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Informace z obecního úřadu
Kulturní zpravodaj

Informace o konání zasedání zastupitelstva obce
Dne 10. 12. 2018 se bude konat od 17:00 hod. v zasedací
místnosti obecního úřadu jednání Zastupitelstva obce Uhlířov.
Program bude včas upřesněn.

Prodej vánočních stromků
I v letošním roce máte možnost zakoupit si vánoční stromek
(smrk či borovici).
Požadavek na vánoční stromek je nutné nahlásit do úterý
18. prosince 2018 na OÚ, a to buď osobně, e-mailem nebo
telefonicky. Prodej proběhne v sobotu 22. prosince 2018 od 9:00 do
10:00 hod. ve skladu za obchodem.
Cena za smrk i borovici je 100,- Kč. Větve budou zdarma.

Svoz komunálního odpadu v roce 2019
Odpad
I v roce 2019 bude odpad hrazen za výsyp jedné popelnice. Cena
za výsyp bude stejná jako letos, a to 60,- Kč za běžnou 120 l popelnici
a 100,- Kč za výsyp 240 l popelnice. Faktury s částkou k úhradě Vám
doručí Technické služby přímo do Vašich schránek. Hradit můžete
buď bankovním převodem na uvedený účet, nebo v pokladně
obecního úřadu.
První svoz popelnic v roce 2019 bude 15. 1. 2019 a dále, jak je
zvykem, co 14 dní v úterý.
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Pytle na papír a plast
Cena za pytle na papír a plast v roce 2019 zůstává stejná, a to 5,Kč za kus. Pytle jsou baleny po pěti kusech. Je možné také zakoupit
celou roli – 25 kusů.

Svoz plastového a papírového odpadu v roce 2019
Středa 30. 1.

Středa 31. 7.

Středa 27. 2.

Středa 28. 8.

Středa 27. 3.

Středa 25. 9.

Středa 24. 4.

Středa 30. 10.

Středa 29. 5.

Středa 27. 11.

Středa 26. 6.

Středa 25. 12.

Stočné
Stočné se bude, stejně jako v letošním roce, hradit pololetně.
Faktury za 2. pololetí roku 2018 budeme posílat v lednu 2019. Prosím,
vyčkejte na příchod faktury. Částku lze hradit jak bankovním
převodem na uvedený účet, tak v pokladně obecního úřadu. Cena za
stočné zůstává beze změny a činí 33,-Kč/ m3.

Místní poplatek za psa
Poplatek za jednoho psa je 100,-kč , za každého dalšího je cena
150,-kč. Splatnost poplatku je k 31. 10. 2019.

Vánoční provozní doba obecního úřadu
Obecní úřad bude otevřen do čtvrtku 20. 12. 2018. Od pátku
21. 12. do 1. 1. 2019 bude obecní úřad uzavřen. Otevřeno bude zase
od středy 2. 1. 2019. Úřední hodiny zůstávají i v příštím roce
nezměněny, tj. úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin.

Hasiči budou sbírat elektroodpad
Uhlířovští hasiči budou v sobotu 8. 12. 2018 od 10:00 do 11 hod.
sbírat elektroodpad.
Malé elektrozařízení se bude vybírat u sýpky.
Velké elektrozařízení prosím nachystejte před dům, kde ho hasiči
naloží.
Co je možné odevzdat?
Ledničky, pračky, sporáky, vysavače,
žehličky, vrtačky, brusky, apod.
Přinést můžete i televize a monitory,

rádia, počítače, mobily.
Žádáme občany, aby odevzdávali pouze kompletní vysloužilé
elektrozařízení.

Obecní kalendář
Děkujeme všem, kteří svými fotografiemi přispěli do obecního
kalendáře pro rok 2019. Kalendář si budete moci zakoupit na
vánočním jarmarku nebo pak na obecním úřadě.
Téma na rok 2020 je „MŮJ UHLÍŘOV “
Fotografie, prosím, zašlete na kalendar@uhlirov.cz.
Zaslané fotografie se objeví v kalendáři na další rok.
Termín uzávěrky je 14. října 2019! Fotky, které dorazí po tomto
termínu, budou zařazeny do kalendáře na rok 2021.
Tříkrálová sbírka
Stejně jako předešlé roky se i letos bude v naší obci
konat Tříkrálová sbírka. Koledníčci jsou vždy doprovázeni
osobou starší 15 let a řádně vyplněnou průkazkou a
zapečetěnou pokladničkou.
Skupinka tří králů navštíví uhlířovské domácnosti v sobotu
5. 1. 2019. V případě nepříznivého počasí bude vybrán nový termín.
Výnos z Tříkrálové sbírky 2018 umožnil nakoupit zdravotní materiál a
automobil pro ošetřovatelskou a hospicovou službu, která pečuje o
nemocné seniory a pacienty v terminálním stádiu, pokračovat ve
stavebních úpravách sociálně terapeutické dílny Radost, pomáhající
osobám s mentálním nebo duševním onemocněním, zřídit prostor
střediska Naděje, které pomáhá lidem, kteří se dostali do krizové
situace, pořídili jsme také vozidlo pro Chráněné technické dílny, které

nabízí uplatnění lidem, kteří nemohou najít práci z důvodu různých
handicapů.
Výnos z Tříkrálové sbírky 2019 plánujeme využít na pomoc:
-nemocným seniorům a pacientům v terminálním stadiu
-lidem, kteří nemohou sehnat práci z důvodu různých handicapů
-lidem s mentálním a duševním onemocněním
-osobám s mentálním a zrakovým postižením

Cvičení v Uhlířově
Každé pondělí zveme sportovce i nesportovce do kulturního
domu na lekci zumby, kterou vede sl. Vlaďka Martínková. Hodina
začíná v 18:30 hod. Lekce stojí 10,- Kč.
Dále vždy v úterý se koná hodina cvičení pod vedením paní
Šárky Pavelkové. Cvičení začíná rozehřátím svalů, dále následuje
posilování a na závěr nechybí strečink. Lekce začíná v 17:45 hod.
v mateřské školce a stojí 10,- Kč. Cvičení je určeno pro všechny
nadšence bez omezení věku.

Poděkování Elišce Pravdové za reprezentaci naší obce
Ve dnech 11.-14. října proběhlo ve švédském městě Örebro
mistrovství světa v disko freestyle tancích. Elišce a jejím dvaceti třem
kamarádkám se povedlo něco neuvěřitelného. Stala se mistryní světa,
a to v kategorii Disko dance - formace dětí. Není to její zdaleka
jediný úspěch, její pokoj je plný pohárů a medailí, které za sedm let
svého tancování získala. Je dvojnásobnou vicemistryní Evropy,
několikanásobnou mistryní republiky a mnohé další. Eliška absolvuje

náročné tréninky 3x týdně v opavské taneční škole Dance 4 life a toto
jsou její krásné výsledky.
Jsme hrdí na Elišku, která tak úspěšně reprezentuje nejen sebe, ale
celý Uhlířov.

Co se událo…

Drakiáda
V neděli 30. září
proběhla na poli vedle
kulturního domu oblíbená
každoroční drakiáda. I
letos se na akci, kterou
provázelo krásné slunečné
a dostatečně větrné počasí,
sešlo
velké
množství
draků. Děti soutěžily ve
čtyřech
kategoriích
a
odnesly si sladké odměny.
Akce byla zakončena
společným opékáním buřtů.

Dlabání dýní
Již tradičně se ve středu 3.
října sešli děti i dospělí v kulturním
domě při akci dlabání dýní. Vzniklo
mnoho pěkných dekorací z dýní,
z nichž některé ozdobily sál na
Vinobraní, jiné bylo možno vidět po
celé vesnici.

Vinobraní
V sobotu 6. října proběhl v kulturním domě už IV. ročník
uhlířovského vinobraní. Stejně jako loni nás navštívil pan vinař Říha,
který zajistil víno ze svého vinařství na Jižní Moravě. Letos k tanci a
poslechu zahrála cimbálovka z Opavy. Program byl zpestřený
folklorním vystoupením, soutěží s koštýřem a v neposlední řadě
bohatou tombolou. Jsme rádi, že i letos byl o akci velký zájem a
budeme se těšit na další ročník.

Oslavy 100 letého výročí od vzniku Československa
V letošním roce uplynulo 100 let od vzniku našeho státu. Oslavy
tohoto jubilejního výročí proběhly v sobotu 27.10. také v naší obci.
Odpolední program, který byl připraven v kulturním domě, byl
zahájen českou hymnou v podání uhlířovských dětí. Po slavnostním
přípitku a uvítacích slovech starosty přišlo na řadu vyznamenání
několika občanů, a to jak ze strany obce, tak i z rukou spolku
dobrovolných hasičů. Předání pamětních medailí vystřídalo pěvecké
vystoupení dětí, které si pod vedením Romany Kertisové připravily
krásné české písně a svým zpěvem potěšily nejednoho diváka.
Program pokračoval přednáškou Jana Vavrečky o historii
Československého státu, díky níž si mohli lidé rozpomenout, čím vším
si naše země od doby svého vzniku prošla. Krásnou tečkou za touto
cestou do historie byl společný zpěv České písničky. Následoval
krátký kvíz s otázkami, jež se vázaly k minulosti naší obce. Občané si
tak mohli vyzkoušet, kam sahají jejich vědomosti, a díky správným
odpovědím své případné mezery doplnit. Projekce ČČK, jež vystřídala
krátký vědomostní test, byla milým ohlédnutím za řadou
společenských akcí a momentů vázajících se na naši obec. Sálem
mnohdy burácel smích, v lidech se probudily dávno zapomenuté
vzpomínky. Přednáška pana Vavrečky o vývoji myslivosti a dokument
ČT Dějiny udatného českého národa, který nás v několika minutách
znova zavedl do historie naší vlasti, byli ukončením celého
slavnostního odpoledne. Ve 20.00 se pak v KD promítal film Veliké
bourání, věnující se zakladatelské osobnosti našeho novodobého státu
T.G. Masarykovi. Atmosféru těchto výročních oslav jednoznačně
dokreslily krásné kostýmy uhlířovských zastupitelů, kteří nás svým
zjevem vrátili do doby první republiky. Program pak pokračoval také
v neděli, kdy se konalo slavnostní zasazení líp a uložení schránky pod
jejich kořeny se vzkazy pro příští generaci. I přes nepříznivé počasí se
na místě sešla řada občanů, která se tak stala svědky této vzácné
události.

Velké poděkování patří všem, jež se podíleli na přípravách
tohoto říjnového víkendu, ale i těm, kteří se programu zúčastnili a
těmito oslavami vzdali hold českému státu
Romana Kertisová

Rozloučení broučků s létem a lampionový průvod
Ve čtvrtek 15. 11. se v Uhlířově konalo každoroční Rozloučení
broučků s létem. Již od 16. hod. se na místním hřišti scházeli rodiče
s dětmi, kteří se mohli ohřát čajem či svařákem nebo opékáním buřtů.
Po setmění pak ulice Uhlířova rozjasnily více jak dvě desítky

lampiónových světel, když jimi za zvuku pohádkových písní
procházel průvod uhlířovských „broučků“. Děkujeme všem dětem, že
společně přivolaly zimu.

Co nás čeká…

Vánoční jarmark
Mateřská škola a obec Uhlířov vás srdečně zvou
na tradiční Vánoční jarmark. Akce se uskuteční první
adventní neděli 2. 12. od 15:00 hod. v kulturním
domě. Jako každý rok se můžete těšit v 16:30 hod. na
vystoupení dětí z mateřské školky Uhlířov a dětí ze
Základní školy Otice. Koupí perníků a cukroví
přispějete mateřské školce na zakoupení odborných
pomůcek pro děti. Na jarmarku bude možné zakoupit
výrobky z Charity Opava, baňky ze Slezské tvorby,
vánoční vazby, adventní svíčky a další. Společně
rozsvítíme vánoční stromeček a zapálíme první adventní svíci.
Mimo jiné si můžete zakoupit také obecní kalendář na rok
2019, ve kterém se nacházejí Vámi zaslané fotky. V kalendáři
naleznete užitečné informace, jako například přehled všech kulturních
akcí, dále termíny vývozu komunálního odpadu a svozu plastů a
papíru.

Mikuláš
Žádáme rodiče, kteří mají zájem o návštěvu
Mikuláše, aby do úterý 4. 12. nahlásili na obecním
úřadě nebo poslali na e-mail obec@uhlirov.cz

adresu, kde je má Mikuláš navštívit, a jména dětí. Dále, prosíme,
uveďte informaci o tom, za co má Mikuláš děti pochválit či pokárat.
Mikuláš bude chodit po vesnici ve středu 5. 12. od 16:30 hod.
z horního konce. Balíčky připravte před dveře.

Vánoční zpívání v kapli
Třetí adventní neděli 16. 12. od 17:00 hod.
si vás dovolujeme pozvat do místní kaple na
pěvecké vystoupení uhlířovských dětí. Děti se už
několik týdnů pravidelně připravují pod vedením
paní Romany Kertisové.
Přijďte si děti poslechnout, podpořit je a
naladit se tak na atmosféru Vánoc. Nebude chybět
svařák a teplý čaj.

Ping pong
Opět byly zahájeny ping-pongové úterky, kdy je možnost chodit
trénovat na novoroční turnaj nebo si prostě jen zasportovat, a to každé
úterý od 17:00 hod. v kulturním domě.

Turnaj v ping pongu
Ve dnech 11. a 12. ledna 2019 proběhne tradiční turnaj v pingpongu. V pátek je turnaj určen pro místní občany a začne v 16:00
hod. v kulturním domě.
Kategorie: muži, ženy, děti.
Podmínkou účasti je obuv s bílou podrážkou.
Startovné: 50,-kč.

Knihovna
Plápolající oheň v krbu, hrnek s horkým čajem v ruce a kniha na
klíně. Taky Vám to zní jako ideální plán v těchto mrazivých dnech?
Zastavte se do místní knihovny a my Vám pomůžeme s výběrem té
pravé knihy. Z okresní knihovny Petra Bezruče nás opravdu štědře
zásobují, proto si přijdou na své jak čtenáři hledající odreagování
v příběhu z jiného století, tak milovníci napětí a znepokojivého
mrazení.
Díky novým souborům se vedle polic s fantasy literaturou rozrostly i
ty s detektivními příběhy od britského spisovatele Lee Childa. Dámy
jistě osloví řada románů zahraničních i českých autorů, jmenovitě
např. kniha Kafe & Cigárko, jež vychází z populárního blogu herečky
Marie Doležalové.
Dlouhodobě jsme zacílili na malé a nejmenší čtenáře, na které u nás
čekají knihy plné pohádek, zábavy ale také tvoření či vzdělávání.
Zastihnete nás každý čtvrtek od 16 do 18 hod. nebo po individuální
domluvě.
Denisa Páníková

Přejeme všem občanům klidné prožití předvánočního času a do
nového roku spoustu zdraví, štěstí a porozumění.
Přejeme Vám, aby čarovná atmosféra Vánoc
přetrvala a úspěchy příštího roku
ať předstihnou roky minulé.

SEZNAM KULTURNÍCH AKCÍ 2019
11., 12. 1.

PA/SO

NOVOROČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE

26. 1.

SO

HASIČSKÝ PLES

(SDH)

9. 2.

SO

MYSLIVECKÝ PLES

(MYSLIVCI)

2. 3.

SO

POCHOVÁNÍ BASY

(ČČK)

6. 3.

ST

MALUJ S NÁMI

10. 3.

NE

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES

31.3.

NE

ÚKLID LESA

18.-20.4.

ČT,PA,SO VELIKONOČNÍ KLAPOTÁNÍ

30. 4.

ÚT

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

25. 5.

SO

4. SETKÁNÍ OBČANŮ A OBCÍ MIKROREGIONU
HVOZDNICE (LITULTOVICE)

1. 6.

SO

DĚTSKÝ DEN

14.-16. 6.

PA/SO/NE KARMAŠ

23.-25. 8.

PA/SO/NE LETNÍ TÁBOR

29. 9.

NE

DRAKIÁDA

5. 10.

SO

VINOBRANÍ

1. 12.

NE

VÁNOČNÍ JARMARK

5. 12.

ČT

MIKULÁŠ

22. 12.

NE

ADVENTNÍ VYSTOUPENÍ V KAPLI

(ČČK)

Omalovánky pro děti

