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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Přerušení provozu ordinace v Oticích
Z důvodu rekonstrukce Obecního úřadu v Oticích MUDr. Vašíková Eva
oznamuje, že provoz ordinace v Oticích bude od 12. 9. 2017 na
určitou dobu přerušen. Pacienti budou ošetřeni od 14. 9. 2017
v ordinaci ve Slavkově, ve stejných ordinačních hodinách. Ordinace ve
Slavkově se nachází na ulici L. Svobody 25, Slavkov pod Obecním
úřadem v budově, kde sídlí pošta, telefon 553 653 080.
O zahájení provozu ordinace v Oticích budete včas informováni.
Veškeré informace se nacházejí na internetových stránkách:
www.otice.cz. Ostatní internetové stránky nejsou aktualizovány.

EKO-KOM
Velmi nás těší, že v soutěži v třídění odpadů za rok 2016, se naše obec
umístila na krásném 23. místě z 92 obcí, v kategorii do 2.500
obyvatel. Děkujeme všem občanům, že třídí odpad.

Složenky na placení odpadu
Za nedlouho opět ve svých schránkách najdete vyúčtování za vývoz
domovního odpadu, a to za 5. - 8. měsíc 2017. Nemusíte uhradit
složenku pouze na poště, ale můžete také přijít zaplatit v hotovosti na
obecní úřad.
Připomenutí splatnosti místního poplatku
Připomínáme občanům, že poplatek za psa je splatný k 31. 10. 2017.
Žádáme ty, kteří ještě poplatek neuhradili, aby tak učinili co nejdříve.

Stočné
Na nedávném školení jsme byli upozorněni na nutnost vytvářet ze
zákona rezervní fond na případné opravy či poruchy čistírny.
Velká porucha či rekonstrukce čistírny znamená pro obec obrovský
náklad, který není schopna okamžitě pokrýt. Zákon obci ukládá
povinnost tvořit takový fond, který právě tyhle situace řeší.
Kvůli vysokým nákladům na provoz a údržbu ČOV nebylo doposud
možné tento rezervní fond z příjmu za stočné vytvořit.
Po zvážení celé situace jsme bohužel nuceni zvýšit cenu za stočné,
a to na 33,-Kč/m3. Obec nemůže jít proti zákonu a tak věříme, že
najdete pro tuto změnu pochopení. Zvýšení ceny bude platné od 1. Q
2018.
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.

Nebezpečný odpad
Sběr nebezpečného odpadu proběhne ve čtvrtek
19. 10. 2017 od 15:00 hod do 17:00 hod u sýpky.
Druhy odpadů:
obaly od barev, olejů, čistící tkaniny, olověné
akumulátory, rozpouštědla, kyseliny, zásady, pesticidy, oleje, barvy,
léčiva, baterie (monočlánky).
Tekuté odpady budou odebírány pouze v uzavřených nádobách!

Velkoobjemový odpad
Sběr velkoobjemového odpadu se uskuteční v úterý 17. října 2017.
Co patří mezi velkoobjemový odpad?





starý nábytek (křesla, židle, skříně, válendy)
podlahové krytiny (koberce, linolea)
sanitární keramika (umyvadla, vany, toalety)
ostatní (staré lyže, kola, velká zrcadla, autosklo, pneumatiky,
matrace)

Co nepatří mezi velkoobjemový odpad?










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

Připravte,

prosím,

tento

odpad

již

v pondělí 16. října 2017 před své domy,
aby jej pracovníci obce mohli v úterý ráno
naložit a zajistit jeho odvoz.

PODZIMNÍ
KULTURNÍ ZPRAVODAJ

ZÁŘÍ 2017

Co se v Uhlířově událo během letních měsíců…
DĚTSKÝ DEN
V neděli 28. května od 15hod. se na hrázi předního rybníka začaly scházet
děti. Jako první si měly poskládat papírovou krabičku, kterou si vlastnoručně
vyzdobily. Do ní si pak vkládaly drobnosti a sladkosti, které dostaly za splnění
různých úkolů po cestě k zadnímu rybníku. Na konci pohádkové cesty si děti
opekly špekáček a díky šikovným tatínkům a dobrovolníkům se mohly povozit
na kánoích. Obloha byla bez mráčku a nedělní odpoledne se opravdu vydařilo.

FOTBALOVÝ TURNAJ O POHÁR STAROSTY
V sobotu 3. června se uskutečnil již XV. ročník fotbalového turnaje o
pohár starosty Uhlířova. Nádherné počasí vydrželo po celý den. Bohužel se ho
letos zúčastnily jen 4 družstva, a to dva domácí týmyz Uhlířova (Uhlířov A a
FC Alko, což byl domácí tým doplněn kamarády z okolních vesnic), dále pak
družstvo Dukelské kasárny a Beales jako obhájce loňského vítězství. Hrálo se
každý s každým 2x12 minut.
Tabulka:1. Beales, 2. FC Alko, 3. Dukelské kasárny, 4. Uhlířov, což
určilo pořadí pro semifinále, které se hrálo už 2x15 minut. Zde proti sobě
nastoupili 1. se 4. s výsledkem 4:0 a 2. se 3. s výsledkem 8:3. Pak mezi sebou
hráli poražení o 3. místo, jež získali borci z Dukelských kasáren poměrem 5:3, a
ve finále se utkali Beales vs. FC Alko, které skončilo debaklem obhájců 1:6. FC
Alko tak získal první místo na turnaji. Vítězný pohár zůstal po 10 letech doma.
Toto se naposledy podařilo při památném FINÁLE, na které se jen tak
nezapomene, kdy vyhrál tým kapitána Danka Hampla Fasttruck nad týmem (a

v té době hrajícím okresní přebor)AC Otice ve výsledku 2 : 1. Ale to jen
ohlédnutí na V. ročník fotbalového turnaje.
Zajímavé výsledky:

největší debakl: Dukelské kasárny vs. Beales 0:8
nejtěsnější výsledek: FC Alko vs. Beales 1:2.
Na závěr chci poděkovat
všem družstvům za účast a
velký dík patří obci Uhlířov za
pořádání této akce. Za rok si
udělejte chvíli čas a přijďte se
podívat na další, tentokrát již
XVI.
ročník
fotbalového
turnaje! Naviděnou a sportu
zdar!
Jan Procházka

KARMAŠ
Pátek 9. června
Uhlířovský karmaš byl letos zahájen letním kinem, kdy na programu byla
československá filmová komedie natočená režisérem Jiřím Menzlem – Vesničko
má, středisková. Byl krásný letní večer, a jen co se trošku více setmělo, mohlo
se začít promítat.
Sobota 10. června
Karmašový fotbalový zápas Horňané - Dolňané se konal tradičně na
místním fotbalovém hřišti. Zahajovací výkop byl přesunut kvůli dešti z
dopoledne na třináctou hodinu. Napínavé fotbalové derby skončilo výsledkem
9:1 pro Dolňany.

Po tomto utkání se odehrál před místními diváky zápas ŽenatíSvobodní.V zápasu bohatém na góly vyhráli Ženatí 13:4.
Poté se konala dovednostní soutěž na tři
terče zavěšené na brankové konstrukci. Všichni
zúčastnění si zkusili, že není vůbec jednoduché
trefit alespoň jeden z terčů. Do finálového
rozstřelu se probojovali Libor Hoblík a Richard
Muroň. Vítězem se stal po vyrovnaném souboji
Richard Muroň. Organizátory potěšil velký zájem
fotbalistů a také dvou fotbalistek o tuto sportovní
akci a již se těší na příští ročník.
Jiří Muroň
Zatímco se fotbalisté potili na hřišti, ženy z kulturního výboru
připravovaly v kulturním domě bohaté karmašové menu, na kterém si pochutnali
nejen místní občasné, ale i náhodní kolemjdoucí. Velká návštěvnost svědčila o
tom, že vám kachní stehno se dvěma druhy zelí a domácím knedlíkem skutečně
chutnalo. Příští rok se rozhodně můžete těšit na další chuťově bohaté menu.
V odpoledních hodinách se v kulturním domě konala akce „Bleší trh“.
Dostavili se nejen místní, ale také přespolní prodejci. O rezervace stolů byl
velký zájem. Nepotřebné, ale fungující věci, oblečení pro děti i dospělé, hračky,
sklo i porcelán zaplnili celý sál. Bohužel celé odpoledne propršelo a účast
návštěvníků nebyla tak hojná.
K večeru se konečně vyčasilo a venku se tak mohla konat karmašová
diskotéka. Večer byl ale poměrně chladný, a kdo s sebou neměl deku nebo
netrsal na parketu, nepochybně mrznul. Další šancí na zahřátí byla pálenka
v baru, které bylo naštěstí dostatek.
Neděle 11. června

Nedělní slunečné ráno svědčilo o tom, že bude krásný den. V dopoledních
hodinách byla v místní kapli sloužena mše svatá. Odpoledne pak na hřišti
vypukla pravá kolotočová zábava. Na své si přišly jak malé děti, tak ty větší i ty
největší. K tanci a převážně k poslechu zahrála opavská cimbálovka.

OSLAVY 125 LET ZALOŽENÍ SDH V UHLÍŘOVĚ
Červnový víkend 24. – 25. 6. patřil oslavám dobrovolných hasičů, které
společně s námi přijel oslavit také družební hasičský sbor ze Čtyřkol u Prahy.
Žádné výluky na dálnici se nekonaly a Čtyřkoláci dorazili dokonce s předstihem
– tedy před devátou hodinou. Po přivítání a ubytování hostů se v 10:30hod.
konala v kulturním domě výroční schůze. Předalo se vyznamenání a dary,
všichni se posilnili výborným obědem a ve 14:00hod. se u hasičské zbrojnice
začaly vítat pozvané hasičské sbory, které i s prapory na oslavu dorazily. Za
doprovodu dechovky byl zahájen průvod obcí, následně položen věnec u
pomníku padlých a na hřišti se vztyčily vlajky. Po slavnostním ceremoniálu byl
na hřišti započat hasičský den. K perle odpoledního programu patřila ukázka
požárního útoku s historickou červenou stříkačkou. Večer pak proběhla družební
zábava. Pivo teklo proudem a trsalo se do ranních hodin.
V neděli dopoledne se konal kulturní výlet čtyřkoláckým autobusem na
prohlídku zámku na Hradci nad Moravicí. Nakonec přišli všichni a v 9:30hod. se
mohlo vyrazit. Návštěvníkům se prohlídka velice líbila. Úderem dvanácté se
autobus rozjel zpátky do Uhlířova, kde se v kulturním domě podával pro hosty
oběd. Následovala volná zábava na hřišti a přijeli také dolnoživotští hasiči
s pěnou. Byla to úžasná podívaná, v níž se nejvíce vyřádily děti.

Přiblížila se doba odjezdu Čtyřkoláků. Pořídila se památeční fotografie
všech zúčastněných členů a začalo hromadné loučení. Jedno oko nezůstalo
suché. Byl to dojemný okamžik. Za pět let zase naviděnou.
Sestříhané hasičské video a fotografie můžete shlédnout na webových
stránkách: www.uhlirov.ikpo.cz/hasiciuhlirov/kultura

LETNÍ TÁBOR
Ani letos nesměl chybět letní tábor pro děti, tentokrát
na téma: „Vánoce na Havaji“. Hodiny příprav se vyplatily a
v pátek v 17:00hod. se nám začaly děti sjíždět. A že jich
letos bylo! Jakmile se postavilo stanové městečko a
ubytovali se nájemníci, rozdělili jsme se do šesti družstev
podle názvů různých ostrovů (Vanuatu, Maui, ..).

Využili jsme pátečního nádherného dne a okamžitě
jsme děti vyslaly převléci se do bikin a plavek, aby si mohly
zaskákat do moře (do bazénu). Hned vedle moře se
nacházela pláž plná mušlí a kokosových palem. Po koupačce
a výborných palačinkách jsme se pustili do stavění hradů
z písku. Následovala večerní diskotéka pod hvězdami a
noční výprava do blízkého okolí. Každý Havajan dostal za
odvahu svíticí náramek (to abychom se v noci neztratili) a
šlo se spát.
Sobota byla podstatně chladnější. To nám ale na
náladě neubralo. Po ranní rozcvičce a snídani jsme se
vydali s dětma do místního kravína na exkurzi. Dozvěděli
jsme se spoustu zajímavostí o chovu kraviček: kolik dají
denně mléka, kolik vypijí vody, kolik toho sní apod.
Nejvíce se dětem líbila nová hala pro chov skotu a taky
čerstvě narozená telátka. A jelikož začalo pršet, pádili jsme
zpátky na ostrov. Naštěstí byl k dispozici kulturní dům,
takže jsme se měli kam schovat. Po obědě jsme se pustili
do pečení cukroví, následovalo tvoření věnců a hraní her. Každý ostrov si
vytvořil svoji vlajku a byl pomalu čas na vánoční večeři a zpívání koled.

Navodili jsme tak pravou vánoční atmosféru. Nikdy
nezapomenu na jiskřičky v očích všech dětí, které
nevěřícně koukaly na rozsvícený vánoční stromeček a
pod ním kopu dárků. Ve 21hod. už děti byly tak unavené,
že sotva dolezly do stanu a okamžitě usnuly.
V neděli jsme se probudili do deštivého dne. Opět
jsme využili kulturní dům, kde probíhala rozcvička,
podávala se snídaně a hrály se poslední hry. V 11:30hod.
jsme se rozloučili s posledními dětmi a plné dojmů se s holkama shodly na tom,
že nás tohle vážně baví !!! Nezbývá mi, než opět poděkovat Šárce Pavelkové,
Pavle Kořistkové, Bobině Montagové, Barči Montagové a Mileně Skazíkové za
jejich nadšení, dobrou náladu a skvělou organizaci. Bez nich by žádná akce
nebyla tak originální. Holky děkuji a ALOHA!

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
Poslední srpnový víkend proběhla na místním hřišti šestá soutěž opavské
okresní ligy v požárním sportu.Uhlířovští muži získali fantastické druhé místo.
Na první příčku jim chyběly pouhé čtyři desetinky sekundy. Soutěže se celkem
zúčastnilo 11 družstev mužů, 4 družstva žen a 4 družstva dorostu.

Co nás čeká na podzim…
KNIHOVNA
Po prázdninách se pro vás opět otevírají dveře do místní
knihovny. Na knihy se přes prázdniny usadil prach a naše
knihovnice Věrka a Denča Muroňovy budou moc rády, když jim ho
pomůžete odstranit. Navíc nové knižní tituly na sebe nenechají
dlouho čekat! Otevírací doba tradičně každý čtvrtek od 1618:00hod.

DRAKIÁDA
V den státního svátku ve čtvrtek 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 marshmallownech. Pro rodiče
bude připraveno i něco na zahřátí.

ŽENA-NEJEN JEDNA BÁSEŇ
Dovolujeme si vás pozvat ve středu 4. října v
17:00hod. do kulturního domu na hudebně zábavný
program „ŽENA-NEJEN JEDNA BÁSEŇ aneb
ŽIVOT NENÍ NÁHODA“. Hlavní roli ženy ztvární
sólistka opery a operety SD v Opavě paní Zdenka
Mervová (nositelka ceny Opavské Thálie). Roli
neznámého básníka ztvární sám autor. 65 minut
zábavného povídání o životě a lásce provázené písněmi
ze známých světových muzikálů, vtipné příběhy, tanec
a zpěv je určeno pro širokou veřejnost. Vstupné
dobrovolné.

DLABÁNÍ DÝNÍ
Zveme všechny zájemce bez rozdílu věku na
společné tvoření z dýní. Dlabání se uskuteční
v úterý10. října od 17:00hod. v kulturním domě. S
sebou si vezměte dlabátko/nůž a dýni – bude možné
také zakoupit. Pro menší děti budou připraveny fixy a
pastelky, aby si mohly dýni také vyzdobit.

VINOBRANÍ
Dovolujeme si vás pozvat na III. ročník Uhlířovského
vinobraní, které se bude konat v sobotu14. 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 a
výbornou večeři.
Vstupné: 120,-Kč, večeře: 80,-Kč.
Rezervace vstupenek u B. Ulmanové – tel.: 728 734 845.

MOTO RALLY
Místní skupina nadšenců si vás dovoluje pozvat
na moto rally, které se uskuteční na poli směrem k
„Mlýnku“ během měsíce října. Přesné datum se bude
odvíjet od sklizně řepy, která na poli roste. Pro více
informací volejte: 723 841 400 – Martin Hanák nebo
pište na e-mail:hanacky@seznam.cz.

FOTOSOUTĚŽ
Ještě stále můžete posílat fotky do obecního kalendáře pro rok 2018 na email fotosoutezuhlirov@seznam.cz. Termín uzávěrky je 15. října!

PIMPONG
Se změnou času přichází opět možnost chodit trénovat na novoroční
turnaj ve stolním tenise do kulturního domu, a to vždy v úterý od 17:00hod.
Začínáme 31. října!

SKÁKACÍ HRAD
V letošním roce obec zakoupila pro děti skákací
hrad, který můžete vidět na kulturních akcích. Hrad si
mohou místní občané také zapůjčit za poplatek 500,Kč/den nebo 1000,-Kč/víkend. Rezervace probíhá na
obecním úřadě v úřední dny vždy v úterý a čtvrtek od 817:00hod.

OBECNÍ TRIČKA
Obecní trička s textem: „Jsem v pohodě, jsem z Uhlířova“ můžete i nadále
kupovat na obecním úřadě za symbolickou cenu 200,-Kč pánská a dámská,
180,-Kč dětská trika. Decentní černá trika jsou velmi reprezentativní a dají se
nosit naprosto všude. Dětem jsme opatřili trička ve výraznější zelené barvě.

Vypracovala: Bc. Barbora Ulmanová

TIP HLÁSKY OPAVA

Dny evropského dědictví plné zábavy a poznání
Druhou zářijovou sobotu se uskuteční komentované prohlídky množství
opavských památek a zajímavých míst. Po celý týden nabídne historické
centrum města poznání, kulturu i zábavu.

Opava se již čtrnáctým rokem připojuje do programu Dnů evropského dědictví.
Pro zájemce budou v sobotu 10. září ve stanovených časech připraveny
komentované prohlídky kostela sv. Hedviky, Historické výstavní budovy
Slezského zemského muzea, muzejních zahrad, měnírny elektrického proudu a
Alžbětinské zahrady s kaplí sv. Alžběty. „Nebudou chybět také tematické
vycházky městskými parky, po stopách osobností na Městském hřbitově či
animační programy Poznej opavské promenády a speciální komentované
prohlídky Historické výstavní budovy Slezského zemského muzea pro děti ve
věku od 9 do 15 let,“ uvedla k akci vedoucí opavského informačního centra Eva
Týlová a dodala: „Po celý sobotní den bude prostory Horního náměstí
zkrášlovat také zrekonstruovaná historická tramvaj č. 7 a své prostory otevře i
vodárenská věž u vlakového nádraží.“ Tam se mohou návštěvníci těšit na
komentované prohlídky, pěvecká vystoupení i odborné přednášky. Výstava,
která bude v interiéru Vodárenské věže po celé září, je součástí Landscape
festivalu Opava 2016.

Spolek Za Opavu v týdnu od 7. do 11. září připravil soubor aktivit a kulturních
akcí v prostoru Rybího trhu, kaple sv. Alžběty a Alžbětinské zahrady. Chybět
nebudou komentované prohlídky, přednáška, výstava či koncertní vystoupení.

Počet účastníků většiny prohlídek je limitován. Městské informační centrum
Opava proto bude od pondělka 5. září vydávat zdarma časové vstupenky na
jednotlivé komentované prohlídky. Podrobný program je k dispozici
v Městském informačním centru Opava a na webových stránkách města.

Během podpořte spolek na ochranu zvířat
Nezisková organizace Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat se zabývá
záchranou týraných a opuštěných zvířat v našem kraji a právě tato organizace
připravila na neděli 1. října charitativní běh v rámci celorepublikové akce
Běhejme a pomáhejme útulkům. Běh se uskuteční od 14 hodin v Městských
sadech v Opavě. Akce se mohou zúčastnit i maminky s kočárky, jezdci na
koloběžkách, na in-line bruslích i chodci. Startovné je 100,- Kč na osobu
a veškerý výdělek z běhu bude použit na úhradu veterinárních nákladů zvířecích
svěřenců spolku. Každý z účastníků obdrží na památku běhu drobnou
pozornost. Na místě bude také možné zhlédnout dogdancing, základy psí
poslušnosti, můžete si nakoupit dárkové předměty, dobře se najíst a spoustu
dalšího.

12 hodin NO LIMIT
Již 7. ročník unikátního extrémního závodu na horských kolech letos startuje
v sobotu 23. září. Závod je určen nejen bikerům, ale i těm, kteří chtějí okusit
atmosféru podobného závodu během 12 hodin poměřit své síly a výdrž
s ostatními závodníky v jednotlivých věkových kategoriích na 12,3 km okruhu
plném technických pasáží. Soutěžit se opět bude v nádherném prostředí a okolí
malebného zámku v Raduni. „Tímto bychom rádi pozvali všechny milovníky
pohybu na dvou kolech, aby přišli zakončit letošní sezonu na náš závod. Přijďte
si prověřit své kvality a zazávodit si s námi.“ Zve za pořadatele závodu Martin
Borák. Pro rodiče a děti bude připravena dětská soutěž, která se bude konat na
fotbalovém hřišti pod zámkem.

