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Informace z obecního úřadu
Prázdninový kulturní
zpravodaj

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Změna čísla účtů obce
Upozorňujeme občany, že účet u komerční banky je již definitivně
zrušen. Nové číslo účtu obce je: 272125907 / 0300, bankovní spojení:
ČSOB Opava.

Provozní doba knihovny o letních prázdninách
Informujeme občany, že v období letních prázdnin
bude knihovna otevřena pouze poslední červencový
čtvrtek, a to 28. 7. 2016 od 16:00 do 18:00 hod. a
dále pak po prázdninách od 1. září.

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
v levém sloupci a zmáčknout „Odeslat“.
Informace pro majitele psů
Na obecním úřadě si lze vyzvednout sáčky na
psí exkrementy. Děkujeme Vám, že po svých
psích miláčcích uklízíte a pomáháte nám tím
udržovat naši obec čistou.
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.

MUDr. Vašíková – ordinační hodiny v období prázdnin
MUDr. VAŠÍKOVÁ EVA, PRAKTICKÁ LÉKAŘKA, s.r.o. - ordinační hodiny v červenci a srpnu

IČ : 01659782

Otice

Slavkov

Štáblovice

tel. 553 79 10 14

tel. 553 65 30 80

tel. 553 66 90 41

Po
Út
St

7.00 - 10.00

11.00 - 13.00
7.00 - 10.00
11.00 - 13.00

7.00 - 10.00

První středa v měsíci
13.7. a 3.8.2016

Čt

12.30 - 16.00

9.00 - 12.00
Seniorcentrum Slavkov

7.00 - 9.00

Pá

10.00 - 12.00

Provozní doba se shoduje s dobou ordinační.

Upozornění MUDr Vašíkové Evy
Dne 4. 7. – 8. 7. 2016 MUDr. Vašíková Eva neordinuje.
Zastupuje ji MUDr. Šváb Jiří:
Po

10 – 16 Litultovice

Út

8 – 10 Litultovice
12 – 15 Jakartovice

St

8 – 13 Litultovice (11.30 – 13.00 na objednávku)

Čt

8 – 10 Jakartovice
13 – 18 Litultovice (15 – 18 na objednávku)

Pá

tel. 553 668 222

8 – 11 Litultovice

Kontejner na bioodpad u sýpky
Kontejner na bioodpad je umístěn za sýpkou a bude zde stát trvale.
Můžete do něj vhazovat: 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.
Prosím nevhazujte: zbytky jídel, jedlé oleje,
kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata,
exkrementy masožravých zvířat, znečištěné
piliny a všechny další nerozložitelné odpady.

Sbírka Diakonie Broumov
Sbírka se uskuteční v týdnu od 11. 7. do 15. 7. 2016 v úředních
hodinách obecního úřadu, tj. v úterý a ve čtvrtek od 8 do 17 hodin.
Věci do sbírky lze nechat u skladu pod obecním úřadem.
Seznam věcí, které můžete dát
do sbírek: veškeré letní a zimní
oblečení (dámské, pánské, dětské),
lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky,
záclony. Dále pak látky (minimálně
1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky
a zbytky látek), domácí potřeby (nádobí
bílé i černé, skleničky) zabalené
v krabici, vatované a péřové přikrývky,
polštáře
a deky,
peří,
obuv –
nepoškozená a v párech (svázaných
gumičkou), kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti, hračky –
nepoškozené a kompletní, také plyšové, menší elektrospotřebiče- mohou být
i nefunkční, knihy, časopisy.

Věci, které vzít nemůžeme: ledničky, televize, počítače, matrace, koberce –
z ekologických důvodů, nábytek, znečištěný a vlhký textil.

Fotbalový turnaj O pohár starosty obce
Srdečně Vás všechny zveme v sobotu 2. 7. 2016
na fotbalový turnaj O pohár starosty obce.
Zahájení je v 8:30 hod. Občerstvení zajištěno.

Jízdní řád Hvozdnického expresu

Přerušení dodávky vody
Číslo poruchy: 68416
Plán. zahájení orientačně:
08.07.2016 09:00
Plán. ukončení orientačně:
08.07.2016 13:00
Dotčená oblast: Uhlířov č. 77, 85,
92, 100-103 - viz. Mapka
Způsob náhradního zásobování:
Umožněno předzásobení

PRÁZDNINOVÝ
KULTURNÍ ZPRAVODAJ

Na uhlířovském hřišti se letos usídlí skupinka pravěkých
lidí. Pojďme se na jeden víkend vrátit do doby, kdy
všechno, co člověk potřeboval, získával z přírody.

SLET ČARODĚJNIC
Filipojakubská noc
z 30. – 1. května je velmi
starý
lidový
zvyk
a zvláštní svátek. Tuto noc
se
lidé
scházejí
u zapálených ohňů a slaví
příchod jara. I my jsme
tento
svátek
s dětmi
oslavili. Sešlo se na 36
čarodějnic a čarodějů.
Slet
jsme
zahájili
slavnostním průvodem po
vesnici a následně se
přesunuli na hřiště, kde
děti plnily různé úkoly. Všechny děti podaly ohromný sportovní výkon, za který
obdržely sladké odměny a špekáček. Když se setmělo, pustili se místní chlapi do
stavění májky. Šlo jim to hezky od ruky a ve 23:00hod. se už májka pyšně tyčila
nad Uhlířovem. Škoda jen, že se nenašel nikdo, kdo by jí uhlídal až do kácení
máje.

DEN MATEK

Ve čtvrtek 5. 5. se všechny děti v Uhlířově
zapojily do oslav Dne našich maminek. Děti z MŠ
Uhlířov měly připraveno velmi krásné vystoupení.
Starší děti ze ZŠ Otice nezůstaly však vůbec pozadu.
Za kouzelnou pohádku a fantastické bubenické
vystoupení sklidily obrovský potlesk. Máme to ale
šikovné děti v Uhlířově!

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
I v letošním roce proběhlo vítání malých občánků na obecním úřadě.
Přivítali jsme tři malá děvčátka – Amálku Mruzkovou, Zuzanku a Leničku
Švendtovy. V doprovodném programu se předvedla šikovná uhlířovská děvčata
pod vedením Romany Kertisové a Bobiny Montagové.

DĚTSKÝ DEN
V sobotu 28. května uspořádali dobrovolní hasiči pro děti Dětský den pod
názvem : „Pohádková cesta“. Ta začínala na hrázi předního rybníka, kde děti
dostaly kouzelnou kartičku a mapu, jak se dostat do cíle. Děti cestou potkávaly
různé pohádkové postavy (Otesánka, Krtečka, Krakonoše, Pejska s kočičkou,
Rákosníčka a další) a plnily všelijaké úkoly. U každého stanoviště dostaly malou
odměnu a na konci je čekal výborný špekáček. Bohužel hrozilo bouřkou a účast

dětí nebyla tak hojná jako
loni. Výborně se však osvědčila myslivecká chata u zadního rybníka, kde se
rodiče s dětmi schovali před deštěm.

KÁCENÍ MÁJE

Excelentní
divadelní
vystoupení letos předvedli
uhlířovší neherci. Historickou
komedii Františka Ringo Čecha
– DÍVČÍ VÁLKA, všichni
zahráli s obrovskou energií
a elánem. Za to sklidili
zasloužený potlesk. Divadelní
hra se natolik líbila, že se herci
rozhodli zahrát Dívčí válku
ještě jednou, a to v neděli 28.
srpna v odpoledních hodinách na místním hřišti. Začátek představení bude ještě
upřesněn.

UHLÍŘOVSKÝ KARMAŠ
Uhlířovský karmaš jsme letos zahájili stejně jako loni letním kinem.
Hojná účast svědčí o tom, že se vám promítání líbí.
V sobotu dopoledne se uskutečnily fotbalové zápasy Dolňané - Horňané.
Dolňané vytvořili dvě družstva modrých a červených, která se střetla s Horňany.
Modří Dolní porazili Horňany 8:1, kdy se blýskla třemi góly Leontýna Gracová.
Červení Dolní také porazili Horňany 7:3. Ve finále zvítězili a putovní pohár
získali červení Dolňané po vítězství 7:4.
Pak proti sobě nastoupili Svobodní
proti Ženatým, kdy v prodloužení vyhráli
Svobodní 4:3. Poté se uskutečnila
dovednostní soutěž ve střelbě na kruh
a plastové láhve zavěšené na konstrukci
branky. Nejlepší mušku měl a soutěž
vyhrál Petr Wolf před Richardem
Muroněm a třetím Radkem Frankem.

Jiří Muroň
Nejlepší hráčkou sobotního dne byla zvolena jediná zástupkyně něžného
pohlaví, Leontýna Gracová. Pořadatele překvapila hojná účast fotbalistů
a doufají, že se jich příští rok sejde ještě více.
V sobotu od 11:00hod. se konaly BRAMBOROVÉ HODY. Na výběr
bylo z několika hlavních jídel. Nejvíce vám však chutnal kuřecí steak a kuřecí

směs s bramborovými plackami. Po kulajdě se taky jen zaprášilo. Příští rok pro
vás taky něco dobrého ukuchtíme.
V odpoledních hodinách se konaly oslavy 60. Let založení ČČK
v Uhlířově. Oslavy započaly krátkým úvodem a následným vyprávěním paní
Böhnischové, které dojalo k slzám nejednoho návštěvníka. Tedy:

ČERVENÝ KŘÍŽ V UHLÍŘOVĚ
I v naší vesničce má ČČK svou historii. Skupinu Červeného kříže v Uhlířově založil
MUDr. Jaroslav Montag, pan Rudolf Frank, pan Arnošt Vrána, pan Štěpán Valeček a jiní.
Role předsedkyně se ujala paní Marie Vavrečková, která se proškolila v nemocnici
v oblasti poskytování první pomoci. Byla velice šikovná a celá vesnice k ní chodila pro
pomoc. Ta se však předsednictví vzdala.
Zjistili jsme, že k mnoha činnostem budeme potřebovat peníze, a to např. na nákup
obvazového materiálu. Dotace nebylo možno získat ani od statku, ani od obce, protože
Červený kříž je přece složkou mezinárodní.
Pro získání finančních prostředků jsme si proto pronajali řepu v JZD, kterou jsme
chodily s členkami Červeného kříže okopávat a přetrhávat. Toto naše „družstevničení„
pomohlo mimo jiné i k tomu, aby se nemusel výbor skládat po 3 korunách na pohoštění pro
návštěvy z Okresního výboru, kterým na naší činnosti moc záleželo.
Kvůli nezájmu složek v obci se skupina ČČK ujala také zachování pěkné tradice
„Vodění medvěda“, která se v okolních obcích již nikde nekonala. Začínali jsme jen malým
průvodem masek, který vesele doprovázel harmonikář Jiří Čuříka také pan Milan Wolf.
Vyplatilo se to! Měli jsme vajíčka na smaženicu, ale i na dobrotky pro děti. A tak se naše
činnost rozšířilao mládež. Založili jsme kroužek „Mladých zdravotníků“, kde jsme
procvičovali první pomoca jiné zajímavé vědomosti a dovednosti potřebné k získání I. a II.
stupně Mladého zdravotníka.
Šikovné uhlířovské děti byly ale také vedeny ke zpěvu, recitaci a k nacvičování tanců,
scének a pohádek k různým příležitostem. Často potěšily naše výroční členské schůze ČČK.
Nechyběla ani zimní vystoupení s koledami na „Mikulášskou nadílku“ u nás v Uhlířově
a v Opavě u vánočního stromu před divadlem i v domovech důchodců. Jarek Montag nás
skvěle doprovázel na harmoniku, kterou mu pomáhala nosit jeho maminka Bláža. Ta také
upekla chutné a dobré cukroví pro stařenky a staříčky, které v domově naše děti vystoupením
potěšily. Pro ptáčky a jiná zvířátka jsme v lese nechali nadílku.
Později doprovázela hudbou Romanka Hoblíková, teď paní učitelka, a jsem ráda, že
naše nynější děti dnes znovu zpívají a hrají všem pro potěšení.
Mezi další tehdejší tradice, které ožily zásluhou složky Červeného kříže, patřilo
Vynášení „Mařeny“ z mostu do Hvozdnice, otevírání studánek, „rachotání“ a kyčkování.
Vesnice žila tradicemi a tyto tradice byly stálým zdrojem radosti.

Obnovili jsme „Kácení máje“, nacvičovali znovu Slezskou besedu a divadlo Poslední
leč s průvodem přes vesnici. Účinkujícími byly děti, krojovaná mládež, nechyběla ani
alegorická vozidla či bryčka s koňmi a muzikanty.
Slezskou besedu jsme tancovali roku 1971 na srazu rodáků ještě bez hudby. Proč? Je
to přece poklad! Obsahuje Slezskou hymnu, která vznikla v roce 1885, kdy pan Gruda, kněz
z Kateřinek, požádal básníka Jana Nerudu o napsání textu ke Slezské hymně. Protože mu to
nemoc nedovolila, napsal ho Adolf Heyduk a hudbou jej opatřil ostravský sbormistr a národní
buditel Eduard Bartoníček. Právě ten upravil slezské lidové tance a vydal je pod názvem
Slezská beseda. T a se stala velmi populární! V Opavě se tančila od r. 1913. Tančila se např.
v Národopisném souboru Bejatka ve Štítině na Opavsku, také na Těšínsku při dožínkách.
Žádali si ji i krajani v Americe a Kanadě. Slezská beseda dýchala časem našich předků.
Zábava s ní spojená povzbuzovala ducha přátelství.
Děkuji Milanovi a souboru Bejatka za noty. Pan Čuřík starší u nás muzicíroval vždy
v sobotu a neděli. Cvičili do dokonalosti: „Mládeži naše šumná, máte to těžké.“, říkalo se.
Každý tanec jiný rytmus, tolik vzdálený dnešním tancům. Kolik obětavosti věnovali účinkující
a všichni ti, co tuto krásu nacvičovali. Helenka, Věruška, Vlasta, Drahuška a já. Panu
Němečkovi děkujeme za fotografie. Také je třeba zmínit tanečníky z Opavy, kteří zajistili jídlo
a nocleh. O kroje jsme se postaraly samy. Drahuška je ušila, Milada obháčkovala. Bylo
potřeba spousta obětavých lidí. Vzpomínám si na divadlo „Poslední leč“: „Vlasto, podrž mě,
tam to ještě moc neumím“. A podržela!
Divadelní herci byli zkrátka odsouzeni k řešení všeho, co ke zdařilé hře potřebovali.
Kulisy uděláme, hezky je namalujeme, kostýmy si ušijeme. O nalíčení se postará Jenda
Vavrečka, ten to umí! Loupežník v košilce, poustevník v hábitu, čerti – není lepších.
Divadlo namátkou: Poslední leč, Bulani maja ve slezských krojích a v nářečí
a pohádky Jana Drdy.
Účinkující: Maruška Wolfová, Lenka Martinková, Boženka Mruzková, Miluška
Laifertová, Marcelka, Vlaďka Tichá, Jana a další. Jan Vavrečka, Milan Martinek, Miroš,
Olda Böhnisch, Luboš Tichý, Vašek Prejda, Danek Hampl, Schmied a další.
Je na co vzpomínat. Potřebovalo se ke hře pečené kuřátko a pekáč „Honzových
buchet“, Mařenka upekla a donesla do zákulisí. Vonělo to, lákalo, všechno se snědlo. Pro
čerty zbyly kosti a vůně. Také dobrotky – lahůdky, které pekla s Libuší pro děti, aby je
odměnily za vystoupení při různých příležitostech.
A proto zpívejme a hrajme s našimi dětmi, ale i pro ně. Jak milé je být jedním z těch,
kdo usiluje o něco krásného, co potěší diváky i účinkující. Člověk roste tím, co udělal. Že
potěšil, že rozveselil oči…

Aurelie Böhnischová, 2016

Po vyprávění se zaujetím všichni
sledovali videoprojekci, kterou excelentně

připravil Honza Kepa. Následně vystoupily Čupr holky z Hlavnice,
které svým spartakiádním vystoupením pobavily všechny hosty.

Večer se konala karmašova zábava. Na československé hity se
trsalo až do pozdních nočních hodin. Vzhledem ke chladnému počasí
však účast nebyla tak vysoká, jak jsme doufali.
Nedělení karmašové odpoledne patřilo především dětem. Děti si
mohly zaskákat na hradě, potočit na řetízkáči a pojezdit na poníkovi.
Téměř všechny děti byly pomalovány k nepoznání tělovými barvami
na obličej a řádily na balíkách slámy. K tanci a poslechu zahrála
country skupina Kyjovské klepeto. Hezké taneční vystoupení
předvedli také country tanečníci z Milostovic. Počasí bylo jako
vymalované a velká účast svědčila o tom, že se letošní karmaš hezky
vydařil.

FOTOSOUTĚŽ

I nadále můžete posílat fotky do kalendáře na rok 2017
s tématem: „UHLÍŘOVSKÉ MOMENTKY“. Všechny snímky
můžete shlédnout na facebooku ve skupině Kulturní život v Uhlířově.
Zkuste vyrazit na hřiště nebo na zahrádku a sebou si
nezapomeňte přibalit fotoaparát! Můžete se zaměřit na domy, květiny,
stromy, zvířata, lidi, sousedy, události. Však je z čeho vybírat!
Budeme se těšit na barevné snímky, které určitě potěší nejedno oko.
Své fotografie posílejte na e-mail: fotosoutezuhlirov@seznam.cz.

CESTA DO PRAVĚKU

19. – 21. 8. 2016
Na uhlířovském hřišti se letos usídlí skupinka pravěkých lidí. Pojďme se
na jeden víkend vrátit do doby, kdy všechno, co člověk potřeboval,
získával z přírody. Naučíme se sbírat a lovit potravu, vyrábět šperky a
užitečné nástroje, malovat přírodními barvami a další dovednosti.
Sraz:

pátek 19. srpna, uhlířovské hřiště 17:00hod.

Cena:

200,-kč

pro místní děti

250,- kč

pro ostatní děti

LETNÍ
TÁBOR

Platí se na místě, ale na tábor je třeba se přihlásit a to nejpozději do 7. 8. 2016
na e-mail: barbora.ulmanova@centrum.cz nebo tel.: 728 734 845
S sebou:
 pevné boty, staré oblečení
 oblečení na spaní
 stan, spacák
 karimatku, baterku
 plastovou misku, lžičku
 pravěký oděv nutností!!!

Tábor je určen pro děti od 3-15 let. Děti do 5 let můžou nocovat v doprovodu
jednoho z rodičů.
Ukončení v neděli 21. 8. v 10:30hod.
Na poslední víkend prázdnin si pro vás dobrovolní hasiči
připravili bohatý program:

SOBOTA 27. SRPNA

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
Začátek: 14:00hod.
(Můžete se těšit na domácí bramboráky, langoše, pivo, limo.)

LETNÍ KINO
Začátek: 20:00hod.

AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
(Vstupné dobrovolné)
NEDĚLE 28. SRPNA
Repríza divadelní hry

DÍVČÍ VÁLKA
Bar bude otevřen již od 15:00hod., k zakousnutí budou
připraveny grilované makrely.

Divadlo začne v 18:00hod.
Vypracovala: Bc. Barbora Ulmanová

