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Jeremyho
vajíčko

Jeremy
se
narodil
s pokrouceným tělem, mdlým ro‑
zumem a chronickou nevyléči‑
telnou nemocí, která ho po celé
krátké mládí pomalu zabíjela.
Přesto se rodiče snažili posky‑
tnout mu pokud možno normální
život, tak ho poslali do obecné
školy sv. Terezy.
Ve dvanácti letech byl Jeremy
teprve ve druhé třídě a bylo jasné,
že není schopen dalšího vzdělání.
Jeho učitelka, Doris Millerová,
z něho bývala podrážděná. Často
se v lavici svíjel, slintal a vydával
chrochtavé zvuky. Někdy však od‑
povídal zřetelně a jasně, jako by
paprsek světla pronikl do tem‑
ných míst jeho mozku. Nicméně
většinu času s ním měla učitelka
jen trápení. Přesto se ale modlí‑
vala: „Bože, já si často stěžuji na
tohoto chlapce a jeho chování a
přitom moje problémy ve sro‑
vnání s rodinou, ve které žije, jsou
úplně nicotné. Pomoz mi, abych
měla s chlapcem víc trpělivosti.“
Přišlo jaro a děti se vzrušeně bavi‑
ly o nadcházejících Velikonocích.
Doris jim vyprávěla o Ježíši a po‑
tom, aby zdůraznila myšlenku
nového života, který se s jarem
objevuje, dala každému dítěti
velké umělohmotné vajíčko. „A
teď,“ řekla, „chci, abyste si vzali
vajíčko domů a dali do něho něco,
co by znázorňovalo nový život, a
zítra ho přineste. Je vám to jasné?“
„Ano, slečno Milerová!“ odpoví‑
daly děti nadšeně – všechny,

RADNIČNÍ
LISTY
BŘEZEN

kromě Jeremyho. Ten jen zaujatě
poslouchal, ani jednou nespustil
oči z její tváře. Dokonce ani nevy‑
dával své obvyklé zvuky. Rozuměl
vůbec, co povídala o Ježíšově smr‑
ti a vzkříšení? Pochopil zadání?
Následující ráno přišlo do školy
všech 19 dětí, které se smíchem a
spoustou řečí kladly vajíčka do
objemného proutěného košíku na
učitelčině stole. Když pak probrali
matematiku, byl čas otevřít vajíč‑
ka. V prvním našla Doris květinu.
„Ano, květina je symbolem nového
života,“ prohlásila. „Když vykou‑
knou rostlinky ze země, víme, že
jaro je tady.“ Dívenka v první řadě
zamávala rukou: „To je moje vajíč‑
ko, slečno Milerová!“ Další vajíčko
obsahovalo
umělohmotného
motýla, který vypadal jako živý.
Doris ho pozvedla: „Všichni víme,
že housenka se proměňuje a stává
se z ní nádherný motýl. Ano, to je
také nový život.“ Malá Judy se
pyšně usmála a hlásila: „Slečno
Milerová, to je moje vajíčko.“ Z ji‑
ného vajíčka Doris vyndala úlo‑
mek skály s mechem. Pak otevřela
další vajíčko. Zalapala po dechu.
Vajíčko bylo prázdné. Určitě patří
Jeremymu, pomyslela si, jistě ne‑
pochopil její požadavek. Nechtěla
se chlapce dotknout a tak odložila
vajíčko stranou. Vtom se ozval Je‑
remy: „Slečno Milerová, vy nebu‑
dete mluvit o mém vajíčku?“ Doris
celá zmatená odpověděla: „Ale Je‑
remy, tvoje vajíčko je prázdné!“
Podíval se jí přímo do očí a řekl:
„Ano, vždyť Ježíšova hrobka byla
také prázdná.“ Čas se zastavil.
Když se Doris vzpamatovala, ze‑

ROČNÍK XX
ptala se: „A jestlipak víš, proč byla
hrobka prázdná?“ „Ano, ano!“ vy‑
křikl. „Ježíše zabili a položili ho
tam. Ale jeho Otec mu pomohl
znovu vstát.“ Zvonilo na pře‑
stávku. Zatímco děti radostně bě‑
žely na školní dvůr, Doris plakala.
O tři měsíce později Jeremy ze‑
mřel. Ti, kdo se s ním šli naposle‑
dy rozloučit, se s překvapením
dívali na 19 vajíček položených na
horní části rakve. Všechna vajíčka
byla prázdná.
Požehnané a milostiplné Veliko‑
noce Vám vyprošuje
P. Petr Havlát.
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‐ SLOVO
BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝ
KOMUNÁLNÍ ODPAD (BRKO)

STAROSTY ‐

V březnu budeme po obci opět rozmisťovat
kontejnery na biologicky rozložitelný odpad ze zahrad
a domácností. Zahajujeme tím již třetí sezónu svozu
BRKO. Tato služba je poměrně hojně využívána a počet
vyvezených kontejnerů se postupně zvyšuje. Cílem za‑
vedení svozu BRKO je umožnit likvidaci biologických
odpadů domácnostem, které nemohou nebo nechtějí
kompostovat na vlastním pozemku. Domácnosti tím
uspoří za vývoz popelnic a na skládce nekončí odpad,
který tam nepatří.
Na každém kontejneru je seznam odpadů, kte‑
ré tam můžete a nesmíte odložit. Tato jednoduchá
pravidla bohužel někteří naši spoluobčané nerespektu‑
jí. Poměrně často v kontejnerech končí plastové tašky
a pytle, velké větve, uhynulá zvířata i běžný komunální
odpad. Není příjemné ručně přehazovat a dotřiďovat
hromadu zahnívajících zbytků. Snažíme se vám ušetřit
na poplatcích za odpady, dodržujte prosím těch několik
málo pravidel a buďte ohleduplní k ostatním.
Z dlouhodobého hlediska je nutné vyřešit eko‑
nomicky přijatelné zpracování BRKO. Proto dalším
plánovaným krokem je zřízení obecní komunitní
kompostárny. Zatím jsme ve fázi příprav a hledání
vhodné lokality.

ISNO ‐ INTELIGENTNÍ SYSTÉM
NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Od roku 2010 třídíme a platíme odpady podle
ISNO. Systém vytvořil a v naší obci zavedl Ing. Radek
Staňka. Od doby svého vzniku prošel ISNO vývojem a
počet uživatelů z řad měst a obcí se rok od roku zvy‑
šuje. V loňském roce ISNO zvítězil v celostátní soutěži
Goodwill 2015 v kategorii Inovace. Jeho výhody jsou
nesporné, šetří nemalé prostředky občanům i obci a
ekologické hledisko ve formě zvýšeného podílu vytří‑
děných odpadů je také nezanedbatelné.
V letošním roce přináší ISNO změny v evidenci
plateb a komunikaci s občany. Všem poplatníkům, kteří
mají v systému uvedené emailové adresy, byl automa‑
ticky rozeslán předpis poplatků za odpady, psy a
stočné. Ve zprávě jsou uvedeny i údaje pro bankovní
převod poplatků. Před úhradou je nutné provést kont‑
rolu aktuálnosti údajů. V případě nesrovnalostí je třeba
ve spolupráci s obcí data opravit a teprve potom popla‑
tek zaplatit. Poplatky je možno sečíst a poslat jedním
příkazem. Pokud jste elektronický předpis poplatků
nedostali a máte o něj zájem, stačí doplnit svoji emai‑
lovou adresu do inventury stanoviště ke kontaktní
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osobě na www.mojeodpadky.cz nebo poslat poža
davek na email: obec@uhercice.cz
Nadále platí i možnost úhrady poplatku v ho‑
tovosti v kanceláři obecního úřadu. Termín úhrady
v hotovosti i bankovním převodem je od 16.3. do
31.3.2016 za odpady a psy. Splatnost stočného je
31.8.2016.

PLÁNOVANÉ INVESTIČNÍ AKCE
V ROCE 2016
Pro tento rok připravujeme několik větších in‑
vestičních akcí.
V dubnu bude zahájena kompletní rekonstruk‑
ce silnice a chodníků v úseku od mateřské školy po od‑
bočku ke sběrnému dvoru. Dalším plánovaným úsekem
na opravu je silnice od křižovatky u domu č.p. 203
(Schardovi) po dům č.p. 230 (paní Černá). Opravy bude
provázet dopravní omezení. O přesném datu zahájení
prací budou dotčené domácnosti včas informovány.
Na léto připravujeme opravu podlahy sálu kul‑
turního domu. Bude provedena výměna betonových
podkladních vrstev a položena nová parketová pod‑
laha.
V období letních prázdnin bude probíhat re‑
konstrukce kuchyně v mateřské škole. Změna dispo‑
zičního uspořádání kuchyně a výměna zastaralého
vybavení je nutná z důvodu zvýšení kapacity mateřské
školy.
Další investiční akce a menší opravy budou zá‑
viset na finančních a časových možnostech, případně
na úspěšnosti podaných žádostí o dotace. Z těch
větších staveb se jedná o zřízení nového dětského hři‑
ště u knihovny (podána žádost o dotaci), mokřady u
Hochbergu (podána žádost o dotaci), výstavba vodovo‑
du a kanalizace pro RD Padělky za Mrkvicovým (pří‑
prava projektové dokumentace).
Mimo těchto větších investic se budeme snažit
provádět i opravy menšího rozsahu. V březnu budou
opravovány výtluky na místních komunikacích. Řešíme
způsob opravy opěrné zídky u kostela a před poštou.
Připravují se terénní úpravy a oplocení školní zahrady,
dostavba rozšíření sportovní haly, položení okapového
chodníčku podél kostela, opravy propadlých míst v
chodnících v místech napojení kanalizačních přípojek a
spoustu dalších úprav, oprav a udržovacích prací.
Naší snahou je, tak jako každý rok, realizovat
co nejvíce připravovaných akcí, aby byla obec zase o
něco hezčím a příjemnějším místem.
Marcel Slezák
Veselé Velikonoce a spoustu elánu do dalších jarních dní
Vám přejí starosta, místostarosta, zastupitelé a za‑
městnanci obce.
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Škola

Vánoční besídky
Dne 17. 12. 2015 uspořádali žáci naší
školy společně s vyučujícími besídky pro ro‑
diče. Vánoční atmosféru navodilo předsta‑
vení dětí z dramatického kroužku, na které
svým vystoupením navázal kroužek taneční.
Potom už si žáci mohli své rodiče odvést do
tříd, aby se pochlubili svým vlastním vystou‑
pením. Přednesly se básně, zazpívaly koledy,
jedlo se, pilo se a na samý závěr děti rodičům
předaly dárečky, které pro ně vyrobily.

Maškarní karneval
Princezny, princové, ježibaby a strašidla se sešli na
maškarním karnevalu. Pro všechny nadpřirozené postavy
(tedy děti v maskách) bylo nachystané zábavné odpoledne.
V letošním roce škola oslovila agenturu Koráb, která si pro
děti připravila řadu her, soutěží, písniček a spoustu jiných
zábavných kratochvílí. Viděli jsme obrovské bubliny, naučili
se zajímavé taneční kroky a vyhrávali jsme balónkové meče.
Pro zúčastněné byla velkým lákadlem tombola. Někteří měli
štěstí a odnesli si domů dáreček. Za jejich darování velice dě‑
kujeme rodičům žáků a ostatním příznivcům školy.

Radovánky na sněhu
Žáci se těšili na první sníh. V letošním roce ho bylo
pomálu a tak jsme se snažili i ve škole užít si jej dosyta
(dokud nějaký je). Namísto klasické hodiny tělocviku jsme
vyrazili sáňkovat. Zvolili jsme si jeden z největších kopců
v okolí, kde byl ještě sníh. Na kopci pod Kolbami pak děti
mohly vyzkoušet své boby a sáňky. Protože se teplota zvy‑
šovala, druhý den už ze sněhu moc nezbylo.
Ve sportovkách – sportovním kroužku jsme si sně‑
hovou nadílku také užili. Žáci si zahráli např. Eskymáckou ho‑
něnou. Společně s družinou jsme vyrazili do lesa, kde jsme si
zkoušeli chodit ve „svých“ stopách. Křupání sněhu, vrčení pi‑
ly, krákání vran, štěkání psa, šustění bundy – to byly zvuky,
které jsme v zimním lese slyšeli. Děti se zavřenýma očima po‑
slouchaly zvuky lesa a vnímaly vůni svěžího zimního vzdu‑
chu. Děti samozřejmě nezapomněly na zvířata a přinesly jim
něco k snědku.

Na co se ještě těšíme?
Již tradičně se připravujeme na oblí‑
benou Noc s Andersenem, akci na podporu
čtenářství, které se účastní tisíce dětí po celé
České republice. Děti budou moci přespat ve
škole a užít si dobrodružný večer ve
společnosti známých knižních hrdinů a po‑
stav.
Mgr. Kamila Smetanová
a Mgr. Lenka Vybíralová
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Ve středu 3. února 2016 v základní škole proběhl zápis dětí
do 1. třídy pro školní rok 2016/2017. Do školy je přihlášeno 12 dětí.
Rozhodnutí o přijetí již obdrželo 9 z nich, další tři mají prozatím
přerušeno správní řízení o přijetí.
Jako každoročně děti svoji školní zralost prokazují na úkolech motivovaných pohádkou. Tentokrát to
byla pohádka O štěňátku a zápisem děti provázely dívky z 5. ročníku v maskách zvířátek.
Aby dítě nastoupilo školní docházku připravené, posuzujeme u něj tyto dílčí aspekty školní zralosti.

• Dítě rozumí mluvené řeči ‑ pokynům a různým sdělením, vyjadřuje se srozumitelně ve větách a
jednoduchých souvětích, komunikuje s dospělými, dokáže spontánně popisovat různé události, poznatky,
nápady, klade otázky, umí vyprávět o rodičích, sourozencích, má přiměřeně širokou slovní zásobu.
• Orientuje se v okolí, zná svoji adresu, jména a povolání rodičů, svůj věk.
• Dítě začíná myslet logicky (na konkrétních předmětech a při konkrétních činnostech), svět chápe
realisticky, dokáže pochopit, že z pozice někoho jiného se může situace jevit odlišně.
• Dítě rozumí číselnému pojmu – např. spočítá pastelky (do 5), seřadí čísla od nejmenšího po největší,
vyjmenuje řadu čísel, chápe pojmy hodně ‑ málo, méně ‑ více, má rozvinutou paměť pro čísla.
• Dítě dokáže rozlišit zvukovou i zrakovou podobu slov, rozloží slovo na jednotlivá písmena, ví, na jaké
písmeno začíná slovo, dokáže z jednotlivých písmen složit slovo, rozliší i velmi podobně znějící slova.
(Nemusí znát písmena v jejich písemné podobě, to se bude učit až ve škole, ale především ve zvukové, tj. slyší
hlásky)
• Dítě je zralé v grafických projevech a tělesné obratnosti – je manuálně šikovné, dobře ovládá pohyby svého
těla, umí zacházet s nůžkami, držení tužky je správné, tlak na tužku přiměřený, dokáže napodobit tvar
tiskacího a psacího písma, umí sdělit, co nakreslilo.
• Dítě je schopné soustředit se na práci, vydrží pracovat dostatečně dlouho, odolává rušivým podnětům,
dokáže překonat únavu.
• Dítě bez obtíží navazuje kontakt s cizí osobou, je ochotné komunikovat a kooperovat s ostatními dětmi,
ochotně se podřídí autoritě.
• Dítě přiměřeně ovládá své emocionální projevy, je schopné odložit splnění svých přání na později,
započatou práci se snaží dokončit.
• Dítě je schopné pracovat ve skupině dětí na společném cíli a společně prováděném úkolu, ochotně se
zapojuje do kolektivních her, dokáže ustoupit jinému dítěti.
• Dítě je samostatné a soběstačné, umí se samo obléknout, najíst, pracuje samostatně – rozumí pokynům.
• Dítě dodržuje pravidla chování, podřídí se pokynům dospělého, i když je to pro něj nepříjemné, chápe
nutnost řádu a pravidel.
• Dítě má pozitivní postoj ke škole a učení, těší se do školy, rád si hraje na školu, má zájem o nové věci, klade
hodně otázek.
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Zápis do mateřské školy
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Mateřská škola

Zápis dětí pro školní rok 2016 ‑2017 proběhne ve dnech 30. a 31. března 2016.
Kritéria pro přijímání dětí jsou zveřejněna na webových stránkách školy.
Upozorňujeme všechny rodiče, kteří plánují umístit svoje dítě v mateřské škole kdykoliv v průběhu příštího
školního roku, že je nutné zapsat dítě již v této době. Děti, které nebudou zapsány v těchto termínech,
nebudou moci navštěvovat MŠ ani v celém příštím školním roce.
V případě, že se Vám termín zápisu nehodí, kontaktujte telefonicky naši mateřskou školu, případně ředitelství
základní a mateřské školy a dohodněte si termín náhradní.
Co vše by mělo Vaše dítě umět před nástupem do mateřské školy
Vstup do mateřské školy je pro dítě velkou životní změnou. Aby byl nejen pro dítě, ale pro celou rodinu, co
nejméně stresující, je vhodné, aby dítě zvládalo určité dovednosti samo.

HYGIENICKÉ NÁVYKY a JINÉ DOVEDNOSTI
• Používání WC
• Umytí a utření rukou
• Používání kapesníku
• Dítě by se mělo umět samostatně najíst
• Správné držení hrnečku, lžičky
• Obutí a zouvání bot
• Uklizení věcí a hraček na své místo

ŘEČ a CELKOVÉ DOROZUMÍVÁNÍ

• Pojmenování věcí, osob, zvířat a činností ve svém okolí
• Vyjádření svých potřeb a přání
• Přednášení říkadel s pomocí druhé osoby

POHYBOVÁ ZDATNOST

• Zvládání plynulé chůze
• Přelézání a prolézání překážky
• Překračování nízké překážky

DALŠÍ ZNALOSTI a ZRUČNOST

• Kreslení podle vlastní představivosti a následné slovní vyjádření toho, co dítě nakreslilo
• Alespoň částečné rozpoznávání základních barev
Marcela Klatovská, ředitelka
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Zápis do
1. třídy
K článku na straně 4.

Mateřská škola
Vánoční prázdniny utekly
jako voda a všichni jsme přivítali
nový rok. První společnou akcí v
novém roce byl DĚTSKÝ KARNE‑
VAL. Celým karnevalem nás
provázelo divadlo Koráb a za
jejich doprovodu si děti užily
spoustu zábavy, tanečků a soutěží.
Také byla připravená bohatá tom‑
bola, kde nechyběly krásné ceny
jako například koloběžky, dorty,

knihy a různé hry. Doufáme, že se
letošní karneval všem líbil a děti si
ho pořádně užily. Naši předškoláci
byli na návštěvě v základní škole v
1. třídě, aby viděli, jak se děti učí a
co je ve škole v příštím roce čeká.

se děti naučily pár nových
anglických slovíček. Dramatický
kroužek ze základní školy zahrál
dětem pohádku „O Budulínkovi“ a
ještě nás v nejbližší době čeká i
pohádka „Červená Karkulka“ od
skupiny Animae.

Jazyková agentura Frog
zahrála dětem pohádku v česko‑ Monika Hřebíčková, DiS, učitelka
anglickém jazyce „O ztraceném MŠ
kocourkovi Felixovi“. Formou hry

‐ HISTORIE ‐
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O cestách a silnicích
Už v době Velkomo‑
ravské říše zajisté existovala
komunikační síť, která plnila
obranné, obchodní, politické
a správní požadavky. Komu‑
nikace se přizpůsobovaly
přírodním poměrům a do‑
pravním prostředkům, ob‑
cházely hory, podmáčené
pozemky, hluboké řeky a
pod. Tyto cesty mívaly oby‑
čejně dvě hlavní větve a dále
se štěpily podle místních po‑
třeb. S rozvojem společnosti
a jejich nároků se měnil i
charakter
těchto
cest,
vznikaly nové, rozšiřovaly se
podle nových dopravních
prostředků ‑ od nosičů, kte‑
rým stačily úzké stezky až
po dopravu širokých povozů
tažených volským nebo koň‑
ským potahem. Neméně dů‑
ležitá byla i kvalita těchto
tras, stále důležitější se
stávala pravidelnost, rych‑
lost a množství převážených
nákladů nebo informací a
přeprava osob. V 17. a 18.
století nahradily dálkové
cesty tzv. císařské silnice,
jejichž stavbu řídíl stát, v na‑
šem případě habsburská
monarchie. První takové si‑
lnice, po kterých se mohlo
jezdit za každého počasí,
byly vybudovány za císaře
Karla VI. Dalšího rozšíření se
dočkaly za vlády Marie Te‑
rezie a císaře Josefa II.
Na Moravě bylo dů‑
ležitou křížovatkou Brno,
odkud vedly dálkové trasy
do Vídně, Mikulova a později
i do Znojma. Jedna z nich se
dotýkala i uherčického ka‑
tastru. Vedla z Brna přes ka‑
tastr Horních a Dolních
Heršpic, procházela Modři‑
cemi, odtud přes Popovice a
Rajhrad, kde se vybíralo mý‑
to, které sloužilo na opravu
mostů a cest. Z Rajhradu se

cesta rozdělila na dva smě‑
ry: jeden pokračoval přes
zaniklou ves Koválov, Přibi‑
ce, Ivaň, Mušov, Dolní Du‑
najovice do Mikulova, druhý
směr pak zamířil ze Židlo‑
chovic na Velké Nemčice. Ve
Velkých Němčicích se dělila
cesta jednak směrem na
Starovice do Hustopečí,
druhá větev pak mířila ko‑
lem Uherčic do Popic a dále
na Mikulov.
V článku Mikulovská
cesta z roku 1982 popisuje
Rostislav Vermouzek úsek
této cesty takto:
"Do Němčic cesty
nejen směřovaly, ale také se
odtud rozcházely. Jedna ved‑
la přes Starovice k Hustope‑
čím, druhá přes Černá pole,
zaniklé Schořice k Uherči‑
cím. Nešla do vesnice, ale
nad ní k boží muce, která
ukazovala její směr. Od ní se
spouštěla cesta do mělkého
údolíčka a z něho stoupala
po úbočí svahu. Správnost
lokalizace cesty a identifika‑
ce trasy potvrzuje mapový
materiál a pomístní názvy:
pole na východ do dálkové
cesty se nazývá Mitterfeld
ober der Strasse, pod cestou
Mitterfeld über der Strasse.
Pojmenování Strasse také
říká, že nešlo o polní cestu
Weg, nýbrž o cestu dál‑
kovou, silnici.
Dálková cesta měla v úseku
za Uherčicemi ještě variantu, která
šla proti proudu malého potůčku a
po přejití se spouštěla k Popicím,
rovněž podle potůčku. Měla mírné
stoupání a klesání, ale dalo se jí
používat jen za suchého počasí,
protože pozemky kolem ní byly
vlhké.Mířila na západní okraj Popic,
kam šla také první varianta. Ta
vedla po vrstevnici vysoko v terénu
a mířila k výšině zvané Strassberg.

Kopeček dostal své jměno podle
toho, že se tu dálková cesta větvila a
obcházela jej ze dvou stran. Její
stopy jsou pěkně zachovány v
zarostlém úvozu, kterým se s výšiny
sjíždělo. Obě větve i cesta vedoucí
podél
potůčku se sešly na
západním okraji Popic, nechaly ves
po levé straně a stoupaly na příčný
hřeben, který se táhne mezi
Popicemí a Strachotínem.
Dokončení na další straně ...

‐ HISTORIE / UDÁLOSTI‐
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Ukazatelem směru byla již ze
Strassbergu viditelná boží muka,
která stojí na uvedeném hřebení.
Od ní sestupovala cesta úvozem,
který je v terénu dobře patrný,
mírným spádem ke Strachotínu.
Pro úsek cesty od Uherčic kolem
Popic ke Strachotínu a dále až pod
Pavlovské kopce měl velký vý‑
znam hlídkový bod zvaný Hut‑
berg. Je to východní nezalesněný
výběžek Hustopečské pahorkatiny
ležící nad Pouzdřanskou stepí. Z
jeho plochého temene je rozhled
na jih, na východ i k severu, a jak
jméno říká, výšiny bylo využíváno
ke strážným účelům (Hut ‑ ochra‑
na)." Viz přiloženou situaci.
S budováním železnice
byly mnohé dálkové trasy přeru‑
šeny nebo dokonce zanikly, někte‑
ré se začaly používat pro místní
potřeby. Se vznikem zeměděl‑
ských družstev a scelováním půdy

STRANA 8

mezi polní trati
bychom v terénu marně hledali cihelny,
Prostřední a dále do Ramholce,
původní směry dálkových cest.
odtud přes pole pak starou cestou
Do Uherčic dlouho nevedly k Šibeničáku a do Starovic.
žádné silnice. Používaly se pře‑
Asi kolem roku 1700 se
devším polní cesty, můžeme se
domnívat, že dálková cesta, která změnil její směr, začala se použí‑
vedla směrem na Mikulov, byla vat cesta od Boží muky zhruba ve
používaná k příchodu do Popic a směru dnešní silnice do Starovic.
do Mikulova, kde sídlila ditrichš‑ Na návrh mlynáře Františka Skou‑
tejnská vrchnost. Do Vranovic se pila juniora byla pak na jejím
jezdilo po veřejné obecní cestě, místě v roce 1886 vybudovaná si‑
která vedla od mostu přes řeku lnice. Skoupilovi sice nezachránila
Svratku, kolem zahrádek, přes mlynářskou živnost, ale všem
Flekové tály k Chajdě (dnešní há‑ uherčickým občanům ulehčila pří‑
jenka ve Vranovickém lese) a přes chod nebo příjezd do Starovic a
Šatavu a vranovické louky. Zanikla okresního města Hustopečí.
asi v roce 1880. Veřejná cesta do Prašná cesta od mostu přes řeku
Pouzdřan směřovala od Boží mu‑ Svratku směrem k silnici Vranovi‑
ky mezi Padělky cestou ke hlinku ce ‑ Velké Němčice byla nahrazena
a přes Kolby. Zanikla kolem roku silnicí až v roce 1926.
1800. Velmi důležitou se stala
Marie Mlatečková
cesta do Starovic a do Hustopečí,
kde se konaly dobytčí trhy. Od
Starohorské ulice vedla ke kříži u

Novoroční výšlap na Bizahoru
Letošní rok jsme opět
zahájili Novoročním výšlapem na
Bizahoru. Počasí nám přálo a
dobrou náladu nám nemohl
zkazit ani fakt, že nebylo sněhu
jako vloni. I nejmladší účastník

pochodu ‑ Vašík Viktorín zvládl
výšlap na jedničku. Bravo!
Zdolávání závěrečného úseku
trasy nás sice zahřálo, ale stejně
si nikdo nenechal ujít tradiční
"degustaci" teplých nápojů. Letos

jsme si pochutnali nejenom na
špekáčcích, ale i na vánočním
cukroví. Zcela určitě to byl
příjemně strávený den a
smysluplný začátek nového roku.
Zorka

UPOZORNĚNÍ
OBECNÍHO ÚŘADU
Popl atky za od pad y a psy se
bu d ou vybírat
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Vinařský spolek

DEN OTEVŘENÝCH
SKLEPŮ

28.5.2016
Vinařský spolek Uherčice Vás zve poslední květnovou
sobotu 28. 5. 2016, již podruhé na Den otevřených sklepů
pro veřejnost. Do letošní akce se zapojí asi 20 vinařů, od
kterých budete moci ochutnat vína z výjimečného ročníku
2015. V ceně vstupného 300 Kč je sklenička, nosička a
mapka otevřených sklepů s uvedením nabízených odrůd
vín. Tuto akci jsme obohatili o večerní posezení u cimbálu
za kulturním domem ‐ pro účastníky otevřených sklepů
bude vstup zdarma, pro zájemce, kteří přijdou posedět u
cimbálu bude vstupné 50 Kč. Více podrobností získáte na
www.vinariuhercice.cz
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Bezkamen
Z uplynulého:

II. Netradiční SILVESTR s Bezkamenem
31. prosince 2015 proběhl
II. Netradiční silvestr s Bezka‑
menem. Pro zachování určitého
komfortu hostů bylo nabídnuto
k prodeji 120 vstupenek a všech‑
ny byly vyprodány. Dle ohlasů ná‑
vštěvníků
také můžeme
konstatovat, že se nachystaný sál
a nacvičený program líbil.
Úvodní vystoupení zajistil
opět starý a nový rok. Starý
rok/Trosečník v podání Pavla
Meňharta zhodnotil uplynulý rok,
připomněl pořádané akce, po‑
chválil či si posteskl nad událost‑
mi uplynulého roku a netušil, kdo
se ujme toho roku nového. Nový
rok / Mitch Buchanonn (David
Hasselhoff z filmu Pobřežní
hlídka) v podání Luboše Havelky
ml. však všechny v sále přesvědčil,
že vládu nad rokem 2016 zvládne.
V červených plavkách s plovákem
v ruce se nedal přehlédnout.
Ve druhém představení
jsme se opět drželi modré barvy
(barvy vody) a sehráli divadlo na
jevišti. Celý děj provázely písně
s námořní tématikou např. Robin‑
son, Slunečné pobřeží, Titanic,
Vzhůru na palubu adalší. Mnohé
písně byli i přetextovány jako tře‑
ba Jiřin z Háklí alias Jožin z Bažin.

Poslední předpůlnoční vy‑
stoupení byl hřeb večera v podání
našich chlapců a mužů, kteří se
oblékli do baletních sukýnek a za‑
tančili úryvek z Labutího jezera.
S labutěnkami na hlavách a s ple‑
tenými balerínkami na nohách
sklidili zasloužený aplaus.

Chci touto cestou znovu
poděkovat všem aktérům, kteří
celé vánoční svátky trávili
přípravou kulis a zkoušením
scének v kulturním domě, namísto
ležení na gauči u vánočních
pohádek a přijímání návštěv.
Namísto čerpání sil na další
pracovní rok trávili volné dny
přípravou zábavy pro ostatní

Všechny scénky můžete shlédnout na webových stránkách Divadelního
spolku Bezkamen:

MASOPUST
Letos připadl Masopust na
6. února 2016. Pár nadšencům
z Divadelního spolku Bezkamen se
podařilo znovu nalákat dostatek
lidiček, aby mohl proběhnout
Masopustní průvod vesnicí. Opět
se začalo za kulturním domem,
kde současně probíhal prodej
zabijačkových
specialit.
Do
spokojeného
pomlaskávání

občanů hrál i flašinetář Dalibor
Mikšík z Olomouce, který poté
absolvoval celou pochůzku vesnicí
s maškarami (druhý den mi psal,
že i když hrál na jeden z nejlehčích
flašinetů, měl ráno po masopustní
pochůzce pocit, že ho přejel parní
válec). Děkujeme tímto všem
spoluobčanům, kteří maškary
pohostili během průvodu ať už

koblihami, božími milostmi,
chlebíčky nebo třeba vínečkem či
kořalečkou. Stejně jako vloni se
nás po průvodu ujal p. Mlaskač,
který opět všechny maškary
nakrmil hrncem zelňačky a
křupavým pečivem. Děkujeme.

RADNIČNÍ LISTY
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Bezkamen

Jména účastníků 2. ročníku (24 osob):
Jiří Scharda – Bakchus alias Masopust, Radka Schardová – kominík, David Kvapil – medvěd, Květoslava Finková a Klára
Karasová – Židi, Luboš Havelka ‑ Ras alias podkoní s kobylkou Jarmilkou,
Petr Havelka, Dominik Šopík, Karel Smékal a Ladislav Staňka – Turci, Jan Šátek, Martin Klimeš, Veronika Višňovská a
Markéta Horáková ‑ muzikanti, Petra Šopíková ‑ ženich, Roman Šopík – nevěsta, Martin Růžička ‑ Bába s nůší, Tomáš
Broskva – smrtka, Ivana Ngoová, Daniel Scharda a Simona Jedličková – cikáni, Petr Mlaskač – řezník, Daniela Smetanová
– pekař, Karel Růžička – kuchař.

RADNIČNÍ LISTY

Celý večer nás hudebně prováze‑
la úžasná skupina ACCORT, která
k nám zavítala až z Velkého Mezi‑
říčí. Musím konstatovat, že lepší
kapelu jsem v Uherčicích ještě

‐ KULTURA ‐

neslyšela. Ať už dle výběru
repertoáru, zvukového a svě‑
telného vybavení nebo samotné‑
ho pohybu na jevišti. Byli
opravdu velmi sehraní a profesi‑
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onální. I kapele (i když jsou
zvyklí na 500 lidí v sále) se u nás
moc líbilo a tak budeme doufat,
že si na nás vyšetří čas i v příštím
roce.

RADNIČNÍ LISTY
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Na večerní Masopustní maškarádě se sešlo větší množství masek než v loňském roce a opět se bylo na co
dívat. Samozřejmě nechybělo i tradiční pochování basy za vydatného nářku všech zúčastněných.

2.

3.

1.
Aby se předešlo různým
formám nadržování, byla porotou
pro výběr nejlepších masek opět
kapela, která místní občany nezná.
Na třetí místo vybrali masku z fil‑
mu Saw, v podání (celý večer
tajemného) Romana Klimeše. Na
druhém místě se umístil místosta‑
rosta obce s manželkou (Jaroslav

a Ilona Smetanovi) v masce Motý‑
la Emanuela a Makové panenky. A
zvítězil Asterix a Obelix v podání
Jany Rohrerové a Vlasty Voj‑
těškové.
Závěrem chci poděkovat
všem maskám, které vydržely
celodenní a celovečerní maraton,
starostovi obce za podporu akce a

zajištění zabijačky, která k ma‑
sopustu neodmyslitelně patří a ta‑
ké Milošovi Karasovi a Karlovi
Smékalovi za zdokumentování té‑
to akce ve fotkách nebo videu.
Organizátorka akce
Radka Schardová

Uherčické maškary se na Vás příštím roce budou těšit dne 25. února 2017 (sobota). Ať už
v průvodě vesnicí nebo na večerní maškarádě v kulturním domě.

‐KULTURA‐
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Bezkamen
Co n ás čeká?
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Od července 2015 hrajeme veselou pohádku O spanilém princi.
Připravujeme:
Vzhledem k velkému
množství pořádaných
akci se až nyní
dostáváme k rozjezdu
zkoušení nového diva‑
delního kusu s ná‑
zvem Vrány, který si
místní občané hla‑
sováním vybrali na
Obecním dni s Bezka‑
menem v srpnu 2015.
Radka Schardová

vedoucí souboru Bez kamen

3. SKAUTSKÝ PLES 2016
Letošní skautský ples se
nesl v duchu 60. let. Styl plesu
byl určující nejen pro výzdobu a
dekorace fotokoutku. Někteří ná‑
vštěvníci sladili se stylem i dress
code, ale i obsah své peněženky
(pokoušeli se platit dobovou mě‑
nou). Skauti ze střediska
Vranovice (sdružuje skauty
z Uherčic, Vranovic, Hustopečí a
Pohořelic), přichystali originální
zahájení plesu, které bylo inspi‑
rováno filmem Starci na chmelu.
K tanci se nikdo nemusel nutit,
možná i proto byl velký zájem o
taneční soutěž. Taneční páry se
snažily zaujmout svými origi‑
nálními tanečními kreacemi
nejen odbornou porotu, ale také
přihlížející.
Porota
ocenila
taneční kroky a především zdvi‑

hačky uherčického páru: Lenka
Fröhlichová a Ladislav Rohrer.
Po krátkém půlnočním pře‑
kvapení se rozdávala tombola.
Hlavní cenou byl v letošním roce

Skauting
gramofon. Ten byl jen jedním
z mála lákadel atraktivní tombo‑
ly. Děkujeme všem podporova‑
telům akce.
Lenka Hrabalová

RADNIČNÍ LISTY

Skauting

‐SPOLKY / SPOLEČENSKÁ KRONIKA‐
SKAUTSKÉ TÁBORY

Část našeho dětství tvoří letní tábory, které dávají
více, než by se mohlo na první pohled zdát. Bývá
pravidlem, že před odjezdem máme určitý pocit nejis‑
toty z odloučení od rodiny, ale když se máme po
prožitém táboře vracet, tak se nám nechce opouštět
místo plné hravosti, smíchu a volnosti.
Skautské tábory jsou jedním z nejsvobodnějších míst,
jaké znám. Často zapomínám, jak moc je odlišné být
dnem i nocí na čerstvém vzduchu. Dokonale mi tenhle
prostor vyčistí hlavu, cítím se radostněji a spokojená
se vším, co přichází. Je to jako v novém světě, člověk
nepotřebuje tolik spát, brzo se probudí a má spoustu
energie. Chce všechno poznávat a dny jsou delší, více
se toho stihne.
Je tak osvobozující vidět a prožívat denně východ i zá‑
pad slunce. Celkově se zklidnit a začít vnímat sku‑
tečně důležité okamžiky. To vše a mnohem víc přináší
souznění s přírodou. Jsme obklopeni dokonalostí dnů,
které prožíváme naplno a bez omezení dnešního svě‑
ta.
Káťa
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INFORMACE K ODDÍLOVÉMU TÁBORU:
Termín:
17.‑24.7.2016
Místo:
Újezd u Rosic
Cena: členové skautského hnutí 1600,‑
nečlenové 1900,
Odevzdání přihlášky: Do 30.4.2016 rádcům
Vůdkyně tábora: Kateřina Prchalová
Tel.: 721 169 014
Email: kata@skautka.cz
Zástupce:
Václav Tichý
Tel.: 776 187 098
Email: vaclav.tichy@bmt.cz
Případné dotazy rádi zodpovíme osobně nebo telefonicky,
přihlášky jsou v klubovně, možno obdržet emailem.

Životní Jubilea
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70 l et

pan í Sm ej kal ová Li bu še

78 l et

pan í Foj tíková M ari e

69 l et

pan Frőh l i ch Stan i sl av

77 l et

pan í N ečasová Fran ti ška

68 l et

pan í Sch ard ová J an a

75 l et

pan í Dol íh al ová Věrosl ava 88 l et

pan í Foj tíková J osefa

67 l et

pan í Fu rch ová An ežka

75 l et

pan Sm ej kal Vl ad i m ír

85 l et

pan Štěrba J osef

66 l et

pan í H i ršová Věra

74 l et

pan í Sm ékal ová Božen a

82 l et

pan Fu rch J an

66 l et

pan Sch warz M i rosl av

73 l et

pan Fi al a M i rosl av

79 l et

pan í Prch al ová Rů žen a

66 l et

pan í Sch warzová

73 l et

pan í Frőh l i ch ová Rů žen a

78 l et

pan í U rbán ková J i ři n a

64 l et

pan U rbán ek J osef

71 l et

pan í Pol ívková Rů žen a

75 l et

pan í Bártová J an a

63 l et

pan í Bartl ová M ari e

68 l et

pan H el m a J osef

74 l et

pan í Prch al ová M ari e

63 l et

pan M ah ovský J arosl av

68 l et

pan Tu čka Svatopl u k

69 l et

pan í Příh od ová M arcel a

63 l et

pan í Fi al ová Fran ti ška

68 l et

pan í Rotterová Stan i sl ava

69 l et

pan í M ah ovská An n a

62 l et

pan Bu d ín Karel

67 l et

pan Fu rch J i ří

67 l et

pan í Roh rerová Lu d m i l a

61 l et

pan í Lan g ová Zd eň ka

65 l et

pan í Sch warzová J i ři n a

67 l et

pan Fu rch J i ří

61 l et

pan í Lou n ková H el en a

63 l et

pan í Fu rch ová Rů žen a

64 l et

pan í Roh rerová Voj těška

60 l et

pan Roh rer Lad i sl av

63 l et

pan í U rbán ková Lyd i e

61 l et

pan J atel M i rosl av

60 l et

pan í H al od ová M ari e

62 l et

pan í Du bšová Dan a

61 l et

pan í Sm etan ová Vl asta

60 l et

pan í Vetrová J i ři n a

60 l et

pan í Roh rerová M i l osl ava

61 l et

pan Vetr J arosl av

J i ři n a

v prvním čtvrtletí roku 2016 oslavili

V březn u

RADNIČNÍ LISTY

‐ SPOLEČENSKÁ KRONIKA / INZERCE ‐

Vítání občánků

Dne 7.2.2016 jsme na
radnici přivítali další ma‑
lé občánky. Jsou to
Valentýna Růžičková, Ve‑
ronika Klimešová a Jan
Klimeš. Recitaci a zpěv
přednesla děvčata ze ZŠ.
Slavnostní proslov prone‑
sl pan starosta. Po podpi‑
su do pamětní knihy byly
rodičům předány drobné
dárky pro děti. Všem dě‑
tem i rodičům přejeme do
života jen to nejlepší.

WEB obce Uherčice
V současné době připravujeme novou verzi interne‑
tových stránek obce Uherčice. Součástí těchto
stránek bude také seznam firem. Nabízíme tedy
uherčickým firmám možnost mít na stránkách obce
zdarma svoji „vizitku“. V případě projevení zájmu
mít svoji firmu na stránkách obce zašlete na email
web.uhercice@gmail.com tyto údaje:
Název firmy, kontaktní údaje (adresa, web, email, te‑
lefon, …), krátký popis (2 – 3 věty), v případě zájmu
také fotku související s činností firmy.
Nové obecní stránky budou rovněž ob‑
sahovat seznam spolků a organizací působících v na‑
ší obci, kterým tímto také nabízíme prostor na
nových stránkách. V případě zájmu žádáme, aby byly
dodány následující informace:
Název spolku, organizace, nebo sdružení, popis
činnosti (může být i více rozsáhlý), něco o historii
spolku, fotky, odkaz na webové stránky, …
Prostor na obecním webu nabízíme také po‑
skytovatelům ubytování v obci a provozovatelům re‑
stauračních zařízení. V případě zájmu zašlete údaje o
poskytovaných službách na výše uvedený email.
Veškeré dodané informace mohou být upra‑
veny, příp. zkráceny a poté publikovány na novém
webu obce Uherčice. Údaje zasílejte do konce dubna
2016. Pozdější úpravy, příp. přidání na stránky obce
bude samozřejmě také možné.
Na výše zmíněný email je možné také posílat veškeré
náměty a podněty co se týká obsahu webu. V přípa‑
dě, že vlastníte povedené fotografie naší obce, které
by mohly sloužit jako titulní fotografie pro jednotlivé
stránky webu, neváhejte nás kontaktovat.
Martin Klimeš
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NAROZENÍ

1 2. l ed n a
4. ú n ora
5. ú n ora

Lan g Ri ch ard
Roh rer D om i n i k

B ys trzon ovs ká An n a

1 0. ú n ora

F i al a Ol i ver

1 7. ú n ora

B říza M atyáš

DIAMANTOVÁ SVATBA

Letošní 11. únor byl velmi významný pro manžele
Jitřenku a Jana Číhalovy. V tento den totiž oslavili " Di‑
amantovou svatbu" . K tomuto krásnému životnímu vý‑
ročí jim přišel poblahopřát starosta obce spolu se
zástupkyněmi Sboru pro občanské záležitosti. I my se
připojujeme ke gratulacím a manželům přejeme do
dalších společně prožitých let hodně spokojenosti a
pevného zdraví.
red.
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