
Vážení občané, Duben je přechodný měsíc mezi topnou 
zdravím Vás v měsíci dubnu při příležitosti sezónou a létem a často dochází ke spalování 
dalšího vydání Úterského listu. V tomto věcí, které do kotlů nepatří. I když se na to 
aprílovém měsíci slavíme jeden z nejvý- stále upozorňuje, někteří občané na 
znamnějších svátků – Velikonoce. Doufám, upozornění nereagují a ničí tím životní 
že tento svátek oslavíme v pohodě a veselí, prostředí a zdraví nás všech. Doufám, že tyto 
a že nám ho zpříjemní i dobré počasí. nešvary nebudou nadále pokračovat, 

První vydání Úterského listu bylo a že si všichni uvědomíme, že škodíme sami 
hodnoceno kladně, tak doufám, že to bude sobě, svým dětem a vnoučatům. Rovněž při 
úspěšně pokračovat i v dalších vydáních. spalování listí a větviček ze zahrady, je nutno 

V prvním vydání jsem Vás informoval dbát, aby oheň byl malý, a je třeba neustále 
o připravovaných akcích na letošní rok. přítomnosti až do úplného vyhoření ohniště. 
Byla nám přiznána dotace z Krajského Spalování je třeba nahlásit na MÚ – postačí 
úřadu na opravu sálu, kterou zahájíme po telefonem.
poslední kulturní akci, která se koná 19. Dále bych chtěl upozornit na uklízení 
května. Celkové náklady na opravu by měly exkrementů po Vašich psech, pokud je 
být 350 tis. Kč. Na druhou akci, kde se venčíte na ulicích. Uklízení po Vašich psech 
jednalo o vyčištění studny a vybudování je povinností, za kterou se nemusíte stydět, 
nové sběrné šachty pro napájení kašny jako za sebrání papíru, či jiného odpadu 
u hospody vodou, jsme dotaci nezískali. a úklidu kolem Vašich nemovitostí. Pokud se 
Žádali jsme prostřednictvím „MAS Náš budeme všichni snažit, bude naše město čisté 
region“, ale dotace nám přidělena nebyla. a hezké.

Další větší akcí bude výměna vcho-
dových dveří a dopisních schránek v by-
tovkách. Bude hrazena z rozpočtu města 
(312 tisíc).

ků p. J. Růžičkovi, prodej pozemku 
OS Náš region, prodej části pozemku pí. 

Výpis z usnesení ze zasedání zastu- S. Tučkové, pronájem parcely p. K. Pikrtovi
pitelstva města Úterý, konaného dne • volbu pana Zdeňka Škardy jako zástupce 
28.3.2012 ZM do školské rady

• směnu pozemků Pozemkového fondu, ZM bere na vědomí:
které jsou začleněny do areálu kotelny Kontrolu usnesení z minulého zasedání – 
za pozemek města.nebyly stanoveny žádné úkoly
• příspěvek Svazu Českých turistů ve ZM schvaluje:
výši 1 000,- Kč• návrh rozpočtu města Úterý na rok 2012
• příspěvek na podporu dětského dechového • žádosti občanů: pronájem části pozemku 
orchestru Juvenka ve výši 1 000,- Kčp. M. Konstantinovičovi, pronájem pozem-

Úvodník

Z radnice

březen / duben  2012/2

Miloš Říha – starosta



Florbalový turnaj

V sobotu 24.3.2012 pořádolo město 
Úterý v místní tělocvičně 2. ročník 
florbalového turnaje za účasti osmi týmů. 
Vítězem se staly FBC Krsy, které porazily 
ve finále, a to až na nájezdy tým Bejků 
z Olešovic. Bronzové medaile si odnesl 
vítěz prvního ročníku Ajax Úterý, který 
v boji o třetí místo porazil Green Horse 2:0. 
Všechny zápasy řídil, a to zdařile, rozhodčí 
Luboš Zdražil. Také děkujeme místním 
děvčatům, které se staraly o časomíru. Byly 
vyhlášeni i nejlepší střelci a brankáři. Celý 
turnaj proběhl v duchu fair play a teď se už 
těšíme na třetí ročník.

 
Konečné pořadí: 1. FBC Krsy, 2. Bejci 
Olešovice, 3. Ajax Úterý, 4. Green Horse, 
5. Invaze Chuti, 6. Bagrus Olešovice, 
7. Bezvěrov, 8. Gambrinus

Nejlepší střelci: 1. M.Konstantinovič 
(Ajax Úterý), 2. Vadinský (FBC Krsy), 
3. J. Konstantinovič (Bagrus Olešovice)

Nejlepší brankáři: 1. M.Vávra (Bejci 
Olešovice), 2. Dvořák (Ajax Úterý), 
3. V. Konstantinovič (Bagrus Olešovice)

ZM neschvaluje: • úpravu bývalé skládky v Olešovicích 
za hřištěm• prodej pozemku p. K. Pikrtovi
• vyřešit odvodnění vodoměrné šachty • Vstup do Svazu obcí Krašov
u hasičárnyZM ukládá:
Plné znění usnesení ze zasedání ZM Úterý • doplnění odpadkových košů (křížová 
je dispozici na vývěsní tabuli vedle MÚ cesta, sezení u hospody)
nebo na webových stránkách města.• opravit nápis o zákazu vstupu psů na 

hřbitov

Z radnice

Dobrý den. Myslím, že jsem přišel na 
zajímavý námět, nebo alespoň na věc k za-
myšlení. Dnes jsem se zajímal o rovno-
běžky, poledníky a jejich umístění vzhle-
dem k Úterý. A přišel jsem na zajímavou 
spojitost.

V roce 2007 město Stříbro otevřelo 
památník 13. poledníku (za kinem Slavia). 
Shodou okolností tento třináctý poledník 
prochází i naším městečkem! A to kon-
krétně kaplí sv. Václava! 

Nějak mi napadá otázka, jestli toto 
spojení nemá hlubší smysl...

Držím vám ve palce, vydržte.
S pozdravem Josef Kabeláč

V měsících březnu a dubnu se význa-
mných životních jubileí dožívají tito naši 
spoluobčané: 

Bohumil Mencl (2. 3 )
Viera Škardová (6. 3.)
Zbyšek Kmoch (26. 3.)
Lenka Bernardová (2. 4.)
Vilém Frank (14. 4.)
Irena Koutská (18. 4.) 

Gratulujeme a přejeme mnoho zdraví, 
štěstí a radosti do dalších let.

Čtenáři nám píší...

inzerce

František Vávra



 dictví, cestovní ruch a jiné drobnější akce. 
Jednak je sdružení samo žadatelem a rea-

Vážení a milí čtenáři, lizátorem a také poskytuje poradenskou 
činnost pro další subjekty a pomáhá jim V tomto čísle bychom rádi zahájili seriál 
s přípravou žádostí o finanční podporu věnovaný volnočasovým a neziskovým 
z různých zdrojů, od krajských a národních, organizacím, které působí na území naší 
až po fondy EU.obce. V každém čísle Vám představíme 

organizaci, jejíž náplní je péče o rozvoj na- Jaký význam má členství v MAS pro 
šeho území a lidských aktivit v něm. Chceme naši obec Úterý? 
touto cestou upozorňovat na záslužnou a ča-

Díky MAS došlo výsadbě zeleně a instalace sto málo vnímanou práci lidí, kteří tady žijí 
mobiliáře v Olešovicích a na Vidžíně, byla s námi. Seriál otevíráme rozhovorem s paní 
opravena komunikace mezi Olešovicemi Kamilou Prchalovou manažerkou sdružení 
a městem Úterý, v loňském roce byl na Místní akční skupina – Náš region, o.s.
školním dvoře postaven altán nebo byla 

Můžete, prosím, našim čtenářům vy- pořízena technika na údržbu zeleně. V roce 
světlit, co přesně znamená zkratka MAS? 2011 došlo k obnově altánu Reitenber-

gerova pramene a vyznačení části naučné V podstatě to znamená partnerství a spolu-
stezky Krajem živých vod. Pro děti byl loni práci veřejného, soukromého a neziskového 
připraven celodenní program zaměřený na sektoru na místní úrovni, a to na základě 
poznání minerálních pramenů a přírodního principu zdola-nahoru na nějakém vyme-
bohatství na Útersku a Tepelsku, obdobný zeném území. Díky MAS jsou připravovány 
program chystáme i v letošním roce. Je a realizovány projekty ve venkovském 
dobře si uvědomit, že nejde vždy jen o získa-prostředí zaměřené na řešení specifického 
né finanční prostředky, ale také o výměnu problému daného území. MAS je na území 
zkušeností s jinými subjekty a informace, naší republiky přibližně 150 a město Úterý je 
které se díky členství snadněji získávají.členem jedné z nich s názvem Náš region.

Jaké nejvýznamnější akce, projekty Od kdy působí MAS Náš region a kdo 
můžeme očekávat v letošním roce? je jejím členem?

Krom každoročně organizovaných akcí MAS Náš region je občanským 
(např. Den pro Náš region, Den živých vod) sdružením a byla založena v roce 2006. 
byl v letošním roce připraven projekt V současné době má 26 členů a působí na 
s názvem Skrytá bohatství aneb venkov území 18 obcí v Karlovarském a Plzeňském 
Plzni, navazující na iniciativu Plzeň – kraji. Rozkládá se od obce Stanovice u Kar-
Evropské hlavní město kultury 2015 . lových Varů až po Všeruby a Nevřeň u Plz-
Jednou ze tří regionálních programových ně. Mezi členy patří především neziskové 
linií této iniciativy je téma západočeské organizace a podnikatelé působící na území 
baroko. V jejím rámci se předpokládá zmíněných obcí. Obce samotné jsou členy 
vydání publikace o Karlu Reitenbergerovi, MAS prostřednictvím dobrovolného svazku 
bude podpořen tradiční Úterský jarmark, obcí Slavkovský les. Mezi členy mimo jiné 
který by měl být hlavním lákadlem pro patří také kanonie premonstrátů v Teplé 
návštěvníky regionu v roce 2013. Dalším nebo správa CHKO Slavkovský les.
výstupem jsou mistrovské kurzy barokní 

Jakým projektům jste se věnovali varhanní hudby, připravované ve spolupráci 
v minulých letech nejvíce? s o.s. BART, které budou uspořádány 

v srpnu 2013 ve čtyřech MAS. Hlavní část Naše činnost je zaměřena především na 
kurzu se bude odehrávat v kostele sv. Jana individuální projekty podporující rozvoj 
Křtitele právě v Úterý. obcí, obnovu kulturního a přírodního dě-

„
“

Seriál – občanská sdružení

Ida Kaiserová



Odpovídá Ťuí (Lukáš Křížek) 
a Pipin (Josef Kabeláč)

Co se vám na Úterý líbí, co tady máte 
rád?

Ťuí : Čistý vzduch, příjemní lidé, krásná 
krajina.

Pipin: Příroda, památky, klid, hezké pro-
středí pro život.

Máte nějaký pozitivní zážitek z po-
slední doby, co se povedlo?

Ťuí: Masopust – i když byla velká zima, 
tak se vydařil.

Pipin: Pochod Havrana Kryštofa – krá-
sně se rozvinul, nabývá na počtu účastníků 
a taky cestovatelské promítání na hospodu.

Co byste rádi ve svém bydlišti změnili?

Ťuí: Chtěl bych řádně opravit kašnu před 
hospodou, tak aby fungovala, protože tak 
tomu v posledních letech nebylo.

Pipin: Víc kulturních akcí, poslední 
dobou se na sále žádné nekonají. Myslím, že 
by pomohlo, kdyby pronájem sálu na kulturní 
akce byl zdarma a platil se pouze úklid 
a energie. A na náměstí bych vysadil stromy, 
tak jak to bylo v minulosti.

Představte si, že v Úterý by zase mohly 
vzniknout pivovary, mlýny, pila, koželuž-
na, atp. Jakou výrobu byste zavedl a proč?

Ťuí: Perpetum mobile, abychom se 
v tomhle životě měli líp.

Pipin: Rozvoj eko zemědělství, choval 
bych ovce a pěstoval ječmen pro Lukáše, aby 
měl co pít, až bude vyrábět perpetum mobile.

AnketaSlužby občanům

Ordinační hodiny 
lékařů v Bezdružicích:

MUDr. Tomáš Bohm – praktický lékař

Po 7:00 – 11:30 12:30 – 14:00
Út 7:00 – 11:30 12:30 – 14:00
St 7:00 – 11:30
Čt 7:00 – 11:30 15:00 – 18:00
Pá 7:00 – 11:30 12:30 – 14:00

Ordinační hodiny pro objednané
St 9:00 – 11:30
Čt ————— 15:00 – 18:00

MUDr. Eva Kapicová – dětská lékařka

Po 7:30 – 13:00
Út ————— 12:00 – 15:00
St 7:30 – 8:00

(odběry)

8:00 – 10:00 10:00 – 13:00
(poradna)

Čt ————— 12:00 – 15:00
Pá 7:30 – 12:00

V úterý s čtvrtek dopoledne se ordinuje 
v Pernarci od 8:00 do 11:30. 
K vyšetření je možné se předem 
objednat na tel. 374 629 373. 
Objednaní pacienti mají přednost!

MUDr. František Černý – Gynekolog

Po 9:00 – 11:00

Hana Holková – rehabilitace

Út 8:30 – 17:30
Čt ————— 13:00 – 16:00

Konstantinovy lázně: 

MUDr. Nuhlíčková – zubní lékařka
tel. 374 625 210
Konstantinovy lázně, V Aleji 98

Po 7:30 – 12:00
Út ————— 12:00 – 19:00
St 7:30 – 12:00
Čt ————— 12:00 – 19:00
Pá 7:30 – 12:00 be

ee
!



Milí čtenáři, když jsem se ptala občanů V ten čas místní opilec a tlučhuba 
Úterý na nějakou místní pověst vyprávěl mi poznamenal k rozcházejícímu se davu, že 
každý svoji verzi , která se od ostatních vždy v noci viděl opilého Jana potulovat se kolem 
nějak odlišovala. Vymyslela jsem si tedy na kupcova domu. Možná jej opravdu viděl, 
základě Vašeho vyprávění vlastní příběh. možná ale vycítil možnost, jak být jednou 
Budu ráda, když do redakce pošlete svoji v životě mocným tak, že může ovlivnit 
verzi nějaké místní pověsti, nebo nám ji i lidské osudy. Davu jeho slova stačila. Una-
budete vyprávět. Také nám můžete psát, kde vení lidé, propadlí v beznaděj po dlouhém 
byl nad Úterým podle Vašeho názoru po- boji s ohněm, měli v té chvíli svého viníka.
pravčí vrch. Dav je strašný, vedou jej ti největší 

křiklouni, uvážlivé hlasy bývají překřičeny. 
Možná nejvíc křičel nějaký Janem potupený Ve městě Úterý žil v malém domku na 
mladík, možná matka děvčete, které marně kraji města Jan se svou již starou matkou. 
plakalo po Janovi v jejím klíně, možná Matka Janova těžce pracovala, i v době 
některý z měšťanů řekl: ,,Takové obvinění sklizní pomáhala, aby na skromné živobytí 
se musí vyšetřit….“ Dav již byl v pohybu. bylo, když otec Janův před dvěma léty 
Neslyšel, neviděl, .. běsnil. ,,Žeňte paliče na zemřel. Přicházela do měšťanských domů 
popravčí vrch!!!“  a žádala o práci. Sil jí však ubývalo a mla-

dých služek bylo dostatek. Započal krásný letní den, modrá obloha 
bez mráčku, vše vonělo a zpívalo. A roz-Jan byl mladík statného těla, s tváří na 
běsněný lidský dav hnal Jana k popravčímu které libě spočinulo nejedno oko mladé 
vrchu nad Úterým. Tam už Jan neměl kam panny. V krčmě a při veselicích celou sešlost 
utéci, byl obklopen lidmi ze svého města dobře bavíval. Leckteré děvče si jej před-
a přesto cizinci. cházelo i nejedna z dcer bohatých měšťanů 

o něm tajně snila. Jeden z prvních kamenů milosrdně 
zasáhl Jana do hlavy. Kamení však ještě Jan byl ale ctižádostivý. Rád rozumoval 
dlouho pršelo na Janovo bezvládné tělo.o tom, jak bude, až on sám bude bohatý. 

Zahleděl se do dcery místního kupce. Bylo Snad měli tentokrát lidé pocit, že se 
to pohledné a bohaté děvče, jediná dcera pomstou vypořádali se svým neblahým 
svého otce. Děvčeti ponejprv lichotilo, že osudem, snad se ztratila jejich bezmoc 
o ně stojí všemi žádaný mladík. Ale stačila a v očích jindy mírných plály ohně. Ale 
jedna otcova věta a děvče se otočilo, jako nikdo se nedověděl pravdu.
korouhvička.

Stáňa
Jan si velice stýskal. Jeho plány se 

zhatily. Nikdy zatím neokusil, že by jej 
děvče odmítlo. Opíjel se v krčmě a nadával 
na nespravedlivost života.

Další noci vzplanul kupcův dům a od 
něho pak další Úterské domy. Takový požár 
město nepamatovalo. V noci bylo od ohně 
světlo jak o poledni. Kdo měl ruce, hasil. 
Byl to však marný boj. Za ranního kuropění 
byla pohroma dokonána. Z bohatých 
měšťanských domů zůstaly jen kamenné 
zdi. Lehl popelem i kostel.

Pověst

Babí léto
Zveme všechny tanců chtivé na
               

tentokrát již na jaře, 19. 5., sál hospody
kapela Košík band (Plzeň) a potom DJ až do rána 



zánikem poddanských povinností roku 
1848, kdy se Olešovice staly samostatnou 
obcí. Název sídliště ukazuje, že šlo původně 
o ves lidí jakéhosi Oleše. Pozdější německý V první části našeho rozhovoru jsme 
název Hangendorf pak vyjadřuje sku-se dotkli spojení obcí Úterý a Vidžína. 
tečnost, že leží na svahu. Nelze brát v úvahu Nesmíme ale zapomenout na Olešovice!
občas se vyskytující amatérské tvrzení, že 
tvar Olešovice vznikl z původního „Ohla-

Ano, Olešovice jsou už v nejstarších 
šovice“ že totiž jejich obyvatelé měli ohla-

pramenech uváděny vždy spolu s Úterým. 
šovat Úterským blížící se nebezpečí. Roku 

Šlo o takzvanou úterskou šosovní ves, což 
1960 byly pak Olešovice začleněny pod 

značí, že její obyvatelé měli stejné postavení 
tehdejší Místní národní výbor v Úterý. 

jako Úterští. V praxi to např. znamenalo, že 
jejich prodeje a koupě nemovitostí se 

V našem městě i jeho okolí se nachází zaznamenávaly do úterských městských 
velké množství drobných i větších pamá-knih, nikoli do vesnických gruntovních 
tek, kterou z nich považujete za svou knih, které vedla vrchnost, a nemusili pro 
oblíbenou? Můžete nám prozradit, proč? klášter robotovat. Olešovičtí to ovšem ne-

měli tak jednoduché, vykonávali určité 
Snad bych za oblíbenou měl označit služby ve prospěch městečka, od 17. století 

skalku se skromným železným křížkem šlo i o některé robotní práce , např. odvoz 
(Němci ji kdysi zvali Der Löwe – lev, my ji dřeva. V 18. století se kvůli tomu rozpoutaly 
znali zjevně nesprávně jako „Popraviště“ nahořké spory, které pak byly vyřešeny až  

Rozhovor s dr. Karlem
Waskou, dokončení

Ráda se jdu podívat (pokud mi to zdraví 
dovolí) na jarmark.  Často také za pěkného 
počasí  vyrazíme s manželem na procházku, 

Na konci února oslavila významné velkou radost mi udělá, když vidím hezky 
životní jubileum paní Lydie Vrbová. Redak- upravenou zahrádku, uklizené ulice a ná-
ce si dovoluje touto cestou městí, pořádek. A samozřejmě velmi důle-
k zástupu gratulantů a popřát jí do dalších žitý je pro mě kontakt s rodinou. Já se vůbec 
let mnoho zdraví, štěstí a radosti. A protože snažím negativní věci spíše brát jako 
na jiném místě tohoto čísla najdete rozhovor nutnost nebo se jim vyhýbat , vytěsnit je ze 
s dvěma mladíky patřícími k nejbližší rodině svého života – zkrátka se nerozčilovat.
oslavenkyně, položili jsme pár otázek i jí.

Co nejraději jíte a pijete?
Jak dlouho žijete v Úterý? Pochutnám si na jídlech, jejichž zákla-

dem jsou brambory v jakékoliv úpravě. Přišli jsme sem v roce 1947. Zalíbilo se 
A pokud bych si chtěla dopřát nějaké dobré nám tady tolik, že jsme nikdy neuvažovali, 
pití, tak určitě bílé víno.že bychom šli žít někam jinam. Oba jsme tu 

pracovali (v zemědělství), nemuseli jsme Blíží se velikonoce – budete připravo-
dojíždět. vat nějakou specialitu?

Co Vám tu v současné době nejvíc Celá naše rodina dává přednost 
schází? tradičním pokrmům, takže spíš než 

specialita určitě nebude na našem stole Jediné, co skutečně postrádám, jsou 
chybět nádivka,  bochánek a další klasická vrstevníci, s kterými  jsme se přátelili, 
jídla.navštěvovali se, povídali si. 

A co se Vám naopak líbí? Děkuji za rozhovor.

připojit se 

Rozhovor s paní 
Lydií Vrbovou



vrcholu výšiny nad čističkou odpadních vod jistě i s vyššími civilizačními nároky a po-
(snadno se tam dorazí lesní stezkou od hodlností dnešních lidí. Možnosti spojení – 
olešovické zatáčky „u transformátoru“, ač autobusového či vlakového – se oproti 
se dnes v sezóně musí obvykle zdolat situaci před zhruba 20-30 lety zhoršují. 
ohradníky olešovického soukromého Mnoho obyvatel ovšem dnes vlastní nějaký 
zemědělce). Tam jsem poprvé zavedl svou dopravní prostředek, takže tato nevýhoda je 
ženu, když jsem jí ukazoval Úterý a vodil alespoň zčásti, ač stále nákladněji, kom-
jsem tam rád i děti (a těším se, ze tam penzována. Většina venkovských obyvatel 
zatáhnu i vnoučata). nenalézá zaměstnání v bydlišti a dojíždění 

Druhou mou oblíbenou památkou jsou za prací je rozšířenější než kdykoli dřív. Část 
známá Boží muka na vidžínské křižovatce. obyvatelstva v produktivním věku se proto 
Ten sloupek vypadá velmi malebně a je ze vzdálenějších venkovských obcí stěhuje. 
odsud pěkný výhled do krajiny. Tato Boží Vidíme zato nový jev, nemálo lidí se „na 
muka jsou výslovně zmiňována už v 16. stáří“ přesouvá na klidnější vesnici. Kromě 
století. Snad bychom mohli dokonce toho neustává chalupářský zájem (o kterém 
připustit, že jejich tvar je velmi starobylý. jsme mylně soudili, že po revoluci 1989 
I když lucerna nahoře je, jak známo, opadne). Zjevně to znamená, že lidé stále – 
novodobou replikou, mám vždy při jejich a právem – oceňují přednosti klidného 
spatření pocit, že vidím nejstarší docho- života v příjemném krajinném prostředí. Je-
vanou památku celého Úterý. Samozřejmě li však toto osudem venkova (a také „mé-
to není správné, zarostlé zbytky úterských ho“ Úterý), totiž aby se jednou stalo jakýmsi 
mlýnských náhonů jsou logicky ještě starší. skansenem starců a rekreantů, se neodvažuji 

ani pomyslet. 
Co byste nazval nejzajímavější 

historickou událostí v životě našeho 
města? 

Nevím, zda událost, o níž se nyní 
zmíním, lze označovat v dějinách Úterý za 
nejzajímavější, rozhodně však byla nejdra-
matičtější a znamenala velký přelom ve 
vývoji sídliště. Myslím tím odsun němec-
kého obyvatelstva v letech 1945-1946 
a znovuosídlení obce Čechy, kteří tu hledali 
a našli nový domov.

Jaká je podle Vás budoucnost Úterý 
a českého venkova vůbec?

Tato otázka je velice těžká. Nejsem 
ekonom, ani prognostik, ani sociolog, ani 
filozof. Vidíme, že venkov, zejména v mí-
stech, které jsou vzdálenější od průmy-
slových a správních center, se pomalu 
vylidňuje. Ostatně, tento proces se dá 
sledovat už od začátku 20. století (mimo jiné 
i na vývoji stavu obyvatelstva v Úterý). 
Souvisí to s omezenými možnostmi obživy, 

ptala se Ida Kaiserová



Bylinkářka radí

Informace / inzerce
Družstvo mladých hasičů SDH Úterý 
hledá nové členy ve věku 6 – 14 let. 
Informace na tel. č.: 602641425.

Lékárna U ZLATÉ KORUNY
Otevírací doba:
Bezdružice
Po , St   7,30 – 12,00 hod
Konstantinovy Lázně
Po, St    13,00 – 15,00 hod

MALOVANÁ ÚTERSKÁ
KERAMIKA – nová kolekce
Znovu zahajujeme prodej keramiky 
v domě č. 26 u kašny. Přijďte se podívat. 
Můžete se domluvit i na tel. 603 743 362, 
603 390 648. Těšíme se na Vaší návštěvu.

Turistický pochod Havrana Kryštofa 
12. 5. 2012

Den otevřených dveří Zahrada Teplá 
5. a 6. května

Hostinec U kaštanu
Út – Čt: 11,00 – 22,00
Pá – So: 11,00 – 24,00
Ne: 11.00 – 22.00 (

„ “

Po – zavřeno)
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Milé čtenářky, milí čtenáři, tentokrát 
mne zaujal recept našich babiček na dutiny 
a také aktuální jarní recept na sirup ze  
smrkových výhonků, který jsem jako dítě 
hojně užívala na průdušky.

Jak uvolnit čelní dutiny:

Uvaříme středně velký brambor (musí 
být uvařen ve slupce), připravíme si 
dostatečně velký šátek na něj položíme 
igelit, na igelit kapesník nebo kousek plátna.

Pak bramboru oloupeme a lehce roz-
mačkáme, vložíme na kapesník v šátku 
a přiložíme na čelo (teplota bramboru by 
měla být co nejteplejší, prostě co snesete) 
a zavážeme. Necháme působit 20 – 25 

cedíme a přidáme 1,35 kg cukru. Získaný 
minut. 

sirup vaříme, až zhnědne a zhoustne. Hned 
Sirup ze smrkových výhonků na prů- horký jej naléváme do sklenic, zavíčkujeme 

dušky: a otočíme sklenice víčkem dolů, necháme 
vychladnout.Otrháme mladé smrkové výhonky (cca 

35 dkg). Výhonky se sbírají asi do 15. Přeji Vám brzký příchod teplého a slu-
května. Spaříme je v 1 litru převařené vody nečného jara.
a necháme 2 dny louhovat. Pak výluh pře-

bylinkářka

 Vincent Van Gogh – Jedlíci brambor, litografie, 1885


