
1

ZHODNOCENÍ ČTYŘLETÉHO VOLEBNÍHO OBDOBÍ 2014 - 2018

Tímto článkem bych chtěl zhodnotit činnost 
v obci a projekty, které se uskutečnily a ty 
které se realizují.

Jako největší úspěch bych zmínil vybudování 
nové mateřské školy, na kterou jsme 
získali dotace ve výši 15.000.000,- Kč. 
Realizováním této stavby se zajistilo důstojné 
zázemí pro děti v mateřské škole a následně 
se uvolnil prostor ve stávající budově, pro 
novou šatnu a prostory pro zájmové kroužky.

Důležitá akce, která v současnosti probíhá, 
je budování technické infrastruktury pro 
stavbu 19-ti nových rodinných domků. 
Se změnou územního plánu také dojde 
k  rozšíření obytné zóny do protilehlých 
zahrad soukromých vlastníků, kde bude 
možnost další individuální výstavby.

Další málo diskutovaná a známá byla koupě 
statku v Janově Dvoře a následný prodej 
cca 2/3 budovy statku pro podporu místního 
podnikání. Zbylá část zůstavá v majetku obce 
i s přilehlým pozemkem o výměře necelých 
3 000 m². Tímto krokem se navýšil majetek 
obce i prostor pro místní podnikání.

Ve dnech 11. – 18. 8. 2018 se konalo 
Letní hasičské soustředění, kterého se 
zúčastnily sbory dobrovolných hasičů 
okrsku č. 2, tedy z Uhřic, Dambořic, 
Násedlovic a Žarošic. Již druhý rok 
jsme se vydali na základnu Ekocentra 
Chaloupky v Kněžicích.

V sobotu 11. srpna jsme plni očekávání 
vyrazili na cestu. Cesta vlakem ubíhala 
rychle a po poledni jsme vystupovali na 
vlakovém nádraží v Okříškách. Odtud 
nás hasičské vozy převezly na základnu 

V tomto čtyřletém období skončila i doba 
udržitelnosti projektu recyklační plochy 
v  Janově Dvoře. Zjednodušeně, skončila 
doba, kdy se muselo zpracovat stanovené 
množství stavební suti, v opačném případě  

do Kněžic. Nastal čas ubytování. Mladší 
účastníci se ubytovali v budově a ti starší 
putovali do podsadových stanů, které jsou 
neméně lukrativní, jako pokoje v budově.

Při prvním nástupu se stanovila pravidla 
celého tábora a zahájila se celotáborová hra – 
Námořníci 2018. A mohl začít seznamovací 
večírek všech účastníků soustředění a poté 
rozdělení do družstev. Pak se naše hlavy 
daly dohromady a vymýšleli jsme název 
naší posádky.

by hrozilo vrácení dotace. V současné době 
je provoz a množství zpracovaného materiálu 
plně v režii obce.

 Za zmínku stojí opravy drobných památek  
v katastru obce, které proběhly ve  dvou 
etapách a to socha sv. Jana Nepomuckého,  
kříž u silnice do Janového Dvora, kříž u 
KD, kříž v Pani horách, u sjezdovky a dva 
na hřbitově, na které obec obdržela dotace 
v r.  2017 – 79.000,- Kč a v roce 2016 -  
33.000,- Kč. 

Strategickým dokumentem obce je územní 
plán. Momentálně probíhá schvalování 
nového územního plánu, na který jsme 
dostali dotaci 328 000,- Kč. V případě 
průběhu projednávacích a schvalovacích 
procesů bez komplikací, by mohl být nový 
dokument schválen v polovině roku 2019.

Dále se letos podařilo  získat dotaci  ve výši 
233 000,- Kč na rozšíření dětského hřiště na 
špici o workoutové cvičební prvky, což jsou 
cvičební prvky pro dospělé.

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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Nedá mi než upřednostnit tenhle 
článek před ostatními příspěvky.
Reaguji tímto na dotazy ohledně 
otevírací doby místního aquaparku, 
které se od poloviny 

Ukliďme Česko
Nedá mi než upřednostnit tenhle 
článek před ostatními příspěvky.
Reaguji tímto na dotazy ohledně 
otevírací doby místního aquaparku, 
které se od poloviny 

Vrkači
Nedá mi než upřednostnit tenhle 
článek před ostatními příspěvky.
Reaguji tímto na dotazy ohledně 
otevírací doby místního aquaparku, 
které se od poloviny 

Ukliďme Česko
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ZAČÁTEK ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019
Zahájení nového školního roku 
2018/2019 proběhlo 3. září 2018, 
pod taktovkou nového pana ředitele  
PhDr. Kamila Ježíka. Velký den to byl 
především pro naše prvňáčky a jejich rodiče. 

Devět žáků usedlo do svých lavic poprvé 
a snad se jim bude ve škole nejen líbit, ale 
také dařit. Druhý ročník čekal na sedm 
žáků, ve třetím je také sedm žáků a čtvrtý 
ročník je početně nejmenší, má tři žáky. 
I hned po úvodním přivítání všech žáků 
proběhlo divadelní představení „Jak se kůň 
stal učitelem počtů.“ 

První týden školního roku pokračoval tak 
trochu sportovně. V úterý nás čekal krátký 
pěší výlet do Zdravé Vody. Počasí se sice 
zdálo všelijaké, ale nakonec nám dopřálo 
hezkou procházku bez jediné kapky deště. 
Ve středu pro nás obec připravila táborák, 
tak jsme si místo svačiny, kterou nám každý 
den připravují maminky, opekli špekáčky. 
Děkujeme obci za zajištění táboráku 
a přípravu netradiční svačinky. Následoval 
program školní družiny, ve kterém 
jsme si zahráli několik her, abychom 
se společně po prázdninách opět sžili.  

Od čtvrtka nás čekalo vyučování podle 
rozvrhu. 

Druhý týden jsme opět nezaháleli 
a vydali se protáhnout naše těla. Ve středu 
12.  9. 2018 se na hřišti konala tradiční 
Olympiáda. Kolikátý to je ročník, to 
přesně nevíme, ale již pěknou řádku let si 
užíváme sportovní dopoledne, které pro 
nás připravují paní Radka Mokrá a paní 
Katka Hrubá, letos ještě ve spolupráci 
s paní Magdou Šindarovou. Po úvodní 
rozcvičce jsme se rozdělili do jednotlivých 
týmů tak, aby byly naše síly vyrovnané 
a šlo se soutěžit. Samozřejmě v duchu hry 
fair play. Disciplíny letošní Olympiády: 
skok z místa, hod na cíl, opičí dráha, 
sprint, hod do dálky, hod medicinbalem 
a závěrečný maraton. Každá hra má své 
vítěze i poražené, ale my jsme byli rádi, že 
naše účast potvrzuje zdravého sportovního 
ducha v každém z nás. Aneb není důležité 
vyhrát, ale zúčastnit se! Děkujeme za 
organizaci toho krásného olympijského 
dne!

Na konci září, dopřeje-li nám počasí, se 
chystáme do lesa stavět skřítkům domečky. 

Při jejichž realizaci se děti učí nejen 
pracovat s přírodním materiálem, ale také 
se snaží vnímat přírodu kolem sebe. 

Snažíme se také podporovat mimoškolní 
aktivity našich žáků, proto jim v letošním 
školním roce nabízíme možnost využití 
zájmových kroužků: keramika, hra na 
flétnu, anglický jazyk, myslivecký kroužek, 
dále je možnost navštěvovat výuku 
náboženství nebo DFS Uhřičánek. 

Ve školním roce 2018/2019 bude třídní 
učitel 1. a 2. ročníku PhDr. Kamil Ježík, 
3. a 4. ročníku Mgr. Jana Horáčková. 
Žáky všech ročníků bude také učit paní 
učitelka Iva Krakovičová, která je zároveň 
vychovatelkou ve školní družině. 

Doufáme, že následující dny školního roku 
budou plné radosti, očekávání nových 
příležitostí, nabytí a získávání vědomostí 
či dovedností, hledání nových kamarádů 
a spolupráce mezi námi navzájem. 

„Učitel ti může otevřít dveře, ale vstoupit 
do nich musíš ty sám.“    (neznámý autor)

Mgr. Jana Horáčková
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KRÁTCE  
Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

V letošním školním roce je ke vzdělávání do 
mateřské školy přihlášeno celkem 40 dětí. 
Je tedy téměř naplněna kapacita, která je 
43 dětí. 

Děti jsou rozděleny podle věku do dvou 
tříd. Dětem ve  třídě Pastelek se věnují paní 
učitelky Bajerová Petra a Vašíčková Barbora. 
Ve druhé třídě Sluníček působí paní 
učitelky Bc. Strmisková Alena a Kellnerová 
Anna. 

K 1.9.2018 jsou počty dětí věkově 
rozloženy takto: 3 děti šestileté, 10 dětí 

pětiletých, 8 dětí čtyřletých, 8 dětí tříletých 
a nejpočetnější skupinu tvoří děti dvouleté, 
kterých je 11. Pro děti, které již dosáhly 
5.roku  věku, je ze zákona předškolní 
docházka do MŠ povinná.

Začátek září bývá obtížnější na  adaptaci  
těch nových,  nejmladších kamarádů. Letos  
však byly slzičky jen první týden, a tak teď 
už je ve třídě nejmladších zase veselo.

Všichni společně jsme se již zvládli  
zúčastnit školních Olympijských her na 
hřišti v Lednici. Někteří malí sportovci ještě 
nevěděli co je ten den čeká, jejich odhodlání 
však bylo veliké. A sportovní úspěchy na 
sebe nenechaly dlouho čekat. Ještě se, 
společně se ZŠ, chystáme do lesa stavět 
skřítkům domečky z přírodnin. Pro děti 

z Pastelek začne v říjnu kroužek angličtiny 
pod vedením Barbory Vašíčkové.

A teď jedna perlička z mateřské školy. 
Když jsem se dětí na konci školního roku  
ptala: „ Kdo řídí náš stát?“, odpověděly 
různě : „ Král, královna, princezna,  Bůh.“  
Ale také zazněla myšlenka: „ Že by Kryštof 
Kolumbus?“  Děti  v tomto věku ještě 
sami správnou odpověď nenašly. Chybná 
odpověď se v tomto věku ještě dá omluvit. 
Co si však asi všichni přejeme je, aby Ti, 
kteří řídí náš stát a tedy i naše školství, 
mnoho chyb nedělali. Aby veškerá jejich 
rozhodnutí a nařízení vedla především 
ku prospěchu dětí. Vždyť děti jsou naše 
budoucnost.

Petra Bajerová
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Uskutečnila se také renovovace pomníku 
obětem dvou světových válek s dotací 
133.000,- Kč od Ministerstva obrany. 
Myslím si, že konečně po dost dlouhé době 
dostane památník i jeho okolí zaslouženou 
důstojnou tvář.

Novou tvář dostala i budova sportovního 
zázemí na hřišti za částečné spoluúčasti 
obce.Obdobným způsobem se obec 
podílela i  na úpravách hasičky a to ve 
spolupráci s  dotčenými spolky. S tímto 
souvisí i ne zrovna stavební projekt a to je 
rozvod optického datového kabelu po obci. 
V  místech jako je sportovní areál, hasička, 
aquapark a střed obce je, nebo v nejbližší 
době bude volný příjem WIFI signálu. 
Přes datový kabel jsou nachystána i místa 
jako jsou vjezdy do obce pro kamerový 
monitoring z hlediska bezpečnosti v obci.
Troufám si říct, že rozvod optického kabelu 
na tak malé obci je nadčasovou  věcí.

Z fondů jihomoravského kraje se 
podařilo získat dotace na výše zmíněnou 
opravu hasičky, údržbu a výsadbu zeleně 
a v neposlední řadě i na chladící boxy, které 
slouží na kulturní domě.

Dotace z úřadu práce využívame na pokrytí 
platů zaměstnanců na veřejněprospěšné  
práce z minimálním finančním podílem 
obce. Za tohle volební období to byli necelé 
2 000 000,- Kč.

Společným projektem Mikroregionu  
Ždánicko bylo vybudování cyklostezky, 
kde má naše obec značný podíl na tomto  

projektu. Příprava a realizace cyklostezky byla 
časově značně náročná, ale i přes to se podařlo 
dotáhnout stavbu do zdárného konce, za 
minimální finanční spoluúčasti obcí. Dotace 
na stavbu činila 80%. 

Tímto jsem zhruba popsal větší akce, které 
se podařilo realizovat, nebo probíhá jejich 
realizace.

V závěru bych se chtěl obrátit s díky na 
děvčata, která se snaží  o zachování a rozvoj 
folklóru v naší obci a vedou k tomuto děti 
z mateřské a základní školy. Vážím si  všech 

vedoucích a členů  zájmových spolků, kteří 
oživují  sportovní, kulturní, společenské, či 
jinak záslužné dění v naší obci.

Poděkování patří  i zastupitelům obce za 
činnost v tomto volebním období.  Naši 
činnost a práci máte příležitost  zhodnotit  
v  nadcházejících komunálních volbách, 
které se uskuteční  ve dnech 5. a 6. října  
2018, kdy svým hlasem  tak můžete ovlivnit 
směřování  naší obce na příští čtyři roky.

Petr Tihelka, starosta

Naše MS se již tradičně zúčastnilo spolu 
s ostatními spolky pořádání dětského dne, 
kde jsme jako tradičně měli připravenu 
střelbu ze vzduchovky, poznávání zvířat dle 
obrázků a letorostů jak lesních tak ovocných 
dřevin. Děti po splnění úkolů dostali malé 
upomínkové předměty s mysliveckou 
tématikou. 
V měsíci srpnu se uskutečnili střelby a  to 
kombinace brokové na asfaltové terče 
a z malorážky na terč. Vítězem se stal  
Petr Tihelka ml. 

Po skončení střeleb bylo občerstvení 
a  posezení spolu s rodinnými příslušníky 
našich členů. Dále jsme pro zimní sezónu 
prováděli opravy krmných a lovných 
zařízení.  
Od měsíce října připravujeme ve spolupráci 
se ZŠ otevření mysliveckého kroužku pro 
děti.

Tomáš Bělohoubek
MS Dolina Uhřice

MYSLIVECKÝ SPOLEK DOLINA UHŘICE

pokračování ze str. 1
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DOBRÝ VSTUP DO TŘETÍ SEZÓNY I.B TŘÍDY

MLADŠÍ ŽÁCI ZAHÁJILI SVOJI DRUHOU SEZÓNU

Zdravím fanoušky uhřické 
kopané.

V letním přípravném 
období jsme se připravovali 
v domácích podmínkách 

na hřišti v „Lednici“. V mužstvu jsme 
přivítali Michala Marošiho z Archlebova 
a Oldřicha Strnada ze Slavkova. Naopak 
Zbyněk Hojač přestoupil do Archlebova, 
kde by se měl rozehrát po zranění kolene 
a případně pak klidně zamířit zpět za námi.

I když byly tréninky ovlivněny, jako 
ostatně každé léto, dovolenými či různými 
prázdninovými akcemi, tak jsme dokázali 
potrénovat kvalitně a dostatečně se tak snad 
připravit na následující půlrok. Sice jsme 

Jak je již zmíněno v nadpisu, tak jsme po 
uplynulé sezóně opět přihlásili družstvo 
mladších žáků do soutěže a většina 
hráčů tak může fotbalově pokračovat. 
Úvodem je třeba zmínit, že po uplynulém 
soutěžním ročníku ukončila svoji činnost 
u družstva mladších žáků dvojice Gálíček 
Jindřich a  Pěnčík František. Tímto jim 
za odvedenou práci děkujeme a věříme, že 
v krajních případech budou opět schopni 
podat pomocnou ruku při práci s mládeží. 
A jelikož víme, jak je to obecně s dnešním 
volným časem a ochotou lidí zapojit se 
do podobných činností, jsme velice rádi, 
že tuto pomyslnou štafetu převzal Jan 
Trčka a za vydatné pomoci Karla Kučery 
se ujal našeho družstva mladších žáků. 
Co se týče hráčského kádru, tak z důvodu 
věkové hranice již do mistrovských utkání 
mladších žáků nemohou zasáhnout někteří 
starší hráči, jako např. Luskač Filip nebo 
Veselý Radim. Samozřejmě i po této sezóně 
skončí někteří hráči a budeme se muset 
zamyslet nad tím, zda nepřihlásit např. 
družstvo starších žáků, aby mohli i tito 
dále pokračovat. Vše má samozřejmě svá 
pro a proti. To, co je dobré pro starší děti, 
nemusí být vhodné pro ty mladší a naopak. 

v obou přípravných zápasech soupeřům 
z  vyšších soutěží podlehli, ale obzvlášť 
výkon v domácím prostředí proti mužstvu 
z Rohatce měl již určité parametry.

V úvodu ročníku 2018/2019 se nám 
podařilo nějaké body posbírat, i když los 
nebyl zrovna nejjednodušší. Začali jsme 
vítězstvím na půdě nováčka z Moravské 
Nové Vsi a následně doma vybojovali bod 
s Kozojídkami. Zápas ve Vacenovicích se 
nám nevydařil a soupeři jsme podlehli 1:3. 
V druhém domácím utkání jsme nezaváhali 
a přesvědčivě si poradili s Kněždubem 
3:0. V dalších dvou kolech jsme se rozešli 
smírně s Charvátskou Novou Vsí a lídrem 
z Velkých Bílovic. Myslím si, že jsme v obou 
těchto utkáních měli ke třem bodům blíže 

V kolektivním sportu (a zejména pak na 
naší úrovni) je však vždy rozhodující počet 
hráčů, takže uvidíme.

Přihlášku do tohoto soutěžního ročníku 
jsme podali na základě dostatečného počtu 
hráčů (13), kteří byli v danou chvíli k 
dispozici. Nyní v průběhu podzimu však 
nutno podotknout, že někteří se do nové 
sezóny ještě nezapojili, čímž naši soupisku 
(doufejme jen prozatím) poměrně zúžili.

Dosud se tak za mladší žáky do podzimní 
části sezóny 2018/2019 zapojili: Gálíček 
Jindřich, Helísek Petr, Hrubý Adam, 
Malíková Karolína, Matouš Václav, Mokrá 
Adéla, Mokrý Ondřej, Poláček Matěj, 
Trčka Marek a Vrána Ondřej. V krajních 
případech vypomáhá Mokrý Mikuláš.

Dle našeho názoru se kluci a holky zatím 
sehrávají a spíše bojují o dobré výsledky, 
lepší chvilky střídají horší a naopak, 
v žádném případě však nelze říci, že bychom 
v některém utkání vyloženě propadli. 
V dosavadním průběhu soutěžního ročníku 
je odehráno 7 kol a mladší žáci se nachází 
na 11. místě se ziskem 5 bodů a skóre 8:25 

než soupeř, ale takový už je sport… Načež 
přichází propadák a pořádná facka ve 
Valticích, kde po bídné hře odjíždíme 
s debaklem 2:6.

Doufám, že se poučíme, tento nepodařený 
zápas nás spíše nakopne a posune k lepším 
výsledkům i výkonům.

Rád bych poděkoval všem příznivcům 
za podporu a to také hlavně těm, kteří 
nás jezdí podporovat na venkovní hřiště, 
jež jsou leckdy hodně vzdálena našim 
domovům…

Tomáš Valihrach

(porazili jsme Hovorany, remízovali jsme 
na Čejči a v Prušánkách a prohráli jsme 
v Kněždubu, s Hodonínem C, Vnorovy 
a v Hroznové Lhotě). Škoda bylo např. 
dělby bodů na Čejči, ale zejména pak 
v  posledním zápase v Prušánkách, kde 
jsme „zahodili“ spoustu brankových 
příležitostí. Myslíme si však, že výkony 
jsou zatím odpovídající složení našeho 
družstva a v konkurenci takových měst 
a obcí, jako jsou např. Hodonín, Veselí 
nad Moravou, Hroznová Lhota, Vnorovy, 
Prušánky, Dolní Bojanovice, Kněždub 
nebo Lužice to není vůbec zlé a věříme, 
že se budeme spíše zlepšovat a sbírat další 
„bodíky“ do tabulky. Můžeme-li si pak 
dovolit alespoň trošičku chválit (i když se 
to nemá 😊), tak bychom rádi jmenovali
Vaška Matouše, který poté, co „vzal“ 
práci brankáře v našem týmu, předvádí 
velmi dobré a vyrovnané výkony. Čas na 
větší zhodnocení však přijde až po konci 
podzimní části, kdy se jistě samotní trenéři 
dostatečně vyjádří ke svému družstvu 
a jejich snažení.

Josef Mokrý 
jednatel SK
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MLADŠÍ PŘÍPRAVKA V PODZIMNÍ ČÁSTI SEZÓNY 2018/2019

Mladší přípravka SK UHŘICE zahájila 26. 
srpna svůj 4. soutěžní ročník pod stávajícím 
vedením trenérů Josefa Mokrého a Lukáše 
Poláčka. Již před losovacím aktivem, který 
se konal 29. června, jsme se trochu zalekli 
návrhu na rozdělení týmů do jednotlivých 
skupin. Do naší skupiny A okresní soutěže 
byla přidělena tato družstva: Hodonín B, 
Hovorany, Dambořice, Dolní Bojanovice, 
Kyjov B, Lužice a Mutěnice. Navázali 
jsme proto kontakt s komisí mládeže 
OFS Hodonín, aby zvážili přerozdělení 
obou skupin, a to z důvodu možných 
výkonnostních rozdílů a dojezdových 
vzdáleností. Ve skupině B této soutěže 
jsou totiž družstva jako Kostelec, Lovčice, 
Milotice/Ratíškovice, Svatobořice/Šardice, 
Žádovice/Ježov nebo třeba Ždánice. Dle 
našeho názoru družstva výkonnostně 
i  vzdálenostně přijatelnější. Bohužel 
náš návrh nebyl vyslyšen a zůstalo tedy 
u původní verze. V tu chvíli jsme věděli, že 
nás čeká velmi těžký soutěžní ročník.

Do bojů v této sezóně jsme tedy vyrazili 
s následující partou kluků a holek: Čelko 
Ondřej, Čelková Nicol, Dvorský Štěpán, 
Mokrý Mikuláš, Moravčík Matyáš, Poláček 
Viktor, Trčková Veronika, Valihrach Tobiáš 
a Vodička Jan. Do družstva mladších žáků 
přešli Ondřej Mokrý a Marek Trčka, kteří 
tak s námi již nemohli pokračovat.

Pro letošní sezónu byl nastaven nový herní 
formát. Hraje se dvoukolovým systémem, 
to znamená, že s každým soupeřem hrajeme 
4x, takže v podzimní i jarní části sehrajeme 
vždy 14 utkání, což je značný nárůst oproti 
předchozím ročníkům a s  ohledem na 

zvýšení hrací doby v uplynulé sezóně na 4 x 
15 min se jedná o poměrně náročnou soutěž, 
byť na základní okresní úrovni. Věříme 
však, že to bude obecně ku prospěchu všech 
hráčů, kteří se tak mohou více zapojit do 
hry a zlepšovat nejen své fotbalové, ale také 
pohybové a fyzické vlastnosti.

S ohledem na termín zahájení nové 
sezóny a nutnost odehrát 14 kol je pak 
samozřejmě často problém plánovat tato 
utkání v souvislosti a návaznosti na termíny 
utkání mladších žáků a mužů, ne vždy se 
nám totiž shoduje pořadatelství. S ohledem 
na počet utkání musíme pak min. 3 kola 
odehrát v týdnu. Podzimní část končíme 
tak až 4. listopadu, což už se zdá být na 
naše nejmenší sportovce (i s ohledem na 
klimatické podmínky tohoto období) 
dosti pozdní termín. Netřeba asi zmiňovat, 
že pokud máme sehrát např. ve čtvrtek 
v  17.00 hod utkání v Lužicích, tak je to 
min. pro nás trenéry v podstatě na půldenní 
dovolenou, abychom dorazili včas z práce 
a na místo samotné.

Tolik zhruba k novinkám aktuálního 
soutěžního ročníku a teď již k samotné hře. 
Dosud jsme odehráli 6 zápasů, z nichž jsme 
3 vyhráli (Hovorany, Dambořice a  Dolní 
Bojanovice) a 3 prohráli (Mutěnice, Kyjov B 
a Hodonín B). Takže aktuálně máme 9 bodů 
a prozatímní skóre 58:49 a náleží nám 
zatím pěkné 5. místo. Mrzet nás může snad 
jen poslední domácí zápas proti Hodonínu 
B (což je sice výhradně družstvo děvčat, 
ovšem fotbalově poměrně nadaných), kdy 
jsme i přes neúčast nemocného Tobiáše 
Valihracha mohli zvítězit. Bohužel nás 

zradila koncovka, kdy jsme ze spousty 
šancí vytěžili příliš málo branek. Co se 
týče nějakých osobních statistik, tak 
můžeme konstatovat, že Viktor Poláček 
(který se nyní „usídlil“ v  bráně) podává 
docela sympatické výkony, které jsou 
podloženy například třetím nejmenším 
počtem obdržených branek v dosavadním 
průběhu soutěže. V zadních řadách 
většinou bojují Štěpán Dvorský a Mikuláš 
Mokrý, ve hře dopředu je pak doplňuje 
především Tobiáš Valihrach spolu s 
Nicol a Ondřejem Čelkovými. Zbytek 
týmu (Matyáš Moravčík, Jan Vodička a 
Veronika Trčková) je neúnavně podporuje 
zrovna tam, kde je zapotřebí. O  branky 
našeho družstva se dosud postarali: 
Tobiáš Valihrach 23 gólů, Mikuláš Mokrý 
23 gólů, Ondřej Čelko 6 gólů, Štěpán 
Dvorský 3 góly, Nicol Čelková 2 góly 
a Veronika Trčková 1 gól. Úvod nám tedy 
vyšel dobře a uvidíme, jak se nám bude 
dařit v dalších zápasech.

Pozitivní také je, že mimo základní kádr 
se k nám postupně přidávají i další děti. 
V současné době to s námi zkouší a trénují 
např. Kovanda Jakub, Bednařík Vojtěch, 
Valihrachová Amálie a Bělohoubek Jakub, 
takže věříme, že i v dalším období se nám 
bude dařit družstvo doplňovat a fotbal 
k sobě bude stále přitahovat nové příznivce 
z řad těch nejmladších.

Josef Mokrý 
trenér mladší přípravky SK

Sportovní klub Uhřice oznamuje všem občanům, 

že v sobotu dne 27. října provede v naší obci sběr kovošrotu. 

Podrobnosti k této akci budou ještě  
zveřejněny a oznámeny.

SBĚR KOVOŠROTU
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UHŘIČTÍ HASIČI ZASAHOVALI V LÉTĚ U DVOU POŽÁRŮ

Prvním z nich byl 
požár trávy a lesa podél 
železničního koridoru 
mezi Moravským Pískem 

a Rohatcem. Už ve čtvrtek 21.  června 
odpoledne museli hasiči vyhlásit zvláštní 
stupeň požárního požáru. Zdolat plameny 
pomáhalo 42 hasičských jednotek.

První jednotky vyrazily k ohni šířícímu se 
v okolí Bzence po půl čtvrté. Po příjezdu 
prvních jednotek velitel zásahu požádal 
o vyhlášení druhého a o chvíli později 
i  třetího stupně požárního poplachu. 
Oheň se kvůli suchu a větru šířil na mnoha 
místech k lesu. 

Desetikilometrový úsek podél trati byl 
rozdělen na čtyři části. Na třech se hasila 
většinou tráva a na čtvrtém se bojovalo 
s  plameny, které se dostaly i do blízkého 
lesa. Hasiči na pomoc přivolali i policejní 
vrtulník s bambivakem a hasičské letadlo. 
Vrtulník nejdřív prověřil rozsah požáru 
a poté se zapojil do hašení. Letadlo 
z  Jihočeského kraje létalo nad požářištěm 
až do setmění a shazovalo vodu nad lesem.

Následovalo vyhlášení zvláštního stupně 
požárního poplachu a na místo vyrazily další 
posilové jednotky z okolních okresů. Krátce 
před osmnáctou hodinou dostaly plameny 
pod kontrolu. Jednotky předurčené na 
ochranu obyvatelstva, kam patří i ta naše 
jednotka, vytvořily prostor, kde si hasiči 

Druhým zásahem byl požár balíků slámy na 
nákladním automobilu. V sobotu 4. srpna 
po čtvrté hodině odpolední bylo na tento 
požár vysláno celkem sedm hasičských 
jednotek. Auto vzplálo na silnici mezi 
Žarošicemi a Archlebovem. Požár vznikl 
kvůli technické závadě. Na auto se oheň 
nerozšířil a nikdo se při něm nezranil. 
Silnice první třídy číslo 54 byla několik 
hodin uzavřená.

Hasiči Uhřice

mohli odpočinout a také se najíst. Po 
dvacáté hodině se hasiči začali střídat 
a v následujících hodinách se pak polovina 
jednotek vrátila zpět na své základny. 
V pátek po druhé hodině odpoledne hasiči 
ukončili zásah, který byl způsoben od 
projíždějícího vlaku.
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DALŠÍ ROČNÍK HASIČSKÉHO SOUSTŘEDĚNÍ V EKOCENTRU CHALOUPKY

Slunečná neděle vybízela k tomu, abychom 
podnikli nějaký výlet. Tak jsme se vydali 
navštívit zříceninu hradu Rokštejn. Procházka 
to byla pohodová a příjemná. Ti odvážnější 
si vyšlápli i na místní vyhlídku. Při večerním 
táboráku jsme si opekli špekáčky a kukuřici 
a  následovalo plnění úkolu z předešlého dne. 
Každá posádka se podělila o svůj příběh 
o  pirátech, někdo to vzal hopem, jiní využili 
i svého básnického umu, někteří zase zapomněli 
na zadaná slova, ovšem hravě a bez přípravy je 
do příběhu zařadili.

Pondělní dopoledne jsme věnovali stavění 
domečků pro skřítky – naše nejmenší obyvatele 
lesa. Všem se stavby moc povedly. Následovalo 
trénování štafety 4×60 a štafety požárních 
dvojic. Odpoledne jsme trénovali požární útok. 
Protože je pohyb důležitý, nemohla chybět 
šiškovaná v lese.

Úterním dopolednem nás provázelo trénování 
na branný závod. Zopakovali jsme si, jak se 
dělají uzly, poznávali mapové značky, zabloudili 
jsme i do zdravovědy, atd. Po obědě a poledním 
klidu naše posádky čekala honěná s vedoucími 
v lese. Naším úkolem bylo dostat se na konec 
lesa, ale bránit nám v tom mohli naši vedoucí. 
Každý z nás měl tři životy. I když ne každému se 
podařilo lesem proběhnout, všichni jsme si tuto 
hru užívali. V další hře nešlo ani tak o  život, 
jako o paměť, takže v podstatě taky taková 
bojovka. Museli jsme si pamatovat anglická 
slovíčka a přinášet je od našich soupeřů, ti 
nás ale mohli jakýmkoliv způsobem mást. V 
areálu naší základny byl také malý amfiteátr.  

Proč ho tedy nevyužít? Každá 
posádka si na večer připravila 
„malé divadlo“. Vedoucí 
nezaháleli, a aby přišli do 
divadla, jak se patří, začali si 
shánět oděv. A k údivu všech, 
to byli kostýmy opravdu 
nevídané. Nejen že samotný 
nástup vedoucích byl takové 
malé divadlo, které mělo 
i svého režiséra, ale i celý 
večer byl nabytý nápaditými 
scénkami, např. jsme 

mohli shlédnout televizní noviny, večerníček, 
dramatické ztvárnění vedoucích, aj.

Polovina týdne – opět čas na výlet. Tentokrát 
naše kroky vedly do Jihlavy. Navštívili jsme 
Jihlavské podzemí a Strašidelné bludiště. Po 
společném programu následoval rozchod na 
náměstí. Chvilka odpočinku po výletě a už je 
tady další hra – osmisměrka, což by nebylo tak 
složité, ale slova se rozutekla po celém táboře. 
Musíme je všechny najít. Vzhledem k tomu, 
že první táborák měl veliký úspěch, tak jsme si 
ho zopakovali. Ovšem s tím, že každé družstvo 
mělo za úkol zazpívat písničku. Zpěvy byly 
tak dokonalé, že i les se začal 
probouzet. To ovšem nikdo 
z nás netušil a uložili jsme se 
ke spánku. Někteří měli již 
hlubokou půlnoc, když v tom 
nastalo důležité cvičení, při 
kterém bylo třeba prokázat 
orientaci v lese a ovládnutí 
svého strachu – STEZKA 
ODVADY!

Po dobrodružné noci nás čekal 
branný závod. Na vyznačeném 
okruhu nás čekalo šest stanovišť: 
střelba ze vzduchovky, základy 
topografie, uzlování, základy 
první pomoci, požární ochrana 
a lano. Odpoledne jsme se 
zúčastnili závodů v požárním 
útoku. Jelikož stále panovalo 
dobré počasí, vyrazili jsme 
na louku, kde bylo doslova 
minové pole. Louka byla poseta 

balónky s vodou. Naším úkolem bylo posbírat 
co nejvíce vody. Večer se konala diskotéka.

Předposlední den jsme dokončili závody. 
V  plánu byly štafety požárních dvojic a 
4×60. Po odpoledním klidu nás přepadla 
panika odjezdu a začali jsme si shánět své 
věci a  postupně se balit. Před celkovým 
vyhlášením nás čekala poslední táborová hra. 
A aby těch štafet dnes nebylo málo, byla to pro 
změnu mýdlová štafeta. Následovalo celkové 
vyhodnocení tábora. Odnesli jsme si odměny, 
nejen za soutěžení v požárním sportu, ale také 
za celotáborovou hru, úklid či neúklid pokojů.

Z Uhřic se kromě 24 dětí zúčastnili jako 
vedoucí Lenka, Jirka, Tomáš a Víťa Večeřovi, 
Aneta Matoušová a jako kuchaři Šárka 
a Lukáš Tesaříkovi.

Velký dík patří nejen dětem za účast 
a  aktivní zapojení se do táborového dění, 
ale také všem vedoucím, instruktorům, 
řidičům, zdravotnicím a kuchařům!!

Příští rok AHOJ!  Hasiči Uhřice

pokračování ze str. 1


