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O hospodském, který se stal andělem
Tak jako každý rok měla šestá třída připravit vánoční
hru o narození Ježíška. Již v listopadu začal pan učitel
s přípravami a rozdělováním rolí. Tomáš měl hrát
Josefa a Týna s dlouhými vlasy byla vybrána za Marii.
Nakonec byly obsazeny všechny role až na sobeckého
hospodského, který měl odmítnout nocleh pro Josefa
a Marii. Nakonec Tomáš přišel s nápadem, že jeho malý
bratr Tim by tuto roli zvládl, protože stačilo říct jenom
jednu větu – že v hostinci není žádné volné místo. Pan
učitel souhlasil.
V den uvedení vánoční hry panovalo ve škole nemalé
vzrušení a slavnostní nálada. Tomáš s malým Timem
přišli hodinu před začátkem divadelního představení.
Malému Timovi se moc líbila kulisa hostince, která měla
dokonce i otvírací okno. Tomáš mu potom vysvětlil, jak
má okno otevřít, až přijde Josef s Marií a budou prosit
o nocleh.
Za několik okamžiků představení konečně začalo. Josef
a Maria přišli až k hospodě a zaklepali na okno. Okno
se otevřelo a v něm se objevil malý Tim s velkou čepicí
hospodského. „Máte tu nějaký volný pokoj? Už jsme
unavení a moje žena přivede brzy na svět dítě,“ řekl
Josef unaveným hlasem. „Ale ano, máme,“ odpověděl
malý Tim přívětivě. V sále mezi diváky to zašumělo.
Všichni účinkující ztratili nit a nikdo nevěděl, jak dál.
Marie se rozpačitě dívala do země. „Myslím, že lže,“
vydralo se nakonec z Josefových úst. Jedině díky této
duchapřítomnosti mohlo představení dál pokračovat.

Po několika vteřinách Josef vzal Marii za ruku, a bez
ohledu na nabídku putovali dál ke stáji.
Další představení se konalo v kostele. Pod hrozbami
přísného trestu vtloukal Tomáš do hlavy svému
malému bratrovi, že tentokrát musí na Josefovu
otázku odpovědět rezolutně: „Ne, nemáme!“ Kostel byl
obsazený do posledního místečka a představení začalo.
Josef s Marií přistoupili k hostinci a zaklepali na okno.
Všude bylo ale ticho. Josef znovu zatloukl, ale marně.
Maria začala vzlykat. Josef tedy nahlas zavolal: „Není
zde volný nějaký pokoj?“ A do ticha se zřetelně ozvalo:
„Ano, máme volný pokoj.“
Při třetím představení byl malý Tim definitivně zbaven
role hostinského. Dostal křídla a byl zařazen mezi anděly
ve stáji. Jeho radostné „glória“ se nedalo přeslechnout.
Nikdo nepochyboval o tom, že malý Tim byl konečně
na svém místě. I jeho dětské oči konečně zářily štěstím.

Pokojné a požehnané vánoční svátky Vám přeje
P. Petr Havlát
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Starosti starosty

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

Za pár dnů vstoupíme do, pro Uherčice,
významného roku 2020. V tomto roce si
připomeneme 800. výročí od první písemné
zmínky o obci Uherčice. Jméno Uherčice najdeme
ve dvou latinsky psaných listinách z roku 1220.
První z nich obsahuje rozhodnutí patrně
bohatého šlechtice Konráda z Hardeggu,
který z čisté zbožnosti udělil ves Schořice
cisterciánskému klášteru na Velehradě. Protože
však Schořice, které ležely v sousedství Uherčic
a původně náležely pod duchovní správu místní
(uherčické) farnosti, bylo současně rozhodnuto,
že velehradský klášter bude ročně jako náhradu
odvádět uherčickému faráři sud vína. V úvodu
této listiny se říká:
„Nechť zvědí jak současníci, tak budoucí, že já,
Konrád, jsem za své služby obdržel od Otakara,
jasného třetího českého krále, a jeho slavného
bratra Vladislava, markraběte moravského,
právem dědičným do držení ves Uherčice
a ves Schořice s veškerým příslušenstvím.“
Druhou listinou potvrzuje český král Přemysl
Otakar I. dědičně velehradskému klášteru ves
Schořice. V listině je opět podotknuto, že „ves
Schořice s horou viničnou ležící tamtéž původně
patřila k Uherčicím“. Listina byla sepsána
v Hodoníně roku 1220 a mezi svědky se opět
objevuje markrabě moravský Vladislav Jindřich,
biskup olomoucký Robert, vznešený pán Konrád
z Hardeggu a ostatní rytíři.
Takto významné a kulaté výročí si zaslouží
náležitou oslavu. Ta se uskuteční v rámci konání
Obecního dne na přelomu srpna a září. Velmi
uvítáme, když se do příprav a pořádání zapojí
co nejvíce místních spolků i jednotlivých občanů.

na Lapačově. V rámci těchto oprav byla položena
také nová dešťová kanalizace včetně domovních
přípojek. I přes nepříznivé počasí posledních
dnů se podařilo rekonstrukci dokončit a před
vánocemi bude silnice zprovozněna.
Na příští rok plánujeme opravu cesty Nad Lejtnou,
kde bude nutné položit i nový vodovod, dešťovou
a splaškovou kanalizaci. Dále se zaměříme na
opravy nezpevněných komunikací na Lapačově,
Za Šancema a u Bytovek.
Veřejné osvětlení: V minulém měsíci byla obci
schválena dotace na celkovou rekonstrukci
veřejného osvětlení. Předpokládaný termín
realizace je rok 2020-2021. V rámci akce dojde
k výměně a doplnění všech světel veřejného
osvětlení.
Sociální bydlení (sokolovna): V současné době je
připravována prováděcí projektová dokumentace
na základě, které bude vypsáno výběrové řízení
na dodavatele stavby. Plánovaný termín uvedení
stavby do provozu je prosinec 2021.
Z dalších plánovaných akcí mohu například uvést
opravu střechy a schodiště radnice, výstavbu
stavebního dvoru v areálu Zemos, úpravy školní
zahrady, přístavba mateřské školy, oprava
skladovací haly za prodejnou COOP, instalace
autobusových zastávek u zemědělského družstva
a u radnice..…. Na většinu těchto akcí se snažíme
zajistit finanční spoluúčast z dotačních titulů.
Samotná realizace tedy záleží na úspěšnosti
podaných žádostí.

Poplatky na rok 2020: Poplatky za odpady, stočné
a za psy na rok 2020 budou oproti letošnímu
roku o něco vyšší. U odpadů a stočného je to
z důvodu celkového navyšování nákladů. Výnos
Konec roku je tradičně i časem bilancování z poplatku ze psů, který je nově stanoven ve výši
a plánování. Co se tedy v letošním roce podařilo 100,- Kč/rok (200,- Kč/ rok za každého dalšího
a co plánujeme pro rok následující:
psa) bude použit na nákup nových košů na psí
exkrementy.
Oprava komunikací: Za Humny byl dokončen
zbývající úsek silnice. Realizaci oprav této Parkování v obci: Živé téma posledních let,
komunikace hodně zkomplikovala a zdržela parkování na veřejných plochách. Nemyslím si, že
nutná celková rekonstrukce propustku. Následně máme málo parkovacích míst. Problém je spíše
musely být další stavební práce přerušeny až v zažitých (zlo)zvycích spousty řidičů. Většina
do vyřešení problému s ukládáním zeminy. aut by mohla být při troše dobré vůle majitelů
V srpnu proběhla úprava povrchu komunikace zaparkována na jejich vlastním pozemku (garáži,
a parkoviště u sportovní haly a oprava splaškové stodole…). Poměrně rozšířená je i představa,
kanalizace ze sportovních kabin. Koncem září že parkovací místo před domem patří k tomuto
jsme zahájili kompletní rekonstrukci komunikace domu. A pokud tam není volno, tak auto zaparkuji
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Starosti starosty
co nejblíž, ať už se jedná o jakkoliv nevhodné
místo v křižovatce, u přechodu, na chodníku
apod. Přitom o sto metrů dál jsou volná parkovací
místa. Takto nevhodně odstavená auta omezují
dopravu, údržbu silnic, svoz odpadů i chodce.
Po zkušenostech z okolních obcí se jako jediné
účinné řešení jeví plošné zpoplatnění parkovacích
míst a zvýšení četnosti kontrol parkovaní městkou
policií. Plošné zpoplatnění parkování v obci bude
projednáno v zastupitelstvu obce v příštím roce.
Od ledna prozatím vstupuje v platnost možnost
pronájmu vyhrazeného parkovacího místa
za částku 1.000,-/automobil/rok.
Sběrný dvůr: Od nového roku připravujeme
změnu pravidel pro provoz sběrného dvora.
Bude zpoplatněn a omezen vývoz stavební suti,
změny se dotknou i sběru pneumatik, dřeva
a velkoobjemového odpadu (křesla, sedací
soupravy apod.) Tyto pravidla budou platná
po zveřejnění nového provozního řádu sběrného
dvora.

Výkup
pozemků:
Zastupitelstvo
obce
odsouhlasilo výkup pozemků v katastru
obce. S ohledem na připravované komplexní
pozemkové úpravy a nutnost řešit pozemky
pod místními komunikacemi v obci nabízíme
občanům možnost prodeje jejich pozemků obci.
V posledních letech dostávají majitelé pozemků
různé nabídky na odkoupení pozemků. Jedná se
většinou o spekulativní nákupy za účelem dalšího
přeprodeje. Uvažujete-li o prodeji pozemků,
nabídněte je prosím nejdříve obci. Za pozemky
v intravilánu (zastavěném území) nabízíme
100,- Kč/m2, za pozemky v extravilánu (mimo
zastavěné území cenu dle polohy a bonity půdy.
Rok 2019 končí, přinesl nám příjemné i ne úplně
zdařilé události. Byl to rok bohatý na kulturní,
společenské i sportovní aktivity. Děkuji všem,
kdo jste se podíleli na veřejném životě obce.
Všem pak přeji krásné a klidné vánoční svátky
a mnoho zdraví a úspěchu v roce 2020.
Marcel Slezák
starosta obce

kultura

Vítání občánků
V neděli 29.9.2019 jsme měli milou povinnost
přivítat naše dva malé občánky Adama Břízu
a Lilianu Studýnkovou. Slavnostní řeč pronesl
pan místostarosta a děvčata ze ZŠ milým hostům
zpříjemnila atmosféru svým zpěvem a recitací.
Po krátkém proslovu převzali rodiče z rukou pana
místostarosty “Domovské listy” a drobné dárky pro
děti. Přejeme dětem i jejich rodičům hodně zdraví
a spokojenosti.
V listopadu přivítali zástupci obce a Sboru pro
občanské záležitosti další dva naše malé občánky
Antonii Smetanovu a Václava Losu. Rodiče, děti
a ostatní milé hosty přivítal a slavnostní proslov
pronesl pan starosta a nechyběla ani recitace
a pěkná písnička dětí ze ZŠ. Společenská místnost
tentokrát “praskala ve švech”, což bylo velmi milé

a určitě to ještě umocnilo slavnostnější atmosféru.
Po zápisu rodičů a svědků do kroniky obdrželi
oslavenci “Domovské listy” a drobné dárky. Dětem
i jejich rodičům přejeme do života jen to nejlepší.
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Setkání důchodců
Na začátku listopadu jsme se jako už každý
rok sešli na setkání s našimi milými seniory
v kulturním domě při dobrém vínečku
a malém pohoštění.
Po úvodním slově pana starosty a vystoupení
malých školáčků jsme si poslechli příspěvek
od paní Mlatečkové (který nám přečetl pan
Meňhart) a našeho pana faráře, který opět
nezapomněl přidat pár jemných vtípků. Letos
nám přijeli zpříjemnit naše setkání Mužáci
z Nikolčic pěknou písničkou. Většina seniorů
neodolala a zazpívala si s nimi.
V příjemné atmosféře nám všem odpoledne
rychle uteklo, takže už teď se těšíme na další
setkání. Takže za rok nashle..... :)

Lampionový průvod
Jako každý rok proběhl 11.11.2019 tradiční
svatomartinský lampionový průvod.
Opět se šlo cestou směrem k bažantnici, která byla
osvětlená svíčkami.
U bažantnice jsme volali sv. Martina. Ten přijel
i se svým koníkem a dovezl dětem perníčky.
Po té jsme se vrátili stejnou cestou
ke sportovní hale, kde bylo nachystáno posezení s
občerstvením.
Rodiče s dětmi si mohli opéct špekáček a dát
si něco dobrého k pití. Také sv. Martin zůstal
se svým koníkem a vozil děti.
Byla to velmi podařená akce s velkou účastí.
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Mateřská a základní škola

Jak se máme ve škole?
Rok 2019 se chýlí ke konci, nastává čas rekapitulace
a vzpomínání. Když se ohlédnu za uplynulými
čtyřmi měsíci školního roku, vidím že jsme kromě
vzdělávání, učení a plnění domácích úkolů stihli
velkou řadu pestrých akcí, které nám zpříjemnily
plnění náročných školních povinností.
Září bylo ve znamení sportu, ve školní družině jsme
si zajezdili při oblíbené Koloběžkiádě, zúčastnili se
Němčického běhu, kde si Martin Hirš, žák 3. třídy,
doběhl pro bronzovou medaili ve své kategorii
a také žáci 1. – 3. třídy zahájili Plavecký výcvik v
bazénu v Hustopečích.

Listopad jsme zahájili sladkou Medovou snídaní,
zapojili jsme se společně se 150 školami z celé
ČR do projektu Ministerstva zemědělství, v rámci
zábavně naučného dopoledne jsme ochutnali
med a vyslechli přednášku od zkušeného včelaře.
Dále jsme navštívili představení v Divadle Polárka
a přenesli se s Alenkou za zrcadlo. Také jsme
se ponořili pod vodní hladinu, v rámci 3D kina při
projekci výukového programu Oceán a obdivovali
krásu i pestrost podmořského života.

Prosinec už se plně nesl ve vánočním duchu.
Zahájili jsme ho po náročné a zodpovědné přípravě
V říjnu jsme vyhlásili celoroční soutěže ve sběru vystoupením při Rozsvěcení vánočního stromu.
pomerančové kůry a starého papíru. Věnovali Hned na to Čertovský den proměnil naši školičku
jsme se tradičním podzimním aktivitám. Draci v místo plné nezbedných čertíků.
nám krásně vysoko létali při Drakiádě a společně
s rodiči jsme si jedno odpoledne zpestřili a pobavili
se při Dýňování vytvářením spousty roztodivných
strašáků. Také k nám přijelo Mobilní planetárium
s programem Vesmírná show.
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Mateřská a základní škola

Vánoční náladu jsme si užili pří „Dárkování“ –
dílničkách ve školní družině, vypustili balónky
s přáními pro Ježíška, ale také oslavili Vánoce
se spolužáky a kamarády na besídkách ve třídách
a rozbalili dárečky v ŠD. Teď už nás čekají zasloužené
Vánoční prázdniny, odpočineme si, načerpáme
síly a v lednu se budeme těšit znovu do školy,
nejen na učení, ale na další akce, které nás čekají
v novém roce, na Karneval, Lyžařský výcvik, noc
s Andersenem a spoustu dalších…
Přejeme všem poklidné prožití vánočních svátků.
A do nového roku 2020? Ať se vám splní všechna
tajná přání.
Za kolektiv pracovníků základní školy
Mgr. Heda Stránská

Advent v mateřské škole

Ve středu 20. listopadu pozvaly děti své rodiče
i prarodiče do mateřské školy na předvánoční
posezení.
Abychom se naladili na nastávající adventní čas,
společně jsme si vyrobili anděla, svícen a vánoční
dekoraci.
A protože máme šikovné děti i rodiče brzy byly
třídy plné krásných andílků a svícnů. Čas rychle
uplynul v příjemné společnosti.
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Mateřská a základní škola
První adventní neděli děti z MŠ společně se ZŠ
vystoupily při Rozsvěcení vánočního stromu.
Ve středu 4. prosince k nám do MŠ zavítal Mikuláš
s Andělem a přinesl dětem balíčky.
V naší školce byly všechny děti hodné, tak věří, že
na ně ani letos Ježíšek nezapomene.
Děti i zaměstnanci MŠ přejí všem klidné a pohodové
Vánoce a hodně štěstí a zdraví v novém roce.

Proč k nám přijde Mikuláš a Anděl? (Anketa – třída Motýlků a Žabiček)
Matýsek – Protože sněží.
Simonka – Protože jsou z nebe a čert je zlý.
Viktorka Páv. – Protože zlobíme.
Izabelka S. – Protože je zimní čas.
Barunka – Abysme nezlobili.
Nastěnka – Protože jsou Vánoce.
Zuzanka – Protože kdo zlobí.
Kubík – Protože.
Ríša – Protože jsou hodní.
Rostík – Aby nám přinesli zimu.
Patriček – Protože chcou dostat dárky.
Natálka T. – Jdou se podívat, jak jsem zlobila.
Jareček – Protože si náš čtou, jestli jsme zlobili,
nebo ne.
Stelinka – Zkontrolovat, jestli jsme zlobili, nebo
nezlobili.

Viktorka S. – Protože se jdou podívat, jestli
zlobíme, nebo ne.
Vojtíšek – Protože když budou děti zlobit, tak
aby je vzali čerti.
Davídek – Přijdou, jen když budem zlobit.
Vašík – Aby se čert podíval, jestli jsme hodní.
Izabelka V. – Protože tam budou tanečky a za
chvíli tam budou dárečky.
Izabelka E. – Protože, když bude někdo zlobit, tak
ho čert vezme do pytle a pak ho sní.
Marek H. – Mikuláš nám přinese dárek, anděl
roznáší štěstí a čert se kouká, jestli nezlobíme.
Terezka Š. – Kdybysme doma zlobili, aby nás
někdo odnesl, já naštěstí nezlobím.
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Historie

Jak se bavili naši předkové
Konání našich předků vždy silně ovlivňovala
katolická církev. Jejich život se řídil zásadami
katolického náboženství. Během roku dodržovali
naší předkové důsledně všechna církevní pravidla
a pokyny, dodržovali půsty, svátky, období
smutku nad utrpením Ježíše Krista, radost z jeho
narození. Podle toho se také řídila jejich zábava
ve volném čase.
Hudbu a zpěv poslouchali především
v kostele při bohoslužbách, kdy se sami mohli
zúčastnit zpěvu. V 19. století bylo zvykem,
že každý učitel byl současně varhaníkem
a řídil chrámový zpěv. Do roku 1870 dostával
uherčický učitel za varhanické služby z obecní
pokladny ročně 21 zlatých, za zádušní mše sedm
zlatých a na struny od pana faráře dvě zlatky.
V obecních účtech za rok 1869 nalezneme
ve výdajích částku 21 zlatých, která byla
vyplacena za varhanické služby učiteli Františku
Halmovi. Stejnou částku obdržel i jeho nástupce
Jan Gajda za roky 1870 a 1871.
Velké změny ve školství přinesly zákony
z roku 1869 a 1870, kdy rozhodující vliv ve
školství získal stát. Školské záležitosti pak
podléhaly ministerstvu kultu a vyučování a církvi
zůstala pouze výuka náboženství. Nové zákony
se týkaly i úpravy platů učitelů.
Opět se vrátíme k zachovalým obecním
účtům z roku 1878 a v nich nalezneme za
varhanické služby mnohem vyšší částku, a sice
60 zlatých ročně pro učitele Jana Gajdu, tedy
pět zlatých měsíčně. Učitel Jan Gajda působil na
uherčické škole až do října 1882. I jeho nástupce
nadučitel Antonín Šenk byl ohodnocen stejnou
částkou. Roční poplatek za varhanickou službu
se postupně zvyšoval. V roce 1895 pak činil už
90 zlatých.
Nositelem pokroku, vzdělání a kultury se
stával nadučitel a jeho kolegové. Na nich často
záleželo, jakým způsobem ovlivní společenský
život v obci. Někteří z nich se věnovali hudbě
a zpěvu, tak např. učitel Josef Gerlich (působil
na uherčické škole od roku 1893 do roku 1903)
sestavil dětský sbor, se kterým vystupoval při
veřejných oslavách, třeba při desátém výročí
založení dobrovolného sboru hasičů v Uherčicích.

Žáci také nacvičovali pod vedením učitelů
divadelní představení, která předváděli v prvním
patře v sále obecního hostince.
V roce 1885 byla v Uherčicích založena
Cyrilská jednota. O složení a vedení tohoto
spolku nemáme žádné informace. Víme, že
působila jako kostelní chrámový sbor, a proto
se můžeme domnívat, že vedení bylo svěřeno
varhaníkovi. Ve svých počátcích nepůsobila jen při
bohoslužbách, ale také vystupovala při veřejných
oslavách. Vzpomeňme desetileté výročí založení
dobrovolného sboru hasičů v Uherčicích, ale
pořádala i samostatné Pěvecké večírky.
Po roce 1904 se stal varhaníkem
a sbormistrem Václav Veleba, rodák z Přibic,
který se přiženil do Uherčic. Pod jeho vedením si
členové zahráli v roce 1913 i v divadelní veselohře
„Jen žádného od militér“. V následujících letech
založil v Uherčicích soubor dechové hudby a stal
se jejím kapelníkem.
Dlouholetým členem Cyrilské jednoty byl
např. Antonín Rohrer rolník z čp. 25, který v ní
působil praktický od svého mládí až do svého stáří.
Byl prvním kronikářem Uherčic a o jeho pravdivé
zápisy se můžeme zcela opřít. Také byl zbožným
katolíkem, uctíval svého patrona sv. Antonína
a daroval do místního kostela jeho sochu. Socha
sv. Antonína s Ježíškem na ruce je umístěna pod
kruchtou na pravé straně při vchodu do kostela.
Poté, co byla založena Tělocvičná jednota Sokol
v roce 1919 a Jednota Československého Orla
v roce 1920, se činnost Cyrilské jednoty omezila
pouze na chrámový zpěv při bohoslužbách.
Dalším důležitým prvkem, který ovlivnil
nejen bezpečnost občanů před ohněm, záplavami
a jinými živelnými pohromami, ale i pozvedl
společenský život, se stal Sbor dobrovolných
hasičů v Uherčicích založený roku 1886. Mimo
to, že zachraňoval majetky občanů, a často
i životy, plnil také funkci kulturní. Začala se hrát
divadelní představení a konaly se hasičské plesy.
Hasiči slavili každé půlkulaté a kulaté výročí
založení svého sboru. Byl to svátek nejen pro ně,
ale i pro ostatní občany. Každá taková oslava byla
doprovázena i kulturním vystoupením žáků pod
vedením učitelů, vystoupením pěveckých sborů,
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deklamováním a vystoupením hasičského sboru
s ukázkami jejich práce. Na oslavu přijížděli
okresní představitelé hasičstva, nechyběly
hasičské sbory z okolních vesnic. Po rušném dni
byla oslava zakončena tanečním věnečkem v sále
radnice.
K dalším zábavám, které se staly neodmyslitelnou
součástí venkovského života, patřily hody. Slavily
se dvakrát do roka, byly to tzv. malé hody,
které se slavily v srpnu, a velké hody zvané také
císařské, neboť vznikly z popudu císaře Josefa II.
Velké hody připadly na třetí neděli v říjnu. Hody
trvaly po tři dny – v sobotu, neděli a v pondělí.
Na obojí hody se uklízelo v celém domě, pekly se
koláče a na velké hody nechyběla husa se zelím
a knedlíkem.
O tom, jaké se slavily taneční zábavy do roku
1914, nás informuje v obecní kronice Jan Eichl,
rolník a kronikář v Uherčicích:
„Za mých mladých let bývaly mezi chasou jiné
zvyky. Mezi chasu patřili chlapci ti, kteří zaplatili
tzv. příjemnou, a ta se platívala, až byl 18 až 19
roků. Když bylo asi 8 až 10 chlapců, kteří chtěli
jít mezi chasu, řekli o tom jednomu stárkovi, ten
svolal nejbližší neděli chasu a ti, kteří byli přijímáni,
poplatili čtvrtku piva, stárek jim dal napomenutí,
jak se mají mezi chasou chovat a byli přijati.
Stárci se volívali na více let, a když chase
vyhovoval, mohl býti stárkem až do oženění.
Stárci se volívali tři: první, druhý a třetí obyčejně
na podzim před císařskými hody. Volba stárků se

konala v obecní kanceláři za přítomnosti starosty
a jednoho radního. Stárek byl odpověden za
pořádek při zábavách, pakli by nebyl někdy stačil,
zakročil starosta, výtržníky vyhnal a v případě, že
neposlechli, zábavu ihned zakázal.
Zábavy bývaly:
1. Ostatky na konci masopustu.
2. Májová muzika.
3. Jánova v červnu.
4. Malé hody v půli srpna.
5. Velké hody v půli října.
6. Muzika odvedenců začátkem října na rozloučenou
s těmi, kteří nastupovali vojenskou službu.
Hody a muziky bývaly výhradně pro
chlapce a děvčata, totiž jen pro svobodné.
Jestliže se některý hoch nebo děvče zavedli, ti
už k muzice nešli, a jestli mysleli, že se to ještě
určitě neví a přišli, a zjistilo se, že tam nepatří,
byli jednoduše stárkem vykázáni a museli bez
odporu poslechnout.“
Pan Eichl se narodil roku 1889 v Uherčicích,
bydlel na čp.76, od roku 1961 do roku 1971
působil jako uherčický kronikář. Na sklonku
života se odstěhoval ke své dceři do Brna.
Dovolím si Vám všem popřát klidné a spokojené
vánoční svátky u rodinného stolu a v novém roce
jen všechno nejlepší.
Vaše kronikářka Marie Mlatečková.
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Odpady 2020
Vážení občané,
Zkontrolujte si prosím popelnice!!!!
Starý
čipový kód umístěný zezadu
popelnice dole - odstraňte!!!
Ponechejte
pouze
ten
nový
na
boku popelnice , který je označený:
Obec Uherčice a QR kód.
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Poplatky

Odpady: občané do 70let = 600,-Kč
			 nad 70let		
= 300,-Kč
			 - mínus odměna za třídění

Stočné: děti do 10let
= 90,-Kč bez DPH
		 občané 10-69let = 1 200,-Kč bez DPH
		 nad 70 let
= 600,-Kč bez DPH

Výše poplatku Vám bude zaslána do emailu nebo
zjistíte na OÚ , popř. na tel č. 519 418 113.

Poplatky za stočné můžete hradit převodem na
č.ú. 1382152329/0800, VS – číslo popisné nebo
hotově na OÚ do 31.8.2020 .

Psy: poplatek za 1 psa = 100,-Kč
každý další pes = 200,-Kč
Poplatky za odpady a psy můžete hradit převodem
na č.ú. 1382152329/0800, VS – číslo popisné nebo
hotově na OÚ od 9.3.-31.3.2020 .

Do 30.4.2020
Od 1.5.2020

DPH
DPH

10%
15%

Rybářský spolek Vranovice
Vranovický rybářský spolek registruje 701 členů,
z toho 79 dětí do 15 let. Počty členů v obcích:
Vranovice 179, Velké Němčice 111, Křepice 63,
Uherčice 62, Žabčice 44, další jsou i ze vzdálenějších
obcí. Letošní kroužek ve Vranovicích navštěvuje
15 nových dětí. Další kroužky dle zájmu ve Velkých
Němčicích a Křepicích. Výroční členská schůze se
konala poslední neděli v březnu. Důležitým bodem
programu byly volby. Statutárními zástupci jsou
nadále předseda Zdeněk Škňouřil a jednatel Luboš
Mrkvica. Hospodářem zůstává se svou odborností
z rybářské školy ing. Petr Dvořáček. Dále se výbor
omladil o nové dva členy výboru, Radka Malého
a Petra Dvořáčka ml. Výroční schůze seznámila
zúčastněné členy s hospodařením na svěřených
revírech, účetní uzávěrkou, rozpočtem na rok
2020, zprávou jednatele, zprávou předsedy KRK
a nakonec se v diskusi řešilo několik záležitostí,
například omezení úlovků na místních vodách.
Nelze opomenout účast na výročních schůzích,
která nepřekročí 10 procent řádných členů, sice
nemají povinnost se zúčastnit, nicméně jednou
za rok by se mohli zajímat o to, co se ve spolku
děje a co se plánuje. V červnu se na Stříbrňáku
pořádaly tradiční rybářské závody za maximální
účasti závodníků. V sobotu lovilo 122 dospěláků
a v neděli 96 dětí, celkem za oba dny se nachytalo
143 kaprů, 26 cejnů, 8 línů, 3 úhoři, 2 štiky a 15
ostatních druhů ryb. Za dospělé se umístili: 1 místo
Reim Martin, 2. místo Kocman Tomáš, 3. místo Ludín
Pavel, 4 místo Picmaus Michal, 5. místo Staňko
Michal. Vítězové si odnesli ceny za 25 000 Kč. Děti
zvítězily všechny, ale těmi nejúspěšnějšími byly:
1. místo Smetana Petr, 2. místo Dreveňák David
a 3. místo Škamradová Helenka. V říjnu se konal
IX. sjezd MRS (jednou za 4 roky), kde se schvalovaly
návrhy změn stanov a bližších podmínek rybářského
práva (rybářský řád). Toto jednání probíhalo

za účasti delegátů 102 organizací z celé jižní
Moravy, kteří zastupovali asi 70 000 členů. A co se
nejdůležitějšího změnilo? Asi největší změnou je od
roku 2020 zrušení brigádnické povinnosti na návrh
brněnského spolku. Zástupci našeho spolku byli
proti zrušení, ale návrh byl schválen s rozdílem vice
jak 5000 hlasů. Další velkou změnou byl návrh
na navýšení členského příspěvku a to o 800 Kč
pro všechny členy mimo mládeže do 15 let a člena,
který si na daný rok nezaplatí povolenku k lovu.
To znamená, že budou tři druhy členství, mládež do
15 let 200 Kč, tzv. udržovací členství bez povolenky
450 Kč. V případě, že se člen po úhradě udržovacího
členského příspěvku v daném roce rozhodne si
povolenku pořídit, je povinen dále uhradit plný
členský příspěvek ve výši 1.250,-Kč a členství
s plánovaným nákupem povolenky na příslušný
rok 1250 Kč. Samozřejmě naši delegáti s návrhem
nesouhlasili, nicméně návrh na navýšení byl
schválen. V září byly zahájeny práce na odbahnění
a zprůtočnění výtažníku za chatou, bude využíván
k odchovu lína a pro kroužek rybářské mládeže.
Z povinnosti k našim svěřeným revírům: Svratka
1, Svratka 1A a Svratka 1M je celková zarybňovací
povinnost 360 000 Kč. Prostředky na zarybnění
získáváme z prodeje povolenek a částečně
z vlastního rybochovu. V polovině roku se na
výborové schůzi schválilo obnovení rybářského
plesu po 27 letech. Tímto zveme rybáře i nerybáře
na ples, který se uskuteční ve Velkých Němčicích
4.1.2020, k tanci a poslechu bude hrát dechová
hudba Túfaranka ze Šakvic, připravíme pestré
občerstvení a bohatou tombolu. Doufáme, že se
tato kulturní událost vydaří a stane se pravidelně
pořádanou akcí spolku a příště to bude určitě ve
Vranovicích.
Luboš Mrkvica
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Nové jízdní řády pro rok 2020
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společenská kronika

Životní jubilea
ŘÍJEN
91 let
87 let
77 let
76 let
75 let
74 let
70 let
70 let
69 let
68 let
67 let
67 let
67 let
66 let
66 let
65 let
64 let
63 let
62 let
62 let
62 let
61 let
61 let

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

LISTOPAD
91 let paní
85 let paní
84 let paní
80 let pan
79 let pan
79 let paní
79 let pan
78 let pan
78 let pan
76 let paní
75 let paní
72 let paní

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

71 let pan
68 let pan
68 let pan
68 let pan
66 let paní
66 let paní
65 let paní
63 let pan
63 let pan
62 let pan
61 let pan
60 let pan
60 let pan

Rohrer Josef
Furch Bohuslav
Lounek Josef
Rohrer Josef
Furchová Marie
Rohrerová Jarmila
Křivinková Jarmila
Rohrer Jiří
Komosný Antonín
Studýnka Antonín
Rohrer Václav
Chaloupka Zdeněk
Mlaskač Václav

PROSINEC
85 let pan
84 let paní
82 let pan
79 let paní
78 let pan
77 let paní
76 let paní
76 let paní
75 let pan
73 let pan
73 let paní
70 let paní
67 let paní
67 let pan
67 let paní
64 let paní
63 let pan
63 let pan
60 let paní
60 let pan

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

Blahopřejeme všem jubilantům!

NAROZENÍ:

ZEMŘELI:

j Filip Scharda

† 30.10. Hirš Oldřich
† 6.11. Schwarz Milan
† 29.11. Kalisch Richard

Rodičům i prarodičům
GRATULUJEME!

71 let
77 let
84 let
VZPOMÍNÁME!
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Sňatky v letošním roce
V roce 2019 přibylo v obci poměrně hodně manželských párů. Pojďme si je tedy připomenout.
Radka Jatelová + František Říha

Marie Prchalová + Radim Špigel

Petra Smékalová + Petr Míček

Tamara Dobřecká + Jiří Studýnka

Blanka Smékalová + Vítězslav Konečný

Michaela Nečasová + Martin Pospíšil

Zuzana Rohrerová + Petr Soukup

Pavla Hošková + Tomáš Kopřiva

Jana Cíchová + Luděk Fridrich

Dominika Rohrerová + Jakub Šebesta

Petra Dědečková + Michal Benda

Eva Svobodová + Martin Sedláček

Bohumila Karpíšková + Michal Rohrer

Anna Zálešáková + Michal Furch

Dana Buryšková + Michal Dolíhal

Michaela Kozinová + Robert Schwarz

Pokud jsme na někoho zapomněli, tak se moc omlouváme... :-)

Zlatá svatba
Dne 9.11.2019 si na naší Radnici za přítomnosti
pana starosty, svědků a svatebních hostů řekli své
ANO a slíbili věrnost znovu po 50ti letech manželé
Ludmila a Josef Bzenečtí a oslavili tím svou
“Zlatou svatbu”.
Jistě
bylo
příjemné
znovu
prožít
tu
nezapomenutelnou svatební atmosféru včetně
gratulací jednak od rodiny a přátel, ale i od zástupců
obce a Sboru pro občanské záležitosti.

Za naši redakci jim touto cestou ještě jednou
gratulujeme a do dalších let společného života
jim oběma přejeme pevné zdraví, hodně
spokojenosti a životního optimismu.
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kolektiv sportovní haly Vám přeje

pohodové svátky
a šťastný nový rok
POCTIVě sleduj náš

/halauhercice nebo web hala-uhercice.cz

Základní škola a Mateřská škola Uherčice
srdečně zve na tradiční

Dětský karneval
Kde? V sále Kulturního domu Uherčice.
Kdy? V neděli 9. února 2020 od 15.00 hodin.
Co s sebou? Dobrou náladu a něco penízků na pití a mlsání.
Co tam? O zábavu, soutěže a tanec se nám letos postará
DIVADLO KORÁB.

Divadelní spolek

a přátelé pořádají

od 10.00 hod.

Průvod masek po vesnici

od 20.00 hod.
Masopustní
maškaráda v KD

Hraje:
skupina ACCORT
bufet zajištěn

Radniční listy - zpravodaj vydávaný OÚ Uherčice.
Povoleno OkÚ Břeclav pod reg. znakem MK ČR E 11774.
Uzávěrka čísla 1/2020 je 30.4.2020
Číslo 3/2019 vydáno v prosinci 2019, nákladem 400 výtisků, distribuce zdarma.
Tel/fax.: 519 418 113, e-mail: obec@uhercice.cz

