
 
Chtěly bychom se zeptat, čí to byl nápad, 

protože my jsme si už ze začátku, když byly 
komunální volby*, všimly, že jste měl v 

programu, že byste chtěl podpořit právě 
výstavbu kluziště. 

 
Byl to nápad pana ředitele a já jsem mu byl v 

tomto nápomocen. 
 
 

To je od Vás hezké. Jak dlouho trvalo, než se 
výstavba opravdu zrealizovala?

 
Přípravy na tuto akci byly dlouhodobé, tím 
myslím i několik let, až letos se to povedlo. 

 
 
 

Už od prosince máme na školním dvoře ledovou plochu určenou k bruslení - 
kluziště. Sklízí velký úspěch jak u žáků, tak i ze strany veřejnosti. Zabruslit si u 

nás můžete až do konce února, a když k nám zavítáte, patrně si všimnete i 
člověka, co se celé tři měsíce o kluziště stará a bez kterého by pravděpodobně ani 
nebylo - pana Urbiče. Právě jeho jsme vyzpovídaly a rozhovor s ním, primárně o 

již zmíněné ledové ploše si můžete na následujících řádcích přečíst. 

Až tak?
 

Tak, v prvé řadě musel pan ředitel zajistit 
finance, najít vhodné místo k instalaci a najít si 
někoho k sobě, protože sám by to nezvládl. Tak 
hledal stejně naladěného člověka a potkal mě.

 
 

Takže to z části vzniklo díky Vám, že?
 

Ano, přesně! (smích)
On všechno vymyslel, sehnal potřebné finance - 

sponzory, škola a tak, no a já jsem ten 
kompetentní člověk, který chodí kolem ledu, 

chlazení, vybavení, čištění, no, taková základní 
údržba.

KLUZIŠTĚ VE ŠKOLE
...aneb jak rozbrustlit školu



 *pan Urbič kandidoval v posledních komunálních volbách
za stranu Naše Pohořelice [pozn. aut.] 

Předpokládáme, že za to jste rád, že?
 

Jasně, tak když přijdou lidi, pobaví se, dojdou na 
svařák a děcka se naučí brustli - to je základ- tak 

já myslím, že to by potěšilo každýho. 
 
 

Vy jste se zmínil o tom, že jste jezdil do Žabčic. 
Jaké máte vy zkušenosti s bruslením? Bruslíte už 

od dětství? 
 

Od dětství. Od malička, co jsem se naučil. Od 
pěti let. 

 
 

Takže jsem dřív třeba hrával hokej a tak? 
 

No, ale s klukama, jako na ledě. Nehrál jsem za 
žádný klub, to né.

 
 

Z naší strany je to už vše, moc děkujeme. Chtěl 
byste ještě Vy říct něco nakonec? 

 
Chtěl bych velmi poděkovat panu řediteli za to,
že se do této akce pustil, za to, že tomu obětoval 
čas, finance a úsilí a dotáhl to všechno do konce. 

V tomto má u mě  velký obdiv. 
 
 

Dobře, ještě jednou moc děkujeme za Váš čas.

Bylo kluziště jednorázovou akcí, nebo s ním 
máte dlouhodobější plány?

 
Na základě zájmu žáků, jak prvního, tak 

druhého stupně a odezvy od veřejnosti, bychom 
v tom s panem ředitel chtěli pokračovat. Chtěli 

bychom, aby se tu kluziště zavedlo jako stálý 
zimní doplněk. 

 
 

I pro veřejnost, nebo primárně pro školu?
 

Pro obojí. Chceme, aby kluziště využila jak škola, 
tak i veřejnost. Aby to vzájemně lícovalo, aby byli 

všichni spokojení. Chceme, aby si to užili jak 
děcka, tak i obyčejní lidi. 

 
 

Vy jste mluvil o zájmu o kluziště jak ze strany 
žáků, tak i veřejnosti. Čekal jste, že bude mít 

akce takový úspěch?
 

Jelikož jsem jezdil se všemi dětmi, co doma 
potkám, do Žabčic, tak mám desetiletou 

zkušenost a vím, že je o kluziště zájem. Když se 
podívám na Olympii, Žabčice, tak fakt jsou 

rodiče, kteří chtějí, aby se ty jejich děti, mezi 
námi, lidově řečeno, hýbaly. Takže tady tohle 

jsem očekával. I když občas, o víkendu, hlavně o 
vánočních prázdninách, mě ten zájem překvapil, 
to bylo hodně velký. Ale to nás potěšilo a nakoplo 

do dalších let. 
 
 
 


