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Od masopustu k Velikonocům
Masopust je období hodování, pití a veselení se.
Někde se masopustu říká fašank, vostatky nebo
ostatky, a to znamená, že se hoduje ve dnech, které
ještě „ostaly“ před postním obdobím. Jiné označení
pro masopust je karneval: jedním z vysvětlení tohoto
slova je latinský původ, který znamená něco jako „dát
sbohem masu“ než začne půst. V dřívějších dobách
se na královských dvorech v době masopustu konaly
hostiny, ve městech tancovačky, na vesnicích vepřové
hody. Masopust potom končil v noci před Popeleční
středou, kdy ponocný zatroubil na roh a lidé se na
příkaz rychtáře rozešli domů. Dnes se prožívání
tohoto období v naší zemi liší podle regionů.
Po masopustu následuje Popeleční středa
a postní doba, která trvá 40 dní. Ve skutečnosti toto
období trvá 46 dní, ale neděle se nezapočítávají mezi
postní dny. V dřívějších dobách byl půst velmi přísný.
Nejedlo se maso, sýry, vejce, nepilo se mléko, nemastilo
se máslem ani sádlem, používal se jen rostlinný olej,
nekouřilo se, nepil se alkohol, nešňupal se tabák.
Polévky se jedly nejčastěji fazolová, čočková, zelná, či
kmínová. Kromě polévek se podávala prostá bezmasá
jídla jako vdolky, prosná kaše, knedlíky s povidly nebo
brambory s mlékem. Pro věřícího člověka znamenal

půst nejen odříkání od masa či dalších pokrmů, ale
půst měl i rozměr almužny a dobrých skutků.
6. neděle postní už potom nese název Květná
neděle, kterou začíná svatý nebo také pašijový
týden, kdy si křesťané připomínají klíčové dny ze
života Ježíše Krista: jeho slavný vjezd do Jeruzaléma,
potom poslední večeři, ukřižování a zmrtvýchvstání.
Proto jsou Velikonoce největším a nejvýznamnějším
svátkem křesťanů. Slaví se v neděli po prvním jarním
úplňku, tedy mezi 22. březnem a 25. dubnem. Jedná
se proto o pohyblivý svátek.
Co se týká Velikonoc, původně se jednalo
o svátky jara. Asi před 3 500 lety dali tomuto svátku
jara zcela nový význam Židé svým svátkem paschy:
tedy oslavou vyvedení a vysvobození židovského
národa z egyptského otroctví. Před dvěma tisíci léty
potom Velikonoce dostaly už současný význam, který
je spojen právě se smrtí a zmrtvýchvstáním Ježíše
Krista.
Požehnané a pokojné Velikonoce Vám všem vyprošuje
P. Petr Havlát.
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Starosti starosty
Vážení spoluobčané,
asi jen málokdo by před rokem předpokládal, že i další velikonoční svátky budou poznamenány protiepidemickými opatřeními. Bohužel se tak stalo a nám nezbývá než doufat v brzký obrat k lepšímu.
Přeji Vám všem poklidné Velikonoce v rodinném kruhu, pevné zdraví, dostatek trpělivosti a duševní
rovnováhy.
Marcel Slezák
starosta obce

Sociální bydlení Uherčice

Po více než dvou letech přípravy projektů a
vyřizování finanční podpory z programu IROP
byla zahájena výstavba sociálních bytů na místě
někdejší sokolovny. Do konce tohoto roku by tak
mělo vzniknout šest bytů pro obyvatele naší obce,
jimž jejich aktuální finanční situace nedovoluje
získat vlastní bydlení. Všechny byty budou typu
2+kk o rozměrech cca 43 m 2 . Budoucí nájemníci budou muset splňovat kritéria daná Ministerstvem pro místní rozvoj pro tento typ projektů.
Cílovou skupinou budou osoby, jejichž měsíční
příjem nepřesáhne stanovenou hranici průměrné
měsíční mzdy 12 měsíců před uzavřením nájemní smlouvy (1 osoba méně než 0,6 násobek
průměrné měsíční mzdy, 2 osoby 0,8 násobek,
3 osoby 0,9 násobek, 4 osoby 1 násobek). Průměrná
mzda na rok 2021 je stanovena ve výši 34.766,Kč/měs. Žadatel nesmí vlastnit jinou nemovitost

vhodnou k bydlení. Další podmínkou je, že minimálně 50% členů jedné domácnosti bude v ekonomicky produktivním věku, tj. ve věku od 15 do
64 let. Výše měsíčního nájmu by neměla překročit
částku 2.600,- Kč/byt. Nájemní smlouvy se budou
uzavírat minimálně na jeden kalendářní rok a nejdéle na dva roky s možností jejího opakovaného
prodloužení podle konkrétní situace nájemce.
Všechny podmínky budou zveřejněny v záměru
pronájmu sociálních bytů na úřední desce a webových stránkách obce.
Celkové náklady na výstavbu sociálního bydlení
by se měly pohybovat kolem 13 mil. Kč. Ministerstvo pro místní rozvoj poskytne dotaci ve
výši 8.117.975,- Kč, zbývající část bude hradit
obec z úvěru poskytnutého Českou spořitelnou.
Udržitelnost projektu je stanovena na 20 let.

Oprava komunikace od čp. 341 (bytovka) po RD čp. 360 (paní Vetrová)
Na letošní rok je naplánována oprava vozovky vedoucí za bytovým domem čp. 341. Mimo výstavby
samotného povrchu vozovky, bude nutné vyřešit
odvodnění ploch. V této lokalitě není vybudována dešťová kanalizace a problémy způsobuje i
spodní voda přitékající z výše položených území.
Bude tedy nutné drénem propojit výkop stávající
splaškové kanalizace se svodnicí (potokem) před

RD čp. 351. Pro plánovanou výstavbu splaškové
kanalizace k lokalitě sklepů u retenční nádrže bude
nutné položit prodloužení kanalizačního potrubí
před RD čp. 360. Práce budou zahájeny v první
polovině dubna.
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Starosti starosty

Přístavba sportovní haly - dětská skupina
V minulém roce došlo k naplnění kapacity mateřské
školy a nemohlo být přijato více než deset dětí.
Z tohoto důvodu jsme začali hledat možnosti
řešení vzniklé situace. Zvažoval se pronájem kontejnerové školky. Výše pronájmu byla však příliš
vysoká a jednalo by se pouze o dočasné řešení.
Dále se prověřovala možnost stavebních úprav
knihovny nebo kulturního domu. Oba tyto objekty
se však ukázaly jako nevhodné z důvodů velikosti i vnitřního uspořádání. Nakonec se ukázalo,

že nejschůdnější cestou bude použít připravený
projekt na rozšíření sportovní haly. Dodatečnými
úpravami dokumentace byl vytvořen projekt na
víceúčelový objekt, který umožní zřízení dětské
skupiny pro 12 dětí. V době kdy bude kapacita stávající mateřské školy dostačující, může přístavba
sloužit jako zázemí sportovní haly. Za prostředky,
které by obec vynaložila za pronájem kontejnerové
školky, tak vzniknou prostory využitelné trvale a
celoročně.

Mateřská a základní škola

Distanční výuka v mateřské škole
V zimních měsících jsme si ještě v naší školce užili zimních radovánek. Napadl nám sníh, tak jsmevyráželi na kopeček ke
hřbitovu a na delší vycházky do lesa. V lese jsme pozorovali ve sněhu stopyzvířat a hledali jejich pelíšky.
Od 1. března se naše mateřská škola uzavřela z důvodu nařízení vlády. Pro předškolní děti je povinnépředškolní vzdělávání,
a proto i když jsou děti doma, tak nezahálí a účastní se distančního vzdělávání.Pro děti připravujeme týdenní plán, který
zahrnuje básničky, písničky, pohybové aktivity a pracovní listy ze všech oblastí (zrakové vnímání, sluchové vnímání,
prostorová orientace, matematicképředstavy a grafomotorika). Tyto získané schopnosti a dovednosti děti potřebují
k úspěšnému zvládnutí učiva a bezproblémovému přechodu do ZŠ. Pro děti a jejich rodiče jsme nastavili webovou aplikaci E-třidu. Na tuto E-třídu zasíláme každý týden potřebné informace a materiály k zadaným tématům. Po splnění úkolů
nám je rodiče nafotí a pošlou zpět na tyto stránky. Zaslané materiály vyhodnotíme a vložíme do fotoalba na E-třídu,
kde si je mohou prohlédnout i ostatní děti s jejich rodiči. I když komunikujeme přes webovou aplikaci, vždy se na nás
rodiče mohou obrátit s připomínkou nebo dotazem. Tenhle způsob distančního vzdělávání je i pro nás nový, ale i přesto
se snažíme, aby se vše dobře zvládlo. Už se velmi těšíme na děti, až se za námi vrátí a všichni se ve školce opět sejdeme.
Protože se blíží Velikonoce, všem přejeme pěkné prožití velikonočních svátků.
Kolektiv učitelek MŠ
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Mateřská a základní škola

Zábavně naučný pohádkový Měsíc s Andersenem
Naše základní škola každoročně zapojuje do akce na podporu čtenářství Noc s Andersenem. S ohledem na současnou
situaci bychom o tuto akci přišli, kdyby se neobjevil nápad
našich paní vychovatelek školní družiny.
Pro děti připravili pohádkové putování po obci. Jde
o pohádkový kvíz, který má 13 stanovišť a stejný počet
úkolů. Každý týden jsou na bráně u školy zveřejňovány dvě
nápovědy, které pomohou jednotlivá stanoviště najít. Úkoly jsou dobrovolné. Všechny vycházejí ze znalosti pohádkových příběhů. Pokud si někdo s otázkou nebude vědět
rady, vezme na pomoc knížku. Nemají-li danou knížku děti
doma, nevadí, odpovědi lze hledat také na internetu. Na
youtube jsou téměř všechny pohádky z kvízu ke shlédnutí.
Za splnění obdrží „luštitelé čtenáři“ pohádkovou odměnu.

Velikonoce v distanční výuce
I proto, že při distanční výuce jsou nyní preferovány hlavní,
naučné předměty a výchovné předměty jdou přece jen maličko
stranou, byl žákům školy zadán tvořivý úkol k Velikonocům.
Dětem byl roznesen balíček s materiálem k vytvoření jarní
dekorace. Dalším úkolem bylo pověsit ozdobené vajíčko na
větve u vchodu do školy.

Distanční výuka
Uzavření škol a přechod žáků na distanční výuku je tématem,
kterému se velmi často věnují všechna média už nějakou dobu.
Že tato výuka není a ani nemůže nikdy plně nahradit přítomnost
dětí ve škole je jasné všem stejně, jako je jasné, že s tím nic
nenaděláme. Přizpůsobili jsme se. Přizpůsobili se pedagogové,
kteří se za velmi krátkou dobu museli naučit práci s IT na takové úrovni, o které doposud víceméně slýchali. Přizpůsobili
se rodiče, kteří museli opustit svá zaměstnání a přejít na tzv.
ošetřovné, aby mohli být svým malým dětem. Přizpůsobili se i ti
rodiče, kteří zaměstnání opustit nemohli, ale denně po návratu
z práce kromě domácích povinností ještě s dětmi pracují
a zajišťují odevzdávání učiva. Přizpůsobily se v neposlední řadě
také děti. Naučily se používat školní informační systém, ovládat
počítače, používat videohovory, pracovat samostatně. To je sice hezké, ale co ta druhá strana? Co se
také naučily, aniž by chtěly? Naučily se, že musí být samy, že při on-line výuce je rozhodně méně času
komunikovat, méně času dostat slovo, že denních pět hodin ve škole v kolektivu spolužáků najednou
chybí, že denní součástí výuky může být bezmoc, když „zase vypadne připojení“. Z pohledu dospělého
jsou všechna opatření už dlouho, co potom z pohledu dítěte. Například žáci 3.-5. ročníku jsou mimo
školní lavice již téměř pět měsíců. Pedagogové u dětí pozorují únavu, nechuť. Samozřejmě se najdou
děti, kterým toto vyhovuje, ale bohužel častější je opak. I děti, které nikdy neměly vzdělávací obtíže
a výsledky mají stále výborné, jsou čím dál tím více smutné. Dospělí to vydrží, prostě se „kousnou“
a dají to, tuší někdo z nás, jak toto všechno vnímají děti? Bohužel ale nezbývá nic jiného než vydržet.
Na děti se ve škole upřímně těšíme a doufáme, že se brzy uvidíme.
Mgr. Marcela Klatovská

pátek 15:00 - 20:00
pivko s sebou + "malý gril" "Shrek burger"
zelená bulka
so + ne - 13:00 - 20:00
pivko s sebou +
velikonoční burger speciál

ve čtvrtek
15:00 – 20:00
k dispozici bude
ve 2l a 1l pet lahvích
nebo do
vlastních nádob
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Zápis do 1. třídy v ZŠ Uherčice pro školní rok 2021-2022
S ohledem na vládní opatření, která jsou nyní zavedena, lze předpokládat, že zápis proběhne bez osobní
přítomnosti, pouze administrativní formou.
Pro školní rok 2020/2021 zapisujeme děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015 a děti s odkladem
školní docházky.
Termín zápisu je v naší škole stanoven na 14. dubna 2021. Nejpozději tento den je nutné podat
přihlášku a osobní dotazník dítěte.
K zápisu je nutné doručit do školy tyto dokumenty:
1.
2.
3.

Žádost o přijetí do ZŠ
Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
Žádost o odklad. Doporučení pro případný odklad budou řešena individuálně.

Potřebné dokumenty jsou ke stažení na webových stánkách školy www.zsuhercice.cz - základní školapro rodiče. Je také možné si je vyzvednout ve škole ve dnech 29.- 31. března od 8.00 do 12.00 hodin,
případně v jiný čas po předchozí domluvě na tel. 519418112, 730898680.
Náležitosti je nutné doručit do školy následujícími způsoby:
1.
2.
3.
4.

do datové schránky školy (rzmmimd), od 1. do 14. 4. 2021
e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, od 1. do 14. 4. 2021
poštou, od 1. do 14. 4.2021
osobním podáním dne 14. dubna 2020 od 10.00 do 16.00 hodin.

Pokud v uvedený den pro osobní podání se ze závažných důvodů nebude moci zákonný zástupce
žadatele dostavit, je nutné kontaktovat ředitelku školy pro individuální domluvu.

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021-2022

S ohledem na současnou situaci prozatím není možné stanovit přesný průběh zápisu. Lze předpokládat,
že bude ještě nějakými opatřeními ovlivněn. Bližší informace budou včas zveřejněny.
Termín zápisu je v mateřské škole stanoven na 11. 5. 2021.
K zápisu je vhodné si předem připravit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (podepsaný oběma zákonnými zástupci),
vyplněný a lékařem potvrzený Evidenční list,
občanský průkaz – pro doložení trvalého bydliště,
kopii rodného listu dítěte - ke kontrole osobních údajů dítěte,
pokud bylo dítě vyšetřeno ve školském poradenském zařízení či jiném podobném zařízení,
vyžadujeme kopii doporučení,
případné alergie, diety či jiná zdravotní omezení je třeba doložit doporučením od lékaře (stačí
kopie).

Veškeré tiskopisy jsou ke stažení na webových stránkách školy v části mateřská škola->pro rodiče->
tiskopisy ke stažení. V případě, že si zákonný zástupce nemá možnost tiskopisy vytisknout, je možné
požádat o ně ve škole. Prosím kontaktujte kancelář školy na telefonu 519418112.
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HISTORIE

Zajímavosti o uherčických příjmeních
V minulosti nebylo používání příjmení běžné.
S upřesněním jména doplňujícím predikátem se
setkáváme častěji u šlechtických rodů. Například
v roce 1220 se jako majitel Uherčic uvádí šlechtic
Konrád s predikátem „z Hardeggu“, což znamenalo,
že ve zmíněné lokalitě měl své sídlo a domovské
majetky. V této době se ovšem predikáty ještě
nepoužívaly důsledně, šlechta si je mohla měnit
podle toho, kde sídlila. Někteří méně urození
používali stále jen křestní jméno (například rytíř
Berther z družiny zmíněného Konráda, který obdržel lénem dnes již zaniklou ves Schořice, která
ležela nedaleko Uherčic).
V 15. a 16. století začala příjmení používat i většina prostých obyvatel (tedy poddaných). Příjmení
si však lidé vymýšleli, protože sloužila především
k rozlišení osob se stejným křestním jménem. Jako
příjmení tak mohlo být používáno označení řemesla (Janek Kovář, Janek Šídlo, Janek Švec), tělesný
znak (Petr Vysoký, Petr Tlustý, Petr Chromý) nebo
charakteristická vlastnost (Pavel Divoký, Pavel
Kokta, Pavel Smíšek, Pavel Bezprstý) atd. Povinné
používání příjmení zavedla až Marie Terezie. Císař
Josef II. vydal roku 1786 Patent o dědické posloupnosti příjmení, kterým byla uložena povinnost
zachovat neměnná příjmení. Jednalo se o zakonzervování daného stavu. Našim předkům nebylo
přiděleno příjmení z moci úřední, ale takové, jaké
sami používali. Příjmení měla do té doby význam
druhořadý a člověk je mohl během svého života
několikrát měnit.
V mikulovském archivu se mi podařilo
najít opis smlouvy, kterou se roku 1718 zřizovalo kaplanství v Uherčicích. Víme, že v uherčické
farnosti působili katoličtí faráři již od roku 1220,
avšak při tureckém vpádu roku 1663 byly celé
Uherčice vypáleny a tehdejší farář Martin Ksang
uprchl na faru do Pouzdřan a od té doby byla
uherčická farnost spravována pouzdřanským
faráře. Uherčičtí farníci usilovali o dosazení vlastního kněze. Jejich snaha byla částečně splněna až
v roce 1715, kdy zde začal působit kaplan Franz
Leopold Langfort. O tři roky později se zavázala uherčická obec, že přidělenému kaplanovi za-

jistí byt a pouzdřanskému faráři zůstanou nadále
všechny příjmy, které plynuly z uherčické farnosti.
Dále bylo ujednáno, že pouzdřanský farář bude
ročně vyplácet uherčickému kaplanovi 182 zlatých
a 30 krejcarů a na oplátku bude uherčická obec
dodávat na pouzdřanskou faru ročně dvě bečky
vína nebo příslušné relutum. Za uherčickou obec
stvrdili svůj souhlas s obsahem smlouvy starosta
Georg Voitik, rychtář Johann Bauer, dále Johann
Elinger, Michael Blach, Nikolaus Schwarz, Paul
Baardt, Josef Recht, Nikolaus Voitik, Filip Josef
Elinger, Georg Kratschmar, Johann Dubsch, Johann Schneider, Georg Säller, Johann Henhappel.
Smlouva je psána v německém jazyku, pouze nadpis smlouvy je latinský.
Za pozornost stojí některá příjmení tehdejších představitelů obce, která se zachovala až
do dnešních dnů. Je to především příjmení starosty Georga Voitika a také jednoho člena představenstva Nikolause Voitika. V pozdějších letech
se německé příjmení změnilo na Fojtík. Podobně
je tomu u příjmení Kratschmar, kterém odpovídá
počeštělé Kráčmar, příjmení Dubsch odpovídá
současnému Dubš. Další příjmení Schwarz známe
i z dnešní doby.
Pro další šetření o příjmeních použijeme
seznam majitelů domů z parcelního protokolu
z roku 1775. V té době bylo v Uherčicích 146
domů. Z tohoto seznamu vyjmeme nemovitosti,
které byly v držení obce a knížete Ditrichštejna.
Sem patřila radnice, škola na č. p. 24, fara, knížecí
palírna, mlýn a hájovna. Obyvatelé těchto objektů
v soupise chyběli. K 141 majitelům domů se řadí
136 příjmení. Některá příjmení se vyskytovala ve
větším počtu. První místo náleží příjmení Furch,
celkem v deseti případech. O druhé a třetí místo se
dělí příjmení Fröhlich a Fried, vyskytuje se v šesti
případech. Těsně za ním následuje příjmení Rohrer
, najdeme jej pětkrát, o jedno méně připadá na
příjmení Eichl, třikrát se vyskytuje příjmení Hančkr,
Hauser, Jokš a Šiler. Dvakrát najdeme v soupise
příjmení Bartík, Elinger, Dubsch, Hardler, Rubín,
Springer, Staňka, Šamula a Uhl. Mnohá příjmení
jsou německého původu, jiná jsou zkomolená. Vel-
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Historie
mi záleželo na gramatické a jazykové úrovni písaře,
který soupis sestavoval.
V poměrně dlouhém časovém úseku od roku
1775 do roku 1850 došlo k velkým změnám.
V Uherčicích bylo postaveno 44 nových domků
a jejich počet se ustálil na čísle 190. V tomto
období přirozenou cestou přibyla nová příjmení
a jiná, naopak, zanikla.
Nově přibyla příjmení Anšlág, Bystrzonovský, Cechmeister, Cikl, Černý, Dofek, Doležal, Domis, Frank,
Gross, Gulda, Hirš, Himr, Hlavička, Jatel, Klobása,
Mahovský, Málek, Padrta, Rippar, Pokorný, Skoupil,
Suský, Šlapák, Šváb, Šťastný, Tichý, Trösler, Tučka.
Celkem 17 majitelům patřilo příjmení Furch, deseti
příjmení Rohrer, devíti Fröhlich, osmi Fojtík a Staňka, sedmi Anšlág. Šestkrát nalezneme v soupise
příjmení Číhal, Prchal a Smetana, pětkrát příjmení
Vítka, čtyřikrát Smékal a Vetr, třikrát Frank, Mach,
Tichý, Tučka a Valnoha. Dvakrát se vyskytují příjmení Bartík, Bystrzonovský, Cechmeister, Doležal,
Gebauer, Hančkr, Hirš, Himer, Jokš, Kráčmar, Nei,
Padrta, Pechor, Springer, Svoboda, Švarc, Šváb.
Naproti tomu zanikla příjmení Arbeiter, Banstofle,
Berka, Bergfer, Berm, Florián, Folner, Dür, Hardler, Hartsoche, Hiler, Herman, Hybner, Igl, Jolín,
Jůba, Kanonýr, Kenbrenner, Kimel, Klásek, Klein,
Klubař, Knop, Kovář. Krajer, Krones, Kulhan, Kupsa, Kuršmíd, Kurz, Lang, Mikš, Nachodin, Namach
Pezlar, Ptačín, Selner, Šíbl, Sokabita, Sortichisov
,Šamula, Šiler, Šnajder, Šustr, Tománek, Tomeček,
Umvür. Ve výčtu těchto příjmení převažují příjmení německá, někdy počeštěná např. Herman
vzniklé z německého Hermann, podobně Hybner
z německého Hübner nebo Kuršmíd z německého
Kurzschmied apod. Česká příjmení jsou zastoupena v soupisech v menší míře.
Pátrání doplníme příjmeními majitelů domů ze
sčítání obyvatelstva k 31. 12. 1910. V průběhu
60 let se zvýšil počet domů v Uherčicích na 243,
tedy o 53 domů více než v roce 1850. Koncem 19.
a začátkem 20. století se rozšiřují řady domácích
řemeslníků, ať se jedná o řezníka, kováře, bednáře, tesaře, stolaře, pokrývače, zámečníka, kupce
nebo hostinského. Na selské grunty a chalupy se
v mnoha případech přiženili muži z okolních vesnic,
někdy i ze vzdálených Čech.

K novým příjmením se řadí Birkner, Bodenberger,
Čermák, Dofek, Doležal, Domis, Dostal, Effenberger, Filipovič, Floder, Fridrich, Frnka, Halouzka, Hamerle, Heřmanský, Jatel, Charvát, Kaderka,
Kadlec, Karas, Klajba, Klíma, Klose, Kužel, Maška,
Menc, Nečas, Pečenka, Pláteník, Polach, Prokeš,
Potomský, Raus, Srnec, Straka, Tomek, Urban, Urbánek, Veleba, Višnovský, Votava, Worlik, Zahradník, Zapletal.
Pokud posuzujeme příjmení podle počtu, opět je
na prvním místě příjmení Furch, v sčítacím operátu
se vyskytuje celkem 14krát, příjmení Staňka
pak 13krát. Desetkrát nejdeme příjmení Rohrer
a Smetana, devětkrát Mach a Fröhlich, osmkrát
Fojtík, sedmkrát Smekal, pětkrát Schwarz a Tučka. Čtyřikrát se vyskytuje příjmení Anšlág, Frank,
Hirsch, Maška, Prchal a Veter, třikrát příjmení Anschlag, Cikl, Číhal, Hlavička, Springer, Šváb, Tichý,
Valnoha a Vitka, dvakrát příjmení Birkner, Cee,
Černý, Eichl, Hančkr, Himer, Jatel, Hirsch, Kadlec,
Karas, Kráčmar, Kronovit, Pláteník a Švarc.
Je samozřejmé, že za tak dlouhou dobu, od roku
1850 do roku 1910, některá příjmení zanikla:
Bartík, Bačkovský, Elinger, Gebauer, Gulda, Horn,
Hauser, Klobása, Knop, Kocander, Nei, Padrta,
Rubín, Rippar, Skalický, Skoupil, Suský, Šťastný,
Trösler.
K nejstarším příjmením patří tedy Fojtík, Dubš,
Schwarz a Kráčmar. Od roku 1775 do dnešních
dnů se zachovala příjmení Furch, Rohrer, Hančkr,
Staňka.
Ve výčtu příjmení nejsou uvedená příjmení učitelů
a farářů, kteří v Uherčicích působili v uvedeném
období. Na své posty byli dosazováni a často místo
zaměstnání po určité době měnili. Také zde chybí
příjmení hajných a nájemců obecního hostince,
i ti v Uherčicích pracovali v omezené době.
I my jsme svědky zániku některých příjmení
z nedávné doby. Tak zmizela z Uherčic jen tak
namátkou např. příjmení Domis, Pláteník, Cechmeister, Dostal, Gross, Kaderka, Fišer, Eichl, Effenberger. Frnka, Klajba, Klíma, Matzke, Menc,
Kráčmar, Slabý, Straka, Polach, Prokeš, Pokorný,
Springer a jistě mnoho dalších.
Připravila: Marie Mlatečková
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společenská kronika

Životní jubilea
LEDEN
93 let
90 let
88 let
78 let
77 let
76 let
76 let
75 let
75 let
74 let
73 let
71 let
71 let
71 let
69 let
68 let
68 let
68 let
67 let
66 let
66 let
65 let
65 let
64 let
64 let
63 let
61 let
61 let
61 let
60 let

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

ÚNOR
87 let paní
82 let paní
80 let paní

Himerová Květa
Vetrová Františka
Heřmanská Helena
Komínková Marie
Machová Jana
Hančkrová Drahomíra
Bartl Jan
Hribová Jana
Smejkalová Libuše
Frőhlich Stanislav
Schardová Jana
Hiršová Věra
Schwarz Miroslav
Schwarzová Jiřina
Urbánek Josef
Bartlová Marie
Mahovský Jaroslav
Fialová Františka
Budín Karel
Bednář František
Langová Zdeňka
Rohrer Ladislav
Marie Halodová
Kykrych Jaroslav
Bednářová Ludmila
Dubš František
Schwarzová Jana
Budín Jiří
Chválek Ladislav
Fleková Dana
Klimešová Stanislava
Nečasová Františka
Dolíhalová Věroslava

80 let
78 let
78 let
76 let
73 let
73 let
73 let
72 let
70 let
68 let
67 let
65 let
64 let
64 let
62 let
62 let
61 let
60 let

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

BŘEZEN
90 let pan
84 let paní
83 let paní
80 let paní
79 let paní
74 let paní
74 let paní
72 let paní
72 let pan
69 let paní
66 let pan
66 let pan
66 let paní
64 let pan
61 let paní

Smejkal Vladimír
Fiala Miroslav
Frőhlichová Růžena
Polívková Růžena
Helma Josef
Tučka Svatopluk
Rotterová Stanislava
Furch Jiří
Schwarzová Jiřina
Furchová Růžena
Dubšová Dana
Rohrerová Miloslava
Urbánek Jan
Studýnka Jiří
Furch Jan
Müllerová Milada
Budínová Stanislava
Šťastný Zdeněk
Štěrba Josef
Prchalová Růžena
Urbánková Jiřina
Bártová Jana
Prchalová Marie
Příhodová Marcela
Mahovská Anna
Rohrerová Ludmila
Furch Jiří
Rohrerová Vojtěška
Jatel Miroslav
Vetr Jaroslav
Smetanová Vlasta
Smekal František
Studýnková Libuše

Blahopřejeme všem jubilantům!
ZEMŘELI:

NAROZENÍ:

Anna Smetanová
Michal Klimeš
Rodičům i prarodičům
GRATULUJEME!

† 17.2. Josef Panáček
† 13.3. Martin Růžička
† 21.3. Jan Staňka
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80 let
22 let
72 let

VZPOMÍNÁME!

