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Novodobá historie 

 

 

 

 

 

 

 
obce Úherce počíná osamostatněním od střediskové obce Panenský Týnec a 

znovuustavením obecního úřadu v listopadu roku 1990. Ustavující zasedání nově vzniklého 

obecního úřadu se konalo 28. listopadu 1990. Do zastupitelstva byli zvoleni Václav Charvát 

jako starosta, Ing. Tůma místostarosta, Naděžda Tlustá, Renata Lancová, Břetislav 

Bubeníček, Stanislav Suk a Věra Snopová. Administrativní pracovnicí se stala Hana 

Vavrušková. Před nově zřízeným obecním úřadem vyvstala celá řada úkolů, vyplývajících 

z problémů, kterými obec žije. 

Nejzávažnějším problémem obce je neustálý úbytek obyvatel. Nejvíce obyvatel 

měla obec v roce 1880. Tehdy jich v ní žilo 311. Při sčítání lidu v roce 1981 jich bylo 101 a 

v roce 1991 již jen 72. Při posledním sčítání lidu v roce 2001 byl počet trvale bydlících 

obyvatel jen 68. Vedle obecného trendu přesouvání obyvatelstva z vesnic do měst je tato 

skutečnost v Úhercích podtržena tím, že zde ve své podstatě neexistuje žádná výroba, chybí 

tu restaurace, kulturní zařízení, škola a dokonce i obchod s potravinami. Místí občané jsou 

tak nuceni vyjíždět za prací, kulturou, nákupy a místní děti do školy jinam. Navíc jsou 

neustále likvidovány dříve zřízené autobusové spoje. 

Velmi vážným problémem je pitná voda. Na severním svahu obce je sice celá řada 

pramenů a silný pramen byl nalezen v blízkosti letiště, na jižním svahu však prameny zcela 

chybějí. Místní studny v naprosté většině obsahují vodu, která neodpovídá hygienickým 

normám. Obec má vybudovanou kanalizaci jen částečně a čističku odpadních vod nemá.  

Nedostatkem obce je neexistence lesa v blízkosti. Má však značný díl zeleně, 

kterou si občané pečlivě hlídají a les jim nahrazují četné remízky v okolí. Vesnice tím má 

poměrně čisté ovzduší. Klidné prostředí v obci někdy narušuje hluk z provozu blízkého 

letiště. 

Největším nedostatkem obce je velice malý příděl finančních prostředků od státu, 

neboť jsou přidělovány podle počtu obyvatel. Občané pro svou veřejně prospěšnou činnost 

také postrádají technickou pomoc, kterou jim dříve poskytovalo místní jednotné zemědělské 

družstvo. Pro nedostatek finančních prostředků obec neuvažuje o případné plynofikaci. 

Příkladnou péči věnují místní občané čistotě obce, údržbě veřejných prostranství, 

pravidelnému sekání trávníku, starostlivosti o historické památky a pravidelnému čištění 

vodní nádrže. Ta slouží nejen jako rezervoár vody v případě požáru, ale také jako místní 

koupaliště. V obci je pravidelně organizován sběr nebezpečného odpadu a odvoz popelnic. 

Hodnotu místa osídlení obce začíná zvyšovat ta skutečnost, že se v v blízkosti 

začalo s výstavbou rychlostní silnice dálničního typu Praha, Louny, Chomutov, Hora sv. 

Šebestiána, Chemnitz, což výrazně přispívá k přiblížení se obce k Praze a ostatním městům.   
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Rok 1991 
 

V tomto roce bylo započato s opravou zdi na hřbitově. Byl ustaven svazek obcí – 

Hříškov, Smolnice, Nová Ves, Bedřichovice, Toužetín, Sulec, Donín, Panenský Týnec, 

Žerotín, Vinařice, Úherce, a Chlumčany. Tyto obce se sdružily v akci pro výstavbu 

dálkového vodovodu.  

Z obce se odstěhovali manželé Nachtmanovi do Teplic. Přistěhovali se manželé 

Satýnkovi a Dundrová Ladislava. 
 

Rok 1992 
 

Byla provedena celková rekonstrukce veřejného osvětlení, která stála 77.000,- Kč. 

V obci začal svoz popele. Ve vsi pracovaly tři pracovnice na veřejně prospěšných pracích, a 

to: Charvátová Miluše, Procházková Vlasta a Suková Marie. Obec se stala akcionářem 

ČEZ (České energetické závody).  

V tomto roce zemřeli: 6. 2. Blažena Suková, 14. 8. František Srb a 17. 9. Josef 

Prošek. Z obce se odstěhovali Jiří Boula do Klobuk, Jarmila Mazánková se synem Janem 

do Loun, manželé Satýnkovi do Klobuk a po svatbě Stanislav Suk ml. do Třebíze.  
 

Rok 1993 
 

Obecní úřad schválil opravu hřbitovní zdi. Oprava byla zadána firmě Švarc, 

Panenský Týnec.  

6. 5. zemřela Anna Francová. Z obce se odstěhovali Marcela Charvátová do 

Telec a Charvát Václav ml. do Prahy. Přistěhovali se Bryndová Amálie, Kubrová Zdena a 

její synové Jiří a Pavel, Berchová Zdena. 
 

Rok 1994 
 

V tomto roce se konaly nové volby do zastupitelstva obce. Starostou byl opět 

zvolen Václav Charvát a místopředsedou se stal Jiří Dundr. Do zastupitelstva byli dále 

zvoleni Renata Lancová, Stanislav Suk, Naděžda Tlustá, Ing. Eva Tůmová a Břetistav 

Bubeníček. Jako účetní byla zvolena Hana Vavrušková. Za popelnici se od občanů vybírá 

ročně 400,- Kč. Bylo prováděno nové přiznání daně z nemovitostí a zastupitelstvo rozhodlo, 

že bude ponechán koeficient 0,3. Byla zakoupena obecní motorová pila v hodnotě 15.000,- 

Kč. Pokračovalo se v opravě hřbitovní zdi a byla provedena oprava a instalace místního 

rozhlasu. Na veřejně prospěšných pracích pracovaly 3 pracovnice a to: Charvátová Miluše, 

Procházková Vlasta a Suková Marie.  

25. 10. zemřela Miroslava Dundrová. Dobrovolně odešel ze života Ing. Jaroslav 

Tůma, místostarosta a velký ochránce Úherec. Jeho práce je a bude, zejména výsadba 

zeleně, po celých Úhercích vidět. Odstěhovala se Eva Procházková do Telec.  
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Rok 1995 
 

Byly schváleny odměny zastupitelům obce a to: starostovi 1.800,- Kč, jeho 

zástupci 700,- Kč a členům 1 x za čtvrt roku 300,- Kč. Započala stavba vodovodu, od 

Chlumčan přes Smolnici do Hříškova. Byl vyhotoven letecký snímek obce. Stále se 

pokračovalo na opravě hřbitovní zdi a na hřbitově se pokácely některé stromy, které zvedaly 

hroby. V červnu byl do obce zaveden telefon. Napoprvé to bylo 23 linek. Začala přestavba 

místností obecního úřadu. Byla zakoupena nádrž pro odpadní jímku k obecnímu úřadu.  

1. 2. zemřela Aloisie Jandová a 5. 5. Vladimíra Svátková. Z obce se odstěhovali 

Zdeněk Kučera a Amálie Bryndová. Přistěhovali se Radek Vojtěch, Štěpánka Vojtěchová, 

Marie Uhlíková, Jakub Rychlík, Olga Rychlíková a David Rychlík. 

 

Rok 1996  
 

Dne 30. 9. došlo k uzavření prodejny Jednota. Provádělo se brigádně čištění 

vodní nádrže. Byl zakoupen obecní křovinořez za 15 200 Kč. Začal svoz odpadků firmou 

Likor. Byly zrušeny autobusové linky v 11, 12,30, 21 a 23 hodin. Obecní úřad začal platit 

soukromou autobusovou linku jednou za 14 dní do Loun a zpět. Poprvé byl organizován 

sběr nebezpečného odpadu.  

10. 2. zemřela Vlasta Lancová, 17. 2. Zdenka Berchová, 8. 3. Václav Rubeš, 13. 3. 

Stanislav Suk a 11. 3. Zdenka Jirátová. Odstěhovali se Petr Lanc a Marie Uhlíková. 

Přistěhovali se Jiří Kořán, Vlasta Lancmanová a Danuše Petrtýlová. 

 

Rok 1997 
 

Započalo se s přestavbou interiéru obecního úřadu. V tomto roce zde bylo 

proinvestováno 117 706 Kč. Prováděly se opravy hřbitova, které stály 34 962 Kč. Firma 

Švarc prováděla opravu hasičské zbrojnice.  

 28. 8. zemřel Václav Henzl. Z obce se odstěhovali Petrtýlová Danuše, Olga 

Rychlíková a její syn David. 

 

 Rok 1998 
 

Konaly se volby do zastupitelstva obce. Starostou obce byl zvolen Václav Charvát. 

Jeho zástupcem Věra Snopová a členové Luboš Brynda, Renata Lancová, Naděžda Tlustá, 

Jiří Dundr a Marie Suková. Náhradníky byli zvoleni Břetislav Bubeníček a Eva Tůmová. 

Administrativní pracovnicí byla opět určena Hana Vavrušková. Pokračovalo se nadále na 

opravě hasičské zbrojnice. Byla usazena odpadová jímka z obecního úřadu a na úpravách 

interiéru bylo proinvestováno 128 937 Kč.  

 Z obce se odstěhovali Jiří Kořán, Vlasta Lancmanová a Josef Franc. 
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Rok 1999 
 

Pracovalo se na přípravě veřejného vodovodu. Bylo zažádáno o provedení 

územního plánu. Na dokončovacích pracích úpravy interiéru OÚ bylo proinvestováno 

103 666 Kč. Dokončovala se přestavba kanceláře obecního úřadu. Jako každoročně se 

čistila vodní nádrž. Došlo k setkání obcí s názvem Uherce. Setkání se účastnili Václav 

Charvát, Věra Snopová, Jiří Dundr a Renata Lancová. Setkání se konalo v Úhercích u 

Dobrovic. Obec na toto setkání věnovala pivo z  pivovaru Louny a koláž fotografií obce, 

kterou zhotovil Josef Maleček z Panenského Týnce. Prodaly se akcie Severočeské 

plynárenské a Severočeské energetiky, které obec získala jako vstupní dar od státu. Obec 

podala přihlášku do soutěže „ Obnova vesnice“.  

Z obce se odstěhovali Štěpánka Vojtěchová, Marta Prošková, Zdenka Kubrová a 

její synové Jiří a Pavel.  
 

Rok 2000  

Obec vstoupila do mikroregionu Peruc. Prováděl se průklest zeleně v obci. Byly 

přijaty tři pracovnice od úřadu práce a to Dundrová Ladislava, Frydryšková Dagmar a 

Lancová Renata ml. na veřejně prospěšné práce, což se výrazně projevilo na zvelebení 

veřejných prostranství v obci. K jejich činnosti byla zakoupena trávní sekačka v ceně 15 000 

Kč. Obec nechala vypracovat místo územního plánu urbanistickou studii. Tato studie byla 

vypracována Ing. arch. Karlem Chloubou, který taktéž navrhl projekt fasády na budově 

bývalé školy s předběžnou cenou 600 000 Kč. Do obce začal dojíždět školní autobus. 

Projektant Roman Hladík z Žatce začal s přípravou projektu rozvodu vody po obci. Pro 

obecní úřad byla zakoupena kopírka k počítači v hodnotě 15 000 Kč. Počítač stál 50 000 Kč. 

Byl opraven pomník padlých. Opravu provedla firma Šrajer z Pálče. Oprava stála 18 000 

Kč. Dokončila se fasáda na hasičárně. Celková oprava hasičárny stála 82 642 Kč. Chalupář 

pan Pešek z č. p. 27 začal brigádně opravovat kapli a pro tyto účely byl zakoupen materiál 

v hodnotě 17 300 Kč. 

Zemřel Vladimír Hajm. 

 

Rok 2001 
 

V tomto roce byla provedena oprava fasády obecního úřadu. Po výběrovém řízení 

prováděla opravu firma Stavum Louny. Ze soutěže „Obnova vesnice“ získala obec 

200 000 Kč na tuto opravu. Oprava fasády započala 1. srpna a dokončena byla 

30. listopadu. Fasáda stála obec 675 000 Kč. Dále byl položen do země přívodní kabel od 

stodoly u Pešků k budově školy a budova byla opatřena zabezpečovacím zařízením 

v hodnotě 23 000 Kč. Dne 4. 11. zemřel po krátké a těžké nemoci dosavadní starosta pan 

Václav Charvát. Novým starostou byla dne 24. 11. zvolena Věra Snopová, místostarostou 

Jiří Dundr a do zastupitelstva nastoupil náhradník Břetislav Bubeníček. V obci nadále 

pracovaly na veřejně prospěšných pracích tři pracovnice a to Ladislava Dundrová, Renata 

Lancová a Dagmar Frydryšková. V obci byla znovu zavedena tradice „Pálení čarodějnic“. 
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Na organizaci této oslavy se výrazně podíleli Luboš Brynda a Albín Kubištík. Oslavy se 

zúčastnilo 78 lidí. Této oslavě předcházela výzdoba vesnice. Po obci byly rozvěšeny figuríny 

čarodějnic. Na této výzdobě se výrazně podílely Ladislava Dundrová a Zuzana Kubištíková. 

Zemřel Václav Charvát a Ladislav Tlustý. Odstěhoval se Otta Kos. Přistěhovali se 

Albín a Zuzana Kubištíkovi a jejich děti Albín a Zuzana, Karel a Dana Šípkovi a Aleš a 

Dana Černí. 
 

Rok 2002  
 

V tomto roce byl vypracován projekt vodovodu a jeho rozvodu po obci. Projekt 

stál 80 000 Kč. Byl pořízen pro občany letecký snímek a bylo prodáno 50 kusů. Bylo 

uzavřeno stavební spoření občanů na výstavbu vodovodu. Na hřbitově byl proveden povinný 

vrt ke zjištění doby tlení. Vrt stál 6 000 Kč. Pořádaly se brigády na čištění požární nádrže, 

obnově hřiště u bývalé školy a na úpravě veřejných prostranství obce. Opět bylo 

organizováno pálení čarodějnic. V předvečer této oslavy byly jako v loňském roce zavěšeny 

po obci figuríny čarodějnic. Na večerní oslavě hrála country kapela, kterou zajistil Pavel 

Mencl, který taktéž zorganizoval z občanů mužského pohlaví pro ženy muzikálové 

představení a je od té doby v obci přezdíván rejža. Z této oslavy byl pořízen videozáznam, 

který je uchován na obecním úřadu jako součást kroniky. Dne 1. a 2. listopadu se pořádaly 

volby do zastupitelstva obce. Starostou byla zvolena Věra Snopová, místostarostou Aleš 

Černý a zastupiteli Karel Šípek, Luboš Brynda, Jiří Dundr, Renata Lancová a Radek 

Vojtěch. Administrativní pracovnicí byla určena Hana Vavrušková. 

Z obce se odstěhovala Raja Kučerová. Přistěhovali se Vasil Kučera, Věra 

Menclová, Zuzana Fafejtová a Václav Henzl. 

Rok 2003 
 

Únor 

V průběhu měsíce byla zakoupena pro obec travní sekačka za 15.000,- Kč. 

7. března 

Otřásla obcí tragická událost, kdy byl ve stodole v č p. 28 nalezen mladý 20letý 

chlapec Jíří Ekrt z Kokovic, který se tu u svých prarodičů oběsil. 

30. dubna 

Obec organizovala tradiční pálení čarodějnic, kterému předcházela výzdoba obce. 

Opět byly po obci rozmístěny figuríny čarodějnic. Tyto atrapy byly tak zdařilé, že dokonce 

jedna z nich byla zcizena a později nalezena v restauraci v Klobukách, kde jí údajně místní 

štamgasti posadily ke stolu, nabízeli jí alkoholické nápoje a žádali na ní sexuální služby. 

Vydařený večer zpestřili hudebníci z Chomutova, které pozval Pavel Mencl. 
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Červen 

V tomto měsíci proběhlo v obci referendum, ve kterém se občané vyjadřovali ke 

vstupu do Evropské unie.  

14. srpna 

Přes obec se přehnala silná vichřice, která nadělala značné škody na střechách 

domů, ale zejména na stromoví.  

3. října 

Tohoto dne oznámili Luboš Brynda a Dagmar Frydryšková, že vstoupili do 

svazku manželského. 

22. října 

Proběhlo výběrové řízení na stavbu vodovodu po obci. V tomto řízení jako nejlepší 

byla vybrána Vodohospodářská společnost Chomutov 

3. listopadu 

Narodil se Jakub Stuchlý. Spolu se záznamem z 3. října, zvláště tato druhá 

radostná událost se stala radostnou událostí pro celou obec, která přináší u občanů 

optimistické myšlenky, že snad přece jen obec neumírá, ale naopak žije a občané s radostí 

sledují mladou maminku s kočárkem, která se prochází po obci. 

Listopad 

V tomto měsíci obdržela obec jako dar od podnikatele pana Pospíšila nábytek pro 

úřadovnu obecního úřadu. 

6. prosince 

Obecní úřad daroval 9 balíčků místním dětem k oslavě Mikuláše a jako dar za 

pomoc dětí při čištění vodní nádrže. 

 

V průběhu roku se aktivně pracovalo na projektové dokumentaci stavby 

veřejného vodovodu. Náklady spojené s touto přípravou již dosáhly částky 100.000,- Kč. 

Manželé Vojtěchovi podali žádost a zahájili přípravnou činnost pro stavbu 

nového domu. Obecní úřad jejich snahám vyšel vstříc, neboť v tom vidí náznak rozkvětu 

obce. 

Hrdost místních občanů nad tím, že žijí sice v malé, ale v čisté a upravené 

vesničce byla ohrožena tím, že Úherce nemají možnost zaměstnat lidi na veřejně prospěšné 

práce. Tento problém řešili občané tak, že s mimořádnou aktivitou přistupovali 

k brigádnické činnosti. Na úpravách obce odpracovali celkem 987 hodin. Od kapličky, 

směrem k obci byly vykáceny staré hrušky a místo nich vysazeno 9 nových stromků. V této 

oblasti a podél cesty ke starému mlýnu byly vysekány příkopy. Po celý rok byly sekány 

trávníky na veřejných prostranstvích a na podzim se zde shrabovalo listí. Provádělo se 

každoroční čištění vodní nádrže. Značné úsilí bylo věnováno přípravě čarodějnic. Prováděla 

se úprava a úklid hřbitova. Byla opravena vodárna obecního úřadu. Z Prahy byl dopraven 

darovaný nábytek a instalován v úřadovně OÚ. Místnosti OÚ byly vymalovány. Prováděla 

se oprava veřejného osvětlení a prořez stromů po vsi. Velké úsilí občané věnovali na úpravu 

hřiště u bývalé školy a jeho přestavbě na hřiště pro volejbal a petangue. Prováděla se zde i 

oprava zdí, vstupních sloupků a samotného vstupu na hřiště. Značný objem prací občané 

věnovali likvidaci padlých stromů v obci a úklidu po vichřici. 

Poděkování občanům patří nejen za jejich bezúplatnou činnost pro obec, ale i za 

to, že v mnoha případech využívali k této práci i své vlastní pracovní prostředky- motorové 

pily, sekačky na trávu, traktory apod. Vzhledem k tomu, že vichřice nezpůsobila škody jen 
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v obci, ale také v obecním lese, nabídl obecní úřad občanům těžbu dřeva z polomů a soušek. 

Do konce roku se podařilo z velké části obecní les vyčistit. 

Občané se stále více utvrzují v tom, jak důležitý je pečlivý výběr při volbě svých 

zastupitelů. Jestliže bývalý zemřelý starosta pan Václav Charvát byl obětavý, starostlivý a 

pracovitý člověk, lze to samé říci o současné starostce paní Věře Snopové, která svým 

osobním příkladem, přístupem k lidem a svými organizačními schopnostmi dokáže občany 

stmelit a aktivizovat k činnosti pro obec. V její osobě je na první pohled vidět člověk, který 

pro obec žije a dýchá a na obci je to znát.  

Rok 2003 byl rokem nebývale teplým a suchým. V Úhercích od jara do podzimu, 

až na pár kapek, vůbec nepršelo a teploty dosahovaly až ke 40 °C. Tato skutečnost se 

projevila na úrodě ovoce. Ovoce bylo menší, málo šťavnaté, ale za to mimořádně sladší a 

dříve dozrávalo. Výrazně se dařilo rajčatům a ovoce, zelenina a brambory nebyly postiženy 

plísní. Občané – houbaři velmi těžce nesli, že se v blízké vyhlášené houbařské oblasti 

bilichovských lesů houby vůbec neobjevily.  

 

V průběhu roku se do obce přistěhovala Věra Doležalová a přihlásil Pavel Mencl. 

Z obce se odhlásili Tomáš Brož a Jaromír Tůma a odstěhovali Miroslav Pešek, Věra 

Doležalová a Marie Pešková. 
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ROK 2004 
Leden - počasí  

Loňské vánoce byly romanticky bílé a v průběhu ledna nás potrápily silné mrazy. 

Teploty dosahovaly hodnot až -17 °C. 

21. leden - schůze hasičů  

Na schůzi dobrovolných hasičů byl zvolen nový omlazený výbor. Starostou byl 

zvolen Václav Hanzl velitelem Albín Kubištík. Jeho zástupcem se stal Luboš Brynda a 

strojníkem Bohumil Lanc. 

Březen - počasí 

Na počátku března přišlo několik velmi příjemných teplých a slunných dnů. 

V polovině měsíce dosahovaly teploty až 20 °C. 

6. březen - kácení stromů 

Místní hasiči pokáceli kolem školy staré a poničené akáty, na kterých se 

podepsala loňská vichřice. Škoda jich, ale zub času nelze zastavit. Na místo starých musejí 

nastoupit mladé stromy. 

16. březen 

Ve věku nedožitých sedmdesáti dvou let zemřela žena učitele paní Naděžda 

Tlustá. V minulých letech se výrazně podílela na práci místní samosprávy. Čest její 

památce! 

Během tohoto měsíce místní obyvatelé a chalupáři uklízeli náves, vysekávali 

porosty a odklízeli staré spadané listí. Na náves bylo zase radost pohledět. Stihli to včas, 

protože ke konci měsíce se výrazně ochladilo a vrátily se noční mrazíky. 

Duben – 

V tomto měsíci byly vysazeny nové stromky na prostranství před obecním úřadem 

(školou) a započalo se s opravou zdi u této budovy. Zároveň byla pokosena první tráva na 

návsi a veřejných prostranstvích. 

Pod patronací místních hasičů bylo uspořádáno „pálení čarodějnic“ Hasiči 

zajistili dřevo a postavili velkou hranici. Zároveň byly po obci již tradičně pověšeny na 

několika místech figuríny čarodějnic, které navozovaly tu správnou atmosféru. V rámci 

večerního programu pohoštění zajistila Zuzana Kubištíková a hudbu Václav Charvát. Ten 

také byl autorem hezké prezentace na webových stránkách. 

Květen 

Měsíc květen lze charakterizovat jako poměrně chladný a deštivý. O to více úsilí 

museli občané věnovat sekání rychle rostoucí trávy na veřejných prostranstvích. 

Radek a Štěpánka Vojtěchovi započali s výkopovými pracemi na stavbě nového 

domu. Dům se bude nacházet nad pískovcovou skálou vpravo na samotném okraji obce při 

příjezdu od Panenského Týnce. 

Poslední týden v měsíci se začala vypouštět voda z požární nádrže a celá nádrž 

byla pečlivě vyčištěna a zbavena nánosů, neboť slouží místním dětem i jako koupaliště. 

5. červen - svatba 

Dnes se provdala Jaroslava Kosová za manžela Zdeňka Buřta z Koštic. Jaroslava 

obdržela od svého dědy a babičky Ekrtových dům č. p. 28, který v současné době opravuje. 



 76 

6. červen - Z. Fafejtová 

Ve věku 92 let zemřela paní Zuzana Fafejtová. Čest její památce! 

V závěru měsíce místní občané pokračovali v pracích na opravě zdi u školního 

hřiště. 

10. červenec - přírůstek v obci 

Významnou událostí bylo narození nové občanky Úherec. Byla to Johanka 

Vodňanská a obohatila malou skupinku dětí naší obce. 

24. červenec - hřiště  

Tohoto dne 

bylo slavnostně otevřeno 

hřiště u bývalé školy. 

Výstavbě a úpravě jeho 

okolí věnovali místní 

občané značné úsilí. Na 

slavnostním otevření se 

sešlo kolem čtyřiceti lidí. 

Hrál se nohejbal, volejbal 

a petangue. Na grilu si 

občané opékali přinesené 

párky a špekáčky. 

Hudební produkci zajistil 

pan Václav Charvát. 

Všichni se shodovali na 

tom, že takové setkávání občanů by se mělo stát tradicí. 

5. srpen – Svatopluk Procházka  

Oběsil se ve stodole svého objektu č. p. 41. Zemřel ve věku 53 let, když neunesl 

tíhu svých životních problémů. 

28. srpen - sportování  

Krásného počasí využili občané Úherců a uspořádali další společné setkání na 

hřišti bývalé školy. 

10. září- pracovní aktivity  

Na brigádě, při které byla spolu s opravou střechy chlívků definitivně dokončena 

oprava zdi u bývalé školy, občané odvedli kus poctivé práce. Ta výrazné přispěla ke 

zkulturnění prostředí okolí hřiště. Poděkování zaslouží zejména pánové Vavruška, Snop, 

Mencl, Černý, Šípek a paní Snopová., Stavební firma, které byla práce nabídnuta, 

požadovala za tuto práci 100 tisíc Kč. Celková akce takto stála obec jen čtyři tisíce za 

nakoupený materiál. Na opravě zdi bylo odpracováno celkem 177 brigádnických hodin. 

V současné době je tento nezištný přístup obyvatel už vzácný. 

Počasí – 

Celé letošní léto bylo poměrně suché s minimálním množstvím dešťových srážek, 

což těžce nesli místní houbaři, neboť i v polovině září rostly houby v okolních lesích jen 

sporadicky.  

Vodovod - 

V průběhu měsíce října byl položen dálkový vodovod přes území katastru obce. 

Tuto práci prováděla firma Ekostavby Louny. 
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Celý měsíc byl poměrně teplý. Teploty na samém konci měsíce se pohybovaly 

okolo 15 °C. V obci probíhaly brigády na shrabování listí. 

Finance – 

 Před obecním úřadem stál mimořádně složitý úkol a to zajistit finanční 

prostředky na výstavbu veřejného vodovodu v obci. Ministerstvo zemědělství obci dalo 

1 138 000 Kč. Od Severočeské vodárenské společnosti získala příspěvek v částce 570 000 

Kč. S tím však vyvstal před obcí požadavek proinvestovat v roce 2004 1 750 000 Kč. Pro 

bezproblémové zajištění finančních prostředků obec také získala překlenovací úvěr 

500 000 Kč. 

Listopad - odpadní jímky 

V listopadu byla v obci zorganizována akce hromadného nákupu umělohmotných 

vodoměrných jímek. Občané získali tyto jímky se značnou slevou. 

Prosinec –  

Dne 7. 12. byl proveden první výkop rozvodu dálkového veřejného vodovodu 

firmou Vodohospodářská stavební společnost Chomutov. 

V průběhu měsíce prosince byla provedena oprava střechy stodoly v č. p 25, která 

byla zničena při požáru v roce 2002. 

Měsíc prosinec byl poměrně značně teplým měsícem. Teploty se pohybovaly v 

naprosté většině nad nulovými hodnotami, takže místní občané prožili Vánoce i Nový rok 

na blátě. 

Milena Raisová a Hana Rubešová prodaly dům č. p. 45 manželům Ladislavovi a 

Daně Veselým. 

V tomto roce zemřeli Svatopluk Procházka, Zuzana Fafejtová a Naděžda Tlustá. 

Narodila se Johana Vodňanská. 

K trvalému pobytu se přihlásili Zdeněk Buřt, Anna Pohanková a Stuchlý Jakub. 

K 31. 12. má obec 63 trvale bydlících obyvatel. Z toho26 mužů, 31žen a 6 dětí. 

Průměrný věk obyvatel je 45,8 let. 
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ROK 2005 
Leden - počasí  

Až do 16. ledna obec čekala na opravdovou zimu. Teploty se i v noci pohybovaly 

nad nulou a ve dne dosahovaly až k +8 stupňům. Od tohoto data napadl sníh, který se 

udržel. 

Na počátku měsíce února dosahovaly v noci teploty až minus 15 stupňů. Toto 

mrazivé období trvalo až do 11. února, kdy přišla obleva, a teploty zůstaly nad nulou. Nový 

sníh s mírnými mrazíky se dostavil 19. 2. 

19. leden - Bohumil Lanc st. 

Tohoto dne zemřel ve věku devadesáti let pan Bohumil Lanc. V jeho osobě odešel 

člověk, který se velice výrazně podílel na činnosti místního sboru hasičů a za tuto aktivnost 

dostal i několik sborových vyznamenání. Měl i významný podíl na úspěšné práci místního 

jednotného zemědělského družstva. Pracoval velmi zodpovědně v jeho představenstvu. Z 

počátku jako účetní a později jako zootechnik a předseda. Čest jeho památce! 

Počasí –  

Ke konci měsíce února napadlo až 15 cm sněhu a teploty v noci klesaly k -17 °C. 

Dne 13. 3. přišla velká obleva a do obce vstoupilo jaro. Měsíc duben byl poměrně teplý, což 

zapříčinilo předčasné rozvinutí pupenů a květů stromů. Občasné ranní mrazíky ve značném 

rozsahu zničily letošní úrodu ovoce v obci. 

Čarodějnice – 

Jako několik let před tím, tak i v letošním roce pořádaly Úherce oblíbené pálení 

čarodějnic. Organizace této akce se chopili opět místní hasiči. Na výzdobě obce se nejvíce 

podílela paní Bryndová, Kubištíková, Vojtěchová a Snopová. Čarodějnice se nám v obci 

rozmnožily, neboť jich letos bylo vystaveno dvanáct. Bohužel dvě nám byly ukradeny. 

Přesto místní občané zaznamenali zvýšený provoz automobilů po obci, protože řada rodičů z 

okolí tyto výtvory ukazovala svým dětem. Této naší již tradiční akci věnoval zvýšenou 

pozornost i regionální tisk. Vyšly o tom dva články. Velmi zdařilý byl i večerní program, 

Vedle zapálené hranice, kterou vystavěli hasiči, zde hrála kladenská kapela. Tu pozval pan 

Mencl a přestávky velmi zdařile vyplňoval pan Charvát reprodukovanou hudbou. Po dlouhé 

době zažily Úherce roztančené občany. Tato skutečnost byla podtržena tím, že se jednalo o 

tanec jen na posekané trávě. 

Květen –  

V průběhu měsíce května byly provedeny dokončovací práce na rozvodu 

dálkového vodovodu po obci. Zbyla poslední fáze, a to přípojky k jednotlivým objektům. 

Kolem 20. května se náhle objevily přízemní mrazíky, které spálily veškerou úrodu ovoce a 

částečně i zeleniny, zejména vysázené okurky, rajčata a papriky. Na sklonku měsíce května 

dosahovaly teploty ke třiceti stupňům. Toto tropické počasí bylo ukončeno 30. května silnou 

bouří spojenou s krupobitím. 

Červen –  

Byla vyčištěna požární nádrž na návsi, 

která zároveň slouží ke koupání dětí. Zúčastnilo se 

24 brigádníků.  
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Červenec –  

Dne 20. července byla provedena a schválena kolaudace rozvodu dálkového 

vodovodu po obci. 

30. července se narodil Ladislav Veselý rodičům Daně a Ladislavu Veselých, kteří 

se spolu se synem Jaroslavem přistěhovali do č. p. 45. 

Říjen – 

Měsíc říjen byl charakteristický tím, že se celá obec zabývala výkopy pro vodovod 

jednotlivým objektům. Pro hezké počasí a elán občanů byly urychleny práce na přípojkách 

k jednotlivým domům. Do 7. listopadu bylo třicet šest přípojek z padesáti dokončeno. 

Listopad –  

Hezké a poměrně teplé počasí trvalo až do poloviny listopadu. Místní houbaři tak 

nosili plné košíky hub ještě 17. listopadu. Po tomto datu se ochladilo a teploty klesaly pod 

bod mrazu. Počátek měsíce prosince byl poměrně teplý s teplotami kolem nuly. 

Prosinec –  

12. prosince se do obce přistěhovala Miroslava Anglettová-Pflegerová, která si 

spolu se svým manželem koupila dům č. p. 6. 

Vánoce v Úhercích byly na blátě. Sníh napadl až 27. a udržel se do nového roku. 

Ze statistiky: 

K 31. 12. obec proinvestovala na veřejném vodovodu 3 050 980,50 Kč. 

Za odvoz odpadu zaplatila 40 484 Kč a za odvoz nebezpečného odpadu zaplatila 

10 075 Kč.  

Od lidí za odpad vybrala 19 29l Kč a za třídění plastů získala 3 000 Kč. 

Místní občané v rámci akcí obecního úřadu odpracovali bezplatně 552 

brigádnických hodin a místní hasiči navíc 399 hodin. 

V tomto roce koupila Miroslava Anglettová-Pflegerová objekt č. p. 6, Kristýna 

Zavalatá č. p. 24 a firma Biopreparáty s.r.o Únětice objekt č. p. 1.  

Zemřel Bohumil Lanc st. a narodil se Ladislav Veselý. Odstěhovali se Stuchlý 

Radek, Stuchlý Jakub, Stuchlá Petra a Pohanková Anna.  

K trvalému pobytu se přihlásili Veselá Dana, Veselý Ladislav, Veselý Ladislav ml. 

a Miroslava Anglettová-Pflegerová. 

Trvale bydlících obyvatel v obci k 31. 12. je 63, z toho26 mužů, 30 žen a 7 dětí. 

Věkový průměr je 45,4 let. 

 


