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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Zasílání novinek z obecního úřadu na Váš e-mail
Pokud budete mít zájem o zasílání aktuálních informací z obecního
úřadu prostřednictvím e-mailu, stačí vložit svůj e-mail do kolonky
„Novinky e-mailem“, která je umístěna na webových stránkách obce
v levém sloupci a zmáčknout „Odeslat“.

Prodej popelnic na obecním úřadě
Na obecním úřadě si lze zakoupit jak plastovou, tak
i kovovou popelnici. Cena plastové popelnice činí 750 Kč/ks
a cena kovové popelnice je 850 Kč/ks.

Mléčný automat v obci Otice
V mléčném automatu si můžete zakoupit
mléko z mléčné farmy Uhlířov.
Automat je umístěn při vstupu do
farmářské prodejny zeleniny na středisku
„zelárna“ v Oticích.
Cena mléka je 13,- Kč za litr a 7,- Kč za 0,5
litru. Automat bere mince 1, 2, 5, 10, 20
Kč. Automat NEVRACÍ mince!
Provozní doba: Mléko je v automatu od
6,30 – 20,00 hod,

V prodejně zeleniny je možné zakoupit skleněné lahve v ceně 20,Kč/ks i PET lahve na mléko o objemu 0,5 a 1 litr za 5,- Kč/ks. Můžete si
samozřejmě také vozit vlastní PET lahve či skleněné nebo smaltované
nádoby.
Provozujeme farmářskou prodejnu zeleniny v Oticích, ulice Hlavní
266, ve které můžete celoročně nakoupit OTICKÉ KYSANÉ ZELÍ bílé
i červené, ŠŤÁVU z Otického kysaného zelí a sezóně čerstvou
zeleninu: HLÁVKOVÉ ZELÍ, BRAMBORY a ČESNEK, vše vypěstované
v regionu Otice.
Prodejní doba Po – Pá 8,00 – 12,00 a 13,00 – 15,00 hod.

Nebezpečný odpad
27. 10. 2016 od 15 do 17 hodin u sýpky
Druhy odpadů:
obaly od barev, olejů, čistící tkaniny, zbytky čisticích
prostředků z domácnosti, olověné akumulátory,
rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, oleje, barvy,
léčiva (nepoužité či po době spotřeby), zdravotnický
materiál (jehly, obvazy atd.), baterie (monočlánky),
tiskařské barvy, tonery, inkousty, chladničky a mrazáky
obsazující freony, televize a obrazovky počítačů, zářivky
aj.

Tekuté odpady budou odebírány pouze v uzavřených nádobách!

Velkoobjemový odpad
Sběr proběhne v říjnu. Přesný termín bude s dostatečným
předstihem zveřejněn a vyhlášen rozhlasem.
Mezi velkoobjemový odpad patří:
starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy), podlahové krytiny (koberce, linolea),
sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety), ostatní (staré lyže, kola, velká zrcadla,
autosklo, pneumatiky, matrace).

Mezi velkoobjemový odpad nepatří:
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,
pneumatiky nákladních automobilů a traktorů, čalounění
a plasty automobilů, stará okna po rekonstrukci.

Obsazenost kulturního domu v roce 2017
Informujeme občany, že termíny na rok 2017 se nám rychle plní.
Pokud byste chtěli uspořádat oslavu či jinou akci v místním kulturním
domě, prosíme, rezervujte si svůj termín co nejdříve, a to buď
telefonicky, nebo přímo na obecním úřadě v úředních hodinách.

Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Dovolujeme si upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede
nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované
společností ČEZ Distribuce, a.s. nebo na něž zasahuje ochranné

pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování
zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce,
a.s. (dále jen „zásah“).
ZÁSAH PROVEĎTE V OBDOBÍ VEGETAČNÍHO KLIDU DO 15. LISTOPADU
TOHOTO ROKU.

Při práci dodržujte bezpečnou vzdálenost od vodičů, k vodiči se nesmí
přiblížit ani nástroje ani ořezané větve dřevin při pádu.
V případě, že by zásahem mohla být ohrožena bezpečnost osob a
bezpečnost a funkčnost zařízení distribuční soustavy, nás kontaktujte
na lince 840 850 860.
Konkrétnější informace jsou zveřejněny na vývěsce a na webových
stránkách obce.

Co je nového?
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
zrbojnice, byla provedena rekonstrukce vytápění. Staré, nevyhovující
plynové „vafky“ byly v celé budově nahrazeny radiátory.

UHLÍŘOVSKÉ VINOBRANÍ
KULTURNÍ ZPRAVODAJ

FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY
První prázdninovou sobotu se konal na místím hřišti již XIV. ročník
fotbalového turnaje, kterého se za krásného slunného počasí zúčastnilo 6 týmu.
Po zaplacení startovného přišlo losování. Na naše družstvo zbyla dvojka a tak se
vědělo, že turnaj zahájí Opava vs. Uhlířov. Turnaj zahájil místostarosta
v 8:45hod. uvítáním všech účastníků. Povzbudil naše družstvo, které se
poskládalo ze samých mladíků - byl to jejich první turnaj. Pak měl slovo ještě
rozhodčí, který upřesnil pravidla a že se bude hrát 2x12minut. Teprve pak se
mohlo začít. Turnaj ozdobily také dvě dívky. Jedna nastoupila za tým Metlařů
a druhá za náš uhlířovský tým.
V 9:00hod. začal první zápas turnaje s našim družstvem ve složení: Petr
Lenek, Ondřej Sembol, Marek Groda, Michal Čapec, Leontina Gracová, Radek
Vrána, Kryštof Rybář. Na začátku byla znát mírná nervozita, která ale postupem
opadla. Soupeř měl menší převahu a asi po čtyřech minutách šel do vedení. Pak
přišel druhý gól a každý čekal, kolik jich dostaneme. Naštěstí přišlo snížení na
2:1 a hned to vypadalo lépe. Škoda, že asi v desáté minutě přisel třetí gól a tak
skončil poločas ve stavu 3:1. V průběhu druhého poločasu jsme měli 2 obrovské
šance, které bohužel hráči neproměnili. Zato soupeř trestal každou chybu a závěr
si už Opava pohlídala a vyhrála 5:1.
Turnaj pokračoval podle rozlosování dalšími zápasy a měl rychlý spád.
Počasí bylo krásné letní. Jen diváci bohužel nepřišli ani na chvíli, aby povzbudili
naše týmy. Těm co přišli, děkuji a snad se jim turnaj líbil. Naše družstvo, které
začalo se 7 hráči, se v průběhu turnaje postupně doplnilo o ty, kteří přišli z práce
nebo si udělali čas a nakonec i to vítězství v posledním zápase přišlo!
Turnaj byl ukončen místostarostou v 16:45hod. vyhlášením nejlepších tří
týmů turnaje. Ocenění byli také nejlepší hráči turnaje a brankář, kteří dostali na
památku poháry.

Sestava Uhlířova:
Horní řada zleva:
Kuba Lenek, Marek
Groda, Michal Čapec, Petr
Lenek, Leontina Gracová,
Radek Hendrich.
Dolní řada zleva:
Radek
Vrána,
Danek
Pavelek, Matiáš Falhar,
Kryštof
Rybář,
Danek
Slavík. Na fotce chybí
Ondřej Sembol.
Jan Procházka

LETNÍ TÁBOR – PRAVĚK
Letos proběhl na místním hřišti letní tábor – tentokrát na téma: „Pravěk“.
Hodiny příprav se vyplatily a v pátek 19. srpna v 17hod. se na hřišti začaly tvořit
skupinky pravěkých dětí. Tou dobou už na všechny děti čekal na hřišti mamut,
kolem kterého se postavily stany. Po-té jsme všechny děti přerozdělily do tlup –
PRATREPKY, TRILOBITKY, DRONTI a KARIBU. Každá tlupa měla 6
členů a jednu vedoucí. Po večeři jsme se s tlupami vydaly na skálu, kde se
sbíraly kameny na večerní křesání ohně. Ve 20:30hod. jsme všichni usedli
k táborovému ohni a zpívaly se
písničky. Obě noci byly naštěstí
velmi teplé oproti těm předchozím
a tak vedoucí tábora spaly dokonce
pod širákem.
Druhý den začal rozcvičkou
a snídaní. Pak všechny děti daly
svaly dohromady a postavila se
jeskyně,
kterou
tlupy
krásně
pomalovaly. Proběhly dopolední soutěže o drahocenné body, koupání v louži
a tvoření pravěkých ozdob. Po obědě a odpoledním klidu se děti podle mapy
vydaly po stopách mamuta – cesta kolem slavkovských rybníků. Po cestě plnily
všelijaké úkoly, plavily se na lodičce, chodily naboso, čvachtaly se v řece.
V táboře je pak čekalo překvapení v podobě pytle plného plyšáků. Opět se

rozdělal oheň, děti opékaly špekáčky, zpívalo se a ve 21hod. začala slíbená
diskotéka. Ve 22hod. byly všechny děti už tak unavené, že dobrovolně zalezly
do stanu a spinkaly až do rána.
Zatažené nedělní ráno nevěstilo nic dobrého. Po rozcvičce, snídaní
a posledních soutěžích o body začalo pršet. Hromadně jsme se přesunuli do
boudy, kde proběhla paleontologická přednáška plná skutečných relikvií z té
doby. Děti si ze sádry vytvořily trilobita a v 10hod. se začaly za vydatného deště
balit stany. Byl to krásný víkend a už teď se všichni těšíme na další rok – téma
příštího letního tábora už můžu prozradit – VÁNOCE NA HAVAJI!

HASIČSKÝ VÍKEND
Poslední prázdninovou sobotu 27. srpna se na místním hřišti konala soutěž
okresní ligy v požárním sportu. Uhlířovští muži se umístili s překrásným
časem 22:07s na druhém místě! Předběhli je pouze Těškovice se šibeničním
časem 21:94s. Celkově se soutěže zúčastnilo 11 družstev mužů, 7 družstev žen
a 3 družstva dorostu. Je bohužel škoda, že nemá Uhlířov zastoupení
i v kategorii žen či dorostu. Je však třeba pochválit nový vzhled hasičského
vozu. Původně černé
auto dostalo polepy
v hasičských
barvách. Nyní může
auto
skutečně
reprezentovat
náš
hasičský tým.
MUŽI UHLÍŘOV
Horní řada zleva: Matěj
Winkler,
Martínek, Vít Procházka, Radovan Frank, Jindřich Wolf
Dolní řada zleva: Libor Hoblík, Jakub Vrána

Zdeněk

V letošním roce už nám hasičských soutěží moc nezbývá. Pokud byste
chtěli ještě stihnout podpořit naše borce, poslední příležitost budete mít v neděli
11. září v Těškovicích od 14:00hod. V současné době si uhlířovští muži drží
první místo v tabulce okresní ligy. Držme jim palce, aby se jim letošní
poslední požární útok podařil a skutečně tak vybojovali celkové prvenství
okresní ligy v požárním sportu pro rok 2016!
V sobotu 27. srpna se též ve večerních hodinách konalo na hřišti letní
kino. Na programu byla hudební komedie „Ať žijí duchové“. Ještě předtím se
však promítaly fotky z letního tábora. A nejen to. Hasiči také pouštěli krátká
videa z jejich kvalitních útoků. Také večerní srpnové počasí se vydařilo
a návštěvníci seděli do pozdních nočních hodin.
V neděli 28. srpna bylo na hasičském programu opakování divadelní hry:
„Dívčí válka“. Bohužel díky výpadku jednoho herce muselo být celé představení
zrušeno. Nicméně odpolední posezení u piva proběhlo a dojedly se i poslední
Bobinčiny langoše a bramborové placky.

Co nás čeká na podzim…
DRAKIÁDA
V den státního svátku ve středu 28. září od 15:00hod. proběhne na poli
vedle místního hřiště drakiáda. Můžete se těšit na tři soutěžní kategorie: nejlepší
letec, nejhezčí drak a vozembouch. Pro každého dráčka bude připravený
špekáček. Dále si můžete pochutnat na pečených bramborách a marshmallow.
Pro rodiče bude připraveno i něco na zahřátí.
TVOŘENÍ DÝŃOVÝCH STRAŠIDEL
Zveme všechny zájemce bez rozdílu věku na společné tvoření
z dýní. Dlabání se uskuteční ve středu 12. října od 17:00hod.
v kulturním domě. Sebou si vezměte dlabátko/nůž a dýni – bude možné
také zakoupit. Pro menší děti budou připraveny fixy a pastelky, aby si
mohly také dýni vyzdobit.
UHLÍŘOVSKÉ VINOBRANÍ
Dovolujeme si vás pozvat na II. ročník Uhlířovského vinobraní, které se
bude konat v sobotu 15. října od 19:00hod. v místním kulturním domě.
K tanci a poslechu zahrají Opavští Gizdi. V doprovodném programu se
představí folklórní tanečníci. Těšit se můžete na soutěže s koštýřem,
uvítací drink, bohatou tombolu, víno, burčák, medovinu, točené pivo,
zabijačkové speciality, výbornou večeři a další.
Vstupné: 120,-kč, večeře: 80,-kč. Rezervace vstupenek u B. Ulmanové – tel.:
728 734 845.
KNIHOVNA
Po prázdninách se pro vás opět otevírají dveře do místní knihovny. Nové
knižní tituly na sebe nenechají dlouho čekat. Otevírací doba tradičně každý
čtvrtek od 16-18:00hod. Na všechny čtenáře se těší naše knihovnice Věrka
a Denča Muroňovy.

SPORT
Ze soboty 29. října na neděli 30. října se mění letní čas na
zimní. Bude tedy příhodná doba na to, začít s podzimní přípravou na
novoroční turnaj ve stolním tenise. První trénink proběhne v úterý
1. listopadu od 17:00hod. v kulturním domě.

Vypracovala: Bc. Barbora Ulmanová

KULTURNÍ TIP OPAVSKÉ HLÁSKY
Legiovlak – unikátní legionářské muzeum na kolejích, v září poprvé zavítá
do Opavy
Legiovlak, projekt Československé obce legionářské, připomíná 100. výročí
boje československých legií za samostatný stát. Souprava historických vlaků,
projede do roku 2020 celou Českou republiku a zavítala už i krátce na
Slovensko. V současnosti se Legiovlak skládá z 12 zrekonstruovaných vagonů,
jakými se desetitisíce čs. legionářů přepravovali napříč Ruskem po Transsibiřské
magistrále v letech 1918-1920. Průjezd kolem světa domů do Československa si
legionáři často museli vynutit tvrdým bojem s bolševiky a vlastní krví.
Každý návštěvník může v Legiovlaku zjistit, jestli měl mezi legionáři předky.
Posádka ve vagonu, který je označený jako Plukovní prodejna, dokáže hledat
konkrétní osoby v databázi, kterou se díky návštěvníkům daří doplňovat
o fotografie, dokumenty, vzpomínky i hmotné předměty z pozůstalostí.
Expozice Legiovlaku je přístupná zcela zdarma každý všední den od 8 do 18h
(víkend od 9h do 19h) hodin. Komentované prohlídky s průvodcem pro
veřejnost bez objednávky začínají každý den od 13 hodin a opakují se
v pravidelných hodinových intervalech. Expozice proběhne od 23. do 29. září
ve stanici Opava-východ.
Historické vagony jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpovídaly dobovým
reáliím a návštěvníkům co nejblíže přiblížily podrobnosti z legionářského života
a jejich boje.

