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Úvodník
Vážení občané,
čas hrozně letí, nedávno jsme si přáli klidné
prožití doby dovolených a prázdnin, ještě
jsme si neužili ani sluníčka a vstupujeme do
druhé poloviny. Doufám, že bude počasí
příjemnější a děti si to užijí naplno.
Je za námi jarmark a fotbalový turnaj.
Obě tyto akce dopadly dobře a chtěl bych
poděkovat všem, kteří pomáhali s přípravou a organizací, hlavně pak p. Vávrovi.
Fotbalového turnaje se zúčastnilo 8
mužstev a zvítězily naše „ženy“, kterým
ještě jednou blahopřeji. Přes nepříznivé
počasí se dostavilo hodně diváků a všichni
jsme se dobře pobavili.
V současné době probíhá rekonstrukce
sálu, vše jde podle harmonogramu, tak si
myslím, že v dalším čísle Vás budu informovat o jeho otevření.
V nadcházejících dvou měsících bych
Vás rád pozval na tyto plánované akce:
18. 8. – Úterská káď
25. 8. – Rockový festival „za barákem“
8. 9. – Rybářské závody
29. 9. – Traktoriáda
Přeji Vám příjemné prožití zbytku
prázdnin.
Miloš Říha – starosta města

Z radnice
Gratulujeme našim spoluobčanům, kteří
se dožívají významných životních jubileí,
a přejeme jim mnoho zdraví, štěstí a spokojenosti.
Jozef Tomaško (18.8.), Marie Kočanová
(22.8.), Marie Konstantinovičová (4.9.),
Marie Pulerová (9.9), Bohuslav Dvořák
(22.9.), Eliška Danielová (24.9),
Josef Böhm (26.9.), Josef Waska (26.9.),
Josef Pustina (5.10.), Květa Benešová
(13.10.), Jitka Hudáková (15.10.)
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Redakce
Vážení a milí čtenáři Úterského listu,
uprostřed léta vychází čtvrté číslo našeho
periodika a redakce by se s Vámi podělila
o některé informace. Především bychom se
rádi omluvili za zpožděné vydání minulého
čísla. Zpracování textu o chodu nového obchodu bylo pro naši redakci prvním pokusem
o opravdovou novinařinu a stálo nás více sil,
než jsme odhadovali. A ke zpoždění příspěvků se navíc přidaly technické potíže s tiskem.
Nová čísla se budeme snažit dodávat vždy
včas, tj. do 15. dne v sudých měsících roku.
A pak tu máme jednu novinku – od srpna
bude možné dohledat si starší čísla
Úterských listů také v internetovém archivu,
na adrese http://utersky-list.ic.cz.
Aktuální zůstává i náš email, na který
nám můžete posílat své podněty, otázky
a příspěvky (utersky-list@centrum.cz).
Doufáme i nadále ve Vaši přízeň a pře
jeme příjemné čtení.
Za redakci Ida Kaiserová

Ohlédnutí za jarmarkem
Stánky s medovinou, kolovrat, výroba
svíček, šperků, košíky, hrnky a hrnce… Takový obrázek uvítal všechny, kteří navštívili
14. července 2012 náměstí starobylého
městečka Úterý. Konal se zde už tradiční
letní jarmark. Bylo možné tyto výrobky nejen zakoupit, ale i vyzkoušet si jejich výrobu. Nechyběly ovšem ani stánky s občerstvením, hračkami, ponožkami, ložním
prádlem a dalším zbožím typickým pro
dnešní poutě. A pro nejen malé návštěvníky
jsou už neodmyslitelnou součástí jarmarků
kolotoče a další atrakce, kterým byla
vyhrazena plocha autobusového nádraží.
O zábavu se návštěvníkům starala
skupina historického šermu, jejich součástí
byly i kostýmované tanečnice. Velmi
příjemným a neočekávaným zpestřením
bylo taneční vystoupení dětí a vedoucích
z letního tábora Jitřenka. V prostorách fary
bylo pro návštěvníky jarmarku připraveno
posezení v zahradní kavárně a v konírně
výstava obrazů Jarmily Jetlebové, mimochodem autorky Madonky na Úterském
potoce. I přes rozmary počasí se sešlo velké
množství návštěvníků.

Čtenáří nám píší...
Člen sdružení Bart Petr Strádal
informuje o výtěžku z výstavy, zahradní
kavárny a koncertu, které sdružení připravilo v rámci úterského jarmarku:
Na výstavě plzeňské výtvarnice J. Jetlebové
na faře se prodaly 4 obrazy a paní Jetlebová
věnovala sdružení 1 000 Kč jako dar.
V kavárně jsme utržili 4.611 Kč, dary u vstupu do výstavní síně činily 3.690 Kč,
dobrovolné vstupné na koncert 4.708 Kč
a za prodej tiskovin jsme získali 300 Kč.
Dohromady 14.309 Kč.
A teď náklady: za potraviny 1.075 Kč,
květiny pro umělce 480 Kč a honorář za
koncert 10.000 Kč, celkem 11.550 Kč. Po
konečné rekapitulaci nám vyjde výdělek

Nezapomenutelným zážitkem byl i odpolední varhanní koncert v kostele sv. Jana
Křtitele. Koncert byl součástí VI. ročníku
Českého varhanního festivalu, jehož cílem
je propagace historických varhan v nejrůznějších obcích naší země. Úžasné výkony
varhaníka Adama Viktory a zpěvačky
Gabriely Eibenové potěšily jistě všechny
příznivce chrámové hudby.
Jarmark zakončila ohňová show při
večerní taneční zábavě na prostranství za
radnicí.
Děkujeme všem organizátorům tohoto
jarmarku a přejeme jim i do dalších let
mnoho zdaru a hlavně mnoho spokojených
návštěvníků.
KV
2.754 Kč. Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří zcela zadarmo upekli
koláče do kavárny a také těm, kteří
v kavárně našemu sdružení pomáhali.
Děkujeme také za všechny ostatní příspěvky.
Obsáhlejší informace o sdružení Bart
a jeho aktivitách najdete v příštím čísle
Úterského Listu.
Všechny zdraví PS

Seriál – občanská sdružení
Rozhovor s Janem
Florianem (MAS)
V našem listě jsme již představovali
Místní akční skupinu Náš region, do které
je zahrnuté i naše městečko Úterý. Ty
pracuješ v sousední místní akční skupině
(MAS) Český Západ – Místní partnerství, která se rozprostírá na území od
Bezdružic směrem k Plané. Jsou nějaké
akce, do kterých zahrnujete i Úterý?
Jsou projekty, na kterých se snažíme
pracovat společně. A některé se dělají i bez
ohledu na to, jak je naše území vymezené.
Příkladem toho je třeba projekt financovaný
z „Norských fondů“. My jsme byli jeho
nositelem, a protože jsme chtěli oslovit
aktivní sdružení v širším okolí, nabídli jsme
i občanskému sdružení Bart spolupráci na
opravě varhan ve zdejším kostele. Dalším
příkladem je projekt Mikroregionu Konstantinolázeňsko, který řešil pokrytí tohoto
území bezdrátovým širokopásmovým internetem v roce 2007.
Jak projekty vyhledáváte?
Každý mikroregion nebo MAS má
člověka, který sbírá náměty a přemýšlí nad
společnými tématy obcí, neziskovek i podnikatelů v té oblasti, a současně pro jejich
řešení hledá finanční zdroje.
Ty máš na firemním autě mimo jiné
napsáno LEADER. Co to představuje?
Tak se jmenuje dotační program. Ve
spolupráci s obcemi, podnikateli, aktivními
občany a neziskovými organizacemi jsme
vymysleli strategii rozvoje. Jejím hlavním
tématem je záchrana kulturního dědictví
a vytváření míst k setkávání (tím je myšleno
zřizování kluboven, kulturáků, návsí atd.).
Oslovili Ministerstvo zemědělství a oni strategii podpořili balíkem peněz, u nás se jednalo o zhruba 40 000 000 Kč na 7 let.
Každý rok teď vyhlašujeme výzvu pro
ty, kdo potřebují investovat ve zmíněných
oblastech. Zájemci, kteří postupují v souladu s potřebami obce a lidmi v ní, a zároveň

uspějí v konkurenci ostatních, mají šanci
část peněz získat pro svůj projekt. To už se
ale týká jen naší oblasti. MAS Náš region,
kam spadá Úterý, se bohužel tuto dotaci
nepodařilo získat, ale i tak jsou hodně aktivní. Společně s dalšími pěti MAS z celého
Plzeňského kraje letos začínáme dvouletý
projekt „Skrytá bohatství aneb venkov
Plzni“, v rámci kterého MAS Náš region
podpoří řadu aktivit v Úterý.
Jak dlouho dotace čerpáte a na co ještě dalšího ty peníze jdou?
Už od roku 2004. Kromě výše zmíněného používáme ty peníze i na provoz
kanceláře a platy stálých zaměstnanců,
kterých je pět, většina na poloviční úvazek.

Z čeho máš největší radost, co se vám
podle tebe povedlo?
Asi to, že se nám daří propojovat lidi.
Například to už třeba není tak, že se starosta
rozhodne udělat kulturák a nikoho se nezeptá, a když se dostaví, lidé ve vsi zjistí, že ta
stavba nevyhovuje potřebám lidí a je v podstatě nepoužitelná.
Obce si zvykly zapojovat lidi do plánování svých investic a díky tomu se může
ledacos zjistit už v počátku. Například to, že
je potřeba ještě jedna místnost, kde by se
mohli scházet mladí.
A to děláte konkrétně jak?
Když jdou dotace na takový projekt
přes nás, tak komunikace s občany a zapojení veřejnosti je jedna z podmínek, aby tu
dotaci dostali. A protože se o tom ví, stává to
normou i tehdy, kdy přímý vliv nemáme.
pokračování na straně 7

Bob Lemmons, 1945
V letním čísle Úterského listu se
redakce rozhodla otisknout zajímavé
dokumenty poválečné historie našeho kraje.
Jsou jimi soukromé dopisy příslušníka
vojenské policie (MP) 16. obrněné divize
Americké armády, Boba Lemmonse, které
psal své ženě domů do Cincinnati během
svého pobytu v Plané v prvních poválečných
měsících roku 1945. Dopisy pocházejí od
dcery Boba Lemmonse paní Kathy Hoffman.
Úterský list je otiskuje s laskavým svolením
jejich českého překladatele, pana Pavla
Nutila, místostarosty města Planá.
Neděle 13. května, 1945,
Moje drahá ženo a synu
Ahoj miláčku. Jak se máš ty a Bobby?
Je mi to velice líto, ale nebylo možno
napsat.Byli jsme prostě příliš zaneprázdněni. Tohle je první příležitost, kdy
můžu psát. Vím ,že jsi musela být znepokojená, ale prostě to jinak nešlo. Psal jsem
kdykoliv to bylo možné.
Předně: dostával jsem poštu od tebe
docela pravidelně. Nedostal jsem pouze ten
balíček, cos mi poslala, ale měl bych ho
dostat v brzké době.
Ty rukavice, co jsem ti poslal, jsi nedostala, že ne? Budu muset nahlásit jejich
ztrátu. Byly pojištěné.
Byli jsme pořád v pohybu a to je jeden
z důvodů, že jsme pořád byli tak zaneprázdněni. Zdálo se to nekonečně dlouho
než jsme opustili Francii. Putovali jsme přes
celé Německo a část Československa. Nikdy jsem neviděl takovou zkázu, jako v Německu.
Překročil jsem Rýn, což samo o sobě
nebylo nic k vidění. Byl jsem ve Verdunu,
Metz, Reims, Meinz, Saarbruckenu, Kaiserslauternu, Wurzburgu, Norimberku. Mimochodem, Norimberk bylo hlavní sídlo
Gestapa a měla bys to město vidět. Je
kompletně zničeno. Asi jsi pravděpodobně
viděla v kině Hitlera při některém z jeho
projevů nebo při přehlídce svých elitních
jednotek. Většina těchto záběrů byla natočena v Norimberku.
Je tam několik hodně velkých stadionů.

Jsou velmi pěkné, ale nejsou už moc
k potřebě. Je tam jeden zvlášť velký, který
dokonce nestihli dokončit. Norimberk byl
hodně velké město. Musel být svého času
velmi pěkný. Byly tam některé velké
a historické budovy. Jeli jsme okolo něčeho
co připomínalo operu Bylo to zařízeno
nádherným nábytkem. Sedadla byla ze zeleného a červeného plyše. Je to ostuda, že
všechna ta nádhera, která existovala v těchto
zemích, byla proměněna v ruiny.
Po těch pár dnů, co jsme tam byli, bylo
velmi teplo a těla, která ležela pod troskami,
strašně zapáchala.Když němečtí obyvatelé
začali tato města čistit, často proklínali
starého Hitlera. Je to všude stejné, kamkoliv
přijdeš. Nic než ruiny. Lidé bloudí kolem
jako omámení. Je to strašné muset existovat
tak, jako musí většina z nich, ale přivolali si
to na sebe sami. Je mi líto těch malých dětí.
Musí trpět pro něco s čím nemají nic společného.
Můžeš vidět malé děti bezcílně bloumat
kolem. Jejich rodiče byli zabiti při náletech.
Přesto se Němci připravovali na válku
roky. Všechny domy mají vybudovány pod
sebou protiletecké kryty.
Dostalo se jim přesně toho, o co si řekli.
Opustili jsme Norimberk a putovali
jsem několik dní.Většinu toho času pršelo,
a samozřejmě, protože jsme byli venku na
svých pozicích, promokli jsme. Nevěděli
jsme kam míříme, ale brzy jsme to zjistili.
Nyní, jak jsi pravděpodobně četla v novinách, 16. divize obsadila Plzeň v Československu. To bylo opravdu něco. Nikdy
předtím jsem neviděl tolik Nácků. Docela
dost nás ostřelovali. Někteří byli oblečeni
v civilních šatech, takže jsi nemohl říci kdo
je a kdo není Nácek. Měli jsme dost povyražení a nestydím se říci ti, že se mi klepala
kolena, když to poprvé začalo. Později už se
ti zdá, že se ani moc nestaráš o to, jestli tě
něco zasáhne. Kámoš z Cincinnati a já jsme
byli chvíli v těžké situaci, ale brzy jsme to
zvládli. Němečtí vojáci leželi mrtví podél
cesty. Často jsem se divil, co si německé
obyvatelstvo myslí, když vidí ležet své
mrtvé okolo celé dny. Jsem rád, že teď už je
po všem. Možná že si všichni teď můžeme
na chvíli odpočinout.

Tak Bobby se rád motá okolo šicího
stroje? Zdá se že je po tátovi. Já jsem taky
vždycky něco dělal, že?
Ptala jsi se, jestli všechny šaty, co
nosíme, se dají vyprat. Ano, všechno se dá
prát, i naše vlněné hadry. Pereme je stejně
jako všechno ostatní naše oblečení.
Popravdě, jednoho dne jsem vzal košili
a kalhoty dolů k potoku a vypral jsem je,
a potom jsem se v tom potoce vykoupal.
Nyní ty kalhoty jsou mezi dvěma dekami
a já na nich spím. To je pomůže vyžehlit.
Dobrá, zlato, co jsi dělala, když jsi
slyšela, že ta velká válka skončila? Nechali
zvonit zvony, nebo byly nějaké oslavy u nás
doma? Zrovna jsem řídil dopravu, když
jsem slyšel tu zprávu. Někteří vojáci spustili
trochu jekot, ale většinou byli v klidu.
Předpokládám, že to cítili podobně jako já.
Nebyl jsem tím nijak znepokojen, všechno,
co jsem chtěl, bylo prostě někam jít a trochu
si odpočinout. Všechno to bylo občas velmi
vyčerpávající.
Dobrá, miláčku, pro teď budu muset
končit. Hodně a Hodně lásky a polibků.
O mne se neboj. Opatruj sebe a Bobbyho. Řekni mu ať se taky nebojí.
Dobrou noc, zlato,
Bob
Pondělí 28. května,1945, v Plané,
Moje drahá,
Ahoj zlato! Jak se máš ty a Bobby dnes?
Já se mám perfektně. Teď je 11:10 večer. Docela pozdě pro mne na psaní, zvlášť
když jsem dnes ráno vstával ve 4:30. Měl
jsem začít psát trochu dřív, ale víš jaký jsem.
Měl jsem včera v úmyslu ti napsat
o starém kostelu, kam jsme zašli. Zvenku
nevypadá že je v moc dobrém stavu. Je
velmi starý. Vnitřek je přesto opravdu nádherný. Má všechny možné barvy. Jsou tam
velmi pěkné náboženské malby. Je poněkud
menší, co se týče kapacity lavic. Na zadní
zdi je několik starých dřevěných berlí,
některé malé, které patřily dětem. Nedokázal jsem zjistit historii těch berlí, ale
předpokládám, že patřily mrzákům, kteří
byli zázračně uzdraveni. Byl to kostel Svaté
Anny. Je to blízko Chodové Plané v Sudetech. Dnes jsem navštívil Mariánské Lázně.

To město je proslaveno po celém světě
svými slavnými léčivými prameny. Je tam
také mnoho nemocnic. Jsou to německé
nemocnice pro jejich vojáky. Je to opravdu
nádherné místo.
Dostal jsem dneska ten dopis, kde mi
píšeš, že jsi dostala ty rukavice.Včerejší
dopis mluvil o tom, že jsi ukazovala rukavice tvé tetě. Už jsem si nemyslel, že je
někdy dostaneš. Nechal jsem je pojistit,
protože jsi říkala, že se budou lépe starat
o balíčky, které jsou pojištěné. Jsem taky
zvědav, jestli ti budou, ale jsem docela jistý,
že ano.
Dobrá miláčku. Končím, protože tady
je už pozdě.
Mnoho lásky a polibků. Příjemné sny,
zlato. Dobrou noc miláčku, Bob
Sobota 25. července, 1945, v Plané.
Drahá ženo a synu
Ahoj miláčku! Jak se má moje malá
rodina dnes? Doufám že jste si užili svůj
malý výlet, mám na mysli jestli jste šli
k Dorothy.
Dnes ještě nepršelo. Obloha je nyní
hodně tmavá, tak myslím, že denní spršce
neujdeme. Dnes jsem dostal tvůj dopis ze
17. srpna. Dostáváš poštu docela pravidelně.
Dnes ráno jsem měl ošklivou práci.
Malý chlapec, šestiletý, sjížděl z kopce ve
svém vozíku. Vyjel ze dvora a rovnou na
silnici. Vozík najel do velkého armádního
náklaďáku. Výsledkem byl silný otřes
mozku, tři hluboké rány na hlavě, horní
zuby vyražené a pravý kyčel zlomený.
Nebyl jsem už potom v nemocnici odpoledne ani večer. Doktor říkal, že jsou
pochybnosti, jestli to přežije. Šel jsem to říci
jeho matce, ale zjistil jsem, že již zemřela.
Jeho otec byl doma, tak jsem mluvil s ním.
Řekl, že má devět dětí a jestli jedno zemře,
že se zas tak moc nestane. Popravdě, řekl, že
by se mu vedlo o hodně lépe, kdyby zemřely
všechny. Dovedeš si představit otce, který
řekne něco takového? Zítra se pojedu
podívat, jak si ten malý kamarád vede.
V dopise o pár dní později táta píše,
že ten malý chlapec zemřel.
(Z poznámek Kathy Hoffman)

Kouzelný les
Reportáž z červnové akce pořádané pro
děti úterskou školou.
Ačkoliv se nám nechtělo a letní únava
na nás dotírala, vyrazili jsme v sobotu
společně do Pohádkového lesa.
Tušili jsme, že se nachází někde u Olešovického rybníka a díky radám potulného
vtipálka Vrtáka, kterého jsme na prašné
cestě potkali, jsme nezabloudili a brzy jsme
byli překvapení, jak je les krásný a kolik
podivuhodných bytostí v něm žije. Měli
jsme štěstí, že byly dobře naladěné a žádná
z nich nám neublížila. Dokonce ani čert
pecivál, co si hověl ve zpustlém komíně, ani
potměšilé čarodejnice, co na nás číhaly v zákrutu cesty. Všemi úskalími jsme tak bez
úhony prošli a dokonce jsme si cestou užili
i různé pochoutky.
Když jsme vyvázli z nástrah vodnického páru, zázrakem jsme se octli zase zpět
u již zmíněného rybníka a mohli jsme si vydechnout. A najednou jsme zjistili, že jsme
veselejší než předtím a je nám docela fajn.
Děkujeme tedy touto cestou všem
úterským strašidlům, příšerám i dobrým
duchům za hezké odpoledne a vtipnou
zábavu pro děti.
F+M+K

„Sranda cup“
vítězství pro maminy
V sobotu 21. 7. pořádalo město Úterý
druhý ročník turnaje v malé kopané pod
názvem „Sranda cup“. Již podle názvu je
zřejmé, že účelem této sportovní akce je na
prvním místě se pobavit a tudíž se mohl
zúčastnit, kdokoliv aniž by musel být kdoví
jaký „fotbalista“.
Velké nadšení propuklo, když organizátor oznámil, že před zahájením turnaje
se dostaví brankář české reprezentace Petr
Čech. A také se dostavil, rozdal pár autogramů, popřál týmům dobrou hru a kvůli
zaneprázdnění zase odjel. Jsme všichni
zvědaví, co si na třetí ročník Míra J. na nás
opět připraví.
I přes velkou nepřízeň počasí, kdy koli-

Anketa
Odpovídají noví obyvatelé Olešovic
Zdeňka Kučerová a Markéta Peštová
s Milanem Jíšou
Co se Vám na Úterý líbíi?
Zdeňka: Silná příroda, historie, atmosféra
Markéta a Milan: Kraj, příroda a lidé
Máte nějaký pozitivní zážitek
z poslední doby, co se povedlo?
Z: Povedla se mi dcera, která tady
s námi žije od narození.
M + M: Máme jen pozitivní zážitky.
Co byste tu rádi změnili?
Z: Topení v domě, aby příští zima byla příjemnější, více přátel v mojí blízkosti, kulturně bohatší prostředí, více možností se
setkávat s lidmi a lepší vztah lidí k životnímu prostředí (vadí mi odpadky v přírodě).
M + M:: Fotbalové hřiště pro děti, společné
akce pro starší občany a místní ženy.
Představte si., že by zde zase mohly
vzniknout pivovary, mlýny, pily, atp.
Jakou výrobu byste založili a proč?
Z: čokoládovnu a kavárnu, aby se měli lidé
kde se setkávat a dát si něco dobrého.
M + M: Jatka a masnou výrobu, je zde dobré prostředí pro chov zvířat a mlýn jako
Na samotě u lesa ale aby byl funkční.
krát lilo jako z konve, se dostavilo 8 týmů.
Byly rozděleny do dvou skupin, kde sehrály
zápasy o pořadí ve skupinách, a poté se
mužstva potkaly ve vyřazovacích zápasech.
Proto je nutné dodat, že velkým překvapením ve čtvrtfinálovém duelu se rozhodně
stal tým pod názvem Maminy (mimochodem se skládal z místních i přespolních
dam i slečen), který porazil loňského vítěze
tým Trolli a tím zaslouženě postoupily Maminy do semifinále, kde si vedly nadále
výborně a na penalty porazily zkušený tým
FC Dresing. Ve finále narazily Maminy na
favorizovaný tým z nedalekých Krs. Až na
kost promáčené deštěm a zmazané bahnem
si maminy vedly ve finále úžasně a po výhře
2:1 se staly vítězkami 2. ročníku Sranda
cupu. V zápase o třetí místo zvítězil tým
Úžas Úterý, který porazil Dresing 6:1. Po

předání cen všem zúčastněným začaly bujaré oslavy, někteří naskákali i do olešovického „jezera“.
Závěrem je třeba poděkovat i divákům,
kteří i přes nepřízeň počasí se dostavili
v hojném počtu. Těšíme se na 3. ročník
a možná, že se i přidá tak očekávaný tým
místních „seniorů“.
František Vávra – hlavní organizátor
pokračování ze strany 3:
A další podařený projekt?
Třeba značka „Místní výrobek ze
západu Čech“. Tam jsme také překročili
hranice našeho území a přibrali jsme zdejší
keramičky. Podařilo se nám spolupracovat
se základními školami při vytváření
grafického návrhu značky. Návrh dětí se pak
po úpravách použil. A dost lidí, kteří od nás
značku dostali, to brali jako ocenění jejich
práce, seznámili se díky tomu s dalšími
lidmi, kteří něco tvoří, a snad se s tím i rádi
prezentují.
Pomáháte nějak i začínajícím podnikatelům?
Ano. Lidé často nevědí, co všechno
potřebují k zahájení své činnosti, nebo co
všechno potřebují ke stavebnímu řízení a jak
získat dotace, a s tím můžeme poradit.
Pomáháme i s přípravou žádosti. Bez ohledu
na oblast působení naší MAS.
Takže kdyby se na Tebe obrátil někdo
z Úterý, můžeš mu v tomto pomoci?
Ano. Když budu vědět, rád pomůžu.
Jediné, co takový zájemce nemůže, je podat
si žádost do našeho programu, když spadá
pod jinou MAS. Základní informace
poskytujeme zdarma a většinou to stačí.
Samotné zpracování žádosti už děláme
komerčně.
Při zpracovávání žádostí býváme docela
úspěšní. Kromě našeho programu jsme
pomohli získat ještě jednou tolik peněz na
opravy sakrálních a historických památek.
Třeba na kostel ve Slavicích, v Lestkově, na
Krasíkově a na rotundu na Ovčím vrchu.
Čím třeba ještě můžeš přispět tady

v Úterý?
Právě tím, že umím vyhledávat dotační
programy a připravovat projekty. Kdybych
věděl, co obec přesně potřebuje, můžu s tím
pomoct. Loni jsme zkoušeli ve škole projekt
na novou počítačovou učebnu, který ale
bohužel neuspěl. To ale neznamená, že se
musíme vzdát. S dotacemi je to tak, že se
musí zkoušet pořád znova. Velmi by ale
pomohlo udělat si alespoň základní strategii
rozvoje obce, ujasnit si spolu s občany, co
obec doopravdy chce a projekty mít dopředu
připravené. Pak, když přijde dotační výzva,
je možné žádost rychle podat.
A kdyby ses teď zasnil, s čím si myslíš,
že by se tady, v Úterý, dalo díky dotacím
pohnout?
To je spousta věcí. Třeba náves před
hospodou, tam se do opravy kašny zatím
pustili místní kluci a to je perfektní
iniciativa, a vůbec prostranství před školou,
určitě ve škole je toho potřeba taky spousta.
Nebo nějaká klubovna pro mladé. Ale
hlavně bych rád, aby více fungovala
komunikace mezi občany a obcí a každý se
mohl vyjádřit. Mám pocit, že tu žije řada
aktivních lidí, kteří mají zájem pro obec
něco udělat, mají řadu nápadů, ale moc se
s nimi nepracuje. Může se vzít například
mapa obce a každý, kdo má zájem, do ní
zakreslí místa, která považuje za problematická, a pak se to vyhodnotí a hledá se
řešení. Tak otevřený způsob komunikace tu
moc necítím.
A ještě poslední otázka. Co vás do
Úterý zaválo?
Bydleli jsme ve Stříbře v bytovce a nechtěli jsme, aby si naše děti hrály na sídlišti
mezi kontejnerama. A chtěli jsme dům na
vesnici, kde bude alespoň obchod, škola
a školka. Dostali jsme tip od známých na
volný dům, koupili si ho. Letos v říjnu to
bude tři roky, co tu bydlíme.
ptala se K. Kozáková

Český Západ
Místní partnerství

Bylinkářka radí
Milé čtenářky a milí čtenáři, tentokrát
jsem pro Vás nalezla jeden důležitý návod,
který pochází až ze Švédska. Je to osvědčený přírodní repelent, který chrání před
klíšťaty.
Příprava: 1 sáček rozmarýnu, který koupíte jako běžné koření nebo máte na zahrádce, 1 litr vody a 1 lžíce bílého vinného
octa. Vodu v hrnci přiveďte do varu, potom
odstavte a nasypte rozmarýn. Nechte pořádně vylouhovat až do vychladnutí odvaru.
Potom vývar sceďte a přidejte 1 lžíci vinného octa. Repelent se slije do rozprašovací
lahvičky a uchovává se v chladničce. Před
výletem do přírody se tímto přípravkem
nastříkejte, hlavně nohy od kolen dolů.
A ještě pro správnou letní náladu jezte
meloun. Má málo kalorií a přitom nasytí.
Je zdrojem vitamínu C, hlavního
antioxidantu.
Je bohatým zdrojem beta-karotenu (ten
s vitamínem C podporuje zrak a zabraňuje
různým druhům rakoviny a srdečním onemocněním, snižuje příznaky artritidy a minimalizuje astmatické potíže).

(thiamin) a B6 (pyridoxin). Thiamin udržuje
elektrolyty a nervový systém. Pyridoxin je
nezbytný pro enzymatické funkce, které
přeměňují potraviny na buněčnou energii.
Maso neboli buničina melounů
obsahuje lykopen. Tento antioxidant opakovaně prokázal schopnost chránit před
růstem rakoviny prostaty, prsu, dělohy, plic
a tlustého střeva.
Obsahuje minerály draslík a hořčík.
Draslík je důležitý pro kardiovaskulární
zdraví a pro mozek, pomáhá eliminovat
ledvinové kameny a zároveň eliminuje
zadržování tekutin. Hořčík je považován za
hlavní minerál a je spojen s více než 300
buněčnými metabolickými funkcemi a velmi často je v naší potravě nedostatečně
zastoupen, což má za následek špatný
zdravotní stav naší současné populace.
Příznaky jeho nedostatku jsou podrážděnost, napětí, poruchy spánku a svalové
křeče a infarkty.
Přeji Vám
krásné letní dny.
bylinkářka

Obsahuje vitamin B, zejména B1

i

kresba Kate Wilson

Informace / inzerce

Prodej slepiček
23. srpna, 11:45 hod
Úterý u autobusové zastávky
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.
Stáří: 14 – 17 týdnů
Cena: 159 – 170 Kč/kus
tel: 728605840, 728165166, 415740719

SDH Úterý Vás zve na 6. ročník
ÚTERSKÉ KÁDĚ
18. 8. od 10:00 v Olešovicích u rybníka
kategorie: muži, ženy, děti
startovné: 100,- Kč
Dobré jídlo a pití zajištěno.
přihlášení do 12.8. na:
sdh.utery@gmail.com nebo
tel. 732239879 (R. Jaroš)
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