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STAROSTA OBCE: ÚVODNÍ ČLÁNEK

Provoz aquaparku Co jste hasiči, co jste 
dělali?

Mládež v SK
strana strana strana
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Vážení občané,
Podzim je zde v plné parádě, do konce 
roku moc času neschází a proto je ideální 
doba, kdy bych měl hodnotit činnost 
v obci. V letošním roce se žádné větší 
stavební akce nekonaly. O to více se řešily 
drobné záležitosti.
Počátkem roku jsme zažádali o dotace na 
památky místního významu a kulturní 
památky. Jednalo se o tři kříže, na které 
jsme na jejich opravu obdrželi dotaci 
z Jihomoravského kraje dotaci ve výši 
41.000,- Kč. Další schválená dotace od  
JMK ve výši 38.000,- Kč byla určena 
na opravu kulturní památky sochy 
sv. Jana Nepomuckého. Kříže byly již 
opraveny v  polovině léta, socha sv. Jana 
Nepomuckého se opravuje průběžně 
dle technologického plánu. Tuto opravu 
provádí akademický sochař a restaurátor 
Mgr. A. Josef Petr.
Z Ministerstva obrany máme odsou-
hlasenou  dotaci ve výši 133.000,- Kč na 
opravu pomníku padlých.  Do opravy je 
zahrnuta i úprava okolí. Dílo kameníka 
Karla Konečného ze Žarošic tímto dostane  
původní lesk. Na tuto opravu k žádosti 
o dotaci musel být doložen restaurátorský 
záměr. Tento vypracoval odborník v restau-
rování památek Bc.  A.  Petr  Vojáček. 

Sezonu roku 2017 bych hodnotil jako 
lepší průměr. Celková návštěvnost 
byla 12 806 hostů. Na vstupném 
bylo vybráno 579 300 Kč a pronájem 
občerstvení činil 67 000 Kč. 

Jak mnozí víte, naše zásahová 
jednotka sboru dobrovolných hasičů 
je předurčena k ochraně obyvatelstva 
(OOB) a to na základě rozhodnutí 
HZS JMK se souhlasem obce a sboru. 

Mladší přípravka SK UHŘICE zahájila 
v září letošního roku svůj již 3. soutěžní 
ročník. 

K  následné realizaci dojde v  nejbližší 
době s ohledem na klimatické podmínky. 
Od památek ve stručnosti odbočím 
a  seznámím Vás s nadčasovým přínosem 
pro naši obec, což je rozvod optického 
kabelu pro internet. Tímto krokem dojde 
u zákazníků fa. Internext ke zrychlení 
internetu ze stávajících max. 20 Mb 
na 50  Mb (je možné i 100 Mb), což je 
neskutečné zlepšení současného  stavu, 
zvýší se tak i spolehlivost. Díky jedné  
z nejnovějších technologií v tomto směru,  
navíc v rámci optického kabelu bude 
i  přenos televizních kanálů. Namítnout 
se dá, že nám přibude další kabel ve 
vzdušném vedení, ale ještě v tomto roce 
dojde k  odstranění nefunkčních rozvodů 
telefonního vedení, což bude dostačující  
kompenzace za nový kabel. Odstranění 
nefunkčních  kabelů se řešilo s telekomu-
nikačním úřadem více jak rok, až druhý 
dopis adresovaný na centrálu do Prahy věc 
rozhýbal.
Tímto jsem ve stručnosti vypíchl některé 
z drobnějších akcí tohoto roku. Věřím, že 
i takovými drobnějšími kroky zlepšíme 
kvalitu života v obci. Faktem je, že optický 
rozvod internetu je přínosem spíše pro 
mladší generaci, ale rád se v této věci budu 
mýlit.

Petr Tihelka, starosta
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KRÁTCE 
ZE ŠKOLY

Nový školní rok 2017/18 byl slavnostně 
zahájen dne 4. září 2017. V uvedený den 
zahájila provoz i mateřská škola. Prvňáčci 
byli přivítáni už na schodech, kde je čekali 
ostatní školáci. Zahájení provedla ředitelka 
školy Marcela Procházková. Přítomen byl 
starosta obce Petr Tihelka. Zahájení se také 
zúčastnili rodiče, prarodiče a další rodinní 
příslušníci. Prvňáčkům byly předány 
upomínkové listy a dárečky.
Organizace školy je v letošním školním 
roce následující:

• I. třída (1.a 2. ročník), celkem 14 dětí 
- třídní učitelka Marcela Procházková.

• II. třída (3. a 4. ročník), celkem 8 dětí 
- třídní učitelka Jana Horáčková.

Ve II. třídě působí i asistentka pedagoga 
Iva Krakovičová, protože je zde vzděláváno 
dítě se zdravotním postižením. III. 
V obou třídách vyučuje ještě paní učitelka 
Barbora Vašíčková.

Základní školu navštěvuje v letošním 
školním roce 22 žáků, v letošním roce 
jsme museli požádat zřizovatele o výjimku 
z počtu žáků, které bylo vyhověno.
V družině působí paní vychovatelka Iva 
Krakovičová. Do družiny je přihlášeno 
všech 22 dětí naší školy.
Mateřskou školu navštěvuje celkem 35 
dětí a starají se o ně paní učitelky Petra 
Bajerová, Barbora Vašíčková, Hana 
Stoklasová a Alena Strmisková. Vzdělávání 
probíhá ve třídě Pastelek a Sluníček. 
Provoz na žádost rodičů zůstává stejný 
jako v loňském roce a je každý pracovní 
den od 6.30 do 16.30 hodin.
Úklid a provoz škol mají na starost paní 
Marcela Šmerdová a Michaela Burešová, 
kuchyň a jídelnu  paní Anna Tumová 
a  obědy nám vaří paní kuchařky Iva 
Šefferová a  Lenka Havránková.

A co už jsme v tomto školním roce stihli? 
6. září jsme byli stavět skřítkům domečky, 
13. září jsme odpoledne vyrazili směr 
Kyjov a shlédli filmové představení  Já,  
padouch 2. Ve středu 27. září jsme využili 
slibovaného krásného počasí a uspořádali 
již 8. olympijské hry. Počasí nám vyšlo 
a my na hřišti bojovali ze všech sil. Každý 
z nás si odnášel medaili ( někdo i několik) 

a připili jsme si „rychlými špunty“, které 
nám přinesly maminky. Poděkování patří 
hlavně paní Katce Hrubé a Radce  Mokré, 
které  byli hlavními organizátory. 1. října 
jsme byli vítat naše nejmladší občánky a 
děti z mateřské školy pro ně připravily 
přáníčka a krátké pásmo básniček 
a písniček.

A co plánujeme na nejbližší týdny? 
Pojedeme do divadla Radost, opět do 
kina a navštíví nás hudebníci s hudebním 
programem. Máme objednaný program 
zaměřený na prevenci. 17. října bude 
uspořádán sběr starého papíru a jarních 
měsících jej zopakujeme. Po celý rok 
budeme sbírat sušenou pomerančovou 
a citronovou kůru. 19. října plánujeme 
„Den otevřených dveří v základní škole. 
Kdokoliv se může přijít podívat během 
celého dopoledne do výuky.  Na listopad 
zase Svatomartinskou slavnost, vánoční 
ateliér pro děti z MŠ i ZŠ na prosinec 
vystoupení u vánočního stromu a pro 
seniory na KD.

V letošním školním roce děti navštěvují 
6 zájmových kroužků – 2 skupiny 
keramického kroužku, rukodělný 
a  folklorní kroužek, výuka hry na flétnu 
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a kroužek anglického jazyka.  Je vyučován 
nepovinný předmět náboženství.
Snažíme o malou oslavu každých 
narozenin. Oslavenec si svůj den užívá – 
chodí celý den s medailí DNES MÁM 
NAROZENINY  a má ten den určitá 
privilegia – jde první na oběd, nedostane 
špatnou známku (i kdyby si ji třeba 
zasloužil), nebude zkoušený, pokud 
nebude sám chtít. Dítě z MŠ jde první 
na vycházce a podobně. Oslavujeme tento 
den v rámci třídy se svými kamarády 
a  je pro něj připraven narozeninový talíř 
u oběda.

Pokračujeme ve vaření pro cizí strávníky 
a ve spolupráci s obcí zajišťujeme i rozvoz 
obědů.

Snad je za námi naše práce a úsilí vidět. 
Pro všechny zaměstnance školy je největší 
odměnou úsměv dětí a samozřejmě i jejich 
rodičů. 
Plánů máme hodně... Uvidíme, na co 
nám budou stačit síly a co se nám podaří. 
Vše se nedá naplánovat, některé aktivity 
se podaří lépe, některé nemohou být 
zorganizovány vůbec třeba díky nemoci 
nebo nepříznivému počasí. Budeme rádi 
za vaše náměty a zpětnou vazbu, co udělat 
lépe či jinak nebo co se naopak podařilo 
a máme v tom pokračovat. 
Přejeme všem krásný a barevný podzim 
plný sluníčka a hezkých dnů. Za děti 
a  zaměstnance ZŠ a MŠ Uhřice Marcela 
Procházková, ředitelka školy.

Mgr. Marcela Procházková
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LETOŠNÍ PROVOZ MÍSTNÍHO AQUAPARKU

Sezonu roku 2017 bych hodnotil jako lepší průměr. Celková 
návštěvnost byla 12 806 hostů. Na vstupném bylo vybráno 
579 300 Kč a pronájem občerstvení činil 67 000 Kč. 

Celkový příjem byl 646 300 Kč.

Z toho výdaje:
• Elektrické energie - 148 000 Kč
• Voda - 106 000 Kč
• Bazénová chemie - 63 000 Kč
• Revize, školení, servis, opravy - 108 000 Kč
• Platy - 149 000 Kč

Celkem výdaje - 574 000 Kč

Z tohoto vyplývá, že provoz koupaliště byl v letošním roce ziskový. 

V těchto výdajích nejsou započítány odpracované hodiny 
obecních zaměstnanců:

• cca: 250 hodin práce na přípravu sezony
• cca: 230 hodin sečení trávy a úprava  zeleně v sezoně
• cca: 180 hodin zazimování koupaliště

Bohužel nás, jak si mnozí z vás všimli, trápilo odpadávání 
obkladů na rekreačním bazénu, kde jsme vlastními silami 
opravili cca 5% plochy. S jistotou můžeme říci, že v příštím 
roce budeme muset opravit minimálně 20% dalších ploch. 
Tento problém je ještě řešitelný, ale bohužel nás v letošním 
roce nejvíce trápil únik vody.
  Na požadavek krajské hygienické stanice musel být pro 
dopouštění čistě bazénové vody osazen vodoměr z důvodu 
každodenního sledování dopouštění vody na jednoho 
návštěvníka, což činí 60 litrů na osobu. Vodoměr byl osazen 
v polovině sezony roku 2016, kdy už jsme pojali podezření 
z úniku bazénové vody. Letošní sezona nám tuhle skutečnost 
potvrdila a dle odečtů se za sezonu 2017 ztratilo skoro 700 m3 
vody. Dříve byla spotřeba vody měřena jedním centrálním 
vodoměrem pro celý areál aquaparku a tím pádem se nedalo 
přesně určit množství úniků.  Zpřísňující se normy a požadavky 
na provoz nám pomohly závadu objevit.
Jde o to, že pod bazénem a po obvodu bazénových stěn jsou 
řádově desítky možností, kde se může voda ztrácet.
Momentálně řešíme firmu, která by nám tuhle závadu přesněji 
identifikovala a případně opravila. Doufám, že se nám podaří 
tyto problémy co nejefektivněji odstranit, aby se dal areál 
aquaparku provozovat za co nejpříznivějších podmínek pro 
obec.

Petr Tihelka, starosta
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SDH UHŘICE
CO JSTE HASIČI, CO JSTE DĚLALI?

Jak mnozí víte, naše 
zásahová jednotka 
sboru dobrovolných 
hasičů je předurčena 
k ochraně obyvatelstva 
(OOB) a to na základě 

rozhodnutí HZS JMK se souhlasem obce 
a sboru. 
Co to vlastně znamená? Zajištění 
zasahujících jednotek při mimořádných 
událostech, například při posledním zásahu 
po přívalových deštích ve Strážnici. Jde 
především o zabezpečení přípravy a výdaje 
stravy, nouzového ubytování, místa pro 
odpočinek, sušení pracovních obleků 
a  podobně. Dále je to zajištění evakuace 
a ubytování osob se zasažených oblastí, 
včetně jejich evidence, roztřídění podle 
zdravotního stavu a potřeb nutných pro 
pobyt v evakuačním zařízení s nezbytným 
zajištěním dostatku stravy, hygieny, 
zdravotní služby apod. To vše společně s 
druhou předurčenou  jednotkou v  okrese 

Hodonín - Žeravicemi, hasičským 
záchranným sborem JMK a dále dle potřeby. 
Příkladem může být stavba ubytovacího 
zařízení v Poštorné.
Naše letošní cvičení bylo zahájeno zasláním 
zpráv SMS a sirénou z centra KOPIS 
JMK Brno dne 12. 8. 2017 v 17 hodin. 
Dle zprávy SMS došlo k sesuvu půdy 
části břehu pod kostelem a částečnému 
zavalení pěti domů bahnem. Byla nařízena 
evakuace osob nacházející se v dané oblasti 
s nutností ubytování a stravy asi 50 osob na 
dobu nejméně jedné noci. Součastně s naší 
jednotkou je povolána také jednotka SDH 
Žeravice. Evakuační středisko bylo zřízeno 
na KD v naší obci.
Začíná průzkum zasažené oblasti, 
vyhledávání a shromažďování osob pro odvoz 
na KD. Osoby vykazovaly různá zranění a 
to např. psychické problémy, zdravotní 
obtíže, těhotenství a podobně. Je nutné 
zajistit ubytování, stravu, hygienu a nocleh. 
Proto bylo okamžitě zahájeno budování 

přijímacího místa pro evakuaci, včetně 
evidence a výdeje stravy. Bylo připraveno 
50 míst pro nocleh evakuovaných obyvatel 
včetně jedné kočky. Po zhodnocení situace 
byla po vydatné večeři stanovena večerka. 
Ráno byl proveden budíček, kontrola 
stavů a počtu evakuovaných osob. Byla 
podána snídaně v podobě párků, kávy, 
čaje a prostředku pro uklidnění. Poté bylo 
cvičení ukončeno.
Následovalo zhodnocení, likvidace 
evakuačního střediska, úklid KD a okolí. 
KD byl předán zpět v pondělí.
Omlouváme se za případné omezení 
v dolní části obce po dobu cvičení. Je 
nezbytné poděkovat všem účastníkům 
cvičení, ale především všem „účinkujícím“ 
za perfektní provedení. Dík také patří 
členům zásahové jednotky SDH Uhřice 
a  SDH Žeravice a vedení obce za 
spoluúčast.
Bylo evakuováno 51 osob a jedna kočka. 
Zúčastnilo se 11 hasičů SDH Uhřice, 
8 hasičů SDH Žeravice, 4 hasičská vozidla 
s dvěma přívěsy OOB včetně výbavy. 
Zvláštní poděkování patří velitelům 
jednotek, kteří toto cvičení připravili.

Hasiči z Uhřic a Žeravic
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MLADÍ HASIČI OPĚT NA HASIČSKÉM SOUSTŘEDĚNÍ

Jako každý rok, tak i letos se zúčastnili 
naši mladí hasiči hasičského soustředění. 
Místem pobytu jsme letos poprvé vybrali 
táborovou základnu Chaloupky, která 
se nachází na polosamotě u obce Nová 
Brtnice, v katastru obce Kněžice.
Jedná se o pobytové ekocentrum v bývalé 
panské hájovně s celoročním provozem. 
Ubytovaní jsme byli ve 2 ložnicích na 
palandách a v 9 pokojích s vlastním 
sociálním zařízením a sprchou. V budově 
se nachází několik učeben a sál. V těsné 
blízkosti pak ohniště, hřiště, kryté venkovní 
učebny, meteorologická stanice, bylinková 
zahrada, skleník, chlebová pec, rybníček 
a amfiteátr. 
Letošního soustředění se zúčastnili také 
mladí hasiči ze Žarošic a Násedlovic. Děti 
zde trénovaly požární útok, štafety a branný 
závod. Připravovaly se tak na novou sezónu. 
Nebylo to ale jenom o práci a učení, ale 
také o poznání nových kamarádů. 
Během soustředění jsme navštívili 
hasičský záchranný sbor v Jihlavě, kde 
děti zhlédly veškeré vybavení a dozvěděly 
se mnoho zajímavých věcí. Po návštěvě 
profesionálních hasičů jsme se vydali do 
krásné zoologické zahrady. Zoo Jihlava je 
rozdělená do pěti kontinentů a nachází 
se v malebném údolí řeky Jihlávky, v 
bezprostřední blízkosti centra města. K 
vidění je zde téměř 200 druhů exotických 
zvířat umístěných v zajímavých expozicích 
- africká vesnice Matongo, asijský parčík 
Hokkaido, jihoamerická Hacienda 
Escondido, pavilon šelem, Australská farma 
či Africká savana.
Jiné dny, když už jsme měli dost 
natrénováno, jsme navštívili například 

hasičské muzeum v Heralticích. Muzeum je 
postupně tvořeno od roku 2002, K otevření 
došlo v roce 2004 při oslavách 110 let od 
založení místního sboru dobrovolných 
hasičů. V roce 2014 došlo k rozšíření 
muzea o přístavbu a rozšíření sbírek. 
Součástí sbírek muzea je primárně hasičská 
historická technika. Hlavní část sbírky je 
založena kolem historické ruční stříkačky z 
roku 1920, která patřila místním hasičům, 
od počátku také byly vystaveny hasičské 
uniformy, historické požární vozidlo 
zakoupené před 25 lety od dobrovolných 
hasičů z Kostníků, přenosné stříkačky či 
malá vodní souprava
S návštěvou muzea jsme spojili i prohlídku 
do místní vodárny. Jedná se o zajímavý 
vodárenský areál, který patří vodárenské 
akciové společnosti. Stavba “Vodárenský 
areál Heraltice” je jednou ze součástí 
vodohospodářského díla tzv. “Vodovodu 
Heraltice”. Do tohoto areálu je přivedena 

podzemní voda z okolního jímacího 
území, tady se voda odkyseluje a filtruje 
na odkyselovací stanici a z  areálu je 
samospádem dopravena až do města 
Třebíče. Voda svoji kvalitou dosahuje 
parametrů kojenecké vody. Provozní 
budova je řešena jako přízemní 
nepodsklepený objekt se sedlovou 
střechou, je zasazena do areálu tak, aby 
svojí polohou nerušila architektonicky 
cenný objekt odkyselovací stanice. Celý 
areál je upraven do okrasné zahradní 
podoby. 
Na závěr každého soustředění musí být 
závody, nebylo tomu jinak ani letos. 
V  porovnání sil mezi staršími žáky jsme 
zvítězili. Mladší žáci skončili na 3. místě. 
Všem se nám pobyt moc líbil a už nyní se 
těšíme na další shledání s našimi novými 
kamarády.

Hasiči Uhřice
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začíná stoupat. Nejvíce vstřelených branek 
má na kontě defenzivní záložník Richard 
Pěnčík (3), což samo vypovídá o střelecké 
pohodě našich útočníků. Je také třeba říci, 
že jsme loni měli jednu z nejlepších obran 
v soutěži a to letos také neplatí, neboť 
počet obdržených gólů je na můj vkus 
příliš vysoký. Nezbývá, než se ve zbytku 
podzimních kol porvat, a připsat si do 
tabulky co nejvíce bodů, aby bylo v jarní 
části oč hrát. K tomu budeme samozřejmě 
nadále potřebovat Vás a  Vaši výraznou 
fanouškovskou podporu. Děkuji.
 

Tomáš Valihrach

není schopna tento deficit vyrovnat, je 
nezbytné v nutné míře využívat také vodu 
z veřejných zdrojů. Jen pro zajímavost – 
v letošním roce činí výdaje za vodu téměř 
30 tis. Kč.
Dne 30. září jsme tradičně provedli sběr 
kovošrotu. V souvislosti s tím bych chtěl 
zmínit, že všechny jmenované akce jsou 
pro nás více než důležité, protože výtěžek 
z nich pak např. pokryje náklady na již 
zmíněnou vodu.
Nyní se však už plně věnujeme přípravám 
na letošní Martinské hody a Kateřinskou 
zábavu a na obě akce Vás prostřednictvím 
přiložené pozvánky samozřejmě co 
nejsrdečněji zveme. 

Josef Mokrý – jednatel SK

ně tudíž větší skok, tak jsou výsledky 
různorodé. Nedá se však říci, že bychom 
v soutěži nějak propadávali. Myslím, že 
výkony jsou zatím odpovídající složení 
družstva a kluci a holky se budou dále 
zlepšovat.
Čas na větší zhodnocení však přijde až 
po konci podzimní části, kdy se jistě již 
sami trenéři dostatečně vyjádří ke svému 
družstvu a jejich snažení.

Josef Mokrý – jednatel SK

SK UHŘICE

SK UHŘICE V PRŮBĚHU ROKU 2017

ŽÁCI OPĚT 
V SOUTĚŽI

Zdravím fanoušky uhřické 
kopané.
Po úspěšném prvním 
ročníku v I.B třídě 
dospělých jsme v polovině 
července nastoupili k letní 

přípravě. Na začátek nás řádně prověřil 
divizní soupeř ze Bzence a rázně nám 
ukázal ,že nás čeká mnoho práce a  to 
zejména v dohánění fyzické kondice. 
Do mužstva se vrátil Mirek Trčka ml. 

Alespoň ve stručnosti bych Vás rád 
informoval o dění v rámci našeho SK za 
dobu od vydání posledního zpravodaje. 
Po ukončení uplynulé sezóny 2016/2017, 
která pro obě družstva dopadla skvěle, jsme 
se částečně přepnuli do prázdninového 
režimu, avšak jen na chvíli, protože již 
1. července jsme zajišťovali občerstvení 
na akci zvané VŮDŠTOK, která 
možná nebyla některými občany přijata 
pozitivně, nicméně jednalo se v podstatě 
o výpomoc kolegům z Nenkovic, kde se 
tato akce každoročně pořádá, a protože 
v  letošním roce probíhali v areálu hřiště 
v  Nenkovicích stavební úpravy, nemohla 
se tam tato akce konat. Hned 15. července 
jsme uspořádali 6. ročník Memoriálu 

Jak je již zmíněno v článku o naší mladší 
přípravce, tak se nám po několika sezónách 
opět podařilo dát dohromady družstvo 
žáků, které se v letošním roce účastní 
mistrovských utkání v rámci okresní 
soutěže mladších žáků OFS Hodonín 
2017/2018.
Mladší žáky SK UHŘICE má pod svými 

a zkvalitnit kádr přišel také Radim Šnejdar 
z Archlebova. 
Ani jsme se nenadáli a už se kvapem blížil 
začátek soutěže. V generálce jsme prohráli 
v Kobeřicích 1:3, když nás domácí předčili 
hlavně pohybem a produktivitou.
Start do soutěže nám vcelku vyšel, 
když jsme po dvou kolech získali čtyři 
body, ale další zápasy už nám tolik 
radosti nepřinesly a začali jsme se trápit. 
Největším problémem se pro nás stala 
koncovka, kdy se nám nedaří proměňovat 
i ty největší šance, jež si vypracujeme. 
V minulém ročníku nám tam spadlo 
všechno, ale teď tomu tak není a nervozita 

Františka Pěnčíka, na kterém tentokrát 
uspěli hráči „horního konce“ a mohli se 
tak vůbec poprvé radovat z prvního místa 
na tomto kamarádském turnaji.
Během letního období jsme provedli 
nezbytné opravy a úpravy areálu, aby bylo 
vše maximálně připraveno na zahájení 
nového soutěžního ročníku, který 
odstartoval 13. srpna. Zde bych jen chtěl 
zmínit, že již druhým rokem máme vlivem 
značného srážkového deficitu (sucha) 
největší starosti a problémy s udržováním 
trávníku našeho hřiště v alespoň 
průměrném stavu. Tato nepříjemnost 
se samozřejmě negativně promítá do 
našich nákladů souvisejících s údržbou 
celého areálu a jelikož naše vlastní studna 

křídly trenérská dvojice Jindřich Gálíček 
a František Pěnčík. Pro podzimní část této 
sezóny má družstvo mladších žáků toto 
složení: Gálíček Jindřich, Helísek Petr, 
Hrubý Adam, Luskač Filip, Malíková 
Karolína, Matouš Václav, Mokrá Adéla, 
Poláček Matěj, Roun Tomáš, Veselý Adam, 
Veselý Radim a Vrána Ondřej. V průběhu 
podzimu se k týmu přidali ještě Tecl 
Šimon a Teclová Martina.
Družstvo se zatím spíše sehrává a učí, 
a  jelikož je tvořeno hráči, kteří například 
měli delší herní prodlevu, nebo kluky, 
kteří přišli z mladší přípravky a je to pro 
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA V NOVÉ SEZÓNĚ
Mladší přípravka SK UHŘICE zahájila 
v září letošního roku svůj již 3. soutěžní 
ročník. Po uplynulé sezóně se do družstva 
mladších žáků přesunuli Gálíček Jindřich, 
Hrubý Adam, Poláček Matěj a Vrána 
Ondřej. Dále pak skončili Bělohoubek 
Matyáš a Auf Tomáš. Postupně se k nám 
však přidali také někteří noví hráči, takže 
v současné době má družstvo mladší 
přípravky následující složení: Čelko Ondřej 
(5), Čelková Nicol (7), Dvorský Štěpán 
(5), Letavka Patrik (5), Mokrý Mikuláš 
(6), Mokrý Ondřej (8), Moravčík Matyáš 
(6), Poláček Viktor (6), Trčka Marek (7), 
Valihrach Tobiáš (6) a Valihrachová Nella 
(9). V závorce za jménem je pro informaci 
uveden vždy věk hráče.
Na nezájem nejmenších kluků a holek 
o fotbal si tedy nemůžeme stěžovat, což nás 
jenom těší.

Tak trochu i tajně doufám, že jsme 
založením družstva mladší přípravky před 
3 lety začali s obnovou prořídlé fotbalové 
základny. Troufám si také tvrdit, že jsme 
díky tomu mohli opět přihlásit družstvo 
žáků do soutěže. V letošním roce je to 
konkrétně družstvo mladších žáků.
Ačkoliv zatím příliš nevyhráváme, 
neznamená to, že bychom byli v soutěži 
jen do počtu. Výsledky jsou s ohledem 
na naši převážně nízkou věkovou hranici 
velmi pěkné a hodně zápasů je vyrovnanou 
fotbalovou partií. Snažíme se dbát na 
to, aby všichni hráči dostali na hřišti 
odpovídající prostor a herní vytížení, i když 
je to s ohledem na systém hry 4 + 1 a 11 
našich hráčů někdy náročné.
Částečně tomu však pomohlo nové pravidlo, 
které se od letošního ročníku uplatňuje, a to 
je doba hry, která je nově stanovena na 4 x 

15 min (dříve 2 x 20 min). I když některé 
kluby zatím příliš nechtějí toto pravidlo 
aplikovat (konkrétně ve St. Poddvorově 
a ve Ždánicích jsme se neshodli), přesto 
doufáme, že i tam se brzy vše sjednotí. 
Svůj čas si tedy na hřišti odehrají opravdu 
všichni bez ohledu na výsledek. Jde nám 
především o to, aby se hráči „otrkali“ 
a fotbal je bavil. Myslíme si, že v tomto 
věku je to především o sportovní zábavě 
v kolektivu jako takové. 
Ačkoliv nám letos podzimní počasí příliš 
nepřeje, tak kluci a holky stále chodí 
v hojném počtu na tréninky i zápasy a my 
se tak všichni společně můžeme těšit ze 
smysluplně využitého volného času.

Josef Mokrý – trenér mladší přípravky SK
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SBĚR KOVOŠROTU
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OBEC UHŘICE A FLORISTKA EVA KOŘÍNKOVÁ VÁS ZVOU NA

ADVENTNÍ PRODEJNÍ VÝSTAVU

● ADVENTNÍ VĚNCE
● VÁNOČNÍ DEKORACE
● SVÍCNY
● DEKORACE NA DVEŘE
● VÁNOČNÍ OZDOBY
● KOMPONENTY NA TVOŘENÍ
● SVÍČKY
● DROBNÉ DÁRKY

NEDĚLE   26.11. 2017
14:00 – 16:00 HODIN
sál hasičské zbrojnice

Přijďte nakoupit, inspirovat se... Těšíme se na Vás.

MALÉ HODY
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3. PROSINCE V 17 HODIN PŘED ŠKOLOU

NA PRVNÍ ADVENTNÍ NEDĚLI 

24. PROSINCE VE 21 HODIN PŘED ŠKOLOU

VYSTOUPÍ DĚTI  ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY

SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME

OBECNÍ ÚŘAD A ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

OBECNÍ ÚŘAD A KULTURNÍ KOMISE OBCE UHŘ ICE

SVĚTLO A TEPLO S SEBOU

SRDEČNĚ VŠECHNY ZVEME

ROZSVÍCENÍ VÁNOCNÍHO STROMU

STEDROVECERNÍ ZPÍVÁNÍŠTEDROVECERNÍ ZPÍVÁNÍŠTEDROVECERNÍ ZPÍVÁNÍˇSTEDROVECERNÍ ZPÍVÁNÍˇSTEDROVECERNÍ ZPÍVÁNÍ

ˇROZSVÍCENÍ VÁNOCNÍHO STROMUˇROZSVÍCENÍ VÁNOCNÍHO STROMU

ˇSTEDROVECERNÍ ZPÍVÁNÍˇSTEDROVECERNÍ ZPÍVÁNÍ
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VČELAŘI - ZHODNOCENÍ LETOŠNÍHO ROKU

Milý čtenáři, rád bych Vás jménem 
uhřických včelařů informoval o tom, jaký 
byl letošní rok z pohledu včelaření. 
Včelařská sezóna závisí hodně na tom, 
jak moc „náročná“ byla zima. Ta letošní 
byla průměrná, až na výkyvy, které jsme 
zaznamenali počátkem měsíce ledna. 
Tyto výkyvy daly včelám docela zabrat 
a v mnoha případech se to také projevilo 
na síle včelstev v jarních měsících. Během 
zimy si včelaři připravují potřebné věci 
pro nadcházející sezónu – stloukají rámky, 
vytavují vosk nebo zatavují mezistěny, které 
pak včely použijí na výstavbu voskového 
díla. 
Již počátkem měsíce března jsme měli díky 
příznivému počasí možnost nahlédnout do 
úlů, abychom zjistili, jaká je síla včelstev 
a podle toho se také zařídili. Některá slabší 
včelstva bylo nutné spojit se silnějšími. 
Kromě důležité jarní prohlídky jsme také 
léčili proti varoáze, která se na našem 
území začala u včel objevovat v 70. letech 
minulého století. 
V dalších měsících už včelstva nabírala 
na síle a bylo nutné rozšiřovat jejich 
prostory v úle, aby nedocházelo k častému 
rojení. Dnes je pro většinu včelařů rojení 
nežádoucí, neboť dochází k výraznému 
oslabení původního včelstva. Navíc je třeba 
vzít v potaz, že existují mnohem efektivnější 
způsoby, jak vytvořit nové včelstvo (tzv. 
oddělek). Opatření proti rojení musí včelař 
aplikovat zhruba do 20. června, pak už 
případy rojivosti nejsou tak časté. 
V první polovině měsíce května jsme 
nasadili medníky a čekali, co do nich včely 

přinesou. Donesly toho dost - ke konci 
měsíce května bylo první medobraní. 
Tento první med je složený s nektaru řepky, 
ovocných stromů, pampelišek, ale i jiných 
jarních květin. Řepkový med se musí díky 
svému složení pastovat, aby nedocházelo 
k příliš intenzivní krystalizaci. Mnozí lidé 
považují tento med za jakýsi „méněcenný“, 
ale určitě tomu tak není, ba právě naopak. 
Po této „úrodě“ řepkového medu však 
přišel výrazný útlum, kvůli velkému suchu. 
Z květů lip prakticky nic nebylo a květy 
akátu včelám také moc nektaru nevydaly. 
Sezónu však zachránila slunečnice, ze které 
včely donesly mnoho pylu i nektaru. Druhé 
vytáčení medu přišlo tedy, až odkvetla 
slunečnice. Po vytočení medu bylo nutné 
včely ošetřit před varoázou a také je nakrmit 
cukerným roztokem, aby přežily zimu. 
Závěrem chci tedy říci, že letošní sezóna 

nebyla až tak špatná jako vloni. Je také 
nutné podotknout, že se počet včelstev 
na katastru obce Uhřice zvýšil a to na 
krásných 39. Je to důležité a dobré, jak 
pro biodiverzitu přírody, ale také hlavně 
pro řádné opylování ovocných a jiných 
stromů, tak i v neposlední řadě pro 
dostupnost kvalitního medu, která už není 
úplnou samozřejmostí. Doufám, že Vás 
tento článek zaujal a loučím se včelařským 
mottem: „Včelám dík“.

Lukáš Gajárek


