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Úvodem
Ke Kronice obce Úherce 2019
V roce 2019 se v naší obci udála řada událostí, které jsem se
pokusil zaznamenat v této Kronice. Přijměte pozvání k jejich
připomenutí.
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Události v roce
2019
Jak se žilo v Úhercích

Noví občané obce Úherce
• Eliška Kopecká, narozena 16.6.2019

Sňatky
Sňatky jsme letos žádné neevidovali, bohužel však jedno z loni
uzavřených manželství se nepodařilo uchovat.
Přistěhovali se
Nově se v Úhercích přihlásilo celkem 6 občanů:
Bareš Jiří, Bořecká Aneta, Bořecký Josef, Suková Sandra, Gregor
Pavel, Vesela Veronika.
Významná jubilea
Významná jubilea letos oslavil:
• Jiří Budil, 70 let.

Opustili nás
• Šípková Dana, ve věku 77 let.
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Statistické údaje
V Úhercích jsme na konci roku 2019 evidovali 83 trvale
přihlášených obyvatel. To je o dva méně než v roce loňském. Z toho 41
žen a 42 mužů. Dětí do 15 let zde pak žilo 12. Průměrný věk obyvatel je
37 let, z toho muži 38,6, ženy 35,3 let.

Počasí v roce 2019
Tento rok se vyznačoval značně suchým a horkým počasím, jak
jsme si již museli zvyknout. Těžko říci, zda jde o jev klimatických změn
způsobených člověkem, či o periodické výkyvy tak, jak je popisují třeba
některé starší Kroniky. Celý rok 2019, a zejména jeho poslední čtvrť, byl
ve znamení značně větrných dní. Leckdy vítr dosahoval síly, jíž bychom
očekávali spíše na vrcholcích hor. V obci ke škodám nedošlo, ale cesty
po těchto větrných dnech byly lemovány popadanými větvemi i ploty.
Úroda na zahradách místních občanů byla navzdory počasí
vcelku dobrá. Oproti loňskému roku se letos moc nedařilo jablkům, za
to ořechů se na podzim sbíralo dosti.
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Událo se

Změna elektrického vedení a veřejného osvětlení
Kompletní rekonstrukce rozvodu elektrického vedení je úspěšně
za námi. Navzdory všem potížím a složitostem, které nastaly je potřeba
poděkovat starostce obce, Zuzaně Kubištíkové, a p. JK za dobře
odvedenou práci. Nikdo s takovou akcí neměl zkušenost a přesto se
vše zdárně povedlo. Zároveň bylo kompletně vyměněno i veřejné
osvětlení v obci a byly zavedeny lampy i do míst, kde dříve nebyly.
Celá tato akce, společně s právě dokončovanou opravou nádrže,
jsou velkou zátěží na místní zastupitele a všechny, kteří s tím pomáhají,
a zároveň na obecní pokladnu. Navzdory tomu, jak se události sešly,
jak je nezbytné je vyřešit prakticky v jeden čas, obec se nijak nezadluží.
To je velmi dobrý výsledek hospodaření, kdy se tyto akce hradí z
naspořených prostředků obce.

Vox populi vox Dei
V květnu se místní občané měli možnost vyjádřit k dění v obci na
poměrně velké sešlosti v rámci schůze Zastupitelstva. Schůze to byla v
pravdě emotivní a vyhrocená, avšak starostka obce veškeré dotazy
věcně a jednoznačně zodpověděla. Rozptýlila tak některé nepravdy a
fámy, které zde kolovaly. Tuto schůzi inicioval místní občan p. JB, který
nepříliš zdvořilým způsobem předal starostce obce některé své pocity
vylíčené v několikastránkovém dopise. Pomineme-li formu, která byla
dopisová, neformální, s řadou chyb, ve finále to celé bylo ku
prospěchu všech.
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A to proto, že napříč obcí panovala řada zkreslených informací,
spíše možná domněnek, k nimž bylo potřeba se vyjádřit a společně s
občany je vyjasnit. Bohužel v dnešní informační době je pro některé
lidi těžké spolu hovořit.
Nový web obce
Společnost poskytující redakční systém, který obec používala pro
svůj web, přestala poskytovat podporu a de facto rušila všechny weby
na něm postavené. V říjnu tak bylo třeba rychle zajistit webové stránky
nové, a to s plnou administrací. Webové stránky zajistil místní občan
LH, a to cele zdarma vč. všech náležitých licencí.
Informační SMS kanál pro občany
Obec zřídila SMS informační službu, díky které je možné rychlé
zprávy občanům registrovaným do systému posílat přímo na jejich
mobilní telefony. Zaregistrováno je asi 45 občanů obce. SMS kanál je
rozdělen na více uživatelských skupin, může tak sloužit i SDH nebo
zastupitelům obce.
Změny ve složení Zastupitelstva
V květnu rezignoval na mandát Zastupitele a místostarosty Lukáš
Hraběta. Tím se celkově snížil počet zastupitelů na šest.
Místostarostkou pak byla zvolena Dagmar Bryndová.
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Volby do Evropského parlamentu
Proběhly nepříliš populární Volby do EU parlamentu, které se
napříč republikou potýkaly s poměrně malým zájmem občanů.
Demografické složení naší obce bohužel opět reflektovalo politické
preference PSP ČR.
Výsledky I. kola prezidentské volby v Úhercích:
• ODS … 5,76% (1 hlas)
• ANO, vytrolíme europarlament … 5,76% (1 hlas)
• ČSSD … 5,76% (1 hlas)
• KSČM … 10,52% (2 hlasy)
• Koalice Rozumní, ND … 5,76% (1 hlas)
• Koalice STAN, TOP 09 … 5,76% (1 hlas)
• SPD … 15,78% (3 hlasy)
• ANO 2011 … 47,36 (9 hlasů)

Zdroj: volby.cz
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Co nás čeká v dalším roce
Již velmi slibně vypadá dokončení požární nádrže na návsi.
Těšíme se na jaro, až práce znovu začnou a tato část obce bude
dokončena. Zároveň s jarem budou sundány další původní betonové
sloupy.
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Akce a významné události
Pálení čarodějnic
Každoroční pálení čarodějnic se
uskutečnilo jako obvykle 30.
dubna u obecního úřadu.
Hasiči připravili hranici,
občerstvení a posezení pro
všechny. Hranici společně
zapálili p. Snop a p. Hraběta, za
asistence Luboše Bryndy.
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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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.
14.1. Náhlá námraza
Ve večerních hodinách toho dne přiběhl na OÚ p. Pavel Gregor se
zprávou, že na cestě na Panenský Týnec havarovalo osobní vozidlo. Tč.
se na OÚ nacházel i velitel SDH, pan Jiří Kruk a i přesto, že nehoda
nebyla jednotkám IZS hlášena, rozhodl se situaci prověřit a vyjel k
nehodě svým osobním automobilem. Z důvodů velké a náhlé námrazy
se tam skutečně v zatáčce nacházel automobil, jemuž hrozilo
převrácení ze svahu, protože
jednou částí již byl nakloněn a
vzhledem k námraze nebylo
možné s ním pohnout. Velitel
hasičů se tedy rozhodl akci
oznámit na HZS s tím, že pro
bezpečnost projíždějících SDH
Úherce označí a budou toto
nepřehledné místo střežit do příjezdu posypových vozů, které již byly v
pohotovosti. Cesta byla zúžena tak došlo k zapadnutí i linkového
autobusu. Teprve asi po dvou hodinách byla cesta prosolena a díky
zručnosti a technice hasičů z Panenského Týnce se povedlo autobus
vyprostit. Havarovaný automobil zůstal do druhého dne než led
povolil.
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7.10. Likvidace vosího hnízda
Stejně jako loni, i tentokrát hasiči řešili
likvidaci vosího hnízda v č.p. 8, jednalo
se o rozsáhlé nové hnízdo pod
sádrokartonovými podhledy. Hnízdo
bylo zlikvidováno, snad už nadobro.
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Ouřecké jablko, dětský den a pohádková noc
Kulinářské setkání místních občanů a přátel z okolních obcí se
letos znovu neuskutečnilo a stejně tak se neuskutečnilo spaní pod
pergolou u Obecního úřadu a dětský den.
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Aktivity SDH Úherce
Bylo by nad rámec této Kroniky uvádět veškeré dění v SDH,
nicméně kromě mimořádných událostí a přípravy obecních akcí by zde
mělo být poznamenáno, že místní SDH získal celkem 4
nové dýchací přístroje Dräger. Ty
nahradili již dávno vysloužilé
původní dýchací přístroje, které
byly stáry kolem 30ti let. Zároveň
proběhlo v Žatci proškolení
některých členů SDH na dýchací
techniku.
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Slavnostní rozsvícení kaple a rozsvícení vánočního stromu
Stejně jako každý rok, i letos jsme se na začátku adventního času
sešli na rozsvícení vánočního stromku a kapličky na návsi. V obecní
stodole bylo přichystáno pohoštění a posezení. Vánoční stromek byl
tentokráte nový, který byl vsazen do stojanu vybudovaném u okraje
nádrže na návsi. Byly vyměněny i žárovky a zároveň občané mohli v
průběhu celého listopadu vytvářet své vlastní ozdoby a zavěsit je na
strom. Několik takových se i skutečně objevilo.
U kaple jsme se pak sešli k adventnímu slovu, jímž nás přijela
potěšit Dr. Jana Vendelínová a její promluva byla hluboká. Kéž bychom
si tato slova alespoň po část roku všichni uchovávali a rozjímali nad
jejich sdělením. Po promluvě jsme se
vrátili zpět do
obecní stodoly a v 17:30 hodin jsme se
přesunuli k vánočnímu stromku, ten
byl následně rozsvícen.
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Loučení s rokem 2019 a vítání nového roku 2020
Letošní společné loučení roku bylo velmi komorní v místní
hasičárně, kde se sešlo několik občanů.
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