
Podlovský.
Ženy a muži byli rozlosováni do
dvou skupin. Do finálové skupiny
postoupily 4 ženy a 6 mužů. Finálové
skupiny se hrály stylem každý s
každým. V kategorii žen zvítězila

Melánie Pániková před druhou Leontýnou Gracovou a třetí Denisou
Muroňovou.
V mužské kategorii zvítězil Jindřich Pravda. Druhý skončil
Michal Wolf a na třetí příčce skončil Matěj Zamarski.
V sobotu 7. ledna se odehrál oficiální turnaj mužů. Turnaje se
zúčastnilo 19 hráčů. Ti byli rozděleni do tří skupin, kde hrál každý s
každým. Dva nejlepší z každé skupiny postoupili do finálové fáze.
Zde hrál opět každý proti každému. Po dramatických bojích se stal
celkovým vítězem Richard Muroň před druhým Romanem Muroňem
a třetím Romanem Bednářem.
Poté byl rozehrán
již
tradiční
turnaj
čtyřher, kterého se
zúčastnilo 6 dvojic.
Po vyrovnaných
bojích si putovní pohár
odvezli Radim Šnek a
Roman Bednář.

Pořadatelé byli mile překvapeni hojnou účastí a zároveň chtějí
pozvat zájemce stolního tenisu do kulturního domu na pravidelné
úterní tréninky, které probíhají od 17-ti hodin. Trénovat můžete do
konce března.
Jiří Muroň

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT..

Možná v tom máte taky trochu zmatek. Kdy se vlastně ten
masopust slaví a co je to za svátek? V minulosti se slavil všude ve
stejný čas, nyní se všelijaké masopustní obchůzky, reje a veselice slaví
o víkendu. Pod názvem masopust se skrývá celé období od Tří králů
až do začátku postní doby. Nejde o církevní svátek, ale byl zařazen do
církevního kalendáře, takže jeho termín se určuje podle Velikonoc.
Odehrává se před Popeleční středou, která zahajuje předvelikonoční
postní období. A protože jsou Velikonoce pohyblivým svátkem, může
být masopustní neděle v rozmezí od 1. února až do 7. března.
Letošní masopust pod organizací Červeného kříže
proběhne v čele s medvědem v sobotu 25. února 2017. Sraz masek
u kulturního domu je v 9:00 hod. Večerní taškařice začne v 19:00hod.
a bude se trsat do pozdních nočních hodin.

MALUJ S NÁMI
I v letošním roce jsme pro děti
připravili malířskou soutěž. Vyzkoušíme
novou techniku – malování prstem. Bude
se soutěžit ve dvou kategoriích – předškolní děti a děti školou
povinné, a to ve středu 1. března od 16:30hod. v KD Uhlířov.
Zveme všechny děti, které se chtějí výtvarně vyřádit, a prosíme
rodiče, aby dětem oblékli něco, co si mohou ušpinit.

OKRSKOVÝ HASIČSKÝ PLES
V pátek 3. března se bude konat v místním kulturním domě
okrskový hasičský ples. Cena vstupenky 70,-kč, večeře 100,-kč.
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina Duo White. Vstupenky
budou v předprodeji od pátku 17. února u pana Miroslava Pavelka.
Počet lístků omezen!

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES
Ženy z Červeného kříže zvou všechny děti na
klasický maškarní ples, a to v neděli 5. března od
14:00hod. v kulturním domě.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 18. března v 16:00 hod. proběhne
v zasedací místnosti obecního úřadu vítání malých
občánků. Tentokrát budou mít převahu kluci. Přivítáni
budou Šimonek Martínek, Stelinka Malčeková a Přemeček Ulman.

ÚKLID LESA
Poslední březnovou neděli 26. března se bude konat úklid
okolních lesů. Sraz bude v 9:00hod. (nového času) u sýpky. Vybavte
se pohodlnou obuví a rukavicemi. Čím více občanů a dětí se zapojí,
tím více se toho posbírá. A věřte, že toho je každý rok několik plných
pytlů. Úklid lesa pořádá SDH, ČCK, obec a myslivci.

KNIHOVNA
Obec zajistila do výpůjčního fondu uhlířovské knihovny pár
knižních titulů, které na následujících řádcích krátce přiblížíme.
Česká republika - města a obce. I. a II. díl
Jak je již z titulu patrné, výpravná kniha je rozdělena do dvou
dílů a pojednává o obcích a městech České republiky. Přehlednou
formou jsou v ní prezentovány všechny obce ČR s jejich památkami,
tradicemi, lidovou tvorbou, historií, místními zajímavostmi a kulturou.
Uvedené informace jistě poslouží jako inspirace k rodinným výletům
či dovoleným, stejně tak jako kniha Hrady, zámky, tvrze a další́
turistické́ zajímavosti .
Opavština pro samouky potěší nejen starší generaci, ale svým
zpracováním osloví i mladé čtenáře. Publikace je plně barevná, bohatě
ilustrovaná originálními kresbami a fotografiemi. Nechybí test po
našemu, křížovky a další jazyková zábava.
Autor publikace Dějiny, jak je možná neznáte si klade za cíl poutavě
a čtivě přiblížit historická fakta i mýty o křesťanství lidem, pro které
mohou být nové poznatky velmi překvapivé.
Čtenáři se mohou těšit na připravovanou celoroční akci s názvem
Knižní výzva, o které podáme bližší informace později, a pro ty
netrpělivé přímo v knihovně.
Jsme tady pro Vás jako vždy – každý čtvrtek od 16 – 18:00hod.
Denisa Muroňová

Vypracovala: Bc. Barbora Ulmanová

