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V pondělí 4. 6. 2018 byl zahájen provoz v ordinaci v Oticích.
Ordinovat se bude podle stávajících ordinačních hodin.

Zákaz podomního a pochůzkového prodeje
Zastupitelstvo obce schválilo dne 10. 5. 2018 zákaz podomního a
pochůzkového prodeje. Věříme, že tento zákaz zabrání prodejcům
v tom, aby navštěvovali vaše domovy a nabízeli Vám nevyžádané
zboží a služby.

Očkování psů
Ve čtvrtek 14. 6. 2018 od 16:00 hodin proběhne očkování psů
vakcínou proti vzteklině.

Očkovat bude MVDr. Hynar před obecním úřadem

Rezervace kulturního domu
Informujeme občany, že se nám velice rychle obsazuje kulturní dům
pro rok 2019. Pokud máte zájem uspořádat v našem kulturním domě
oslavu, zábavu či jinou akci, tak si prosím pospěšte s rezervací. Cenu
za pronájem kulturního domu si, prosím, ověřte na obecním úřadě
buď osobně, nebo telefonicky.

Stanovisko vedení ZP Otice, a.s. k článku v regionálním tisku

Dne 22. 5. 2018 vyšel v Regionu Opavsko (tzv. červený Region)
na titulní straně článek s titulkem: „Zeman: Otické zelí je hnus!“, který
měl být patrně zprávou ze setkání Miloše Zemana s obyvateli
Jakartovic, k němuž došlo předchozí týden.
Na zmíněném setkání sice Miloš Zeman odmítl přijmout dar
od starosty Otic, kterým bylo právě Otické kysané zelí s obecným
komentářem, jehož forma měla velmi daleko nejen k úrovni
prezidenta republiky, ale také každého obyčejného slušně
vychovaného člověka, nicméně název konkrétního produktu v této
souvislosti vůbec nebyl nikým zmíněn.
K tomuto došlo až ve zmíněném článku nepodloženou fabulací
ze strany jeho autora (p. Jan Pavlíček) se zřejmou prvoplánovou
snahou docílit laciné senzace hrubě bulvárního charakteru.
Otické kysané zelí jako produkt s ochrannou známkou registrovanou
u Úřadu průmyslového vlastnictví je výsledkem úsilí nejenom naší, ale
i předchozích generací, takže zmíněný článek nemůžeme vnímat jinak
než jako záměrné a bezdůvodné znehodnocení a pošpinění naší
dlouholeté a poctivé práce.
Vedení ZP Otice, a.s. se bude této problematice intenzivně věnovat
a učiní všechny potřebné právní kroky proti týdeníku „REGION
OPAVSKO“, které povedou k nápravě a očištění dobrého jména nejen
našich výrobků, ale také jména celé společnosti ZP Otice, a.s.

V Oticích dne 24. 5. 2018

Vedení společnosti ZP Otice

Požár obecního lesa

V neděli 8. dubna vzplál u lesa mezi Uhlířovem a Štáblovicemi
požár. Událost byla nahlášena nedlouho před šestou hodinou večerní. Na
místo vyrazilo šest hasičských jednotek – opavští profesionálové a
dobrovolníci z Uhlířova, Komárova, Kylešovic, Mikolajic a Melče. Na
uhlířovském katastru hořela na celkové ploše jednoho hektaru paseka po
těžbě lesa a mladý dubový les v oplocené oboře. Hasiči dostali oheň pod
kontrolu asi za půl hodiny, dohašování jim zabralo další hodinu. Po
dohašení bylo požářiště předáno místním hasičům, kteří společně s hasiči
z Mikolajic hlídali místo celou noc až do 6. hodiny ráno. Následně bylo
místo předáno starostovi Uhlířova.

Důvod požáru byl ten, že po těžbě a pálení klestí se v neděli zvedl
silný vítr, který i přesto, že bylo místo řádně kontrolováno, zapříčinil vznik
požáru. Škoda byla vyčíslena na 80.000,-Kč, a to hlavně z důvodu, že oheň
zasáhl mladé stromy dubu.

KARMAŠOVÝ
KULTURNÍ
ZPRAVODAJ

Co se událo..
VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 24. Března proběhlo na obecním úřadě vítání malých
občánků. Byly přivítány celkem tři děti – Radimek Kertis, Emička
Rychtářová a Adámek Konečný. Maminky obdržely kytku, děti dárky
a tatínkové si připili na zdraví dětí.

VELIKONOCE
Abychom zachovali tradici velikonočního
klapotání, vyrazili jsme s dětmi celkem 6x
během tří dnů obejít vesnici. A že nás letos
bylo! Přidali se také tatínci, maminky i babičky
a v jednu chvíli šel 40členný průvod obcí.
Pouze 10 dětí však dostalo poslední den
medaile, jelikož při psaní docházky měly 100%
účast. Někteří z vás nás dokonce zastavovali,

aby podarovali dětem bonbóny či čokoládu. Moc vám za to děkujeme
a příští rok se zase budeme těšit.

ÚKLID LESA
Také v letošním roce se v rámci DNE
ZEMĚ konal v Uhlířově úklid obecního lesa.
Díky krásnému jarnímu počasí se sešlo téměř
50 sběračů! Tito byli rozděleni do 4 skupin –
jedna skupina uklízela Megrunt, druhá šla
podél řeky k Mlýnku, dále se uklízela Skalka a
nakonec Staviska. Kolem oběda se tedy
všechny skupinky sešly na myslivecké chatě,
kde společně poobědvali špekáček a pivo .
Děkujeme všem malým i velkým sběračům za vyčištění okolních lesů.
Je úžasné, že se nás letos sešlo tolik! Nejkrásnější na tom je, že to
učíme i tu mladičkou generaci, která snad bude v této práci
pokračovat.

PÁLENÍ ČARODĚJNIC

Poslední dubnová noc je nazývána nocí Filipojakubskou. Dnes
máme tento čas spojený zejména s tzv. „pálením čarodějnic“. Naši
předci ho však vnímali jako lidový svátek, se kterým se pojila celá
řada zvyků a tradic. My jsme tento svátek pojali po svém.
V 16:30hod. vyrazil dlouhý průvod obcí všech malých i velkých
čarodějnic a čarodějů. Po příchodu na hřiště byly dětem rozdány
kartičky. Následně děti musely obletět všechna stanoviště a splnit
úkoly. Poté se konaly hromadné soutěže a vše bylo zakončeno
táborákem a velkou vatrou, kde byla zlá čarodějnice upálena. A i když
se sbírala mračna a jednou dokonce zabouřilo, tak to byl jen pozdrav
z hůry. Bouřka nás obešla a celý podvečer byl krásný a teplý.

VÝLET DO VĚŽEK U KROMĚŘÍŽE A JIŘÍKOVA
Dne 1. 5. 2018 uspořádal Český červený kříž Uhlířov výlet do Věžek
u Kroměříže a do Jiříkova. Dlouhé fronty na parkování a u výdejů
lístků se díky krásnému počasí a dobré náladě daly zvládnout. Velké
množství lidí navštívilo Věžky hlavně kvůli vystoupení známých
hudebních interpretů Evy a Vaška.

V nabídce stánkařů byly nejen květiny a rostliny, ale i mnoho dalšího
zboží, jako například oblečení a jídlo.
Dále výlet pokračoval Jiříkovem, kde byla
výstava dřevěných soch. Dřevěné výtvory pana
Halousky jsou velmi krásné, a proto drží již
několik rekordů. Cesta domů autobusem uběhla
velmi rychle, a to díky skvělé atmosféře.
Poděkování patří Českému červenému kříži
Uhlířov za tento krásný výlet.

DEN MATEK
Den matek je dnem, kdy se
vzdává pocta matkám a mateřství.
Slaví se druhou květnovou neděli.
V Uhlířově jsme tento svátek
oslavili ve čtvrtek 10. května.
Uhlířovské děti z MŠ Uhlířov a
ZŠ Otice si připravily nádherné
vystoupení plné tance, básniček a
písniček. Maminky obdržely od svých dětí překrásné ručně vyrobené
dárečky a děti za své snažení dostaly nanuky.
A aby to tatínkům nebylo líto, tak oficiální Den otců se slaví
vždy třetí neděli v červnu !

HASIČSKÝ OKRSEK - I. kolo v požárním sportu
Dne 5. května se naše družstvo mužů do 35 let zúčastnilo
okrskového kola Dolnoživotského okrsku, které se letos konalo
v Melči. Soutěž se běžela klasicky s ps 12 bez úprav na široké hadice,
3B (ženy 2B) a nástřikové terče, kde je potřeba nastříkat 10 litrů vody,
aby terč sepnul. Zúčastnilo se ho 5 družstev mužů do 35 let, 3
družstva mužů nad 35 let a dvě družstva žen do 35 let.
Běželo se dvoukolově, tzn., že každý tým má dva pokusy. Naše
družstvo ovládlo obě kola a zase po roce jsme dokázali vyhrát naši
kategorii s časem 33,12 sec., druhé skončily Litultovice s časem
40,49 sec. a třetí domácí Melč s časem 1.01.21 sec.
Kategorii mužů nad 35 let vyhráli muži z Litultovic s časem
42,62 sec., druzí skončili muži z Lhotky u Litultovic s časem 50,91
sec. a třetí Moravice s časem 56,91 sec..
Kategorii žen do 35 let vyhrály Dolní Životice s časem 53,18
sec., druhé skončilo družstvo z Moravice s časem 1.07.92 sec..
Soutěže se zúčastnilo mimo soutěž i družstvo z našeho
družebního sboru z Polska ze Samborovic. Kluci u nás byli před
okrskem na jednom tréninku a zkoušeli náš systém, který se v Polsku
neběhá. Moc se jim líbily, a tak se přijeli ukázat k nám na okrskovou
soutěž a běželi taktéž dva pokusy, které se jim povedly a výsledný čas
byl 55 sec..
Děkuji za účast všem dobrovolným hasičům a rozhodčím, bez
kterých by soutěže dělat nešly, a taky všem fanouškům, kteří se na nás
přijeli podívat.

Následující soutěže Opavské okresní ligy:

3. 6. Slavkov od 14:00hod.
17. 6.

Otice od 14:00hod. (u Kuželny)

24. 6.

Nové Sedlice od 14:00hod.

8. 7. Kravaře od 14:00hod.
Zdeněk Martínek

SVATOFLORIÁNSKÁ MŠE SVATÁ
V neděli 6. května se náš sbor zúčastnil Svatofloriánské mše
svaté ve Štáblovicích v počtu 11 členů v uniformách. Všem těmto
členům děkuji za účast a reprezentaci sboru.
Zdeněk Martínek

BAREVNÝ BĚH PRO PŘEMEČKA
Nápad uspořádat charitativní akci a vybrat tak co nejvíce finančních
prostředků na Přemečkovu léčbu dostala Anetka Barcíková v lednu tohoto roku.
Vidím to jako dnes, když mi volala do lázní Klimkovice, kde jsme v té době
s Přemkem pobývali, a vychrlila na mě, co všechno vymyslela. Celou dobu
mluvila a mluvila a mně se okamžitě rozkutálely slzy po tváři z toho, že nám
chce někdo pomoci. V té době nám chybělo 10 miliónů na to, aby mohl Přemek
zahájit léčbu Spinrazou. Naštěstí o měsíc později přišel konečný verdikt
pojišťoven, že dětem do 12let budou tuto léčbu hradit. Spadl nám obrovský
kámen ze srdce a zároveň byla vykřesána veliká jiskra naděje, že to Přemda
zvládne. Nicméně upustit od nápadu s charitativní akcí už nešlo a říkali jsme si,
že by bylo fajn, kdyby se vybraly peníze alespoň na lázně, kdyby přišlo třeba
200 lidí.
Všechny plány však předčily naše očekávání. To, co se povedlo tady
v Uhlířově v den akce, nemá obdoby. Všech 89 organizátorů vědělo, co mají
dělat, nikde se nevyskytl problém, netvořily se žádné fronty, všeho byl dostatek.
Když ráno před závodem bylo registrováno 964 běžců, tak jsem lehce
znervózněla, aby skutečně vše klapalo. Mé obavy se ukázaly jako zbytečné. Ve
14:30hod. se na startu seřadilo okolo 1200 běžců (vč. dětí), kteří museli být na
pětikilometrovou trať vpuštěni po skupinách v několikaminutových intervalech.
Někdo to pojal běžecky, někdo trať klasicky ušel. O výsledky každopádně vůbec
nešlo. Po 5 kilometrovém závodě přišel na řadu dětský běh. Všichni registrovaní
běžci obdrželi pamětní medaile a děti navíc ještě drobné dárky.
Po běhu následoval volný program – malování na obličej, skákací hrady,
předvedly se hasičské vozy, ČČK s kurzem první pomoci a malování zranění,
které je u dětí velmi oblíbené. Také se konala dražba věcí slavných osobností.
Nejvyšší částka se však vybrala za měsíční pronájem auta Škody Superb
v nejvyšší výbavě s plně automatickou převodovkou. Jak se sluníčko klonilo
k západu, návštěvníci pomalu odjížděli domů. Dost se jich ale vrátilo na večerní
diskotéku, která pokračovala až do druhé hodiny ranní.

Hlavními organizátory akce byli především náš pan starosta, Aneta
Barcíková, její sestra Gabka Krakovská, která společně s Pavlem Krejčím měla
na starosti běh, dále Zdeněk Martínek a fotografka Lucka Urbánková. Nicméně
bez obrovské podpory všech místních složek, celého zastupitelstva a vesnice by
tato akce nebyla zdaleka tak vydařená. Takové podpory si nesmírně vážíme.
Přípravy na akci byly zahájeny už několik dní předem. I v tyto dny se vás sešla
spousta, abyste přiložili ruku k dílu. Heslo: „VŠICHNI BĚŽCI SPOJTE SE“
mělo pro Uhlířov význam: „UHLÍŘOVŠTÍ SPOJTE SE A POMOZTE
PŘEMEČKOVI“. Všem vám z celého srdce děkujeme. Jste úžasní! A jistě vás
zajímá, jaká je konečná částka této charitativní akce. Během sobotního dne se
pro Přemečka vybralo celkem – včetně startovného, dražby a prodeje - půl
milionu korun!!! Peníze použijeme na lázeňskou péči a ortopedické pomůcky,
které jdou do desítek tisíc korun. Jenom pobyt v lázních vyjde na 150 tisíc. Dítě
má nárok na jeden takový pobyt ročně, ale to je málo a ke zlepšení Přemečkova
zdravotního stavu by to nestačilo. Chodíme také rehabilitovat – něco nám hradí
pojišťovna, většinu ale my sami, Přemek přitom musí dennodenně cvičit. A
právě na rehabilitace jistě využijeme finanční prostředky vybrané 19.5.

Díky Vám všem byl ten den nezapomenutelný. Po celou dobu byla ve
vzduchu cítit pozitivní energie, která nás neskutečně nabila. Ještě jednou
děkujeme všem!

3. SETKÁNÍ OBČANŮ MIKROREGIONU HVOZDNICE
Letošní setkání občanů mikroregionu se konalo v Oticích
v sobotu 26. května v areálu zahrad základní a mateřské školy. Po
zdařilém úvodu a představení všech starostů a jejich znaků obcí byl
zahájen kulturní program. Představil se pěvecký sbor z Otic, dále TJ

Slavkov, uhlířovské děti s krásným pěveckým vystoupením společně
s Karlem Makovickým. Pokračovaly děti z Otic, Bohdanovické
vystoupení, ukázka výcviku psů, vystoupení dětí ze Štáblovic, skladbu
pro Všesokolský slet předvedly ČSŽ Slavkov. Koncert moderní hudby
zahrála skupina Guláš ze psa z Mikolajic, divadelní vystoupení
předvedl Divadelní soubor Hvozdnice. Tento bohatý kulturní program
doplňovalo vyžití pro děti – skákací hrady, malování keramiky,
cukrová vata, střelba lukem. A nejenom to – návštěvníci si mohli
pochutnat a užít si také gastronomický zážitek, jelikož zde bylo
připraveno spousta lahodných jídel. Počasí přálo a v 19:19 hod., kdy
odjížděl poslední vlak směr Opava-východ, se ještě nikomu nechtělo
domů.

DĚTSKÝ DEN
V neděli 3. června jsme si pro děti připravili dětský den plný pohádek. Na
osmi stanovištích byly připraveny princezny, mezi nimi i jeden princ. Všechny
tyto známé pohádkové postavy měly pro děti připravené úkoly. U princezny
Sofie děti hádaly pohádky, skládaly krabičky a kreslily. U Koloběžky první
jezdily na koloběžkách. Na třetím stanovišti je čekala princezna Elza s Olafem a
děti jezdily na lyžích. Další byla princezna Zlatovláska, která děti vozila po
rybníce. U prince Bajaji děti zabíjely draka. Princezna Fiona se Shrekem
pomalovali dětem obličej a měli také oslíka převlečeného za koníka, který děti
povozil. Na předposledním stanovišti byla Popelka, u které děti přebíraly hrách
a střílely z kuše. A konečně poslední zastavení patřilo princezně Babetce, kde
děti vyšívaly. Na otázku: „A jak se jmenuje tato princezna? No, jako ta
motorka..“ Jeden tatínek odpověděl: „Že by to byla JAVA J“? Tento den jsme si
neskutečně užili. Princezny a princ byli dokonalí a 35 dětí velmi šikovných a
zapálených do plnění všech úkolů! Děkujeme, že na tyto akce chodíte. A
děkujeme i těm, kteří se přijdou jen tak podívat a posedět. Byl to krásný den a
počasí nakonec ideální. Už teď se moc těšíme na následující víkend, kdy
budeme v Uhlířově slavit KARMAŠ.

Co pro Vás připravujeme..
UHLÍŘOVSKÝ KARMAŠ
Pátek 8. června
Uhlířovský karmaš letos zahájíme LETNÍM
KINEM v pátek 8. června od 21:00hod. na místním
hřišti. Tentokrát opustíme českou kinematografii a zhlédneme
původně komiksový příběh: ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY –
„Římští kolonizátoři ovládli Gálii – kromě jedné jediné vesnice, kde
se padesát obyvatel dokáže bránit mnohonásobné přesile díky
zázračnému posilujícímu nápoji.“
Sobota 9. června
Sobota bude patřit sportu, jídlu a kroucení se v bocích.
V 9:00hod.pískne
rozhodčí
napínavé
fotbalové
derby
HORŇANÉ/DOLŇANÉ. Dále pak bude následovat soutěž o
nejšikovnějšího fotbalistu.
Od 11:00do 14:00hod. si vás dovolujeme pozvat do kulturního
domu na SLAVNOSTNÍ OBĚD, který pro vás navaří ženy
z kulturního výboru. Vaše chuťové pohárky jistě uspokojí následující
čtyřchodové MENU:
Předkrm:

Špíz s mozzarelou, rajčátkem a vínem zapíchnutý v bagetce

Polévka:

Silný hovězí vývar s nudlemi a játrovými knedlíčky

Hlavní chod:

Kachní stehno se dvěma druhy zelí a dvěma druhy knedlíků
Nakládaný kuřecí steak se šťouchanými brambory

Dezert:

Panacota přelitá ovocným šodó, zdobená mátou, káva
(Bude možné zakoupit také dětské menu).

Večerní KARMAŠOVÁ DISKOTÉKA začne ve 20:00hod.
Vstupné ZDARMA! Přijďte si zatančit na všechny hudební žánry
nebo posedět jen tak u pivečka. K tanci i poslechu bude hrát velice
známý a populární DJ Milan Martínek!

Neděle 10. června
V neděli si přijdou na své všechny věkové kategorie.
V 10:00hod. bude sloužena v kapli mše svatá. Od 14 – 16hod.
k tanci a poslechu zahraje pan Zdeněk Graca.Od 16 – 18hod.
vystoupí 16 členný orchestr Baard´s Band.Od 14:00hod. se mohou
děti potočit na malém řetízkovém kolotoči nebo si zaskákat na
obecním hradě a trampolíně. Nejen tatínci jistě velmi ocení FOTBAL
ZORBING, který si můžete všichni vyzkoušet, a samozřejmě stejně
jako v loňském roce 4D trenažér pro dospělé . Jednorázový vstup na
kolotoče a fotbal zorbing je 100,-kč/os.
Po celý víkend bude pro vás připraveno velmi bohaté
občerstvení. Všechny akce se uskuteční na místním hřišti.

FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY OBCE
V sobotu 14. července proběhne již 16. ročník
fotbalového turnaje o pohár starosty obce. Své týmy
v počtu 5 + 1 můžete hlásit u pana Jana Procházky na
tel. čísle 728 662 096. Začátek turnaje je naplánován na
8:30hod. na místním hřišti. Na krásnou hru jménem
fotbal vás zvou pořadatelé. Občerstvení zajištěno.

DĚTSKÝ TÁBOR – ZRUŠEN!
Z organizačních důvodů jsme museli letošní dětský tábor
v původně plánovaném termínu 10. – 12. srpna bohužel zrušit.

TANEČNÍ KURZ
Během měsíce září a října bude probíhat každé
úterý od 17:30- 18:30hod. taneční kurz pro dospělé.
První hodina tance bude zahájena v úterý 11. září.
Proběhne celkem 8 lekcí, během kterých se můžete
naučit řadu klasických i latinskoamerických tanců –
waltz, chacha, samba, jive, salsa, valčík, polka, tango a
Quick step. Vyučování povede taneční mistr Martin
Svetlánský (www.kurztance.eu). Cena: 2400,-kč/pár. Maximální
počet párů je 8. Společenský oděv na kurzu není nutný. Taneční kurz
se koná v kulturním domě v Uhlířově.
V případě zájmu se, prosím, hlaste Barboře Ulmanové – tel.
728 734 845.

Vypracovala: Bc. Barbora Ulmanová

