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dvouměsíčník městečka Úterý

email: utersky-list@centrum.cz

Úvodník
Vážení občané,
zdravím Vás v tomto krásném podzimním měsíci a přeji Vám ještě hodně
slunečných dnů.
V měsíci říjnu by měla být dokončena
rekonstrukce sálu. I přes některá překvapení
při odkrytí podlahy, pokračují práce dle
harmonogramu. Pokud nedojde k žádným
dalším nepředvídatelným situacím, otevřeme
slavnostně sál 27. října. Jak jsem slíbil,
uspořádáme vepřové hody. V měsíci prosinci
budeme promítat film „Zvony z rákosu“,
který se zde svého času natáčel.
8. září jsme pořádali rybářské závody
u rybníka v Olešovicích. Myslím, že akce
byla velice zdařilá a děkuji všem, kteří se o to
zasloužili. Mrzí mě, že se nezúčastnilo více
místních, což je určitě škoda.
V sobotu 29. září jsme pořádali 4. ročník
„Úterské traktoriády“. Tato akce přilákala 87
startujících v devíti kategoriích a stovky
diváků. Traktoriáda měla velice kladný ohlas.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě
a organizaci této akce, zvláště panu Škardovi
a všem sponzorům, bez jejichž přispění by se
tak velká akce konat nemohla. Trať i organizaci si pochvalovali jak závodníci, tak
i diváci. Všichni se těšíme na 5. ročník.

Z radnice
V těchto dnech se významných životních
jubileí dožívají tito naši spoluobčané:
Vlastimil Pelán (19. 10.) , Antonie
Koutná (10. 11.), Josef Dostál (18.11.),
Jan Rabada (18. 11.), Anna Janerlová
(20. 11.), a Miroslav Hlaveš (27. 11.)
Redakční rada přeje všem mnoho zdraví,
štěstí a spokojenosti do dalších let.

Přeji Vám všem hodně zdraví, dobré
nálady a rád se s Vámi setkám na vepřových
hodech.
Miloš Ř í h a, starosta

„Chudoplesy“ (Úterý ve filmu „Zvony z rákosu“)

Volby 2012 v naší obci
Ve dnech 12. a 13. 10. 2012 proběhly volby do
zastupitelstev kraje a Senátu parlamentu ČR.
Z 380 zapsaných dorazilo k volbám 92 voličů
(24,21 %). Platných hlasů bylo 88. Počty hlasů:
Sdružení pro náš kraj – SNK
Komunistická strana Čech
a Moravy
Strana zelených
Děln. str. soc. spravedlnosti
Čs. strana sociálně demokratická
TOP 09 a Starostové pro
Plzeňský kraj
Občanská demokratická strana
Koalice pro Plzeňský kraj
Česká pirátská strana

12 (13.63%)
15 (17.04%)
2 (2.27%)
5 (5.68%)
26 (29.54%)
1 (1.13%)
23 (26.13%)
1 (1.13%)
3 (3.40%)

Do 2. kola do senátních voleb postupují:
Doc.MUDr. Milada Emmerová (ČSSD)
PhDr. Ing. Mgr.et Mgr. Jiří Valenta (KSČM)

Úterý a film
Že je v Úterý hezky, ví každý jeho
obyvatel či chalupář. Díky zachovalé
architektuře a půvabnému přírodnímu okolí
přichází do Úterý každoročně také stovky
návštěvníků. Úterý však láká i umělce. Od
padesátých let je vyhledávanou filmovou
lokací. Filmaři využívají zdejší historické
atmosféry pro natáčení příběhů ze vzdálené
i nedávné minulosti. V nejrůznějších
snímcích se neobjevují pouze budovy a interiéry domů, často ve filmech v roli komparsistů vystupují také úterští občané.
Nejstarším snímkem, jehož natáčení se
nám podařilo doložit, je film režiséra Václava
Kubáska „Zvony z rákosu“. Natočen byl
v roce 1950 a vypráví příběh z 19. století
o vzpouře „rákosáků“ – drobných výrobců
rákosového zboží – proti hokynáři Mocovi.
Film je natočen krátce po válce a pro mnoho
z nás může sloužit jako dokument toho, jak
Úterý tehdy vypadalo. V naší obci vznikla
iniciativa uspořádat obnovenou premiéru
Zvonů z rákosu, abychom si všichni mohli
připomenout Úterý pro pamětníky.
Dalším filmem, který byl natočen
v našem městečku, je televizní snímek
slavného českého režiséra Juraje Herze
z roku 2004, nazvaný Dívka a kouzelník.
Vypráví příběh židovské dívky a potulného
kouzelníka, kteří spolu putují po českém
venkově v období německé okupace.
Režisér Herz se do Úterý vrátil ještě
v roce 2010, aby zde točil koprodukční českorakousko-německý film Habermannův mlýn.
Děj filmu, který získal 6 nominací na filmové
ocenění Český lev (ani jedna nominace
nevyšla), se odehrává opět za druhé světové
války. Historické drama o kontroverzní
kapitole českých dějin – odsunu Němců, je
zasazeno na severní Moravu. V oblasti, která
podobně jako náš region, byla osídlena Čechy
i Němci. Volnou předlohou pro filmovou
postavu mlynáře Habermanna byl skutečný
německý podnikatel.
V roce 2004 natáčela v Úterý německá
televize ZDF seriál s názvem Višňová
královna. Děj se odehrává v období mezi

první a druhou světovou válkou a vypráví
příběh mladé vdovy, která se rozhodla splnit si
svůj sen o založení višňového sadu.
Česká televize využila fotogeničnosti
naší obce pro několik záběrů do detektivní
série Ach ty vraždy s Jiřinou Bohdalovou
v hlavní roli. V roce 2010 zde natáčela jeden
z dílů seriálu nazvaný Zabijáci doktorky Kalendové.
Nejslavnějším a nejrozsáhlejším filmovým projektem, který se v Úterý natáčel, je
však seriál a film režiséra Hynka Bočana
Zdivočelá země. Filmová sága, vznikající
v letech 1990 – 2011 byla natočena podle
předlohy spisovatele Jiřího Stráského. Líčí
osudy anglického letce Antonína Maděry,
který se po skončení druhé světové války
vrací do své rodné obce – krušnohorské vesnice Svatý Štěpán, aby začal nový, pokojnější
život. Čtyři série postupně vyprávějí nejenom
45 let života Antonína Maděry a jeho rodiny
a přátel, ale také poválečné dějiny naší země.
Představitel hlavní role Martin Dejdar o své
životní roli v seriálu říká: Mám ji rád a vážím
si jí, protože je to role o něčem a nese
poselství. Nese velkou část historie téhle země
a zvlášť historie, která je pořád zahalena
nejistotami, křivdami, lidskou nenávistí,
zrůdností komunistického zřízení. To téma tíží
nejen komunisty, ale jakoukoli vládu od roku
1990, protože ani vlády ani nikdo další se
k bývalým politickým vězňům nepostavil
čelem, nikdo se nikomu neomluvil a nikdo
neřekl, že byly zničeny tisíce životů, potažmo
miliony osudů. To všechno ten seriál
připomíná. (z webových stránek seriálu)
Poslední série Zdivočelé země byla v
Úterý natáčena v zimě roku 2011, ČT jej nyní
premiérově vysílá vždy v pondělí večer, první
díl byl odvysílán 3. září. Maděrův příběh se
vine až do naší současnosti, do roku 1990, kdy
mu prezident Havel udělí státní vyznamenání.
A co vy? Hráli jste ve filmu? Máte
vzpomínku nebo fotografii, kterou byste rádi
zveřejnili a podělili se o ni s ostatními?
Budeme velmi rádi, pokud se obrátíte na
redakci a v některém z příštích čísel budeme
Váš příspěvek publikovat. Pište nám na
emailovou adresu: utersky-list@centrum.cz.

Seriál – občanská sdružení
Myslivecké sdružení
„HAVRAN“ Úterý
To je současný název našeho MS Úterý,
které bylo založeno v roce 1961. Tehdejší
název sdružení byl MS „Bažant“ Úterý. Tento
název neslo sdružení až do roku 1992. Členy
tehdejšího sdružení byli z místních obyvatel
p. Procházka, p. Švejda, p. Bodyš, p. Tyrner
Jaroslav, který zároveň dělal předsedu MS
Úterý. Funkci hospodáře sdružení vykonával
pan Procházka.
Sdružení hospodařilo s výměrou 1 600
ha. Pole byla pronajata od tehdejšího Státního
statku Bezvěrov a lesy od Lesního závodu
Konstantinovy lázně. Tato výměra, až na malé
výjimky, byla až do roku 1990. Členové
sdružení byli přijímáni z místních i městských
občanů. Sdružení mělo své stanovy, kterými
se řídilo. Počet členů byl kolem 20 lidí, což
činilo asi 70 – 80 ha na jednoho člena. Mimo
činnosti při odlovu zvěře, její přikrmování,
stavbu mysliveckých zařízení (krmelce,
posedy), se sdružení ve velké míře podílelo,
spolu se sborem dobrovolných hasičů, na
činnosti v obci. Bylo to hlavně pořádání
brigád v obci, na polích statku, brigády v lese.
Hojně se podílelo i na kulturních akcích
v obci. Centrálně bylo sdružení řízeno Mysliveckým svazem Plzeň – sever a Okresním
národním výborem. Za pronajatou honitbu
hradilo sdružení nájem – statku, lesům
a taktéž škody vzniklé lovnou zvěří.
Z lovné zvěře se zde lovil bažant, zajíc,
zvěř srnčí, zvěř černá. Sika a muflon se počali
lovit až v osmdesátých letech. Tehdy jsme
byli zapojeni v oblasti chovu jelena siky
a taktéž v oblasti chovu mufloní zvěře.
V roce 1963 byl zvolen do funkce
předsedy sdružení p.Böhm. Funkci
mysliveckého hospodáře nadále vykonával
p. Procházka. Ten ve funkci setrval až do roku
1979, kdy byl nahrazen p. Böhmem. Funkci
předsedy sdružení začal vykonávat p. Štěpáník.
Po roce 1990 nastala změna. Změnou
vlastníků pozemků vzniklo Honební spole-

čenství. Jejím starostou se stal pan Miloš
Říha, nynější starosta města. Po jednání
s tímto společenstvem nám byla pronajata
honitba. Výměra se ztenčila na 1 350 ha.
Název „Bažant Úterý“ byl nahrazen na „MS
Havran Úterý“. Byly přijaty nové stanovy.
Stav členů zůstal stejný – okolo 20 členů.

jelen sika (foto: Lilly M)
Takto již hospodaříme 20 let. V roce
1999 vystřídal ve funkci předsedy p. Štěpáníka pan Bystřický. Ve funkci mysliveckého hospodáře nadále pokračuje p.
Böhm. Po roce 2007 byl do funkce předsedy
sdružení zvolen p. Böhm, do funkce
mysliveckého hospodáře Vl. Říha mladší.
Takto funguje sdružení dodnes. Honebním
starostou je p.Miloš Říha.
Z lovné zvěře nyní lovíme siku, černou
zvěř, srnčí a muflona. Pro nízké stavy celkově
i v celé republice se přestal lovit bažant a zajíc
již na přelomu sedmdesátých let. Oblasti
jelena siky i oblast muflona byly po roce 1990
zrušeny. Řízení sdružení nadále vykonává
Městský úřad Nýřany se sídlem Plzeň a Myslivecký svaz Plzeň – sever.
Miloš Říha
Nemáte čas navštěvovat kadeřnictví?
Kadeřnické práce u Vás doma
po dohodě
na tel. č. 728628293
zajistí Alice Boubínová.

Chtěla jsem být učitelka.
Paní učitelku Štýbrovou jistě hodně z nás
dobře zná. Ze školy (učila snad 900 dětí),
nebo třeba jako varhanici v kostele.
Děkujeme, že byla ochotná nám chvíli
vyprávět o sobě, o škole, a tím i o době, ve
které prožila velký kus života.
Chodila jste do školy ráda?
Já jsem chodila ráda do školy. Dřív byla
obecná škola do páté třídy, od šestky do
devítky byla měšťanka. A tam byla učitelka
Nováková, a ta učila pořád první třídu.
A když někdo přišel a ona musela jít třeba do
ředitelny, tak si vždycky vybrala mě, abych já
tam hlídala prvňáky. Mě se to strašně líbilo.
A tím pádem, že mě to bavilo, tak jsem říkala,
že chci být učitelka.
Takže jste si udělala „peďák“?
Za nás bylo pedagogické gymnázium, ale
během čtvrtletí to změnili na školu a ta se
jmenovala Pedagogická škola pro vzdělávání
učitelů národních škol. Ve Varech. Já jsem do
té školy šla už z osmé třídy, takže jsem
v osmnácti vyšla a začala učit. V roce 1957.
Tenkrát se dávaly umístěnky, nebo jste
si mohli sami vybrat místo?
Ne, šli jsme na umístěnku. A to jsme ještě
museli podepsat, že pět let budeme učit
v pohraničí. Já jsem jí dostala do Otročína
u Bečova. Byla jsem tam jeden školní rok
a pak mě poslali do Bezvěrova. Tam jsem
byla čtyři roky a pak zase potřebovali učitele
do Krašova. Jít jsem tam nechtěla, protože
bych musela dojíždět, to už jsem měla dvě
malé děti. A tak mi nabídli, jestli nechci dělat
účetní ve statku. Tam jsem vydržela asi dva
měsíce, jenže se mi to vůbec nelíbilo. Radši
jsem šla na Krašov, respektive dojížděla, nebo taky docházela, asi tři kilometry. Byla to
jednotřídka, šestnáct dětí. Nastoupila jsem od
února a na konci roku jsme se s rodiči
domluvili, jestli by ti starší už mohli jezdit do
Toužimi. Na jednu třídu to bylo hodně dětí
a bylo to náročné. Bála jsem se, abych je něco
naučila. Uběhla hodina, a ježkovo zraky, já
ještě nemám odučenou tuhle třídu...! Jenže
jsme měli v Bezvěrově špatný byt. Na wc se
chodilo do kadibudek, pro vodu jsme museli
chodit k pumpě, docela daleko. Nejdřív mě

nabízeli bytovku, ale z toho sešlo. A tak mi
řekli, že můžu bydlet ve škole na Krašově,
abychom si to tam zařídili. Nastěhovali jsme
se, ale pak jsem šla zase na mateřskou, a oni tu
školu zrušili a děti začaly jezdit do Bezvěrova. Jenže malá umřela. Takže jsem pak zase
jezdila učit děti z Krašova do Bezvěrova. Na
konci školního roku jsem žádala o stálé místo
a slušný byt, a oni mě nabídli Číhanou nebo
Úterý. Zavezli mě do Úterý a mně se to líbilo.
Navíc, když jsem viděla tu novou školu.
To bylo tenkrát tak, že děti z Jamné a ze
Světce měli školu v Jamné, ale tu školu
zrušili, udělali autobus Manětín – Úterý,
a děti začly jezdit do Úterý. Takže dětí bylo
dost. Ubytovala jsem se a zůstala tu učit 13
let. Od roku 1964 do roku 1977. Ale pak tu
zase nebyly děti, tak jsem musela odejít.
Kolik vás tu z počátku bylo ?
Ředitel, manželka, ten učitel z Jamné
a já. Když jsem tu skončila, jezdila jsem rok
do Manětína. Pak zemřel učitel v Bezvěrově,
tak jsem zas dojížděla do Bezvěrova. Pak asi
po čtyřech letech zrušili školu v Krsech, čili
přibylo hodně dětí, a oni chtěli, abych šla
zpátky. Ale já jsem nechtěla.
Proč jste nechtěla?
Protože jsem věděla, že bude zase málo
dětí a že bych to zase byla já, kdo by musel jít.
Vedli se mnou řeč na okrese, ale já řekla, že
nenastoupím. Povídali, že bez mého souhlasu
mě můžou na rok převést, kam budou chtít.
Ať souhlasím, nebo ne. Tak jsem řekla že
dobře, že na rok sem půjdu. A po roce jsem se
vrátila do Bezvěrova, kde jsem několik let
dělala ředitelku, a pak šla do důchodu. V 55ti
letech. Ale v listopadu mě požádala paní Strádalová, ředitelka tady ve škole, jestli bych
nešla do družiny. A když nastoupila ředitelka
Jedličková, přemluvila mě, abych šla učit do
první třídy. A pak jsem ještě na skok učila
v Bezvěrově, a pak zase v Úterý hudebku
a prvouku. Tak takhle jsem si to prošla, ale
všude jsem se měla dobře.
Jak to dříve ve školách vypadalo, když
jste byla malá?
Já jsem šla do první třídy v Teplé a to byla
škola ještě německá. Bylo to v roce 1945.
Byli jsme tři Češi. Dva kluci a já. Pan učitel
mluvil na děti německy a na nás tři česky. No,
potom se to vyměnilo, jak byl odsun Němců.

Přicházeli Češi, Slováci, a jak se říkalo, polští
Češi.
Jak jste se snášeli s německými dětmi?
Úplne v pohodě. Nikdo nám nic nedělal,
my jim taky ne, všechno bylo takový jako
normální.
A jak jste vnímala jako dítě ten odsun,
když vám odcházeli ze třídy kamarádi?
Oni tam nebyli dlouho, během první třídy
se to vyměnilo. Člověk to bral jak to je.
Byla velká chudoba?
Všechno se pořád měnilo. Jednou bylo
JZD založený, pak to zase zrušili... Když to
dnes vezmu, tak opravdu byla chudoba, ale
oni to ty děti tak nebraly. Měli jednoduché
oblečení a hotovo. Většinou chodily v teplákách. To bylo těžké. Oni třeba ti lidé zabrali
majetek, ale neuměli s ním zacházet a hospodařit, a často všechno promarnili. Když začal
v Bezvěrově statek, tak se lidi začali mít
trochu lépe. Bylo to takové chudé tenkrát,
taky to lidem vadilo, ale zase se z toho nedělala tragédie. Dobré bylo, že se děti i ve škole
vedly k práci. Třeba se sbíraly byliny, podběl,
kopřivy, březové listy, jitrocel, to děti sušily
a nosily do školy. Sbíral se papír, hadry, děti
i vybíraly brambory. Odpoledne se šlo místo
pionýrské schůzky pracovat, což si myslím,
že bylo velice dobře. Taky jsme sbírali
semena od lípy. Rozprostřeli jsme pod stromy
plachty, bouchali do stromů a děti to sbíraly.
Vy jste mi také jednou vyprávěla, jak
děti chodily bosé.
My jsme nechtěli, aby chodily ve škole
bosé. Jednou jeden v zimě neměl..., viděla
jsem pod lavicí, že je bosý. Tak jsem mu
říkala: Ty nemáš bačkory? – Ne. – A ty nemáš
ponožky? – Taky ne.
Když měly děti teplákovou soupravu, tak
to už bylo pěkné oblečení. Tepláky měli třeba
zašívané, ale to bylo jedno. Nebyly to děti,
aby byly drzé nebo mluvily sprostě, teď se mi
zdají děti hrubší. Ne všichni samozřejmě.
Ale vždy se nějaký expert najde, ne?
Ano, to se našel. Ale taky se potrestal.
Jak?
(smích) Vždycky jsem dlouho domlouvala a pak dostali přes zadek. Nikdy jsem nefackovala do obličejenebo na prsty, to nikdy.
Měla jste ve škole problémy s tím, že
jste věřící?

Žádné. Akorát jsem nemohla chodit do
kostela.
Takže jste si v neděli někam odjela?
Třeba, ne vždycky. Někdy do Teplé.
V Úterý jsem nechodila nikdy. Jednou jsem
šla o Vánocích a hned mě ředitel řekl, ať toho
nechám. Já jsem neprovokovala, takzvaně.
Nemohu říct, že by mi někdo ubližoval.
Akorát tohle jsem nemohla. V kostele jsem se
ale vdávala a děti byly pokřtěné. Jen první
rok, jsem měla hned tři inspekce. Ale nedopadlo to špatně.
Lanařili vás i do strany?
Ano. Já jsem jim ale říkala, že se na to
necítím a že ani manžel to nechce. A když pak
zjistili, že k nám jezdí páter Kolanda, tak to
byl konec, že se scházíme s farářem. Taky
jsem říkala, že už těch schůzí mám dost. Červený kříž, Svaz žen, Rada Národního výboru.
Taky jsem měla děti, že, pak rodičovská
sdružení. To ale nebylo, že jsme tam jen
seděli. Dělaly se bály, maškarní, chodilo se na
brigády, skládat slámu, uklízet ulice.
Potom nás vyzvali, jestli chceme nějaký
závazek, jestli nechceme darovat krev. Tak
jsem chodila 35 let darovat krev. A politická
školení jsme měli povinná. Pro učitele. To
jsem se školila 32 let... Jednou za měsíc.
Také když jsem dovršila pět let v oboru,
tak aby mi přidali peníze, jsme museli
absolvovat postgraduální studium. Takže
ráno pěšky z Krašova do Bezvěrova za
každého počasí, tam jsem se u známých
převlékla a jela do Plzně. Končilo to závěrečnou prací, já jsem to měla na téma:
Modernizace vyučování tělesné výchovy.
V čem ta modernizace spočívala?
Když já jsem byla na malotřídní škole,
v tělocvičně nebylo žádné nářadí. Jen žíněnky. Tak třeba rodiče měli ušít polštářky
naplněné hrachem a to si děti házely a ruce si
cvičily. Nebo si děti přinesly malé míčky
a strefovaly se do terčů, ty vyrobil můj muž,
třeba ve tvaru pejska a podobně.
Kde jste učila nejraději?
Asi v Bezvěrově. Tam jsem se i vdala
a byla jsem tam nejdéle. Ale i na Krašově.
Tam jsme si všichni pomáhali. A v Úterý jsem
doma a jsem tu ráda. Už 48 let. Nemůžu si
stěžovat nikde.
Děkuji za rozhovor, K.K.

Pověst o vzniku
znaku města Úterý
V dávných dobách zabloudil jeden
horník v lesích nedaleko Úterý a unaven
usnul. Ve spánku se mu zdálo o nesmírných
zlatých nalezištích v okolí Úterý. V nejlepším snu jej probudil ze spánku černý
havran, který seděl na košaté lípě. Havran
držel ve svém zobáku veliký zlatý prsten
a pomalým letem se vzdaloval od lípy. Horník
jej však pronásledoval a když havranovi za
letu vypadl zlatý prsten ze zobáku, horník ho
našel. Na místě, kam dopadl zlatý prsten,
počal horník kopati a objevil tam vydatnou
zlatou žílu. Z prstenu nechal horník raziti
dukát, který jest prý totožný se zlatým
dukátem, uloženým v městském muzeu.
Od toho času ctili měšťané z Úterý
havrana a byl vzat do městského znaku i se
zlatým prstenem.
S pozdravem Josef Kabeláč

Anketa
Tentokrát jsme se ptali na Vidžíně a to
pana Libora Pikrta, majitele penzionu
U Jakuba a Vidžínského hospodského pana
Roberta Lopuszinského
Co se Vám na Úterý a Vidžíně líbí?
p. Pikrt : Poloha, příroda, klidné prostředí …
zatím.
Robert: Příroda a čistý vzduch
Máte nějaký pozitivní zážitek
z poslední doby, co se povedlo?
p. Pikrt: Pozitivní zážitky mám každý den.
Stačí si vyjít za vesnici do lesů.
Robert: Mám samé pozitivní zážitky.
Co byste tu rádi změnili?
p. Pikrt: Povahu některých lidí.
Robert: Více pracovních podmínek pro
místní lidi
Představte si, že by zase mohly
vzniknout pivovary, mlýny, pily atp. Jakou
výrobu byste založili a proč?
p. Pikrt: Výrobu bych tu nezakládal žádnou.
Buďme rádi, že máme čistý vzduch. Ale bylo
by pěkné, kdyby se zachoval některý z mlýnů
na Úterském potoce a byl funkční.

4. Úterská traktoriáda

Dne 29.9. se uskutečnila již 4. Úterská
traktoriáda. Zúčastnilo se jí 66 traktoristů
a 23 fichtlistů. Diváci přijížděli dlouho před
startem traktoriády a přijelo jich tolik, že by
bylo téměř nemožné spočítat všechny.
Jednou z největších atrakcí byla louže,
kterou projeli jen ti odvážní a do cíle dojížděli
značně špinaví. Pro některé traktory a jiné
stroje byla louže nad jejich síly. Soutěžilo se
v devíti kategoriích. Nejlepší časy se
pohybovaly kolem dvou minut. Jeden ze
závodníků si našel zkratku přes přetržené
značení trati.

6. ročník „Úterské kádě“
Bylo 18. srpna, slunce svítilo a na louce
u olešovického rybníka bylo vše připraveno
na začátek dalšího ročníku hasičských
závodů. Jenže z mnoha pozvaných SDH
bohužel nepřijel ani jeden. Aby ale přihlížející
diváci nepřišli zkrátka, rozhodli se pořadatelé
umožnit všem, vyzkoušet si, jak to vlastně
v požárním sportu chodí. Do soutěže se
přihlásilo celkem šest tříčlenných družstev
dospělých a jedno sedmičlenné družstvo dětí
– mladých hasičů. Všechna družstva
absolvovala více či méně úspěšně dvě kola
soutěže – první útok s překážkovou dráhou,
druhé pouze požární útok. Nejlepšího času
dosáhlo družstvo mladých hasičů a stalo se
vítězem letošního ročníku. I přes počáteční
zklamání celé závody provázelo nejen pěkné
počasí, ale i dobrá nálada a při řadě

Počasí nám přálo, nepršelo ani jsme se
nepařili v třicetistupňových vedrech. Některým závodníkům se podařila jízda po dvou
kolech. Dokonce zde byli tací, kterým se
povedl krátký let vzduchem. Ve startovním
poli fichtlů a simsonů panovala celkem velká
rivalita. Štěstí fichtlistům přálo v situacích,
které nemusely dopadnout dobře, ale naštěstí
skončili jen se špinavou kombinézou.

Na trati se dalo najít spousta věcí – třeba
i tachometr a peněženka – ale poctiví diváci
ztracené věci vrátili. Děkujeme všem
účastníkům, divákům a musíme také
poděkovat našim sponzorům: Knorimpex,
Chodovar, EBK Eret Bernard, Střechy
Koutný, D plus, HBR Teplá, Strom sever.
Škardíci
komických situací se jak závodníci, tak
i diváci se nakonec dobře bavili. A přispěla
k tomu i večerní taneční zábava dirigovaná
taktovkou DJ Suldy.
KV

koncert alikvotního sboru
Spektrum
Díky občanskému sdružení Bart jsem se
1. 9. Na chvíli jsem se ocitla v jiném světě.
Mám na mysli skvělý koncert pěveckého
souboru Spektrum, který proběhl v úterském
kostele. Do té doby jsem neměla nejmenší
tušení, co je to alikvótní zpěv. Vystoupení
tohoto tělesa mne – a nejen mne – zcela
okouzlilo. Bylo to úžasné, neskutečné, výjimečné…
Díky, díky
Dana Steinerová, Bezdružice

Bylinkářka radí
Milí čtenáři, v tomto vydání našeho listu
bych ráda vychválila med.
Posílení srdce
Podle sdělení řady autorů vede užívání
medu (průměrně 70g denně) po delší dobu
(1 až 2 měsíce) u osob s těžkým srdečním
onemocněním ke zvýšení obsahu hemoglobinu, k upravení složení krve a také srdečně cévního napětí a vůbec ke zlepšení
celkového stavu.
Podstatou infarktu je choroba věnčitých
tepen, které vyživují srdeční sval. Jsou-li
zúženy, dodávají srdci méně živin a kyslíku,
na němž je srdce závislé. Med způsobuje
rozšíření věnčitých cév a zlepšuje koronární
oběh krve.
Žaludek a střevní trakt
Med působí jako léčebně dietetický prostředek proti řadě žaludečních a střevních
nemocí, při zánětu žaludeční sliznice
a vředových onemocněních. Způsobuje
hojení vředového povrchu sliznic výstelky
žaludku. Med se v tomto případě užívá 1,5
hodiny před jídlem nebo 3 hodiny po jídle.

i

Informace / inzerce

KINO SLAVIA MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Ve stínu / 23. – 24. října, 19:30
Režie: David Ondříček
Hrají: Ivan Trojan, Sebastian Koch, ad.
Asterix a Obelix ve službách jejího
veličenstva / 18. – 20. října, 17:00
Režie: Laurent Tirard
Hrají: Gerard Depardieu, Edouard Baer, ad.
Labutí jezero / 21. října, 17:00
Bolšoj balet Moskva
Kozí příběh se sýrem / 25. – 28. října 17:00
Režie: Jan Tománek

Onemocnění jater a žlučových cest
Med výrazně šetří játra a umožňuje jejich
regeneraci. Zatímco u rafinovaného
(řepného) cukru musí být celé požité
množství rozštěpeno v játrech a teprve potom
využito, z medu se v játrech štěpí jen malá část
složitějších cukrů. Cukry jednoduché,
kterých je v medu převaha, játry neprocházejí, jsou přímo ze zažívacího traktu
vstřebávány do krve.
Léčení ran
Med je účinná mast na rány, pomáhá
odlučovat odumřelé části tkání a ránu přímo
vyživuje.
Nervový systém
Není lepšího neškodného prostředku pro
spaní než sklenice vody s medem.
Přestože tyto
informace pro
leckoho z Vás
nejsou nové, zamyslete se, zda
užíváte více cukru nebo medu.
bylinkářka

UPOZORNĚNÍ REDAKCE:
Další číslo Úterského listu
(prosinec 2012/6) vyjde s ohledem na
vánoční svátky dříve, a to již 1. 12. 2012.
MALOVANÁ ÚTERSKÁ KERAMIKA
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 Vás.

Vítání občánků 10. 11. od 10 hodin
v obřadní síni MÚ Úterý
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