ČÍSLO 3/2020

LISTOPAD

ROČNÍK XXIII

OBECNÍ DEN
800 let obce Uherčice
Poslední srpnovou neděli se uskutečnil v areálu sportovní haly Obecní den pořádaný tentokrát
u příležitosti 800. výročí první písemné zmínky o naší obci. Pro návštěvníky byl připraven
pestrý program na celé nedělní odpoledne a večer. Přes nejisté počasí byla účast
místních i přespolních poměrně velká. Hodně zábavy si užili nejen dospělí, ale i děti.
Fotografie z Obecního dne najdete uvnitř zpravodaje. Děkuji touto cestou všem spolkům
i jednotlivcům, kteří se na přípravě a průběhu akce podíleli.

V tomto čísle naleznete:
1. str. Úvod

7.–8. str. Společenská kronika 12. str. Skauti

2.–6. str. Starosti starosty

9.–11. str. MŠ a ZŠ

13. str. Historie

14. str. Odpady
a svozový kalendář
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Starosti starosty

Udělení čestného občanství obce Uherčice Ing. Marii Mlatečkové
Oslavy 800. výročí jsme spojili i s jednou mimořádnou
událostí – udělení čestného občanství obce Uherčice
paní Marii Mlatečkové.
Čestné občanství jí bylo uděleno za
dlouholetý mimořádný přínos k rozvoji kulturního
a společenského života v obci. Jako kronikářka obce
se významným způsobem podílela na uchování
společenského povědomí a popularizaci historie obce,
a to nejen dlouholetým vedením obecní kroniky, ale
zejména přípravou mnoha textů, které přístupným
způsobem přibližovaly jednotlivé aspekty dějin obce,
a dále rovněž i přednáškovou činností. Podílela se
na oceňovaných publikacích mapujících dějiny obce,
jako autorka řady popularizačních i odborných textů
pak prezentovala historii obce i v širším měřítku.
Paní Marie Mlatečková je dlouholetou kronikářkou

OBEC UHERČICE UDĚLUJE

paní Marii Mlatečkové
Za dlouholetý mimořádný přínos k rozvoji kulturního a společenského života v obci.

Jaroslav Smetana
MÍSTOSTAROSTA OBCE

DATUM

Marcel Slezák
STAROSTA OBCE

naší obce. V letošním roce bohužel s vedením kroniky
končí. Za svoji činnost jí ocenění plně náleží. Za nás
všechny paní Mlatečkové děkuji za vše, co pro naši
obec vykonala a přeji jí mnoho dalších let ve zdraví,
klidu a pohodě.
Marcel Slezák
starosta obce
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Doba COVIDOVÁ

Po klidnějších letních měsících se vrátilo šíření
nákazy Covid-19 v ještě větší míře než jak jsme
zažili v první polovině roku. Vládou vyhlášená
protiopatření nám tak neumožní uspořádat
některé tradiční společenské akce. Pro toto
období roku jsme tedy museli zrušit konání
Setkání občanů důchodového věku, vítání
občánků, návštěvy jubilantů, lampionový průvod
na sv. Martina i Rozsvěcení vánočního stromu.
Můžeme tedy jen doufat, že epidemie brzy pomine
a život se vrátí do běžných kolejí. Aby se tak stalo,

bude nezbytně nutné ještě nějaký čas dodržovat
nastavená pravidla. V případě potřeby pomoci při
řešení problémů s dovozem léků, nákupu potravin
a podobně, se můžete obrátit na obecní úřad.
Vynasnažíme se vám v tomto pomoci.
Všem, které onemocnění postihlo, přeji rychlé
uzdravení bez těžkostí a komplikací. Všem nám
zatím zdravým nebo již uzdraveným přeji pevné
duševní zdraví a dostatek trpělivosti a vzájemné
ohleduplnosti.

Sociální zařízení v ZŠ

Dobu letních prázdnin jsme využili ke
kompletní opravě chlapeckých toalet
v základní škole. Byly vybourány zděné
příčky a vyměněny staré rozvody vody
a odpadů. Následovaly nové dlažby, obklady,
příčky a instalace sanitární keramiky. Vzniklo
tak moderní, prosvětlené a z hygienického
hlediska i lépe udržovatelné sociální zařízení.

Silnice a chodník Nad Lejtnou
V ulici Nad Lejtnou byl dokončen vodovod, splašková
a dešťová kanalizace, komunikace a parkovací plochy
u vinných sklepů. Následně byl položen nový chodník.
Zbývá dodělat krátký úsek chodníku na betonové
opěrné zídce na začátku ulice. Toto jsme z důvodu
časové náročnosti odložili na příští rok.
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Cesta u vodojemu
V odbočce nad vodojemem do Starých hor jsme
zpevnili část polní cesty na obecních pozemcích, kde
docházelo k největšímu vymílání povrchu. Dál cesta
pokračuje na pozemcích soukromých a je vedena
jako orná půda.

Silnice Za Šancema
Koncem září jsme zahájili opravy vozovky u rodinných
domů Za Šancema. Nejdříve bylo nutné vybudovat
opěrnou betonovou zeď. Následovalo položení
nové dešťové kanalizace a přípojek k jednotlivým
rodinným domům. Z důvodu rozdílných výšek
vjezdů do domů bylo nutné snížit terén v celé ploše
komunikace odtěžením podloží. V současné době
probíhá pokládka obrub a závoz štěrkem. Následovat
bude dokončení podkladních vrstev, pokládka
dlažby, nalepení stříšek betonového tarasu a osazení
dopravního značení a bezpečnostních prvků.
Předpokládaný termín zprovoznění komunikace je
přelom listopadu a prosince.

5
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Výměna světel veřejného osvětlení
Začátkem listopadu zahájila firma A.&C. Elfis, s.r.o.
výměnu všech 128 světel veřejného osvětlení v
obci. Stávající světla budou nahrazena novými LED
svítidly. Předpokládaná spotřeba elektrické energie
by se měla snížit o 65% z 65 MWh/rok na 23 MWh/
rok. V přepočtu to dělá přibližně 100.000,- Kč/rok.
Bude provedeno i doplnění světel v místech, kde
dosud chyběla. Celkový počet svítidel tak vzroste

Svratka - 3. povodňový stupeň
V polovině října se po vydatných deštích postupně
zvyšovala hladina řeky Svratky až na 3. stupeň
povodňové aktivity. Hladina naštěstí kulminovala
před dosažením úrovně, kdy by hrozilo nebezpečí
přelití hráze. Bez úhony přečkal i most, pod kterým
tentokrát zůstalo dost místa pro proplouvající
stržené kmeny a větve stromů.

ODPADOVÝ OSKAR
Velké díky všem, kteří třídíte odpady, kompostujete
kuchyňské zbytky rostlinného původu a ke svozu
přistavujete pouze plnou popelnici dále netříditelného
odpadu. Díky vám jsme získali ODPADOVÉHO
OSKARA od ekologické organizace ARNIKA.
Ve své kategorii máme nejmenší produkci netříděného
odpadu, což je fajn ve vztahu k životnímu prostředí,
ale také ve vztahu k financím. Nebude asi novinkou,
že za skládkování odpadů obec platí nemalé peníze.
Čím méně odpadu na skládku uložíme, tím méně
zaplatíme. Tahle logika bude v následujících 10 letech
platit až čtyřnásob. Dle nového zákona o odpadech
se bude totiž poplatek za skládkování postupně
zvedat z 500 Kč/tuna až na 1850 Kč/tuna. Nebojím
se říci, že my v Uherčicích jsme poslední, kteří by
se tohoto zdražení měli bát. To ale neznamená, že
není třeba dále nic dělat. Minimálně musíme udržet
produkci netříděného odpadu ve stejné výši. Věřím
ale, že i notoričtí „netřídiči“ si dají říci a uznají, že třídit
odpad se vyplatí.
S pozdravem váš odpadový nadšenec
Radek Staňka

na 133 ks. Realizací projektu
získáme nové jednotné
a úsporné osvětlení celé
obce. Celkové náklady jsou z
50% financovány z programu
Efekt Ministerstva průmyslu a
obchodu.
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společenská kronika

Vítání občánků
Dne 19.7.2020 přivítali zástupci obce a Sboru pro občanské záležitosti naše nové občánky: Filipa
Chromého, Dorotu Šátkovou a Štěpána Šípa. Po nich pak následovali Rozálie Šrotová, Amálie
Fridrichová a Filip Scharda. Slavnostní proslov pronesl pan místostarosta a děvčata za ZŠ nám
zpříjemnila atmosféru zpěvem a recitací. Rodiče pak jako vždy obdrželi pro děti “Domovské listy”
a nemohly chybět ani drobné dárky pro malé oslavence. Všem dětem a jejich rodičům přejeme jen to nejlepší.

V září tohoto roku se uskutečnilo další vítání malých občánků a při této příležitosti jsme do našich řad
přivítali: Michala Furcha, Emmu Ježovou a Nelu Himerovou. Po nich pak ještě přišli na řadu Barbora
Kramářová, Lara Indrová, Tomáš Křivinka a Petra Schwarzová. Po slavnostním proslovu pana místostarosty
a zápisu do Pamětní knihy si rodiče kromě příjemného zážitku odnesli “Domovské listy” a drobné dárky
pro děti. Společné setkání nám zpříjemnily děvčata ze ZŠ recitací a pěknou písničkou, za což bychom jim
chtěli také touto cestou poděkovat. Ještě jednou všem gratulujeme a rodičům i dětem přejeme hodně
zdraví a spokojenosti.

Jubilea

Den 16.9. tohoto roku byl určitě vyjímečný pro
manžele Stanislavu a Miroslava Rohrerovi. Oba
dva totiž oslavili významné životní jubileum. Paní
Rohrerová 85 a pan Rohrer dokonce krásných
90 let života. S gratulacemi a malou pozorností
od obce přišel v tento den také pan starosta se
zástupkyněmi Sboru pro občanské záležitosti.Také
my se připojujeme a přejeme oběma manželům
do dalších let hodně zdravíčka, spokojenosti
a dobré nálady.
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Životní jubilea
ČERVENEC
91 let paní
85 let paní
83 let paní
81 let paní
78 let paní
77 let paní
77 let paní
75 let paní
75 let pan
74 let paní
74 let paní
73 let paní
73 let pan
72 let paní
71 let paní
71 let paní
70 let paní
68 let paní
67 let paní
67 let pan
67 let pan
66 let pan
64 let pan
63 let paní
61 let pan
61 let pan
60 let paní
60 let paní
60 let paní

Urbánková Helena
Prchalová Otilie
Tesařová Božena
Furchová Božena
Mlatečková Marie
Staňková Bohumila
Nevědělová Josefa
Schwarzová Květa
Fiala Ivan
Černá Alena
Furchová Věra
Rohrerová Marie
Rotter Cyril
Streichlová Věra
Frőhlichová Božena
Hiršová Miluše
Bzenecká Jitka
Rohrerová Libuše
Zopfová Jiřina
Rotter Pavel
Urbánek Jaroslav
Urbánek Rudolf
Hlavička Václav
Studýnková Jana
Frank Alois
Málek Stanislav
Březovičová Milada
Jatelová Radoslava
Váňa Antonín

SRPEN
96 let paní
85 let paní
85 let paní
79 let paní
77 let pan
77 let paní

Himerová Růžena
Rohrerová Stanislava
Fojtíková Marie
Kronovetová Milada
Bárta Jan
Urbánek Bohumil

NAROZENÍ:
j Schwarzová Petra j Babuška Lukáš
j Furch Michal
j Sedláčková Eva
j Osičková Ema
j Zetka Ondřej
j Indrová Lara
j Kramářová Barbora
j Nováková Nela
Rodičům i prarodičům
GRATULUJEME!

73 let
72 let
71 let
70 let
69 let
68 let
67 let
65 let
65 let
63 let
61 let

pan
pan
paní
paní
paní
paní
pan
paní
paní
pan
paní

Vitka Jan
Staňka Jan
Vitková Libuše
Čížková Božena
Kocábová Vlasta
Himerová Zdeňka
Vetr Zdeněk
Furchová Alena
Fialová Pavla
Rohrer Miroslav
Urbánková Dagmar

ZÁŘÍ
90 let
80 let
78 let
77 let
77 let
76 let
75 let
75 let
74 let
73 let
70 let
69 let
68 let
68 let
68 let
67 let
66 let
65 let
65 let
64 let
63 let
63 let
60 let
60 let

pan
pan
paní
paní
pan
paní
pan
pan
pan
paní
paní
paní
paní
pan
pan
paní
paní
paní
pan
paní
paní
paní
paní
pan

RohrerMiroslav
SchwarzFrantišek
Smetanová Anna
Eliášová Olga
Hančkr Karel
Skreplová Anna
Smetana Jiří
Streichl Václav
Bystrzonovský Václav
Bzenecká Ludmila
Marie Jirušková
Předešlá Růžena
Burianová Květoslava
Lang Jan
Zopf Jiří
Pávišová Marie
Vetrová Jaroslava
Himerová Stanislava
Trčka Miroslav
Vetrová Drahoslava
Švábová Jaroslava
Bartlová Božena
Ludmila Fojtíková
Stanislav Málek

Blahopřejeme všem jubilantům!
ZEMŘELI:

† 21.7. Valnohová Josefa 91 let
† 25.8. Straka Bohdana 46 let
VZPOMÍNÁME!
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Mateřská a základní škola

Naše školka

V letošním školním roce 2020/2021 nastoupilo celkem do naší školky 52 dětí, které jsou rozděleny
do dvou tříd „ŽABIČKY“ a „MOTÝLCI“. Z toho je 27 dětí předškolního věku.
Tento rok se naše MŠ zapojila do celorepublikového projektu s názvem „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB
SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY, CVIČÍME SE ZVÍŘÁTKY“. U dětí je důležité, aby si osvojily základy svých
pohybových schopností, učí se vnímat pohyb jako přirozenost a součást svého života. Všechny úkoly
v projektu jsou rozděleny do pěti oblastí a pohybovými aktivitami je provází postavičky zvířátek.
Přirozená cvičení – Kobylka Emilka
Obratnost – Opička Hanička
Dovednosti s míčem – Ježeček Mareček
Rozvíjení poznání – Veveruška Věruška
Netradiční činnosti – Beruška Danuška
Každé dítě má svůj deníček, kam si po splnění úkolu nalepí samolepku, a tak může sledovat co už má za
sebou a co ho čeká. V září už jsme začali a první velká překážková dráha se uskutečnila na školním dvoře.
Po skončení si děti mohly do deníčku nalepit první tři samolepky.Všichni se těší na další pokračování,
do kterého budou zapojeni i děti se svými rodiči.
Za kolektiv MŠ Jitka Franková
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Nový školní rok v základní škole
Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 proběhlo letos díky nepříznivému počasí setkáním
v jednotlivých třídách. Prvňáčky i s početným doprovodem rodičů a prarodičů přivítala paní učitelka
Mgr. Kamila Smetanová, která je vybavila potřebnými pomůckami pro nadcházející školní docházku.
Přejeme všem 11 prvňáčkům, ať se jim v jejich nové roli líbí, daří a stanou se úspěšnými školáky.

Na druháčky se těšil pan učitel Mgr. Milan Suchánek, třeťáky přivítala paní ředitelka Mgr. Marcela Klatovská.

Na nejstarší žáky naší školy, čtvrťáky a páťáky, čekala paní učitelka Mgr. Heda Stránská společně
s Bc. Helenou Urbánkovou. Na všech dětech bylo vidět, že se těší na své spolužáky, učitele i na
nový školní rok.

Uherčický zpravodaj, vydání 3/2020
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Mateřská a základní škola
Začátek roku se pochopitelně nesl i v duchu hygienických opatření, všechny třídy a prostory školy jsou
vybaveny dezinfekcí, připomínáme časté mytí rukou a dbáme na prevenci a péči o zdraví. Ale i v této době
nabízí naše škola množství mimoškolních aktivit ve formě kroužků. Tradiční Keramika, Dramatický kroužek,
Tvořivé ruce, Malý přírodovědec, Kroužek deskových her, ale i doučování, intervence a PSP. Do kroužků
je zapojena většina žáků a všichni pedagogové školy.
Dále bychom rádi, pokud epidemiologická situace dovolí, pokračovali v dlouholetých projektech
„Čtení pomáhá“, „Zdravé zoubky“ a „Sazka olympijský víceboj“. Plánujeme také Drakiádu, Dýňování,
vypouštění balonků pro Ježíška, letos bez účasti dospělých, lyžařský výcvik, dopravní výchovu a školu
v přírodě.
Přejeme všem žákům a rodičům pohodový školní rok plný radosti ze vzdělávání, hodně trpělivosti
a hlavně zdraví.
Za kolektiv ZŠ Mgr. Heda Stránská

Uzavření základní školy

Edookit
Již od počátku září jsme se intenzivně připravovali
na možné uzavření škol. Jsme velmi rádi, že většina
příprav se stihla udělat včas. Jako první krok bylo
spuštění školního informačního systému Edookit.
Součástí tohoto systému je mimo jiné i tzv.
rodičovský portál (elektronická žákovská knížka),
který nahrazuje klasickou papírovou žákovskou
knížku.Prostřednictvímtohoto portálu získávají
rodiče veškeré informace týkající se školní docházky
svých dětí, přehled školních akcí, rozvrhy, informace
o prospěchu a chování, přehled absence s možností
omlouvání, domácí úkoly. Rodiče mají přehled
o školních aktivitách svých dětí, mohou komunikovat
s učiteli a dalšími rodiči.
Tento systém nám velmi usnadňuje komunikaci
v době uzavření školy. Přímo v rozvrhu jednotlivých
tříd jsou vyznačeny videokonference – tedy online výuka. Dále tudy žáci dostávají i odevzdávají
zadané učení. Pedagogové přímo v Edookitu mohou
zveřejňovat videonahrávky, výukové prezentace
a další materiály pro zajištění distanční výuky.
Licenční program od Microsoft
Základní škola pořídila tento program, který je
určen právě pro školy. Jeho součástí je„kancelářský
balíček“Office Professional Plus (*Word, Excel,
PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher, Access,
InfoPath, Skype for Business) – plná licence, která
obsahuje Software Assurance (právo na nové verze).
Všichni zaměstnanci a žáci (samozřejmě i jejich
zákonní zástupci) školy získali zdarma desktopové
Office i na svá osobní zařízení (až 5 zařízení, včetně
tabletů (iPad a později Android) a mobilních telefonů
(Windows Phone, Android, iPhone).Office jsou vždy
v nejnovější verzi,kteráje pro všechny zaměstnance
i žáky stejná a nebude tedy třeba řešit případné

problémy s kompatibilitou souborů předávaných
ze strany učitelůžákůma naopak, všichni pracují se
stejnou verzí.
Součástí výše zmíněného programu jsou i další
Office 365 služby díky nimž získají pedagogové i žáci
a jejich rodiče kvalitní nástroje pro organizaci práce,
komunikaci a spolupráci, dále např. neomezeně velké
cloudové úložiště OneDrive for Business nebo 50GB
emailovou schránku. Bližší informace dostali rodiče
včetně návodů. Součástí tohoto licenčního programu
je také Microsoft Teams - centrum pro týmovou práci
v Microsoftu 365, prostřednictvím kterého v naší
škole probíhá on-line výuka.
Neomezená data od T-mobile
Od společnosti T-mobile jsme získali pro žáky
neomezená data na 3 měsíce zdarma. Zájemci, kteří
mají doma špatné, či pomalé připojení k internetu
mohli oslovit školu a získat tyto speciální datové sim
karty zdarma.
Návrat do lavic??
Uzavření škol je nemilou situací: Dlouho jsme
doufali, že když už byly uzavřeny, tak pouze
do konce podzimních prázdnin. Nestalo se tak.
Kdy znovu budou moci žáci zasednout zpátky
do lavic, v současné době neví nikdo. Všichni
doufáme, že alespoň těm nejmenším bude toto co
nejdříve umožněno.
Přeji všem rodičům hodně energie a trpělivosti. Jsme
si vědomi, že největší úkol leží právě na rodičích, kteří
buď museli na čas opustit svoji práci, nebo všechny
povinnosti spojené se školou zvládají s pomocí
rodiny a všech blízkých.
Mgr. Marcela Klatovská, ředitelka
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Skauti

Zahajovací táborák 2020/2021
V loňském roce jsme bohužel nemohli ukončit skautský rok, ale zahájit ten letošní nám naštěstí nic nebránilo.
Již tradičně jsme se sešli v prostorách farního dvora, kde máme zároveň naši klubovnu. K našemu údivu,
ale i radosti se na zahajovací táborák dostavila spousta nováčků. Za každého nového člena jsme velice
rádi. Díky většímu počtu dětí teď můžeme sestavit družinku jen z nováčků a už nemusíme měnit složení
stávajích družinek.
Po úvodním nástupu, kde jsme si mohli po dlouhé době zakřičet oddílový a družinové pokřiky si děti zahrály
pár her pro seznámení s nováčky. V druhé polovině schůzky jsme se přesunuli na zahradu k ohništi, kde
jsme slavnostně vztyčili vlajku a zapálili oheň. Děti jsme pak rozdělili do družinek a domluvili jednotlivé
termíny schůzek. Schůzku jsme ukončili společnou věčerkou kolem hořícího ohně.
Doufáme, že letošní rok nám přinese spoustu nových zážitků a společných chvil strávených ve skautu!

Tábor vlčat a světlušek

Letos o prázdninách se uskutečnilo pět turnusů
táborů v našem středisku. Tábory se uskutečnily
na louce u Újezda u Rosic. Každý rok na začátku
prázdnin probíhá stavění tábora, který tam pak
stojí po většinu prázdnin. Nejvíce dětí z Uherčic
se zůčastnilo tábora pro Vlčata a Světlušky na 7 dní.
Každý den nám začíná budíčkem a rozcvičkou. Během
dne mají děti zajištěný přísun jídla od šikovných
kuchařek, které vaří přímo v táboře v polní kuchyni
a o zábavu se jim stará kolektiv vedoucích.
Celý tábor se nesl v duchu Cesty kolem světa,
dobrodružsvím nás po celou dobu provázela královna
Viktorie a cestovatel Willy Fog. Naše cesta započala
v Londýně, následně jsme na Aljašce zachraňovali
tuleně, v Jižní Americe bojovali proti kácení pralesů,
v Austrálii zachraňovali koaly z požárů a nebo

v Africe zachraňovali děti, které trpí hladomorem.
Doufáme, ale že si děti odvezly spoustu zážitků
a nových poznatků z naší fiktivní cesty kolem světa.
Mimo celotáborou hru měly děti možnost
si nabatikovat vlastní tričko, ušít pytlíček naplněný
levandulí, vyzkoušet si základy táborových staveb,
střílet ze vzduchovky a nebo transportovat raněného
kamaráda na bezpečné místo. Na vaření v polní
kuchyni je potřeba spousta dřeva a tak děti každý den
pomáhalys nošením dřeva z lesa a ani práce se sekernou
a pilou jim nebyla cizí (samozřejmě pod dohledem
vedoucích). Musím říct, že děti byly z manuální práce
se dřevem nadšení a dokonce ji sami vyžadovaly.
Celý pobyt na táboře se nám všem moc líbil a budem
na něj s úsměvem na tváři vzpomínat.
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Historie

Co víme o zaniklé vsi Schořice
První písemnou zmínku o této vsi najdeme v latinsky
psané listině z roku 1220. Konrád z Hardeggu obdržel
za své služby od krále Přemysla Otakara I. Uherčice
spolu se vsí Schořice. Konrád sivšak Schořice neponechal a postoupil je lénem rytíři Bertherovi, pravděpodobně členu jeho družiny. Berther se však
obratem vsi vzdal a tak král Přemysl Otakar I. na
výslovnou prosbu Konráda daroval Schořice i s vinohrady ještě téhož roku velehradskému klášteru.
Protože Schořice náležely dříve k Uherčicím, měl
velehradský klášter odvádět každý rok uherčickému
správci kostela jeden sud vína.
Kromě těchto dvou listin najdeme ves Schořice ve
velkém privilegiu velehradského kláštera z roku
1228 jako „Schorsice.“
Od roku 1220 patřily Velké Němčice velehradskému
klášteru, ale ne celé. Podle svědectví brněnského
rychtáře Alrama z roku 1247 odkázal Jan syn rytíře
Berthera (byl členem družiny Konráda z Hardeggu
a je o něm zmínka v listině z roku 1220, která zároveň
poprvé zmiňuje existenci Uherčic), velehradskému
klášteru své zboží ve Velkých Němčicích, plat tři
hřivny z vinohradu, luk a rybolovu tak, aby statek
připadl klášteru po smrti jeho manželky nebo po
jejím provdání. Jan tak učinil nejen pro spásu své
duše, ale i proto, že dlužil velehradskému klášteru
třicet hřiven grošů.
Abychom si udělali alespoň trochu představu, jak
velký dluh to asi byl, porovnejme si tehdejší ceny za
vykonanou práci, případně ceny za potraviny nebo
hospodářská zvířata. Jedna hřivna grošů se skládala
z 64 grošů. V osmdesátých letech 14. století si týdně
mistr tesař vydělal dvacet grošů, tesařský tovaryš
dvanáct až patnáct grošů, nádeník čtyři až šest grošů.
V témže období stálo kuře půl groše, šedesát vajec
groš, vepř 22 grošů a kráva 55 grošů.
Janovým odkazem velehradští mniši rozšířili své
statky ve Velkých Němčicích a mohli uskutečnit
hospodářské záměry, které se pravděpodobně
týkaly i Schořic. Snad z ekonomických důvodů došlo k přesídlení schořických obyvatel do vsi Velké
Němčice. Je to však domněnka, která není nijak
podloženo.
Skutečností však je, žetři roky poté seves Schořice
již nevyskytuje v papežském privilegiu Inocence IV.
z 18. prosince 1250, které potvrzovalo veleh-

radskému klášteru jeho statky. V odborné literatuře
se udává, že Schořice zanikly v průběhu 14. století.
Se Schořicemi se setkáváme ještě jednou, a to
ve sporu mezi velehradským a benediktinským
vilémovským klášterem. Kdy se staly Uherčice majetkem vilémovského kláštera, není přesně známo.
První jednoznačný doklad, o tom,že Uherčice vlastnil
vilémovský klášter pochází z roku 1267, kdy došlo ke
sporu mezi vilémovským a velehradským klášterem.
Konkrétně se jednalo o neplnění ročního nároku
ve formě jednoho sudu vína za desátky ze statku
ve Schořicích. Vilémovský klášter prostřednictvím
svého správce Hotislava a uherčického faráře Elvina
pohnal velehradského opata a požadoval po něm nejen obnovení dodávky sudu vína, ale i dodání dalších
14 sudů vína za posledních 14 let, které správce
uherčického kostela neobdržel. Velehradský opat
tento nárok popřel, a proto byly obě strany povolány
před soud v Kroměříži. O tom, jak dopadl jejich spor,
se asi už nedovíme.
Další záhadou je určení polohy Schořic. Schořice
se nacházely pravděpodobně mezi Uherčicemi
a Velkými Němčicemi, ovšem přesné místo není
známo.Nenašly se zatím žádné věcné důkazy, jako
keramické střepy, pozůstatky železných nástrojů
apod.
Dlouho se historikové domnívali, že tato ves ležela
mezi Žarošicemi a Uhřicemi. Teprve historik Jindřich
Šebánek určil podle písemných pramenů, že ves ležela na neznámém místě u Uherčic. Poloha vsi Schořice
nebyla nikdy přesně určena.
Připravila: Marie Mlatečková
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Vyhodnocení systému třídění odpadů
Vážení občané,
k 30. 9. 2020 skončilo období pro vyhodnocení slev na poplatku pro příští rok, tzv. MESOH rok. Prosíme o kontrolu přidělených EKO bodů a svezených odpadů, aby se předešlo případným nedorozuměním při platbě poplatku za
odpady.
Na co je dobré se zaměřit?
1) Zkontrolujte si prosím v Inventuře stanoviště, zda máte uvedeny všechny osoby a zda všechny údaje jsou správné.
2) U domácností, které mají málo odpadů k třídění, se vyplatí vyplnit Odpadový dotazník a uvést v něm způsoby,
jakými v dané domácnosti dochází ke snižování produkce odpadů. Díky tomu systém začne sledovat poměr mezi
obslouženým objemem nádob a pytlů u tříděného a u směsného odpadu.
3) Na nástěnce nebo v Hodnocení stanoviště je vhodné si zkontrolovat, zda máte načtené všechny svezené pytle
či popelnice. V případě potřeby doplnění záznamu je možné se obrátit na e-mail kolektiv@mojeodpadky.cz.
Jak se přihlásit do odpadového účtu?
Do odpadového úču se můžete přihlásit prostřednictvím webu www.mojeodpadky.cz a pomocí přihlašovacích
údajů (LOGIN, HESLO – tyto údaje naleznete na archu s čárovými kódy, příp. získáte na obecním/městském
úřadě).
Upozorňujeme, že možnost uplatnit jakoukoliv reklamaci končí 30. 11. 2020. V případě nejasností se na nás neváhejte obrátit na e-mail kolektiv@mojeodpadky.cz.
S pozdravem kolektiv MOJE ODPADKY
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