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Nabitý program Úterského jarmarku uchvátil
stovky návštevníků
Akce, která pravidelně už od porevolučních let dvakrát do roka rozjasňuje náměstí
města Úterý. Letos v létě měl ale jarmark
punc výjimečnosti v oslavě 780 výročí založení města. Také proto si program zasloužil
obzvlášť velkou pozornost. Od samého
začátku v 10 hodin dopoledne do závěru
oficiálního programu těsně před pátou
hodinou odpolední nebyla snad ani minuta,
kdy by se na podiu na náměstí či na zdejší faře
neodehrávalo nějaké představení. Jarmark
zahájili dvěma salvami Stříbrští ostrostřelci
a celým dnem střídavě provázela sympatická
skupina hudebníků Domažličanka. Předvedlo se taneční uskupení Animata, středověký hrnčíř Prismus a nechyběla šermířská
scénka ani mučírna. Výraznou a nepostradatelnou součástí jarmarku se stala kavárna
na faře a výstava v bývalé konírně, kterou
spolu s divadelním představením pod širým
nebem a varhanním koncertem v kostele
pořádalo místní občanské sdružení Bart.
Výborná káva a lahodné domácí koláče
podpořili přívětivost celé akce na výbornou.

Protože je Úterský jarmark akcí tradiční,
vybrala si jej místní akční skupina Náš region,
která působí také na území města Úterý, jako
součást jedinečného projektu spolupráce, kte-

rý se jmenuje Skrytá bohatství, aneb venkov
Plzni. Tento projekt spojil desítky měst
Plzeňského kraje a hlavním znakem těchto
míst je baroko. Protože je město Úterý
naprosto unikátním barokním skanzenem,
bylo příhodné část získané dotace na zmíněný
projekt věnovat právě na realizaci Úterského
jarmarku. Za MAS Náš region věříme, že
poskytnuté prostředky pomohli pořadatelům,
městu a Bart o.s., ulehčit jejich práci a rozšířit
už tak velmi dobře připravený program.
Kateřina Kolářová, MAS Náš region

Mistrovské varhanní kurzy
Jak jste si asi všimli, úterský kostel se v
minulém týdnu rozezněl a varhany odtud bylo
slyšet od rána do večera. Probíhal tu 2. ročník
Mistrovských varhanních kurzů, které
spolupořádá sdružení Bart. Do Úterý se sjelo
přes 20 studentů varhanní hry, aby se pod
vedením lektorů Christopha Bosserta a Jana
Doležela z hudební vysoké školy ve
Würzburgu dozvěděli více o tajích barokní
varhanní hudby a díle skladatelů Johanna
Caspara Ferdinanda Fischera a Johanna
Sebastiana Bacha. Součástí kurzů byly
koncerty v Kladrubech, Vejprnicích a
Rabštejně a závěrečný koncert účastníků v
Úterý. Kurzy byly zařazeny do projektu "Tři
týdny baroka" iniciativy Plzeň EHMK 2015 a
na jejich uspořádání spolupracovala MAS
Náš region a další místní akční skupiny v
rámci projektu "Skrytá bohatství", podpořil je
rovněž Česko-německý fond budoucnosti.
Účastníci oceňovali jak krásný zvuk zdejších
varhan, tak i klidné a příjemné prostředí, které
jim umožnilo soustředit se na studium.
Za sdružení Bart Tomáš Kaiser
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Úterská čutaná
V sobotu 27.7. se u olešovického rybníka
uskutečnil již třetí „Sranda Cup“ v kopané.
I přes extrémně vysoké teploty se zúčastnilo
8 týmů. Soutěž probíhala ve dvou skupinách
za nadšeného
povzbuzování velkého
množství diváků.
Závěrečné pořadí: 3. Indiáni, 4. Bytovky,
5. Green Horse, 6. Bejci, 7. Lamy, 8. Koutňáci.
O první a druhé místo nakonec bojovala
družstva Vidžín a Trolli, ale utkání bylo
skrečováno kvůli oboustranné rivalitě a nesportovnímu chování týmů. Obě družstva
byla diskvalifikována.
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Horký sportovní den zakončila taneční
zábava s kapelou TAKT a disco.
Jeník Vopatík

Čtenáři nám píší
Rudolfka a Pionýr II.
Čekal jsem, že na článek Stáni Tučkové
v minulém Listu zareaguje starosta Milda
Říha. Stáňa zavzpomínala na jednu naší
bývalou hrabalovskou figurku Zdeničku,
zvanou též Rudolfka. Starosta měl na
zasedání zastupitelstva k některým „vzpomínkám“ výhrady. Stáňa sice vzpomínala, ale
ovšem jen zprostředkovaně vzpomínkami
jiných, protože ji sama asi nepamatuje.
Starosta nebyl nadšen z nepřesností o jejím
životě a zkreslení některých příhod, kterých
se údajně Zdenička dopustila. Ani já nevím,
co je lidová tvořivost a co se opravdu stalo,
ale mohu jen potvrdit, že takhle se to tady
traduje. Takže bych byl rád, kdyby ti co vědí,
některé skutečnosti napsali.
A na závěr jednu svoji zkušenost se
Zdeničkou, která dokládá, že byla opravdu
svérázná.
Onehdá, ještě coby agronom, jsem jel ve
svém služebním voze Š 1203 ze Světce do
Olešovic a někde u bývalého letiště jsem
Zdeničku dojel. Šla s plnou síťovkou směrem
k domovu, tak jsem zastavil a nabídl, že ji
vezmu. Moc děkovala, že jsem hodný a tak.
Usadila se vedle a jeli jsme. Po chvíli se v autě
rozprostřel takový ten nasládlý mrtvolný

zápach. Říkal jsem si, že ze Zdeničky to
nebude, vypadala živá. Tak jsem se zadíval na
její síťovku, ve které jsem původně předpokládal nějaké lesní plody. Ovšem plody tam
nebyly, ale oslizlá hlava již dost dávno
zemřelé srny. Asi i červíčci tam byli. Na
otázku, co s tím hodlá dělat, jsem nedostal
srozumitelnou odpověď, a protože už jsme
byli v Olešovicích, tak jsem ji rychle
vypakoval a dál se neptal, jestli to třeba
nebude mít k večeři. Byl jsem rád, že ten
smrad je už pryč. Taky by jistě bylo zajímavé
vědět, jak tu hlavu od té srny oddělila. To se už
nedozvíme.
Petr Strádal

Ashitaka pozvedá uťatou hlavu Ducha lesa
http://www.animecellar.com
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Pozemkové úpravy
Vážení čtenáři i v tomto čísle Úterského
listu se věnujeme problematice pozemkových
úprav. Několik vysvětlujících otázek jsme
položili mluvčí Pozemkového úřadu paní
Alžbětě Králové. Na článek R. Svobodové
z minulého čísla reagovali další dva přímí
účastníci jednání sboru zástupců, jejich
příspěvky zveřejňujeme uvnitř čísla.
V naší obci, která se jmenuje Úterý
a nachází se v okrese Plzeň sever, probíhá
proces tzv. pozemkového vyrovnání a digitalizace pozemků. Můžete, prosím, stručně
popsat našim čtenářům, co má být výsledkem obou procesů?
Termín „pozemkové vyrovnání a digitalizace pozemků“ je uveden nesprávně místo
pozemkové úpravy. Pozemkové úpravy jsou
řešeny v rámci ustanovení zákona
č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách
a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů
k půdě a jinému zemědělskému majetku,
v platném znění. Jejich hlavním cílem je
scelení a zpřístupnění pozemků jednotlivých
vlastníků a dále řešení území jako celku
z hlediska protipovodňových a protierozních
opatření a ochrany přírody. Řízení o pozemkových úpravách probíhá v horizontu 3 – 5
let, během kterých jsou s vlastníky jednotlivé
kroky projednávány. Výsledky pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu.
Jaký smysl mají tzv. společná zařízení?
Návrhu nového uspořádání pozemků
vlastníků předchází zpracování plánu
společných zařízení, kterými jsou zejména
opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků
jako polní nebo lesní cesty, mostky,
propustky, brody, železniční přejezdy a podobně, protierozní opatření pro ochranu
půdního fondu jako protierozní meze,
průlehy, zasakovací pásy, záchytné příkopy,
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terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a podobně, vodohospodářská opatření sloužící
k neškodnému odvedení povrchových vod
a ochraně území před záplavami jako nádrže,
rybníky, úpravy toků, odvodnění, ochranné
hráze, suché poldry a podobně, a opatření
k ochraně a tvorbě životního prostředí,
zvýšení ekologické stability jako místní
územní systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a terénní
úpravy a podobně
Součástí procesu je také vyjednávání
v tzv. Sboru zástupců – kdo takový Sbor
jmenuje a kdo je garantem, že jeho jednání
probíhá podle zákonem daných pravidel?
Sbor zástupců vlastníků si zvolí sami
vlastníci na úvodním jednání, na které budou
všichni osobně pozváni pozvánkou, doručenou do vlastních rukou. Ze zákona se stává
členem sboru zástupců vlastníků vlastník,
který v řešeném území vlastní více než 10%
výměry půdy, nevolenými členy sboru
zástupců vlastníků jsou zástupce obce,
v jejímž území pozemkové úpravy probíhají
a pověřený pracovník příslušné pobočky
Státního pozemkového úřadu (SPÚ).
Garantem dodržování zákonných ustanovení
v celém řízení i v jednání sboru zástupců
vlastníků je pobočka SPÚ.
Pokud má občan připomínky k průběhu vyjednávání, na koho se může obrátit?
Řízení o pozemkových úpravách zahajuje a provádí místně příslušná pobočka SPÚ,
která s vlastníky – účastníky řízení komunikuje, doručuje jim potřebné doklady,
vyzývá je k vyjádření, k projednání návrhů
a jejich připomínek. Pokud má vlastník
dotazy a připomínky mimo tyto úkony, může
se na pověřeného pracovníka pobočky obrátit.
Většina jednání je vedena přímo v obci, kde
pozemkové úpravy probíhají. Veškeré
konkrétní dotazy zodpoví pracovníci pobočky
SPÚ již na úvodním jednání nebo kdykoli
během probíhajícího řízení o komplexních
pozemkových úpravách.
Ida Kaiserová
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Ještě jednou pozemkové
úpravy
V minulých Listech byl pěkný článek
Růženy Svobodové o krajině a cestách v ní.
Byl zajímavý, poučný a potřebný. Téma cest
a přístupnost krajiny již řešit nebudu, vše
nutné napsala paní Svobodová. Přidám jen
krátký pohled na krajinu z jiné strany.
Podle odborníků dochází u nás k velmi
rychlé fragmentaci krajiny (výstavba cestní
sítě, různých skladů a jiných logistických
areálů) a rychle se tak přibližujeme stavu,
který je ve státech západní Evropy. Zvířata
ztrácejí možnost migrace (pochopitelně ta
s nohama) a začínají žít tzv. „na ostrovech“
a přechod z jednoho „ostrova“ na sousední
v místech silného silničního provozu, se
vlastně rovná sebevraždě. Každoročně také
narůstá zaasfaltovaná, zabetonovaná a zastřešená plocha. Místa, kde se srážky nevsakují,
ale ihned odtečou. A to rozhodně není dobře,
neboť i tohle je jeden z faktorů nárůstu
povodní. K tomu negativně přistupuje i velikost ploch, monokultury, ale o tom se nebudu
rozepisovat, bylo by to na dlouho. To všechno
bychom měli mít na paměti a o každém zásahu do krajiny přemýšlet z dlouhodobého
hlediska.
Právě probíhající pozemkové úpravy
v Úterý a ve Vidžíně řeší prioritně funkční
uspořádání pozemků a dostupnost ploch pro
vlastníky (pochopitelně hlavní slovo mají
velcí vlastníci). V druhém sledu se pak řeší to
ostatní – protierozní opatření, biokoridory
apod.
Je proto škoda, že do tohoto procesu
nevkročila obec aktivněji. Zastupitelstvo
mělo jedinečnou a na dlouhou dobu asi
poslední šanci, něco v naší krajině vylepšit
a ještě bezplatně získat od státu pozemky, na
kterých budou realizována společná zařízení
(aleje, nové cesty, rybníky, remízky,
protierozní zásahy apod.). Možná, že ještě
není pozdě, zastupitelé by se měli sejít a navrhnout opatření, která tu „naší“ krajinu
zlepší.
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K pozemkovým úpravám se vztahuje ještě
jedna moje zajímavá zkušenost, a to z volby
sboru zástupců vlastníků. Redakční radě jsem
před časem slíbil, že vás s ní seznámím.
Ta volba nesla znaky jistého drobného
zmanipulování, i když si myslím, že v tom
nebyl nějaký nekalý úmysl, ale jen se
potřebovali (zadavatel Pozemkový fond a realizátor úprav firma GEOREAL, s.r.o.)
vyhnout patové situaci, která by nastala v okamžiku stejného počtu hlasů všech volených
členů sboru. Někdo prostě musel být
náhradníkem. A v našem případě museli být
náhradníci dva, protože navrhli moc členů.
Docela mě to pobavilo, když jsem si pak vše
v klidu zpětně přehrál, jak nás snadno zblbli.
Ještě že v podstatě o nic zásadního nejde. Ale
snad se pobavíte i poučíte, abyste byli
připraveni, až o něco opravdu půjde.
Vše začalo ještě před schůzí, kdy jsme
v úvodním dopise dostali informaci o složení
sboru zástupců. Kromě navržených členů tam
byl uveden i náhradník pan Kovařík.
Formulace návrhu jistě u všech evokovala
pocit (u mě určitě), že se sbor bude volit jako
celek, tak jak je navržen. Že to tak nebude,
mně došlo až těsně před volbou a pochybuji,
že to napadlo někoho jiného z přítomných
drobných vlastníků (jedině vlastníci zem.
pozemků mají volební hlas).
Druhá fáze přišla při prvé schůzi. Mělo to
dvě podfáze. První podfází bylo totální
znecitlivění účastníků dlouhou a nudnou
přednáškou o účelu úprav s přemírou
informací a paragrafů. Teprve potom, když už
všichni nepřítomně zírali a pospávali, přišla
druhá podfáze. Předsedající paní Horová
začala vysvětlovat, jak se bude volit sbor
zástupců (nikoliv jako celek ale jednotlivě)
a představila kandidáty a dozvěděli jsme se,
že pan Kovařík disponuje 8 hlasy. A jen tak
mimochodem na úplný závěr, a tak trochu
nesrozumitelně, nás informovala, že ten, co
bude mít nejmíň hlasů, bude náhradníkem
a když náhodou budou mít dva stejně hlasů,
budou automaticky náhradníky oba.
pokračování na straně 7
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„Je to dřina“
rozhovor s Jiřím Koutným

Pana Koutného, úterského občana, podnikatele a zastupitele vám jistě nemusíme
podrobně představovat. V rozhovoru, který
poskytl Úterskému Listu, se rozhovořil především o své práci.
Jak se v Úterý cítíte, máte to tu rád?
Určitě, jsem tady od mládí, mám rád
přírodu. Mám postavený dům na krásném
místě. Neměnil bych za město, třeba Plzeň.
Byť máme osmdesát procent zakázek ve
městě a musím tam dojíždět, vždy se sem rád
vracím.
Děláte hlavně na rodinných domech?
Snažím se směřovat zakázky na soukromé
osoby. Slušně vychovaný člověk dá zálohu na
začátku a práci vyplatí třeba do týdne. Ale
firmy chtějí 60 dní splatnost a ještě to
protáhnou.
Jak se Vám celkově daří v podnikání?
Teď je slabší období, projevuje se celková
ekonomika státu. Ve stavebnictví se projeví,
když lidi nemají peníze. Ve všech firmách se
osekávají platy. Když lidi přinesou domů míň
peněz, i tu rekonstrukci střechy odloží, nebo
se jí snaží udělat co nejlevněji. Strčí tam
plíšek, aby to ještě vydrželo. Pokud možno se
odkládá a když se neodkládá, tak se hledají na
internetu nejlevnější firmy. Nebo to dají na
nějakou poptávku (e-poptávka).
Na to reagujete také?
Ne, vzdal jsem to. E-poptávka to
automaticky rozešle všem firmám v kraji a
vyhraje nejlevnější. Ale vždycky je v tom

5

něco zakopaného. Buď se ošidí na materiálu,
nebo mají nekvalifikované lidi. Jo, může to
někdy dopadnout dobře. Nebo za tím mohou
být schovaní podvodníci a zoufalci, kteří
zrovna krachují, seberou zálohu a zmizí. Děje
se to.
Letošní rok je nejhorší, nebo se situace
už zlepšuje?
Mám pocit, že je nejhorší. Teď jsem
pronajímal plošinu jednomu elektrikáři a on
říkal, že dělají pro ČEZ. Řekl jsem mu: „To
máte dobrý, máte jistotu.“ Ale on povídá: „Za
posledních 22 let je to nejhorší rok, děláme
jenom poruchy, jen když něco spadne, nějaká
větev, strom. Nedělá se žádná výstavba, žádné
investice, nic.“
Já mám třeba hodně poptávek, ale
kupodivu mi nevychází nabídky. Dost
zakázek se odřeklo, protože mě někdo
„podleze“. Ale už jsme na hranici, pod kterou
nechci chodit.
Děláte už jenom úředničinu, nebo se
ještě dostanete na střechu? Kolik máte
zaměstnanců?
Je nás zhruba deset. Nějaký den v týdnu se
na střechu dostanu, třeba na nějaké drobnosti,
ale jinak dělám kontakt se zákazníkem.
Fakturaci, cenové nabídky, objednávky
materiálu, řídím pronájem plošiny, autodopravu. A dělám drobnosti, třeba parapety,
když s tím nechci ostaní party zdržovat.
Nelitujete, že už nelezete tolik po střeše?
Asi bych raději dělal to řemeslo, ale nejde
to. Musím s tím zákazníkem mluvit, musím tu
střechu vidět, pak to nejsnáz spočítám.
Jak si hlídáte kvalitu práce?
Věřím klukům v podstatě na 100%,
protože jsem všechny postupně po jednom
přibíral a každého zaučil. Mají mojí důvěru.
Samozřejmě když je problém, tak se to řeší.
Nikdo není neomylný. Je to stálá parta, nikoho
si nenajímám. Jsou firmy, které si seženou
střechu a pak hledají někoho, kdo to udělá.
Kolik procent z vašich zaměstnanců je
místních?
90%, takže 9.
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Vy opravujete střechy, půjčujete lešení
a ještě pneuservis?
Pneuservis jsem si zařídil hlavně pro
vlastní potřebu, protože mám velký vozový
park. A všichni zaměstnanci si tam mohou
přezout. A když už jsem to pořídil, tak to
provozuju i pro veřejnost. Děláme to víceméně na zavolání. Dál máme ještě montážní
plošinu a nákladní autodopravu. S tím jezdí
otec už přes pět let.
A kdo vybíral tu slečnu na poutači, jak
sedí na kole?
(Smích.) Jeden kamarád. Mě poslal návrh:
„Líbí se ti to?“ Já si řekl: „Bude to sranda, tak
to tam dám.“ Je to prostě spíš sranda. Upoutá
to, ne? Praští to přes oči! To je účel. Neříkám,
že je to můj idol.
Kolik hodin denně pracujete?
Hodně. Minimálně 12 třeba v půl šesté už
jsem v kanceláři a ještě v 19:00 řeším
poslední telefonáty. Třeba i v sobotu a v neděli. Musím se přizpůsobit zákazníkům.
K chalupářům v sobotu musím přijet, jen
zaměřit střechu, to třeba trvá půl dne, pak
ještě udělat rozpočet a smlouvu. Uděláme
dohromady i tři střechy týdně.
Máte nějakou střechu, se kterou se
můžete vyloženě chlubit?
V Bezdružicích, jak má pan Honzík
kovovýrobu, tak tam má jeden historický
dům. Za nádražím. Ten dům je krásný,
s věžičkami. Ten jsme přihlásili do soutěže
a vyhrálo to střechu roku. A loni jsme vyhráli
za jednu vilu v Konstantinkách.
Vy jste vyučený pokrývač?
Klempíř.
Začal jste sám?
Úplně sám.
Musel jste se už při podnikání soudit?
Nebyl jsem přímo u soudu, ale mám jeden
případ u právníka, kdy si u nás někdo objednal služby a nezaplatil je.
Ze všeho nejhorší jsou ty spousty
podvodníků, kteří se vás pořád snaží někde
nachytat. Teď zrovna řeším firmu, která si
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ode mě nechala udělat střechu. Teď se mi
vyhýbají, nezvedají telefony, málo platné
všechny smlouvy, jak je to nějaké s.r.o. Oni to
umí na někoho převést. Skoro každý rok se
někdo najde. Jednou 280 tisíc. Strašně chytří.
Měli to půl rok kompletně připravené.
Posbírali v Plzni zálohy, našli člověka,
kterému prodali jakože prosperující firmu,
vůbec mu neřekli, že pobrali zálohy, on jim
ještě 2 miliony zaplatil a teď jsou v
Dominikánské republice. Odvezli asi 60
milionů. Ale myslím, že jim tam není dobře.
Nechali tu rodinu, nemůžou se vrátit. Tohle
mě ubíjí.
Jak jste spokojený s podmínkami pro
podnikatele ze strany státu?
Zvykl jsem si a respektuji to. Občas mě
něco zdržuje, třeba různé dotazníky.
Povinnosti zaměstnavatele jsou náročné.
Všechna ta školení, revize, a podobně.
Je zájem o vyučení ve vašem oboru?
Lidi se tam nehlásí, je to dřina, špína, bolí
záda, ruce. A nemá to moc kredit u spolužáků,
jít do učení. Myslí si, že životem proplují tak,
aby se nenadřeli.
To ale není špatně placené, ne?
Není to špatně placené, ale je to dřina.
Proč vy jste šel do učení?
Já jsem z toho neměl rozum, ale táta mi to
doporučil a myslím, že dobře. Navíc strejda
řekl, nedávejte ho na pokrývače ale na
klempíře, klempířina je složitější, to když se
člověk naučí, tak zbytek se doučí lehce. Měl
jsem rok a půl praxe, pak na vojnu a šel jsem
podnikat. To bylo v roce 1998.
Nemyslíte, že by se každý měl něco
manuálního vyučit?
To možná všechno přijde, protože
řemeslníci budou vzácnost. I teď to dopadá
tak, že třeba středoškoláci nastoupí k pokrývačům a za rok dva se to naučí zrovna tak
a nakonec stejně rukama pracují.
Další oblast kromě podnikání, která nás
zajímá, je vaše práce v zastupitelstvu obce.
Jak často se scházíte?

Úterský list
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Asi čtyřikrát až pětkrát do roka. Třeba
týden před schůzí, někdy jen pár hodin před
tím. Proberem, co se bude projednávat a co
má kdo na srdci. Mimo to si jednotliví
zastupitelé občas něco mezi sebou řekneme.
Proč jste tam šel?
Protože mi není lhostejné, co se tady děje.
Jsem tam asi od 19 let. Ono těch kandidátů
tady moc nebylo, ale zkusil jsem to, chtěl
jsem přispět.
Co byste chtěl v Úterý změnit nebo
prosadit? Máte nějakou vizi?
Nějakou představu mám, ale zatím zatím jí
říkat nebudu. Spíš přispívám svými názory.
Jak vnímáte stížnosti na hluk, způsobený provozováním vašeho motokrosu?
Jste ochoten se nějak omezit?
Chtěl bych udělat volnou neděli, kdy se
nebude jezdit.
Jinak se jezdí jak často?
Víceméně pořád. Teď tady ale měsíc nikdo
nebyl. Je to čistě má soukromá věc, nic
oficiálního. Já sám už vlastně ani nejezdím.

Ta trať je specifická. Oni sem přijedou
třeba jen po dešti – je tu takový terén, že se po
dešti voda vsakuje, jinde to třeba nejde.
Dal jsem do toho spoustu energie a peněz
a chtěl bych pokračovat. Když by to hodně
někomu vadilo, možná bych udělal otvírací
hodiny, ale nerad bych to příliš omezoval.
Když to otevřu na dva dny v týdnu a zrovna
bude sucho, tak se tady třeba tři neděle nikdo
neukáže a já s tím mám akorát starosti, se
sekáním a údržbou.
Máte nějaký sen do budoucna?
Dát dohromady ten areál nahoře. Loni jsem
koupil pozemky, mám tam uprostřed shořelou
halu, kterou zastřešujem. Kravíny bych chtěl
zbourat, jsou v dezolátním stavu. Pak bych
část areálu třeba pronajmul k podnikání.
Bude areál průchozí pro pěší?
Určitě ano.
Děkujeme za rozhovor.

dokončení ze strany 4
Úplně jsem to v tu chvíli nechápal, ale
bylo mi to podezřelé, ale bylo jasné, že je vše
jinak, než jsem si původně myslel. Poté se
hlasovalo o jednotlivých členech a jako na
potvoru se pan Kovářík (který disponoval
těmi 8 hlasy) zdržel hlasování zrovna u Míry
Svobody a u mě (sobě dal všech 8 hlasů).
Takže jsme se stali automaticky náhradníky.
No řekněte, není to trochu zvláštní, jak to ta
Horová věděla? Původně navržený náhradník pan Kovařík je tak členem sboru, ač
nevlastní žádný pozemek. Je ovšem pracovně
svázán s majitelem statku, největším to
vlastníkem. Malé vlastníky tak zastupuje ve
sboru jen Jirka Koutný. Náhradníci sice
mohou podávat návrhy, ale nemohou
hlasovat, až na to dojde.
No nepobavilo vás to?
P. Strádal

Poděkování dr. K. Waskovi

Tématu pozemkových úprav se věnuje též
M. Svoboda na straně 10.

připravili
Kamila Kozáková a Jan Florian

Ještě jednou bych se chtěl vrátit k pochodu úterského havrana Kryštofa, konkrétně k tradiční popochodové akci, která
letos nebyla ve znamení dalekých krajin
a vysokých hor. Zůstali jsme doma, ale
daleko jsme se vypravili jen zpátky v čase.
Chtěl bych touto cestou poděkovat dr.
Karlu Waskovi za velmi poutavou přednášku,
či spíše příběh ze života jednoho nepoctivce
jménem Johann Georg Schmidt. Tento
výtečník skončil svůj život rukou kata
v našem městečku někdy koncem dubna
1746. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí
o fungování hrdelního soudnictví té doby,
a co to vlastně byl hrdelní revers. Ještě, že se
dnes již něco takového nepoužívá. To by se
Čechy dost vylidnily.
Děkujeme a těšíme se na další příběhy.
Za všechny, přítomné P. S.

Úterský list
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Literární a výtvarná soutěž
Letos na jaře se žáci třetí, čtvrté a páté
třídy úterské školy zúčastnili pod vedení paní
učitelky literární a výtvarné soutěže „Požární
ochrana očima dětí“ pořádané Okresním
sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Velkým úspěchem bylo 1. místo žákyně 4. třídy
Andrejky Hamerlové v literární části soutěže.

Vítězka byla pozvána do centrální stanice
Hasičského záchranného sboru v Plzni na
Košutce, kde pro ni kromě diplomu a drobných věcných cen byla připravena také exkurze po stanici.
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších
nejen literárních úspěchů.
KV

Požární ochrana a práce hasičů
Požární zbrojnice máme všude. My
v Olešovicích máme také požární zbrojnici.
Já sama jsem hasič. Na hasičích děláme
útoky, já a můj kamarád Denis běháme proud,
vodou shazujeme láhve z terčů. Na hasičích
také děláme první pomoc a překážky. Větší
kamarádi přeskakují bariéru a my menší
skáčeme přes kozu. Dřív než vyběhneme na
útok, musíme pospojovat hadice, jinak nám
vody bude stříkat všude. Nosíme helmy na
dospělé i opasky.Také jezdíme po soutěžích
a stává se, že i vyhrajeme. V hasičárně máme
svojí výzbroj, máme tam helmy, opasky,
proudnice, troják, hadice, savice, koš,

mazadlo, aby nám hadice šly pospojovat,
mašinu a samozřejmě hasičské auto, ale to
nemáme v naší hasičárně. Když vyhrajeme
nějaké závody, dostaneme poháry, nějaké
sladkosti a někde dostáváme medaile. Když
vyhrajeme, vždy z toho máme ohromnou
radost. Až budeme velcí, budeme hasit
doopravdický požár. Hasiči jsou i při nehodách, stává se, že při nehodě lidé nemůžou
vylézt sami z auta, tak hasiči hydraulickými
nůžkami vyřezávají do dveří auta díru, aby
lidi mohli vyndat. Hasiči po nehodě uklízí. Na
výjezd jsou připraveni ve dne i v noci.
Andrea Hamerlová,
žákyně 4. třídy ZŠ Úterý

Jubilea 15.8. – 15.10. 2013
Tomaško Jozef (18.8.)
Strádalová Kateřina (28.8.)
Tykvartová Hana (3.9.)

Konstantinovičová Marie (4.9.)
Pulerová Marie (9.9.)
Danielová Eliška (24.9.)

Böhm Josef (26.9.)
Strádal Petr (2.10)
Benešová Marie (13.10.)
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Proč nechceme
v Úterý turisty?
Jistě jste si všimli, že se u významných
silničních tahů již několik let. objevují
informační hnědobílé dopravní značky. Tyto
značky odkazují na atraktivní turistické cíle.
Dle mého názoru má toto značení dvě funkce.
Za prvé informovat a zaujmout řidiče
o blízkosti atraktivního místa. Za druhé řidiče
mířící již do tohoto místa správně a hlavně
bez stresu dobře navést.

Informativní návěst IS 23
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středověkého městečka, takže dnes působí
vcelku velmi upraveně."
Společnost sídlící v Českých Budějovicích, nabídla za zrealizování značení
orientační cenu 25000Kč za velkou návěst IS
23 a 3500Kč za návěst s cílem IS24b.
Investice do velké návěsti je diskutabilní, ale
několik malých směrovek by klidně mohlo
být zrealizováno.
Nebylo by nádherné, kdyby díky turismu
naše městečko ještě více rozkvetlo? Především by našla práci řada místních obyvatel.
Samozřejmě za předpokladu, že turistům
připravíme adekvátní zázemí. Myslím si, že
absence WC je docela velký problém již
v současnosti. Proč nevybudovat záchod třeba
u obchodu, kde by mohl být využit i zákazníky, kteří se zde zdrží. Také myslím, že na
náměstí je žalostně málo míst k sezení. A jistě
by se dalo vymyslet mnoho věcí na zlepšení.
PS. Není na této značce něco divného???

Kulturní nebo turistický cíl IS 24b
Na serveru http://cs.wikipedia.org je o našem městečku napsáno mimo jiné toto:
"Úterý leží v překrásné, neporušené krajině
Tepelské vrchoviny, která v sobě má velký
turistický potenciál. Vytvoření městské
památkové zóny (v obci) v roce 1992 umožnilo opravu historických skvostů tohoto

A co takhle trochu historie
mateřské školy?
1. září 1955 byla založena mateřská škola
v Úterý. Od roku 1952 – 5 byl v Úterý pouze
zemědělský útulek. První ředitelkou byla
sl.Jarmila Karafiátová a pěstounku zastávala
pí Kučerová – žena v domácnosti. Od roku
1957 byla mateřská škola již každou sobotu
uzavřena. V dubnu 1959 na místo pěstounky
nastoupila pí A. Haubnerová.
Od roku 1955 prošlo předškolním vzděláváním v Úterý téměř 1200 dětí. Nejplodnějším byl rok 1983 – 1984, nejméně dětí

S pozdravem Josef Kabeláč

navštěvovalo mateřskou školu ve školním
roce 1988 – 1989.
Vzpomenete si ještě na jména žen z mateřské školy a školní jídelny?
L. Macková, J. Machová, K. Míčková,
D. Rubášová, D. Kozlová, M. Marková,
D. Hejsková, J. Královcová, H. Franková,
K. Benešová, E. Svobodová, J. Lišková,
J. Herzigová,A. Sládková, L. Musilová,
T. Hlaváčová, J. Prachařová, E. Popelková,
V. Škardová, J. Fuxová, K. Kovaříková, A. Fišerová, J. Konstantinovičová, S. Peštová,
L. Lehečková, J. Kmochová, M. Rabadová,
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J. Černá, I. Honzíková, V. Konstantinovičová, M. Pastorová, K. Fořtová,
J. Chasáková, M. Kratochvílová, Z. Vlažná,
J. Matějková, K. Zouharová, V. Lekavá,
J. Navrátilová, J. Cajthamlová, R. Rabadová,
M. Konstantinovičová, V. Tyrnerová,
J. Rabadová.
Od roku 1998 – 1999 jsme součástí ZŠ a
do mateřské školy nastupuje J. Krejčíková.
Ředitelkou školy je Mgr. P. Jedličková,
později Mgr. J. Koubková a nyní Mgr.
V. Brychta. 2000 – 2001 přichází Š.
Janerlová.
A v roce 2011 nastávají opět změny.
Přichází L. Konstantinovičová, v dubnu 2013
P. Jedličková. Ráda bych všem za jejich práci
poděkovala.
Pokud Vás někdy přepadne trošku
nostalgie, máme kroniku mateřské školy,
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starší i nové fotografie, mohli bychom si
sednout, povyprávět si a zavzpomínat. Rádi
Vás v naší mateřské škole přivítáme.
L. Musilová
Přejeme Úterý hodně báječných lidí
s úsměvem na tváři. Protože se nám tady
hodně líbí, udělali jsme naše město i pro Vás.
Děti a učitelky z MŠ

Postřehy soukromého zemědělce k pozemkovým úpravám
Rád bych se z pozice soukromého
zemědělce vyjádřil k procesu probíhajících
pozemkových úprav, ve kterém se od začátku
děla spousta drobných podivností. Nevím,
zda šlo o nedopatření nebo záměr, ale mohu
říci, že jako drobný soukromý zemědělec se
při jednání s úřady cítím odsunut na druhou
kolej.
Některé z našich pozemků v katastrálním
území Vidžín například nebyly původně do
pozemkových úprav vůbec zahrnuty. Když
jsme se snažili jednat o pěší přístupnosti
těchto pozemků, pracovnice pozemkového
úřadu nám sdělila, že ji tato otázka nezajímá,
protože se přímo netýká pozemkových úprav.
Tímto přístupem se cítíme velmi dotčeni.
V katastrálním území Úterý, kde vlastním cca
10 ha, jsem zase kvůli vymezení obvodu
nemohl volit do sboru zástupců a zastupovat
drobné vlastníky.
Mé výhrady ale nekončí u chybného
stanovení hranic obvodů. U pozemkových
úprav chybělo vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu, v mapě nebyly

zaneseny stávající cesty, přestože v terénu
vyznačeny byly, nebyla zpracována podoba
územního systému ekologické stability,
zkráceně ÚSES. Ten je tvořen stabilními
částmi krajiny (remízky, lesy, potoky atd.) a v
současné situaci je velice důležitý, protože
podle odborníků je kvůli častým záplavám
nutné co nejvíce zadržovat vodu v krajině,
zejména v podhůří.
Ještě k volbě sboru zástupců na Vidžíně.
V katastrálním území Vidžín byli do sboru
zástupců navrženi majitelé pozemků a zástupci obce a pozemkového úřadu. Je
zajímavé, že se tam objevil také pan Fiala,
který zde nemá trvalý pobyt, nehospodaří tu a
ani zde nevlastní pozemky k zemědělské
výrobě. Podle paní Horové z pozemkového
úřadu byl pan Fiala navržen obcí. Ze strany
obce mi však bylo řečeno, že jej nenavrhoval
obecní úřad, ale právě paní Horová! Jak to
tedy vlastně je? A kdo všechno tu prosazuje
své zájmy na současných pozemkových
úpravách?
Ing. Miroslav Svoboda, Vidžín

Úterský list

11

Anketa
Tentokrát jsem anketní otázky položili
návštěvníkům kavárny na farní zahradě, která
byla otevřena během letního jarmarku.
Anketní lístky vyplnilo celkem 11 návštěvníků.
Na první otázku – Co se Vám v Úterý líbí?
odpovídali návštěvníci:
atmosféra, duch starých časů, krajina,
architektura, akce, koncerty, varhany,
zákusky paní Věry a obětavost a vstřícnost
místních lidí.

Na druhou otázku – Co Vám v Úterý
chybí? odpovídali návštěvníci:
jiné dny v týdnu, parkovací plocha mimo
střed obce, restaurace s jídlem, kavárna,
slunečníky, turistický ruch, turistické stezky
a lepší komunikace s vedením obce. Dvěma
nechybělo nic.
Děkujeme všem, kteří vyplnili.
Redakce

Bylinkářka radí
Tentokrát netradičně rozhovor
s masérem a terapeutem
Honzou Vaňurou
Milí čtenáři,
před pár dny jsem po prve absolvovala
thajskou masáž od maséra a terapeuta Honzy
Vaňury, který přijel z Mexika, kde
v současnosti žije, na návštěvu do Olešovic.
Průběh a výsledek masáže mě velice
překvapil. Masáž trvala dvě hodiny, byla to
aktivní záležitost, při které jsem se musela
hýbat, spolupracovat s masérem a pravidelně
dýchat. Někdy to taky pěkně bolelo.
Překvapivě jsem se necítila unavená, jako po
klasické masáži. Spíš jsem měla pocit
zvláštního klidu. Na základě této svojí
zkušenosti jsem se rozhodla požádat Honzu o
rozhovor.
Jak jsi se vlastně dostal k metodě
thajské masáže?
Absolvoval jsem tehdy důkladnou masáž
od jednoho mistra v době, kdy jsem byl ve
stavu naprostého vyhoření po čtyřech letech
terénní sociální práce ve společnosti Člověk
v tísni. Vůbec jsem nečekal šestihodinovou
terapii, která mi pomohla nejen uvolnit
zatuhlé tělo, ale zároveň mě dokázala zbavit
veškerého stresu. Uvolněný a nabitý novou
energií jsem se cítil ještě následující týdny.
Na základě této přelomové zkušenosti jsem si
pomalu začal uvědomovat souvislost nejen

mého tělesného stavu s duševním. Po nějaké
době jsem se dozvěděl o kurzech thajské
masáže jedné výborné učitelky, a od té doby ji
zkrátka dělám, a snažím se neustále učit,
prohlubovat vědomosti a rozvíjet dovednosti.
Za těch pět let jsem se na různých kurzech
naučil ještě shiatsu, reflexologii a v Čechách
jsem si udělal akreditovaný kurz a úspěšně
složil státnice z rekondičních a relaxačních
masáží. V Mexiku, kde mám partnerku, se
vlastně živím masírováním převážně turistů,
ale mám i místní klienty. A když přijedu do
Čech, tak se mi ozývají vesměs kamarádi
a známí, a přes ně pak jejich známí. V poslední
době se stále více zabývám spíše
jemnohmotným energetickým systémem
a studuji a praktikuji tzv. pránické léčení.
Co je klasická masáž asi všichni vědí,
ale přiblížil bys nám ostatní techniky,
o kterých jsi hovořil?
Tradiční thajská masáž – thajsky Nuat
Boran, v překladu to znamená stará technika
je dva a půl tisíce let staré umění s kořeny
v čínské medicíně, józe a ayurvédě. Má tradici
sahající do časů Gautamy Budhy. Tato dnes
i na západě stále populárnější technika
pracuje nejen s fyzickým tělem, ale i s jemnou
soustavou energetických drah, kterými proudí
životní energie. Pomáhá zbavit se pocitu
únavy, odstraňuje svalové křeče a nervové
napětí, stimuluje krevní a lymfatický oběh,
činí svaly, klouby a šlachy ohebné. Přináší
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nejen tělesnou obrodu a obnovu životní
energie, ale i celkovou rovnováhu těla, mysli
a duše – tedy radost a vnitřní mír. Není to
klasická relaxační masáž, Je to aktivní masáž
a také jakási společná meditace vhodná pro
každého. V Thajsku se lidé běžně navzájem
masírují – rodinní příslušníci mezi sebou,
děti, rodiče, prarodiče.
Shiatsu, což znamená „tlak palci“, je
tradiční japonská masáž. Podobně jako
v thajské masáži se různými typy akupresury,
protahování a masírování dosahuje nejen
fyzického, ale i duševního uvolnění od stresu,
deprese, svalového napětí, bolestí a jiných
neduhů.
Reflexologie je poměrně moderní
západní technika stimulace reflexních bodů
nohou nebo rukou, kladně ovlivňující a vyvažující činnost tělesných orgánů, funkcí
a systémů. Navíc je to oproti předešlým intenzivnějším technikám úžasná pohoda a relaxace.
Pránické léčení je původem filipínská
terapie léčivou životní energií (pránou). Jde
především o čištění a znovunabíjení energetického těla – aury a čaker, ale též uzdravování konkrétních tělesných orgánů a nemocí či také psychických problémů za použití
barevné pránické energie vedené rukama
a také krystaly.
Vím, že nějakou dobu budeš pobývat
v Olešovicích. Kdyby někdo z čtenářů měl
zájem o tvé služby může se na tebe obrátit?
Ano budu tu pobývat u kamarádů,
střídavě během srpna a první poloviny září.
Již mě zde několik lidí oslovilo, a byli všichni
moc spokojení. Další zájemci se mnou
mohou domluvit na masážích či léčení, které
mohou probíhat buď přímo u nich doma,
nebo v sále či, je-li libo, na zahradě
v Olešovicích č. 1.
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Co bys našim čtenářům poradil?
Aby o sebe dobře pečovali. Mám na mysli
tělesnou i duševní hygienu. Pravidelný
pohyb, zdravá výživa, nezapomínat také na
odpočinek a pozitivní myšlení. Připadá mi, že
když se cítíme dobře fyzicky i psychicky,
neprospívá to pouze nám, ale i našemu okolí.
Možná je to dokonce naše základní povinnost
a přínos pro lidi i naší planetu.
Děkuji za rozhovor
Stáňa
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