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Papuánské Vánoce
Otec Jakub byl misionář, který působil mezi Papuánci.
Přišel na Papuu Novou Guineu těšně před vánočními
svátky a právě na Štědrý den měl pronést své první
kázání. Bylo strašné horko a otec Jakub se pěkně
zapotil. Také ale proto, že ještě neuměl místní jazyk.
Otec Jakub tedy kázal anglicky s tím, že tlumočníka mu
dělat starý muž jménem Kara. Otec Jakub ale nevěděl
jednu věc, a sice že Kara umí anglicky každé páté
slovo. Kněz dokončil své kázání v angličtině, posadil
se a kázání začal tlumočit Kara. A Kara tlumočil z velké
části kázání po svém. Kara začal vyprávět vánoční
příběh tak trochu po papuánsky: „V jedné malé vesnici
kdysi žilo krásné papuánské děvče, které se jmenovalo
Maria. Mariina kůže byla černá a hladká, oči jí zářily
a na pravé tváři měla namalovanou malou květinku.
Neměla ještě muže, a tak žila v chatrči svých rodičů se
svými sestrami. Když se Maria při slavnostech dívala
na muže, jak tancují, ze všech nejvíc se jí líbil Josef.
Josef vyřezával ze dřeva krásné sošky a především
byl známý tím, že vyřezával krásné masky, které při
slavnostech používali muži. Když velký duch předků
v nebi uviděl Marii, moc se mu zalíbila. A tak se
rozhodl, že z ní udělá matku svého syna. Když se
Marii začalo zvětšovat bříško, postavil pro ni Josef
na břehu řeky vlastní chatrč. Postavil ji na vysokých
pilířích, aby byla chráněna před povodní. Bambusové

stěny obložil pěkně upletenými rohožemi a zapálil
oheň. Byla to nádherná chatrč hodná náčelníkova
syna. Po devíti měsících Maria porodila syna a dala
mu jméno Ježíš. Bylo to krásné, zdravé a mocné dítě.
Maria ho nosila v síti, kterou si ovázala kolem krku.
Když lidé v údolí uslyšeli, že přišel na svět syn velkého
ducha předků, přicházeli, aby ho viděli a obdarovali.
Muži přinášeli kokosové ořechy, přinesli také domácí
prase se dvěma selátky. Ženy zase přinášely sladké
brambory, kukuřici a fazole. Děti přinesly sladké
dřevo a svoje nejkrásnější papouščí pera. Z nich
mohla potom Maria vyrobit svému synovi náčelnickou
čelenku. Marii to všechno velmi potěšilo a připravila
dobré jídlo z darů, které dostali. O něco později přišli
na návštěvu i tři mocní náčelníci. Přicestovali člunem
po řece a narozenému dítěti jako dary přinesli zlato
a voňavé byliny.“ Kara dokončil tlumočení, nebo lépe
řečeno své kázání. Když skončil, lidé propukli v jásot
a tanec. Na tváři otec Jakuba se objevil spokojený
úsměv. Byl rád, že lidé porozuměli jeho kázání. Ještěže
otec Jakub nerozuměl papuánsky. Možná by se divil,
kdyby slyšel, co starý Kara lidem vyprávěl. V každém
případě ale Vánoce na papuánský způsob byly moc
krásné.
Pokojné a požehnané Vánoce Vám přeje P. Petr Havlát
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
za pár dnů končí rok, který nám přinesl mnoho komplikací a omezení, na které nikdo z nás nebyl
zvyklý ani připravený. Aktuální situace v šíření koronaviru se mění každý týden. Nezbývá než věřit, že brzy
dojde ke zlepšení, kterému snad napomůže i připravované očkování. Přeji nám všem, aby se tak stalo co
nejdříve.
I letošní vánoční svátky budou jiné. Musíme se obejít bez oblíbených vánočních trhů a společných
setkání, na které jsme si v posledních letech zvykli. Na druhou stranu by tím mohly být Vánoce klidnější
a méně hektické.
Přeji Vám všem, za sebe i zaměstnance obce, pevné duševní i fyzické zdraví, šťastné, veselé a pohodové
vánoční svátky v kruhu Vašich nejbližších. Do nového roku 2021 si asi všichni přejeme především rychlý
návrat do běžného života bez roušek a karantén.
Marcel Slezák
starosta obce

Dokončená oprava cesty Za šancema

Oprava schodiště na radnici

Víceúčelová přístavba sportovní haly

Příprava demolice bývalé sokolovny na výstavbu bytů

Dokončená výměna veřejného osvětlení
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Odpadové hospodářství

Proč jsme přistoupili k zvýšení poplatku
Odpadová hospodářství obcí a měst čekají v následujících letech dvě velké
zatěžkávací zkoušky a každý s ohledem na danou situaci tak nějak tuší, že
bude třeba šetřit. A to buď podporou třídění odpadů s cílem snížit
množství směsného odpadu, nebo stanovením vyššího poplatku za
odpady tak, aby se za odpady nedoplácelo z rozpočtu.
První zatěžkávající zkouškou je nový zákon o odpadech, který říká, že obce a
města s nadlimitním množstvím směsného netříděného odpadu budou za toto
nadlimitní množství (viz Tabulka 1 pod článkem) platit rok od roku více peněz
(viz Tabulka 2 pod článkem). Jak můžete vidět v Tabulce 2, základní poplatek
za skládkování jedné tuny využitelného odpadu bude skoro 4x vyšší. Jestli
někdy dávalo smysl třídit odpad, tak je to právě nyní.
Druhá zatěžkávací zkouška je pokles příjmů do obecních a městských pokladen
z důvodu opatření proti šíření nemoci COVID-19 a zrušení superhrubé mzdy.
Budou-li mít obce a města v rozpočtu méně peněz, neměly by z pozice řádného
hospodáře dotovat své odpadové hospodářství, ale měly by veškeré náklady rozvolnit mezi občany. Pro ty by to
v souvislosti se zrušenou superhrubou mzdou neměla být taková rána, protože dle slov politiků jim v peněženkách
zůstane více peněz. Navíc každá domácnost i nadále bude mít možnost svým ekologickým přístupem získat slevy
na poplatku až do výše 70 %. (Pozn.: Systém MESOH pamatuje i na domácnosti, které mají málo odpadu ke třídění,
viz video na YouTube „63. díl – Jak funguje Motivační systém MESOH“).
Další otázka zní: Neodradí vyšší poplatek ty zodpovědné od poctivého třídění odpadů a od snižování jejich
produkce? V každé obci jsou ekologicky zodpovědní občané, kteří třídí a snižují produkci odpadů. Z pohledu obce
díky za ně. Jejich náklady jsou většinou nižší než poplatek, který obci za odpady platí. Druhým extrémem jsou
občané, co si za vše tzv. zaplatí. Díky evidenčnímu systému obsloužených popelnic víme, že v mnoha případech
jsou náklady na svoz jejich popelnic několikanásobně vyšší než poplatek, který za odpady platí. To je dáno tím, že
se poplatek stanovuje z průměrné hodnoty (tj. ze součtu nízkých nákladů zodpovědných občanů a
nadprůměrných nákladů těch nezodpovědných).
Díky snaze zodpovědných občanů platí ti nezodpovědní za svoji nadprůměrnou produkci
netříděných odpadů neadekvátně nižší poplatek a rozhodně si za svoji pohodlnost nezaplatí v plné výši.
Naopak ti zodpovědní na tyto občany doplácí. Bezesporu lze říct, že zvýšení poplatku je především
v zájmu těch zodpovědných, protože nezodpovědní si za svoji pohodlnost zaplatí více a díky tomu, je
možné zodpovědným udělit větší slevy na poplatku.
Shrnutí a doporučení: Ty, kteří se chovají zodpovědně a svým přístupem snižují náklady za
odpady, je třeba formou slevy na poplatku za odpady náležitě ocenit, podporovat a motivovat k lepším
výsledkům. Ty, kteří se chovají neekologicky a svým přístupem zvyšují náklady za odpady, je třeba nechat
zaplatit za jejich reálné náklady a zvýšením poplatku je upozornit, že jejich chování je dlouhodobě
neudržitelné.
Jistě se najdou stěžovatelé, kterým se zdražení nebude zamlouvat, a tak si pojďme odpovědět na
nejčastější dotazy z obcí, kde již zdražení proběhlo.
1. Přichází doba, kdy je třeba šetřit a obec vyhazuje peníze za nové nádoby, či jiné služby, které
nejsou nezbytné k zajištění svozu odpadů. Tak se chová řádný hospodář?
2. Jak si obec může dovolit dávat lidem slevy na poplatku, když rostou náklady na odpadové
hospodářství?
3. Řada občanů je zasažena COVID opatřeními a obec jim „pomůže“ zvýšením poplatku za odpady?
Jestliže dnes není z čeho investovat, v budoucnu budou v důsledku rostoucího poplatku za skládkování investice
ještě nereálnější a rok od roku budou celkové náklady vyšší a vyšší. Právě dnes je třeba systém optimalizovat tak,
aby klesalo množství netříděného odpadu. Žádná optimalizace se však neobejde bez investice.
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Odpadové hospodářství
Dále je třeba si uvědomit, že problém rostoucích nákladů neprohlubují zodpovědní občané, kteří třídí a produkují
málo odpadů, ale ti nezodpovědní, kteří svou pohodlností vytvářejí nadprůměrné množství netříděného odpadu,
jehož cena bude v letech několikanásobně růst. Díky nízkému poplatku má řada lidí pocit, že odpady mají malou
hodnotu, a proč tedy ztrácet drahocenný čas jejich tříděním. Je třeba všem nastavit zrcadlo a v rámci možností
nechat každého za svoji pohodlnost zaplatit reálný poplatek nebo naopak udělit každému slevu za jeho svědomitý
přístup. Každý ale musí mít možnost ovlivnit výši svého poplatku svým přístupem. Jestliže má každý možnost
dosáhnout 70% slevy, jakou ještě větší pomoc lidem během COVID období poskytnout?
Je třeba motivační systém a jeho principy přestat brát jen jako bonusový systém pro
třídící občany. S ohledem na přicházející změny bude motivační systém jedním
z hlavních nástrojů v boji s nadprůměrnou (drahou) produkcí netříděného odpadu, který
krom toho, že musí i nadále pozitivně motivovat (a to stále intenzivněji), musí začít
nastavovat zrcadlo těm, kteří do budoucna představují hrozbu v podobě rostoucích
nákladů na straně netříděných odpadů. Nově je třeba přestat doplácet náklady za
nezodpovědné občany. Ti si za svoji pohodlnost musí zaplatit v maximální možné výši.
Netřídění odpadů je, a především v budoucnu bude luxusem, za který bude nutné
zaplatit.

Plošné snížení
poplatku je pěkné
gesto, bohužel ale
obtěžkané vysokým
úrokem, který bude
v budoucnu třeba
splácet.

Jedinou možnou cestou je zvýšení poplatku za odpady a stanovení dostatečné slevy na poplatku pro
občany, kteří si to na základě svého ekologicky uvědomělého přístupu zaslouží! Každý má možnost svým
přístupem k nakládání s odpady ovlivnit, kolik peněz ve výsledku za odpady zaplatí. Držení nízkého
poplatku je nespravedlivé vůči zodpovědným a uvědomělým občanům s malou produkcí odpadů. Pokud
všichni zaplatí skoro stejný poplatek, proč se snažit snižovat produkci odpadů a lépe třídit?

Tabulka 1: Limity množství zbytkového odpadu (t/obyvatel obce (města) za rok)
Rok
Množství odpadu na
obyvatele v tunách

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

0,2

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,14

0,13

0,12

Tabulka 2: Výše poplatku za uložení 1 t odpadu na skládku dle typu odpadu v Kč
Poplatkové období v roce
Dílčí základ poplatku za
ukládání

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030
a dále

využitelných odpadů
zbytkových odpadů

500
500

800
500

900
500

1000
500

1250
500

1500
500

1600
600

1700
600

1800
700

1850
700

1850
800
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Mateřská a základní škola

MŠ: Náš projektový den „Voda nad zlato“

Dne 24. září 2020 se všechny děti ze třídy Žabiček
i Motýlků vypravily do Ekocentra Trkmanka ve
Velkých Pavlovicích. Po příjezdu nás přivítaly milé
lektorky, které nás usadily pod venkovní pergolu,kde
jsme před výukovým programem nejprve posvačili.
Poté jsme se rozdělili na skupiny.
První skupina dětí šla do výukové třídy ekocentra.
Tam pro děti lektorka připravila naučné povídání
o koloběhu vody v přírodě, o životě v okolí rybníku
a v něm, co žije ve vodě, pod vodou a na souši. Děti
živočichy a rostliny pojmenovávaly aurčovaly kam
patří a následně vše zaznamenávaly na arch papíru
a doplnily svými kresbami.
Druhá skupina dětí se vypravila k blízkému rybníku. Všechny děti byly vybaveny síťkami a čekalo
je lovení živočichů. Tam pro ně měla lektorka připravené obrázky živočichů, kteří žijí v blízkosti rybníka
a děti měly určovat, o jaký druh se jedná. Zároveň se
seznámily s vývojovým stádiem žáby a komára, vše
si mohly osahat na připravených modelech. Na závěr
děti se síťkami chytaly v rybníku živočichy, prohlížely
je a určovaly. Vylovené živočichy si mohly prohlédnout ve sklenici se zvětšovacím sklem. Postupně
se obě třídy na jednotlivých stanovištích vystřídaly.
Nejvíce byly děti nadšené při lovení živočichů
v rybníku.

Děti získaly znalosti o životě ekosystému – rybník.
Získaly povědomí o významu a důležitosti vody
pro život. Než jsme se nadáli byl tu podzim a my
jsme měli plné ruce práce s vyráběním z přírodních
materiálů. Výroba dýňových strašáků se letos uskutečnila v každé třídě v rámci dopoledních aktivit.
V minulých letech tvoření probíhalo v odpoledních
dílničkách za účasti rodičů. Vyzdobili jsme jimi šatny
a doplnili výtvory a kresbami dětí.
Ke konci listopadu jsme se s dětmi připravovali na
příchod Mikuláše. Naučili jsme se nové písničky,
básničky, tanečky a také jsme vyzdobili šatny papírovými čerty a Mikuláši.
Ve čtvrtek 3. prosince se děti za pomoci rodičů
převlékly za čerty a andělíčky a s napětím očekávaly
příchod Mikuláše. Vše dopadlo dobře, děti Mikuláši
a andělovi zazpívaly, někdo musel dokonce slíbit,
že se polepší, ale protože naše děti jsou hodné, tak
všichni byli obdarovaní nadílkou.
V prosinci čeká na děti vánoční besídka, která se uskuteční v dopoledních hodinách na třídách společně
s rozbalováním dárků.
Za kolektiv MŠ Budínová Stanislava
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Základní škola

Podzim na základní škole bohužel probíhal, stejně jako
v jarním období, v duchu distanční výuky.
Od 14. 10. 2020 byla na škole zahájena distanční výuka. Díky kvalitní přípravě v prostředí MS Teams a již
zaběhnutému a funkčnímu školnímu informačnímu systému Edookit bylo distanční vzdělávání o něco snazší
než na jaře.Online výuka probíhala každý den kromě
pátku, kdybyl vyhrazen prostor na procvičení učiva
a dokončeníúkolů. S ohledem na vytíženost informační
technologie v domácnostech s více sourozenci a se snahou předcházet přetíženosti sítě, probíhaly online hodiny
v rozdílných časech pro různé třídy. V případě nedostatku
výpočetní techniky v domácnosti škola zapůjčila zájemcům výpůjčku notebooku a tabletů, kterou řada rodičů
využila. V případě, že se v některé domácnosti objevil
problém s internetovým připojením, škola zprostředkovala využití sim-karets daty od T- mobile. Nic nám tedy
nebránilo se pravidelně setkávat v plném počtu žáků u
webkamer.
Distanční výuka z pohledu učitelů byla hodnocena velmi
pozitivně. Většina rodičů s žáky přistupovala k plnění
a odevzdávání zadaných úkolů poctivě a svědomitě.
Všichni učitelé si bezproblémovou spolupráci na dálku
chválili. Za všechny kolegy bychom chtěli rodičům na tom
to místě poděkovat. Velmi si vážíme vašeho přístupu,
trpělivosti a spolupráce při distanční výuce.
Dne 18. 11. 2020 jsme se dočkali a do školy se k prezenční
výuce vrátil 1. a 2. ročník. Na návrat vyšších ročníků jsme
si museli počkat do 30. 11. 2020. Všichni jsme se do
školy moc těšili. Vždyť prožít adventní čas mezi svými
kamarády a učiteli je mnohem zábavnější, než sedět doma
u online výuky.
Dne 4. 12. 2020 proběhl na škole již klasický „Čertovský
den“. Všichni jsme se přestrojili za čerty a čertice. Celý
den byl zaměřený na tematické vyučování plné zábavy
a čertovských hrátek.
Nyní už odpočítáváme dny do vánočních prázdnin,
před kterými si ještě ve třídách užijeme třídní besídku.
Během třídní besídky si děti rozdají dárečky, připomeneme tradice a ochutnáme cukroví. Popřejeme si krásné
prožití vánočních svátků a rozloučíme se spolužáky v roce
2020. Společně budeme jen doufat, že nový příchozí rok
2021 nás nechá sedět ve školních lavicích a nepošle nás
zase domů na distanční výuku.
Mgr. Milan Suchánek
Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků, štěstí a lásku
v kruhu blízkých. Do nadcházejícího roku 2021nejen hodně
štěstí a elánu, ale především hodně zdraví.
Za kolektiv zaměstnanců základní i mateřské školy
Mgr. Marcela Klatovská
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Něco málo ze školní družiny….
I letos ve školní družině proběhla koloběžkiáda na školním dvoře.

K podzimu patří také drakiáda. Proběhla v den, kdy zrovna nebyly
nejlepší podmínky k pouštění draka, bylo převážně bezvětří, ale
i tak dětem draci létaly a nebyl ani jeden, který by do vzduchu
nevzlétl.
Dýňování tak trochu jinak. S dětmi jsme si tentokrát
vyrobily z kartonu tvar dýně, pomalovaly a polepily do
tvaru strašáků.
Vánoční čas je spojen s množstvím zvyků a tradic.
Mnohé z nich se dodržují stále, jiné přežívají na okraji
zájmu nebo jsou zapomenuty úplně. Vznikají však i novodobé zvyklosti a někdy se ty staré vracejí zpět v nové
podobě. Hezké vánoční chvíle plné klidu a pohody se
určitě přenesou do rodin, kam si donesou vyrobené
vánoční dekorace připravené ve školní družině.

Projektový den – Život pro planetu Zemi aneb učíme se třídit odpadky
Naší snahou bylo dětem přiblížit a vytvořit v nich
příznivější postoj k přírodě a ekologii, domýšlet
důsledky všech lidských zásahů do životního prostředí a umět jeho poškozování předcházet. Proto zde
byl navázán kontakt s firmou ISNO IT s.r.o., která
k nám vyslala odborníka na třídění odpadů Janu
Staňkovou a s ní jsme probírali, jakým směrem by
se náš projekt měl ubírat. Zhodnotili jsme, že by bylo
nejlepší začít se tříděním odpadů, protože tuto činnost děti provádí každý den, ať už ve škole či doma.
Sní svačinku a nastává zde problém „Kam s ním?“, po
oplatce zůstane obal, po svačině ubrousek, který se
musí někam vyhodit. Proto se nám zdálo vhodné se
zapojit do tohoto projektu, aby se děti naučily třídit

odpadky a pomohly tak planetě Zemi.
První kroky k realizaci začaly na podzim roku 2019,
kdy jsme na školních pozemcích zakopali různé předměty do země – např. plastovou lahev, skleničku,
korkovou zátku, hřebík, papírový kapesník, látku
apod., abychom pozorovali délku rozkladu těchto
věcí.
Dětem se akce „Život pro planetu aneb učíme se
třídit odpadky“ líbila. S radostí a s chutí využívaly
všech možností této formy vzdělávání a všestranně rozvíjely své schopnosti i znalosti. Velkou roli
zde hrála spolupráce s Janou Staňkovou, která
navázala na náš přístup a žáky velmi motivovala.
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Mateřská a základní škola
Kromě toho jim umožnila na sběrném dvoře zažít
třídění na vlastní kůži a dodržet přitom veškeré
podmínky bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Děti
také na závěr obdržely od firmy ISNO IT s.r.o. malý
dáreček – praktický obal na lahev a lízátko.
Musíme říct, že naši žáci čtvrtého a pátého ročníku
měli větší znalosti, než někteří studenti z jiných škol.

Historie

Ondřej Hošek
Na uherčické obecné škole působilo mnoho
učitelů. U mnohých známe pouze jméno a dobu
působení, o jejich životě nevíme vůbec nic. Jedním z mnohých je i obřanský rodák učitel Ondřej
Hošek, který sice v Uherčicích působil pouze čtyři
roky, ale do Uherčic se rád vracel.
Po přístavbě školy v roce 1892 se uherčická škola
rozšiřuje o jednu třídu a stává se tak trojtřídní obecnou školou. Zároveň se rozšiřuje i učitelský sbor.
K nadučiteli Antonínu Novotnému a mladému učiteli Ondřeji Hoškovi přibývají učitel Jan Ustohal
a industriální učitelka Kr. Slouková. Z původního
učitelského sboru zde zůstává pouze katecheta
Ignát Janoušek, který byl na uherčickou faru dosazen v roce 1882.
Ondřej Hošek přišel na uherčickou školu
v roce 1890, bylo to jeho první místo. Hoškovy
začátky nebyly nijak lehké. Jako mladý, dvacetiletý
učitel nedostával nijak vysoký měsíční plat. To je
patrné z jeho žádosti k obecnímu úřadu o poskytnutí peněžité odměny, která by mu umožnila složit
zkoušky nezbytné pro další postup.
O údělu mladého učitele se dovídáme z následu-

jícího textu: „Stávající okolnosti, které se týkají nejen
mé osoby, ale i mých poměrů, v nichž žiji, nutí mne,
abych slavný výbor obce Uherčice požádal o laskavé
udělení příplatku z pokladny obecní, a podporuje svou
žádost následujícími důvody:
1. Vyučování školní jest polodenní v místnostech
přeplněných. Následkem toho jest i učení při poměrech
těchto, má-li se dosáhnouti dobrého prospěchu, obtíženo větším počtem hodin, mnohem větší námahou
síly, nežli na škole dvojtřídní s vyučováním celodenním.
K tomu sluší podotknouti, že při mém ne příliš
vyvinutém těle, celá věc je zhoršena.
2. Dle známého zákona zemského má každý učitel
právo dostaviti ke zkoušce státní, jestliže byl předtím
nejméně 2 léta vyučoval na některé škole. Koncem
školního roku 1891/1892 vyprší také mně lhůta ustanovená, kdy ke zkoušce té již právo mám. To však
spojeno jest s velkými oběťmi peněžitými, jelikož již
před zkouškou musím složiti taxu zkoušecí v obnosu 12 zlatých, kromě výloh za jízdu, osmidenní byt
a stravu. Ke zkoušce té jest však nutno četné knihy
kupovati a pilně studovati. Že i tato záležitost je spo-

Uherčický zpravodaj, vydání 4/2020

9

Historie
jena s nesnázemi peněžními jest samozřejmé.
3. Příštím školním budu nucen z oprávněných příčin
stravovati v hostinci. Hospodské jídlo mnoho nedodá,
říkává se pravdivým příslovím.
Tím méně u mne, kde na stravu mnoho dáti více než
18zlatých. Myslím, že tato cifra mého vydání mluví
dosti zřetelně k poměru služného tj. 25 zlatých.

zlatých. V roce 1902 převedl mlýn na svou dceru
Evženii, provdanou za učitele Ondřeje Hoška. Ta jej
pronajala mlynáři Františku Navrátilovi. Následná
modernizace mlýna rodinu Skoupilovu finančně
zruinovala.
V roce 1907 byl prodán mlýn v exekuci arcivévodovi
Bedřichovi, jednomu z členů habsburského domu.
Hoškovi se v Dolních Kounicích dařilo velmi dobře.
Stal se členem Matice školské, která usilovala o to,
aby v Kounicích vznikla česká měšťanská škola.
To se jí také podařilo a Ondřej Hošek se stal jejím prvním ředitelem. V této funkci působil až do
roku 1926. Poté přešel do Brna, kde převzal řízení
Měšťanských škol v Brně Maloměřicích.
A ještě jednou se vrátil do Uherčic. V roce
1936 za ním přišel krajský náčelník hasičů Jaroslav
Daněk a požádal ho, aby sestavil zprávu o činnosti
uherčického hasičského sboru. V tomto roce totiž
uplynulo 50 let od založení Sboru dobrovolných
hasičů v Uherčicích. Hošek se s velkou chutí pustil do uspořádání obsahu kroniky a neopomněl
vyzdvihnout činnost prvního náčelníka Františka
Skoupila.
V úvodu své zprávy píše:
„Byly Uherčice mým prvním učitelským
místem. K nim váže mne mnoho vzpomínek ke škole,
k tehdejším dětem, jejich rodičům a všemu obyvatelstvu uherčickému. Krásné vzpomínky poutají mou mysl
k hasičskému sboru, jeho činovníkům a všemu členstvu, zvláště však k rodině prvního náčelníka sboru bratra Frantiska Skoupila, jeho mlynářské rodině, neboť
kus činnosti sboru, hlavně v začátcích je úzce spjat s
osobností prvního náčelníka, jehož obětavost pro vše
krásné, ušlechtilé a lidumilné, spolkové a veřejnosti
sloužící, byla známa v celém kraji hustopečském.“
Sám se velké oslavy 50 letého výročí
založení Sboru dobrovolných hasičů v Uherčicích
konané v neděli dne 6. září 1936 zúčastnil.
Ondřej Hošek prožil konec života v rodných Obřanech a zde roku 1956 zemřel.

Doufám, že slavný výbor, uváží-li tyto příčiny
mé skrovné žádosti poskytne mi žádoucí podpory,
bych i nadále mohl pracovati ku prospěchu školy a
tím zároveň k užitku obce i drahé vlasti naší Moravy.“
Dopis byl datován dne 1. srpna 1891
Obecnímu úřadu v Uherčicích. Zdali obec Ondřeji
Hoškovi poskytla určitou podporu, není známo. Jisté
je, že Hošek zůstal na uherčické škole až do konce
školního roku 1893/1894. V tomto školním roce se
stal třídním učitelem III. třídy. Třída byla rozdělena
na dvě oddělení: prvé oddělení se skládalo z 20
chlapců a16 dívek, v druhém oddělení se nacházelo
16 chlapců a 26 dívek. Tak vysoký počet žáků kladl
jistě velké nároky na učitele. Přesto se věnoval
i další mimoškolní činnosti – stal se kronikářem
Sboru dobrovolných hasičů v Uherčicích. V první
hasičské kronice zapisoval poctivě činnost hasičů,
počet aktivních a přispívajících členů, počet požárů
v obci a okolí, oslavy apod. Začal zápisem slavnostního projevu Františka Noska při založení
sboru a skončil se svými zápisy v roce 1899, kdy
už vyučoval na obecní škole v Dolních Kounicích.
Při setkání s uherčickými hasiči se také seznámil
s prvním náčelníkem hasičů mlynářem Františkem
Skoupilem, kterého si nesmírně vážil. Tehdy netušil,
že se o deset let později stane jeho tchánem.
Ve školním roce 1894/1895 už působil
ve škole v Dolních Kounicích. Do Uherčic se však
vracel.24. října 1900 byli v uherčickém kostele
sv. Jana Křtitele oddáni dcera mlynáře Evženie
Skoupilováa učitel Ondřej Hošek. V té době však
mlynáři Skoupilovi nastaly těžké časy. Jeho vodní mlýn nemohl konkurovat kvalitnějším mlýnům
Příjemné prožití vánočních svátků a pevné zdraví
vybavenými parními turbínami, velká povodeň po celý příští rok Vám srdečně přeje Vaše kronikářka
v roce 1902 donutila Skoupila přerušit mletí i peMarie Mlatečková
kařskou živnost. Nepomohla ani nová silnice do
Starovic, na kterou přispěl vysokou částkou tisíc
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Informace pro občany
Od 4. ledna 2021 nabízíme vaření obědů. Cena obědů je 85,-Kč. Možnost vyzvednutí je od
11.30 hod. Vařit se bude jen při přihlášení nejméně 20 osob a více. Možnost objednání
v hostinci nebo na tel. čísle 607 562 448 do 31.12.2020.

Jídelníček

Od 4.1. – 8.1.2021

Od 11.1. – 15.1.2021

Pondělí 4.1.2021
Polévka: Vývar s těstovinou
Oběd:
Čočka na kyselo, klobás, okurek, pečivo
Úterý 5.1.2021
Polévka: Bramborová
Oběd:
Holandský řízek, bramborová kaše, salát
Středa 6.1.2021
Polévka: Kmínová s vejcem
Oběd:
Rozstřelený španělský ptáček, rýže
Čtvrtek 7.1.2021
Polévka: Hráškový krém
Oběd:
Kuře na paprice, těstoviny
Pátek 8.1.2021
Polévka: Zelňačka
Oběd:
Vepřové na smetaně, knedlík

Pondělí 11.1.2021
Polévka: Zeleninová
Oběd:
Vepřové rizoto, sýr, okurek
Úterý 12.1.2021
Polévka: Hovězí vývar s nudlemi
Oběd:
Hovězí na houbách, těstoviny
Středa 13.1.2021
Polévka: Frankfurtská
Oběd:
Smažený květák, brambory, tatarka
Čtvrtek 14.1.2021
Polévka: Česnečka
Oběd:
Vepřové výpečky, zelí, knedlík
Pátek 15.1.2021
Polévka: Fazolová
Oběd:
Kančí guláš, pečivo

Všem děkujeme za podporu v roce 2020. Těšíme se na vás v roce 2021.
Přejeme šťastné, pohodové Vánoce a mnoho zdraví v roce 2021.

Kolektiv Hostince na Radnici

Uherčický
Uherčický zpravodaj,
zpravodaj, vydání
vydání 4/2020
4/2020
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společenská kronika

Životní jubilea
ŘÍJEN
78 let
77 let
76 let
75 let
71 let
71 let
70 let
69 let
68 let
68 let
67 let
67 let
66 let
65 let
64 let
63 let
63 let
63 let
62 let

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

LISTOPAD
92 let paní
86 let paní
85 let paní
81 let pan
80 let pan
80 let paní
80 let pan
79 let pan
79 let pan
77 let paní
76 let paní
73 let paní
69 let pan
69 let pan

NAROZENÍ:

Furch Jan
Smékalová Vlasta
Komosná Anna
Hirschová Marie
Křivinka Emil
Schwarz Ivo
Urbánková Hana
Haloda Josef
Furchová Alena
Burian Bořivoj
Pečinka Milan
Urbánková Vlasta
Tichý Václav
Čermáková Jiřina
Tichá Jana
Hlavůňková Jindřiška
Schwarz Libor
Klimeš Jaroslav
Bartl Bedřich
Bartlová Františka
Valnohová Marie
Střapcová Dagmar
Smékal Karel
Panáček Josef
Kazdová Květoslava
Oulehla Jaroslav
Nevěděl Rostislav
Urbánek Antonín
Rohrerová Marie
Machová Božena
Urbánková Josefa
Furch Bohuslav
Lounek Josef

69 let
67 let
67 let
66 let
64 let
64 let
63 let
62 let
61 let
61 let

pan
paní
paní
paní
pan
pan
pan
pan
pan
pan

PROSINEC
86 let pan
85 let paní
83 let pan
80 let paní
79 let pan
78 let paní
77 let paní
77 let paní
76 let pan
74 let pan
74 let paní
71 let paní
68 let paní
68 let pan
68 let paní
65 let paní
64 let pan
64 let pan
61 let paní
61 let pan
60 let paní
60 let pan
60 let pan

Rohrer Josef
Furchová Marie
Rohrerová Jarmila
Křivinková Jarmila
Rohrer Jiří
Komosný Antonín
Studýnka Antonín
Rohrer Václav
Chaloupka Zdeněk
Mlaskač Václav
Tesař Jan
Čihalová Jitřenka
Nevěděl Eduard
Vetrová Jiřina
Příhoda Jan
Hirschová Marie
Kubicová Jitka
Anschlagová Magdalena
Pavlíček Antonín
Heřmanský Karel
Pavlíčková Marie
Šátková Zdeňka
Rohrerová Miloslava
Pindel Jiří
Pečínková Anna
Viktorinová Marie
Konečný Jiří
Urbánek Zdeněk
Mlaskačová Alena
Číhal Jaroslav
Klimešová Ivana
Smekal Vlastimil
Prchal Jan

Blahopřejeme všem jubilantům!
ZEMŘELI:

† 14.11. Furch Jan
86 let
† 7.12. Oškrdová Ludmila 89 let
† 14.12. Tichý Jaroslav 79 let
VZPOMÍNÁME!

Nové jízdní řády pro rok 2021
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