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Vážení a milí spoluobčané,
prožíváme složité období způsobené pandemií
koronaviru. Ze všech médií jsme zahrnováni
spoustou informací a vládních nařízení. Často není
jednoduché se v nich orientovat. Je to dáno nejspíš
tím, že zkušenost s podobnou situací, pandemií
Španělské chřipky, je již sto let stará a není
dostatek informací jak současný stav co nejlépe
řešit. S přibývajícími poznatky o průběhu současné
nákazy jsou přijímána nová opatření, která
se mohou zdát být i v protikladu s těmi předchozími.
V porovnání se zeměmi, kde se nákaza již rozšířila,
se jeví prvotní opatření přijatá naší vládou jako
smysluplná a poměrně účinná. Už od dětských
let přece víme, že při kašli si zakrývám pusu, myji
si ruce a s chřipkou nechodím mezi lidi. Na to
nemusí být člověk epidemiolog a je s podivem,
že to co jsme se učili již mateřské školce, může být
tak snadno zapomenuto.
Až příští týdny a měsíce nám ukáží jak se vlády,
instituce a lidé po celém světě dokáží s pandemií
koronaviru vypořádat. I přes některé optimistické
zprávy o vývoji nákazy, není zdaleka vyhráno.
Je nutné i nadále důsledně dodržovat nastavená
pravidla a omezení. Není snadné ze dne na den
změnit tak zásadním způsobem životní styl.

Je to však snadnější než si v budoucnu vyčítat, že
jsme svým nezodpovědným chováním někomu
ublížili nebo zavinili jeho smrt. Naše obec nepatří
mezi ty, které byly postiženy přímými následky
pandemie, a pevně věřím, že to tak i zůstane.
O to víc si je třeba vážit práce těch, kdo se o to
zasloužili, zdravotníků, členům Integrovaného
záchranného systému a všech, kteří se bez ohledu
na vlastní nebezpečí podílejí na překonání tohoto
krizového stavu. Poděkování patří i vám všem,
občanům Uherčic, za klidný a racionální přístup, za
respektování nastavených pravidel, za pomoc při
výrobě roušek a péči o naše seniory.
Společně to zvládneme.

Marcel Slezák
starosta obce
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Starosti starosty
Současný nouzový stav bude mít i významné
ekonomické dopady. Ty se bezpochyby
promítnou do příjmů obyvatel a je třeba
počítat i se snížením rozpočtu obce. Asi nikdo
nedokáže nyní odhadnout, jak dlouho potrvají
přijatá omezení a jak velký důsledek to bude
mít na ekonomiku.
Pokud by se někdo z vás, obyvatel obce,
dostal do neřešitelné hmotné nouze, můžete
se obrátit na obecní úřad s žádostí o pomoc.
Jednalo by se o pomoc ve formě nákupu
potravin a nezbytných věcí denní potřeby. Pro
tyto účely má obec přislíben štědrý finanční
dar od místního občana a v případě potřeby lze
vyčlenit i prostředky z obecního rozpočtu.
Prostřednictvím Mikroregionu Hustopečsko
se podařilo zajistit 100 l dezinfekce na ruce.
Zájemci si mohou 0,5 l balení bezplatně
vyzvednout na obecním úřadu.
Z výše zmíněných důvodů jsme odložili zahájení
větších investičních akcí, které by v případě
vyhlášení karanténních opatření nebylo možné
dokončit.

Chceme se tak vyhnout stavu, kdy by rozkopaná
vozovka bránila průjezdu zdravotnických
vozidel. V současné době se zaměřujeme
především na udržovací práce a úklid. Probíhají
úpravy plochy pro stavební dvůr v areálu
Zemos, úpravy sběrného dvoru a ČOV, čištění
potoka, odstraňování náletových dřevin, úklid
krajnic apod. Bez výraznějších změn probíhá
administrace připravovaných projektů pro
dotace. Byly zahájeny přípravné práce na
komplexní pozemkové úpravě katastru obce
a změně územního plánu obce.
Nyní je prvořadé chránit zdraví a životy všech.
Jak se bude dále vyvíjet ekonomika země,
zjistíme po odeznění pandemie. Přeji vám všem
pevné fyzické i duševní zdraví. Nepolevujme
v sounáležitosti a solidaritě. Velikonoční svátky
nebude pravděpodobně možné slavit tradičně,
přesto si je užijme alespoň v kruhu svých
blízkých.
Marcel Slezák
starosta obce

Jak prožívat tyto dny?
Papež František v jednom krátkém rozhovoru radí,
jak prožívat tyto nelehké dny: „Opětovně odkryjme
konkrétnost maličkostí, nepatrných projevů
pozornosti vůči lidem, kteří nám jsou nablízku, ať již
je to rodina, nebo přátelé. Pochopme, že v těchto
maličkostech se skrývá poklad. Existují nevelká
gesta, která se občas v každodenní anonymitě
vytrácejí – gesta něhy, laskavosti a soucitu, která
jsou však rozhodující a důležitá. Kupříkladu – teplý
pokrm, pohlazení, objetí, telefonát. Jsou to důvěrná
gesta, jimiž projevujeme pozornost každodenním
detailům, a která přispívají k tomu, že má život
smysl a že mezi námi vládne sdílení a společenství.“
„Někdy totiž“, pokračuje František, „komunikujeme
pouze virtuálně. Dnes bychom se naopak měli
vrátit k novému sbližování, konkrétnímu vztahu
tvořenému pozorností a trpělivostí. Rodiny
totiž doma často jedí v tichu, které však není
zapříčiněno vzájemným nasloucháním, nýbrž tím,

že se rodiče dívají na televizi, zatímco děti jsou
na mobilu. Jako nějací osamocení mniši. Toto není
sdílení. Vzájemné naslouchání je důležité, protože
chápeme potřeby druhého člověka, jeho nouzi,
námahu, touhy. Existuje jazyk tvořený konkrétními
gesty, který je nutné uchovat. Podle mého názoru
nás bolest těchto dní má nasměrovat právě k této
konkrétnosti“.
Papež nakonec zakončuje svoji úvahu těmito
slovy: „Stíny, které vstoupily do našich domů, se
rozplynou, a lidstvo v srdci raněné sjednoceno
vstane. Bude třeba znovu stavět, a to na čtyřech
pilířích, jimiž jsou „kořeny“, které představují naši
prarodiče a staří; „paměť“ na tyto surrealistické
dny, „bratrství“ mezi všemi lidmi a „naděje, která
neklame“.
Požehnané Velikonoce Vám všem přeje
P. Petr Havlát.
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Mateřská a základní škola

Základní škola v novém roce 2020
Po dlouhých vánočních prázdninách jsme se do školy vrátili odpočinutí a plní sil. Čekala nás totiž
příprava na pololetní písemné práce a hlavně jsme se začali snažit vylepšovat známky vzhledem
k blížícímu se vysvědčení.
Ve čtvrtek 16. 1. se uskutečnil první (poslední) svoz starého papíru v hale na sběrném dvoře. Bohužel
jsme byli nuceni soutěž ve sběru starého papíru předčasně ukončit. Podmínky výkupu papíru se oproti
předešlým rokům radikálně změnily a my jsme rádi, že se nám podařilo zajistit odvoz alespoň novin
a časopisů. O likvidaci kartónů jsme požádali obec. I přes malý zisk z této akce se budeme snažit
ocenit nejlepší sběrače.
V pondělí 27. 1. nás čekalo v kulturním
domě překvapení v podobě divadelního
představení. Opět nás navštívilo
Divadélko Hradec Králové tentokrát
s pohádkou „Poklad kapitána Baltazara“.
Představení se nám moc líbilo, protože
jsme se za celou hodinu nepřestali smát
a párkrát jsme se i pořádně lekli.
Ve čtvrtek 30. 1. jsme se už konečně
dočkali
dlouho
očekávaného
vysvědčení. Nejvýznamnější den to byl
především pro naše prvňáčky, pro které
to bylo vůbec první vysvědčení ve své
kariéře žáka základní školy. Na druhý
den jsme si užívali zasloužené pololetní
prázdniny.
V neděli 9. 2. pořádala ZŠ a MŠ Uherčice již tradiční dětský karneval v kulturním domě. I když
byla účast menší než v předcházejícím roce, kulturní dům se zaplnil nejrůznějšími maskami.
O zábavu, soutěže a tanec se nám letos postaralo Divadlo Koráb. Vyvrcholením karnevalu byla již
tradiční soutěž o ceny, tombola. Všem sponzorům mnohokrát děkujeme.
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Mateřská a základní škola
Po jarních prázdninách se naše škola ve dnech 24. – 27. 2. účastnila lyžařského výcviku v areálu
TJ Sokol Němčičky. Kvůli teplému počasí nebylo možné na sjezdovce udržet umělý sníh, proto se
celý lyžařský výcvik konal na umělém povrchu. To nám náladu nezkazilo a užívali jsme si lyžování za
krásných slunečních dní. Poslední den nás čekaly tradiční závody ve slalomu.
Žáci byli rozdělení do 4 kategorií
a medailové ocenění získali:
Mladší dívky (1. a 2. třída)
1. Vanesa Křivinková
2. Tamara Mahovská + Ema Urbánková
3. Monika Křivinková
Starší dívky (3., 4. a 5. třída)
1. Marie Rohrerová
2. Nicol Esterková
3. Eliška Mrkvicová
Mladší chlapci (1. a 2. třída)
1. Robin Pospíchal
2. Štěpán Hirš
3. Miroslav Papež
Starší chlapci (3., 4. a 5. třída)
1. Martin Hirš
2. Jan Zahradník
3. Dominik Šrédl
Výhercům blahopřejeme, ale musíme poblahopřát také všem, kteří se závodu zúčastnili. V neposlední
řadě musíme pochválit za velkou snahu i ty, kterým se letos nepodařilo sjet úplně celý svah.
My však věříme, že se jim to příští rok určitě podaří.
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Mateřská a základní škola
Vzhledem k tomu, že bylo přijato opatření
ministerstva zdravotnictví, které zakazuje osobní
přítomnost žáků na základních školách, a to až
do odvolání, jsme museli několik akcí školy, které
nás v nejbližších dnech čekaly, posunout nebo
úplně zrušit. Prosíme žáky o zodpovědný přístup
k této formě výuky a o průběžné plnění zadaných

úkolů. Rodičům děkujeme za pomoc a prosíme
o dohlédnutí na plnění zadaných úkolů.

V letošním roce připadl náš dětský karneval
na neděli 9. února. V mateřské škole jsme
si povídali za co asi letos půjdeme, někteří z nás
se nemohli rozhodnout a tak nakonec poslední
slovo měla maminka /jako vždycky/.
Konečně nastala vytoužená neděle a my jsme
se společně sešli ve vyzdobeném sále kulturního
domu. Zde nás čekala bohatá tombola a dobré
občerstvení. O zábavu se nám starali klauni
z divadla Koráb.

V kole tančili princové, kosmonauti, Karkulky,
berušky, vosy, mimozemšťani, čarodějnice, Pat
a Mat, želvy Ninja, mnoho dalších a hlavně
spousta princezen.
Domů jsme odcházeli unavení, spokojení,
ti šťastnější z nás s nějakou pěknou výhrou.
Náš velký dík patří rodičům a sponzorům za hezké
dary do tomboly. Paní Mrkvicové za zajištění
občerstvení.
Za kolektiv MŠ Jitka Heřmanská

Závěrem bychom vám všem chtěli popřát do
následujících těžkých dnů hodně zdraví a pevné
nervy.
Za kolektiv ZŠ Mgr. Milan Suchánek

Mateřská škola a dětský karneval

Domácí vzdělávání v naší základní škole
Mimořádné opatření vlády, které od 11. března
2020 uzavřelo školy, a to zcela z pochopitelných
důvodů, postavilo před zcela novou situaci nejen
pedagogy, ale v v první řadě hlavně rodiče. Rodiče
museli den ze dne začít vzdělávat své děti doma
a vzít za vzdělávání svých dětí zodpovědnost.
Je zcela pochopitelné, že ne všichni rodiče
si budou ihned v plnění tohoto náročného úkolu
jistí.
Pro vzájemné pochopení mezi rodiči a pedagogy
je nutné si uvědomit, že tato situace je nová pro
všechny, že se všichni ocitli mimo zaběhnutou
praxi. Jedinou cestou v této extrémní situaci je

důvěra a spolupráce. Není v zájmu pedagogů
naší školy zahltit přetížené rodiče horami učiva.
Stejně tak není zcela jistě cílem rodičů vyhnout
se zbytečně zodpovědnosti za výuku svých dětí
v situaci, která si to vyžaduje.
Námětů na on-line vzdělávání je dost, bohužel ne
všechny jsou aplikovatelné na tak malé děti, jako
jsou na prvním stupni. Existuje hodně vzdělávacích
portálů, cloudových prostředí, videokonferencí
a dalších vymožeností internetového světa,
ale v případě žáků prvního stupně, kdy se žáci
setkávají s informatikou až v pátém ročníku, si je
nedovolíme nahrnout ani na děti ani na rodiče.
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Mateřská a základní škola
Pedagogové základní školy pravidelně připravují
tematické bloky učiva, pro konkrétní ročníky,
které jsou zveřejněny na webových stránkách
školy v záložce „domácí výuka“. Vždy se jedná
o rozsah, který by se měl v daném týdnu
zvládnout. Dále připravují odkazy na zpřístupněné
výukové programy, webové stránky k procvičení
konkrétního učiva, vytvářejí nahrávky, komunikují
s rodiči prostřednictvím e-mailů, mobilní aplikace
WhatsApp, e-třídy.

Na tomto místě bych chtěla skutečně velmi ocenit
schopnost našich páťáků, kteří se svojí učitelkou
již komunikují prostřednictvím google classroom.
Rodičům přejeme hodně sil, trpělivosti a energie
pro další období domácího vzdělávání.
Velmi děkujeme všem za dosavadní spolupráci.

Po vydání mimořádného opatření a následně
vyhlášení nouzového stavu, bylo na rozhodnutí
zřizovatelů a ředitelů škol, zda mateřské
školy ponechají v provozu. S ohledem na
zaměstnané rodiče, jsme se snažili školku

udržet v provozu co nejdéle. Mateřská škola
byla po projednání ředitelky školy s Radou obce
Uherčice z preventivních důvodů uzavřena od
23. března 2020. Rodiče mají možnost si požádat
o ošetřovné.

Pravidla pro ošetřovné se od března po
celou dobu platnosti mimořádných opatření
přijatýchv souvislosti s COVID-19 mění. Nově
mají rodiče nárok na ošetřovné po celou dobu
uzavřenízákladní i mateřské školy.
Nárok na ošetřovné mají rodiče dětí mladších
13 let. Dva pečující se nyní můžou o péči střídat
dle potřeby vícekrát a neomezeně. Znamená to,
že např. oba rodiče se můžou střídat v tom, kdo
bude chodit do práce a kdo zůstane doma s dětmi.
Ošetřovné bude vypláceno zpětně k datu přijetí
mimořádných opatření.
Tiskopis na ošetřovné je ke stažení na stránkách

ČSSZ, naše škola jej má k dispozici a lze si o
něj požádat. Ke konci měsíce je nutné doložit
zaměstnavateli také Výkaz péče o dítě z důvodu
uzavření výchovného zařízení. Tento již škola
nepotvrzuje. Rodič si jej vytiskne z webových
stránek ČSSZ, vyplní a předá zaměstnavateli.
Pro ty, kteří nemají možnost si tiskopis vytisknout,
nabízí škola možnost si tento tiskopis také
vyzvednout.
Pro potvrzení ošetřovného, případně získání
tiskopisu výkazu péče je nutné si do školy
předem zavolat. Telefony jsou zveřejněné na
stránkách školy.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, s ohledem na
situaci v zemi, došlo i úpravě zápisů do 1. tříd.
MŠMT vydalo pokyn organizovat zápisy bez
osobní přítomnosti dětí ve škole.

a předání rozhodnutí o zahájení správního
řízení ve věci přijetí ze strany ředitelky školy.
Děti s sebou v žádném případě neberte.
S sebou vezmete:
1. Žádost o přijetí do ZŠ
2. Dotazník pro rodiče žáka 1. ročníku
3. Žádost o odklad (Chcete-li o něj požádat.
Doporučení pro případný odklad budou řešena
individuálně.)
Vše je ke stažení na webových stránkách školy.

Všem přejeme hlavně hodně zdraví.
Mgr. Marcela Klatovská

Uzavření mateřské školy

Ošetřovné

Zápis do 1. třídy v ZŠ Uherčice
(http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-kzapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021)

Termín zápisu je v naší škole stanoven na
15. dubna 2020. Tento den je nutné odevzdat
přihlášku a osobní dotazník dítěte. Proběhne
pouze administrativní, formální část zápisu
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Mateřská a základní škola
Náležitosti je nutné doručit do školy následujícími
způsoby:
1. do datové schránky školy (každá škola má
svou datovou schránku - rzmmimd)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým
podpisem (nelze pouze emailem)
3. poštou
4. osobním podáním dne 15. dubna 2020
od 10.00 do 16.00 hodin

· rozhodnutí o přijetí/ nepřijetí/odložení
docházky bude zveřejněno v zákonné lhůtě
30 dnů, obvykle však do 10
· rozhodnutí o přijetí bude anonymní pod
přiděleným číslem a zveřejněno na vývěsce školy,
školy a webových stránkách
· vzhledem k tomu, že neproběhne motivační
a diagnostická část, prosím rodiče, aby si znovu
prostudovali Desatero pro rodiče předškolního
věku, které je zveřejněno na webových stránkách
školy (mateřská škola>pro rodiče>desatero..).
Další informace:
· Tiskopisy pro rodiče, kteří je nemohou Je nutné zodpovědně zvážit, zda je Vaše dítě již
vytisknout doma, je možné si vyzvednou ve škole zralé na zahájení školní docházky.
· motivační a diagnostická část proběhne pouze
po telefonické domluvě již od 30. března 2020
v případě, že to umožní situace.
· tel: 519418112,
ředitelka školy 730898680
Mgr. Marcela Klatovská, ředitelka
paní Kramářová 730519037

kultura

Masopust 2020 - (22.2.2020)
Masopustní obchůzka vesnicí
Zahájení již 6. ročníku Uherčického masopustu proběhlo po roční přestávce opět za kulturním
domem, kde Masna Vranovice zajistila skvělé zabijačkové speciality. Po krátkém zahájení
a tradičním tanci „Reksum kandr“ vyrazily maškary na obchůzku vesnicí. Letos průvod oživily
i dětské maškary (podmínkou jejich účasti byla minimálně jedna rodičovská maškara).
Pohostinnost a podpora místních občanů je s každým dalším ročníkem větší a rozmanitější.
Vedle horkých, hořkých, ledových, sladkých i pálivých nápojů, rozmanitých chlebíčků, nadýchaných
masopustních koblížků a božích milostí letos nechyběly ani kuřecí paličky podávané na rukolovém
kabátku!! Maškary opravdu na své pochůzce vesnicí hladem ani žízní nestrádají, skvělí spoluobčané
jim tento celodenní maraton velmi zpříjemňují.
Maškary si tento den velmi užily a všem našim spoluobčanům patří velké DÍKY.
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Kultura
Jména účastníků 6. ročníku (12 osob):
Radka Schardová – kominík
Jiří Scharda – bakchus
Adam Scharda – policajt
Daniel Scharda – nevěsta
Petr Mlaskač – medvěd
Matěj Mlaskač – ml. vodník
Zdeňka Formanová – principál
Jana Lautrbachová – žid
Laďa Staňka – smrt
Milan Suchánek – kráva
Eliška Frohlichová st. – myslivec
Eliška Frohlichová – ml. silák
V 16.00 hod. maškary zakončili svou
obchůzku v Hostinci na radnici, kde byla
opět Eliškou Fröhlichovou připravena
vynikající gulášová polévka. A navečer
hurá do KD na další masopustní
akci – Masopustní maškarádu - letos
naposledy v jeden den. Od roku 2021
bude masopustní obchůzka vesnicí
a masopustní maškaráda rozdělena do
dvou víkendů, neb vydržet od rána do
rána je dost vysilující … ;)
Další fotky z průvodu najdete na:
h t t p s : // m i l o s k 3 0 7 . r a j c e . i d n e s . c z /
bezkamenacky_Masopustni_pruvod_masek_
Uhercicemi/

Masopustní maškaráda 2020
K tanci a řádění všech masek i nemasek
opět hrála kapela ACCORT, která rovněž
vybírala (jako každý rok) nejlepší masky.
Hlavní cenu – bečku piva (sponzorský
dar od Elišky Fröhlichové) vyhráli
tentokrát přespolní
návštěvníci.
Další fotky z Masopustní maškarády
najdete na:
https://milosk307.rajce.idnes.cz/
Bezkamenacky_Masopust_-_Vecerni_rej_
masek/

Letošní vítězové:
Termíny - Masopust 2021:
1. místo – Avatarky (Dana Juříčková s kamarádkou) 2. místo –
- Masopustní obchůzka vesnicí 6.2.2021 Vězenkyně (Alena Křivinková, Eliška Fröhlichová, Lenka Uhrová,
- Masopustní maškaráda 13.2.2021.
Pavlína Vybíralová)
3. místo – Ferda Mravenec s Beruškou
Radka Schardová (manželé Eliášovi)
Divadelní spolek BEZKAMEN
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Historie

800 let od první písemné zmínky o Uherčicích
Letos uplyne 800 let od první písemné zmínky
o Uherčicích. O názvu vsi Uherčice nás informují
dvě latinsky psané listiny z roku 1220.
První z nich obsahuje rozhodnutí Konráda
z Hardeggu, který udělil ves Schořice
cisterciánskému klášteru na Velehradě s tím,
že velehradský klášter bude ročně odvádět
uherčickému faráři sud vína. V úvodu této
listiny se říká:

Konrád vznešený pán z Hardeggu, Jaroš,
Beneš, Bavor, Vítek a jiný Vítek a Jindřich,
synové Vítkovi, Petr, syn Bohutův, Vilém
syn Zbraslavův, Budislav, Svatoslav, Berter
a protonotář Engelšalk.

Z obou těchto listin je patrné, že již v roce
1220 se v Uherčicích nacházela ves s kostelem.
Přesný vznik Uherčic a uherčického kostela
není znám. Je zřejmé, že jak ves, tak i kostel
„Nechť zvědí jak současníci, tak budoucí, že já, jsou staršího data.
Konrád, jsem za své služby obdržel od Otakara,
jasného třetího českého krále, a jeho slavného K Uherčicím patřila také ves Schořice.
bratra Vladislava, markraběte moravského, O její poloze a velikosti toho mnoho nevíme.
právem dědičným do držení ves Uherčice a ves Původně byla lokalizována mezi obce Žarošice
Schořice s veškerým příslušenstvím.“
a Uhřice. Po prostudování písemných pramenů
určil historik Jindřich Šebánek její polohu na
Z obsahu této listiny také vyplývá, že Konrád neznámém místě v okolí Uherčic.
z Hardeggu roku 1220 udělil v léno ves Schořice V katastru obce Velké Němčice však leží polní
rytíři Berterovi, ale ten mu ji obratem dobrovolně trať s názvem Schořičky. Samozřejmě nevíme,
vrátil. Následně pak Konrád z Hardeggu zda se může vztahovat k zaniklé vsi Schořice
požádal českého krále a jeho bratra Vladislava, nebo je to jen shoda jmen.
aby udělil ves Schořice s horou viničnou do
trvalého držení velehradskému klášteru, což se Ve velkém privilegiu velehradského kláštera
také stalo. V listině se zdůrazňuje, že Konrád z roku 1228 jsou Schořice uvedené pod názvem
tak učinil z čisté zbožnosti, nikoliv kvůli zisku. „Schorsice“. Roku 1247 získal velehradský
Aby však uherčický
klášter do svého majetku celé Velké Němčice.
správce kostela neutrpěl újmu, bylo stanoveno, V papežském privilegiu Inocence IV. z 18.
že velehradský klášter mu bude každý rok prosince 1250, které potvrzuje velehradskému
odvádět sud vína.
klášteru jeho statky, již Schořice uvedené
V listině není uvedeno místo, ani přesné datum, nejsou. Je možné, že právě v této době,
pouze rok 1220. Je však opatřena Konrádovou kdy získali velehradští mnichové celé Velké
pečetí a jako svědkové jsou podepsáni: Němčice, se pustili do jiných zemědělských
Vladislav, markrabě moravský, Robert biskup investic a hospodářství ve Schořicích opustili.
olomoucký, Jaroš, Beneš, Vítek a jiný Vítek
a Jindřich, synové Vítkovi, Petr syn Bohutův, Víme, že někdy po roce 1220 se staly Uherčice
Vilém syn Zbraslavův, Budislav, Svatoslav, součástí majetku benediktinského kláštera
Berter a protonotář Engelšalk.
ve Vilémově v Čechách. Jakým způsobem
a za jakých okolností benediktinové získali
Druhou listinou uděluje český král Přemysl tak vzdálený majetek na jižní Moravě, nevíme.
Otakar I. dědičně velehradskému klášteru Roku 1267 náležel patronát uherčické fary
ves Schořice. V listině je opět podotknuto, že vilémovskému klášteru
„ves Schořice s horou viničnou“ ležící tamtéž V témže roce, tedy v roce 1267, podal
původně patřila k Uherčicím. Listina byla žalobu
správce
vilémovského
opata
sepsána v Hodoníně roku 1220 a její platnost Hotislav s uherčickým farářem Elvinem
dosvědčili svým podpisem Jindřich Vladislav na velehradského opata pro neplacení
markrabě moravský, Robert biskup olomoucký, jednoho sudu vína po dobu čtrnácti let.
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Historie
Jak víme z listiny roku 1220, bylo dohodnuté, jako „zboží kláštera našeho Aurčice“ nebo také
že velehradský klášter bude uherčickému faráři „o probošstvie uherčické“. Název Uherčice
se vyskytuje už v roce 1496, později
odvádět sud vína za získané Schořice v roce 1673 jako „Auertschitz“. Od roku
s vinohrady. Velehradský opat se bránil 1846 se k německému názvu“Auerschitz“
poukázáním,
že
z
uvedených
statků připojuje
i
český
„Uherczice“,
který
nic platit nebude, a že uherčický kostel se v roce 1872 mění na Uherčice.
na takový nárok nikdy neměl právo. Pak se už oba tyto názvy, český Uherčice,
Jak spor dopadl, nevíme.
německý Auerschitz střídají až do roku 1945.
V odborné literatuře se uvádí, že Schořice
zanikly v průběhu 13. století. Z toho mála
co o nich víme, se můžeme domnívat,
že zanikly z ekonomických důvodů.
Je to však pouhá domněnka.

O významu názvu Uherčice se vedly spory.
Podle starší teorie se název Uherčice odvozoval
od osady obydlené obyvateli z Uher, tedy
uherskými zajatci nebo uprchlíky. Novější
teorie se přiklání k názoru, že ves patřila
uherskému šlechtici a odtud je odvozen i její
V roce 1220 se uvádějí Uherčice pod názvem název.Závěrem bych Vám všem chtěla popřát
„ad Vhricic“ nebo také „villam Vrscicz“, v roce pěkné prožití velikonočních svátků, v klidu a
1267 se objevuje název „Hursit“, později v pokoji, a hlavně ve zdraví.
„Auverschitz, koncem 15. století, kdy Uherčice
patřily vilémovskému klášteru, jsou známé
Vaše kronikářka Marie Mlatečková.

Společenská kronika

Diamantová svatba
2. ledna 2020 oslavili manželé Božena a Jan Furchovi významné životní
výročí - 60. let společného života. K jejich “Diamantové svatbě” jim
přišly poblahopřát členky našeho Sboru pro občanské záležitosti spolu
s panem starostou.
Ke gratulacím se připojujeme a oběma manželům přejeme pevné
zdraví, hodně Božího požehnání a životního optimismu.

Zlatá svatba

Letošní leden byl významný také pro další dva manželské páry, které
si své ANO řekli přesně před 50ti lety a tudíž teď slavili Zlatou svatbu.
Těmito jubilanty jsou Božena a Stanislav Fröhlichovi, kteří měli svatbu
10. ledna a Anna a Rostislav Nevědělovi 17. ledna. Ke gratulantům se
i tentokrát připojili zástupci Obce a Sboru pro občanské záležitosti.
Za naši redakci oběma
manželským párům ještě
jednou gratulujeme a do
dalších let společného
života přejeme hodně
spokojenosti, pevné zdraví
a stále dobrou náladu.
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společenská kronika

Životní jubilea
LEDEN
92 let
89 let
87 let
77 let
76 let
75 let
75 let
74 let
74 let
73 let
72 let
70 let
70 let
70 let
68 let
67 let
67 let
67 let
66 let
65 let
65 let
64 let
64 let
63 let
63 let
62 let
60 let
60 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

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

ÚNOR
86 let
86 let
81 let
79 let
79 let

paní
paní
paní
paní
pan

Mrkvicová Milada
Klimešová Stanislava
Nečasová Františka
Dolíhalová Věroslava
Smejkal Vladimír

NAROZENÍ:
j Málková Rozálie
j Říhová Viktorie
j Kopřivová Vanesa
j Šebesta Viktor
j Šíp Štěpán
j Rohrer Jonáš
Rodičům i prarodičům
GRATULUJEME!

78 let
77 let
77 let
75 let
72 let
72 let
72 let
71 let
69 let
67 let
66 let
64 let
63 let
63 let
61 let
61 let
60 let

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

BŘEZEN
89 let pan
86 let pan
83 let paní
82 let paní
79 let paní
78 let paní
73 let paní
73 let paní
71 let paní
71 let pan
68 let paní
65 let pan
65 let pan
65 let paní
63 let pan
60 let paní

Smékalová Božena
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
Štěrba Josef
Furch Jan
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:

† 8.2. Rohrerová Anděla
† 15.3. Mrkvicová Milada
† 19.3. Smékalová Božena

87let
86let
78let
VZPOMÍNÁME!
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Inzerce

MORAVA + SLOVENSKO

PRAHA + ČECHY

• INDUSTRIÁLNÍ NÁBYTEK
• ATYPICKÁ VÝROBA INTERIÉRŮ
• ZPRACOVÁNÍ MATERIÁLŮ

WWW.INDUSTY.CZ

WWW.IDEAFACE.CZ

I při ztížených podmínkách se na hale
rádi každý víkend postaráme o váš hlad!
Oblíbené burgery, tortilly, hotdogy
a další ňamky z hladového okýnka, nebo
i s rozvozem - každou sobotu a neděli
od 15 do 21 hodin!
Tel 739 660 847
Aktuální nabídka vždy na
www.hala-uhercice.cz

Prodej vinohradu
Ing. Monika Studená nabízí k pronájmu svůj vinohrad, ležící nad Uherčicemi v oblasti Staré hory - Loufary.
Vinohrad vznikl v roce 1971, skládá se ze 6 řádků dlouhých asi 100 m. Ve vinohradě se nacházejí hlavně
odrůdy frankovka, veltlín, sauvignon a ryzlink vlašský.
V případě zájmu o prohlídku kontaktujte email monikastud@seznam.cz nebo volejte 776 683 773.
Radniční listy - zpravodaj vydávaný OÚ Uherčice.
Povoleno OkÚ Břeclav pod reg. znakem MK ČR E 11774.
Uzávěrka čísla 2/2020 je 15.6.2020
Číslo 1/2020 vydáno v dubnu 2020, nákladem 400 výtisků, distribuce zdarma.
Tel/fax.: 519 418 113, e-mail: obec@uhercice.cz

