
Vážení občané, 
v měsíci červnu nám skončil další školní rok. 
Jako každoročně jsme se rozloučili se žáky, 
kteří přecházejí na vyšší stupeň základních 
škol, a poznali jsme budoucí prvňáčky. Kul-
turní vložku slavnostního shromáždění v naší 
obřadní síni si připravily dětičky z mateřské 
školky. Svojí písničkou nás mile překvapily. 
Odpoledne jsme se potom zúčastnili rozlou-
čení s pátou třídou ve škole, kde bylo připra-
veno pohoštění i pro ostatní žáky školy a ně-
kolik vtipných soutěží včetně vystoupení 
děvčat s flétničkami.

Co se nám podařilo v minulém období deny v dohodnutém termínu a řádně předány 
letošního roku, v měsíci červnu a co ještě firmou Koutný GROUP. 
chceme uskutečnit? Co nás ještě čeká? Bude zahájeno (cca 

Jak je patrné z přiloženého Usnesení ze srpen) a doufám, že i včas dokončeno (cca 
zasedání ZM dne 19.6.2014, bylo schváleno říjen) odvodnění návsi v Olešovicích včetně 
hospodaření města přezkoumané auditorem souběžně prováděných výměn starých vodo-
a to bez výhrad. vodních přípojek v severní a východní části 

Bylo provedeno zateplení sklepních návsi a výměny vodovodního řadu ze „zarost-
prostor v bytových jednotkách čp. 141, 142, lých“  kovových potrubí za plast. Vše se za-
143 a 144. končí povrchovou úpravou na dotčené části 

Dále byla provedena výměna střešních návsi. Posílení vodovodního řadu z vodárny 
krytin na domech čp. 141 a 142. Na tyto do Olešovic je záležitostí Vodárenské a kana-
střechy byly nově osazeny společné televizní lizační a bylo řádně nárokováno pro příští 
antény, aby krytina nebyla ničena zbyteč- období.
nými prostupy, které jenom zvyšují riziko V současné době se jedná o prodloužení 
zatékání a znehodnocují celé dílo. Rovněž veřejného osvětlení za mostem směrem 
byla zrušena komínová tělesa nad střechou, od čp. 186 (Hlaváčovi)  k chatám za potokem 
protože stávající průduchy již neodpovídají – celkem 3 světla. Světla k chatám budou 
bezpečnosti a v případě používání by mohly v provozu pouze v sezóně. 
ohrozit zdraví nájemníků. Práce byly prove-

Úvodník paní starostky Koutské

srpen / 2014/4září    

dvouměsíčník městečka Úterý email: utersky-list@centrum.cz

Jubilea

Tomaško Jozef (18.8.) Pulerová Marie (9.9.)

Vokoun Miroslav (28.8.) Svoboda Miroslav (23.9.)

Kocourková Alžběta (28.8.) Danielová Eliška (24.9.)

Konstantinovičová Marie (4.9.) Böhm Josef (26.9.)

Našim spoluobčanům dožívají-
cím se významných životních 
jubileí srdečně blahopřejeme.
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dokončení na straně 2

z letošního jarmarku



Ještě bude zahájeno výběrové řízení na projednávány ve spolupráci města, Pozem-
zateplení domu čp. 141 a pokud budou k dis- kového úřadu a firmy GEOREAL, kteří 
pozici finanční prostředky, provede se podají informace, co je třeba provést pro 
současně se zateplením i výměna schodišťo- uvedení Vašich a našich nemovitostí do 
vých oken. odpovídajícího stavu. Někteří majitelé, 

Všechny tyto práce a řízení by měly být jejichž pozemky neodpovídaly skutečnému 
dokončeny ještě v tomto volebním období, ve stavu, svoje nesrovnalosti již řeší. 
kterém se spolu rozloučíme. Na zbývajících Děkuji všem občanům i pracovnicím úřa-
domech by se mělo pokračovat postupně du za spolupráci a pochopení při složitějších 
v příštích létech,  ale to už je úkol pro nově situacích, které ještě mohou nastat a které 
zvolené zastupitelstvo v čele se starostou. jsme spolu řešili i v minulých obdobích.

 Při probíhajících pozemkových úpravách Zvláště chci poděkovat panu Františku 
pracujeme stále na odstranění některých Vávrovi za výbornou organizaci letošního 
nesrovnalostí, pokud jsou již známy. Další jarmarku, všem zastupitelům za průběžnou 
kolo pozemkových úprav bude prováděno ve spolupráci po celou dobu a v neposlední řadě 
spolupráci s Pozemkovým úřadem ještě asi 2 i našim pracovníkům  na VPP.
roky, než bude zpracována konečná nová  Přeji Vám všem do dalších let pevné 
katastrální mapa. Olešovice prozatím do zdraví a doporučuji zodpovědný výběr kandi-
okruhu pozemkových úprav nespadají. Jak dátů při nastávajících volbách.
bylo přislíbeno, všechny nesrovnalosti 

Irena Koutská
v pozemcích a stavbách budou s vlastníky 
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ZM bere na vědomí: - prodej parcely 2466/3 v k.ú. Úterý p. J. 
Sítkovi- vyrovnání duplicitních vlastnictví souhlas-
- pozastavení rozhodnutí o pronájmu parcely ným prohlášením
1542/1 v k.ú. Vidžín pí. Kuclerové- smlouvu o vypracování LHP s firmou Les-
- prodej části parcely 126 v k.ú. Úterý man-projekt
želům Hlavešovým a p. J. Koutnému- smlouvu na svoz a třídění odpadu s firmou 
- prodej části plochy za domem čp. 165 p. Ekodepon
B. Dvořákovi a současné snížení pronájemní - smlouvu o dílo na úpravu návsi a úpravu 
smlouvy manželům Papežovým, pozastavení komunikace v Olešovicích s firmou Omega
prodeje pruhu pozemku při domu čp. 165- smlouvu na výměnu střešní krytiny na by-
- příspěvek ve výši 10 000,- Kč pro letní tovkách čp. 141 a 142 s firmou Koutný 
práci studentů prostřednictvím MAS "Náš GROUP
region"- inventarizační zápisy majetku města a pří-
- název turistické trasy "Cesta smíření" mezi spěvkové organizace
Úterým aVidžínem, akce se pozastavujeZM schvaluje:
- rozhodnutí, že nebude od MS Havran - závěrečný účet města za rok 2013
Úterý požadovat úhradu za škody způsobené - účetní uzávěrku za rok 2013
zvěří na lesních pozemcích města - účetní uzávěrku příspěvkové organizace 

ZM neschvaluje:ZŠMŠ Úterý
- prodej parcely 213/1 v k.ú. Úterý- rozpočtové opatření 1/2014

ZM ukládá:- prodej parcely 2466/4 v k.ú. Úterý Z. 
- projednat s p. Křížkem průjezd přes a T. Lorencovým

Usnesení ze zasedání zastupitelstva města Úterý z 19.6. 2014



navštívit táborníci z nedalekého tábora 
Jitřenka. Letos nám předvedli společný tanec Tak jako již tradičně každou druhou 
v rytmu písně Happy od Pharrella Williamse.červencovou sobotu, tak i 12. 7. pořádalo 

město Úterý tradiční letní jarmark. Pořada- Malé i velké diváky pobavili tři klauni 
telé se obávali především počasí, protože z Cirkusu Berto, v nichž diváci mohli poznat 
v předchozích dnech bylo poměrně deštivo herce z různých českých seriálů nebo z praž-
a ani na sobotu nebyly vyhlídky nejlepší. Na- ského Divadla na Fidlovačce. Především naši 
štěstí se počasí umoudřilo a po celý jarmark nejmenší se jistě také pobavili na pouťových 
bylo krásně slunečno. atrakcích umístěných na autobusovém ná-

draží. Pro všechny byla v prostorách fary 
otevřena zahradní kavárna doprovázená 
výstavou grafik Bohuslava Šíra a fotografií 
Milana Zemena a v odpoledních hodinách se 
v kostele sv. Jana Křtitele konal varhanní kon-
cert Ondřeje Valenty.

Jarmark ukončilo podvečerní taneční zá-
bavou pod širým nebem hudební seskupení 
Takt. 

Pořadatel akce děkuje všem, kteří se 
podíleli na přípravě a hladkém průběhu jar-
marku, jmenovitě pak panu Václavu Kon-
stantinovičovi z Úterý za stavbu parketu 

Probíhal stánkový prodej, z místních a stánků.
například nechyběla Úterská ručně malovaná 
keramika. Nejen děti byly jistě nadšené 
vystavovaným kozlíkem ze Skelné Huti, 
ukázkou sokolnického umění p. Četana, 
dovedností jeho orla stepního a dalších 
dravců i mládětem lišky obecné, se kterými se 
mohly i vyfotit. Návštěvníci mohli sledovat 
ukázky řemesel, například předení na 
kolovrátku nebo tkaní na stavu, a po dlouho-
dobé odmlce po celý den obdivovat práci 
kovářů – platnéřů z dílny Vulcan-armoury. 
Dále v programu nechyběla dechová hudba 
v podání Vrchovanky z Mrákova a šermíři ze 
skupiny občasného šermu Star. 

Stalo se už každoročním pravidelným F. Vávra, K. Vlažná
zvykem, že nás se svým vystoupením přijdou 
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pozemek manželů Fürychových Kuclerovou
- zjistit možnost rozšíření veřejného 

Úplné znění usnesení ze zasedání zastu-osvětlení u chat za potokem
pitelstva města je k dispozici na:- dodat štěrk na opravu cesty u domu Hlavá-
www.mesto-utery.czčových čp. 186
nebo na MÚ Úterý- svolat schůzku ohledně pronájmu pro pí. 

Letní jarmark 2014
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medaile všem ženám, které se zúčastnily 
turnaje – a nebylo jich málo. Také byl vy-V sobotu 26.7. město Úterý pořádalo už 
hodnocen nejlepší brankář turnaje. Stal se jím 4. ročník turnaje v minikopané" Sranda Cup 
Václav Konstantinovič z týmu Green Horse Olešovice 2014". 
Olešovice, který i přes svůj věk předvedl Turnaj se konal na hřišti U "Jezera" 
v brance skvělý výkon. O výborné občerstve-v Olešovicích za účasti týmů: Green Horse 
ní se postaral Robert z Vidžína.Olešovice, Bejci Olešovice, FC Lamy, 

Koutňáci, SK Bytovky Úterý a z důvodu 
nepřítomnosti hráčů Ajaxu Úterý je na pos-
lední chvíli nahradil tým FC Krsy. Pro vy-
světlení – hráči Ajaxu (mimochodem loňští 
bronzoví medailisté) se nemohli zúčastnit 
turnaje, jelikož větší část týmu trávila sobotu 
v zaměstnání. Za krásného počasí se turnaj 
hrál herním systémem každý s každým. To 
znamená, že každý tým odehrál 5 zápasů, 
v čase 2 x 8 min. Novinkou byly pokutové 
kopy, které se kopaly po každém odehraném 
zápase. Vítězný tým pokutových kopů si při-

Pořadatel děkuje všem týmům za fair-psal 1bod do tabulky navíc. Penalty byly dob-
play chování během celého turnaje. Další rým zpestřením jak pro samotné hráče, tak 
poděkování patří firmě Střechy Koutný za pro diváky. Turnaj zaslouženě vyhráli Kout-
půjčení ochranné sítě, Miroslavu Janerlovi, ňáci, kteří si mimo zlatých medailí odnesli 
rodině Zdražilových, místním hasičům i putovní pohár, druhý skončil tým FC Lamy 
a všem dalším, kteří se každoročně podílejí na a bronzové medaile tentokrát získalo druž-
přípravě turnaje.stvo SK Bytovky Úterý. Pořadatel také rozdal 

F. Vávra

V sobotu 16. srpna začíná třetí ročník Uvedení Bellottiho varhanního recitálu 
Mistrovského varhanního kurzu v Úterý, na v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích 
který přijede kolem dvaceti studentů varhan- je součástí velkého letního festivalu „6 týdnů 
ní hry z ČR i ze zahraničí. Pod vedením res- baroka“, který v rámci projektu Plzeň – 
pektovaného varhaníka prof. Edoarda Evropské hlavní město kultury 2015 sdružuje 
Bellottiho z Eastman School of Music (USA) akce více než dvou desítek regionálních 
se budou věnovat především studiu pořadatelů. V příštím roce festival vyvrcholí 
souvislostí mezi italskou a jihoněmeckou rozsáhlým programem v památkách Plzeň-
varhanní hudbou 17. století. V rámci kurzu ského kraje během 9 týdnů baroka.
proběhne koncert Edoarda Bellottiho v koste- Mistrovský varhanní kurz v Úterý pořádá 
le Nanebevzetí Panny Marie v Plasích (17. Úterské občanské sdružení Bart spolu s Čes-
srpna od 17:00) a závěrečný koncert účast- kým varhanním festivalem. Partnerem pro-
níků kurzu v kostele sv. Jana Křtitele v Úterý jektu je Plzeň – Evropské hlavní město 
(19. srpna od 19:30). Podrobnější informace kultury 2015 (http://www.plzen2015.cz). 
lze najít na internetové adrese: Kurz se koná za podpory Česko-německého 

http://mvk.utery.eu fondu budoucnosti.

Sranda Cup

Mistrovský varhanní kurz v Úterý

T. Kaiser



Úterský list 5

Pro představu jsme vyhledali údaje o roz-
počtu města Úterý za rok 2012 a srovnali jsme 

Pro každého, koho zajímá rozpočet je s několika obcemi v regionu – vybrali jsme 
některé obce v ČR, může být užitečným Dolní Bělou (okr. Plzeň-sever, 420 oby-
zdrojem informací internetová stránka vatel), Kostelec (okr. Tachov, 496 obyvatel) 
http://www.rozpocetobce.cz, kterou spravuje a Mnichov (okr. Cheb, 396 obyvatel), jde tedy 
občanské sdružení Rozpočet Veřejně. Dají se o podobně velké obce jako je Úterý se 455 
tu nalézt podrobné údaje o rozpočtech od obyvateli. V následujících tabulkách uvá-
roku 2000 do roku 2012, členěné podle díme jen položky nejvyšší úrovně, na zmí-
jednotlivých položek a znázorněné v podobě něné internetové stránce je ale možné je 
přehledných grafů. Jejich podkladem jsou rozepsat i podrobněji. V příjmech a výdajích 
oficiální data zveřejňovaná Ministerstvem nejsou zahrnuty případné přesuny na obecní 
financí ČR. účty a fondy.

Rozpočty obcí na internetu

výdaje

příjmy
Úterý Dolní Bělá Kostelec Mnichov

Daňové příjmy 5 044 810 Kč 3 271 280 Kč 6 734 410 Kč 4 366 320 Kč

Nedaňové příjmy 3 563 130 Kč 348 280 Kč 3 809 170 Kč 553 150 Kč

Kapitálové příjmy 1 080 Kč 21 750 Kč 2 041 350 Kč 83 800 Kč

Dotace 1 157 630 Kč 2 551 750 Kč 6 208 540 Kč 1 557 540 Kč

Příjmy celkem 9 766 650 Kč 6 193 060 Kč 18 793 470 Kč 6 560 810 Kč

Úterý Dolní Bělá Kostelec Mnichov

Zemědělství a lesy 0 Kč 0 Kč 738 890 Kč 142 160 Kč

Průmysl 174 850 Kč 156 380 Kč 1 504 850 Kč 650 040 Kč

Vzdělávání 887 180 Kč 2 286 350 Kč 633 780 Kč 118 090 Kč

Kultura, církve a
 sdělovací prostředky

130 600 Kč 63 730 Kč 675 290 Kč 391 090 Kč

Tělovýchova a

 zájmová činnost
34 460 Kč 111 890 Kč 352 080 Kč 289 290 Kč

Bydlení, komunální

 služby a územní

 rozvoj

4 072 070 Kč 786 800 Kč 2 091 580 Kč 682 170 Kč

Ochrana životního

 
prostředí

421 240 Kč 880 200 Kč 1 988 960 Kč 658 200 Kč

Sociální věci 0 Kč 20 000 Kč 99 880 Kč 963 530 Kč

Bezpečnost 225 400 Kč 22 120 Kč 355 530 Kč 251 950 Kč

Veřejná správa 2 783 280 Kč 1 992 250 Kč 7 377 300 Kč 2 029 860 Kč

Výdaje celkem 8 729 080 Kč 6 319 720 Kč 15 818 140 Kč 6 176 380 Kč
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Poďakovanie redakcii Úterských listov 
za prečítanie novín, o ktorých som pol roka 
nič nevedel, rád som Vaše noviny čítal a doz-
vedel som sa o živote a práci vo Vašom meste.

Akožto bývalý žiak obecnej školy som sa 
po dlhom čase bol pozreť vo Vašom meste 
a jeho okolí, čo sa tam všetko zmenilo. Vzďa-
kou Vám možem napísať, že som bol príjem-
ne prekvapený čistotou s úpravou mestečka. 
Po dlhšej dobe som sa zase prešiel po peknom 
a čistom okolí, kde som si pripomenul moje 
školské roky na ktoré rád vzpomínam. 

Bolo mi smutno, keď som sa dozvedel 
o úmrtí pana Miloša Říhy, mojho bývaleho 
spolužiaka, na ktorého rád vzpomínam.

Prajem Vám všetko dobré a ostávam 
s pozdravom 

Antonín Fusek, Banská Bystrica

Marie bydlela sama. Možná že by jí to 
ani tak nepřišlo, kdyby její dům nebyl tak 
velký. K čemu jsou pak čtyři pokoje, dvě 
koupelny, jídelna, veranda a kuchyně, když 
patřily jen a jen jí. Jestli snad chtěla dům 
někdy prodat, to nevím. Jistě však vím, že 
nikdy v jiném domě nebydlela, možná už 
k sobě patřili, ona i dům. Na podzim byl dům 
temný a smutný, v zimě pak studený a bez-
útěšný, na jaře zas vlhký. Ne tak v létě.

V létě se stal dům pro Marii hotovým 
sídlem králů. Tlusté vysoké zdi ji chránily 
před horkem, velká okna ozařovala místnosti 
teplým, měkkým světlem. A večer dlouhé 
závěsy, vysoké stropy, kamenné schodiště 
a veranda, na kterou v noci dopadalo světlo 
hvězd, vyvolávaly v Marii představy, ve 
kterých se dámy v dlouhých šatech a páni 
v tmavých oblecích společně vyzývali k tanci 
na plese v dobách dávno zašlých. V těch 
dnech k sobě Marie často zvala přátele, aby 
mohla poslouchat cinkot skleniček a rozprá-
vění o všem, co komu přišlo na jazyk.

V létě Marie začala žít, jako víla, která se 
probouzí až s příchodem léta. V létě nikdy 
nepracovala, přes rok si našetřila peníze, aby 
jí nic neubíralo drahocenný letní čas. Léto 
pak dýchala z plných plic. Spát chodila poz-
dě, vstávala brzy. Když chtěla odjet na výlet 
někam dál, nikdy nejezdila na sever, jen na 
jih, za sluncem.

Byl jeden z těch teplých příjemných ve-
čerů, někdy v polovině srpna a Marie zas 
měla společnost. Seděli na verandě a mluvili 
o nějakém filmu, jakém, to už si nevzpo-
mínám. Marie ale byla stále zamlklejší, už 
vůbec nezasahovala do hovoru. Nakonec 
vstala a podívala se do zahrady; dnes nebylo 
takové teplo jako včera. Otřásla se a pohlédla 
na větev jabloně obalenou listím – už nebylo 
tak svěže zelené jako dřív, spíš do tmava. 
Ostatní seděli a dál se nerušeně bavili, až na 
jednu ženu, jmenovala se Rachel, přistoupila 
k Marii a položila jí ruku na rameno. "Děje se 
něco?"

Čtenáři nám píší Povídka „O Mariině létě“

Přání poděkovat úterským hasičům pros-
třednictvím Úterského listu projevil pan 
Lopuszynski z Vidžína. Děkujeme za důvěru 
a zároveň se omlouváme za opožděné zve-
řejnění jeho příspěvku.

Vážení přátelé,

chtěl bych poděkovat dobrovolným 
hasičům obce Uterý. Při požáru chaty ve 
Vidžíně přijeli jako první, což ukazuje jejich 
schopnost včas zasáhnout tam, kde je třeba. 
Myslím, že bychom si měli uvědomit, jak 
jsou tito lidé pro nás důležití! Samozřejmě 
jim přeji, aby k podobným událostem jezdili 
co nejméně .

S pozdravem , 

Robert Lopuszynski
Penzion Vidžin

Poděkování hasičům
a omluva redakce



"Přichází," odpověděla Marie. Srpen utíkal, venku se procházeli turisté 
a prohlíželi si skrz objektivy vše, co stálo za "Kdo?"
vidění. Maminky s dětmi se chodili koupat "Podzim."
k vodě a táborníci prošlapaly s nákladem na 

"Vždyť je srpen, času dost. A co je vlast- zádech všechny stezky. Všichni se shodovali 
ně špatného na podzimu?" zeptala se Ráchel, na tom, že letošní léto je zvlášť vydařené, tak 
která nic nechápala. Marii tím rozčilovala, pěkně ospalé a rozjímavé.
copak je to tak nepochopitelné? 

Marie ležela pod peřinou, nenudila se, ale 
"Ty necítíš ten smutek, když skončí léto? ani se nebavila. Jen se občas otočila na druhý 

To necítíš tu zimu, která vylézá, jakmile ucítí bok. A tu jí najednou padl zrak na knihovnu. 
příležitost? Na podzim jsou už všichni tak Mezi knížkami leželo album s fotkami. Došla 
zaměstnaní, nikdo najednou nemá čas se pro něj a rozevřela. Všechny vzpomínky 
zastavit, všichni jen pracují. Copak to nevidí- ožily, letní vzpomínky. Nenechala si ani jednu 
te, že jen v létě doopravdy žijete?" ptala se zimní fotku. Výlet u moře, šplhání po skalách 
Marie. a všechny ty návštěvy, krásné vzpomínky. 

"Neber si to tak, přeháníš. Každý má rád A najednou ucítila strach ještě větší než ten 
léto, ale copak by se s tím kdo trápil, nic s tím předtím. Co když je tohle její poslední léto, co 
neuděláš. Podzim je proto, aby zas mohlo když už žádné nebude? Bylo jí horko, peřina 
přijít léto. A všechno, co k podzimu patří, je jako by jí bránila dýchat. Jestli je tohle její 
tak krásné. Je takový klidnější, přívětivější," poslední léto, tak je vzácnější a krásnější než 
řekla Rachel. všechny předtím. Dostala chuť na citronádu 

Marie na to nic neřekla, znovu se podí- a vstala z postele. Musí si ještě stihnout užít 
vala do zahrady a cítila, jak jí pomalu zapla- růže na zahradě, dokud je léto a natřít plot, 
vuje strach a usazuje se v ní. Pořád dokola navštívit Benjamina i s manželkou a dětmi. 
v hlavě slyšela hlas. "Už jdu, už přicházím!" Kolik že má času? Pohlédla na kalendář – 20. 

srpna. To stihne, času je pořád dost. Promar-Příští den Marie nikoho na návštěvu 
nila ale tolik dní. Slíbila kdysi Rachel, že s ní nepozvala, ani den potom a ani týden poté. 
zajde k rybníku; měla by jí to nahradit. Zavolá Schovávala se před tím hlasem, ten byl ale 
jí a zeptá se, jestli by s ní nešla v zimě lyžovat.čím dál naléhavější. Zkoušela dělat to, co 

dřív, ale když si lehla na zahradě s knihou Marie si oblékla lehké šaty a vešla do za-
v ruce, stačila sotva přečíst odstavec, když v hrady. Letos bylo tak krásné léto.
tom: "Už jdu, jdu." A lehký letní vánek se Klára K.
proměnil v kousavou prosincovou vánici.

Když snad přijala pozvání od někoho ze 
svých přátel, sotva se usadila ke stolu 
zaslechla hlas: "Už jdu, jdu, jdu!" A všechny 
přátelské rozjařené tváře najednou zestárly 
a pod očima se jim zabarvily unavené kruhy. 

Jediné místo, kam snad na chvíli doká-
zala utéct před strachem byla její postel. 
Přetáhla si peřinu přes hlavu a vstala jen aby 
si uvařila jídlo. Nejdřív jí bylo sice teplo, ale 
dny jako by byly čím dál studenější a tak 
peřina, kterou se přikrývala, byla čím dál 
tlustší. Až místo lehounké látky spávala pod 
těžkou péřovou peřinou.

Barokní noc   22. 8. / 18:00 - 22:00 
komponovaný večer barokních zábav, 
hudby a zpěvu. Madrigalová komedie 
L´Amfiparnaso a dobový ohňostroj.

Komorní koncert   23. 8. / 20:00
M. Sedláček (viol.), M. Averkiev (piano)
program: Dvořák, Martinů, Smetana

Hradozámecká noc   30. 8. / 20 - 23:00
Večerní prohlídky při svitu svíček. 
Na trase budou vystavené předměty 
odvezené ze zámku po roce 1945.

Úterský list 7

Zámek v Manětíně Vás zve!
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Kronika mysliveckého sdružení, část 4.

Chtěla bych poděkovat panu Böhmovi s manželkou z Olešovic, že mi pomohli na fotkách 
popsat některé účastníky zábavy po dobrém a namáhavém lovu.

zleva: p. Švejda, 

p.Vaněk, s harmonikou 

p. Štěpáník

zleva: p. Procházka, 

s harmonikou p. Štěpá-

ník, s úsměvem p. Šipoš, 

„bezruký“ p. Dvořák J.,

pod ním pan Zoubek 

a úplně vpravo p. Štýbr

Miroslava Koutná
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Představujeme vám mexickou terapeutku chronického stavu či dokonce charakterových 
Jhazmin Michan, která již potřetí navštívila vlastností člověka.
Úterý. Spolu s populárním masérem Janem Které rostliny se používají v Bachově 
Vaňurou, (s ním jsme přinesli rozhovor terapii? Můžeme některé nalézt i u nás?
minulé léto), nabízí zájemcům o alternativní Celkově se jedná o 36 květin, bylin a stro-
medicínu zajímavé terapie pro tělo i ducha. mů, z nichž 35 je evropských, protože Dr. 

Ahoj Jasmíno, můžeš našim čtenářům Bach prováděl své výzkumy a objevy v Ang-
přiblížit, kde se v Úterý vzala mexická lii. Pouze jedna – rožec, pochází z Tibetu 
léčitelka? a slouží pro posílení vnitřního vedení, mou-

Přijela jsem na návštěvu k jedné úžasné drostia důvěry. Jinak můžeme nalézt většinu 
rodině, která má dobrý vztah s Mexikem. z Bachových bylin i v Čechách – jako např. 
Jsou to moji velcí přátelé, které jsem potkala řepík lékařský, čekanku obecnou, zimolez 
v mé zemi. Nyní je mi ctí je již třetím rokem kozí list, netýkavku žláznatou či šípkovou 
navštívit v jejich zemi a objevovat s nimi vaše růži a ze stromů třeba borovici, modřín, dub, 
překrásné lesy a města. buk, osiku, habr a několik kaštanů – bílý, jedlý 

a jírovec maďal.Mohla bys nám představit tvou terapii 
pomocí Bachových květinových esencí? Je možné připravit si Bachovy esence 

podomácku?Samozřejmě. Je to terapie objevená dobře 
známým anglickým doktorem a bakterio- Doktor Bach uváděl, že jedinečnost této 
logem Edwardem Bachem. Ten díky svým terapie spočívá v její jednoduchosti. Systém je 
znalostem přírodní medicíny objevil léčivé vytvořen tak, aby ho pochopil každý, kdo je 
vlastnosti skryté v bylinách a stromech. Tyto jen trochu vnímavý. Také doporučoval, aby se 
vlastnosti využil je na léčbu a harmonizaci ho naučili prostí lidé a používali ho pro léčbu 
nevyvážených lidských emocí a myšlen- v rámci rodiny. Takže podobně, jako když je 
kových vzorců. Celkem připravil 38 různých nám zima, vezmeme si teplý svetr nebo 
esencí pro 38 základních emocí. Tato medi- vypijeme horký zázvorový čaj, můžeme 
cína pracuje na harmonizaci energetické užívat květinovou esenci z hořce podzimního, 
a emocionální rovnováhy. Bachovy esence když jsme smutní a když máme strach, 
nám tak mohou být užitečné v každodenním použijeme esenci kejklířky skvrnité. 
životě. Jak vypadá taková typická konzultace 

Jaké jsou přínosy tvé bylinkové me- a jak poté postupuje další léčení? A jak 
dicíny a pro koho je tato metoda vhodná? dlouho zhruba trvá, než je možné pocítit 

zlepšení či dokonce úplné uzdravení?Když se cítíme spokojení a šťastní, těšíme 
se i dobrému zdraví. Více si užíváme života První konzultace sestává z řady jedno-
a také můžeme předat více radosti našim duchých otázek, které vedou k nalezení 
rodinám,  přátelům a svému okolí. Pozitivní konkrétních problémů, které je třeba léčit. 
stav naší mysli nám může každodenní život, Nejprve si prostě popovídáme, jak se klient 
nebo různé znepříjemnění životní situace, cítí. Na základě toho pak pro něj připravím 
občas narušit. Pomoci může právě například odpovídající recepturu, tj. kombinaci různých 
Bachova květinová terapie. Doporučuji ji květinových esencí, smíšených s čistou vo-
všem, kteří prochází složitou emociální dou, případně s trochou kvalitního alkoholu 
situací, stresem či depresí a rádi by svůj život coby konzervantu.
opět zharmonizovali. To se týká jak do- Výsledky terapie potom závisí hlavně na 
časných problémů, tak dlouhodobého až tom, jak klient dodržuje léčbu, jelikož 

Rozhovor s terapeutkou Jhazmin Michan
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kapičky je třeba užívat pravidelně několikrát jejich duševní nebo emocionální nerovnováha 
denně. Také pochopitelně záleží na závaž- a zmatek. Takže je o sebe zkrátka nutné 
nosti konkrétní situace. Často je možné pečovat na všech úrovních. Proto je dobré 
pocítit pozitivní efekt již po pár dnech, ale kombinovat všechny  zmiňované techniky 
v některých případech je nutné pokračovat a podpořit je záměrem uzdravení.
v léčbě několik týdnů až měsíců, během Kdy, kde a jak je možné si tvé služby 
kterých pacient prochází různými vrstvami objednat? 
emocí. V Čechách budeme pravděpodobně do 

Dále se také věnuješ pránickému léčení začátku října, v Úterý snad ještě několikrát, 
– co si můžeme pod touto u nás nepříliš nejdříve na přelomu srpna a září. Nejlépe je 
známou technikou představit? domluvit se předem na telefonu  777 050 191 

Léčení pránou je další technikou, která je na případné konzultaci či terapii. Těším se na 
zaměřená na léčbu a harmonizaci energe- případné zájemce.
tického těla. Tuto metodu můžeme použít Děkujeme za rozhovor a těšíme se na 
k léčbě jakýchkoli problémů nebo nemocí, od shledanou.
prosté rýmy až po rakovinu. Léčba spočívá 
nejprve v prozkoumání energetického pole 
čili éterického těla, které provádím pouze 
rukama, bez kontaktu s fyzickým tělem. 
Potom se čistí zanesená či přesycená centra, 
oblasti či orgány a naopak posilují ty 
oslabené. Léčitel používá a kanalizuje o-
zdravnou pránickou energii slunce, země 
a vzduchu skrze speciálně vycvičené ruce 
nebo také skrze krystaly polodrahokamů 
a barvy.

V poslední době se prý také věnuješ 
reflexologii a thajským masážím, jak ses je 
naučila? 

Mým prvním učitelem byl vlastně můj 
přítel. S ním jsem také před dvěma roky 
poprvé přijela do Čech a do Úterý. Tohle jaro 
a léto jsme pak strávili několik měsíců 
v Thajsku, kde jsme intenzivně studovali 
a cvičili tyto starodávné tradiční techniky 
„léčení dvěma rukama a jedním srdcem“, jak 
je Thajci někdy nazývají.

A který způsob léčby ti tedy připadá 
lepší – květinová medicína, léčení pránou 
nebo klasické masážní techniky?

Domnívám se, že dobrá péče o zdraví 
člověka  by měla být komplexní. Záleží na 
tom, najít vhodný typ léčby pro konkrétního 
člověka a jeho problém. Dnes již řada 
lékařských expertů uznává, že prvotní 
příčinou mnoha fyzických problémů lidí je 

6. ÚTERSKÁ TRAKTORIÁDA

27.9.2014

Podzimní komunální volby 

se uskuteční 10. a 11. října
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V neděli 3. 8. 2014 se v rámci letního zeňského kraje v podobě divadelního mikro-
festivalu 6 TÝDNŮ BAROKA pořádaném představení pro 8 diváků a 3 herce. Všechny 
společností Plzeň 2015 konala na louce za výletní linky tak byly nacpané k prasknutí.
Vidžínem akce (BAROKNÍ) KRAJINA Pohoštění bylo formou pikniku – několik 
ŽIJE!. místních přineslo slané i sladké koláče a jiné 

Desítka odvážlivců vedená Petrem dobroty, které nabídli všem účastníkům. 
Strádalem se na akci vydala pěšky z úter- Unavení poutníci si mohli odpočinout 
ského náměstí po obnovované Cestě smíření, v relaxačním koutku Zdeňky Kučerové, 
která by měla být do budoucna novým Honzy Vaňury a Jhazmin Michan (s níž 
lákadlem pro poutníky. Někteří z nich dokon- najdete rozhovor na jiném místě tohoto 
ce cestu absolvovali bosí. vydání), který nabízel masáže i aromaterapii, 

nebo se zaposlouchat do hudby mixované I když počasí příliš nepřálo, sešlo se na 
Láďou Zemanem z Olešovic.Vidžíně kolem stovky diváků, pro které byl 

asi největším překvapením kulturní Autobus Poděkování patří nejen společnosti Plzeň 
linky 2015. V jeho bílé kopuli byly připra- 2015 a Plzeňskému kraji, který akci podpořil 
veny výtvarné dílny pro děti, které si zde finančně, ale i dalším spoluorganizátorům – 
mohly vyrobit andělská křídla, se kterými se MAS Český Západ, Národnímu geoparku 
později mohly zapojit do tanečně-panto- GeoLoci, Úterskému občanskému sdružení 
mimického představení Angely s Vandou BART, městu Úterý a manželům Svobo-
Hybnerovou a Lucií Kašiarovou. V samot- dovým.
ném autobuse se pak návštěvníci mohli vydat 
na pomyslný výlet po zajímavostech Pl-

Na louce za Vidžínem tančili andělé

Jan Florian
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V době uzávěrky tohoto čísla probíhal ve s místními partnery zajišťuje ubytování 
Vidžíně mezinárodní dobrovolnický tábor – a stravování účastníků, kteří jí zato odvedou 
tzv. workcamp. V neděli 10. 8. sem přijela svou práci. V tomto případě je hostitelskou 
desítka mladých lidí z celé Evropy – Němec- organizací místní akční skupina Náš region, 
ka, Francie, Itálie, Španělska ale i Ruska která ve spolupráci s městem Úterý, Klášte-
a Běloruska. rem premonstrátů Teplá a manželi Svobodo-

vými, Fouskovými a Dražskými vytvořila Workcampy jsou v České republice 
zázemí pro konání letošního dobrovol-organizovány sdružením dobrovolných 
nického tábora.aktivit INEX-SDA. U nás se jich koná cca 30 

ročně, ve světě pak několik tisíc. Myšlenka Celá skupina byla ubytována v Moto 
workcampů vznikla za 1. svět. války ve Home Vidžínie. Po celý týden se pak spolu 
Francii a měla za cíl vytvořit mírovou s obecními pracovníky a několika dobrovol-
atmosféru mezinárodní spolupráce a poro- níky z Vidžína i Úterý podíleli na úpravě 
zumění a spojit úsilí mladých lidí k obnově veřejného prostranství na Vidžíně. Část 
poničených farem. V dnešní době se dobrovolníků se také věnovala vyčištění cest 
workcampy pořádají s cílem podpořit v krajině, které jsou postupně obnovovány. 
dobrovolnickou prací nějakou veřejně Snad nejviditelnějším výsledkem je ale 
prospěšnou aktivitu, u nás se nejčastěji jedná vysekání náletové zeleně na hřbitově a pro-
o obnovu památek, úpravu veřejných stranství kolem kostela sv. Jakuba. Věříme, že 
prostranství či pořádání kulturních akcí. se tato prostranství podaří dále udržovat 

v podobném stavu, v jakém je zanechali mladí Hostitelem workcampů je vždy nějaká 
lidé z celé Evropy.nezisková  organizace, která ve  spolupráci

Fotografie z workcampu přineseme 
v některém z dalších čísel.

Mezinárodní WORKCAMP ve Vidžíně

Jan Florian

Od loňského roku spolupracují místní 
akční skupina (MAS) Náš region, která 
působí v oblasti Tepelska (vč. Úterý) a MAS 
Český Západ – Místní partnerství na vybu-
dování dvou regionálních center setkávání. 
Zatímco ve Vidžíně se postupně k novému 
životu probouzí Dům U Kašpara, na náměstí 
v Bezdružicích je to budova bývalé školy, 
která dostala nový název DŮM U HARAN-
TA. 

Dějiny domu „U Haranta“ sahají daleko 
do minulosti. Pravděpodobně na jeho místě 
stávala dřevěná budova městské školy od 
r. 1740. Ta však brzy nedostačovala rostou-

Dům U Haranta v Bezdruži-
cích zve k návštěvě
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címu počtu dětí, a proto byla r. 1794 zbořena. V patře je společenský sál, kde je mo-
Na jejím místě byla v r. 1795 vystavěna první mentálně instalovaná výstava „Národní 
zděná stavba a od r. 1873 fungovala bezdru- geopark GeoLoci se představuje“. Proběhly 
žická škola jako trojtřídní. Stoupající počet zde ale již dva koncerty Klubu přátel Kryš-
žáků si v r. 1860 vynutil zbudování další tofa Haranta, divadelní představení Kouzelná 
školy, jednopatrové stavby v severní frontě flétna i několik jednání.
náměstí. Celý objekt je k dispozici neziskovým 

Po kompletní opravě interiérů dostal organizacím z území obou MAS pro pořádání 
dům i novou fasádu a od května letošního různých kulturních akcí – besed, přednášek, 
roku zde působí kancelář MAS Český Západ projekcí, koncertů, výstav apod. Nejbližší 
a konají se zde různé kulturní akce. akcí je promítání „Česko bavorský geopark ve 

filmu“, které se uskuteční v úterý 19. 8. od 18 
hod. Zmíněné výstavy jsou přístupné až do 14. 
9., v pracovní dny vždy od 10 do 15 hod. a dále 
pak o víkendech 6. – 7. a 13. – 14. září.

V přízemí je prostorný výstavní sál, kde 
se budou střídat příležitostné výstavy. V před-
chozích měsících zde byla instalována česko-
německá výstava o historii města a bývalého 
soudního okresu Bezdružice, nyní zde může-
te nalézt expozici představující život a dílo 
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic a také 
výstavu představující projekt Vlídná nádraží 
– Bezdružická lokálka vč. návrhu prodlou-
žení železniční trati do Teplé. V protější 
místnosti pak bude na přelomu srpna a září 
otevřena městská knihovna.

Jan Florian

VIDŽÍN, 17. 8. , 15.00 - 19.00 hodin
Rukodělný kurz můj dům, můj hrad

Stínidla na lampy, květinové suché vazby, 
výroba prostírání.     tel.: 603 390 648
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Fotografie z dobového fotoatelieru na letošním Bezdružickém parním létě

Poznáte své sousedy?
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pomocí umělého tepla nesmí teplota 
přesáhnout 70 °C, nezapomeňte při sušení Měsíček lékařský
neustále větrat. Jelikož měsíček rychle Své „příjmení“ tato letnička nemá jen tak 
přijímá vlhkost vzduchu, je dobré ho občas pro nic za nic. Má spousty odrůd a všechny 
přesušit. Skladovat ho je třeba také ve tmě či jsou léčivé.
šeru, aby byla jeho barva zachována, jinak 

Od června do září sbírejte rozkvetlé rychle ztratí své účinky. 
květy, nejlépe za slunečného dne okolo 

Využívá se také hodně v kosmetice, ob-poledne.V tu dobu mají největší sílu. Největší 
zvlášť do krémů, mýdel, pleťových mlék, účinky mají oranžové květy, sbírat se dají celé 
šamponů, opalovacích krémů a olejů, protože květy nebo pouze okvětní lístky, ve kterých je 
dokáže zvláčnit, zjemnit, léčit a posilovat obsaženo nejvíce účinných látek. Drogu sušte 
pokožku.rychle ve stínu nebo ve tmě, při sušení 

Stavební práce na novém komunitním 
centru Kašpar ve Vidžíně, které spravuje 
místní akční skupina Náš region, sice ještě 
úplně neskončily, ale provoz centra je v pl-
ném proudu. Už je za námi několik úspěšných 
rukodělných a řemeslných kurzů a také před-
nášek. Zatím všechny akce organizovala 
MAS Náš region a bude v tom pokračovat 
i nadále. Komunitní centrum je tu ale pře-
devším pro vás, obyvatele celého regionu. 
A tak je naším velkým přáním, aby se i nabí-
zený program přizpůsoboval vašim potře-
bám. Není nic snazšího, než s nápadem na 
akci, která by se mohla v centru konat, oslovit 
pracovníky MAS, kteří rádi pomohou 
s organizací. V současné době je k dispozici 
společenská místnost s kapacitou zhruba 20 – 
30 lidí se sociálním zázemím.

Kontakty na MAS Náš region najdete na 
www.nas-region.cz.

Bylinkářka radí

Komunitní centrum Kašpar 
je tu pro vás

Nabídka putovních holistických lázní

TRADIČNÍ THAJSKÉ MASÁŽE

starodávné terapeutické techniky 

REFLEXOLOGIE

zdravotní a relaxační masáž nohou

PRÁNICKÉ LÉČENÍ

harmonizace pomocí krystalů

BACHOVY KVĚTINOVÉ ESENCE

vibrační bylinná medicína 

certifikovaní maséři a léčitelé Jan Vaňura (ČR), 
Jhazmín Michan (Mexiko) a Zdeňka Kučerová 

(Olešovice) v salonu Kolibřík, Olešovice 1,
nebo vašich domovech či zahradách  

tel: 777 050 191 nebo 776 678 971

Oznámení MÚ a upozornění 
všem občanům

Upozorňujeme opět všechny občany, že 
podle zákona č. 201/2012 Sb. § l,2 a další, je 
zakázáno pálení jakýchkoliv plastů, gumy 
a umělých hmot a to jak v kotlích, kamnech, 
tak i na volném prostranství.

Kdo by se prokazatelně dopouštěl nedo-
držování zákona, bude prostřednictvím 
Policie ČR předán přestupkové komisi.

Děkujeme za pochopení a doufáme, že 
nikdo z nás nebude ohrožovat svoje zdraví 
ani zdraví ostatních.
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Ale v první řadě je měsíček významným žete ho užívat bez jakéhokoli omezení.
přírodním antibiotikem, nejčastěji se používá Směs na čištění krve:
ve formě čaje. Chrání nás před viry, bakte- 30g měsíčku,
riemi a kvasinkami, které škodí našemu 

10g kopřivy,zažívacímu ústrojí. Působí jako antioxidant, 
10g řebříčku;takže chrání buňky těla před poškozením. 

Stimuluje produkci žluče, léčí nemoci jater jednu čajovou lžičku spaříme ve 0,25 litru 
a žlučníku, hojí žaludeční vředy, záněty trá- vřelé vody a krátce vyluhujeme. Pijeme 2 – 3x 
vicího traktu, záněty močového měchýře denně pomalu po doušcích.
a močových cest. Má i dobré „ženské vlast- Návod na přípravu masti: 
nosti“, protože přispívá při silné a dlouhotr- půl kg vepřového sádla (bez soli),
vající menstruaci. Týden před jejím začátkem 

2 hrstě čerstvých květů.je třeba pít denně dva šálky měsíčkového 
Sádlo rozpustíme, květy nasekáme na čaje. Opatrné vymývání očí vlažným čajem 

jemno. Květy dáme do sádla a necháme přejít způsobuje zlepšení ostrosti zraku.
varem. Odstavíme a necháme odpočívat asi Nálev či mast z měsíčku je vhodná k léč-
12 hodin. Pak sádlo jemně rozpustíme, vše bě plísňových onemocnění kůže a na těžce se 
přecedíme a mast uložíme do skleniček. hojící rány a vředy. Pomáhá i při drobných 
Skladujeme na chladném, tmavém místě.poraněních a bolestech kolem nehtů. Při zá-

Měsíčkový olej :nětech dásní a krku se doporučuje kloktání 
nálevu. Koupel v nálevu je dobrá proti kva- Připravuje se stejným způsobem jako 
sinkovým nemocem reprodukčních orgánů mast, akorát místo sádla použijeme buďto 
a při zánětu tlustého střeva. Také je možné jej olivový či slunečnicový olej (zase 0,5 l oleje 
použít trhliny na prsních bradavkách po na 3 hrstě měsíčkových květů).
kojení, přičemž dítěti nijak neškodí. Využití v kuchyni

Krémy a mastičky jsou používány na po- Květy měsíčku můžete využít k dozdo-
páleniny, krevní podlitiny, otoky, prole- bení salátů či pomazánek. Díky nahořklé 
ženiny, zapařeniny, plísně na nohou, omrz- pikantní chuti se jím dá částečně nahradit 
liny, špatně hojící se jizvy, kožní záněty, koření do polévek. Můžete si také připravit 
křečové žíly, některé ekzémy či akné. žlutou rýži s pikantní chutí podobající se 

Čerstvá vylisovaná šťáva z měsíčku šafránu tak, že při vaření přidáme hrstičku 
slouží k natírání  při rakovině kůže a na sta- nasekaných okvětních lístků. Je dobré 
řecké pigmentové skvrny. Patří mezi nejlepší přidávat čerstvé bylinky i na kuřecí či vepřové 
léčivky používané při podpůrné léčbě a pre- maso. Zpestřit si můžete také chuť například 
venci rakoviny ženských pohlavních orgánů chleba s máslem. 
a prsu, žaludku, jater, tlustého střeva, kůže. Zatím počasí tohoto léta měsíčku svědčí, 

Aby byl výčet příznivých léčebných tak dobrou chuť a dobré zdraví vám všem.
účinků měsíčku lékařského úplný, musíme Stáňa
ještě připomenout jeho schopnost uklidňovat 
centrální nervovou soustavu, snižovat tlak 
krve a zlepšovat činnost srdce.

Měsíček bývá obecně dobře snášen a mů-

říjnové číslo Úterského listu
věnované volbám a komunalní politice

vyjde výjimečně k 1.10.


