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Úvodník
Vážení občané,
zdravím Vás v novém roce a přeji Vám
i Vašim rodinám hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v roce 2012.
Doufám, že tento rok bude pro nás
úspěšnější než rok 2011, a že se o to vlastním
přičiněním všichni zasloužíme.
V minulosti jsme vydávali „Úterský
občasník“, ve kterém jsme se Vás snažili
informovat o dění v obci. Tento zpravodaj,
na jehož vydávání se podílel hlavně ing. Petr
Strádal, zanikl po jeho odchodu ze zastupitelstva.
Několikrát jsme se snažili tento informační občasník obnovit, ale z různých
důvodů, hlavně z důvodu zaneprázdnění
pracovníků úřadu, k tomu nedošlo.
Na posledním zasedání zastupitelstva
města jsme se rozhodli, že budeme v této
činnosti pokračovat. Toto rozhodnutí
vzniklo z iniciativy občanů, za což jim
děkuji.
Spolupráci Městskému úřadu na vydávání „Úterského Listu“ nabídly paní

Kamila Kozáková a Ida Kaiserová. V tomto
listu Vás budeme informovat o dění v obci
a budeme rádi, když se k této iniciativě
připojí co nejvíce občanů svými nápady
a podněty, na příklad ke zlepšení vzhledu
a ulehčení života v našich obcích.
O Vašich podnětech s Vámi budu
diskutovat, a pokud to bude reálné a ku prospěchu našich obcí, budu je prosazovat ke
schválení v zastupitelstvu města.
První kulturní akcí v letošním roce byl
4. února t.r. masopustní průvod a masopustní zábava, pořádaná ve spolupráci
Městského úřadu a Základní školy. Přes nepříznivé, mrazivé počasí se tato akce vydařila a děkuji všem, kteří se podíleli na její
organizaci i účasti.
První vydání „Úterského Listu“ bude
bezplatné a budeme rádi, když Vás zaujme
a bude ku prospěchu nás všech.
Další číslo vyjde 15. 4. 2012.

Z radnice
Předpokládané akce na rok 2012:
1. Oprava sálu v Úterý – bylo požádáno o dotaci z prostředků Plzeňského
kraje, předpokládané náklady 350 000,– Kč
(z toho dotace 245 000,– Kč). Uvažuje se
o rekonstrukci topení a rozvodů vody,
opravě elektroinstalace, přestavbě baru
a rozšíření prostoru pro sezení.
2. Druhou akcí, na kterou žádáme
o dotace prostřednictvím „MAS Náš re-

gion“ bude: Vyčištění studny a svedení
pramenů do vybudované nové sběrné
šachty pro napájení kašny u hospody.
Celková výše nákladů se uvažuje 90 000,–
Kč, z toho dotace 54 000,– Kč.
3. Dále se uvažuje o výměně vchodových dveří městských bytovek.
O dalších krocích údržby Vás budeme
informovat až po sestavení a schválení
rozpočtu na rok 2012.

Služby občanům
Autobusová linka
Mladotice –Bezdružice
Ode dne 12.12.2010 byla zřízena nová
autobusová linka číslo 127 MladoticeManětín-Bezvěrov-Bezdružice. Tato linka
navazuje na lokální železniční tratě a projíždí také Úterým.
Ve směru na Bezdružice odjíždí z Úterý
spoj v 7:45. 11:45 (jede v sobotu a neděli),
13:35, 15:45, 17:45 a 19:45.
V opačném směru odjíždí spoj z Úterý
v 6:17, 8:17, 14:07, 14:17 (jede v sobotu
a neděli), 16:17 a 18:17.
Rádi se od Vás dozvíme, jak jste s ve-

řejnou dopravou spokojeni, jaké spojení
Vám schází a kde byste například uvítali
změny jízdních řádů. (red)

Jubilea – leden, únor
V měsíci lednu se významného
životního jubilea dožívá paní Jarmila
Tyrnerová – srdečně blahopřejeme
a přejeme mnoho zdraví a radosti do dalších
let.
V měsíci únoru máme jubilantů více –
významná výročí oslaví paní Marie
Moravčíková, pan Miroslav Janerla, pan
Ladislav Kepl, pan Jan Klička a paní Lydie
Vrbová. Všem srdečně blahopřejeme a také
přejeme mnoho zdraví a radosti. (red)

Úterský masopust 2012
Již pošesté se v sobotu 4. 2. 2012 konal
v Úterý masopust, který pořádala základní
škola ve spolupráci s městským úřadem.
Vše vypuklo ve 13 hodin na náměstí, kde
průvodu požehnal pan starosta Miloš Říha
symbolickým předáním klíče od města.

spodyněk, chutná kořalička od hospodářů,
smích, pohoda. To byla kulisa u každého
z navštívených stavení. Celé ukončení masopustního veselení bylo u kašny, kde tekly
potoky slz za Bakchovu nevěru. Večer
proběhla na sále místního pohostinství
masopustní veselice.
Nezbývá tedy než poděkovat všem pohostinným hospodyňkám a samozřejmě
i úžasným a ukázněným maškarám. Dík patří také Vám všem, kteří jste si cokoliv na
masopustu zakoupili, protože tímto jste děti
z úterské školy podpořili.
Lída Zdražilová

Následovala masopustní svatba, kde
byli oddáni Anežka Rozverná a Josef
Masopust. Po obřadu následovalo hodinové
veselení spojené s tradiční mobilní
hospodou, prodejem klobás a dobrot. Pak se
průvod vydal obcí. I přes zimu a mráz
vyhrávala zvesela rázná kapela.
Musím říci, že nás překvapila pohostinnost místních. Všude se koledovalo,
hrálo, tančilo a potom samozřejmě pilo a baštilo. Výborně připravené pochoutky od ho-

Rozhovor s dr. Karlem
Waskou, I. díl
Jaký máte vztah k Úterý?
Do Úterý se naše rodina přistěhovala až
v roce 1958, takže jsem se tu vlastně
nenarodil. Ale jako by se stalo. Dětské
vnímání a postupné poznávání okolního
světa zanechává stopy asi v každém člověku
a bezpochyby se projeví tak, že člověk
někde „zakoření“. Já mám tyto kořeny
v Úterý. Za mého dětství to byla trochu
ospalá vesnice (tak jsme vnímali svou
zemědělskou obec – a přece, ústřední
prostor každý stále zval náměstím), bohatě
ozdobená kravinci na většině cest a ulic,
s mnoha neobydlenými a polozbořenými
domy. Neznalý návštěvník býval při bližším
pohledu zděšen, ale ty „bouračky“ byly
klukovským eldorádem. Zdálky bylo Úterý
i tehdy velice malebné a okolní příroda
nedotčená.
Dějinami městečka jsem se začal
vážněji zabývat až později a s úžasem
přitom zjistil, jak bohaté pramenné
dokumenty (ve srovnání s podobnými
malými městečky) se dodnes dochovaly.
Můžeme z nich sledovat poměrně podrobně
mnohé obecné historické jevy, k nimž se
leckde jinde informace nezachovaly. Takže
k „rodáckému“ vztahu se u mne připojuje
i jakási pýcha, co vše lze z interpretace
dokumentů zjišťovat. Kolegové historikové
ze mne již patrně mají legraci.
Jaké období považujete v historii
našeho města za nejzajímavější?
Osobně bych velmi rád poznal počátky
osídlení a vývoj v městečko, tedy období od
počátku 13. do snad poloviny 14. století. Je
tu otázka založení sídliště, vzniku trhu,
údajného dolování, vzniku městské
samosprávy atd. Řadu těchto problémů asi
již nedokážeme zcela jednoznačně doložit –
prostě nejsou dostatečné prameny. Při
výkladu se proto často musíme opírat o analogie zjištěné a prokázané jinde.

S Úterým jsou také úzce svázány dvě
další části; Olešovice a Vidžín. Co bychom měli vědět o těchto sídlech?
Užší spojení mezi Úterým a Vidžínem
se nakrátko objevuje už ve středověku. Obě
tato sídliště jsou zmiňována poprvé roku
1233, kdy se z panovníkova majetku dostaly
s dalšími 14 vesnicemi do držení tepelského
kláštera, v jehož poddanství pak setrvaly až
do roku 1848. Soudím, že jen za účelem této
směny byl vytvořen újezd (tzn. panovníkovi
úředníci se svědky objeli hranice určeného
území), který byl nazván vidžínským. Jak
v Úterý, tak ve Vidžíně byly přitom farní
kostely, v Úterý navíc i trh, dalo by se tedy
přirovnat k jakési střediskové obci, kterou
bychom z dnešního hlediska považovali za
významnější. Přesto nebyl újezd nazván
podle Úterý. Ke kostelům a farám ve
Vidžíně i v Úterý měl tehdy patronátní práva
řád německých rytířů, k majetku vidžínské
fary patřila navíc celá vesnice, totiž
Beranov. Snad proto byl Vidžín považován
za významnější. Obě fary i s Beranovem
koupil ihned tepelský opat od německých
rytířů.
Pozoruhodné je (můžeme-li věřit
staršímu, ale jinak spolehlivému historikovi
Augustu Sedláčkovi), že ve Vidžíně se
patrně udržely až do poloviny 16. století
usedlosti, snad dokonce tvrze, dnes ovšem
nejasné lokalizace, zemanů Levhartů
z Vidžína a Pecingárů z Bydžína, které
někdy po roce 1537 rovněž získal klášter.
Ke skutečnému připojení Vidžína k obci
Úterý došlo pak až roku 1960.
Máte v okolí Úterý svou oblíbenou
vycházku?
Ne, je tu všude krásně. Vycházky
obvykle přizpůsobuji stavu terénu. Musím
ale přiznat, že své přátele a známé, kteří
ještě Úterý nenavštívili, rád vodím
k Reitenbergerově prameni (my jsme tomu
ovšem říkávali prozaicky „Kyselka“).
ptala se Ida Kaiserová, pokračování příště

Bylinkářka radí
Milé čtenářky a čtenáři,
v této rubrice budou vycházet různé
rady našich babiček, bylinkářů současných i
historických a všech kteří mají své
osvědčené recepty. Věnovat se budeme nejen léčivým bylinkám a různým léčivým
návodům, ale i bylinkám v kuchyni. Prozradíme vám i některé kosmetické, nebo zahrádkářské recepty a rady.
Pokud i vy máte nějaký osvědčený
recept, pošlete nám ho. Rádi ho uveřejníme.
V prvním dílu vám poskytneme několik
rad jak na bolest v krku a na kašel
Mrkvový sirup na kašel
Do nádoby dáme 1/2 litru čerstvé
mrkvové šťávy, 4 lžíce medu. Za občasného
míchání na mírném ohni zahustíme do
sirupové konzistence, nevaříme. Užíváme
1 lžičku 5x denně.
Vincentka, mléko, med na astma
Do nádoby dáme převařené mléko, 1/3 l
vincentky kterou zahřejeme. Teplota nesmí
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Informace / inzerce

Zdražení vodného, stočného od ledna
z 81,26 kč/m3 na 83,51 kč/m3, včetně DPH
8. 4. Velikonoční zábava v Úterý
hraje Triget (Žlutice), začátek 20:00 hodin
koncert kapely May Day
Úterý – sál, 17. 3.
18. 2. 2012 Masopust v Bezdružicích
10:00 hod: začátek masopustního průvodu
20:00 hod: taneční zábava v Kulturním
domě v Bezdružicích

přesáhnout 70 stupňů. Ve směsi rozpustíme
kávovou lžičku medu. Pijeme ještě teplé.
Při bolesti, pálení a škrabání v krku
uvaříme 250 ml černého čaje, zchladíme pod
70 stupňů, přidáme polévkovou lžíci medu
a polévkovou lžíci másla. Dobře promícháme a ihned vypijeme.
Na bolest v krku také pomáhá každé dvě
hodiny rozkousat a sníst stroužek česneku
a pít čaj z tymiánu, kloktat slanou vodou,
nebo během dne cumlat koření hřebíček.
bylinkářka

Družstvo mladých hasičů SDH Úterý
hledá nové členy ve věku 6 – 14 let.
Informace na tel. č.: 602641425.
Ski areál Mariánské Lázně
nabízí jednu lanovku, 1 vlek, 4 sjezdovky
(celková délka 1450 m), ski bar, půjčovnu
a servis. Cena denní permanentky 300 Kč
Informace na tel. 603 971 765
Squashová hala a posilovna Bezdružice
objednávky na tel. čísle 374 629 303
nebo 721 546 638. Ceny za hodinu:
hala 120,– Kč, posilovna 50,– Kč,
půjčení rakety/míčku: 20/10,– Kč
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