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Zájezd do Drážďan Ukliďme Česko Dětský den
strana strana strana

7

Neodpustím si krátký komentář a uvedení 
informací na pravou míru k sezóně 
aquaparku 2018. Provoz  aquaparku by i 
přes všechny možné  zprávy měl probíhat 
standardně. Faktem je, že v rámci reklamací 
jsme odstranili z rekreačního bazénu cca 20 
% obkladů a dlažeb a z dětského brodítka 
cca 60 %, viz. foto, ale i tak plánujeme 
otevření bazénu v polovině 25.týdne. Velký 
rekreační a dětský bazén je napuštěn – 
probíhá zkušení provoz. Brodítko je ještě 
v rukou obkladačů, ale i tak by neměl být 
problém s provozem od začátku prázdnin. 
Dlouhodobý problém je s každoročními 
reklamacemi a s tím, že reklamační lhůta 

Vážení spoluobčané,
největší investiční akcí v letošním roce bude 
realizace stavby: „Infrastruktura Čtvrtky za 
kostelem“ pro devatenáct nových domů. 
Jedná se o výstavbu komunikace, chodníku, 
plynovodu, kanalizace, veřejného osvětlení 
a přívodu elektřiny. O výstavbě v této 
lokalitě se uvažovalo již v minulosti. V 
roce 2011 byly „Čtvrtky“  začleněny do 
územního plánu obce jako plocha určená 
k výstavbě. Na to se začaly vykupovat 
pozemky od vlastníků, kterých se dotčená 
lokalita týkala. Následovalo řešení stavební 

V letošní roce již po šesté uspořádala 
Kulturní komise zájezd pro naše 
občany. Tentokrát jsme zamířili 
západním směrem k našim německým 
sousedům a to do Míšně a Drážďan.

První jarní sluníčko nekompromisně 
odhalí odhozené petky či jiné odpadky, 
stejně jako černé skládky, tedy rádoby 
uklizené použité pneumatiky i pytle s 
harampádím do příkopů či do lesa. 

Dětský den na hřišti v Uhřicích ve 
fotografiích.

vypršela. Samozřejmě doposud 
reklamované vady se posouvají 
dále, až do jejich odstranění 
(což jsou součastně: únik vody 
a s tím spojené sedání terénu 
a odpadající obklady a dlažby). 
Bohužel, v  případě obkladů 
a  dlažeb, bylo jako finální 
řešení navrženo vyfóliování 
bazénu nebo nerezová 
vana. Vše je momentálně 
v jednání s dodavatelem 
stavebních prací, právním 
zástupcem obce, soudním znalcem v oboru 
stavebnictví  a zkušebním ústavem, 
který zkoumá vzorky stavebních hmot.                                                                                                                       
Tímto jsem vyčetl aktuální stav věcí, ale 
v žádném případě bych Vás nechtěl odradit 

studie a projektová příprava. Projekční 
práce zkomplikovala digitalizace pozemků, 
která tyto práce značně protáhla. Dále do 
projektu byly zapracovány připomínky od 
dotčených orgánů a zastupitelstva obce 
což následně také prodloužilo časovou 
osu..  Tato stavba změní tvář obce do 
budoucnosti. Stavbu bude provádět 
sdružení  firem  „Swietelsky-Simost“, cena 
díla bude 23.000.000,- Kč bez DPH. Při 
kalkulaci následného prodeje pozemků 
a rozpočtového určení daní a příspěvku 
na žáka se značná část vrátí do obecního 

od koupací sezóny, na kterou připravujeme 
areál aquaparku co možná nejlépe.

Petr Tihelka, starosta

rozpočtu. Nejde však jen finanční stránku 
věci, ale o to nabídnout mladým lidem nové 
bydlení.  Předpokládaný termín ukončení 
díla je do konce letošního roku. Pokud se 
nevyskytnou při výstavbě neplánované 
překážky, mohlo by se v příštím roce začít 
s individuální výstavou. Prvořadým úkolem 
pro zastupitelstvo bude určení klíče pro 
prodej stavebních pozemků a stanovení 
jednotkové ceny za m2. Momentální 
zájemci o stavební místa převyšují nabídku 
stavebních míst. Věřím tomu, že v příštím 
roce se bude již rýsovat nová ulice ke 
spokojenosti žadatelů  o bydlení  v obci.

Petr Tihelka, starosta
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STAROSTA OBCE:
AQUAPARK

JARNÍ VÝSTAVA
2. DUBNA 2017

      ážení spoluobčané

Nedá mi než upřednostnit tenhle článek 
před ostatními příspěvky.
Reaguji tímto na dotazy ohledně otevírací 
doby místního aquaparku, které se od 
poloviny května začaly vyskytovat, proč 
není otevřeno, když by počasí přálo 
vodním radovánkám jak v těchto tak 
minulých dnech.
Hlavní důvod proč není v těchto dnech 
otevřeno je ekonomická stránka věci, kdy 
výdaje při základním provozu neklesnou 

na jeden den pod pět tisíc korun. To je 
samozřejmě bez atrakcí a bez výčtu 
výdajů na přípravu a ukončení sezony 
(zazimování).
Myslím si, že jsou to jednoduché počty 
při současných cenách vstupného šedesá-
ti korun za dospělého člověka.To 
znamená průměrnou denní návštěvu 
alespoň cca: devadesáti lidí což v je v 
tomto předprázdninovém čase naprostá 
utopie.
Panují ovšem i takové názory, že přece 
naše obec na to má, ale ruku na srdce byl 
by to trochu velký komfort vyhazovat 
takové �nance, když řádově se pohybuje 
návštěvnost v druhé polovině června v 
jedincích za den. Vyjímku tvoří školy, 
které v posledním týdnu školního roku 

pravidelně aquapark navštěvují. S jistot-
ou můžeme říct, že za celkovou dobu 
fungování aquaparku je vždy druhá 
polovina měsíce června, kdy bylo 
otevřeno ztrátová. Jakmile skončí prázd-
niny tak v měsíci září je to maximálně 
jeden týden a �nanční situace je naprosto 
stejná. Proto o otevření někdy v polovině 
května nemá cenu vůbec uvažovat.
Pokud systém tohoto hospodaření převe-
deme na sebe, tak pochybuji o tom, že by 
se kdokoliv v této situaci zachoval jinak. 
Doufám, že jsem v této stručné zprávě vše 
podstatné vystihl.

V

V neděli proběhla na hasičské zbrojnici Jarní 
prodejní výstava �oristky Evy Kořínkové ve 
spolupráci s kulturní komisí. Nákupy nad 
200,-- Kč byly zařazeny do slosování. Pánev 
Tescoma vyhrála paní Ludmila Kramářová. 
Pánev věnovala obec Uhřice.
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Ukliďme Česko
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Vrkači
Nedá mi než upřednostnit tenhle 
článek před ostatními příspěvky.
Reaguji tímto na dotazy ohledně 
otevírací doby místního aquaparku, 
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KRÁTCE 
ZE ŠKOLY
Rok 2018 jsme zahájili tak trošku hudebně, 
kdy se v naší škole rozezněly tóny hudby, 
kterou kdysi napsal Bedřich Smetana. Žáci 
byli zábavnou a hravou formou seznámeni 
nejen s dílem Bedřicha Smetany, ale také s 
jeho životem. V rámci projektu Hrdá škola 
jsme prožili jeden školní den v teplácích. 
Koncem ledna se tradičně kulturní 
dům proměnil v “karnevalovou jízdu.“ 
Letošní téma karnevalu se neslo v duchu 
dopravních prostředků, pravidel a různých 
situací, které náš můžou na cestě zaskočit. 
Naše cestování nebylo ledajaké, nenasedli 
jsme do auta, letadla nebo vlaku, ale jízda 
to byla parádní. Cestovali jsme za pomoci 
zábavných písniček, tanečků a soutěží. 

Únor byl zasvěcený zimním olympijským 
hrám. Nejenže se školní nástěnky 
proměnily v malé informační tabule, které 
se žákům snažily nastínit, jaké disciplíny 
můžou na olympiádě vidět, ale také jsme 
se i my stali alespoň na jeden den součástí 
olympiády. V pátek 16. února nás čekal 
výlet na Olympijský festival do Brna. Už 
od rána se nám počasí snažilo navodit 
tu správmou zimní atmosféru, tím, že 
se z nebe spustily sněhové vločky. Cesta 
probíhala bez problémů, jen s drobným 
zdržením. Na brněnském výstavišti na 
nás čekala průvodkyně Františka, která se 
nám věnovala po celou dobu naší návštěvy 
festivalu. Děti měly možnost vyzkoušet 
bruslařský ovál, biatlon a hokejbal. Všichni 
se do sportovních disciplín zapojovali 
s velkým nadšením a chutí vyzkoušet 
něco nového. V průběhu dne se i počasí 
umoudřilo a dopřálo nám užít si krásný 
sportovní den. Mohly jsme sledovat 
přenosy z olympiády na velkoplošných 
obrazovkách. Na závěr nás čekala odměna 
v podobě medaile a diplomu, který nám 
předával Roman Šebrle. Všichni jsme si 
celý den užívali plnými doušky a snažili 
se alespoň na chvilku nahlédnout do 
sportovního dění zimních olympijských 
her.

V únoru jsme se také zapojili do projektu 
„Hrdá škola“ a každý den v druhém 
únorovém týdnu byl v duchu nějaké 
barvy - pondělí: červená, úterý: žlutá, 
středa: modrá – čtvrtek: černá a pondělí 
v dalším týdnu: duhová. Tento den byl 
nejbarevnější, oblékli jsme si všechny 
barvy, co jsme doma našli!

13. února jsme oslavili i Ostatky a prošli 
jsme s dětmi obcí v masopustním průvodu. 
26. února nás navštívilo divadlo Barborka 
s pohádkou Do pohádky za zvířátky.

Zima byla sice krásná a plná nejrůznějších 
zážitků, ale přeci jen 20. března 
jsme očekávali příchod jara. V rámci 
vzdělávacího cyklu „Žijeme s tradicemi,“ 
jsme se zúčastnili tradičního loučení se 
se zimou a pálení Moreny. Prošli jsme 
vsí, abychom do domů přivolali jaro, 
a v ohništi nad školou jsme zamávali 
naposledy paní zimě a spálili Morenu. 

21. března jsme se jeli „vydovádět“ do 
zábavného parku v Brně. A 28. března 
oslavili s dětmi Den učitelů – opět v rámci 
projektu Hrdá škola. Každá paní učitelka 
ze základní školy měla připravenou obálku 
a děti jí do ní vkládaly různé vzkazy a 
dokonce i drobné dárečky. A věřte nebo 
ne, i slzička při čtení a rozbalování ukápla.

Začátkem dubna byla zahájena pro naše 
žáky výuka plavání. Žáci se zúčastnili 
deseti plaveckých lekcí v plaveckém 
bazéně v Bučovicích. 10. dubna byl Den 
otevřených dveří v naší škole. Přišlo se za 
námi podívat hodně maminek, tatínků, 
dědečků i babiček. 

I ochranou přírody se v naší škole a 
školičce zabýváme. Zdejší myslivci, pod 
vedením pana Tomáše Bělohoubka, nám 
při vycházce vysvětlili, jak se správně 
chovat v přírodě v době rození mláďat.

Stará, známá věc – stavebnice Merkur. 
Ale kdo ji vynalezl, co všechno se z ní dá 
postavit? To všechno se děti dozvěděly na 
výstavě MERKUR ve Vlastivědném muzeu 
v Kyjově, které navštívily v rámci školní 
družiny. Nejen, že viděly obří ruské kolo, 
ale samy si vyzkoušely i modely postavit. 

Na 22. dubna připadají oslavy Dne Země. 
Protože nám letos tento den vyšel na 
neděli, tak jsme se rozhodli ho oslavit již v 
pátek 20. dubna.  Po návratu z plavání nás 
nečekalo usednutí do lavic, ale nezaháleli 
jsme a pustili se do práce. Společnými 
silami jsme uklidili okolí školy, pohrabali 
trávu, zametli, vytrhali plevel, případně 
posbírali nežádoucí odpadky, abychom 
si uvědomovali, že nejen povídání o 
ochraně přírody nám rozvine naše znalosti 
a poznatky, ale také samotná činnost, při 
níž dáme najevo, že nám naše Země není 
lhostejná. 

Ve středu 25. dubna proběhl zápis do 
Základní školy Uhřice, jehož se účastnilo 
celkem 11 žáků, rodiče dvou požádali 
o odklad povinné školní docházky, přijato 
bylo 9 žáků. 
Pondělí 30. dubna se naše uhřická škola 
proměnila v kouzelnou školu, plnou 
čarodějnic a čarodějů. Připomněli jsme 
si tak další tradici, kterou je magická 
Filipojakubská noc. Školáci utvořili 
skupinky společně s dětmi ze školky a 
plnily šest úkolů, které jim měli navodit 
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atmosféru čarovné noci. Nechyběl také 
čarovný oběd, na jehož přípravě jsme se 
tentokráte podíleli i my. Opekli jsme si 
špekáček.

V květnu byl zápis do naší mateřské školy 
a zájem o docházku do naší mateřské školy 
je vysoký. O přijetí svých dětí požádalo 14 
zákonných zástupců. 

Na druhou květnovou neděli jsme 
připravili na školní zahradě oslavu Dne 
matek. Děti z třídy Sluníček, Pastelek 
i  školáci, rozzářili oči maminek, babiček 
i tetiček pásmem pohádek, básniček, 
písniček i tanečků. Místy ukáply i slzičky 
dojetí. Společně s námi vystoupil i folklorní 
soubor Uhřičánek. Každá maminka si 
odnášela i malinký dáreček, který jí její 
dítko vlastnoručně vytvořilo.

Poprvé se žáci naší školy účastnili recitační 
soutěže „O Boleradický džbánek“.  Děti 
– Ema Maleňáková, Adam Hrubý a Filip 
Kuksa odjely reprezentovat naši školu 
do Boleradic. Vyzkoušely si svůj přednes 
v divadle, před diváky, hereckou porotou 
a těžké konkurenci pěti škol. Vůbec se 
nebály a celou soutěž zvládly na výbornou. 
I proto si přivezly jedno třetí místo a jednu 
zvláštní cenu poroty.

Po celý rok jsme sbírali starý papír. 
Nejlepšími sběrači jsou sourozenci Nella 
a Jan Malý – nasbírali 1536 kg, 2. místo 
obsadil Mikuláš Mokrý s 622 kg a 3. 
jsou Filip Kuksa a Lucie Aufová s 568 kg. 
Celkové výsledky umístění naší školy ještě 
neznáme. Sběr pomerančové a citronové 
kůry není zatím vyhodnocen.

V červnu nás čeká oslava Dne dětí, 
ukončení plaveckého výcviku, starší žáci 
pojedou na festival RE:PUBLIKA do 
Brna, všechny Andersenova noc spojená 
se spaním ve škole, školní výlet a mnoho 
dalšího…

No a na konci našeho snažení vytoužené 
vysvědčení a PRÁZDNINY.

Aktivit má naše škola a školka mnoho, 
možná některá z akcí v našem výčtu chybí, 
což ale nebylo úmyslem…Chtěli jsme Vás 
seznámit s tím, že  se v uhřické škole stále 
něco děje.

Všem přejeme krásné prázdniny 
a dovolené!

Zaměstnanci školy
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25. 2. 2018

Antonín Kučera
rodiče: Romana Malíková a Karel Kučera
Aneta Žaroská
rodiče: Romana a Stanislav Žaroští
Matěj Valihrach
rodiče: Martina a Jindřich Valihrachovi

Jan Štěrba
rodiče: Marie a Václav Štěrbovi
Marie Novotná
rodiče: Petra a Pavel Novotní

PRVNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ V ROCE 2018

Děti do života uvítal pan starosta Petr Tihelka, celým vítáním provázela paní ředitelka Marcela Procházková.
Vystoupily děti Mateřské školy pod vedením paní učitelky Petry Bajerové. Fotografie Jana Chmelařová.

V letošní roce již po šesté uspořádala 
Kulturní komise zájezd pro naše občany. 
Tentokrát jsme zamířili západním směrem 
k našim německým sousedům a to do 
Míšně a Drážďan.
Míšeň je město, které je proslavené 
světoznámým míšeňským porcelánem. 
V den naší návštěvy byl den otevřených 
dveří a mohli jsme nahlédnout za kulisy 
výrobního procesu a na pracovní místa 
zkušených designérů a malířů, pod jejichž 
rukama vzniká řemeslně dokonalý míšeňský 

porcelán se světově známou značkou 
Meissener Porzellan®.
Odpoledne jsme již trávili v Drážďanech. 
Ve  druhé světové válce bylo město ve 
dnech 13. až 15. února 1945  masivně 
bombardováno a ze 60 % zničeno. Město v 
době NDR zůstalo zničené a masivní opravy 
začaly až v osmdesátých letech. Některé 
historicky cenné budovy byly v tak špatném 
stavu, že musely být strženy. Většina byla 
ale za pomoci daňových subvencí postupně 
opravena.

Po prohlídce města byla možnost posedět 
v některé s kaváren. Na náměstí byla 
možnost zakoupit si místní pivo či 
ochutnat vinnou klobásu. Počasí nám 
přálo a byl krásný den.
Děkuji všem a za vzorně dodržované časy 
srazů a příjemnou společnost.

Jana Chmelařová

ZÁJEZD DO DRÁŽĎAN S NÁVŠTĚVOU MÍŠEŇSKÉ PORCELÁNKY
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UHŘIČTÍ HASIČI NA POUTI VE KŘTINÁCH
Dlouhá léta se 
zúčastňujeme hasičské 
pouti ve Křtinách. 
Stejně tomu bylo 
i  letos. V neděli 29. 
dubna jsme se proto 

vydali ke kostelu Jména Panny Marie, který 
je současně hlavním poutním chrámem. 
V jeho středu je monumentální oltář 
s  kamennou sochou Panny Marie. Celý 
poutní areál je tvořen chrámem, ambity 
a kaplí sv. Anny. Tento komplex spolu 
s  farními budovami a zámkem se nachází 
uprostřed malé vesnice Křtiny. Tato oblast 
bývá také nazývána Branou do Moravského 
krasu, který se rozprostírá severně odtud.

Doprava byla zajištěna Ivecem, jenž se 
představilo v průvodu. Do kroku vyhrávala 
dechová hudba Sivická kapela. Mši svatou 
sloužil p. Mgr. Novotný. Po mši svaté 

následovaly ukázky mažoretek Hvězdičky 
z Rosic, zásah koněspřežnou stříkačkou, 
ukázky činnosti mladých hasičů, 
a profesionálních hasičů ze stanice Blansko.
Na závěr jsme společně položili kytičku 
květů na hrob našeho rodáka děkana 
Tomáše Prnky.

12. května jsme se zúčastnili okrskové 
soutěže v Žarošicích, po dopoledním 
zápolení dětí, přišli na řadu dospělí. Celkově 
z toho bylo 5. místo ze šesti zúčastněných. 
Věříme, že příště budeme lepší. 

V sobotu 26. května se zástupci našeho 
sboru zúčastnili slavnostního průvodu 
hasičských praporů na brněnském výstavišti 

na konání akce RE:PUBLIKA. Jedná 
se o oslavu 100-letého výročí vzniku 
Československa.

2. června jsme se spolupodíleli na pořádání 
dne dětí v Uhřicích na hřišti. Pro děti 
jsme připravili hasičskou štafetu a střelbu 
z luku.

V pátek 8. a v sobotu 9. června jsme se 
zúčastnili oslav 120. výročí založení sboru 
dobrovolných hasičů v Žeravicích. Shlédli 
jsme ukázky zásahů od minulosti po 
současnost, statické ukázky zásahových 
vozidel a preventivní ukázky hašení požárů 
v domácnosti.
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ŠKOLENÍ JEDNOTKY V KATASTRU OBCE PASOHLÁVKY

V UHŘICÍCH HOŘEL RODINNÝ DŮM

Příslušníci HZS Jihomoravského kraje školili 
v pátek 20. a v sobotu 21. dubna předurčené 
jednotky na úseku ochrany obyvatelstva, 
tedy i tu naši. Tématem 5. ročníku byly 
zásahy u povodní. Celá odborná příprava 
se odehrávala na břehu horní nádrže Nové 
Mlýny v katastru obce Pasohlávky. 
Prvním úkolem školených byla příprava 
týlového prostoru, kde nocovali. Osmnáct 
dobrovolných jednotek se rozdělilo na 
6 týmů. 
Prvních pět týmů prošlo stanovišti, kde 
si účastníci prakticky procvičili různé 
činnosti. Stavěli povodňové zábrany, čerpali 
vodu s využitím prostředků z čerpadlového 
kontejneru. Pracovali také na vodě, kde 
si vyzkoušeli výbavu z povodňového 
kontejneru. Na dalším stanovišti připravili 
osvětlení místa zásahu ze světel ve 
svých výbavách a porovnali prostředky 
s  ostatními jednotkami.  Na tomto místě 
byli i  operační důstojníci z krajského 
operačního a  informačního střediska, 
kteří je seznámili se způsoby komunikace 
při rozsáhlých mimořádných událostech. 
Představili zde i mobilní operační středisko 
a jejich činnost ve štábu velitele zásahu. 
Všichni hasiči také procvičili základy lanové 
techniky a práci ve výškách. Bezpečně 
měli dostat z vodní hladiny klády na břeh 
s využitím jim dostupného vybavení a bez 
toho aniž by museli do vody oni sami. 
Šestý tým, po celou dobu, zajišťoval týlový 
prostor pro všechny účastníky. Hasiči 
připravili pro všechny nejen svačinu, teplou 

Pět jednotek hasičů, včetně dvou 
profesionálních, vyrazilo v pátek 26. ledna 
večer k požáru rodinného domu do Uhřic. 
Po příjezdu na místo jsme zjistili, že hoří 
střecha hospodářského stavení a celý objekt 
je silně zakouřen.

Hasiči dostali zprávu o požáru krátce po 
čtvrt na sedm. Místní jednotka byla na místě 
za 6 minut od vyhlášení poplachu. Proti 
plamenům jsme nasadili hadici pro rychlý 
zásah a 2 vodní proudy. Již při příjezdu na 
místo byl požár ve třetí fázi hoření, takže 
hlavním úkolem bylo ochránit hlavně 

milionů dvou set tisíc korun, především 
na rodinném domě. Vše začalo hořet od 
popele v popelnici, poté se požár rozšířil na 
dřevěné obložení a na střechu hospodářské 
budovy.     

Hasiči Uhřice

a studenou večeři, snídani a oběd, ale také 
celou jídelnu. V noci střežili místo výcviku 
a zaparkovanou techniku. Druhý den sbalili 
stany a připravili prostor na odjezd. 
Této odborné přípravy se účastnila víc 
jak stovka členů dobrovolných jednotek 
z Blížkovic, Bořitova, Brankovic, 
Brna-Černovic, Brna-Slatiny, Dobročkovic, 
Drnovic, Chvalovic, Jabloňan, Kobylí, 
Moravského Žižkova, Okrouhlé, 
Olomoučan, Švábenic, Těšan, Uhřic, 
Žeravic a Židlochovic. Na přípravě a realizaci 
dvoudenního výcviku spolupracovalo na 
pět desítek osob. 

V úterý 5. června jsme byli povoláni na 
požár skládky do Kozlan u Vyškova, kde 
30 hasičských jednotek likvidovalo požár 
skládky komunálního odpadu. Vzhledem 
k nutnosti vystřídat na požářišti jednotky 
se po několika hodinách musel vyhlásit 
zvláštní, tedy nejvyšší, stupeň požárního 
poplachu. 

okolí. Po uhašení probíhalo rozebírání 
střešní konstrukce a pomocí termokamery 
byl prováděn průzkum požárem zasaženého 
objektu. 

Jednotky dostaly plameny pod kontrolu 
zhruba za půl hodiny, za další hodinu požár 
zlikvidovaly. Byly vyneseny dvě tlakové 
láhve a majiteli poskytnuta posttraumatická 
péče.
 
Vyšetřovatel odhadl způsobenou škodu 
zhruba na dvě stě tisíc korun. Podařilo 
se uchránit majetek v hodnotě dvou 

Informace o požáru byla přijata hned 
od několika oznamovatelů před půl 
desátou večer. Na místo vyjely jednotky i 
z druhého poplachového stupně. Postupně 
však bylo zřejmé, že na požářišti bude 
potřeba velké množství vody. V okolních 
obcích se proto zřídily 3 čerpací stanoviště 
a krátce po půl jedenácté večer se vyhlásil 
3. stupeň poplachu.  Na místě začalo 
fungovat mobilní operační pracoviště 
a zřídil se štáb velitele zásahu. My jsme byli 
povoláni ve 23:21, jako týlové zabezpečení 
zasahujících jednotek.

Požár zasáhl plochu asi 80x80 metrů dosud 
nezhutněného komunálního odpadu, 
což vedlo k rychlému šíření plamenů. 
Jednotky proto nasadily proti ohni kromě 
vody také smáčedlo a pěnu. Před druhou 
hodinou ranní se požár podařilo dostat 
pod kontrolu. 

Hasiči Uhřice
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UKLIĎME ČESKO A JARO BUDE JEŠTĚ KRÁSNĚJŠÍ

MLADÍ HASIČI TRÉNUJÍ, ZÁVODÍ I JEZDÍ NA VÝLETY

První jarní sluníčko nekompromisně odhalí 
odhozené petky či jiné odpadky, stejně 
jako černé skládky, tedy rádoby uklizené 
použité pneumatiky i pytle s harampádím 
do příkopů či do lesa. I proto v sobotu 
7.  dubna proběhla na celém území 
republiky dobrovolnická úklidová akce 
Ukliďme svět, ukliďme Česko. 

Do akce se může zapojit naprosto každý, 
kdo je ochoten pomoci likvidovat odpadky 
z míst, kam jednoznačně nepatří, ať už jde o 
turistické či cyklistické trasy, břehy potoků 
a řek, příkopy, nebo lesní zákoutí. 

V Uhřicích s organizací pomohli místní 
hasiči. Všichni uhřičtí dobrovolníci se 
sešli v sobotu 7. dubna v 9 hodin u místní 
hasičské zbrojnici. Byli rozděleni do čtyř 
úseků. Snažili jsme se projít celou obec 
a nejbližší okolí. Podařilo se nasbírat asi 
580kg odpadu.

Po návratu skupiny zpět na hasičskou 
zbrojnici bylo pro účastníky připraveno 
malé občerstvení v podobě špekáčku 
a  imonády.

Hasiči Uhřice

Letošní rok naše děti zahájily halovou 
soutěží v Žarošicích, které se zúčastnil celý 
okrsek, tedy Uhřice, Žarošice, Násedlovice 
a Dambořice. Z našich mladých hasičů se 
zúčastnila tři družstva – mladší žáci, starší 
žáci a přípravka. 

Následovala soutěž v Násedlovicích, kde se 
soutěžilo ve štafetě CTIF a v běhu na 60 
metrů s překážkami. 

V květnu se zúčastnily děti výletu do Vyškova 
do ZOO a do dinoparku. DinoPark a ZOO 
PARK Vyškov představují ideální spojení, 
jak poznat dávno vyhynulé druhohorní 
obry a současnou faunu se zaměřením na 
domácí domestikovaná zvířata. DinoPark 
Vyškov se nalézá v malebném lesoparku 
na okraji Vyškova a dinosauři si toto 
prostředí doslova zamilovali. Desítky 

modelů v životních velikostech, 4D Kino 
s panoramatickým filmem, absolutně 
ojedinělá visutá lanová dráha DinoBike, 
která vám umožní pohled na DinoPark 

z ptačí perspektivy. Ze zooparku a zpět vás 
zdarma převeze unikátní silniční vláček 
DinoExpres. Když už jsme byli ve Vyškově, 

tak jsme navštívili i profesionální hasiče, 
kteří vysvětlili postup při výjezdech. 

Naše nejmenší děti z přípravky jely do 
Brna do sportovního centra Bongo. Jde 
o zábavní park pro celou rodinu. V hale na 
ploše 2800 m2 se nachází spousta atrakcí, 
které nabízejí nezapomenutelné zážitky 
nejen pro děti. Každá z nich představuje 
jiný světadíl či zemi. Za jediný den tak 
můžete společně uskutečnit dobrodružnou 
cestu kolem světa. Na své si zde přijdou 
i dospělí. Bez problémů tak může u nás celá 
rodina dohromady strávit společný čas bez 
stresu a přitom si i aktivně odpočinout.

Následovala soutěž v Žarošicích, v Žeravicích 
a ve Velešovicích. 

Hasiči Uhřice
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DĚTSKÝ DEN
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SK UHŘICE V PRŮBĚHU JARNÍ ČÁSTI SEZONY

Zdravím fanoušky 
uhřické kopané.
Rád bych Vám  
zhodnotil jarní část 
sezony 2017/2018.
V zimním přípravném 

období se nám rok od roku zhoršuje 
tréninková morálka. Tento nešvar se nám 
bohužel přenesl i do tréninkového procesu 
v jarní části, a tak není divu, že výsledky a 
výkony stojí za starou belu. Naštěstí tento 
problém nestraší jen nás, a tak na tom bude 
v konečném zúčtování pár mužstev ještě 
hůře než my. 
To ale nic nemění na tom, že právě na 
přístupu bude třeba řádně zapracovat. 
Ať už okysličením kádru, tak i možná 
personálními změnami v realizačním týmu 
mužstva dospělých.

Neboť tento článek píšu před posledním 
zápasem, i tak můžu asi konstatovat, že 
druhý ročník v I.B třídě zakončíme na 
10. místě. Je také třeba zmínit, že jsme 
postup před dvěma lety brali jako takovou 
odměnu a součást výročí založení klubu, a 
to že v srpnu budeme načínat třetí ročník v 
krajské soutěži je určitě velkým úspěchem. 
Vezneme-li v potaz velikost naší obce v 
porovnání se soupeři z Mikulova, Rajhradu 
či Vacenovic , nemůžeme se v tomto směru 
porovnávat.  My musíme doplňovat mužstvo 
hráči  z blízkého okolí, což se nám zatím daří 
a také čekáme až nám doroste nějaký mladší  
odchovanec. Dorost utáhnout nejsme 
schopni, tak jsme alespoň rádi, že se kluci 
začlenili v Dambořicích či Kobeřicích.
Zvažovali jsme i přihlášení se zpět do 
okresního přeboru, ale nakonec jsme se 

rozhodli, že ještě zabojujeme v nejnižší 
krajské soutěži.
Až samotná sezona 2018/2019 ukáže, zda 
jsme si neuřízli příliš velký krajíc.
Po sezoně v mužstvu končí Trčka Miroslav 
a Mikšík Martin. Budeme se snažit přivézt 
dva až tři nové hráče, abychom byli 
konkurenceschopní.  Obzvlástě v útoku nás 
nyní tlačí bota.
Pokusíme se v létě zapracovat, abychom Vás 
potěšili lepšími výkony a výsledky než tomu 
bylo na jaře.

Děkujeme za podporu.

Tomáš Valihrach
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA PO SEZÓNĚ 2017/2018

KONEČNÁ TABULKA SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2017/2018,  
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA, OKRESNÍ SOUTĚŽ SK. A

Mladší přípravka SK UHŘICE ukončila 
pod vedením trenérů Josefa Mokrého 
a  Lukáše Poláčka svůj 3. soutěžní ročník 
a  myslím, že můžeme konstatovat, že 
jsme se v konkurenci výhradně větších 
obcí (často také spojených dohromady) 
neztratili. Po odchodu 4 nejstarších kluků 
do mladších žáků nemáme již samozřejmě 
takovou výkonnost a kvalitu, nicméně jsme 
z toho nedělali žádnou vědu, protože daleko 
větší prostor dostali mladší kluci, kteří se 
tak mohou fotbalově mnohem více rozvíjet.

Umístění po posledním soutěžním ročníku 
(viz přiložená tabulka) je i tak solidní 
a  odpovídá kvalitě a možnostem našich 
hráčů. Ačkoliv v této věkové kategorii 
nehrajeme primárně pro body, ale 
především proto, aby kluky a holky fotbal 
bavil, přesto jsme mohli získat o nějaký ten 
„bodík“ navíc. Jen trošku víc chtít, že jo, 
kluci a holky! 
V této sezóně nás z důvodu změny bydliště 
opustili Tomáš Auf a Patrik Letavka. 
Naopak se k nám přidali Jan Vodička 
a  Veronika Trčková a kádr má tak, co do 
počtu hráčů, zatím dostatečnou základnu.

Nyní však z důvodu věkové hranice 
odcházejí Ondřej Mokrý, Marek Trčka 
a Nella Valihrachová a minimálně u kluků 
předpokládám, že se posunou do družstva 
mladších žáků a tímto jim přeji hodně 
fotbalového štěstí i nadále.

Na nezájem nejmenších dětí o fotbal si 
však zatím nemůžeme stěžovat, v průběhu 
jarní části si s námi občas zatrénovali další 
3 kluci, aby si také oni zkusili, jaké je to 
s míčem v kolektivu dalších dětí na hřišti, 
což nás samozřejmě jenom těší.
Co se týče statistik, tak střelci branek 
v sezóně 2017/2018 byli následující:
Trčka Marek – 66, Mokrý Ondřej – 54, 
Mokrý Mikuláš – 27, Valihrach Tobiáš – 5, 
Poláček Viktor – 3, Dvorský Štěpán – 3, 
Valihrachová Nella – 2 a Čelková Nicol – 
1 (nutno zmínit, že Marek Trčka se dostal 
s 66 brankami do TOP 5 nejlepších střelců 

této soutěže – gratulujeme).
Hráčský kádr pro příští soutěžní ročník 
2018/2019 tvoří tito hráči:
Čelko Ondřej, Čelková Nicol, Dvorský 
Štěpán, Mokrý Mikuláš, Moravčík 
Matyáš, Poláček Viktor, Trčková Veronika, 
Valihrach Tobiáš a Vodička Jan. A případně 

další nováčci.
Ale nyní už pomalu vyhlížíme dětmi 
tolik očekávané prázdniny a nastane tak 
doba menšího fotbalového půstu a my se 
sejdeme zase až někdy v polovině srpna. 
Takže pěkné léto a brzy zase u fotbalu!

Josef Mokrý – trenér mladší přípravky SK

Rk Tým Z + 0 - Skóre Body

1. SK SPARTAK SVATOBOŘICE 
/FK ŠARDICE 18 16 1 1 278:101 49

2. FC ČEJKOVICE 18 13 1 4 288:150 40

3. FC KYJOV 1919 B 18 11 1 6 192:167 34

4. TJ KOVO ŽDÁNICE 18 11 0 7 165:136 33

5. SK DOLNÍ BOJANOVICE 18 10 1 7 201:195 31

6. FK MILOTICE 
/FK BANÍK RATÍŠKOVICE 18 8 0 10 220:212 24

7. SK ČEJČ 18 6 1 11 153:186 19

8. SK UHŘICE 18 5 1 12 161:232 16

9. TJ SOKOL DAMBOŘICE 18 4 1 13 128:216 13

10. FKM MORAVA B (VLKOŠ-VRACOV) 18 1 1 16 76:273 4
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MLADŠÍ ŽÁCI PO SEZÓNĚ 2017/2018

KONEČNÁ TABULKA SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2017/2018,  
MLADŠÍ PŘÍPRAVKA, OKRESNÍ SOUTĚŽ SK. A

KONEČNÁ TABULKA SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2017/2018, MLADŠÍ ŽÁCI, OKRESNÍ SOUTĚŽ

Rk Tým Z + 0 - Skóre Body

1. TJ KOVO ŽDÁNICE 16 15 0 1 128:10 45

2. FC KYJOV 1919 B 16 13 1 2 103:35 40

3. SK ŽAROŠICE 16 13 0 3 113:18 39

4. FK BLATNICE POD  
SV. ANTONÍNKEM 16 8 1 7 58:52 25

5. FC ČEJKOVICE 16 7 2 7 54:52 23

6. SK UHŘICE 16 5 2 9 41:74 17

7. TJ SOKOL ŽERAVICE 
/TJ VLAST JEŽOV 16 5 2 9 26:73 17

8. SLAVOJ MORAVANY 16 2 0 14 12:139 6

9. TJ SOKOL KNĚŽDUB 16 0 0 16 5:87 0

Sbor dobrovolných hasičů Uhřice 
 

                 pořádá dne   
od 20 hodin na fotbalovém hřišti 

 

K tanci a poslechu hraje 
 

   
 

 
 

občerstvení zajištěno 
srdečně zvou pořadatelé 
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VČELAŘÍCI BOJUJÍ A DÍKY TOMU I BODUJÍ!
14. duben 2018 - to byl velký den, tedy 
především pro naše mladé včelaře - VKM 
Žarošice. Čekalo je oblastní kolo soutěže 
Zlatá včela, která se tentokrát konala 
na Znojemsku, ve městě Suchohrdly u 
Miroslavi. Děti byly rozděleny do dvou 
kategorií – mladší a starší žáci Základních 
škol. Samotných disciplín s  včelařskou 
tématikou na ně čekalo celkem 5 – 
vědomostní test, poznávání rostlin 
a  včelařských pomůcek, mikroskopování 
a závěr byl určen samotné včelařské praxi.
Tolik tedy na úvod...a nyní, prosím, pojďte 
ten den prožít s námi.
7:00 – Vyrážíme ze Žarošic směr Suchohrdly 
– 2 auta + 7 dětí (z toho 1 dítě, no spíše 
2 děti, ještě stále spí!)+ 2 dospělí + 1 GPSka. 
Cesta proběhla bez komplikací. Plynulost 
jízdy se tedy projevila i na pohodové náladě 
posádek (všichni již vzhůru). Někteří se 
cestou snažili doučit, (pardon, zopakovat), 
pár včelařských vědomostí, které po celý 
rok pilně v kroužku studovali.
8:00 – Jsme na místě – zaparkovat byla 
hračka, ale uhlídat 7 dětí (tzn. celkem 
14 nohou), aby z auta vystoupily správně, 
tedy pravou napřed. No bylo to náročné, 
co vám budu povídat. Následovalo uvítání, 
nutná (nikoli nudná) registrace a rozdělení 
do soutěžních týmů. Už od samého začátku 
panovala velmi pohodová nálada, děti sice 
trochu pohltila nervozita, ale ne na dlouho.
8:30 – Snídaně, tak zde si dovolím 
vzpomenout výtečné, opravdu výtečné 
koláčky s tvarohem a povidly, které nám 
napekly paní kuchařky v místní škole. Když 
jsem je směle žádala o recept, s úsměvem mi 
řekly: „Nedáme! Až na ně dostanete chuť, 
přijeďte nás navštívit a my Vám je rády 
upečeme!“
9:00 – Všeobecný vědomostní test - zde 
prozradím tolik, že z výrazu dětí (asi 
tokovýto) jsem měla obavy, ale nic není tak 
černé, jak se na první pohled zdá. Znáte to 
určitě taky, že? Po testu se děti s chutí vrhly 
i na ostatní disciplíny, které jsem zmínila v 
úvodu. A vše šlo hezky jako po másle.
13:00 – Oběd… Hurá! Soutěž ukončena 
(výsledky budou sděleny až na závěr dne 
– asi v 17:30, tak prosím, vydržte, my 
museli vydržet též). Ještě k tomu obědu...
ten byl také výborný (řízek). U tohoto 
jídla bylo povídání povoleno, to opravdu 
jinak nešlo. Děti si vzájemně sdělovali své 

pocity a postřehy, co popletly, pak zase to, 
co nepopletly, zkrátka emoce byly všude 
kolem nás.
14:00 – Návštěva místní farmy Bylinky 
s.r.o., kde se pěstují bylinky. Zde nás 
zaměstnanci farmy zasvětili, jak to provést, 
aby nám vyrostla krásná voňavá rostlinka 
a my si na ní pak pochutnali. Bylo to 
zajímavé, naučné a velmi zelené.
15:00 – Návštěva číslo dvě – Agrodružstvo 
v Miroslavi. Přiznám, že když jsem se tento 
bod programu dozvěděla, maličko jsem 
znejistila. A nejen já. Všude se šeptalo 
asi toto, co tam budeme jako dělat? 
Ale musím, říct, že to bylo super! Děti 
i dospělí byli nadšení. Pracovníci družstva 
nás areálem provedli a přitom odpovídali 
na všetečné dotazy (nejen dětí), a zkrátka 
byli moc fajn (jako paní kuchařky). Viděli 
jsme toho spoustu – pštrosy, prasátka, 
selátka, kravičky, býky, telátka, kočky, 
myši, kombajny, nakladače, vykladače, 
baliče, traktory,…nechtělo se nám odtud.  
Ale čekal nás zlatý hřeb dne…zámek!
16:00 – Návštěva číslo tři – zámek 
v  Miroslavi, zde byl pro děti přichystán 
zábavný program – hledání klíče k truhle 
s pokladem. A pro nás, velké, byla připravena 
komentovaná prohlídka zámku. Lepší 
zakončení dne jsme si ani vysnít nemohli…
strávili jsme podvečer na zámku. Dokonce 
jej kvůli nám i uzavřeli pro veřejnost. To už 

jsme si připadali jako v pohádce. Zámek je 
sice malý, ale moc hezký a povídání o jeho 
historii bylo doslava dechberoucí. Tak se 
tam někdy určitě jeďte podívat. Ale  to 
nejdůležitější na nás teprve čekalo…
ano, hádáte správně, vyhlášení výsledků 
soutěže.
17:30 – Vyhlášení vítězů… Nutno říct, 
že slavnostní ceremoniál probíhal ve 
veselém, a také romatickém duchu – 
přímo na nádvoří zámku, sluníčko akorát 
zapadalo a ta spousta jiskřiček v dětských 
očích...jedním slovem - kouzelné. Naše 
„želízka v ohni“ dopadli následovně: Starší 
kategorie – Marťa Teclová – 4. místo, 
Kačka Mrkvová – 18. místo, Jožka Šeffer 
– 19. místo, Adam Valenta – 21. místo 
a Peťa Krišica – 26. místo. Mladší kategorie 
– Marek Krišica – 17. místo a Šimon Tecl 
– 33. místo. Tak co říkáte? Paráda, viďte? 
Jsou šikovní. I náš pan vedoucí je šikovný 
a také trpělivý. Děkujeme, Romane, za 
přípravu. Ještě dodám, že celkový počet 
dětí/soutěžících byl 80.
19:00 – Vracíme se domů… unavení, ale 
šťastní… 2 auta + 7 dětí (spí všechny) + 
2 dospělí + 1 GPSka.

Zdeňka Teclová


