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Kronika 2006
Od samého začátku roku poznaly Úherce opravdovou zimu. Po celý měsíc leden a i na počátku
měsíce února se potýkaly se sněhem a s návaly mrazivých dnů, kdy v některých dnech
dosahovaly teploty až k – 20° C.
Dne 18. 1. okolo 16.00 hodin byl spatřen požár v objektu č. p. 13. Hořela zde bouda, od které
začaly hořet chlívky sousedního objektu č. p. 12. Včasným zásahem místních hasičů byl požár
již v zárodku uhašen, takže nedošlo k větším ztrátám na majetku. Na počátku roku bylo
nabídnuto občanům zavedení bezdrátového internetu. Tuto službu využilo 9 účastníků.
V noci ze 6. na 7. února navštívil naši obec zloděj. Došlo k vloupání do objektu č. p. 17, kde byla
odcizena travní sekačka a k pokusu o vloupání do garáže objektu č. p. 53, kam se však zloděj
nedostal.
Dne 28. 2. se do obce přihlásili noví občané k trvalému pobytu v č. p. 24 a to Kováč Vojtěch,
Zavalaná Kristina a jejich děti Zavalaný Ondřej, Kováčová Kateřina a Kováčová Terezie.
To, že Úherce zažily letos opravdovou zimu, podtrhl 12. březen. Napadlo 25 cm nového sněhu.
Konec měsíce dubna byl ve znamení příprav na pálení čarodějnic. Organizace se opět ujali
místní hasiči. Rockovou kapelu zajistil pan Pavel Mencl a občerstvení paní Zuzana
Kubištíková. Po obci bylo rozmístěno celkem 17 figurín. Oslava se podle názoru účastníků velmi
povedla.
Od jara letošního roku začala firma Biopreparáty rozsáhlou rekonstrukci objektu č. p. 1. Stejně
tak i pan Kováč s paní Zavalanou započali s přestavbou objektu č. p. 24 a manželé Šípkovi
s opravou sýpky v objektu č. p. 3. Tyto práce přispívají k likvidaci ruin po obci a k samotnému
zvelebování obce.
V měsíci květnu nabídla firma Biopreparáty místním hasičům vyřezat železné zařízení
z bývalých chlévů statku č. p. 1. Hasiči si touto brigádnickou činností a prodejem železného
šrotu vydělali 23.000,- Kč.
V červnu pan Král a paní Pejřimovská koupili objekt č. p. 39.
Během měsíce června se provádělo každoroční čištění vodní nádrže a dokončovali se poslední
přípojky veřejného vodovodu ke zbývajícím objektům.
1. června byla uspořádána letní slavnost na prostranství před obecním úřadem. Místní hasiči
pro tyto příležitosti zakoupili ze svých prostředků vysokokapacitní stan. Hrál se pétanque,
nohejbal a přehazovaná. Opékaly se klobásy a točilo pivo. Jednotliví občané přinesli na společný
stůl svoje výtvory a to chlebíčky, jednohubky a dortíky. Reprodukovanou hudbu zajistil pan
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Václav Charvát. Na této slavnosti bylo vyjádřeno veřejné poděkování manželům Věře a
Vojtěchovi Snopovým a paní Haně Vavruškové za mimořádnou obětavost při zavádění
veřejného vodovodu v obci.
V průběhu měsíce byla dokončena přípojka vodovodu do budovy obecního úřadu a navíc
přípojka do objektu č. p. 24, která nebyla původně v plánu.
Červenec byl poměrně velmi teplý. Teploty přesahovaly 30° C a naopak srpen v podstatě celý
propršel. Zemědělci tak měli značné obtíže sklidit úrodu obilí. Houbaři si naopak v okolních
lesích přišli na své.
Dne 23. září se v obci konal sběr nebezpečného odpadu.
Celý měsíc byl ohledně počasí suchý a teplý.
30. 9. svolalo zastupitelstvo obce poslední veřejnou schůzi před ukončením jeho volebního
období.
17. 10. se konala poslední schůze zastupitelstva obce před ukončením jeho volebního období. Na
této schůzi oznámila starostka obce, že ze zdravotních důvodů a také psychických, nebude moci
nadále vykonávat funkci starosty obce a aby s tím bylo počítáno při nastávajících volbách.
Starostka obce paní Věra Snopová byla ve své funkci mimořádně obětavá, starostlivá a pracovitá
a své úsilí často nadřazovala i nad své zdraví. Má rozhodující zásluhu na zavedení veřejného
vodovodu v obci, na zkvalitnění kulturního života občanů a vztahů mezi nimi a mimořádné
péči občanů o veřejná prostranství v obci. Na občanech je aby se jim v nastávajících volbách
podařilo vybrat i nadále tak kvalitní sestavu svých zastupitelů, jakými byli ti právě končící.
Ve dnech 19. a 20. října se konaly volby do zastupitelstva obce. Do nového zastupitelstva byli
zvoleni: Štěpánka Vojtěchová, Karel Šípek, Věra Snopová, Renata Lancová, Aleš Černý, Zuzana
Kubištíková a Vasil Kučera.
Dne 23. října se obcí rychle rozkřikla smutná zpráva. Po srdeční příhodě zemřel náhle pan Petr
Stuchlý ve věku 54 let. Čest jeho památce!
30. 10. se konala ustavující schůze obecního zastupitelstva. Starostkou pro příští volební období
byla zvolena paní Štěpánka Vojtěchová a místostarostou Aleš Černý.
Celý měsíc listopad byl mimořádně teplý a teplé počasí pokračovalo i v měsíci prosinci. Ještě 6.
prosince nebylo problémem přinést z lesa plný košík i hřibovitých hub. První větší ranní mrazík
se dostavil až 27. a 28. prosince. Po těchto dvou dnech přišla opět obleva.
Dne 28. prosince zemřela, po dlouhé nemoci ve věku 72 let, paní Jaroslava Ekrtová. Čest její
památce!
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K novému roku 2007 žije v obci celkem 66 trvale přihlášených obyvatel. V obci žije trvale ještě
9 dalších obyvatel, ale ti nejsou k trvalému pobytu v obci Přihlášeni. Ze 66 obyvatel obce je 30
žen a jejich průměrný věk je 48,7 let. Mužů je 26 s průměrným věkem 49,2 let. Dětí je 10 a
jejich průměrný věk je 9 let. Celkový průměrný věk obyvatel obce je 42,9 let.
Vedle zemřelých a přistěhovaných občanů se v letošním roce nikdo z obce neodstěhoval.
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Po smrti svého manžela se z obce odstěhovala paní Marie Stuchlá, která se však po několika
měsících opět do obce vrátila.
Mimořádně teplé počasí trvalo až do 16. 1. Ráno 17. 1. se Úherce probudily do mrazu a
padajícího sněhu, který padal nepřetržitě dva dny. Napadlo až 40 cm sněhu. Vzápětí přišla
obleva a teplé počasí se vrátilo.
Dne 18. 1. se přes Úherce přehnala velmi silná vichřice. Mnozí občané měli značné problémy
s opravami střech.
Dne 26. 1. zemřel chalupář pan Miroslav Pešek. Výrazně se v obci podílel na údržbě kaple a
jejím okolí. Obci bude velmi chybět. Čest jeho památce!
Obec má nového občánka. Dne 18. 2. se narodila Kateřina Anglettová z č. p. 6.
Koncem měsíce dubna věnovali místní občané úsilí spojené s přípravou tradičního pálení
čarodějnic. Opět přibylo rozvěšených atrap, které se staly oblíbeným objektem fotografických
přístrojů a projevem zvýšeného počtu projíždějících automobilů řidičů s malými dětmi. Akce
byla uspořádána pod patronací místních dobrovolných hasičů. Reprodukovanou hudbu zajistil
pan Václav Charvát a občerstvení místní hasiči. K dispozici bylo točené pivo. Celá akce byla
charakterizována občany jako velice zdařilá.
Na přelomu března a dubna koupila paní Pejřimovská objekt č. p. 39, který začala spolu
s panem Králem opravovat a upravovat okolí objektu.
V pondělí dne 28. 5. se nad obcí přehnala poměrně silná bouřka. Jeden z blesků zasáhl objekt
č. p. 31 bez závažnějších škod.
Po dlouhé a těžké nemoci zemřel dne 14. 6, pan Josef Ekrt. Zemřel ve věku 81 let. Čest jeho
památce!
Dne 15. 6. byli oddáni pan Václav Henzl s Věrou Sailerovou z Loun.
11. července překvapila celou obec smutná zpráva. Po náhlé srdeční příhodě zemřel ve věku
45 let pan Albín Kubištík. Byl velitelem místních hasičů. Čest jeho památce!
20. 7. se pan Jindřich Vodňanský oženil s Lucií Chloubovou.
Dne 19. srpna tragicky zahynul pan Václav Houda. Bylo mu 47 let. Nebyl sice místním
občanem, ale vlastnil a pečoval o usedlost č. p. 4. Pravidelně se zúčastňoval všech společenských
akcí v obci. Čest jeho památce!
Pro tyto dvě tragické události byla odvolána každoroční letní sportovní veselice.
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Na počátku měsíce září začaly v nedalekých lesích růst v mimořádném množství houby. Místní
občané nosili plné košíky hřibů.
V druhé polovině roku prodala paní Vlasta Procházková objekt č. p. 41 paní Renatě Charvátové.
První sníh napadl přesně podle pranostiky na sv. Martina. Vzápětí však rychle roztál a Úherce
se do konce roku pořádné zimy nedočkaly.
Místní občané byli v tomto roce opět velmi aktivní. Při úklidu veřejných prostranství obce
odpracovali 580 brigádnických hodin. Dalších 168 hodin odpracovali místní hasiči. Čistili a
opravovali vodní nádrž, zajišťovali čarodějnice a prováděli průklest zeleně v obci.
Během roku se z obce odstěhovali paní Vlasta Procházková, pan Josef Ekrt a paní Schořová.
Jestliže bylo v loňském roce v obci přihlášeno k trvalému pobytu 65 obyvatel, pak ke konci
letošního roku jich je 61. Jejich věkový průměr je 44,4 let. Ke škodě obce je ta skutečnost, že
v obci trvale žije dalších 15 obyvatel, kteří jsou však k trvalému pobytu přihlášeni jinde.
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K 1. 1. se k trvalému pobytu v obci přihlásili pan Viktor a paní Renata Charvátovi, kteří koupili
objekt č. p. 41 od paní Vlasty Procházkové.
Na počátku roku také manželé Zdeněk a Alena Matýskovi koupili objekt č. p. 36. Objekt jim
prodal pan Josef Rába.
Měsíc leden byl mimořádně teplým měsícem. Teploty se pohybovaly v naprosté většině jen
kolem 0. Ještě větším překvapením byly teploty v měsíci únoru, když se přibližovaly až k 10
stupňům a ke konci měsíce a to ve dnech 24 a 25. února vystoupaly až na 18 stupňů.
1. 3. se přes obec přehnala silná vichřice provázená neustálými blesky. V obci nenapáchala
větších škod, zato v obecním lesíku došlo ke značnému polomu. Zastupitelstvo obce, ve snaze
zabránit rozmnožení kůrovce, nabídlo padlé stromy místním občanům za 50 Kč za kus. V krátké
době tak byla tato pohroma odstraněna.
16.3 se narodil nový občánek a to Simeon Kováč z č. p. 24.
Dne 16. 3. vtrhla do Úherců zima. Přišly dny, kdy každou chvíli chumelilo, a dostavily se mírné
ranní mrazíky. Toto počasí trvalo až do 26. 3. Poté se začalo opět rychle oteplovat.
Jako každý rok organizovali místní hasiči pálení čarodějnic a místní občané se tradičně podíleli
na výzdobě obce. Pan Charvát opět zajistil reprodukovanou hudbu. Poprvé se občanům
pochlubila pěti skladbami hudební skupina, kterou založila místní mládež. Výzdoba obce se stala
natolik atraktivní, že se na ni přijela podívat ředitelka Národopisného muzea v Kouřimi.
Požádala o jednu z čarodějnic a ta byla umístěna jako exponát tamního muzea.
V měsíci květnu koupili paní Sofia Mayambi s bratrancem Alonsem Nzambi objekt č. p. 59 od
paní Marie Stuchlé. Spolu s nimi v objektu žije paní Eliška Killianová, družka Afonsa Nziambi
a jejich děti Sedric a Flavian .
V noci z 22. na 23. 7. navštívil naší obec zloděj. Ze dvora objektu č. p. 32, hlídaného dvěma
vlčáky, odcizil osobní automobil.
Dne 16. 8. bylo uspořádáno již tradiční setkání občanů. Byli pozváni hasiči z Panenského
Týnce, kteří občanům předvedli ukázku některých zásahů. Vyprošťování osob z havarovaného
automobilu a jeho hašení. Občanům také zahrála kapela místní mládeže. Tato slavnost však byla
narušena počasím, kdy po celé tři dny neustále pršelo. Občané se tak museli sejít v prostorách
obecního úřadu.
Během měsíce srpna se z obce odstěhovali Kováčovi a objekt č. p. 24 prodali manželům
Stanislavovi a Aleně Zelingerovým. V objektu žijí společně s dětmi Michalem a Filipem.
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Dne 23. 11. přibyl obci nový občánek. Narodil se Gabriel Myamba.
Po celý letošní rok přestavovali pan Král a paní Pejřimovská objekt č. p. 39. Byl to původně
malý deputátní domek. Celý objekt přestavěli v hezkou vilku, což přispělo k dalšímu zvelebení
obce. Výrazné úsilí věnovali taktéž opravě objektu č. p. 8 manželé Henzlovi.
K trvalému pobytu v obci se přihlásila paní Táňa Kučerová.
Dne 22. listopadu napadl první sníh a dostavily se přízemní mrazíky. Místní houbaři se tak
většího množství hub v lesích nedočkali. Po několika dnech se opět oteplilo.
V průběhu měsíce prosince obecní úřad koupil štěrk a místní hasiči uspořádali brigádu na
úpravě cest ke mlýnu a ke škole.
Ke konci roku žilo v obci 66 trvale přihlášených obyvatel. Z toho 31 mužů a 35 žen. V obci žije
11 dětí a mladistvých. Průměrný věk občanů je 44 let. Jako každoročně se místní občané výrazně
podíleli na zvelebování obce. Hasiči odpracovali 139 a ostatní občané 520 brigádnických hodin.
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Od nového roku vstoupilo do Úherců krásné zimní počasí se sněhem a mírnými mrazíky. Sníh
se udržel až do konce února.
7. 3. se konalo veřejné jednání místního zastupitelstva. Vedle zhodnocení činnosti obecního
úřadu a výsledku hospodaření v minulém roce byli občané seznámeni se záměry k vytvoření
územního plánu obce a složitostmi případného budování kanalizace v obci.
Dne 21. 3. se konala výroční schůze sboru dobrovolných hasičů. Na této schůzi byli přijati tři
noví mladí členové. Páni Zelinger Stanislav ve věku 33 let, Charvát Viktor ve věku 46 let a
Angletta Daniel ve věku 35 let. Tato událost významně přispívá k omlazení sboru.
Ke konci měsíce března prováděli místní občané brigádnicky prořez veřejné zeleně.
Od začátku měsíce dubna vstoupilo do obce nádherné jarní počasí. Žádné ranní mrazíky se
nedostavily a veškeré ovocné stromy krásně odkvetly. Šeříky rozkvetly již koncem dubna.
V polovině dubna zajistil obecní úřad vysázení nových stromků v obecním lese.
Jako každoročně proběhlo tradiční pálení čarodějnic. O výzdobě obce vyšel článek v regionálním
tisku a samotná akce byla občany kvitována jako velice vydařená.
Dne 22. 5. se přes obec přehnala silná bouře s kroupami a vichřicí. Naštěstí nezanechala v obci
žádné škody. Mnohem horší situace nastala ve vedlejší obci Kokovice, kde silnici zaplavilo
bahno.
Na začátku měsíce června se dostavilo poměrně chladné a deštivé počasí a v noci dosahovaly
teploty jen kolem 4 stupňů. Chladné počasí skončilo 10. 6., kdy se znovu oteplilo.
21. 6. se narodil nový občánek Jan Angletta.
27. 6. má obec nového občánka. Paní Elišce Killianové se narodil syn Jordan.
11. 7. se v obci konala velká oslava. Pan Pavel Mencl, přestože se narodil až v prosinci, slavil
předčasné sedmdesátiny. Na oslavě se sešlo kolem 150 lidí. Na dvoře objektu č. p. 32 stálo
pojízdné pódium a na něm se vystřídaly čtyři kapely. Na velké oslavě se točilo pivo, kterého se
vypilo 5 padesátilitrových sudu. Vedle guláše a dalšího občerstvení se také na grilu točilo 40ti kg
sele. V závěru oslavy byla diskotéka, která trvala do 4 hodin příštího dne.
2. října došlo v obci k tragické události. Zpočátku se ztratil a byl hledán osmdesátiletý pan
Antonín Macek z č. p. 60. Později byl nalezen spadlý do dvaceti metrové studny v objektu. Čest
jeho památce!
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Od začátku měsíce října bylo krásné velmi teplé počasí. 13. října se prudce ochladilo a 15. října
po obci poletovaly vločky sněhu.
Obec má nového občánka. Dne 9. 11. se manželům Lucii a Jindřichovi Vodňanským narodil syn
Jakub.
Na začátku druhého týdne měsíce listopadu se velmi výrazně oteplilo. Teploty vystupovaly až
k 15 stupňům. Plískanice přišly až na počátku měsíce prosince a občas se dostavily ranní
přízemní mrazíky. Skutečná zima nastoupila dne 13. 12., kdy začal padat sníh, a teploty klesly
na -5 stupňů.
Dne 25. prosince zemřel po těžké nemoci ve věku 72 let pan Václav Svátek. Čest jeho památce!
Značné úsilí věnovali místní občané zvelebování svých objektů. Vedle postavení nového vjezdu,
obvodové zdi a rekonstrukce nové střechy na objektu č. p. 1 to byli manželé Charvátovi, kteří
svůj objekt č. p. 41 opatřili novou střechou. Novou střechu na objektu č. p. 4 má i paní Houdová.
Rekonstrukci celého objektu č. p. 58 provedl pan Kruk. Přestavbu malého bývalého deputátního
domku č. p. 39 v hezkou vilku provedli paní Pejřimovská a pan Král. Budilovi z objektu č. p. 38
mají novou střechu a provedli celou řadu vnitřních úprav. Nové fasády provedli pan Purchart
na objektu č. p. 17 a paní Drajerová na objektu č. p. 12.
V letošním roce, jako každoročně, odpracovali místní občané spoustu brigádnických hodin na
údržbě veřejného prostranství v obci. I místní hasiči vedle toho odpracovali 126 hodin.
Zimu, která nastoupila, mladší občané neznali. Dostavily se silné mrazy a napadalo postupně
až 30 cm sněhu. V té souvislosti patří velké poděkování panu Lubošovi Bryndovi, který svým
traktorem s radlicí projížděl obec a odhrnoval sníh z cest k jednotlivým objektům.
V letošním roce, jako každoročně, odpracovali místní občané spoustu brigádnických hodin na
údržbě veřejného prostranství v obci. Celkem 528 hodin. I místní hasiči vedle toho odpracovali
162 hodin.
V obci žije 69 obyvatel, z toho 34 mužů s průměrným věkem 40 let a 35 žen s průměrným
věkem 45,4 let. Celkový průměrný věk obyvatel je 42,7 let.
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Kronika 2010

16. 3. přišla obleva a do obce přišlo jaro.
V měsíci březnu se k trvalému pobytu přihlásili Suk Stanislav st. a Suk Stanislav ml.
Ke konci měsíce března byl v obci prováděn profesionální prořez stromů.
Dne 3. 4. byli občané pozváni na veřejné zasedání obecního úřadu, na kterém byli seznámeni se
závěrečným účtem obce za rok 2009. Dále získali informace o možnostech Czech-Pointu v obci
a informace o pokračujícím zpracovávání Územního plánu obce. Byli taktéž informováni o
schválených nových obecně závazných vyhláškách a o schválení rozpočtové změny směřující ku
prospěchu obce. Občané také byli seznámeni s 20 000 Kč, které obec obdržela jako sponzorský
dar od pana Jiřího Kruka.
Tentýž den se večer konala výroční schůze sboru dobrovolných hasičů. Na této schůzi byli
členové, mimo jiné, informováni o činnosti sboru v roce 2009 a s výhledem činnosti pro rok
2010. Po této schůzi následovalo posezení s harmonikou a občerstvením. Na toto posezení byli
pozváni rodinní příslušníci členů.
V noci z 3. na 4. dubna byla vykradena nově přestavená a ještě neobydlená vilka č. p. 39. Byly
poničeny venkovní dveře a odcizeny některé věci. Celková škoda je odhadována přibližně kolem
40 000 Kč.
Tradiční pálení čarodějnic bylo opět velmi vydařené, ať už se jednalo o výzdobu obce, tak i
samotný průběh večera. Vypily se tři 50ti litrové sudy piva. Jeden sud sponzoroval místní
podnikatel pan Ing. arch. Martin Suchánek. Na toto setkání byl pozván harmonikář.
11
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Organizátory překvapila veliká účast občanů, která vedla k úvahám o zakoupení dalšího stanu
a stolů se židlemi.
1. 5. zemřela nejstarší občanka paní Františka Suková při nedožitých 99 let. Čest její památce!
Měsíc květen byl mimořádně chladný a velmi deštivý.
1. 10. prováděla firma Patok z Loun čištění kanalizace povrchové vody.
14. 10. zemřela paní Františka Morávková ve věku 79 let. Čest její památce!
Ve dnech 15. a 16. 10. proběhly v obci volby do zastupitelstva.
12. 11. se panu Královi a paní Pejřimovské narodil syn Petr Král.
Dne 13. 11. na ustavujícím zasedání složili slib noví zastupitelé obce. Jsou to Štěpánka
Vojtěchová, Aleš Černý, Karel Šípek, Věra Henzlová, Zuzana Kubištíková, Dagmar Bryndová
a Vasil Kučera. Neuvolněným starostou obce byl zvolen pan Aleš Černý a jeho zástupcem pan
Karel Šípek.
20. 11. byl v obci uspořádán sběr nebezpečného odpadu.
V noci z 28. na 29. listopadu vstoupila do obce opravdová zima. Chumelilo celou noc a celý
den. Postupně napadlo až 35 cm. Tato sněhová kalamita byla podstatně zmírněna pohotovou
reakcí pana Luboše Bryndy,
který v ranních hodinách, projel
s radlicí problémová místa
v obci. Patří mu za to velké
poděkování. To jsme ještě
nevěděli, co přijde v dalších
dnech, kdy neustále chumelilo, a
teploty klesaly k 20 stupňům
pod nulou.
Dne 11. 12. byla založena nová
tradice. Obecní úřad zakoupil
blikající světelný řetěz, kterým byl
ozdoben smrk na návsi a byl tento
den ve večerním čase rozsvícen.
Sešli se u něho občané a popřáli si
vše

nejlepší

k nastávajícím

vánočním svátkům a k Novému
roku.
12
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Dne 18. 12. byla uspořádána schůze hasičů. Zhodnotil se právě končící rok a probral se výhled
na rok příští. Hasiči se zabývali také přípravou nastávající výroční schůze.
Ke konci roku byl dokončen územní plán obce.
S přestavbou domů výrazně pokročili pan Budil č. p. 38 a pan Charvát č . p. 41. Taktéž pan
Mencl dokončil fasády na obytné budově a přilehlých garážích č. p. 32.

Přestavba domu č. p .38

Letošní rok byl svojí charakteristikou počasí zcela mimořádný. Z jara se dostavilo období dešťů,
kdy celý měsíc pršelo, a občané nezahlédli sluníčko. V létě naopak přišla tropická vedra a v zimě
napadalo velké množství sněhu, které i starousedlíci nepamatovali. V letošním roce také rostlo
v blízkých lesích neuvěřitelné množství hub.
Místní dobrovolní hasiči odpracovali v letošním roce na různých akcích pro obec
140 brigádnických hodin. Také místní občané na veřejných prostranstvích odpracovali více jak
500 hodin.

13
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Kronika 2011
Dne 15. 1. se konala výroční schůze sboru dobrovolných hasičů. Novým velitelem byl zvolen
nový velitel pan Daniel Angletta. Navštívili nás za OHS Louny pan Suchý a za jednotku
z Panenského Týnce její velitel pan Miloš Vejražka a člen pan Vlastimil Fronk.
Od 10. 2. 2011 má obec nového občánka. Je jím Karolína Ďubašíková. Narodila se otci Tomášovi
Ďubašíkovi a matce Dagmar Frydryškové.
8. 3. došlo v obci k velkému pozdvižení. S pomocí občanů byl policií chycen falešný kominík,
který od občanů vybíral peníze a vystavoval jim neplatné potvrzení o revizní prohlídce komínů.
Letošní jaro vstoupilo do obce velice brzo. V polovině března řada občanů začala sázet rané
brambory a na počátku měsíce dubna byly meruňky v plném květu.
Od měsíce března získala obec pana Otu Kosa pro veřejně prospěšné práce.
Na přelomu měsíce března a dubna proběhlo sčítání lidu, domů a bytů.
Obec má nového občánka. Manželé Buřtovi z č. p. 28 si přivezli malého Zdeněčka Buřta.
30. 4. proběhlo v obci tradiční pálení čarodějnic. Opět s výzdobou obce a kulturní program
zajišťoval pan Pavel Mencl. Toto setkání občanů částečně pokazilo špatné počasí. Přesto účast
občanů byla velká.

Na počátku měsíce května se dostavily poměrně
silné přízemní mrazíky, které zničily veškerou
úrodu ovocných stromů.
Dne 17. 6. byli občané pozváni na zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání byli
seznámeni s aktivitami spojenými s údržbou obecní infrastruktury. Od počátku roku byly
zhotoveny nové lavičky u hřbitova a u hasičské nádrže, úpravy hřbitova a pomníku padlých,
sekání trávníků na veřejných prostranstvích a výměna okapů na obecní stodole. Plánuje se
čištění požární nádrže, rekultivace sadu u mlýna a cesty do třešňovky, zbudování turistické
14
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stezky z Panenského Týnce k Dračkám a vybudování dětského hřiště. Na tomto zasedání byli
občané také seznámeni s informací ČVAK o kolaudací vodovodních přípojek a o aktivitách na
letišti. Dále pak o úmyslu uspořádání oslavy 20. výročí nezávislosti obce.
Dne 25. 6. byla uspořádána brigáda na čištění požární nádrže za značné účasti občanů.
Dne 30. 7. obec slavila 20. výročí
osamostatnění obce od střediskové
obce Panenský Týnec. K mimořádně
zdařilé oslavě přispělo velmi hezké
počasí. Na tuto oslavu byli pozvání
nejen všichni občané, ale dostavila se
i řada občanů, kteří žili v obci
v minulosti. Obecní úřad prozíravě
zakoupil další velkokapacitní stan.
Po oficiálním zahájení starostou
obce, vystoupila paní Věra Snopová, jako velmi aktivní a dlouhodobá členka zastupitelstva či
starostka obce. Ve svém vystoupení připomněla a zhodnotila významné akce a události, které
proběhly za uplynulých 20 let. Z pověření zastupitelstva vyzdvihla práci dlouhodobé účetní
paní Hany Vavruškové a pana Pavla Mencla za nezištné vedení místní kroniky. Obecní
zastupitelstvo zajistilo společné fotografování občanů a provedlo sčítání lidí a majetku obyvatel
obce k 30. 7. 2011.
Obec má 68 stálých obyvatel. Z toho 26 mužů, 34 žen a 8 dětí Obec má 51 popisných čísel,
z toho 24 chalup, které využívá 71
chalupářů. Vedle lidí žijí v obci 3 koně,
1 poník 78 slepic a perliček, 18 vepřů,
82 ovcí a koz 22 hus a kachen, 148
králíků, 33 psů a 1 fretka.
U

příležitosti

představena

této

socha,

oslavy

byla

která

patří

k inventáři kaple. Jedná se o 150 cm
vysokou

sochu

Panny

Marie,

vyřezanou z jediného kusu lipového
dřeva.

Pro

svou

uměleckou

a

historickou cenu byla dlouhodobě
uschována v objektu pana Peška č. p. 22. Byla tak chráněna proti případné krádeži. Ze stejných
důvodů byl chráněn i zvon v objektu manželů Snopových č. p. 31.
Pro občany byly k dispozici 3 grily, na kterých si opékali maso a klobásy.
15
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O občerstvení se staral pan Luboš Brynda, o hry s dětmi slečna Zuzana Kubištíková, o hry na
hřišti paní Zuzana Kubištíková. Reprodukční hudbu zajistil pan Charvát a hudební vystoupení
s kytarou pan Jaromír Tůma. Občané s uspokojením kvitovali tuto oslavu nejen pro pečlivou
přípravu a organizaci ale také proto, že v obci není obchod ani hospoda, kde by se mohli scházet,
posedět a popovídat si.
Dne 6. září 2011 se Štěpánce Tůmové narodila dcera Adélka.
Dne 3. 12 se v prostorách obecního úřadu konala schůze sboru místních hasičů. Na této schůzi
se probírala další činnost sboru a příprava výroční schůze.
Dne 4. 12. 2011 byl rozsvícen vánoční strom, hrály se vánoční koledy a podával se občanům
grog. Účast občanů byla značná, přestože se rozpršelo.
V průběhu roku byla provedena řada prací sloužících občanům a zvelebování obce. Byla
instalována nádrž na zálivkovou vodu na hřbitově, tři nové lavičky, vyměněny okapy a svody
na obecní stodole. Dále pak proveden nátěr dveří u kaple a oprava a nátěr plotu a stožáru u
pomníku padlých a proveden nátěr zábradlí u požární nádrže. Byla také provedena výstavba
dětského hřiště a oprava 35 metrů obecní kanalizace mezi objekty č. p. 4 a 6. Započalo se také
s úpravou prostranstvím před obecním úřadem a s drenáží před objektem č. p. 49. V letošním
roce také Klub českých turistů realizoval cestu z Panenského Týnce, končící altánem na konci
naší obce.
Činila se i řada občanů. Manželé Karel a Jana Šípkovi dostali darem od svých rodičů část parcely
v objektu č. p. 3 a začali se stavbou rodinného domu. Do konce roku byla postavena hrubá
16
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stavba. Manželé Henzlovi dokončili renovaci zdi kolem objektu č. p. 8. Manželé Charvátovi
v objektu č. p. 41 prováděli vnitřní úpravy před kolaudací stavby a Pan Král a paní Pejřimovská
pokračovali s přestavbou rodinného domu č. p. 39 a úpravou okolí. Syn Paní Sukové Stanislav
započal s přestavbou domu č. p. 53

Do obce se k trvalému pobytu přihlásili pan Daniel Angletta, Jindřich Vodňanský a manželé
Jiří a Jitka Budilovi.
Z obce se odhlásili pan Radek Vojtěch a paní Sofie Mayamba, její dcera Grace a Gabriel Garcia.
V současné době žije v obci 73 trvale hlášených obyvatel.
Ohledně počasí byl rok 2011 zcela mimořádný. Byl rokem poměrně teplým. Jediný poměrně
silný mrazík se dostavil až ke konci měsíce května a zničil veškerou úrodu ovocných stromů a
stejně tak jediný mrazík na počátku měsíce října zastavil růst hub. Také do konce roku se Úherce
nedočkaly mrazu a sněhu.

17
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Kronika 2012
Nový rok přivítali občané ohňostrojem. Sešli se na návsi a popřáli si hodně zdraví a štěstí
v nastávajícím roce.
Na počátku roku manželé Pavel a Jana Kottovi odkoupili od paní Naušové objekt č. p. 64 a začali
provádět vnitřní úpravy v objektu.
První sníh se dostavil dne 21. 1. 2012, kdy napadlo 5 cm, ale ten vzápětí roztál. Ke konci měsíce
ledna přišlo období holomrazů. Teploty dosahovaly až k 20 stupňům pod nulou. Tyto mrazy
ustoupily v polovině února.
28. 1. se konala výroční schůze sboru dobrovolných hasičů. Schůzi navštívil okresní starosta
sboru pan Jiří Henc a tři příslušníci sboru z Panenského Týnce. Bylo předáno čestné uznání za
padesátiletou obětavou práci pro sbor a věcný dárek panu Bohumilu Lancovi. Byl přijat nový
člen sboru pan Aleš Staněk. Členové byli seznámeni o hospodaření sboru a se zprávou kontrolní
komise. Dále byli členové seznámeni s výhledem činnosti pro nastávající rok a připomenuto, že
rok 2012 je rokem 90-tého výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Úhercích. V závěru
schůze zde hrál harmonikář a podávaly se klobásy s křenem a točilo se pivo. Členů sboru je 16
a za minulý rok bylo na různých akcích odpracováno 247 hodin.
Dne 24. 3. bylo slavnostně otevřeno dětské hřiště. U všech atrakcí byl nával. Dětem se hřiště
moc líbí.

18
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Měsíc březen byl velmi teplý. Dokonce již na počátku měsíce začaly rozkvétat meruňky.
7. března však přišel pětistupňový mrazík a stejně jako loni, veškeré květy meruněk zmrzly.
Velmi

úspěšně

proběhlo

tradiční pálení čarodějnic.
Přibyly

další

figuríny

čarodějnic, vydařilo se i
počasí a sešlo se mimořádné
množství lidí i odjinud.

Od 2. 5. má obec nového
občana a to pana Jana
Červenku, který si od pana
Friče

odkoupil

objekt

č. p. 22.
Obec má dalšího občánka Dne 9. 5 se manželům Anglettovým narodila dcera Julinka. Při
narození měřila 53 cm a vážila 3,5 kg.
Dne 27. května zemřel po dlouhé nemoci pan Bohumil Lanc ve věku 67 let. Čest jeho památce!
Dne

2.

6.

v obci

proběhla

akce

dobrovolných
Proběhla

hasičů.
kontrola

akceschopnosti hasičské
stříkačky

a

hadic.

Hasiči

se

obci

představili

v nových

pracovních oblecích a
byli

v nich

vyfotografováni.
V polovině

měsíce

června zakoupila obec spolu s využitím sponzorského daru od pana Kruka hasičské auto.
Dne 20. června zemřela po dlouhé nemoci ve věku 59 let paní Věra Sailerová-Henzlová. Čest
její památce!
Dne 14. 7. byl porušen poklidný ráz života v obci. V objektu č. p. 32 se konala oslava padesátin
syna pana Mencla. Spolu s řadou místních občanů se na této oslavě účastnilo kolem 170 lidí.
19
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Hrály zde čtyři kapely a vypilo se 7 sudů piv. Oslava byla ukončena velkým ohňostrojem.

Dne 2. srpna zemřel náhle, ve věku 59 let, starosta obce pan Aleš Černý. Byl velice starostlivým
a obětavým člověkem. Čest jeho památce!
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V průběhu prázdninových měsíců žila obec přípravami na oslavu 90. výročí založení sboru
dobrovolných hasičů. Vzhledem k těžkému úrazu starosty sboru pana Václava Henzla a úmrtí
starosty obce pana Aleše Černého byla oslava odvolána.
Dne 6. 8. se konala mimořádná schůze obecního zastupitelstva. Novým starostou obce byl
zvolen pan Karel Šípek a jeho zástupkyní paní Štěpánka Vojtěchová.
25. 8. byl v obci uspořádán memoriál Aleše Černého v boxu. Proběhlo jedenáct zápasů.
V turnaji

bojovala

i

dvě

děvčata. Turnaj zorganizoval
pan Pavel Král. Ring byl
postaven na prostranství před
obecním úřadem. Akce se
účastnilo 78 obyvatel obce.
Pohár získal za nejlepší styl
Patrik Žiga z Loun. Točilo se
pivo, dětem limonády a večer
končil grilováním.
Dne 1. 9. před zahájením školního roku uspořádal pan Pavel Mencl ve spolupráci s paní
Pejřimovskou hru pro děti s názvem Honba za pokladem. Účastnilo se 8 dětí a hra se jim velmi
líbila.
17. 10. se manželé Pavel a Jana Kottovi se přihlásili jako noví občané obce.
20. 10. novomanželé Červenkovi, uspořádali svatbu na hřišti u obecního úřadu. Při oslavě
využívali vyhřívané stany a reprodukovanou hudbu s využitím místního rozhlasu.
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Dne 21. 10. byl uspořádán nultý ročník gurmánské soutěže o nejchutnější výrobek z jablek pod
názvem Ouřecké jablko. Tuto soutěž uspořádali pod patronací obecního úřadu manželé
Charvátovi za spolupráce s panem Králem
a paní Pejřimovskou. Soutěž se mimořádně
vydařila. Účastnilo se 40 občanů a do
soutěže bylo přihlášeno 24 výtvorů od
místních kuchařinek, což překvapilo a

způsobilo značné problémy porotě, při výběru
nejlepších pochoutek. Z 8 nejchutnějších a
oceněných byly vybrány jako nejlepší kynuté
knedlíky plněné jablky od paní Pejřimovské.
Toto nedělní odpoledne spolu s večerem bylo
okořeněno hrami pro děti, kterých se účastnily i
dospělí, výborným gulášem, jablečným moštem, čajem, grogem a dalším občerstvením.
Dne 28. 10. se Úherce probudily do bílého. Napadlo 5 cm sněhu. Sníh se neudržel a pokračovalo
poměrně teplé počasí.
31. 10. uspořádala paní Marta Dreyerová pro děti svátek Helloveen. Děti přišly oblečeny do
různých strašidelných maškar a tančily při kvílející hudbě před obecním úřadem. Hudba jim
byla celý večer pouštěna s využitím místního rozhlasu. Oslava se dětem velmi líbila.
Skomírající činnost hasičů byla v letošním roce výrazně oživena přípravou oslavy devadesátého
výročí založení sboru dobrovolných hasičů v Uhercích. K tomuto oživení přispěl i vstup nového
člena sboru pana Jiřího Kruka, který svojí obrovskou vitalitou a organizačními schopnostmi
činnost sboru pozvedl. Vzápětí byl zvolen starostou sboru. Byla přijata řada nových a mladých
členů sboru a mezi nimi i ženy.
Mladým členem se stal Luboš
Brynda ml. a členkami paní
Dagmar

Bryndová,

Zuzana

Kubištíková a MUDr Michaela
Kruková. Sbor získal novou
moderní techniku. Po celý rok se
pracovalo na opravě a vybavení
hasičské

zbrojnice.

Letošní

jubilejní rok byl završen oslavou
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dne 16. 12. Byla pozvána řada hostů. Mezi nimi starosta OSDH a KR SDH pan Jiří Henc
okresní velitel Pavel Suchý, velitel HZS Louny npor. Robin Kastner, starosta SDH Klobuky
pan Jan Pinc a pan Miloš Vejraška
velitel

SDH

z Panenského

Týnce.

Našim hasičům byl předán historický
prapor

se

stuhou

a

některým

dlouholetým

členům

bylo

uděleno

čestné uznání. Poté došlo k oficiálnímu
otevření nově opravené a vybavené
hasičské

zbrojnice

slavnostním

přestřižením pásky hosty a starostou
obce panem Karlem Šípkem. Pro dospělé
se podávalo pivo a svařák, punč a pro
děti se smažily palačinky. Na grilu se
opékaly klobásy a maso. Byly uspořádány tomboly pro děti a dospělé. Ke společnému veselí
přispěl i harmonikář. Výtěžek z této akce je věnován na zakoupení další hasičské výzbroje. Byli
zde přijati noví členové sboru a to, paní Alena Zelingerová a její syn Michal Zelinger, který k
dnešnímu dni dovršil 18. let. Celý slavnostní večer byl zakončen rozsvícením vánočního stromu
za zvuku vánočních koled.
Občané byli pozváni na schůzi zastupitelstva obce, na které byl zhodnocen letošní rok, a občané
byli seznámeni s hospodařením obce. V letošním roce se aktivita zastupitelstva soustředila na
opravu místních komunikací a opravu kanalizace. Výrazně postoupily práce na rekonstrukci
objektu č. p. 1. Velké poděkování patří paní Charvátové za vydání kuchařky Ouřecké jablko,
která se občanům moc líbí.
31. 12. uspořádali místní hasiči v hasičské zbrojnici rozloučení s končícím rokem. K dispozici
byl připraven guláš, pivo a další občerstvení. Toto rozloučení bylo poznamenáno poměrně
slabou účastí. Občané se zkrátka nedokázali rozloučit se silvestrovskými pořady v televizi.
V tomto roce naši hasiči odpracovali 970 brigádnických hodin pro zkrášlení obce, zejména
hasičské zbrojnice.
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Kronika 2013
Dne 5. 1. se konala výroční členská schůze sboru dobrovolných hasičů. Jako host byl přivítán
náměstek starosty okresního sdružení hasičů z Loun pan Jiří Zelenka. Velitelem jednotky SDH
byla podána zpráva o činnosti sboru a zpráva o finančních investicích v loňském roce. Členové
byli seznámeni s plánem činnosti v roce letošním. Vzpomenuli na zemřelé členy a to Bohumila
Lance a Aleše Černého a byla oceněna práce vážně zraněného Václava Henzla. Byli přijati noví
členové sboru a to Michal Zelinger a paní Alena Zelingerová. Sbor má k dnešnímu dni 20 členů.
Aktivita sboru se na počátku roku soustředila na důkladné proškolení členů. Prošli celou řadu
školení a jedno z nich se konalo na Zichovci, kde byl v loňském roce založen pivovar. Školení
tak bylo spojeno s ochutnávkou místních piv.
Počátek roku byl charakterizován poměrně chladným počasím, které bylo zvýrazněno
neustálým silným větrem. Úherce se tak nemohly dočkat příchodu jara, které se nedostavilo ani
na Velikonoce. První závan jara se dostavil až 6. 4. 2013.
Od 1. 4. přijala obec nového zaměstnance na veřejně prospěšné práce. Je jím paní Jaroslava
Kosová.
Týden před oslavou tradičního pálení čarodějnic počali místní občané s výzdobou obce. Oslava
byla uskutečněna pod patronací místních hasičů. Oslavy se zúčastnilo 49 lidí. Hezký a příjemný
večer byl narušen deštěm.
Dne 6. 5. navštívil naší obec zloděj. Byl odcizen majetek v hodnotě kolem 200 000 Kč. Vykraden
byl objekt č. p. 23 paní Jaroslavy Kosové. Výsledná poměrně vysoká škoda byla zapříčiněna tím,
že zloděj ukradl traktůrek s valníkem, na který naložil motorovou sekačku, křovinořez a
přídavná zařízení k traktůrku.
Dne 19. 5. se v obci uskutečnila akce na čištění požární nádrže, která slouží také jako koupaliště.
V ten samý den se konala také veřejná schůze, kde zastupitelstvo schvalovalo celkový rozpočet
obce. Schůze byla taktéž svolána jako reakce na petici některých občanů, ve které žádali
vysvětlení zvýšených finančních nákladů na činnost SDH v obci. Starosta obce pan Karel Šípek
občanům vysvětlil význam hasičské jednotky a uvedl na správnou míru obavy občanů k čerpání
prostředků obce. Velitel hasičů pan Jiří Kruk pak ujistil občany, že tyto prostředky jsou reálné
a úměrné potřebám a slíbil, že jakékoliv další finanční náklady budou předkládány do plánu
obce.
Dne 16. 6. vyjelo 8 členů našich dobrovolných hasičů s technikou na pomoc s likvidací škod po
povodních v obci Křešice. Čerpali vodu ze zatopených sklepů. Krátce po té obdržel obecní úřad

24

Kronika obce Úherce, díl II

Rok 2013

poděkování za pomoc při likvidaci povodní v Ústeckém kraji. Pod toto poděkování se podepsal
plk. Ing. Roman Vyskočil, vrchní rada, ředitel HZS Ústeckého kraje.

Dne 12. 7. oslavovala paní Zuzana Kubištíková v objektu č. p. 32 padesátiny. Sešlo se zde kolem
80 lidí. Hrála živá kapela, grilovalo se prase, točilo se pivo, bylo zde plno zákusků, chlebíčků a
jednohubek. Oslava se vydařila i díky tomu, že bylo velice krásné počasí.
Od 8. do 11. 8. se pořádal na letišti Open Air festival. Naši místní hasiči zde zajišťovali požární
ochranu.
Dne 24. 8. v objektu čp. 49 se konala oslava 40. narozenin Dagmar Bryndové. Na oslavě se sešlo
kolem 40 gratulantů. Všeho bylo plno. Chlebíčků, jednohubek, zákusků, dortů, pití a masa na
grilování. Oslava se velice vydařila.
Dne 6. 10. uspořádali manželé Charvátovi ve spolupráci s panem Králem a paní Pejřimovskou
a pod patronací obecního úřadu, po loňském nultém ročníku, první ročník Ouřeckého jablka.
V letošním roce to měly být výtvory kuchařinek z ovoce a zeleniny našich zahrádek. Do soutěže
bylo přihlášeno 19 výrobků, ze kterých 5 členná porota vybrala pět nejchutnějších.
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Zvítězilo
„Babiččino

čůčo“,

víno z josty paní
Menclové. Na tuto
soutěž

se

přišlo

podívat 81 občanů.
Podával se guláš,
svařák, čaj a káva,
vše výborné chuti.
Vařil je a podával
pan

Charvát.

Proběhla i bohatá
tombola. Pro děti i
dospělé
uspořádány

byly
různé

soutěže o ceny. Bylo to velice hezké a vydařené odpoledne.
Dne 23. 11. došlo v obci k velkému pozdvižení. Ztratil se nemocný starší pán pan Koucký
z objektu č. p. 66. Hledali ho nejen místní hasiči, ale i řady policistů a hasičů z Ústeckého kraje.
Nad obcí a okolím létal policejní vrtulník s termovizí. Ve večerních hodinách byl nalezen
v Kladně.
24. 11. zorganizoval obecní úřad sběr nebezpečného odpadu.
29. 11. instalovali místní hasiči dva stožáry
k sušení požárních hadic. Jeden u požární nádrže
a druhý u hasičské zbrojnice. Vzhledem k tomu,
že se jedná o nejvyšší místo v obci, bude tento
stožár

opatřen

zesilovačem

bezdrátového

připojení internetu. Místním hasičům pomohli
hasiči z Ústí nad Labem, kteří přijeli s jeřábem.
30. 11. zdobili naši hasiči vánoční strom na návsi
u rybníka.
1. 12. hasiči pozvali místní občany na adventní
posezení spojené s prohlídkou techniky. V 18.00
hodin byl v obci rozsvícen vánoční strom a
v hasičské zbrojnici se pak popíjel čaj, punč, káva
a svařák. Pojídaly se chlebíčky a pro malé děti byla
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uspořádána soutěž o nejhezčí omalovánku. Byl to velice hezký večer.
Dne 22. 12. roznášela paní Ivana Pejřimovská po obci občanům krásný dárek. Bylo to vydání
Ouřecké kuchařky 2. Velké poděkování patří paní Renatě Charvátové, která ve spolupráci
s textovou částí, provedla úpravu a digitální zpracování fotografií a zajistila její vydání.
Závěr roku se pořádal pod patronací místních hasičů. Občané se sešli v hasičské zbrojnici. Točilo
se pivo, podával se guláš, tlačenka, chlebíčky a jednohubky. Na samotný závěr byl uspořádán
ohňostroj.
V obci žije 83 obyvatel. 41 mužů s věkovým průměrem 41 let a 42 žen s věkovým průměrem
42,37 let. V obci žije 11 dětí. Věkový průměr občanů je 41,6 let.
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Kronika 2014
Dne 11. 1. byla do hasičské zbrojnice svolána valná hromada SDH. Sešlo se zde 19 členů a řada
hostů. Patřil mezi ně za okresní svaz pan Jiří Zelenka a velkou radost udělala i návštěva těžce
zraněného starosty sboru pana Václava Henzla. Dále byli přivítáni manželé Karel a Jana
Šípkovi, kteří zde byli přijati za nové členy sboru. Pan Vojtěch Snop obdržel dar za 50 let aktivní
činnosti ve sboru, pan Luboš Brynda za 30 let a pan Karel Šípek za l0 let. Pan Jiří Kruk přednesl
zprávu o činnosti sboru v roce 2013 a poděkoval členům za aktivitu a to nejen za vysokou účast
při proškolování mužstva, ale i při zcela konkrétních akcích, za které dostal sbor nejen
poděkování, ale poměrně i vysokou dotaci od nadřazených orgánů a uznání sboru našich
dobrovolných hasičů, jako funkční výjezdovou jednotku. Dále seznámil členstvo s plánem
činnosti v tomto roce a zejména s nutností přistavění garáže, jako součást hasičské zbrojnice.
Vystoupil zde i starosta obce pan Karel Šípek, který vyzdvihl tu skutečnost, že výjezdová
jednotka tak plní i jeho významný úkol starosty, kterým je ochrana obce a zajištění pomoci při
případných mimořádných akcích a živelních pohromách. Poděkoval členům sboru za oživení
činnosti, která v posledních letech spíše skomírala a dnes všude, při setkáních starostů obcí,
slyší samou chválu. Upozornil také na skutečnost, že obecní úřad může v letošním roce
poskytnout finanční pomoc jen do částky 30.000,- Kč. V podobném duchu vystoupil i pan Jiří
Zelenka. Také pochválil naše místní hasiče a konstatoval, že jsou příkladem pro ostatní.
V sobotu dne 22. 1. uspořádalo obecní zastupitelstvo veřejnou schůzi naší obce. Vystoupila zde
paní Vavrušková, která přednesla zprávu o hospodaření obecního úřadu v roce 2013 a vyzdvihla
zejména jeho vyrovnanou bilanci účtů. Starosta obce pan Karel Šipek potom podal zprávu o
splnění plánu činnosti obecního úřadu a dále objasnil svoje zvýšené úsilí v rozvoji činnosti
sboru dobrovolných hasičů, což je jednou z nejdůležitějších povinností starosty obce, a že je
povinen skládat účty za zřízení výjezdové jednotky. Poté přednesl plán práce na letošní rok.
Dále zde vystoupil velitel našeho hasičského sboru dobrovolných hasičů pan Jiří Kruk a
objasňoval činnost sboru a jeho účetnictví.
Počasí, které nastalo, nepamatují ani starousedlíci. Očekávaná zima se vůbec nedostavila a od
začátku roku bylo teplo. Toho využili místní hasiči. Odstranili osvětlení vánočního stromu,
provedli průřez zeleně v obci, zavedli do obecní stodoly elektřinu a započali s výstavbou garáže.
Také starosta obce zahájil opravu kanalizace povrchových vod v obci a nechal doplnit osvětlení
obce. Výrazně postoupily práce na výstavbě budov spol. Biopreparáty a majitelé, díky jednání
se starostou, začali pomáhat obci. Vedle zakoupení účinnějších žárovek veřejného osvětlení,
započali s výstavbou velkokapacitní pergoly u bývalé školy. Mimořádně teplé jaro ovlivnilo i
přírodu. První vlaštovky přiletěly již 2. dubna a na počátku dubna byly i ovocné stromy v plném
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květu. V polovině dubna přišly dva malé ranní mrazíky, které se výrazně projevily na úrodě,
zejména meruněk, broskví a třešní.
I když jsme malá vesnička, chlapi
neustále zjišťují, že o Velikonocích
není možné jí celou obejít s
pomlázkou.
Dne 27.4 byly po vesnici rozvěšeny
čarodějnice, jako příprava na jejich
upálení.

Celkem

vystaveno

26.

čarodějnic

proběhla

velkokapacitní

jich

Oslava

bylo
pálení

poprvé

pergoly.

u

Přišlo

kolem sta lidí. Dostavili se i lidé
z okolních vesnic.
Kulturní vystoupení
zajistil

pan

Pavel

Král. Velmi se líbil
zpěvák Arpád Ikri.
Hrála zde i roková
kapela z Kutné Hory.
Místní

podnikatelé

věnovali sud piva.
Zábava se velmi líbila
a

mnozí

účastníci

skončili až v ranních
hodinách.

Dne 7. května uspořádal obecní úřad očkování psů proti vzteklině.
1. června uspořádala paní Ivana Pejřimovská dětský den. O spolupráci požádala pana Pavla
Mencla a přidala se i další řada občanů. Mezi ně patřili zejména paní Zuzana Kubištíková, pan
Aleš Staněk, pan Pavel Král, slečny Markéta Pejřimovská a Zuzana Kubištíková. O občerstvení
se staraly paní Věra Menclová a paní Věra Snopová. Dětský den se pořádal v prostorách před
obecním úřadem. Celé prostranství bylo neuvěřitelně vkusně vyzdobeno. Slavnost otevřel
starosta obce pan Karel Šípek. Byly zde zajištěny atrakce pro děti. Skluzavka pro malé a pro
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větší děti bylo zajištěno terárium s hady,
které si mohly děti i pohladit. Byla
připravena celá řada vědomostních a
sportovních soutěží a cen pro jejich
účastníky. Po řadě deštivých a nebývale
chladných dnů se vydařilo krásné počasí.
Pořadatele překvapila neuvěřitelná účast
rodičů a jejich dětí. Přišli i z okolních
vesnic. Do soutěží se přihlásilo 34 dětí.
Tato skutečnost zapříčinila obrovské
problémy

pořadatelům,

kteří

organizačně nedokázali tento nápor plně
zvládnout a některé připravené soutěže
museli dokonce vyřadit. Pořadatelé si
také mohli uvědomit, jak se mění svět.
Dětem dnes nečiní žádné problémy
obsluha mobilních telefonů, počítačů, internetu, digitálních fotoaparátů a tabletů, ale obrovský
problém jim činí cvrknout kuličku do důlku. Na samotný závěr se podařilo uspořádat přespolní
běh pro maminky a pétanque pro tatínky. V Úhercích proběhl neuvěřitelně krásný den.
7. 6 prováděli místní hasiči, spolu s dalšími občany, čištění požární nádrže.
Velké a nemilé překvapení čekalo místní pěstitele česneku. Objevila se zcela nová nemoc, kterou
nikdo i ze starších usedlíků nezná. Mezi sazenicemi se objevily některé, které i když silně voněly
po česneku, nevytvořily stroužky, připomínaly spíše tvarem cibuli a velmi rychle ztrouchnivěly.
Dne 15. 8. se konala veřejná schůze občanů, na které se starosta pan Karel Šípek omluvil za to,
že pro značný objem problémů přehlédl termín odevzdání kandidátské listiny pro blížící se
volby, takže se volby do zastupitelstva nemohou v řádném termínu konat. Tuto skutečnost
chápou občané jako značnou ostudu pro obec. Na schůzi se občané také dozvěděli, že na webu
internetu vyšel třetí díl kroniky obce s inventarizací jednotlivých objektů obce. Vedle kronikáře
pana Pavla Mencla se na něm podíleli zejména pan Václav Charvát a pánové Zbyněk Plzák a
Václav Loucký.
Místní hasiči dokončili výstavbu garáže, na které bylo odpracováno kolem 700 brigádnických
hodin, vyklidili obecní stodolu a opatřili jí novými vraty.
V měsíci říjnu získala obec požární hasičské auto se 4-kubíkovou cisternou. Koupili ho
v Rakousku manželé Krukovi, pro místní hasiče, za přibližně 420 000 Kč a obratem ho věnovali,
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jako sponzorský dar,
obci. Nebyl to jejich
první dar. V minulosti
jich byla celá řada.
Například v minulém
roce to bylo vysoce
výkonné čerpadlo, které
naši dobrovolní hasiči
použili při povodních.
Vybavenost

našich

hasičů je i těmito dary v
současnosti na vysoké
úrovni. Mohli by jim
závidět

jiné

hasičské

sbory. Tato skutečnost
měla značné ohlasy na webových stránkách a nezůstala bez odezvy u celostátních sdělovacích
prostředků. Manželé Krukovi, patří Vám obrovské poděkování.
Dne 11. listopadu se konalo informativní setkání s občany obce v souvislosti s dodatečnými
volbami do zastupitelstva obce. Setkání řídil Mgr. Josef Novosad, správce obce Úherce. Možní
kandidáti byli seznámeni s termíny podání kandidátských listin, jejich vyplněním a místem kam
je doručit.
I když se místním houbařům pro sucho moc nepovedl začátek sezony, ke konci nosili plné košíky
smrkových hříbků a jejich sezona se k jejich spokojenosti, pro poměrně teplý podzim, výrazně
prodloužila.
Dne 30. listopadu uspořádali místní hasiči v prostorách hasičské zbrojnice adventní posezení,
na kterém se sešlo 53 občanů. Odtud se odešlo k požární nádrži, kde byl rozsvícen obecní
vánoční strom.
Konec roku oslavili občané v hasičské zbrojnici a o půlnoci velkým ohňostrojem.
V průběhu roku se z obce odhlásili pánové Václav Henzl, Zdeněk Buřt, Albín Kubištík a paní
Věra Doležalová. Do obce se přihlásil pan Tomáš Houda a paní Martina Houdová.
Ke konci roku žije v obci 81 trvale žijících občanů. Z toho je 38 mužů, 43 žen a z toho je 11 dětí.
Věkový průměr mužů je 44,02 a žen je 45,53 let.
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Kronika 2015
Dne 10. 1. se konala výroční členská schůze dobrovolných hasičů. Jako host se dostavil velitel
HZS z Loun pan Robin Kastner a Václav Henzl, čestný člen sboru. Schůzi zahájil pan Jiří Kruk.
Přednesl zprávu o činnosti sboru za loňský rok a paní Dagmar Bryndová zprávu o hospodaření
sboru. Ocenění dostali pan Zdeněk Srb za 55 let činnosti ve sboru, pan Břetislav Bubeníček za
50 let, pan Pavel Mencl za 10 let. Oceněn byl i pan Václav Henzl. Byli přijati 3 noví členové.
Dagmar Frydryšková, Šimon Štorek a Zuzana Kubištíková ml. Potom proběhly volby.
Starostou sboru byl zvolen Luboš Brynda, jeho zástupce Vasil Kučera. Velitelem jednotky Jiří
Kruk a jeho zástupce Stanislav Zelinger. Pokladníkem byla zvolena Dagmar Bryndová. Do
revizní rady byli zvoleni Karel Šípek a Zuzana Kubištíková. Jednatelem byl zvolen Jiří Kruk.
Strojníkem Luboš Brynda ml. Referentem mládeže Zuzana Kubištíková ml. a její pomocnicí
Zuzana Kubištíková st. Delegátem na sjezd byl zvolen Luboš Brynda. Závěrem přednesl pan
Jiří Kruk návrh práce na rok 2015.
31. ledna proběhly v obci volby do zastupitelstva.
26. 2. se konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce Úherce. Správce obce pan Mgr. Novosad
přivítal všech sedm zvolených zastupitelů a předal řízení jednání zastupitelům, kteří složili slib
členů zastupitelstva. Starostou obce byl zvolen pan Daniel Angletta, který se nadále ujal řízení
schůze. Místostarostou obce byl zvolen pan Jan Červenka. Předsedou finančního výboru byla
zvolena paní Jana Kottová a za členy paní Jaroslava Buřtová a Jaroslava Kosová. Předsedou
kontrolního výboru byla zvolena paní Zuzana Kubištíková a za členy, paní Věra Snopová a
Věra Menclová. Předsedou sociálně kulturního výboru byla zvolena paní Dagmar Bryndová.
Zastupitelé dále odhlasovali odměny pro neuvolněné zastupitele: starosta obce 5500 Kč,
místostarosta 2500 Kč, a členové zastupitelstva, vyjma starosty a místostarosty, 460Kč
měsíčně. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí zprávu správce obce Úherce pana Mgr. J.
Novosada o činnosti od 11. 10. 2014 do dnešního dne a schválilo jednací řád, kterým se bude
řídit jednání zastupitelstva obce Úherce. Úřední hodiny na obecním úřadu budou v úterý od
18.30 do 20.30 hodin.
Stejně tak jako v loňském roce se Úherce nedočkaly opravdové zimy. V zimních měsících se
pohybovaly teploty kolem nuly a sníh, který občas spadl, ihned roztál. V polovině měsíce března
se ozvaly první bouřky a na počátku dubna začaly rozkvétat meruňky a broskve.
Dne 21.3. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů Louny udělilo
medaili Za příkladnou práci našim hasičům.
27. 3. proběhlo školení členů našeho hasičského sboru zaměřené na zacházení se zraněnými a
jejich případné oživování.
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3. 4. se konala veřejná schůze zastupitelstva obce, na které bylo zastupitelstvem odhlasováno,
že nebude realizována výstavba další garáže u hasičské zbrojnice. Pro závažné a nesmiřitelné
neshody v zastupitelstvu se rozhodli 3 členové zastupitelstva, pan Zelinger, paní Kubištíková
a paní Bryndová rezignovat na své funkce v zastupitelstvu a oznámili, že odstupují.
19. dubna započaly místní děvčata s výzdobou obce před oslavou čarodějnic. Po obci rozvěsily
20 figurín.
Dne 26. 4. svolal starosta obce pan Ing. Daniel Angletta veřejné zasedání zastupitelstva obce,
ve kterém objasnil další pokračování činnosti zastupitelstva. Po odstoupení několika členů
zastupitelstva má zastupitelstvo omezenou pravomoc a jeho úkolem je připravit obec pro nové
volby.
30. dubna uspořádali místní hasiči
oslavu pálení čarodějnic. Sešlo se zde
82 účastníků. Řada z nich byla i ze
sousedních obcí. Pro tuto oslavu
získali sponzorský dar a to sud piva od
místního podnikatele pana Ing. Arch.
Martina Suchánka. Přes obavy ze
špatného počasí, se nakonec vyjasnilo
a byla to velice hezká oslava.
Dne

20.

5.

zajistilo

místní

zastupitelstvo pro občany očkování
jejich psů proti vzteklině.
30. 5. uspořádala paní Pejřimovská ve spolupráci s místními hasiči Dětský den. Pro děti byla
připravena celá řada atrakcí a her. Prolézání dlouhým krtčím tunelem a zalévání krtkových
kytiček, sestřelování plechovek proudem vody, malování obličejů barvami, manikúra nehtíků
pro děvčátka, fotografování obličejů v rozevřené tlamě dinosaura, sestavování obrázků,
omalovánky,

sbírání,

přenášení

a

uklízení míčků, lovení rybiček, střelba ze
vzduchovky. Pro děti byl připraven
stolní fotbálek, skluzavka s houpačkou a
japonský

koutek

plný

hlavolamů,

překládaní papíru a vytváření tak
různých ptáků a zvířátek. Děti získávaly
celé řady hodnotných cen. Pro děti i
dospělé bylo připraveno občerstvení.
Mléko, limonády, káva, pivo i nealko,
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různé oplatky, perníčky a ohřívaly se párky. Na krásně prožitém odpoledni se podílela celá řada
občanů a patří jim velké poděkování. Bylo vynaloženo značné úsilí spojené se samotnou
přípravou, organizací a úklidem prostranství před bývalou školou. Poděkování patří zejména
paní Ivaně Pejřimovské, Bryndové, Kubištíkové, Bíbové, Menclové a slečnám Kubištíkové a
Pejřimovské. Z pánů pak Krukovi, Bryndovi, Zelingerovi, Královi a Staňkovi a mladíkům
Bryndovi a Kučerovi. Po loňském úspěchu se letos účastnilo 43 dětí. To svědčí o tom, že přišlo
plno dětí z okolních vesnic. Obecní úřad věnoval na tuto úspěšnou akci, která se stává tradiční,
částku 2000 Kč.
6. 6. byla uspořádána brigáda na čištění požární
nádrže. Účastnilo se 18 lidí, převážně členů
hasičského sboru.
Dne 13. 6. zajistilo zastupitelstvo obce sběr
nebezpečného odpadu.
29. 6. svolalo zastupitelstvo obce schůzi, na které
byli občané seznámeni s termíny a postupem pro
nové, mimořádné volby.
4. 7. uspořádala vedlejší vesnice Kokovice Dětský
den, na který byli požádáni o pomoc i občané od
nás. Výraznou pomoc poskytli pan Pavel Král a
paní Ivana Pejřimovská. Byl také požádán i náš
sbor dobrovolných hasičů s využitím hasičské
techniky. Tato pomoc byla kvitována s velkým
povděkem.
Stejně tak, jako v celé naší republice, tak i u nás, nastoupily v červenci tropické teploty, které
přinesly problémy při nastupujících žních.
Dne 18. 7. došlo v katastru naší obce k požáru strniště v blízkosti kapličky. Požár, který vznikl
od kombajnu, byl ve spolupráci sborů z Loun, Panenského Týnce a našimi hasiči včas uhašen,
takže nedošlo k žádným škodám.
Dne 26. 7. došlo na poli mezi obcemi Třebíz a Plchov k dalšímu požáru, na jehož likvidaci byla
přizvána naše výjezdová jednotka. Požár likvidovalo 5 jednotek hasičů, neboť se zde jednalo o
značný rozsah požáru strniště a začalo hořet i obilí. Díky dobré organizaci, spolupráci a
dostatku vody byl požár uhašen bez významnějších škod.
Ve dnech 14-16. srpna se konal tuning na letišti v katastru naší obce, kde náš sbor dobrovolných
hasičů zajišťoval požární ochranu. Zasahovali zde při závažném úrazu mladého chlapce, který
si poranil páteř. Vzhledem k tomu, že členové jednotky byli nejen pečlivě proškoleni jak zacházet
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se zraněným a členem jednotky je i lékařka, dostalo se tomuto mladíkovi odborné prvotní
ošetření. Naši hasiči při tom označili místo a udržovali pořádek pro přistání záchranářského
vrtulníku.
Dne 5. 9. uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Úherce pro občany a přátele hasičskou veselici.
Konala se v prostorách před
obecním úřadem. Zdarma se
podávalo bohaté občerstvení.
Nechyběly dorty, chlebíčky,
mísy, pivo, limonáda, chlazené
míchané

nápoje,

grilované

maso a klobásy. K tanci hrála
vynikající kapela, známý All
right band z Kladna. Vedle místních občanů se dostavila i celá řada pozvaných hostů. Byl to
mimořádně úspěšný a krásný den, na který budou účastníci této akce jistě dlouho vzpomínat.
Dne 26. 9. se v obci konaly mimořádné volby do zastupitelstva obce.
27. 9. uspořádali manželé Charvátovi 2 ročník Ouřeckého jablka. Pan Viktor Charvát připravil
pro účastníky občerstvení. Podával se guláš a smažily se bramboráky. K pití byl připraven
svařák a kofola. Malé děti se bavily shazováním plechovek, závoděním s dětským kolečkem
plným brambor a během přes překážky a přenášením brambory na lžíci. Letošní téma bylo
vyhlášeno jako jídla z brambor. Do soutěže bylo přihlášeno 19 výrobků, které hodnotila 5členná
komise. Na třetím místě skončila paní Adriana Herinková s pečeným bramborovým chlebem,
na druhém pak Péťa Král s bramborovými langoši a na prvním místě byl vyhlášen Petr Kohlíček
s bramborovým tatarákem. První cena byla živá husa, kterou do soutěže věnovala paní Ivana
Pejřimovská. Organizátorka soutěže paní Charvátová slíbila, že jako každým rokem, zajistí ke
konci roku vydání dalšího dílu Ouřecké kuchařky sestavené z letošních výtvorů. Na této akci se
sešlo 51 soutěžících a přihlížejících lidí.
Dne 18. 10. byla svolána ustavující schůze nového zastupitelstva obce. Po slibu zastupitelů
proběhly volby. Starostou obce byla zvolena paní Zuzana Kubištíková a místostarostou paní
Ivana Pejřimovská. Předsedou kontrolního výboru paní Renata Charvátová, finančního výboru
paní Jana Šípková a sociálně kulturního výboru paní Dagmar Bryndová. Do sedmi členného
zastupitelstva dále patří pan Viktor Charvát a pan Stanislav Zelinger. Úřední hodiny budou
v pondělí od 16.00 do 18.00 hodin. Vzhledem k tomu, že současný místní rozhlas má poruchu
a je málo srozumitelný, budou informace obecního úřadu, vedle obecní vývěsky, občanům
předávány do poštovních schránek.
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Dne 17. 11. provedli místní hasiči
prověřovací taktické cvičení v místnostech
obecního úřadu. Jeho hlavním smyslem
bylo proškolení jednotky v podmínkách
silného zakouření. Zásahu v dýchacích
přístrojích,

hledání a záchrana lidí

v těchto podmínkách.
21. 11. zajistilo místní zastupitelstvo sběr
nebezpečného odpadu.
V neděli

dne

zastupitelstvo

29.

11.

uspořádalo

obce,

ve

spolupráci

s místními hasiči, již tradiční zahájení
adventu rozsvícením vánočního stromu.
Občané byli pozváni do hasičské zbrojnice,
kde jim bylo podáváno občerstvení a to punč, svařák, čaj, chlebíčky, cukroví a malé překvapení
pro děti.
5. 12. uspořádala naše obec, ve spolupráci s vedlejší obcí Kokovice, pro malé děti oslavu
Mikuláše. Toto spojení sil dvou malých vesniček se ukázalo jako velmi zdařilé.
Letošní rok byl charakterizován mimořádným počasím s naprostým nedostatkem deště a
tropickými vedry, což vadilo zejména místním houbařům, kteří se hub vůbec nedočkali.
Ke konci roku se zastupitelstvo obce začalo vážně zajímat o nabídnutou možnost získat vlastní
obecní znak. V obci se rozvinula diskuze občanů na to, jak by takový znak měl vypadat, aby
dobře naší obec charakterizoval. Předběžně bylo dohodnuto, že znak by měl upozornit na zlatý
poklad, který byl v katastru obce nalezen na sklonku 19tého století a na sušení švestek
v minulosti.
Dne 31. prosince se ve večerních hodinách občané sešli v prostorách hasičské zbrojnice, kde se
důstojně rozloučili se starým rokem. Nový rok přivítali hezkým ohňostrojem.
Ke konci roku žije v obci 80 trvale žijících obyvatel a z toho 37 žen 32 mužů a 11 dětí. Věkový
průměr žen je 47,61 let, mužů 44,34 a průměrný věk všech občanů je 46,06.
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Kronika 2016
Dne 5. 1. se narodil nový občánek Sebastián Ďubašík.
16. 1. se konalo zasedání zastupitelstva obce. Hlavními body jednání byla informace o schválení
zprávy o hospodaření obce v roce 2015, kterou přednesla paní Hana Vavrušková, starostka obce
paní Zuzana Kubištíková dále informovala občany o rozpočtu obce pro rok 2016. Byl schválen
vážný zájem o získání vlastního znaku obce a zahájení přípravy pro vestavbu garáže pro
hasičské auto v obecní stodole.
23. 1. zajistil obecní úřad zájezd pro občany do městského muzea v Praze k prohlídce
vystaveného mimořádně bohatého hrobu dámy z Úherců. Naši občané o nalezení pokladu sice
věděli, ale informací bylo velice málo. Proto o tuto mimořádnou výstavu byl značný zájem.
Autobusem jelo celkem 27 účastníků. Poklad nalezl pan Václav Suk na jaře roku 1886. Kostra
ležela přibližně v hloubce 2 metry ve směru západ - východ, hlavou k západu, pohledem tedy
k východu. V místě hrudníku byly nalezeny dvě takřka identické stříbrné pozlacené spony

Inventář z hrobu v Úhercích – výstava Hroby barbarů v Muzeu hl. m. Prahy

zdobené vrubořezem. Na

prsou ležely čtyři korálky. Dva skleněné, jeden jantarový a jeden z neurčitého nerostu, U krku
bylo deset zlatých závěsků rozličných tvarů, tvořících původně mimořádně honosný
náhrdelník, zakončený dvěma stříbrnými esíčky. Součástí výbavy byly také dvě stříbrné přezky.
Zhruba 30 cm za hlavou byla objevena keramická láhev a skleněná miska s promačkávanými
oválky. Archeologickou obec velmi překvapil tvar zlatých závěsků, který zatím v té době nikde
nabyl nalezen. Tento trojúhelníkový tvar se třemi kroužky dnes nazývají závěsky typu Úherce.
Archeologové datovali hrob do druhé třetiny 5. století.
23. 1. v odpoledních hodinách byla svolána valná hromada sboru dobrovolných hasičů. Této
schůze se účastnili jako hosté pan Robin Kastner, velitel HZS Louny, a Pavel Suchý, velitel
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okresního sdružení hasičů Louny. Přivítána byla také starostka obce paní Zuzana Kubištíková
a patronka sboru paní Dana Černá. Velitel sboru pan Jiří Kruk zhodnotil velice úspěšnou
činnost sboru v roce 2015 a informoval členy o plánu činnosti v nastávajícím roce. Za nové
členy zásahové jednotky byli přijati pan Karel Šípek, paní Jana Šípková a sl. Zuzana
Kubištíková ml. Byl oceněn čestným uznáním pan Vladimír Vavruška za 40 let práce pro sbor
a ocenění medailí za 10 let obětavé práce obdržel pan Vasil Kučera. Pan Pavel Suchý předal
ocenění také panu Jiřímu Krukovi a vyzdvihl jeho vysoce aktivní a obětavou práci pro rozvoj
práce dobrovolných hasičů v okrese.
27. 1. zemřel ve věku 73 let pan Jiří Srb. Čest jeho památce!
Po návštěvě pražského muzea se výrazně zvýšil zájem našich občanů o prehistorii naší obce.
Poděkování patří zejména panu Ing. Zbyňku Plzákovi, který zjistil, že tato historie vykopávek
v obci je mnohem bohatší. Na jaře roku 1893, na katastru obce, při stavbě silnice z Úherců do
Kokovic, v lokalitě Za brankou, bylo nalezeno pohřebiště. Bylo zde prozkoumáno kolem 60
hrobů. Hroby ležely v řadách téměř těsně vedle sebe, ve směru západovýchodním tak, že hlavy
směřovaly k západu a nohy k východu. Při postupném odkrývání hrobů byla nalezena celá řada
milodarů. Některé z nich byly i velmi vzácné. Jeden z nich měl však mimořádnou historickou
hodnotu. Jedna z koster totiž držela v ruce stříbrný denár Vratislava II. (1061 - 86), což
archeologům umožnilo datovat toto pohřebiště do 11. století. Pan Plzák byl požádán, aby tyto
poznatky spolu s panem Charvátem zveřejnili na webových stránkách historie naší obce.
10. 2. byla provedena revize
ozvučení místního rozhlasu. Bylo
zjištěno, že místní rozhlasová
ústředna na obecním úřadě je
v havarijním stavu a její oprava by
byla příliš drahá. Proto pan Pavel
Mencl ml., hudebník a zvukař,
věnoval

obci

sponzorský

Úherce

dar

jako

kompletní

a

přenosnou ozvučovací aparaturu,
tedy mixážní pult se zesilovačem,
mikrofon

se

stojanem

a

dvě

reprobedny s kabeláží.
Dne

13.

2.

organizovalo

zastupitelstvo obce brigádu na
výřez nebezpečných stromů v obci.
Kácení stromů u pomníku padlým
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Pomoci obci přišlo 24 občanů a pan Jiří Kruk a pan Luboš Brynda na tuto akci zapůjčili své
traktory.
27. 2. byla svolána schůze, na které byli občané informováni o řešení problému spojeného
s prasklou hrází požární nádrže. Zastupitelstvo obce také upozornilo na vysokou zodpovědnost
při schvalování znaku a vlajky obce k občanům budoucím. Každý občan musí dostat možnost
se k tomu vyjádřit. Proto každý občan obdrží 14 návrhů, mezi kterými si bude moci vybrat ten,
který podle jeho názoru nejlépe naši obec charakterizuje. Občané se při výběru mohou orientovat
na nalezený zlatý poklad z 5 století, zejména na tři závěsky, označené archeology jako závěsky
Úhereckého typu, historické zmínky o pěstování vinné révy v 11. století, sušení švestek ve
století 18. a 19., nebo na současnost, charakterizovanou aktivní činností našeho sboru
dobrovolných hasičů.
Od 1. 4. má obec nového zaměstnance na veřejně prospěšné práce pana Jindřicha Vodňanského.
Dne 9. 4. začala místní děvčata s přípravou oslavy pálení čarodějnic rozvěšováním figurín a
obec může očekávat, jako každoročně, nápor rodičů s malými dětmi odjinud.
30. 4. Oslava čarodějnic se povedla. Bylo krásné počasí. Vzhledem k tomu, že se dostavila řada
lidí z okolních vesnic, napočítali jsme přes sto účastníků.
Ve dnech 20. - 22. května drželi naši hasiči
službu u tuningu na letišti.
Dne 4. 6. uspořádal náš obecní úřad
Dětský den. Organizací byla pověřena
Ivana

Pejřimovská,

která

pro

děti

připravila bohatý program. Při jeho
zajištění jí pomáhala celá řada občanů.
Dětský den v Úhercích se stal tradiční a
velice úspěšnou akcí. Dostavují se sem i
děti a jejich rodiče z okolních vesnic. Na
této akci jsme napočítali 49 dětí a kolem
120 dospělých. Obecní úřad zajistil pro
děti zdarma občerstvení a různé dárečky
pro soutěžící. Poděkování patří manželům
Mráčkovým za to, že přinesli dětem
velkého melouna a broskve. Byl to
Čarodějnice se povedly

foto D. F.

nezapomenutelný den.

Dne 25. června uspořádalo zastupitelstvo obce sběr nebezpečného odpadu.
19. 8. naši hasiči provedli likvidaci bodavého hmyzu na dětském hřišti.
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Ve dnech 19. - 21. 8. prováděli naši hasiči dohled nad průběhem tuningové akce na letišti
Panenského Týnce. Zasahovali zde při likvidaci velké olejové skvrny a u dopravní nehody na
příjezdové silnici k letišti.
23. 9. odjeli naši hasiči na třídenní zájezd do Rakouska. Odjeli na základě pozvání od
spřátelených dobrovolných hasičů z alpského městečka Finkenberg. Ti tak opláceli naše pozvání
z podzimu loňského roku. Jedná se o hasiče, od kterých jsme získali požární auto.
Dne 1. 10. proběhlo na hřišti bývalé školy již tradiční Ouřecké jablko. Opět ho, pod patronací
obecního úřadu, pořádali manželé Viktor a Renata Charvátovi. Letos bylo uspořádáno na téma
vánoční a novoroční mňamky. Sešlo se zde 67 lidí a v soutěži bylo hodnoceno 19 kuchařských
výtvorů. Třetí místo získala paní Miluše Charvátová, druhé paní Ivana Pejřimovská a zvítězili
manželé Radek a Pavlína Baszovi
z Telců

s vynikající

bůčkovou

pomazánkou. Cenu publika získala
paní Ivana Pejřimovská a v tombole
malé živé selátko vyhrála Šárka
Hetzerová z Loun. Paní Renata
Charvátová přislíbila, že zajistí
vydání již čtvrtého dílu kuchařky
Ouřeckého jablka. Velké poděkování
patří všem našim občanům, kteří se
na této nádherné akci podíleli.
Před konzumací - foto R. CH.

17. 10. byla zkolaudována přestavba
obecní

stodoly

pro

multifunkční

využití potřeb obce a místních hasičů. Na tuto přestavbu získala obec od kraje dotaci
228 000 Kč.
29. 10. uspořádalo zastupitelstvo obce sběr nebezpečného odpadu.
Dne 26. 11. místí hasiči pracovali na výzdobě obecního vánočního stromu a další den byli místní
občané pozváni do hasičské zbrojnice na tradiční setkání u příležitosti zahájení adventního
období. Promítaly se zde fotografie z pobytu v Rakousku. Občané byli pak pozváni na slavnostní
rozsvícení vánočního stromu.
V průběhu měsíce prosince zahájili pozvaní stromolezci průřez obecních stromů.
Konec roku ukončili naši občané setkáním v hasičské zbrojnici a velkým ohňostrojem.
K 31. 12. 2016 má obec 79 občanů. Jejich celkový věkový průměr je 46,29 let. V obci žije 12 dětí
a z toho 7 chlapců a 5 děvčat. Mužů je 38 s celkovým věkovým průměrem 43,39 let a žen 41
s věkovým průměrem 48,97.
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