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Názvy postních nedělí
V dlouhém
postním
období měly z hlediska lidových
zvyků význam především neděle.
Každá se označovala jinak a
celkem jich bylo šest.
První neděle postní se
označovala jako černá. Tento den
se ženy oblékaly do černých šatů
vzhledem k nastávajícímu postu.
Této neděli se také říkalo „liščí.“
To proto, že v některých krajích
maminky napekly tajně v noci
postní preclíky. Potom je zavěsily
na stromky v zahradě, a ráno
vzbudily děti se slovy: „Děti,
běžela tudy liška a nechala vám na
stromě v zahradě preclíky.
Vstaňte, umyjte se a jděte do
zahrady, tam se pomodlete a pak
je můžete sníst.“
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Druhá postní neděle měla
své jméno podle postního jídla,
nazývaného „pražmo“, říkalo se jí
tedy pražná. Pramžo jsou vlastně
upražená obilná zrna nebo klasy.
K pražení se nepoužívala nádoba,
ale pražilo se přímo na plátu
kamen. Z tohoto pražma se také
připravovala polévka.
Třetí postní neděle byla
kýchavná. Měla tedy název po
kýchání. Ve středověkých spisech
se můžeme dočíst o velikých a
náhlých morech, které se začaly
projevovat
kýcháním.
Lidé
obávající se, aby z toho kýchnutí
neumřeli, přáli sobě „pomáhej pán
Bůh“ anebo „pozdrav tě pán Bůh“.
Přání "Pomáhej pánbůh" nebo
"Pozdrav pánbůh", které dodnes
říkáme, pochází právě z obavy
před morem.
Čtvrtá postní neděle se
nazývala družebná. Mnohde byl
název odvozován od pochůzky
družby, který ten den spolu se
ženichem
navštívil
stavení
budoucí nevěsty a předjednával
námluvy. Pro družbu se ženichem
se proto připravovaly koláče
zvané družbance.
Pátá postní neděle byla smrtná.
V ten den vynášeli lidé ze vsi
slaměnou
„smrt,
Mařenu,
Mořenu“, loutku oděnou do
ženských šatů. Šlo vlastně o
slaměnou figurínu, ověnčenou
hadříky a stužkami a nastrčenou
na tyč. Za vsí ji hodili do vody.
Vynášení smrti je zvykem, který
pochází z pradávných pohanských
dob. Tak symbolicky končila zima
a nastupovalo jaro.

Šestou neděli už známe
jako neděli květnou. V tento den
se slaví památka slavného vjezdu
Ježíše Krista do Jeruzaléma, kde
ho lidé vítali čerstvými ratolestmi
ze stromů a házeli je na cestu.
Tento den je ve znamení obřadu
svěcení kočiček, a je tak
slavnostním vstupem do Svatého
týdne.

Požehnané a milostiplné svátky
velikonoční Vám přeje
P. Petr Havlát
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Novoroční výšlap na Bizahoru, aneb příště jdeme zas
Po dvouleté přestávce kvůli nepřízni počasí se letos opět konal Novoroční výšlap na Bizahoru. Parta nadšenců
(mezi nimi i náš místostarosta) se 1.1.2015 vydala kolem 13 hod. na pochod kolem mokřadu směr Bizahora.
Nebyla to záležitost jen dospělých, ale nadšeně s námi pochodovaly i děti. Počasí bylo letos ideální, dokonce
jsme se místy i "brodili" sněhem.
V cíli jsme se mohli zahřát u táboráku a pochutnat si na opečených špekáčcích. Tradičně proběhla i "degustace"
svařáků, punče a nechyběla ani slivovička. Cestou domů jsme se shodli, že to byl velmi příjemně strávený den a
že příště jdeme zas.
Zorka

Letos vyrazilo do ulic s kasičkami Tříkrálové sbírky 6
skupinek dobrovolníků s více než 20‑ti dětmi. Sbírka už
se stává zavedenou značkou, které lidé důvěřují. S
našimi koledníky už mají osobní kontakt. Některé
dokonce už čekají za dveřmi, aby si poslechli koledu,
kterou jim děti zazpívají, a aby obdarovali potřebné.
Letos jsme dětem nechali ušít roucha tří králů. O to se
postarala pí. Vlasta Urbánková. Děti v družině, pod
vedením pí. uč. Valnohové, vyrobily nové korunky. Moc
jim za to děkujeme.
Výnos sbírky byl letos opět větší než předchozí roky.
Celkem se vybralo 48 737 Kč. Je to důkazem, že naši
občané Uherčic mají otevřené srdce pro potřeby
spoluobčanů, kteří se ocitli ve složité životní situaci.
Jsme vděčni každému, kdo přispěl a zmírňuje utrpení a
potíže lidí v nouzi.
U Tříkrálové sbírky není problém zjistit, kam peníze
putují. Výtěžek míří zpět do regionu. 65% peněz se
vrátí, aby podpořily některé z projektů okresu, 1 5%
peněz jde na projekty diecézních charit, 1 0% peněz na
humanitní pomoc v zahraničí (také na krizový fond pro
řešení nenadálých událostí), 5% peněz na podporu
charity v ČR a zbylých 5% na režii sbírky.
Ještě jednou moc děkujeme všem dárcům a koledníkům.
Marie Pávišová

Tříkrálová sbírka
2015
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Obecní knihovna
Budova obecní knihovny,
postavená v " akci Z ", byla
kolaudována v roce 1988 a
sloužila jako sběrna prádla a
kadeřnictví. Materiál a způsob
provedení stavby odpovídal
možnostem tehdejší doby. Již v
roce 1987, při kontrolním dni,
bylo zjištěno, že střecha zatéká a
dochází k zamáčení břízolitové
omítky nad atikou. I přes
opakovaně prováděné opravy
asfaltového krytu do objektu,
vinnou špatného spádovaní
ploché střechy stále zatékalo.
V posledních letech se technický
stav budovy zhoršil natolik, že
bylo nutné přistoupit k celkové
opravě. Po zabezpečení střechy
hliníkovou krytinou, přišla na
řadu oprava interiéru knihovny.
Promáčené části omítek byly
otlučeny a všechny vnitřní stěny
nově
omítnuty.
Původní
podlahové PVC jsme nahradili
keramickou dlažbou. Došlo i na
výměnu oken a dveří. Zbývá
dokončit fasádu, vymalovat a
nastěhovat zpět nábytek a knihy.

STRANA 3

Slovo starosty
Obnovení
provozu Jednorázová obměna všech více
knihovny plánujeme v průběhu než 5000 knih by při průměrné
ceně knihy 250 Kč vyšla na
měsíce dubna.

Následně
provedeme
úpravy
okolí
knihovny.
Návštěvníci knihovny se tak po
delší době dočkají kulturnějšího
prostředí pro své čtenářské záliby.
Dobrou knihovnu však nedělá jen
kvalita prostředí, ale především
knihy. Knižní fond naší knihovny
není i přes postupnou obnovu
zrovna nejlepší.

1.250.000,‑ Kč. Doma se nám
přitom často hromadí vlastní
knihy, pro které nemáme místo a
tak končí různě v krabicích nebo
ve sběru. Pokud tedy patříte do
této skupiny čtenářů a chtěli byste
se o své „nadnormativní zásoby“
knih podělit, nabídněte je místní
knihovně. Dobrých knih není
nikdy dost a je škoda na ně bez
užitku nechat sedat prach.

Vypouštění nepatřičného odpadu do kanalizace!
O problematice provozu místní
čistírny odpadních vod bylo ve
zpravodaji zveřejněno již
několik článků. Většinou se
jednalo o informace o tom, co
do splaškové kanalizace nelze
vypouštět, protože by to
ohrozilo správný chod čistírny.
Přesto byl proces čištění
odpadních vod v prosinci 2013
narušen, obnovení správné
funkce ČOV trvalo několik
měsíců a vyžádalo
si
nezanedbatelné výdaje navíc.
Po celou uvedenou dobu jsme
v některých parametrech
překračovali stanovené limity
pro vypouštěné vody.

Sankce za takovéto nedodržení zvyšuje. Provádět kontroly
povolených limitů může kvality vypouštěné odpadní
dosáhnout až
vody z domácností je technicky
možné. Pronájem takového
5.000.000,‑ Kč.
zařízení je však nákladný a
opět by se promítnul do výše
Protože se v našem případě stočného. Přitom řešení je
jednalo o první porušení velmi jednoduché.
provozních předpisů a situace
byla
řešena
odvozem Nevypouštějte do kanalizace,
znehodnoceného
kalu
a
nic co tam nepatří: odpad
aplikací koagulantu,
z výroby vína a lihovin, oleje,
kejdu, chemikálie, zahnilý
byla obci vyměřena pokuta
obsah septiků...
ve výši „jen“ 100.000,‑ Kč.
Berme udělení pokuty od ČOI
Úhrada sankce se bohužel jako varování. Příští porušení
promítne do výše stočného na provozních předpisů bude pro
rok 2016.
naše peněženky výrazně
To nezůstalo bez povšimnutí
Při
opakovaném citelnější.
České inspekce životního
překročení povolené míry
prostředí.
znečištění se finanční postih
Marcel Slezák, starosta obce
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Škola

STRANA 4

Ve škole se nenudíme…

Již v druhém lednovém týdnu začal
pro školáky lyžařský výcvik
v Němčičkách. Děti pod vedením
zkušených instruktorů a za pomoci
svých učitelek zvládaly výuku
lyžování. Starší a zkušenější děti
zlepšovaly
svoje
lyžařské
zkušenosti. Některé děti stály na
lyžích poprvé v životě a jejich
začátky nebyly vůbec snadné,
přesto na konci týdne úplně
všechny dokázaly sjíždět svah.
Poslední den výcviku si děti užily
pravé nefalšované lyžařské závody.

Na začátku února žáci ve škole
dostali možnost vybrat si ze dvou
výchově vzdělávacích akcí. Pro fandy
hokeje a bruslení přišla nabídka
návštívit Kajot arénu v Brně, kde děti
setkaly s hokejisty Komety Brno.
Mohly si s hokejisty popovídat a
prohlédnout si jejich šatny a další
prostory a hlavně si společně s nimi
zabruslit

Ve stejný den děti, které více než
sport zajímá příroda a ptáci,
navštívily Záchrannou stanici ptáků
v Rajhradě. Nejen, že si děti
prohlédly ptáky ve stanici a dostaly
o nich důležité informace,
zúčastnily se přitom i natáčení
České televize.
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Škola
Zápis do 1. třídy
K zápisu do 1. třídy pro
školní rok 2015‑2016 přišlo do
školy 13 předškoláčků. Děti
absolvovaly posouzení školní
zralosti
pomocí
úkolů
motivovaných oblíbeným krtečkem
a jeho kamarády. Starší kamarádi
v maskách zvířátek jim při putování
mezi stanovišti dělali průvodce a
rádce.

Jsme zapojeni do projektu ESF: Didaktika pro
kyberprostor.

V rámci toho projektu všechny učitelky a
vychovatelky ze školy účastní specializovaných
seminářů se zaměřením na informační
technologie a jejich využívání při výuce a dalších
aktivitách školy. Současně jsme díky tomuto
projektu získali finanční prostředky na pořízení
konvertibilních tabletů a dalších výukových
softwarů.
Pro děti v naší škole je výuka za pomocí
nejmodernějších
technologií
již
zcela
samozřejmá. Díky dřívějšímu projektu z ESF je
každá učebna vybavena dataprojektory i
interaktivními tabulemi.

Plavecký výcvik
Žáci druhého a třetího ročníku ukončili v únoru
výuku plavání v Plavecké škole v Hustopečích, na
kterou jezdily společně s dětmi z mateřské školy.
V deseti dvouhodinových lekcích se učili nejen
nebát se vody, ale už plavat s jistotou.

Co nás čeká?
‑ V březnu nás čeká Noc s Andersenem (akce na podporu čtenářství)
‑ V dubnu se žáci pátého ročníku vypraví na vlastivědnou dvoudenní exkurzi do Prahy.
‑ V květnu se uvidíme na Školní akademii
‑ a mnoho dalšího ...
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Mateřská škola
Plavecký výcvik
Jako každý rok tak i letos se
mateřská škola zúčastnila kurzu
plavání v Plavecké škole Hustopeče.
Plavání navštěvovalo 12 dětí. Výuka
plavání
probíhala
zábavnou
formou, děti se seznamovaly
s vodou pomocí her, básniček a
soutěží. Nejvíce oblíbená u dětí byla
skluzavka. Plavání se konalo, jak
v malém, tak i ve velkém bazéně. Na
poslední lekci dostaly děti
vysvědčení a dokonce je navštívil i
vodník, který vyčaroval každému
dárek.

Dětský karneval
Začátkem února v kulturním domě
proběhl
Dětský
karneval,
který
doprovázela dvojice Vanda a Standa. Děti
za jejich doprovodu tančily, zpívaly a
soutěžily. Také byla připravená bohatá
tombola, kde nechyběly krásné ceny jako
například návštěva divadla, dorty, sáně,
poukázky do jezdecké školy a různé hry.
Doufáme, že se letošní karneval všem líbil
a děti si ho pořádně užily.
Michaela Rohrerová, učitelka MŠ

Zápis do mateřské školy
Zápis do mateřské školy pro příští školní rok proběhne ve středu 26. března od 10.00 do 14.00 hodin a ve
čtvrtek 26. března od 13.00 do 16.00 hodin v mateřské škole. Kritéria pro přijetí jsou zveřejněna v Řádu
mateřské školy a jsou dostupná na našich webových stránkách. V případě, že se Vám nabízené termíny
nehodí, domluvte s prosím dodatečný termín u vedoucí učitelky mateřské školy, případně u ředitelky školy.
Marcela Klatovska, ředitelka ZŠ a MŠ

‐ HISTORIE ‐
Historie hostinců v Uherčicích
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V roce 1830 se stal
majitelem hostince Jakub Redlich
(podle zápisů kronikáře p. Eichla),
v roce 1856 koupil palírnu žid Isak
Weinberger z Podivína. Hostinskou
živnost provozoval až do roku
1892, kdy ji předal svému synovi
Leopoldovi. Leopold, už uherčický
rodák, vlastnil v Uherčicích dům
čp. 41, kde provozoval obchod se
smíšeným zbožim. Oba dva
Weinbergrové se věnovali okrajově
i pěstování vinné révy a chovu
dobytka.
I tehdy ‑ stejně jako dnes ‑
se vedly mezi jednotlivými
živnostníky konkurenční boje. Tak
v roce 1892 podal hostinský
Ondřej Šlapák na Leopolda
Weinbergera žalobu ohledně
nepovoleného nalévání kořalky do
láhve po zavírací hodině a mimo
hostinskou místnost. Weinberger
se odvolal, ale jeho odvolání bylo
zamítnuto a musel zaplatit pokutu
ve výši 5 zlatých.
Podobný případ se tehdy
udál přibližně před deseti lety,
tedy v roce 1881, kdy obecní
představenstvo se ostře postavilo
proti udělení koncese Hubertu
Bystrzonovskému na nálev piva v
Palírna a hostinec na čp. 45 čp. 23. Na tomto čísle fungovala
malá trafika a hokynářství, které
Městečko Uherčice bylo od vlastnil Bedřich Bystrzonovský,
roku 1630 součástí mikulovského Hubertův syn.
panství Ditrichštejnů, kterým v
Uherčicích patřila mimo jiné
nemovitosti i palírna stojící na
místě dnešní mateřské školy.
Ditrichštejnové pronajímali své
palírny ponejvíce židům.
Tak mikulovský žid Selig Pinkes
uzavřel s Ditrichštejny v roce 1718
tříletou nájemní smlouvu s ročním
nájmem
1200
zlatých
na
provozování palíren v Mikulově,
Pouzdřanech a také v Uherčicích. V
roce 1739 si tyto palírny pronajal
židovský rychtář v Mikulově
Berend Goldschmied rovněž na tři
roky, ale již s vyšším ročním
nájemným a sice 1500 zlatých.
Nájem si podržel pouze tři roky. V
roce 1742 ho vystřídal opět
mikulovský žid Löw Schlesinger,
ovšem už s nižším ročním
poplatkem 1400 zlatých.
V minulém čísle jsme se
zabývali pěstováním vinné révy v
Uherčicích, dnes se seznámime s
palírnou, hostinci a prodejem
alkoholických nápojů v minulosti.
Návštěva hostince byla mužskou
záležitostí. Můžeme říci, že se zde
scházela pánská společnost, aby se
pobavila,
ochutnala
různé
alkoholické nápoje a ukrátila si
volnou chvíli karetní nebo jinou
zábavou. Zároveň se zde přetřásaly
staré i nové události, hostinec byl
střediskem nových zpráv a často i
místem, kde se uzavíraly dohody o
prodeji a nákupu a směny
zemědělských produktů, dobytka,
polí, dohazovali se i pracovní síly.
Ženy si nedovolily jít do hostince,
protože
návštěva
takového
zařízení se ve venkovské
společnosti
považovala
za
naprosto nevhodnou a mravně
škodlivou a ženina čest tím velice
utrpěla.
My
se
zaměříme
především na bývalou palírnu a
později hostinec na čp. 45, na
obecní hostinec, hospodu u
Šlapáků a konečně na hostinec na
čp. 102.

STRANA 7
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Jako
důvody
uvádělo
představenstvo jednak existenci
obecního hostince, blízkost kostela
(starý kostel stál v těsném
sousedství domu čp. 23, . pozn.
autora) ‑ nebylo vhodné, aby hosté
narušovali
svým
někdy
nepřípadným chováním okolí
chrámu Páně nebo dokonce
atmosféru
bohoslužeb,
malé
prostory v uvedeném domě. Zda
představenstvu skutečně leželo na
srdci obecní blaho spoluobčanů
nebo se jednalo o odliv hostů z
obecního hostince a tím i ztráty na
zisku, či prostá závist proti
úspěšnému kupci, se už nedovíme.
Stejně jako nevíme, jak tento spor
dopadl, protože v pramenech se už
nenašlo žádné rozhodnutí c. k.
okr. hejtmanství, které by tento
spor ukončilo přidělením koncese
Hubertu Bystrzonovskému.
O rok později, tedy v roce
1893, si Leopold Weinberger podal
žádost k C. k. okresnímu
hejtmanství v Hustopečích ve věci
udělení koncese na nálev piva ve
svém domě čp. 45. Obecní úřad v
Uherčicích však jeho žádost
nepodpořil s odůvodněním, že "v
obci jsou už čtyři nálevny piva a
není tedy třeba je dále rozšiřovat".
Mimo to upozorňuje, že dotyčný "
žadatel provozuje v tomto domě
výrobu a nálev kořalky, což je pro
jeho obživu dostačující."

H osti n ec n a čp. 45 kol em roku 1 880

RADNIČNÍ LISTY
Paradoxní na tom je, že otec
Leopolda Weinbergra až do roku
1892 nálev piva ve stejném domě
provozoval.
Leopold Weinberger se však
nevzdal a od července 1899 mohl
ve svém hostinci prodávat i lahvové
pivo.
V roce 1902 Leopold svůj
dům čp. 41 a hostinec na čp. 45
prodal manželům Galovým za
částku 10 350 korun a sám se i s
rodinou z Uherčic odstěhoval.

‐ HISTORIE ‐
která se provdala za uherčického
občana Josefa Hirsche z čp. 74. V
tomto roce rozšiřují Marie a Josef
Hirschovi své služby o výčep vína,
ubytování cizinců a provozování
povolených her. Hosté hrávali karty
a kulečník a venku v přístřešku
vedle potoka, který vedl do řeky
Svratky, také kuželky. Od roku
1905 zavedla Marie Hirschová v
Uherčicích obchod s mlékem, v
němž si počínala tak dobře, že si v
roce 1907 zřídila v Hustopečích

H osti n ec n a čp. 45 po roku 1 926

Noví majitelé hostince
Vincenc a Marie Galovi se
přistěhovali do Uherčic z Horních
Bojanovic. Vincenc Gala provozoval
svou živnost pouze několik měsíců,
když v lednu 1903 náhle umírá.
Jeho žena Marie dále pokračovala
ve vedení hostince se zaměřením
na výčep piva, podáváním jídel a
výrobu a prodej lihovin. O rok
později, v roce 1904, najdeme v
živnostenském rejstřiku změnu ‑
hostinec
provozuje
Marie
Hirschová, je to táž Marie Galová,

Obecní hostinec na čp. 32 ‑
RADNICE
Dalším místem, kde se
scházela mužská část uherčického
obyvatelstva, byl obecní hostinec
na radnici. Jak se můžeme dočíst
na kamenné naddveřní desce při
vchodu do radnice, byla tato
budova zbudovaná v roce 1602
jako dům určený "ke cti a chvále

filiálku, kterou řídil Augustin Matl,
později Václav Schwarz.
Filiálka zanikla v roce 1929.

V živnostenském rejstříku
zjistíme, že i muž Marie Hirschové
Josef si zřídil na čp. 45 obchod s
léčivými bylinami. Jeho aktivity
však trvaly velmi krátce, pouze po
dobu jednoho roku, od října 1911
do prosince 1912. Podobně se
vedlo v dubnu 1934 i jejich synu
Stanislavovi, který se začal
zabývat
prodejem
drůbeže,

Pána Boha". V dostupných
pramenech nebylo nalezeno, kdy
se stal přízemní sál hostincem a
od kterého roku se začala budova
pronajímat jako hostinec. S
největší pravděpodobností však
můžeme říci, že jako hostinec
fungoval po zřízení obecní
samosprávy v roce 1848. Tehdy
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zvěřiny, ryb, zeleniny, brambor a
mléka. I jeho činnost v podnikání s
uvedenými komoditami trvala
pouze jeden rok, a to do dubna
1935.
V roce 1920 dala Marie Hirschová
souhlas k výstavbě provizorní
tělocvičny ve dvoře svého domu
čp. 45 pro účely nově vzniklého
spolku Jednoty československého
orla. Toto zařízení fungovalo až do
roku 1927, kdy byl na levém
břehu řeky Svratky vybudovaný
nový Katolický dům.
Marie Hirschová svůj
hostinec pronajímala. K nájemcům
patřil Václav Schwarz v roce 1912,
František Jaroš z Voděrad, který
zde provozoval i řeznictví, Karla
Čeladníková, Antonín Raus v roce
1932. Posledním nájemcem se stal
v roce 1934 František Konečný z
Krásenska, i provozoval v hostinci
řeznickou a uzenářskou živnost.
Po smrti Josefa Hirše vedla vdova
Hirschová hostinec sama až do
zletilosti svých tří synů Stanislava,
Oldřicha a Josefa. Nejmladší z
nich, Josef, v roce 1938 hostinec
prodal
Ludvíku
a
Anně
Halouzkovým. Po roce 1950 byla
hostinská
živnost
zrušena
podobně
jako
u
jiných
uherčických živnostníků. V roce
1960 se z hostince stává mateřská
škola,
která po
několika
přestavbách a znovuvybudování
funguje dodnes.

začala
obec
samostatně
hospodařit a je tedy pochopitelné,
že hledala každou příležitost, jak
obohatit obecní pokladnu. Mimo
pronájmu obecních pozemků,
obecního hostince, rybolovu na
řece Svratce, obecní honitby a
drobných prodejů naturálií
mnoho možností neměla.

RADNIČNÍ LISTY

‐ HISTORIE ‐
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H osti n ec n a čp. 32 se "starou " kostel n í věží

Obec Uherčice tedy
pronajímala hostinec na radnici
zájemcům na tři roky a nájemce
provozoval mimo hostinskou
činnost i řeznictví. Hostinec
pronajímalo
obecní
představenstvo v dražbě, tak jak
bylo v té době zvykem. Každý
zájemce musel složit zálohu ve
výši 50 zlatých a ten, kdo navrhl
nejvyšší roční nájem, se stal
nájemcem. Jeho zálohu si obecní
představenstvo ponechalo až do
doby jeho nástupu, ostatním ji po
dražbě vrátilo. Vítězný nájemce
dostal k dispozici "dvě světnice,
jednu k nálevu a druhou hned
protější k přebývání, jednu
kuchyň, komoru, jatka, sklep,
dvorek, chlév na tři koně" . K
vybavení samotného hostince
patřily " tři lavice, jeden velký
dubový stůl a jeden ohrazený
nálevní stůl" a dále pro činnost
řeznickou sloužila "lišta s hákama
a dva špalky na sekání masa."
Obecní
představenstvo
však mělo vysoké požadavky na
budoucího nájemce.O tom nás

informují "Výminky k pronájmu
obecního vinného nálevu a jatky v
Uherčicích " z 1. května 1878, z
kterých se dovídáme i o výše
uvedeném vybavení hostince.
Nájemce musel splnit následující
požadavky:
‑ uhradit nájemné vždy čtvrt roku
dopředu a to 1. února, 1.května,
1.srpna a 1. listopadu
‑ zásobit hosty dobrým masem a
nápojem
‑ platit veškeré daně, které se
týkají jeho povolání, jakož i
přirážky
‑ v době nájmu nesměl nájemce na
pronajimateli uplatňovat žádnou
náhradu škody, byť by i nevznikla
jeho přičiněním, stejně tak nesměl
žádat
slevu nájemného
‑ v případě, že by v nájemní době
nájemce zemřel, ponechávalo si
obecní představenstvo právo k
dalšímu projednání ve věci nájmu
‑ nájemce musel dodržovat
veškeré
policejní
předpisy,
nesměl trpět zapovězené hry a
nesměl k sobě vzít podnájemníka

‑ pro obecní představenstvo,
obecní výbor a zřízence zajišťoval
nájemce v každou dobu průchod
do kanceláře v prvním patře
budovy a všech místností, které
nájemce neměl pronajaty
‑ drobné opravy oken a dveří
hradil nájemce, užívané místnosti
musel udržovat v čistotě a sám je
nechat bílit
‑ nájemce byl povinen provést
úhradu za pojištění proti požáru
‑ pokud by nájemce nedodržel
uvedené podmínky, propadla by
jeho kauce ve prospěch obce a
zároveň musel uhradit veškeré
náklady na novou dražbu.
Budoucí nájemce se
prokazoval mravním vysvědčením
a dostatečnou výši svého majetku,
na
což
kladlo
obecní
představenstvo obzvláště velký
důraz. V té době musel totiž každý
hostinský
předložit
tzv.
"vysvědčení mravů" , tedy zda je
dotyčný řádným občanem s
čistým trestním rejstříkem, c. k.
komisariátu finanční stráže v
Hustopečích.

RADNIČNÍ LISTY

‐ HISTORIE ‐

Přes
veškeré
tyto
požadavky byl zájem o pronajmutí
obecního hostince veliký. Tak v
roce 1869 si pronajali obecní
hostinec Vavřín a Josefa Machovi s
ročním nájemným 296 zlatých, v
roce 1875 je vystřídal Rudolf a
Veronika Matzkovi s ročním
nájemným 316 zlatých, v roce
1881 to byl František Prchal, v
roce 1883 František Müller, který
však 5. července 1886 zemřel na
tyfus a vdova Müllerová s pěti
dětmi
dále
v
nájmu
nepokračovala. Jan Vajsochr si
pronajal obecní hostinec v roce
1891, v roce 1907 to byl Robert
Halouzka, v roce 1912 Antonín
Effenberger.

obec Uherčice nemalé dluhy za
přístavbu školy a stavbu nového
kostela a tak roku 1921 prodala
radnici Josefu Sitarovi, který však
o rok později pro rozmařilé
hospodaření prodal dům čp. 32
Anežce a Rajmondovi Bartlovým z
Ořechoviček. Noví majitelé byli
povinní zajistit volný průchod
hostincem do obecní kanceláře,
která byla umístěna v prvním
patře. V živnostenském rejstříku z
té doby najdeme hostinské
činnosti, které mohl hostinský
Bartl provozovat. K nim patřilo:
1. podávat pokrmy
2. čepovat pivo a víno
3. čepovat a na drobno prodávat
pálené nápoje lihové
4. podávat čaj, kávu, čokoládu, jiné
Z předcházejících let tížily teplé nápoje a občerstvení
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5. odbývat dovolené hry
V roce 1929 koupil dům
čp. 32 Jakub Šulc, posledním
majitelem byl jeho nevlastní syn
0ldřich Pírek, který musel ukončit
svou hostinskou činnost 13. února
1950. Oldřich Pírek prodal
budovu JZD Uherčice a to ji
později prodalo Jednotě Mikulov,
která vlastnila budovu do roku
1990, kdy se vrátila znovu do
vlastnictví obce. Budova radnice
byla opravena a obecní hostinec
byl znovu slavnostně otevřen na
Bílou sobotu 29. března 1997.
Sepsala Marie Mlatečková
pokračován í příště . . .

MATEŘSKÉ CENTRUM BUBLINA
Máme za sebou další čtvrt
roku našeho mateřského centra a
jsme rády, že se nám daří a
neusínáme na vavřínech. A tady je
malé ohlédnutí za naší činností.
V prosinci jsme zvládly
hned několik akcí. Spolu se
základní školou se zúčastnily
tradičního rozsvícení vánočního
stromu a měly tam jako mateřské
centrum svůj prodejní stánek.
Výtěžek z akce pokrývá naše
výdaje na fungování centra, hlavně
na nákup pomůcek na rukodělné
činnosti. Dále jsme s mateřskou
školou a našimi nejmenšími
navštívily vánoční představení
Vánočníček v Hustopečích a
uspořádaly si malou bubliňáckou
vánoční besídku. Nový rok se
přihlásil ve vlně nachlazení, ale to
nás neodradilo od činnosti a
snažily jsme se fungovat pokud
možno co nejvíce. Díky obci, která
zprovoznila v kulturním domě
nový kotel, je možné zatopit
pomocí ústředního topení nahoře
v našem centru. Nemusíme tak
několik hodin před začátek centra
zatápět v kamnech na tuhé paliva.
Hned jsou naše setkání veselejší.

V únoru jsme ve spolupráci s obcí a
ochotnickým souborem Bezkamen
pomáhaly při
Masopustu
prodejem zabijačkových specialit.
Děkujeme
všem
ochotným
maminkám a babičkám za pomoc.
Nyní se již těšíme na jaro a
na to, co nám přinese. A také
doufáme opět ve vaši přízeň, a že
maminky jsou v našem mateřském
centru spokojené.

Scházíme se každé úterý v 16
hodin v kulturním domě, nahoře
na galerii v našem mateřském
centru. Pro více informací si nás
najděte na Facebooku pod jménem
Mateřské
centrum
Bublina.
Bublině zdar!
Drahomíra Tichá

RADNIČNÍ LISTY

‐ KULTURA ‐
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Císařovy
úplně nové
šaty

14. prosince 2014
odehrál
soubor
Bezkamen reprízu a
současně
derniéru
úsměvné
pohádky
nejen pro děti, kde si
svou roli zahrály i děti
z hlediště.

Bezkamen

31. prosince 2014
Netradiční SILVESTR s Bezkamenem
31. prosince 2014 proběhl Netradiční silvestr s
Bezkamenem.
Kromě
samotných
aktérů
silvestrovských představení se oslavy konce roku
zúčastnila skoro stovka místních i přespolních
návštěvníků. V úvodu večera proběhla krátká
scénka „Rozloučení s starým rokem 2014“ v podání
Pavla Meňarta a „Přivítání nového roku 2015“
v podání Tomáše Broskvy.

Dle ohlasů zúčastněných můžeme tuto akci počítat k
vydařeným!

Dalším představením se členové i nečlenové souboru
Bezkamen pokusili navodit atmosféru slavného
romantického muzikálu Pomáda. A to včetně oblečení
‑ holky krásné barevné kolové sukně, mašle ve vlasech
a pánové kožené nebo riflové bundy, těsné džíny a
bílé ponožky v lakýrkách. Taneční vystoupení nacvičili
Daniel Scharda (John Travolta), Simona Jedličková
(Olivia Newton‑John), Jiří a Radka Schardovi, Roman a
Petra Šopíkovi, Luboš Havelka a Gabriela Pávišová,
Pavel Meňhart a Lucie Brablecová, Milan Suchánek a
Jana Šafaříková.

Aktuálně:

Nadále hrajeme komedii (Ne)prodejné manželky.

Připravujeme:

Připravujeme komedii , kde se opět objeví zcela nové a neočekávané tváře místních občanů. Premiéra? Zatím
ve hvězdách
Radka Schardová

RADNIČNÍ LISTY

Bezkamen

‐ KULTURA ‐

Masopust
+
masopustnímaškaráda
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Dne 14. února 2015 uspořádal divadelní soubor Bez kamen Masopust. Do průvodu maškar po vesnici se
zapojilo i mnoho místních občanů, kteří divadlo nikdy nehráli. Věkové rozpětí zúčastněných se pohybovalo od
16 do 47 let, což je úžasné. I mladí kluci na sebe oblékli ženské šaty a šli s námi do ulic.
Jména účastníků 1. ročníku:
Jiří Scharda ‑ Bakchus (masopust)
Radka Schardová – kominík
Milan Suchánek – medvěd
Daniel Scharda – Žid
Luboš Havelka ‑ Ras alias podkoní s kobylkou Jarmilkou
Adam Scharda, Ondřej Ngo, Petr Havelka a David Tesař – Turci
Jan Šátek, Martin Klimeš, Kamil Málek a Karel Růžička ‑
muzikanti
Petra Šopíková ‑ ženich
Roman Šopík – nevěsta
Jana Šafaříková ‑ Bába s nůší
Tomáš Broskva – smrtka
Veronika Ngoová a Ivana Ngoová – cikánky
Petr Mlaskač – řezník
František Schwarz – pekařka
Martin Růžička – kuchařka

RADNIČNÍ LISTY

‐ KULTURA ‐
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Bezkamen
Díky panu starostovi si mohli místní
vychutnat masopust i se zabijačkovými specialitami,
které byly nabízeny za kulturním domem
v Uherčicích. Tamtéž předal starosta obce Marcel
Slezák Bakchusovi Listinu povolující průvod maškar
obcí Uherčice. Poté už se mohly maškary vydat na
masopustní obchůzku. Většina občanů se na příchod
maškar nachystala opravdu pečlivě, nechyběly
koblížky, boží milosti, klobásky a samozřejmě i
nějaká štamprdlička na zahřátí a rozproudění krve a
hlasivek. Masky byly velmi vydařené, na výrobě
některých z nich jsme strávili i několik hodin. A
nejen my zúčastnění. Např. čepice Turků a
Bakchuse (Masopusta) nám upletla z papíru naše
divadelnice Gabča Pávišová, úžasné meče pro Turky
vyrobil a věnoval místostarosta obce Jarek
Smetana. Po obchůzce vesnicí všechny
masky pohostil zelňačkou pan Mlaskač. Náš
dík patří též našemu dvornímu fotografovi
Milošovi Karasovi a za zdokumentování a
zpracování videa děkujeme Karlovi
Smékalovi.

RADNIČNÍ LISTY

‐ KULTURA ‐
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Bezkamen
Večer jsme uspořádali Masopustní
maškarádu v kulturním domě. K tanci hrála
brněnská skupina Šumichrást Malbohár,
resp. její část, ale i ve dvou dokázali navodit
úžasnou atmosféru. Udrželi na parketu nejen
masky, které celý den obcházely Uherčice, ale
přilákali k tanci i nově příchozí návštěvníky. I
přes to, že se jednalo o první masopustní
maškarádu, byli jsme mile překvapeni
množstvím a rozličností masek a jejich
kostýmů. Porota (hudebníci skupiny
Šumichrást) to při výběru těch nejlepších
neměla vůbec jednoduché.
Nakonec
ohodnotila prvním místem skupinku Hroznů,
na druhém místě se umístili Mach a
Šebestová a na třetím Mafiáni.
Nejstarší návštěvnicí večerní zábavy byla
85letá paní Libuše Soudková z Kadaně.
Tentokrát přišla bez masky, ale na příští rok
přislíbila převlek berušky, který si sama
připraví. Stejně, jako ušila perfektní barevný
kostým pro Bakchuse.

Před půlnocí, za vydatného nářku a pláče
všech masek, proběhlo i tradiční "pochováním basy"
(symbol toho, že v postu si hudebníci nezahrají). „Óóó
basóóó“ znělo celým sálem.

Radka Schardová

Dal ší fotog rafi e j e m ožn o n al ézt:
h ttp: //m i l osk307. raj ce. i d n es. cz/U h erci cky_M asopu st_201 5__pru vod _m asek/
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Zemos Polní rostlinná výroba
V předchozích článcích jsme Vás
seznámili s pojetím živočišné
výroby, která je ale těsně
propojena s výrobou rostlinnou,
bez níž by v podstatě nemohla
existovat. Mimo základní úkol,
kterým je výroba krmiv pro skot,
má polní rostlinná výroba v
Zemosu další úkoly.
Jedním z nich je produkce tržních
komodit pro následný prodej. Mezi
těmito plodinami zaujímá první
místo ve výměře potravinářská
pšenice s plochou 1660 ha,
průměrný výnos se pohybuje
kolem 6 t/ha. Většina produkce
(9060 tun) je určena pro mlýny
Penam, menší část (900 tun) je
produkce osiv pro Osevu Bzenec.
Druhé místo svou výměrou
zaujímá s 600 ha řepka olejka s
průměrným výnosem 3,3 t/ha.
Veškerá produkce řepkového
semene v objemu 2000 tun je
určena k následnému zpracování
ve společnosti Preol. Jelikož se
nacházíme v teplé části republiky,
má zde své místo i zrnová
kukuřice s výměrou 250 ha a
výnosy pohybujícími se kolem 8
t/ha. Své uplatnění najde ve
výrobě krmných směsí. Poslední a
výměrou nejmenší tržní plodinou
je jarní ječmen pro výrobu osiv s
20 ha a výnosem 4 t/ha.
V roce 2012, po uvedení
bioplynové stanice v objektu Jave
do provozu, bylo potřeba zajistit
surovinu pro výrobu elektrické
energie, která vzniká spalováním
bioplynu ve spalovacím motoru.
Toto představuje výrobu 16000 –
17000 tun siláže z kukuřice na
jeden rok. Kukuřičná siláž je
postupně plněna do fermentoru a
míchána s prasečí kejdou. Při
následné
fermentaci
vzniká
bioplyn, což je směs plynných
látek, zejména metanu (CH4) a
oxidu uhličitého (CO2), ten se jímá
a následně spaluje. Dalším úkolem
pro Zemos je „zpracování“
vedlejších
produktů
výroby
bioplynu, tj. vyhořelého paliva –
fugát (tekutá složka) a separát

(pevná složka). Fugát se chová v
podstatě jako kejda a stejným
způsobem se i využívá ke hnojení,
separát podobně jako chlévský
hnůj rozmetáme na podzim na
pole.
Rostlinná výroba se neustále vyvíjí
a to jak strukturou, tak i
používanými technologiemi. V
roce 1967 byl v „JZD Osvobození“
dosažen nejvyšší hektarový výnos
u hustě setých obilnin (pšenice,
ječmen) v rámci tehdejší ČSSR
5,96 tuny po hektaru. Na přelomu
70. ‑ 80. let bylo započato s
budováním zpevněných polních
cest a tím byl umožněn přístup na
pozemky i za nepříznivých
klimatických podmínek. Počátkem
devadesátých let se vzhledem k
nedostatku finančních prostředků
snížilo a posléze prakticky
zastavilo hnojení fosforečnými a
draselnými průmyslovými hnojivy.
Zachovalo se pouze hnojení
dusíkem, protože dusík nelze
udržet v půdě v potřebném
množství jako draslík a fosfor.
Doplňování základních živin bylo
umožněno hnojením statkovými
hnojivy,
která
produkovala
chovaná zvířata. Byl to především
chlévský hnůj, který se skladoval
na
zpevněných
asfaltových
plochách, které byly zbudovány za
podpory cukrovarů jako plochy
pro uskladnění cukrové řepy.
Protože se ale budovaly stáje pro
prasata, kde se nevyužívala sláma
jako podestýlka, byla současně
produkována kejda, kterou bylo
nutno aplikovat zpět na pole. V
roce 1994 byl pořízen první
aplikátor kejdy, traktorem tažená
cisterna s hadicovým aplikátorem,
což umožnilo provádět hnojení
plodin i během jejich vegetace. A
tak se kejda, která byla do té doby
nežádoucím
odpadem,
stala
žádaným hnojivem. Kromě kejdy
vlastní byla využita i kejda prasat z
Jave. Obvyklá dávka bývá 15 – 20
tun na hektar, tímto se dodá do
půdy 1,5 tuny organických látek,
což znamená 80 kg dusíku, 7 kg
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fosforu a 75 kg draslíku.
Od poloviny devadesátých let se
téměř
na
celé
ploše
obhospodařované půdy uplatňují
bezorebné technologie. Ve zkratce
to znamená, že orba je nahrazena
mělkým zpracováním půdy (do
hloubky 10 – 15cm) talířovým
nebo radličkovým kypřičem v
kombinaci s prohlubováním (do
hloubky 25 – 35cm) pro plodiny s
delšími kořeny (kukuřice, řepka
olejka). Přínosem tohoto způsobu
zpracování půdy je bezesporu
šetření půdní vláhou, které je v
naší
oblasti
díky
častým
přísuškům významný nedostatek a
také snížení vodní eroze, takto
zpracovaná půda se tak snadno
neodplavuje.
Další významnou až přelomovou
změnou byl přechod ze „zeleného“
krmení
skotu
na
výživu
konzervovanými krmivy. Bylo
třeba vyrobit objemná krmiva
(siláž z kukuřice, senáž z vojtěšky
a seno) na celý rok, aby krmení
skotu bylo stejné každý den. Po
nákupu senážního lisu v roce 1996
se teprve dařilo vyrobit senáž na
celý rok. Tato se ukládala a dodnes
ukládá do vaků z pevné folie, jež
připomínají obrovský salám a ve
kterém vydrží víc než rok. Je to
umožněno jednak zamezením
přístupu vzduchu a také použitím
konzervačních přípravků na bázi
organických kyselin. Tento způsob
výroby krmiva umožnil snížení
ploch krmných plodin, protože při
něm nedochází téměř k žádným
ztrátám (hniloba, plísně atd.). V
současné době zaujímají plochy
pro výrobu krmných plodin 500 ha
u silážní kukuřice pro skot, 570 ha
pro výrobu siláže na bioplynovou
stanici, 550 ha vojtěška pro seno a
senáže, 140 ha na svažitých
pozemcích, které jsou trvale
zatravněny a vyrábí se na nich
luční seno pro telata.

‐ HOSPODÁŘSTVÍ ‐
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Protože jsme si vědomi, že půda je
pro
naše
hospodaření
nejdůležitějším
prostředkem,
začali jsme v roce 2013 využívat
systém, který přesně sleduje pH
půdy a zásobu živin na základě
půdních rozborů (stovky půdních
sond po celém katastru). Jedná se
o součást systému precizního
zemědělství, který má za úkol
pomocí moderních technologií
zefektivnit celkové hospodaření.
Na základě výsledků rozborů a
potřeb rostlin se zpracuje plán
hnojení, kterého cílem je doplnit
do půdy ty prvky (fosfor, draslík,
hořčík, vápník…), kterých je
nedostatek a v přesném množství
jsou cíleně aplikovány na dané
pozemky. Nejde pouze o doplnění,
ale také o to, aby se hnojivy
neplýtvalo tam, kde to není třeba,
aby
nedocházelo
k
jednostrannému
přehnojování.
Výsledkem bude do budoucna
vyvážená zásoba živin v půdě v
optimálním množství a takto
obhospodařované
pozemky
nebudou vyčerpány tím, že z nich
víc odvážíme (odebíráme), než do
nich vracíme.
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Precizní zemědělství je založené
na přesném určení místa a času
pro každý pěstitelský zásah na
pozemku, proto je nezbytné
využití moderních technologií jako
např. GPS, který dnes hlídá nejen
umístění stroje, ale i rychlost,
trasu nebo šířku záběru. Toto nám
dnes v kombinaci s již uvedeným
bezorebným zpracováním půdy
umožňuje
využití
výkonné
moderní techniky s velkým
pracovním záběrem, tím pádem i
vysokým
výkonem.
Dnes
používané
výkonné
stroje
rostlinné výroby, nejen traktory,
ale i kombajny, řezačky jsou navíc
vybaveny motory, které jsou
kromě
vysokého
výkonu
podstatně šetrnější k životnímu
prostředí. Je to dáno konstrukcí
motorů, která zamezuje úniku
provozních kapalin (olejů) a
významně snižuje únik škodlivin
ve spalinách výfukových plynů.
Příklad:
dnes
nejvýkonnější
agregace je představována v
Zemosu
kolovým
tahačem
T9.505 značky New Holland
(jmenovitý výkon 505 koňských
sil) s talířovým podmítačem

GreatPlains o záběru 10m. Pro
představu tato souprava dokáže za
směnu zpracovat až 110ha půdy,
která je takto připravena na setí.
Spotřeba nafty je 6 litrů na 1
hektar. Před dvaceti lety bylo na
zpracování stejné výměry potřeba
tří traktorů o výkonu 160
koňských sil a záběru 5m.
Moderní technologie a technika
práci v mnohém usnadňují a
urychlují. Jejich obsluha ale není
zdaleka tak jednoduchá a proto
jsou daleko vyšší nároky kladeny
na jejich osádky. Toto vše připraví
podmínky pro dobrý růst rostlin a
tvorbu odpovídajícího výnosu a
kvality. Ale i v dnešní době mají
stále obrovský vliv faktory, které
zatím ovlivnit nedokážeme. Proto
moderní zemědělec zůstává stále
tím, který si stěžuje na počasí, ať
už je jakékoliv.

ZA PSY

STOČNÉ

ZEMOS a.s.
Ing. Martin Brabec,
vedoucí rostlinné výroby
Ing. Pavel Frýbort,
agronom ve výslužbě

POPLATKY 2015
ZA ODPADY

Občan é d o 70 l et = 450,  Kč

popl atek za 1 psa = 50,  Kč

n ad 70 l et = 225,  Kč

každ ý d al ší pes = 75,  Kč

 m ín u s od m ěn a za tříd ěn í

Děti

d o 1 0 l et = n epl atí
1 0  69 l et = 1 . 1 00,  Kč

70 a více l et = 550,  Kč

Popl atky za od pad y a psy se bu d ou vybírat od 1 6. 3. 201 5  31 . 3. 201 5
Popl atky za stočn é m ů žete h rad i t zároveň s od pad y, n ej pozd ěj i však d o 31 . 8. 201 5
Kd o m á m ožn ost a ch ce popl atky h rad i t převod em z ú čtu , m ů že j e posíl at n a
č. ú čtu :

1 3821 52329 / 0800 (var. sym bol = čísl o popi sn é)

Výši popl atků zj i stíte bu ď tel efon i cky:

n a č. 51 9 41 8 1 1 3 n ebo em ai l em : obec@u h erci ce. cz
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SKAUTING

Rozšíření a rekonstrukce klubovny

Na podzim v roce 2013
jsme dostali povolení a
požehnání od pana faráře
na rozšíření skautské
klubovny. Jednalo se o
chlév, který se nacházel za
zdejší klubovnou, jako
přístavek stodoly. V prvé
řadě nás čekalo vyklizení
a bourání příček. Do zimy
zůstalo pouze obvodové
zdivo.
V roce 2014 následovalo
vybourání a instalace
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nových futer a dveří, tak
aby byly obě klubovny
propojené,
zazdění
starých dveří, směrem do
zahrady
a
nová
elektoinstalace. Další větší
akce
následovasla
přidáním
stropních
trámků,
betonování
podlahy a zaklopení
stropu, k čemuž nám
posloužily OSB desky.

Jaro ‐ léto na
hale
Zimní sezóna pomalu končí a ve Sportovní hale se
začínáme pomalu připravovat na jarní a letní období.
Chystají se úpravy starého fotbalového hřiště, rozšíření
krčku a posilovacího koutku, stavba pergoly a úprava
zahrádky a kompletní čištění a přetěsnění haly. Vzhledem
k častějšímu provozu „na baru“ jsme také investovali do
nové vzduchotechniky a úpravy a osvětlení samostatného
vstupu do haly bezbariérovým vchodem. Kromě úprav
„stavebně technických“ se ale na hale odehrávají i věci
sportovně kulturní, na které bychom Vás velice rádi
pozvali:

27.3. ‑ koncert kapely Skrznaskrz
11.4. ‑ turnaj ve stolním fotbálku
11.7. ‑ Arsenal Bosňa cup (venkovní turnaj ve futsalu)
15.8. ‑ uherčický Pivní běh
5.9. ‑ Praděda fest (X. ročník)
… turnaj v badmintonu, v šipkách a nohejbalu…
… a samozřejmě již ověřené grilování (Bětec na grilu) ,
akce

pro

d ěti ,

posezen í

s

Fi al kou ,

n ebo

třeba

sportovn í n ed ěl e s l u kem , kroketem a g ri l em : )

Budeme rádi, ať už se některé z akcí zúčastníte aktivně,
nebo třeba jen jako divák / fanoušek. U akcí většího
rozměru (Praděda fest, Pivní běh, …) bych Vás pak touto
cestou chtěl poprosit o shovívavost v případě většího
pohybu, nebo hluku v obci.
Veškeré informace k jednotlivým akcím hledejte na
www.hala‑uhercice.cz, případně na facebooku
Ondra Kušnier

Bylo léto a nás ještě čekala spousta práce, aby jsme
již s příchodem zimy mohli klubovnu využívat.
Potřeba bylo uložit nové okno, udělat omítky
vymalovat, položit linoleum a klubovnu vybavit
nábytkem a krbovými kamny. Za přispění ochotných
občanů a pracovitosti skautů, se nám práce podařila
a kromě pár finálních úprav nám klubovna již slouží.
Tímto všem, kdo se na této akci podíleli jak finančně
tak manuáně, mnohokrát děkujeme za velkou
pomoc.
Kamil Málek

RADNIČNÍ LISTY
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VINAŘSKÝ SPOLEK
Konané akce vinařského spolku:
* Řízená degustace v Bohuticích
* Návštěva vinařství Popela Perná
* Školení 100 bodového hodnocení vín
* Návštěva vinařství Šlancar Boleradice
* Budmerice (SR) ‑ Košt
* Přednáška ‑ střih a ozelenění vinic
Zájemci, kteří by se chtěli stát členy
vinařského spolku, ozvěte se Liborovi
Předešlému nebo Janu Šátkovi.

Hodnocení proběhne 29. 3. 2015 ve
13.00 h v KD.
Pro návštěvníky velikonoční výstavy vín
bude
připravena
i
prezentace
speciálních a ovocných vín.
Vinaři, kteří dodají 4 a více vzorků mají
vstup zdarma.

‐ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ‐
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Sraz spolužáků

z ročníku 1943

Taky patříte k těm, kteří školní srazy moc nemusí a většinou hledají nějakou výmluvu proč se nezúčastnit?
A nebo se naopak už nemůžete dočkat, až se zase uvidíte se svými spolužáky, zavzpomínáte si při vínečku
na mládí, školní léta, podělíte se o příjemné zážitky ze života, prohlédnete fotky vnoučat...
Tak stejně tak to má i parta kamarádů z ročníku 1943. A protože 5 let se jim už zdálo jako dlouhá
doba, řekli si, že se budou scházet každý rok.
To poslední setkání měli v prosinci loňského roku a jako vždy si ho pěkně užili.

Přejeme jim ještě
hodně
takových
společných setkání,
vždyť ruku na srdce,
kdo z nás může s
jistotou říct, že tady
za rok bude...?

Vítání občánků

Dne 7.12.2014 přivítal Sbor pro občanské záležitosti opět nového občánka,
tentokrát Annu Slezákovou. Při této příležitosti pronesl svůj úplně první
slavnostní proslov k rodičům a hostům nově zvolený místostarosta obce pan
Jaroslav Smetana.
Pan starosta Marcel Slezák si zas pro změnu mohl vychutnat po boku své
manželky roli šťastného tatínka.
Drobné dárky a pamětní list předaly rodičům zástupkyně sboru v čele s paní
Janou Bártovou, která se tímto zároveň loučila a ze zdravotních důvodů už
nebude docházet na další "vítání". Pro Sbor pro občanské záležitosti ale bude
pracovat i nadále.
Za redakci přejeme malé Aničce i jejím rodičům do dalšího života hodně
štěstí a spokojenosti.
Provoz ku l tu rn íh o d om u v U h erči cích

Zod pověd n ý správce: Rad ka Sch ard ová
Veškeré zál eži tosti týkaj ící se pron áj m u , zam l u ven í term ín ů v KD apod . m ů žete vyři zovat
osobn ě, em ai l em  rad ka. sch ard ova@l aw. m u n i . cz n ebo n a tel . 732 51 9 447.

Pl án ovan é akce:
5. 4. 201 5

 Výstava vín

30. 4. 201 5

 Stavěn í m áj e

1 7. 5. 201 5

 Škol n í akad em i e

31 . 5. 201 5

 Cykl i sti cký d en

‐ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ‐
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Životní Jubilea
v prvním čtvrtletí roku 2015 oslaví
V l ed n u
87 l et

pan í H i m erová Květa

84 l et

pan í Vetrová Fran ti ška

83 l et

pan í M ál ková M ari e

82 l et

pan í H eřm an ská H el en a

72 l et

pan í Kom ín ková M ari e

71 l et

pan í M ach ová J an a

71 l et

pan í U rbán ková Věra

70 l et

pan í H an čkrová Drah om íra

70 l et

pan Bartl J an

69 l et

pan í Staň ková J an a

69 l et

pan í H ri bová J an a

69 l et

pan í Sm ej kal ová Li bu še

68 l et

pan Frőh l i ch Stan i sl av

67 l et

pan í Sch ard ová J an a

66 l et

pan í Fu rch ová An ežka

65 l et

pan í H i ršová Věra

65 l et

pan Sch warz M i rosl av

65 l et

pan í Sch warzová J i ři n a

63 l et

pan U rbán ek J osef

62 l et

pan í Bartl ová M ari e

62 l et

pan M ah ovský J arosl av

62 l et

pan í Fi al ová Fran ti ška

61 l et

pan Bu d ín Karel

60 l et

pan í Lan g ová Zd eň ka

60 l et

pan í Lou n ková H el en a

V ú n oru
88 l et

pan í Před ešl á J arm i l a

87 l et

pan í H i m erová An n a

83 l et

pan í Roh rerová Rů žen a

81 l et

pan í Kl i m ešová Stan i sl ava

81 l et

pan í M rkvi cová M i l ad a

80 l et

pan í H i ršová Kl oti l d a

80 l et

pan í Kl epáčková J i ři n a

77 l et

pan í Foj tíková M ari e

V březn u

76 l et

pan í N ečasová Fran ti ška

87 l et

pan í Foj tíková J osefa

74 l et

pan í Dol íh al ová Věrosl ava

84 l et

pan Štěrba J osef

74 l et

pan Sm ej kal Vl ad i m ír

81 l et

pan Fu rch J an

73 l et

pan í Sm ékal ová Božen a

78 l et

pan í Prch al ová Rů žen a

72 l et

pan Fi al a M i rosl av

77 l et

pan í U rbán ková J i ři n a

72 l et

pan í Frőh l i ch ová Rů žen a

74 l et

pan í Bártová J an a

70 l et

pan í Pol ívková Rů žen a

73 l et

pan í Prch al ová M ari e

67 l et

pan H el m a J osef

68 l et

pan í Příh od ová M arcel a

67 l et

pan Tu čka Svatopl u k

68 l et

pan í M ah ovská An n a

67 l et

pan í Rotterová Stan i sl ava

66 l et

pan í Roh rerová Lu d m i l a

65 l et

pan Fu rch J i ří

66 l et

pan Fu rch J i ří

63 l et

pan í Sch warzová J i ři n a

63 l et

pan í Roh rerová Voj těška

61 l et

pan í Fu rch ová Rů žen a

60 l et

pan J atel M i rosl av

61 l et

pan í U rbán ková Lyd i e

60 l et

pan í Sm etan ová Vl asta

61 l et

pan í Du bšová Dan a

60 l et

pan Vetr J arosl av

ÚMRTÍ

NAROZENÍ
7.

ú n ora

1 2. ú n ora

23. l ed n a

Stel a U rbán ková

25. l ed n a

Tereza Pru d i l ová

1 8. ú n ora

N atál i e Tom ková

4. březn a

I zabel a a Vi ktori e

gratulujeme!

J an Roh rer
Václ av Fu rch

Sou ku povy
6. březn a

I zabel a Vetrová

přeje redakce
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