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Úvodem 
Ke Kronice obce Úherce 2018 

V roce 2018 se v naší obci událo mnohé, přijměte pozvání k 
nahlédnutí na události, jež stály za záznam v kronice již zmiňovaného 
roku. 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Události v roce 
2018 

Jak se žilo v Úhercích 

Rok 2018 byl ve znamení přírůstku nových občánků, tušíte 
správně, do Úherců se narodily celkem tři děti. Zároveň zde proběhl 
zřejmě rekordní počet sňatků, celkem čtyři.  

V obci se také konala řada akcí, avšak oproti letům minulým jich 
bylo méně a tradice byla mnohdy právě v tomto roce porušena. Je to 
důsledkem nezvyklého počtu sňatků i akcí v okolí, kteréžto společně 
zřejmě znamenaly dostatečné sociálně kulturní vyžití obyvatel. Přeci jen 
i kolem domů je dosti práce a ne každý tak může víkendy věnovat jen 
zábavě. 

Počasí 

Tento rok se vyznačoval značně suchým a horkým počasím,  
prakticky od května do září převažovaly tropické teploty a nebe bez 
dešťových mraků. Výjimkou byly jen dny větrné. Ještě na začátku 
listopadu atakovaly v některých dnech teploty dvacet stupňů. Zima pak 
přišla skokově ze dne na den, kdy jeden den bylo okolo deseti stupňů, 
den na to se objevil první poprašek sněhu, ten však do odpoledne 
zmizel. Vánoce byly, jako již tradičně na blátě s teplotami okolo sedmi 
stupňů. 

Úroda na zahradách místních občanů byla navzdory počasí 
poměrně slibná. Letošního roku se urodilo mnoho jablek, ořechů i 
hroznové víno. Naproti tomu bylinek rostoucí podél cest Za Humny v 
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polích bylo oproti minulému roku se značným úbytkem. Květy a plody 
černého bezu jen velmi slabě obalovaly keře, šípky pak vysušeny a jen 
několik hrstek plodů vydaly.   
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Noví občané obce Úherce 

Jak jsem již předznamenal v úvodu, v Úhercích, nebo spíše do 
Úherců, se narodily tři děti.  

• Gabriela Gregorová, narodila se manželům Zuzaně Gregorové, 
roz. Kubištíkové a Pavlu Gregorovi, a to na den přesně třetí měsíc po 
jejich svatbě, tedy 2.5.2018 v nemocnici v Kladně.  

• Luboš Brynda, narodil se Evě Ďubašíkové a Luboši Bryndovi 
ml. dne 16.7.2018. 

• Julie Maria Hrabětová, narodila se manželům Alině Hrabětové, 
roz. Bykowske a Lukáši Hrabětovi, dne 5.11.2018 v nemocnici ve 
Slaném. 

Sňatky 

V roce 2018 jsme zaznamenali rekordní počet sňatků občanů 
obce v novodobé historii. Konkrétně si své “ano” řekli: 

• Zuzana Kubištíková ml. a Pavel Gregor, dne 2.2.2018, obřadu 
se ujala starostka obce Zuzana Kubištíková. Obřad proběhl na 
nádvoří jejich domu. 

• Druhý sňatek uzavřeli Ivana Pejřimovká a Pavel Král, dne 
1.6.2018, oslava jejich sňatku, navzdory tomu, jak dlouho spolu již 
žijí, proběhla na zahradě jejich domu 28.7.2018. 

• Třetí sňatek v pořadí byl sňatek Aliny Bykowske a Lukáše 
Hraběty, ten proběhl v polském Sobiechewu dne 16.6.2018.  

• A poslední letošní svatba, tedy její oslava se uskutečnila dne 
25.8.2018 a Renáta Charvátová si vzala Viktora Charváta. Oslava se 
konala před Obecním úřadem. 
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Přistěhovali se 

Do vsi se přistěhovali do domu č.p. 27, Lukáš Rosenberg a 
Šochová Veronika. V domě přistavili sociální zařízení téhož roku 
prakticky se ani při akcích společenských neúčastní. V létě tohoto roku 
natřeli okna, vrata i dveře velmi pěknou modrou barvou. 

Dále se nakrátko do domu č.p. 33 nastěhoval muž, který 
společně s dalším mužem, tento dům dostal do vizuálně lepšího stavu 
a provedl zde řadu stavebních úprav. Nutno však podotknout, že byl 
několikrát kárán starostkou obce za porušování klidného soužití a také, 
že dům připravoval spíše k rychlému prodeji k prodeji. Ale jak náhle se 
muž objevil, tak i zmizel a dům údajně hledá nyní nové majitele. V 
katastru nemovitostí je dům zapsán na jméno Bořecký Josef a Aneta. 

Přistěhovaní jsou i dcera a zeť manželů Králových, ti pořídili 
nemovitost č.p. 31. Dům tento vyžaduje značnou rekonstrukci, 
prozatím na něm však nejsou patrné žádné úpravy vyjma vykáceného 
okolí. 

Významná jubilea 

Významná jubilea letos oslavili 

• Koucká Naděžda, 91 let 

• Houdová Martina, 50 let 

• Vavruška Vladimír, 80 let 

• Švarcová Danuše, 70 let 

• Lancová Renata, 70 let 
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Opustili nás 

V roce 2018 nás opustili tři obyvatelé Makariusová Jana, Koucký 
Rostislav, Kott Pavel. 

Zajímavosti 

Dne 21. října byl vsazen 
nový kříž do kapličky u silnice 
směrem k Panenskému Týnci. 
Původní kříž byl vandaly zničen a 
tak jsme s manželkou připravili 
kříž nový. Snad již vydrží. 

Dále pak byla Lípa u hasičské zbrojnice označena plaketou 
“Památný strom”, strom je 17m vysoký a stár 90 let. byl vysazen jako 
připomínka deseti let od vzniku Československa na podzim r. 1928, a 
to p. Josefem Berchou a paní Jindřiškou Cihlářovou.  
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Statistické údaje 

V Úhercích jsme na konci roku 2018 evidovali 83 trvale 
přihlášených obyvatel. Z toho 35 žen a 48 mužů. Dětí do 15 let zde pak 
žilo 14. Průměrný věk obyvatel je 37 let.  
Faktografické údaje 
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Volby prezidenta republiky 

Historicky druhá přímá volba prezidenta se uskutečnila ve dnech 
12-13.1.2018, kdy proběhlo první kolo, následně druhé kolo proběhlo 
ve dnech 26-27.1.2018. Demografické složení naší obce favorizovalo 
kandidáta, který nakonec skutečně volby vyhrál. 

Výsledky I. kola prezidentské volby v Úhercích: 

Volební účast 69,23% 

Výsledky II. kola prezidentské volby v Úhercích: 

Volební účast 69,08%  

stránka �9



Kronika obce Úherce rok 2018

Komunální volby 

Pro obec Úherce důležitější byly jistě volby komunální, tedy do 
místního zastupitelstva. Kandidovalo zde jen jedno uskupení “Pro 
Úherce modernější”. Volby proběhly ve dnech 5-6. října a volební účast 
byla jen 36,36%. Zvoleni byli: 

1. Zuzana Kubištíková, 21 preferenčních hlasů 

2. Dagmar Bryndová, 21 preferenčních hlasů 

3. Lukáš Hraběta, 20 preferenčních hlasů 

4. Viktor Charvát, 20 preferenčních hlasů 

5. Stanislav Zelinger, 19 preferenčních hlasů 

6. Renata Lancová, 20 preferenčních hlasů 

7. Jana Šípková, 19 preferenčních hlasů 

Na ustavujícím zasedání nově zvolených zástupců obce pak byla 
starostkou obce 6 hlasy zvolena Zuzana Kubištíková, sama se hlasování 
zdržela. Nově zvolená starostka pak navrhla místostarostu Lukáše 
Hrabětu, ten byl také šesti hlasy zvolen, sám se zdržel. 
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Co nás čeká v dalším roce 

Stále doufáme, že dojde v příštím roce k rekonstrukci nádrže na 
návsi, je to obrovský projekt, který bude nesmírně náročný, vzhledem 
ke stavu nádrže je však již zásadní sanační zásah nezbytný. Výběrové 
řízení na sanaci bylo zrušeno, neboť se nepřihlásil žádný uchazeč 
splňující podmínky. 

Dále nás čeká kompletní změna elektrifikace obce, neboť veškeré 
elektrické vedení bude nezbytné zasadit do země místo současného 
nevyhovujícího stožárového vedení. S tím bude spojeno zabudování 
vedení veřejného osvětlení taktéž do země. Oba projekty dohromady 
dalece převyšují rozpočet obce, ale vzhledem k dobrému hospodaření 
obce v minulých letech, by obec měla disponovat dostatkem 
prostředků, aby tyto bohužel nezbytné projekty byla hrazeny bez 
zadlužení. 
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Akce a významné události 

Pálení čarodějnic 

Každoroční pálení čarodějnic se 
uskutečnilo jako obvykle 30. 
dubna u  obecního úřadu. 
Hasičský sbor připravil celou 
akci, o hranici se postaral p. 
Dále hasiči připravili posezení 
a  občerstvení pro všechny. 
Jako j iž t radičně , pá lení 

čarodějnic v Úhercích bylo událostí i pro přespolní a tak zde bylo 
mnoho lidí z okolních obcí. Hranici společně zapálili starostka Zuzana 
Kubištíková, velitel hasičů Jiří Kruk a starosta obce Smolnice, pan 
Vladimír Marek. 

Jako obvykle čarodějnice byly v obci k vidění již před samotným 
aktem pálení, kdy zdobily nejednu zeď, lavičku a třeba i dětské hřiště. 
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Akce na letišti Panenský Týnec 

Letošní tunningové akce na letišti probíhaly, avšak po půtkách s 
pořadatelem se místní hasiči odmítli střežení účastnit, a to s ohledem 
na rizika a podmínky, které pořadatel kladl. Pořadatel akcí dále dluží 
obci za pořádání akcí v katastru obce a vztahy s ním jsou vyeskalované.  

Zároveň na letišti v létě proběhl několika dnů trvající open-air 
festival Aerodrome, kde místní hasiči trávili střídavě celých pět dní. 
Zajišťovali bezpečnost společně s profesionálními hasiči z Prahy, kteří 
však vlivem únavy po polovině turnusu padli vysíleni. Důvodem 
vyčerpání bylo několikeré denní, prakticky nepřetržité, zavážení vody z 
Panenského Týnce a zásobování vodou celého areálu letiště od 
kuchyní, po veřejné sprchy. V parném počasí se jednalo o skutečně 
náročnou práci, ve které je poté doplnili a částečně zastoupili hasiči 
obce Úherce a ti si svou pílí vysloužili pochvalu pořadatelů, neboť  i 
navzdory nižší kapacitě cisternových vozů neustále plnili nádrže dle 
potřeb. Nutno podotknout, že pořadatelé zásobování vodou značně 
podcenili. 

Práci hasičů řídil, zajistil a dozoroval velitel Jiří Kruk, který tím 
přispěl k tomu, že si hasiči sami dokázali přivydělat na svůj provoz 
drobný peníz. 
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Mimořádné události v obci 

Tento rok byl bohužel celkem bohatý na mimořádné události a 
hasiči se nenudili, protože ke všem hrozbám, které v obci nastaly, vyjeli 
a zasahovali. 

17.4. Požár rodinného domu č.p. 12 
V nočních hodinách oznámila hláska dobrovolným hasičům v Úhercích 
na jejich mobilní telefony požár rodinného domu v obci. Bylo třičtvrtě 
na jedenáct večer když zpráva 
přišla, za deset minut již byli 
obecní hasiči v plné zbroji na 
m í s tě p o žá r u . O b r o v s k é 
nasazení a rychlost všech 
zabránila dalšímu šíření již tak 
rozsáhlého požáru uvnitř domu 
č.p. 12. Hasiči se nejprve sjeli 
nebo doběhli do hasičárny, kde se bleskově převlékli do 
zásahových oděvů a s technikou vyrazili k inkriminovanému domu. Vně 
stavení stáli obyvatelé, velení v tu chvíli převzal strojník Stanislav 
Zelinger, Pavel Gregor šel na první průzkum, kdy zjistil, že dům je plný 
dýmu a jedná se o několik ložisek požáru uvnitř prostor domu. 
Společně s Michalem Zelingerem nasadili dýchací techniku a vydali se 
neohroženě do útrob. Pomáhali všichni zúčastnění, již zmiňovaný 
Stanislav Zelinger, Luboš Brynda st. a Lukáš Hraběta. Samozřejmě na 
místě byly i ženy z hasičského sboru, starostka Zuzana Kubištíková i její 
dcera Zuzana Gregorová, Dagmar Bryndová a Jana Šípková. Ženy 
pomáhaly rodině poškozené a poskytovaly nezbytnou podporu 
hasičům. Úherečtí hasiči nasadili ihned vysokotlaké hašení, avšak zprvu 
se zdálo, že nebude dostatečné pro celkové uhašení. Povedlo se však 
požár dostat pod kontrolu, aby se dále nešířil, k čemuž chybělo 
opravdu málo. Situace byla velmi nepřehledná vzhledem k okolnostem 
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zásahu a hustému dýmu. Po chvíli dorazili i profesionální hasiči z Loun, 
kteří převzali velení zásahu. Natáhli další vysokotlaké hadice a vydali se 
dovnitř domu. Postupně se podařilo oheň uhasit ze všech zasažených 
místností. Celkem hořely dvě obytné místnosti, kotelna a koupelna. Po 
celkovém dohašení byl objekt zkoumán termokamerou a byla 
nalezena některá podezřelá místa, která úherečtí hasiči průchodem 
domu likvidovali. Domem procházeli a osekávali omítku od trámu, aby 
mohlo být “prolito vodou” Pavel Gregor a Lukáš Hraběta poté, co 
Michal Zelinger byl popálen na ruce a o jeho ošetření se staraly 
hasičky. Nebezpečí hrozilo stále, zejména rákos na stropě a nad ohněm 
zasaženými trámy byl potencionálním rizikem dalšího vznícení. Kolem 
jedné hodiny ranní profesionální hasiči Louny předali objekt cele k 
monitorování opět úhereckým. To už byl na místě dávno velitel Jiří 
Kruk, který dorazil velmi rychle z Prahy. Do čtvrté ráno pak úherečtí 
hasiči objekt kontrolovali a procházeli. Velitel profesionálů našim 
hasičům poděkoval a velmi je chválil za bleskový a správně vedený 
zásah. Zejména za použití dýchací techniky, na kterou apeloval od 
počátku Stanislav Zelinger. Celkově byla škoda na majetku poměrně 

značná, ale díky dobré práci hasičů 
místních i profesionálů, se podařilo 
včas zachránit celou budovu. 
př íč inou požáru byla zřejmě 
zapálená svíčka. Všichni zúčastnění 
si zaslouží veliké díky, protože celou 
situaci zvládli skvěle a potvrdili tak, 
že jsou připraveni pomáhat a že i 

takto malá obec potřebuje mít své hasiče. 
Celkem se hasebního zásahu účastnily čtyři jednotky. Hasiči Úherce, 
profesionální hasiči Louny, dobrovolní hasiči Panenský Týnec a 
jednotka HZS Žatec. 
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14.5. Uhašení ohně u Obecního úřadu 
Zřejmě hru dětí s ohněm na ohništi 
u O b e c n í h o ú řa d u m u s e l i 
likvidovat místní hasiči poté, co 
ohniš tě doutnalo a drobné 
plameny se pomalu rozšiřovaly na 
okolní porost. Bylo poměrně 
větrno, proto na místo s malou 
CAS přijeli Stanislav Zelinger a 

Pavel Gregor pod velením Jiřího Kruka a oheň v zárodku uhasili. 

6.7. Likvidace rozsáhlého vosího hnízda v č.p. 8  
U nás doma bylo likvidováno vosí hnízdo, které bylo mezi stropem a 
podhledy. V to sobotní dopoledne jsem slyšel zvuk roje a viděl první 
díry v sádrokartonovém podhledu, kdy se vosy snažily prokousat 
ven.  Po konzultaci s Jiřím Krukem 
na místo vyjel Stanislav Zelinger, v 
hasičárně jsme nabrali potřebnou 
techniku a pustili se do likvidace. 
Ta trvala zhruba dvě hodiny, 
přičemž nejprve jsme místo nad 
podhledem zanesli aerosolem 
proti tomuto hmyzu a později jsme 
pomocí vysavačů hnízda vysáli. V podhledu bylo nakonec více než 10L 
vosích pláství. Stanislav Zelinger, spolu s ostatními pár dní před tímto 
incidentem řešili roj vos u jednoho z chalupářů. 

Požáry polí v létě 

Jak je uvedeno již na začátku Kroniky, v letošním létě panovaly velmi 
vysoké teploty, které zužovaly, spolu se suchem obyvatele celé 
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republiky. Napříč celou zemí bylo často zakázáno rozdělávání ohňů. 
Navzdory mnohým upozorněním se našli lidé, kteří zřejmě odhozeným 
nedopalkem dvakrát  zapálili trávu hned vedle polí. Prvně to bylo před 
hřbitovem, podruhé pak za kapličkou na cestě do Panenského Týnce. V 
prvním případě úherečtí hasiči požár zdolali ve složení Jiří Kruk, Luboš 
Brynda, Pavel Gregor. Po druhé vyjela téměř celá jednotka na pole za 
kapličkou, kde společně s hasiči z Panenského Týnce uhasili požár 
porostu u pole. 

Dále hořelo v oblasti Pacova, kde byl pálen v největším suchu 
biologický odpad. Hasiči společně se starostkou obce na místo vyjeli, 
oheň uhasili a upozornili strůjce ohně, že v tomto počasí je rozdělávání 
ohně zakázáno, natož pak pálení vnitřností zvířat. 
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Oslavy 930 let obce 

V roce 2018 uplynulo 930 let od první zmínky o obci Úherce. Byly 
plánovány oslavy obce, ale pro nedostatek vůle a času některých 
místních občanů se od oslav upustilo. Útěchou může být snad to, že 
záznam výše zmíněný se nacházející se v Codex diplomaticus et 
epistolaris regni Bohemiae v části Acta spuria nemusí být pravým a 
skutečné oslavy tak připadnou na jiný rok. 

Ouřecké jablko, dětský den a pohádková noc 

Ani každoroční kulinářské setkání místních občanů a přátel z 
okolních obcí se letos neuskutečnilo a stejně tak se neuskutečnilo 
spaní pod pergolou u Obecního úřadu a dětský den. Důvodem bylo 
časté společenské vyžití na třech místních oslavách svateb a oslavách 
narození dětí. Proto zřejmě ochota k zajištění ostatních akcí byla malá. 

stránka �18



Kronika obce Úherce rok 2018

Výlet do Rakouska 

Dne 28.9. ve čtyři hodiny ráno jednotka hasičů Úherce podnikla 
výlet ke spřátelené jednotce rakouských hasičů do Horního Rakouska, 
o b c e Le m b a c h . J e d n o t ka s e z úča s t n i l a o s l a v z a l ože n í 
Československého státu - hasičské fontány, která se konala v červnu 
tohoto roku. Ta byla organizována HZS a sbory z našeho okolí. 
Dopoledne navštívili světoznámou firmu Rosenbauer v Linci, což je 
největší výrobce požárních nástaveb na světě. Tam byla jednotka 
přivítána ředitelem firmy pro Evropu. Byla ukázána produkce nových 
cisternových vozů, srdeční záležitost místních hasičů, protože sami 
disponují dvěma stejnojmennými požárními nástavbami.  V poledne 
následovala návštěva kláštera sv. Floriána, kde je zároveň hasičské 
muzeum firmy Rosenbauer. Po prohlídce muzea hasičů, nejstarším 
exponátem je zde hasičská stříkačka z doby Římské. Odpoledne 
úherečtí hasiči byli přivítáni spřátelenou jednotkou v obou hasičských 
zbrojnicích v obci Lembach. Byl předveden nový požární zásahový 
automobil Mercedes a vysvětleno fungování záchranného systému v 
Rakousku. Hasiči nocovali v tradičním rakouském hotelu s místními 
rakouskými specialitami, například Forelle s petrželkovými brambory a 
klasickým “obrovský” vídeňský řízek s bramborovým salátem. 

Druhý den hasiči navštívili Hallschtadt se světoznámým jezerem v 
Solnohradské komoře, kde jsme hasiči byli svědky zásahu několika 
jednotek rakouských hasičů - záchrana osoby v nepřístupném terénu 
vč. zásahu z vody. O něco později následoval výjezd lanovkou na horu 
Dachstein - Krippenstein, s převýšením více jak 1500m během deseti 
minut. Cílová dosažená výška byla 2150m. Odměnou byl nezvykle 
krásný pohled na sluncem zalitý ledovec Dachstein v pozadí se Simony 
Hütte. 
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Koncem dne hasiči dorazili k poslední zastávce do 500 let 
starého solného dolu do Altaussee. Tam mezi jinými byly ukryty 
poklady nevyčíslitelné hodnoty z období třetí říše. Pak následoval 
návrat do Úherců, kam půjčený mikrobus dorazil ve 23 hodin. 
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Slavnostní rozsvícení kaple a rozsvícení vánočního stromu 

Stejně jako loni, i letošní rozsvěcení vánočního stromku bylo opět 
výjimečné. Do zrekonstruované barokní Kaple neposkvrněného početí 
Panny Marie byl totiž vsazen původní zrestaurovaný kříž. Tento byl 
instalován den předem do kaple. A i přesto, že nikdo z přítomných 
neměl příliš tušení, jak správně sakrální stavbu zdobit, ex post jsme se 
dozvěděli od Dr. Jany Vendelínové, že se kapli povedlo vyzdobit se 
hezky a správně.  

Na první adventní neděli 2. prosince, bylo naplánováno setkání 
občanů v obecní stodole, kde bylo připraveno něco malého na zub i 
pití a zejména dobrá nálada. Odpoledne, okolo 15. hodiny hasiči 
stodolu přichystali a první občané se zde začali scházet již krátce po 
třetí hodině. K půl čtvrté dorazili i hosté z okolních obcí.  

V 17 hodin jsme se začali přesouvat ze stodoly ke kapli. Sešlo se 
zde opět mnoho obyvatel i když nutno konstatovat, že oproti roku 
loňskému jich bylo méně. Úvodní slovo a přivítání patřilo starostce 
obce, Zuzaně Kubištíkové. Následně nás svým povídáním o významu 
adventu a symbolu kříže provedl p. Karel Halačka. Po rozsvícení kaple a 
nahlédnutí občanů dovnitř se zástup přesunul k vánočnímu 
stromku, jež byl následně rozsvícen.  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Snad naposledy jsme mohli spatřit světla, která v průběhu roku 
povětrnostní vlivy i vandalové značně poničili. Proto na rok příští bude 
snad výzdoba stromku reprezentativnější. 

Dovětek ke kapli. 

Klíč od kaple má mimo jiné rodina Hrabětova, kdykoli je zde 
možnost kapli využít k soukromé modlitbě, ztišení. Avšak občany toto 
místo, jakožto místo svaté, využíváno není. A je to škoda. Paradoxně 
svému účelu kaple zatím sloužila více přespolním návštěvám.  
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Loučení s rokem 2018 a vítání nového roku 2019 

Letošní společné loučení roku bylo podstatně komornější než v 
roce předešlém. Místo bylo tradiční, a sice hasičárna, kde už v 
dopoledních hodinách Pavel Gregor roztopil kamna a očekávalo se, že 
se sejde jen pár občanů, společně posedí, popovídají, každý přinese 
něco na zub. Dle očekávání se také stalo, společnost byla příjemná a 
poklidná. Poslední večer v roce tak patřil povídání, bilancování i tomu, 
co nás v roce následném čeká. Kéž by to byl rok poklidný a dobrý. 

V hasičárně se sešli: Jiří Kruk, 
Zuzana Kubištíková, paní Černá, 
G r e g o r o v i , Z e l i n g e r o v i a 
Hrabětovi. 
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Pátrání po historii 
obce Úherce 

Stejně jako v předchozím díle Kroniky obce, i tentokráte bych 
chtěl tuto druhou, méně oficiální, část věnovat pátrání po historii obce. 
Předně musím konstatovat, že pramenů ubývá k medievální historii 
ubývá, stále se mi také nedaří navázat kontakt se zlonickou farností při 
snahách o dopátrání se historie kaple. Rozmezí vystavění ve druhé 
polovině 18. století je stále jen velmi hrubý nástin datace. Pátrání po 
historii budu dále, s ohledem na složité a zdlouhavé bádání, vést spíše 
soukromě a neveřejně s tím, že jednoho dne snad spatří světlo světa 
jako ucelený souhrn historických faktů s popisem. Do Kroniky nadále 
budu zapisovat potvrzené zajímavosti z historie. 

Původ názvu obce 

Na začátek mi dovolte podotknout, že se jej z následujícího textu 
nedozvíte. Naznačím pouze hypotézy, se kterými je třeba počítat. 

Získali jsme indicie vedoucí ke vzniku názvu obce, avšak jen velmi 
těžko lze název jednoznačně prokázat a vychází pouze ze získaných 
nepřímých odkazů a důkazů. Obávám se, že jakékoli prokázání bude 
vždy potíž, proto bych rád, aby vše bylo posuzováno v rovině více či 
méně pravděpodobných hypotéz. Prozatím jsou zde hypotézy tři, 
přičemž použitím Occamovy břitvy bychom hypotézu třetí, avšak s 
nejvíce získanými důkazy, museli vyloučit. Ale začněme od začátku. 
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První, veskrze známá, je teorie o vzniku názvu obce dle osídlení 
Uhry, pro toto však nemáme žádný důkaz, a to ani historicky ani 
fakticky, a zdrojem, z něhož se v tomto čerpá, je publikace prof. Ant. 
Profouse “Místní jména v Čechách” z roku 1957. Teorii tuto samozřejmě 
nikterak nezavrhuji, leč má mnoho  potíží, které vysvětleny nejsou. 
Druhou, poměrně snadnou teorií, která též není k zavržení, je teorie 
místního topického jména. Tato je cele v souladu s Occamovou 
břitvou, ba dokonce daleko přesněji nežli teorie předešlá, dokonce 
pak teorie nejodvážnější, třetí, naznačuje, že tak bylo již v historii 
učiněno. A konečně tedy teorie třetí, jež opírána je o dějinné události, 
získané odkazy v pramenech pradávných, archeologické vykopávky. 
Srdce zaplesalo, když jsem v odkazech knih nacházel první vodítka, jež 
mi postupně skládala celek. Avšak dokud nebudu míti jasně opřenu 
časovou souslednost, nemohu s teorií touto vyjít na světlo a považovat 
ji za hodnou úvah. Navzdory tomu, že je to teorie veskrze romantická, 
že je opřena o archeologické vykopávky napříč evropským 
kontinentem, publikace archeologů a historiků, a že je rozhodně 
realizovatelná, ponechám si čas k tomu, abych ji kriticky vyvrátil a 
zavrhl, prošel konstruktivní oponenturou, případně na základě 
shromážděných důkazů a časové souslednosti představil.  

Tolik tedy k místnímu názvu, jemuž jsem se vůbec věnovat 
nechtěl, ale nějakými podivně klikatícími se cestami jsem se k tomu 
dostal a věnoval tomuto bádání nepřeberně času ležíc v dostupné 
literatuře. 
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Jaké prameny se povedlo v roce 2018 
získat: 

Přihlašovací kniha o pobytu neaktivního mužstva vojska a 
loďstva  

V knize nacházíme zápisy neaktivních c.k. vojáků, kteří pobývali v 
obci, včetně sboru k němuž příslušeli a důstojenství. V závorce uvádím 
datum přihlášení, jde zřejmě o datum zápisu do této knihy, uvedeno 
vždy jen při změně roku a platí sestupně. Uvedeni jsou jen obyvatelé 
Úherců. Bohužel není známa datace knihy, dle stylu zápisu je však 
zřejmé, že bude z první třetiny 20. st. 

• Kučera Vlastimil, dragoun vojenského jízdního pluku č. 7. (r. 1910) 

• Cihlář Antonín, pěší 93. pluk. 

• Suk Karel, pevnostní dělostřelec, 3. dělostřeleckého pluku. 

• Suk Václav, Bobek František, oba 92. pěší pluk. Později uveden 
Bobek František u 99. pěšího pluku, Suk Václav potom u 92. pěšího 
pluku. 

• Suk Josef, 4. pěší pluk. 

• Macek Alois, 92. pěší pluk. 

• Macek Jaroslav, 92. pěší pluk. (r. 1911) 

• Cihlář Oldřich, četař 9. dělostřeleckého pluku. 

• Švácha Václav, dragoun 14. pluku dragounů. 

• Sukšík Václav, 92. pěší pluk. (r. 1912) 

• Benda Antonín, náhradní záložník, 92. pěší pluk. 

• Suk Václav, 92. pěší pluk. 
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• Štulík Vladimír, zeměbranecký pluk č. 9. 

• Suk Josef, svobodník zdravotního oddělení č. 13. 

• Verner Josef, kanonýr polního 26. dělostřeleckého pluku, později 
jízdní dělostřelec 27. polního dělostřeleckého pluku. 

• Bobek František,  náhradní záložník 92. pěšího pluku. 

• Erlich Antonín,  92. pěší pluk. (1918!) 

• Cihlář Jaroslav,  92. pěší pluk. 

• Bobek Karel,  92. pěší pluk. 

• Erlich Josef, dělostřelec 26. těžkého dělostřeleckého pluku. 

• Heroun František 22. pěší prapor. 

• Husák Václav, desátník, 92. pěší pluk. (1919) 

Parcelní protokol, r. 1913 

Parcelní protokol nám prozrazuje na jaké ploše sedláci 
obhospodařovali půdu, jaký typ kultury měli k dispozici a čistý užitek z 
této půdy. Ještě v roce 1913 v Úhercích hospodařil hrabě Josef 
Herberstein, a to s výměrem jednoho hektaru, osmi arů a 69 
čtverečních metrů. Největšími statky však byly statky obecních sedláků, 
Šalamouna Josefa, Jiráska Františka a dalších. Část polností patřila 
panství Panenský Týnec. 

Dobové milníky prozatím vyčtené z dostupných pramenů 

Zpravidla vycházím z pramenů Filozofického ústavu Akademie 
věd ČR, tudíž i datace níže uvedené jsou převzaty z archivních zdrojů. 
Jedná se o prameny: Regesta diplomatica nec non epistolaria 
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Bohemiae et Moraviae, Codex diplomaticus et epistolaris regni 
Bohemiae. 

R. 1088 - obec již drahná léta stojící (Josef Smolík), asi r. 1088 
něco pozemků i s vinaři darováno králem Vratislavem Vyšehradského 
klášteru při jeho zakládání. 

Pozn. aut.: Nutno podotknouti, že záznam tento jest uložen v CDB 
I. jako acta spuria, tudíž jeho hodnověrnost si lez jen domýšlet. Ohledně 
překladu latinského obsahu jsem kontaktovat projekt překladu Českého 
diplomatáře Ústavu pomocných věd historických a archivnictví při 
Masarykově univerzitě v Brně. Mám přislíbenu pomoc, avšak doposud 
na další reakce čekám. 

R. 1115 - vévoda Vladislav I. daroval Kladrubskému klášteru vinici 
s pěti vinaři, obdarování Bedřich, syn Vladislava II., r. 1186 obnovil. 

R. 1222 - král Přemysl Otakar I. postoupil kladrubskému klášteru 
půl vsi Úherce. 
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R. 1239 - Papež Řehoř IX. potvrdil Kladrubskému klášteru 
všechen majetek uvedený v listině a i to, čehož byl držení v Úhercích. 

Toto jsou jen ta nejvýznamnější data, údajů dalších mám mnoho 
a vycházím z obrovského množství nalezených dokladů, odkazů a 
zmínek o obci Úherce napříč literaturou. Prozatím mimo beletrii, na níž 
bych časem chtěl ale také dosáhnout i přesto, že vypovídající hodnota 
faktických údajů bude zřejmě nižší. 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Zdroje a vysvětlivky 

Mezi významné prameny řadím níže uvedené knihy a publikace. 
Řada z nich je dostupná již jen v archivech prezenčně a tak si vyžadují 
obrovskou časovou dotaci. Snažil jsem se v nich vyčíst to nejdůležitější 
a vypsat v poznámkách. Mnohé se mi za povedlo sehnat i fyzicky. 
Vypsány jsou zde pouze knihy,  

Sv. Prokop, jeho kláštery a památky u lidu (r. 1895, František 
Krásl), Krok a jeho dcery (r. 1921, Karel Kramář jr.), Statky a jmění kolejí 
jezuitských, klášterů, kostelů (r. 1893, Tomáš V. Bílek), Život starých 
slovanů (Niederle Lubor), Slované a němci v staré době Cl: Ptolemaia 
Velká Germania (r. 1903 Dr Jan Slavík), Soupis památek v lounském 
okrese, Přehled České archeologie, Památky archeologické, (Nákl. 
Archaeologická komise pří Česká akademii císaře Františka Josefa pro 
vědy, slovesnosti a umění a Archeologického sboru Musea Království 
Českého, r. 1886) - Josef Smolík, Seznam míst v Království českém (r. 
1907), Věk barbarů, (r. 2005, Eduard Droberjar) 
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