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TICHÁ NOC, SVATÁ NOC
V malé rakouské vesnici,
která se jmenuje Oberndorf,
působil kněz Mohr. Bylo před
vánočními svátky a kněz
vysvětloval dětem, co se bude o
Vánocích v kostele zpívat. Teď
bylo třeba všechno dobře nacvičit.
Pan farář sáhl na klávesy varhan,
ale místo líbezných tónů se ozvaly
podivně zvuky. „To je zvláštní,“
kroutil nevěřícně Mohr hlavou.
Když potom otevřel dvířka od
varhan, věděl, kolik uhodilo.
Z varhan vyběhlo několik myší.
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Měch byl tak prokousaný, že se na
varhany hrát nedalo.
Kněz byl bezradný. Vánoce
budou muset být bez varhan. Tu si
ale vzpomněl na svého dobrého
známého, který byl v místní škole
učitelem. Učitel Gruber byl nejen
výborný varhaník, ale také uměl
hrát skvěle na kytaru. Otec Mohr
nelenil a vydal se za učitelem.
Vysvětlil mu, co se stalo a dal mu
text jednoduché vánoční písně,
kterou sám složil, a kterou by lidé
zvládli bez varhan za doprovodu
kytary. „Prosím tě o pomoc. Už
jsem dal dohromady nějaký text.
Teď je třeba, abys složil hudbu.
Dost to spěchá, Vánoce jsou
blízko…“

Píseň dozněla a v kostele zavládlo
ticho. Najednou ale celá vesnice,
která byla na mši přítomná, začala
tuto píseň opakovat a nová koleda
zněla celým kostelem. Od té doby
Když farář odešel, učitel Gruber se tato nádherná píseň zpívá po
vzal text písně, kterou napsal celém světě.
Mohr. Poté, co si text přečetl, vzal
do svých rukou kytaru a začal
vybrnkávat vhodnou melodii.
Požehnané a milostiplné svátky
vánoční Vám vyprošuje
Když potom 24. prosince roku
1818 začala v Oberndorfu
v kostele svatého Mikuláše
půlnoční, byl kostel plný lidí. Kněz
přistoupil k jesličkám spolu
s místním učitelem a společně
začali zpívat novou koledu Tichá
noc, svatá noc.

P. Petr Havlát
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‐ SLOVO STAROSTY ‐

Nové stavební parcely ‑ Padělky
O nedostatku stavebních míst v obci jsem psal
v minulém vydání zpravodaje. Proto jsem rád, že se
podařilo dohodnout s majitelem pozemků v lokalitě
Padělky, panem Františkem Mrkvicou, vytvoření 15
nových stavebních parcel. Součástí dohody je i
způsob financování výstavby inženýrských sítí a
místní komunikace. Obec bude zajišťovat výstavbu
kanalizace (obec je provozovatel kanalizace a
příjemcem poplatku za stočné), vodovodního řadu
(majitelé stavebních pozemků budou obci hradit
poplatek za připojení), veřejného osvětlení a
místního rozhlasu. Výstavbu komunikace, plynovodu
a vedení elektřiny realizuje na vlastní náklady pan
Mrkvica. V současné době se připravuje projektová
dokumentace pro územní rozhodnutí. Nejsou tedy
ještě známy celkové náklady na výstavbu
inženýrských sítí a proto nemůže být zatím ani
stanovena cena stavebních pozemků. Na způsob
tvorby nových stavebních míst existuje jistě mnoho
názorů. V Uherčicích je situace o to komplikovanější,
že obec nevlastní žádné vhodné pozemky.
V minulosti jsme se již několikrát pokoušeli vykoupit
a zasíťovat pozemky ve vhodných lokalitách. Nikdy
se to však nepodařilo dokončit pro nezájem nebo
přemrštěné požadavky majitelů pozemků. Setkal
jsem se i s názorem, konkrétně u této lokality
Padělky, že obec investuje do soukromých pozemků
a výnos z prodeje zůstane majiteli. Z popisu způsobu
financování v úvodu článku jasně vyplývá, že větší
část investic bude zajišťovat pan Mrkvica. Náklad
obce postupně pokryjí
úhrady připojovacího
poplatku k vodovodnímu řadu, ve stočném a dani z
nemovitostí. Málokdo si uvědomuje, že obec
výstavbou inženýrských sítí, opravou komunikací,
obnovou veřejného osvětlení a rozhlasu zhodnocuje
všechny stávající rodinné domy a pozemky. Cena
těchto nemovitostí roste bez přímého přispění jejich
majitelů. Nevím o případu, že by někdo prodal
zahradu na stavební místo za cenu orné půdy. V ceně
vždy zohlední i možnost připojení na inženýrské sítě
a místní komunikaci. Zisk z prodeje si samozřejmě
ponechá pro svoji potřebu. V případě stavebních
míst Na Padělcích na sebe bere většinu nákladů a
rizik spojených s takovou investicí majitel pozemků
pan Mrkvica. Vznikne 15 nových stavebních míst,
které by obec v současné situaci nebyla schopná
sama zajistit. Přednostně budou nabídnuta
zájemcům z řad místních obyvatel. Prvotní investice
obce bude výrazně nižší než v případě financování
celého záměru. To umožní bez přerušení pokračovat
v opravách stávajících komunikací. Tvorbou nových
stavebních míst umožníme mladým rodinám zůstat
v místě a podpoříme další rozvoj obce.

STRANA 2

2015
Rok 2015 byl poměrně pestrý nejen rozsahem a
počtem realizovaných investic, ale i množstvím
společenských, spolkových a sportovních akcí.

Přehled dokončených staveb v roce 2015:
Oprava místní knihovny – stavební úpravy, částečná
obměna vnitřního vybavení, nový knihovnický
software Clavius
Rozšíření sběrného dvoru – nová rozšířená
betonová plocha, oplocení, ocelový přístřešek, buňka
obsluhy, kontejner na nebezpečný odpad
Tůně U Ruky – vodní tůně, protipovodňový průleh a
val, výsadba stromů o keřů
Realizace ÚSES – výsadba zeleně ve třech lokalitách
v katastru obce
Tůně Pod Kolbama – vodní tůně a výsadba zeleně
Oprava komunikace – kompletní rekonstrukce
vozovky od křižovatky u domu čp. 214 (Paní
Předešlá), včetně výměny dešťové kanalizace.
Oprava třídy v mateřské škole – výměna
podlahových krytin, topení a nábytku
Předláždění chodníku za kostelem – výměna
betonové dlažby za žulovou v parčíku za kostelem
Veřejné osvětlení – nové osvětlení u sklepů u
retenční nádrže
Rozšíření vodovodních řadů – nové vodovodní řady
Za Ciklovým a Za Šancema

2016
V příštím roce jsou zatím naplánovány tyto stavební
akce:
Oprava komunikace – v první etapě od mateřské
školy ke hřbitovu. V případě dostatku času a
finančních prostředků začneme s opravou ulice od
domu čp. 55 (Rohrerovi) k domu čp. 189 (Urbánkovi)
Úpravy kolem knihovny, před poštou a u kostela –
oprava opěrných zídek a dodláždění okapového
chodníčku podél kostela
Dětské hřiště u knihovny – připravujeme žádost o
dotaci na nové hřiště.
Mokřady Pod Hochbergem – připravujeme projekty
k žádosti o dotaci
Inženýrské sítě Padělky – výstavba splaškové
kanalizace
Marcel Slezák ‑ starosta obce Uherčice
PŘÍJEMNÉ PROŽITÍSVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A MNOHO
ÚSPĚCHŮ A PEVNÉ ZDRAVÍV ROCE 2016 VÁM
PŘEJE
STAROSTA, ZASTUPITELÉ A ZAMĚSTANANCI OBCE!

RADNIČNÍ LISTY

‐ SPOLEČNOST ‐
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Škola

Jako každý rok, i letos jsou
pro děti připraveny různé akce,
které mají výchovně vzdělávací
charakter. Některé probíhají
v dopoledních hodinách rámci
výuky, jiné si žáci užívají
odpoledne v družině.
Hned 10. září zorganizovala školní
družina tradiční koloběžkiádu.
Děti soutěžily v několika
disciplínách. Slunečný podzimní
den si všichni užili.
2. října se 13 našich žáků
zúčastnilo 32. ročníku silničního
závodu Němčický běh. V nemalé
konkurenci závodníků se nejlépe
dařilo Vojtěchu Brablecovi, který
se v kategorii žáků 1. tříd (běh na
100 m) umístil na 3. místě. O dvě

příčky hůře, na 5. místě, skončil ve
stejné kategorii Pavel Urbánek. Ze
starších žáků se nejlépe dařilo
Karolíně
Předešlé,
která
v kategorii 4. – 5. tříd (běh na 300
m) obsadila 5. pozici. Také ostatní
naši běžci závod úspěšně
dokončili a patří jím poděkování
za dobrou reprezentaci školy.
O tři týdny později se ve škole
konalo Dýňování. Děti si s rodiči
vytvořily strašáky z dýní. Tento
strašák se stal pomyslnou
vstupenkou na druhou část
Dýňování, která se konala v pátek.
Dopoledne se konal projektový
strašidelný den. Děti si vyráběly
strašidla, učily se strašidelné
říkanky, hledaly informace o

strašidlech.
Kromě
toho
zjišťovaly, jaký je rozdíl mezi
Památkou zesnulých – dušičkami
a anglosaským Halloweenem.
Večer pokračovala druhá část
Dýňování. Když se děti sešly ve
škole, nejprve si připravily
noclehárnu ve školní družině. Poté
se převlékly do strašidelných
kostýmů a užily si módní
přehlídku
strašidel.
Každé
strašidlo se představilo a řeklo,
kde se vyskytuje. Poté děti prošly
tajemnou stezku noční školou. Po
cestě pro poklad, který byl
schován ve sklepě, děti dokonce
potkaly ducha. Na dobrou noc
bylo Dobrodužství pavouka
Čendy.

Pokračování na další straně ...
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Na konci října se děti
zúčastnily se svým pásmem
Setkání důchodců. Velký úspěch
zaznamenala
zdramatizovaná
píseň,
Babičko,
nauč mě
charleston.
Za sv. Martinem se školáci
vypravili 11. listopadu. Cestu si
osvětlovali lampiony. Z hřiště si
vypustili lampiony přání a den
ukončili opékáním špekáčků.
V pátek 27. listopadu
proběhlo ve škole předvánoční
vyrábění. Děti vytvářely výrobky,

Mateřská škola

Společně
jsme
zazpívali a zatančili při
příležitosti – Setkání
důchodců. Všichni jsme se
velice těšili na lampionový
průvod. Zavítal mezi nás i
svatý Martin na bílém koni,
který jako každý rok, tak i
letos dovezl dětem košík
plný
perníčků.
Nejkrásnějším
zážitkem
bylo společné vypouštění
lampionů s přáním dětí.
Nyní se připravujeme na
příchod
Mikuláše,
nacvičujeme
pro
něj
básničky a písničky a
těšíme se na Vánoce,
nejkrásnější svátky v roce.
Učitelky z mateřské školy

‐ SPOLEČNOST ‐
které byly nabídnuty k prodeji na
jarmarku
při
příležitosti
rozsvěcení vánočního stromu.
Hned po víkendu, v pondělí, se ve
škole sešlo 6 rodičů, kteří pomohli
s dokončováním výrobků na
jarmark. Výtěžek prodeje bude,
jako každoročně, použit pro děti
ve školce a škole ve formě
příspěvku na vzdělávací akce,
pomůcky, hry a hračky.
Po přípravách na vánoční
jarmark a rozsvěcení vánočního
stromu si školáci užívají advent.
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Škola
Pojedou do divadla na Čapkovu
Doktorskou pohádku, připravují
besídky pro rodiče a těší se na
Vánoce.

Za všechny zaměstnance
MŠ a ZŠ přejeme všem dětem i
dospělým klidné a pohodové
Vánoce a úspěšný nový rok!

Prázdniny utekly
jako voda a opět jsme se v
září setkali v mateřské
škole. Sešli jsme v hojném
počtu a přivítali mezi sebe
nové kamarády. Děti si
rychle zvykly na nové
prostředí, kde si rádi hrají
a navazují nová přátelství.
Do naší mateřské
školy jsme pozvali rodiče
na netradiční akci „
Kaštanové tvoření“, kde si
rodiče společně s dětmi
vytvořili
zvířátka,
panáčky a různé ozdoby z
kaštanů.
V měsíci
říjnu jsme navštívili
divadlo v Hustopečích.
Společně s maminkami z
mateřského
centra
Bublina jsme zhlédli
pohádku O Palečkovi,
která se všem líbila.

‐ SPOLEČNOST / INFORMACE OÚ ‐
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Vánoční jarmark
školy a školky
Při příležitosti rozsvěcení
vánočního stromu se konal, jako
každý rok, jarmark s výrobky,
které na prodej připravily děti. Na
dokončování výrobků se podílelo
i několik rodičů. Některé z věcí,
které se na jarmarku prodávaly,

vyrobili
pro
děti
také
zaměstnanci školy a školky.
Výtěžek ve výši 3 000 Kč bude
použit výhradně pro děti ze školy
a školky ve formě příspěvku na
vzdělávací akce, pomůcky, hry,
hračky.
Ve sbírce, která se pořáda
la pro charitativní účely, se
podařilo vybrat 4 420 Kč. Peníze
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zašleme na Nadační fond dětské
onkologie Krtek při Dětské
nemocnici v Brně. Děkujeme
všem, kteří přispěli jak dětem
z Uherčic, tak na NF Krtek.
Jana Bystrzonovská

Rozsvěcování
vánočního stromu

Letošní
rozsvěcování
vánočního stromu, které připravili
zaměstnanci obce, bylo velmi
vydařené. Tím, že to byla neděle,
přišlo mnohem více občanů, kteří
si poslechli moc pěkné vánoční
pásmo dětí ze ZŠ a MŠ a prohlédli
nebo zakoupili na vánočním
jarmarku ručně dělané výrobky,
kterých byla na stáncích pestrá
škála, ozdoby na stromečky, přes
šperky, perníky, různé pochutiny,
šité zboží a také obecní
upomínkové předměty. Paní
kuchařky navařily výborný punč a
upekly vánoční cukroví, obec
přichystala k ohřátí kotlinu s
ohněm a svařák, v hostinci na
Radnici byly nachystány rybí
speciality.
red.

POPLATKY 2016
ZA ODPADY

Občan é

ZA PSY

d o 70 l et = 450,  Kč
n ad 70 l et = 225,  Kč

 m ín u s od m ěn a za tříd ěn í

popl atek za 1 psa = 50,  Kč
každ ý d al ší pes

= 75,  Kč

STOČNÉ

Děti

d o 1 0 l et = n epl atí
1 0  69 l et = 1 . 1 00,  Kč

70 a více l et = 550,  Kč

Popl atky za od pad y a psy se bu d ou vybírat od 1 6. 3. 201 5  31 . 3. 201 5
Popl atky za stočn é m ů žete h rad i t zároveň s od pad y, n ej pozd ěj i však d o 31 . 8. 201 5
Kd o m á m ožn ost a ch ce popl atky h rad i t převod em z ú čtu , m ů že j e posíl at n a
č. ú čtu :

1 3 8 2 1 52 3 2 9 / 0 8 0 0

(var. sym bol = čísl o popi sn é)

Výši popl atků zj i stíte bu ď tel efon i cky:

n a č. 51 9 41 8 1 1 3 n ebo em ai l em : obec@u h erci ce. cz

STRANA 6
‐ HISTORIE ‐
Drobnosti z historie benediktinského kláštera ve Vilémově
RADNIČNÍ LISTY

První
benediktinský
klášter v českých zemích vznikl
kolem roku 970 v návaznosti na
počátky pražského biskupství a to
zásluhou sestry knížete Boleslava
II. Mlady, která dala podnět k
založení ženského kláštera sv. Jiří
na Pražském hradě. Mlada, pod
řeholním jménem Marie, se stala
jeho první abatyší. Mužský klášter
benediktinů byl podle tradice
založený na počátku 90. let 10.
století v Břevnově knížetem
Boleslavem II. a pražským
biskupem
Vojtěchem.
První
písemná zmínka o tomto klášteře
pochází z textu privilegií
vydaných roku 993 papežem
Janem XV.
Posléze dochází k založení
dalších benediktinských klášterů,
a sice mezi lety 999 až 1000
klášter v Ostrově u Davle, na
počátku 11. století Sázava, jako
čtvrtý snad vznikl během 11.
století klášter v Rajhradě. Za
nejstarší klášter na Moravě se
však považuje klášter v Hradišti u
Olomouce, který založil roku
1077 olomoucký kníže Ota I. spolu
s manželkou Eufemií, o čemž
svědčí i listina potvrzena Otovým
vládnoucím bratrem Vratislavem
II. Koncem 11. století vznikl
klášter v Opatovicích n. Labem, ve
12. století v Třebíči a v
Kladrubech, ve 13. století v Polici
n. Metují a v Broumově.
Moto benediktinů znělo:
"ora et labora", tedy modli se a
pracuj. Svůj denní čas měli přesně
vymezený pro duchovní činnost a
manuální práci. Duchovní činnost
se skládala z četby Písma a
společné modlitby. Podle ní se
řídil běh kláštera. Čas mezi
modlitbami vyplňovala práce na
zahradě, v kuchyni, v řemeslných
dílnách, ve skriptoriu (písárně).
Benediktinské
kláštery
byly samostatné, svrchovanou
jednotkou se stalo opatství, které
podléhalo
pouze
dohledu

místního biskupa, ne však jiného
kláštera. Pouze ve výjimečných
případech, např. když došlo ke
špatné volbě opata, prodeji
majetku, mohli okolní opati
zasáhnout. Opat byl hlavní
autoritou v konventu. Při
významných rozhodnutích byla
svolána celá komunita bratří, aby
o závažném problému rokovala,
ale konečné rozhodnutí vyslovil
opat. V řízení kláštera pomáhal
opatovi
děkan,
do
jehož
kompetence patřily předevšílm
náboženské záležitosti. Jestliže
opat uznal za vhodné, ustanovil
také převora, který se staral
především
o
klášterní
hospodářství. Také se setkáváme s
pojmem probošt. Probošt řídil
klášter podřízený mateřskému
opatství ‑ např. probošství v
Uherčicích ve vztahu k opatství ve
Vilémově. Další důležitý úkol
zastával tzv. celerář, který se
staral o materiální potřeby
kláštera, např. o zásoby, odění,
nářadí k zemědělské a řemeslné
činnosti. V bohatším klašteře se
starali další bratři o hosty, o špitál,
o jídelnu, o liturgické náčiní.
Specifické
místo
zastával
knihovník, učitel v klášterní škole,
představený v pisárně, pro větší
klášter byl nezbytný i fortnýř
neboli vrátný.
Koncem poloviny 12.
století vznikají v jihovýchodních
Čechách další dva kláštery,
podřízené řeholi sv. Benedikta, v
Podlažicích u Chrudimi a ve
Vilémově u Čáslavi. Zakládací
listina pro oba kláštery se však
nedochovala. Jména podlažického
a vilémovského opata se objevují
v roce 1160 na listině potvrzující
majetek premonstrátské kanonie
v Hradišti u Olomouce, kde oba
dva vystupují v roli svědků. Další
pramenný doklad o vílémovském
klášteře pochází až z počátku 13.
století. Nelze tedy s jistotou tvrdit
kým byl založený vilémovský
klášter, ba ani není možné

upřesnit jeho první sídlo. Určitý
obraz o klášteře si můžeme udělat
ze zachovaných listin, kdy se
vilémovský klášter dostal do
sporů o majetek s církevní nebo
světskou mocí. Vilémovský klášter
držel mimo rozsáhlý majetek v
severovýchodních Čechách i
majetek na Moravě ( Ivaň, Narvice
zaniklá ves u Ivaně, Litobratčice,
Uherčice, Valeč), jak o tom svědčí
soudní spory z 13. století. Přemysl
Otakar II. vydal v roce 1253 pro
vilémovský klášter privilegium,
které
zajišťovalo
klášteru
nezávislé postavení. V podstatě
šlo o to, že český panovník vzal
pod svou ochranu klášter a
zakázal královským a městským
úředníkům
a
mincmistrům
vymáhat na klášteru jakékoliv
dávky
a
využívat
jeho
pohostinnost. Obdobný byl i
mandát téhož krále z roku 1276,
který ještě více posílil nezávislost
kláštera.
Uherčice
sehrály
v
dějinách vilémovského kláštera
nemalou úlohu, bohužel, jimi se
uzavírá poslední fáze existence
tohoto kláštera. První doklad o
tom,
že Uherčice patřily
vilémovskému klášteru pochází z
roku 1267. Tuto informaci
nalezneme v soudním sporu mezi
vilémovským a velehradským
klášterem. Konkrétně šlo o jeden
sud vína od velehradského
kláštera jako náhrada za desátky z
vesnice Schořice (zaniklá ves u
Velkých Němčic). Tento nárok
vznikl již v roce 1220, kdy
Uherčice a Schořice získal Konrad
z Hardeggu. Ten obratem udělil
Schořice v léno Bertherovi, který
je vrátil zpět Konrádovi, na jehož
žádost daroval Schořice český král
velehradskému klášteru. Jako
kompenzaci měl velehradský
klášter odvádět uherčickému
kostelu jeden sud vína ročně z
okolních vinic.
Pokračování na další straně ...
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Zmocněnec vilémovského
kláštera žaloval velehradského
opata a požadoval po něm
obnovení dodávky sudu ročně a
dalších 14 sudů vína, které dlužil
velehradský klášter za posleních
14 let uherčickému kostelu.
Výsledek sporu není známý.
Můžeme říci, že období
vlády Přemysla Otakara II.
znamenalo pro vilémovský klášter
období jeho největšího rozkvětu.
Po smrti krále železného a zlatého
v bitvě na Moravském poli v roce
1278 nastaly klášteru existenční
problémy. Přítomnost cizích
vojsk, zejména pak vojska
Rudolfa Habsburského v roce
1278 a opětovně v roce 1280,
katastrofální neúroda spojená s
následným hladomorem v letech
1281 až 1282 a s tím související
vylidňování vsí a měst silně
poškodily klášterní hospodářství.
Církevní zboží neušlo ani
drancování a plenění majetku.
Klášter však nezanikl a toto
kritické období, i když s mnohými
těžkostmi překonal.
Koncem 13. století držel
vilémovský klášter patronátní
právo ke 13 kostelům v pražské
diecézi, ke třem v olomoucké ‑ v
Litobratčicích, Uherčicích a Valči a
k jednomu v litomyšlské diecézi.
Mohl tedy navrhovat faráře k
patronátním kostelům a jistým
způsobem kontrolovat jejich
příjmy a majetek. Patronátní
kostely pak mohly být papežem
inkorporovány příslušné církevní
instituci. V našem případě byly
výše uvedené moravské kostely v
roce 1395 papežem Bonifácem IX.
inkorporovány
vilémovskému
klášteru. Klášter tak mohl lépe
kontrolovat
svůj
vzdálený
moravský majetek a dosazovat
své mnichy, pokud byly vysvěcení
na kněze, na místo farářů. V
průběhu 14. století vzniklo v
Uherčicích probošství.
Po upálení mistra Jana
Husa a později Jeronýma
Pražského a po smrti krále

‐ HISTORIE ‐

Václava IV. dochází ve středověké
společnosti k velkým změnám,
které
nepřály
církevním
institucím. Boje se rozhořely mezi
katolíky a tábority. Ve východních
Čechách dochází k lítým srážkám
mezi vojsky Jana Žižky z Trocnova
a
králem
Zikmundem
Lucemburským. Zatímco mnohá
města při těchto bitvách byla
ušetřena, nemůžeme totéž říct o
klášterech. Husité bez milosti
plenili a vypalovali kláštery,
nešetřili jejich obyvatele. Po roce
1420 postihl tento osud kláštery v
Kolíně, v Sedleci u Kutné Hory,
benediktinské kláštery na Sázavě,
v Podlažicích, dominikánský
klášter v Chrudimi.
Vilémovský klášter byl už
v roce 1422 pravděpodobně
opuštěný, část řeholníků uprchla
na své probošství v Uherčicích,
které
se
stalo
centrem
vilémovských majetků na Moravě.
V roce 1427 zastával úřad
vilémovského opata Hašek, v roce
1431 Václav, roku 1438 byl
opatem zvolen bývalý valečský
farář Mikuláš, který zanedlouho v
roce 1442 umírá. Po jeho smrti se
stává opatem uherčický farář
Martin. Ani za jeho působení se
život v klášteře nijak nezměnil ‑
celé osazenstvo se skládalo z
opata a dvou řeholníků. Že život v
klášteře byl velmi tristníl svědčí i
to, že v roce 1435 musel opat
Václav prodat opatské klenoty
opatu premonstrátského kláštera
v Louce u Znojma. Aby uhájil
konvent svůj majetek, musel se
neustále soudit s katolickou nebo
kališnickou
šlechtou,
která
neoprávněně hospodařila na
klášterním majetku. Ať už to byl
spor s Jindřichem z Lipé v roce
1458 o držbu vsi Litobratčice
nebo s Milotou z Tvorkova, který
neoprávněně užíval po čtyři roky
Uherčice, Ivaň a Narvice. Jak
dopadl první spor nevíme, ve
druhé případě se obě strany
smírně domluvily.
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V roce 1470 zastavil
uherský král Matyáš klášterní
zboží včetně Uherčic svému
spojenci Ladislavu z Boskovic.
Uherčickým
benediktinům
nezbylo nic jiného, než se uchýlit
do spřízněného klášteru v
Rajhradě. Na konci roku 1481 se
stal
opatem
vilémovského
kláštera rajhradský probošt
Šimon, kterému se podařilo roku
1486 získat Uherčice zpět. Šimon
také dosáhl 23. srpna roku 1487
od
krále
Vladislav
II.
Jagellonského potvrzení všech
privilegií a práv udělených
vilémovskému klášteru českými
králi. Po smrti Šimona si konvent
zvolil za opata Mikuláše IV., který
také sídlil v Uherčicích. Poslední
opat Petr III. zemřel v roce 1541 v
Rajhradě a jím se uzavírá poslední
kapitola vilémovského kláštera.
V benediktinském klášteře
ve Vilémově se po útěku mnichů
na Moravu v polovině 15. století
usídlila utrakvistická komunita
tzv. nábožní Vilémovští. S jejich
činností lze spojit i první tištěné
vydání Petra Chelčického "Sítě
víry". Během 16. století i tato
komunita zanikla, budovy kláštera
byly rozebrány a na jejich místě
vznikla tvrz, která byla později
přestavěna na pozdně barokní
zámek, který tu stojí dodnes.

Pokračování na další straně ...
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Z
benediktinského
opatství ve Vilémově zůstal
zachován zvon Vilém, který váží
asi 2000 kg, má průměr 148 cm a
výšku 125 cm. Je umístěný ve věži
děkanského a farního kostela
Nanebevzetí Panny Marie v
Havlíčkově Brodě a patří k
nejstarším zachovaným zvonům v
českých zemích. Jeho vznik se
klade přibližně do první poloviny
14. století.

‐ HISTORIE / UDÁLOSTI‐

Dějiny benediktinského
opatství ve Vilémově jsou velmi
složité a rozsáhlé a můj článek
zahrnuje
pouze
střípky
historických události. Při jeho
sestavení jsem se neobešla bez
literatury vztahující se k tomuto
problému, ať už to byly České
dějiny, díl III. od Rudolfa Urbánka,
Klášter vilémovský od Čeňka
Sameše, Encyklopedie českých
klášterů, Benediktinské opatství
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ve Vilémově Tomáše Sommera a
Josefa Šrámka ve spolupráci s
Miroslavem Kovářem a další.
Nakonec si Vám dovoluji
popřát pěkné prožití vánočních
svátků a v novém roce jen to
nejlepší.
Vaše kronikářka Marie
Mlatečková.

Farnost Uherčice

Slavnost Biřmování

V neděli 11.10. 2015 jsme
v naší uherčické farnosti přivítali
otce biskupa Vojtěcha Cikrleho,
který přijel, aby udělil svátost
biřmování
našim
26
biřmovancům. Dva byli z Velkých
Němčic, paní Romana z Bořetic a
zbývající z Uherčic. Na tento
okamžik jsme se připravovali
jeden rok. Setkávali jsme se ve
dvou skupinkách. Tu větší tvořila
mládež, se kterou jsme se scházeli
v kostele jednou za čtrnáct dní, tu
menší tvořili dospělí, se kterými
jsme se scházeli na faře asi jednou
za čtyři týdny. Do přednášek pro
mládež se zapojil i jáhen Bedřich,
který měl na starosti témata,
týkající se svátostí. Setkání začalo

vždy modlitbou, pak následoval
malý psychologický test na
poznání sebe sama, a potom už
přišla na řadu katecheze.
Biřmovanci si nosili s sebou Bibli,
aby lépe poznávali Boží slovo, a
nechyběla ani kytara. Po této roční
přípravě absolvovali závěrečný
test, který všichni zvládli, a tak už
nic nechybělo, aby mohli přijmout
svátost křesťanské dospělosti.
Otec biskup přijel na faru
asi čtvrt hodiny před začátkem
bohoslužby spolu se svým
ceremonářem. Na faře jsme ještě
doladili podrobnosti, seřadili se a
vyšli s asistencí směrem ke
kostelu. Za zpěvu písně Kristus
seslal Těšitele, jsme vešli do

zaplněného kostela. Biřmovanci
seděli před lavicemi a za nimi byli
připravení kmotři. Po zahájení
bohoslužby biskupem Vojtěchem,
přivítali pana biskupa Libor a
Alena, kteří mu předali kytici na
uvítanou. Protože vše bylo v režii
biřmovanců, čtení také četli oni.
První čtení přečetl Pavel, druhé
Libor. Otec biskup potom v kázání
připomněl důležitost křtu, a
potom mluvil o tom, k čemu je
biřmování dobré a připomněl
důležitost darů Ducha svatého.
Ještě před tím ale tak trochu
„vyzkoušel“ otce Petra, který
musel odpovědět na několik
otázek ohledně počtu biřmovanců,
v jakém duchu příprava probíhala,
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jak dlouho trvala apod. Po
promluvě už následovalo dlouho
očekávané biřmování. Samotný
akt biřmování doprovázel náš
sbor písněmi o Duchu svatém.
Bohoslužba slova byla zakončena
přímluvami, které opět přednesli
naši biřmovanci. Bohoslužba oběti
už probíhala obvyklým způsobem.
Mše svatá byla krásná a probíhala
v pokojné a klidné atmosféře. Po
ohláškách ještě otci biskupovi
poděkovala Lenka za udělené
biřmování a Marek za všechny
předal dárkovou kazetu s vínem.
Nechybělo ani poděkování panu
jáhnovi a otci Petrovi za přípravu.

‐ UDÁLOSTI‐

Potom jsme se ještě společně
vyfotili v kostele a biskup Vojtěch
rozdal biřmovancům upomínky na
jejich slavný den. Poté, co jsme se
vrátili na faru a odložili služební
roucha, vydali jsme se na radnici,
kde jsme nahoře měli připravený
oběd. Spolu s pozvanými farníky,
panem starostou i místostarostou
nás bylo celkem třicet. Pochutnali
jsme si na knedlíčkové polévce,
opékaných bramborách a kuřecí
kapse. Něco popili, chvíli
popovídali, a asi kolem 14.30
nastal čas rozloučení. Ještě
předtím otec biskup rozdal
farníkům dárky v podobě knížek a
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publikací. Knihu dostal i přítomný
pan starosta, který zase otci
biskupovi věnoval hrníček a také
knihu o Uherčicích. Po zápisu do
obecní kroniky už jel pan biskup
domů. Kromě dárků si také
odvážel
krásný
dort
od
biřmovanců
se
symbolem
holubice.
Biřmování se vydařilo, také díky
mnoha dobrým a obětavým
farníkům. Teď už jde hlavně o to,
aby biřmovanci vytrvali na cestě
za Ježíšem s podporou Ducha
svatého, jehož dary přijali ve
svátosti biřmování.

Zdroj: www.paxvobis.cz

VINAŘSKÝ SPOLEK

SVĚCENÍ
VÍN

V neděli 29. listopadu 2015 nám
již po deváté žehnal P. Havlát
mladá vína. To, že je letošní rok
výjimečný, bylo poznat už podle
počtu přinesených vzorků a
následně i výborné chuti mladých
vín. Také jsme měli možnost
slyšet a zazpívat si s místní
cimbálovou muzikou Šatava,
která nám svým vystoupením
zpříjemnila
celé
nedělní

odpoledne.
Přeji všem vinařům, aby
se jim vinařský rok vydařil až do
konce a všem požehnané vánoční
svátky plné pohody.
Za vinařský spolek a KDU ČSL
Uherčice

RADNIČNÍ LISTY

‐ UDÁLOSTI / SPOLKY‐

SETKÁNÍ DŮCHODCŮ

Konec roku pomalu ťuká
na dveře a my jsme s dětmi v
centru rozhodně nezahálely.
Během září jsme se scházely s
dětmi na hřišti naší mateřské
školy, kde si mohly děti hrát na
prolézačkách, houpačkách a
velkém pískovišti. Od října jsme se
pravidelně scházely v našem
mateřském centru v kulturním
domě. Každé naše úterní setkání
jsme se snažily s dětmi vytvořit
nějakou jednoduchou rukodělnou
činnost, kterou zvládly i naši
nejmenší. Také jsme si protáhly
tělíčka a zazpívaly a zarecitovaly
říkanky.
Během října jsme navštívily
místní kravín, kde jsme se my
maminky dozvěděly mnoho
zajímaných informací o chovu
skotu a děti si pro změnu užily
telátka, která se nechala pohladit
a podívaly jsme se i na večerní
dojení.
V listopadu nás čekalo hned
několik akcí. Nejprve to byla
„Pekařská výzva“, kdy jsme s
maminkami napekly a nazdobily
perníčky pro sv. Martina na
lampionový průvod. Následně
jsme ve spolupráci se Základní a
mateřskou školou a Sportovní
halou
uspořádali
tradiční
svatomartinský
lampionový
průvod, který se konal 11. 11.
2015. Byla to velmi podařená akce
za dosti velké účasti. Jako každý
rok nás čekal lampionový průvod
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Dne 25. 1 1 . 201 5 se v místním
kulturním domě konalo každoroční
„Setkání důchodců“ . Účast byla hojná
a s příjemnou atmosférou. Na začátku
svým proslovem přivítal naše důchodce
pan starosta M. Slezák a následovala
představení dětí ze Základní a
Mateřské školy. Nechyběla recitace a
různé scénky. Každá třída tak měla
možnost ukázat, co umí a jak jsou děti
šikovné.
Následovalo
pásmo
přednášek, které ukončil pan starosta
zajímavostmi z dění obce.
Pro
každého
zúčastného
bylo
nachystáno pohoštění i něco dobrého
na pití a nechyběla ani dobrá nálada.

MATEŘSKÉ CENTRUM BUBLINA
směrem k bažantnici osvětlený
svíčkami a u bažantnice jsme
zavolali sv. Martina. Ten dojel i se
svým koníkem a dovezl dětem
sladké perníčky. Po té jsme se
vrátili stejnou cestou ke sportovní
hale, kde byl nachystán taborák s
posezením a tam si mohli rodiče s
dětmi opéct špekáček a dát si něco
dobrého k pití. Kdo zrovna
neopékal špekáček, tak na hřišti
mohl vypustit lampiony štěstí a
přát si nějaké přáni. Také svatý
Martin tam zůstal s koníkem a
vozil děti po celou dobu, kdy jsme
byli na hřišti.
Myslím si, že se akce velmi
podařila a tímto chci poděkovat
všem, kteří se na přípravě podíleli.
Jak rodičům z centra, tak paní
učitelkám ze školky a panu

Staňkovi za krásného svatého
Martina i s koníkem.
V listopadu jsme měly také
možnost navštívit s mateřskou
školou divadelní představení „ O
Palečkovi“
v Hustopečích.
Pohádka se nám moc líbila a
doufáme, že budeme mít možnost
jet i na další představení.
V prosinci nás ještě čeká tradiční
předvánoční bubliňácká besídka a
letos bychom chtěly uspořádat
malý košt vánočního cukroví, kde
se mohou maminky pochlubit
svými výtvory.
V mateřském centru Bublina se
scházíme pravidelně každé úterý v
16 hodin a můžete nás sledovat i
na FB.
Bublině zdar!

RADNIČNÍ LISTY

Bezkamen

‐ KULTURA ‐
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Musím si vzít na pomoc diář, neb rok 2015 byli členi Bezkamenu opravdu v jednom kole.

"(Ne)prodejné manželky " ‐ závěrečné slovo

První
divadelní
hra
v podání divadelního spolku
BEZKAMEN, která měla 19 repríz.
Derniéru v Uherčicích navštívilo
cca 150 diváků. Velmi nás
překvapilo, že 80% návštěvníků
byli přespolní a že jsme v hledišti
viděli spoluobčany, kteří ještě
žádné divadelní představení
Bezkamenu
neviděli. Cituji

jednoho
z
návštěvníků:
„Naposledy jsem byl v divadle
v Brně, když mi bylo 7 let. To
znamená, že jsem dnes byl na
divadle po více než pětačtyřiceti
letech a opravdu dobře jsem se
bavil.“ Přišli i místní, kteří tuto hru
viděli více než jednou. Dle mého
jim to ale vůbec nevadilo, neb na
Derniéře bylo k vidění naprosto

„jiné“ představení. Herci na sebe
připravili různé nachytávky a tak
nebylo o nepředvídatelné situace
nouze. Tím pádem se bavili a
smáli nejen diváci, ale i samotní
herci na jevišti.
Opravdu moc bych si přála, aby i
další hry našeho divadelního
spolku měli takový úspěch jako
právě (Ne)prodejné manželky.

RADNIČNÍ LISTY

‐ KULTURA ‐
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(foto z předcházející strany ‑ zleva:
Radka Schardová, Pavel Meňhart, Jana
Šafaříková, Katka Vacková, Marcela
Strouhalová, Lenka Dolíhalová, Tomáš
Broskva, Luboš Havelka a Milan Suchánek)

Hostující divadlo
7. listopadu mohli diváci v KD v Uherčicích
zhlédnout divadelní komedii „Detektor lži“
v podání divadelního souboru Osvětové
besedy Velká Bystřice (okres Olomouc).
Jednalo se o jednu z her mladého ruského
autora Vasilije Sigareva (nar. 1977), jenž
od roku 2003 napsal 18 her (byly
inscenovány mnoha divadly v Rusku i
v zahraničí). V režii Tomáše Hradila se ve
hře představili herci ze tří krajů – Zdeněk
Hrbek (Královéhradecký kraj), Pavel
Dorazil (Olomoucký kraj) a Radka
Schardová
(Jihomoravský
kraj).
V Uherčicích se odehrála jedinná repríza
z celého jihomoravského kraje.
Radka Schardová

Bezkamen
Co n ás čeká?

Pohádka
"O spanilém
princi"
Stejně jako v loňském roce
bychom rádi nejen dětem
zpříjemnili předvánoční
čas, a proto Vás všechny
zveme na veselou pohádku
„O
spanilém
princi“.
V sobotu 19. prosince
2015 v 16.00 hod. na Vás
budou nachystáni nejen
princ s princeznou, ale
také třeba čarodějnice.

‐ KULTURA ‐
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II. Netradiční SILVESTR s Bezkamenem
Na závěr roku pro Vás
připravujeme v pořadí druhý
Silvestr s Bezkamenem. Přípravy
jsou v plném proudu. Pilně
vyrábíme kostýmy, rekvizity i
ostatní dekorace a vymýšlíme a

zkoušíme scénky, abychom se
pokusili Vám i tento poslední den
v roce zpříjemnit různými
vystoupeními. Letos jsme to
pojali v modré barvě… Proč?
Žeby nebe? Nebo voda? Moře? …

23.ledna
– Myslivecký ples
31. ledna – Karneval MŠ
6. února
– Masopust 2016
20. března – Bodování vín
27. března – Velikonoční výstava vín
30. dubna – Stavění máje
28. května – Den otevřených sklepů
5. června – Cyklistický den
?. července – Arsenal Bosňa Cup
29. července – Myslivecká noc

STRANA 13

Bezkamen
Co n ás čeká?

Prozradím pouze, že Šmoulové to
nebudou...
Předprodej vstupenek probíhá
na obvyklých místech a končí
13.12.2015 nebo do vyprodání

Plánované akce v
Uherčicích:
?. srpen
– Kotóčem kolem Bosně
27. srpna ? – Obecní den s Bezkamenem
3. září ?
– Praděda fest
11. září
– Farní den
20. listopadu – Svěcení vín
?. prosince – Rozsvícení vánočního stromu
31. prosince – Silvestr s Bezkamenem

‐KULTURA‐
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Bezkamen
Co n ás čeká?

MASOPUST

Co jsme jednou začali se
budeme snažit udržet i v
následujích letech. Proto je tu
opět Masopust. V roce 2016 jej
v Uherčicích oslavíme v sobotu 6.
února. Začneme za kulturním
domem nějakým tím tanečkem a
poté se průvod masek vydá na
pochod vesnicí. Večer se budeme
těšit na Vaši vynalézavost a

STRANA 14
masky, ve kterých se přijdete
předvést a možná si odnesete i
nějakou tu cenu. Nově přivítáme
v Uherčicích kapelu ACCORT
z Velkého Meziříčí. Už při
domlouvání této akce se na
Moravu velmi těšili, tak doufám,
že se jim u nás bude líbit a že i
oni (a samozřejmě jejich hudba)
se budou líbit nám všem.

Společenské a kulturní akce v obci Uherčice v roce 2015
Leden

Myslivecký ples
Školení na 100b. hodnocení vín

Únor

Skautský ples
Karneval MŠ
Masopust
Školení na stříhání vinohradu

Březen

Velikonoční dílna s Bublinou
Bodování vín

Duben

Výstava vín
Oldies párty
Stavění máje

Květen

Školní akademie
Den otevřených sklepů
Cyklistický den

Červen

Jánské hody

Červenec

Divadlo O spanilém princi
Arsenal Bosňa Cup (hala)
Myslivecká noc

Srpen

Kotóčem kolem Bosně (hala)
Obecní den s Bezkamenem

Září

Praděda fest (hala)

Farní den
Oldies párty

Říjen

Setkání důchodců

Listopad

divadlo Detektor lži
Uherčická burzička
divadlo (Ne)prodejné manželky
Lampiónový průvod (Bublina)
Svěcení vín

Prosinec

Rozsvícení vánočního stromu
divadlo O spanilém princi
Silvestr s Bezkamenem

RADNIČNÍ LISTY

SKAUTING A JEHO SÍLA

‐SPOLKY‐

Existuje tolik možných cest, jak prožít svůj
život plnohodnotně. Jsme předurčeni k hledání
svého smyslu, ať už je kdekoliv. Mám takové tušení,
že tento nelehký úkol nás postupně směřuje
k vnitřnímu klidu. K tomu pocitu, že jsme odhodlaní
navzdory všemu špatnému, věřit v dobro. A
dokážeme bojovat o každý okamžik štěstí a lásky.
Skauting může být vnímán povrchově i v jeho
vlastních řadách. Vždy jde o proniknutí skrz vlastní
pochybnosti a nejistotu, která nás může brzdit
v poznání něčeho nového. Pokud se nám to podaří,
odměnou je nám příval nadšení, že se něco takového
může skutečně podařit. Posouvá to naši odvahu,
naplňuje nitro a ukazuje další směr. Skauting je ve
své podstatě natolik hluboký, že může člověka až
překvapit tím, jak ho dokáže obohatit. A to, i když
původně něco takového vůbec neplánoval. Jeho
obrovská síla spočívá i ve spojení s přírodou jako
takovou. Vnímám, že je tohle spojení zásadním
aspektem pro všechny bytosti, které touží čerpat
energii pro vnitřní rozvoj. Ten pocit, když člověk
vdechne vůni stromů a poslouchá jejich šumění, je
prvním krokem k harmonii. A v okamžiku, kdy se
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SKAUTING
stane skauting srdeční záležitostí, je k harmonii
velmi blízko. Teprve tehdy ukáže svou pravou sílu.
Káťa Prchalová

1. UHERČICKÝ SKAUTSKÝ TÁBOR
Uherčický oddíl pořádá v červenci 2016 první samostatný oddílový tábor.
Bližší informace budou včas zveřejněny

MYSLIVECKÉ
SDRUŽENÍ

‐SPORT‐

RADNIČNÍ LISTY
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SPORTOVNÍ HALA

Vánoce a zima na hale

Vánoce na hale budou i letos plné turnajů, soutěží a
jiných sportovně kulturních aktivit.

Futsalový turnaj připadá již na 19.12. a
předpokládá se, že se opět zúčastní týmy ze
širokého okolí a z Brna. Pevně doufáme, že odvahu
přihlásit se najdou vzhledem k aktuální fotbalové
formě konečně i někteří místní :) Navštívit nás,
fandit a třeba se i občerstvit pak může samozřejmě
kdokoli, koho tento sport zajímá.
Čekání na Ježíška (24.12.) bude začínat tradičně ve
13 hodin a my se těšíme na všechny malé neposedy,
kteří se nemůžou Ježíška dočkat a rádi si tak zkrátí
čas sportováním a hraním s ostatními. Pro děti je
jako obvykle připraven malý dáreček a pro tatínky
(nebo maminky) drobné pohoštění :)
Šprtcový turnaj – mistrovství Uherčic připadne na
sobotu 26.12. a jako každý rok nabídne určitě
nespočet zajímavých soubojů, taktických vychytávek
a pohodovou atmosféru. Přihlásit se může
kterýkoliv Uherčičák, který má chuť poměřit síly.
Soutěží se o putovní pohár a celoroční respekt
soupeřů. Pozor, akce pouze pro místní!
Turnaj v nohejbalu zkusíme letos podruhé, protože
první ročník nakonec nedopadl vůbec špatně.
Odehraje se 27.12. a hlásit se můžou tříčlenné týmy
odkudkoli. Večer po turnaji pak oslava vítězů a relax
u baru :)
Turnaj ve stolním tenisu uděláme zřejmě i letos
přímo o silvestrovském dopoledni. Bližší informace
ještě podáme prostřednictvím facebooku a na webu
www.hala‑uhercice.cz

Florbalová ukončená se uskuteční letos poprvé a
bude připravená pro pravidelné pondělní hráče
florbalu. V pondělky se totiž už pátým rokem na hale
schází 10 – 16 členná skupina amatérských
milovníků tohoto sportu. Skupina není nijak
uzavřená a jak už jsme mnohokrát reklamovali,
přijít může opravdu kdokoli!

Badminton, šipky a fotbálek jsou také v plánu,
všechny tyto turnaje naskládáme hned k začátku
nového roku. U šipek jsme se už ponaučili s počtem
hráčů a automatů, takže se nemusíte bát nových
rekordů v časových limitech :)
Pravidelné sportovní přenosy letos zkvalitníme o
několik sportovních kanálů a proběhne úprava
„plátna“ :) Sledujeme hlavně brněnskou Kometu,
zápasy ligy mistrů a representace.
Celou zimu je na hale pravidelný provoz, kdy se
poměrně slušně daří zaplnit sportovní plochu, i
společenské prostory. Odehrává se zde spousta
narozeninových oslav, zapíjení čerstvých potomků,
různých koncertů a jiných sportovně společenských
akcí. Máte – li námět, či nápad na nějakou svoji,
nebojte se nám ozvat. Hala nabízí velmi flexibilní
prostory s audio technikou, projektorem, fotbálkem
a šipkami a plně zásobený bar s množstvím různých
dobrot.
Za

kol ekti v

popřál

s portovn í h al y

bych

Vám

m oc

rád

krás n é a kl i d n é ván oce a ú s pěš n ý a ve

zd raví proži tý n ový rok.

Ondra Kušnier

‐SPORT‐
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TJ SOKOL UHERČICE ‐ FOTBAL

Postup do vyšší soutěže!

Po loňském úspěchu ve
IV. třídě následoval postup do
vyšší soutěže. Nepočítali jsme
s tím, že by to mohlo být
jednoduché, a doufali, abychom
se pohybovali někde kolem 10.
příčky a tím pádem nehráli o
sestup. Začátek sezóny se vůbec
nevyvíjel podle představ. Hned
v prvním kole jsme prohráli a
potom následovaly dvě remízy.
Naštěstí jsme se z toho nesložili
a výsledky se dostavily. Jirka
Furch si vede statistiky, a podle
jeho zápisků jsme udělali rekord

v počtu neprohraných utkání
v řadě. 11 zápasů v řadě se
neprohrálo a posledních 7
zápasů po sobě se vyhrálo a tím
jsme se vyhoupli až na třetí
příčku v tabulce s tím, že první
dva týmy soutěže jsme porazili.
Dále bych rád podotkl dva
pozitivní body. Prvním je, že
Petr Havelka vede tabulku
střelců, a druhým, že v tabulce
zápasů na domácím hřišti jsme
nejlepší z celé soutěže. Velký
podíl na vítězstvích má jistě i
naše nová a zároveň jediná

posila Michal Dolíhal, který se
zotavil po zranění a vrátil se ze
Slavkova k nám. Tým tvoří
skvělou partu a to má jistě
pozitivní dopad na výkony na
hřišti, které přilákaly i větší
zájem diváků, kteří nás skvěle
podporují a fandí. Za to jim patří
velké díky. Doufám, že i v jarní
části sezóny se nám bude dařit
tak jako v té podzimní.
Přejeme občanům a všem
příznivcům fotbalu veselé
Vánoční svátky a hodně štěstí a
zdraví v roce 2016.

ŽÁCI

Zdravíme
všechny
fanoušky a fanynky skvělého
fotbalu!
Letošní sezónu jsme
byli nuceni přejít ze starší
přípravky rovnou do starších
žáků. Tím jsme přeskočili
jednu věkovou kategorii. Dle
toho vypadaly i naše
výsledky. Odehráli jsme
všechny
zápasy
proti
silnějším i starším soupeřům,
ale bojovali jsme statečně.
Za přístup, snahu a
bojovnost bychom chtěli
všem svým svěřencům a
svěřenkyním moc poděkovat
a těšíme se na jarní část
sezóny ve které se znovu
porvem o vítězství.
Velké díky patří
Marku
Bezouškovi
za
spolutrénování,
Petru
Havelkovi, Ríšovi Čížkovi a
Karlovi Rohrerovi za pomoc
při dopravě na venkovní
zápasy.
Všechny fanoušky a
fanynky tímto zveme na
domací zápasy kde bude k
vidění to nejlepší z našeho
mládežnického týmu.
Sportu zdar a fotbalu zvláště!
Trenér David Müller

‐ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ‐
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Životní Jubilea
v posledním čtvrtletí roku 2015 oslavili
V říj n u

V l i s topad u

V pros i n ci

87 l et

pan í Val n oh ová J osefa

9 5 l et

pan í Al eks ová F ran ti š ka

85 l et

pan Fu rch J arosl av

83 l et

pan í Roh rerová An d ěl a

9 2 l et

pan Val n oh a B ed ři ch

81 l et

pan Kal i sch Ri ch ard

76 l et

pan Sch warz Lu d vi g

87 l et

pan í Bartl ová Fran ti ška

81 l et

pan Tesař J an

73 l et

pan Fu rch J an

83 l et

pan Bu d ín Karel

80 l et

pan í Či h al ová J i třen ka

72 l et

pan í Sm ékal ová Vl asta

81 l et

pan í Val n oh ová M ari e

78 l et

pan N evěd ěl Ed u ard

71 l et

pan Bzen ecký Fran ti šek

80 l et

pan í Střapcová Dag m ar

78 l et

pan N ečas Štěpán

71 l et

pan í Kom osn á An n a

76 l et

pan Sm ékal Karel

75 l et

pan í Vetrová J i ři n a

70 l et

pan í H i rsch ová M ari e

75 l et

pan Pan áček J osef

74 l et

pan Příh od a J an

66 l et

pan Kři vi n ka Em i l

75 l et

pan Ou l eh l a J arosl av

73 l et

pan í H i rsch ová M ari e

66 l et

pan Sch warz I vo

75 l et

pan í Kazd ová Květosl ava

72 l et

pan í Ku bi cová J i tka

65 l et

pan í U rbán ková H an a

74 l et

pan N evěd ěl Rosti sl av

72 l et

pan í An sch l ag ová

64 l et

pan H al od a J osef

74 l et

pan U rbán ek An ton ín

63 l et

pan í Fu rch ová Al en a

72 l et

pan í Roh rerová M ari e

71 l et

pan Pavl íček An ton ín

63 l et

pan Bu ri an Boři voj

71 l et

pan í M ach ová Božen a

69 l et

pan H eřm an ský Karel

63 l et

pan í Roh rerová Li bu še

71 l et

pan Sch ard a J an

69 l et

pan í Pavl íčková M ari e

62 l et

pan Pečín ka M i l an

68 l et

pan í U rbán ková J osefa

66 l et

pan í Šátková Zd en a

62 l et

pan í U rbán ková Vl asta

67 l et

pan Roh rer J osef

63 l et

pan í Roh rerová M i l osl ava

61 l et

pan Ti ch ý Václ av

64 l et

pan Fu rch Boh u sl av

63 l et

pan Pi n d el J i ří

60 l et

pan í Čerm áková J i ři n a

64 l et

pan Lou n ek J osef

63 l et

pan í Pečín ková An n a

64 l et

pan Roh rer J osef

62 l et

pan í Al eksová Dag m ar

62 l et

pan í Fu rch ová M ari e

60 l et

pan í Vi ktorín ová M ari e

62 l et

pan í Roh rerová J arm i l a

61 l et

pan í Kři vi n ková J arm i l a

61 l et

pan í Proch ázková Pi roška

Zlatá svatba
Dne 9. října 201 5 oslavili manželé
Karel a Drahomíra Hančkrovi
"Zlatou svatbu". V tento významný
den jim přišli poblahopřát také
zástupci

obce

a

Sboru

pro

občanské záležitosti. I my se touto

gratulujeme!

cestou připojujeme ke gratulaci a
přejeme ještě mnoho pěkných
společně prožitých let.

M ag d al en a

‐ SPOLEČENSKÁ KRONIKA ‐
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NAROZENÍ

24. říj n a

Val en týn a Rů ži čková

8. l i stopad u

J an Kl i m eš

1 1 . l i stopad u

Eva M rkvi cová

23. l i stopad u

Veron i ka Kl i m ešová

9. prosi n ce

Davi d Ku šn i er

Letos se narodilo 22 dětí!
Gratulujeme rodičům!

SVATBY

ÚMRTÍ

6. 6.

Eva Čel ou ch ová a Petr Pru d i l

6. 6.

Kateři n a Roh rerová a Lu boš H avel ka

1 3. 6.

Ven d u l a Bartl ová a Lu káš Kram ář

8. 8.

Tam ara Kopecká a Čen ěk Dobřecký

22. 8.

Petra M ol íková a Rom an Kl i m eš

5. 9.

Kri stýn a Vybíral ová a M arek Fröh l i ch

26. září

M atěj Foj tík

22. říj n a

Zd en ěk Baštař

25. říj n a

Stan i sl av Roh rer

1 1 . l i stopad u

Soň a Šl apáková
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V roce 2015 narozeno

17 dívek a
5 chlapců

Příjemné prožití svátků
vánočních a hodně zdraví
v novém roce vám přeje
redakce

VZPOMÍNÁME!

Životní Jubilea

Pátek třináctého ‑ pro někoho možná "smolný den",ale pro naše
dva nejstarší občany den slavnostní a významný. Dne 1 3.1 1 .201 5
oslavila paní Františka Aleksová krásných 95. let svého života. Ve
stejný den oslavil pan Bedřich Valnoha své 92. narozeniny.
Připojujeme se ke gratulantům a přejeme hodně zdravíčka a
spokojenosti do dalších let.
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