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Waskovi, za klamavou informaci v úvodníku, 
kde byl avizován jeho článek o staré olešo-

Vážení čtenáři Úterských Listů, vické cihelně. Ten se však v Listu nenacházel. 
po topné sezóně, která dominovala naše- Článek vydáváme nyní. 

mu poslednímu číslu, jsme se s radostí vrhli K pochybení došlo nedopatřením, litu-
na jaro a zasvětili mu nejnovější vydání jeme ho a budeme se snažit podobným chy-
našeho časopisu. bám předcházet. 

Tradičním svátkem jara jsou velikonoce, 
Pěkné čtení přeje za celou redakci 

symbolicky spojující vzkříšení Spasitele 
a jarní přírody. Krása jarního období, svěžích Ida Kaiserová 
výhonků i kvetoucích stromů je na venkově 
obzvlášť jímavá. Oslovili jsme proto několik 
majitelů větších zahrad, aby nám své zahrady 
představili a případně nás pozvali na nějakou 
zajímavou jarní zahradní akci. 

Věnujeme se také našim tradičním 
tématům – léčivé síle bylin, našim oslaven-
cům i novinkám ze zasedání zastupitelstva. 

Ještě než Vám popřeji za celou redakci 
příjemné čtení, dovolte mi vyslovit omluvu 
za nedopatření, k němuž došlo v minulém 
čísle. 

Rádi bychom se omluvili doktoru 

Oznámení
o době a místě konání voleb  v obci 

do Evropského Parlamentu 

Volby se konají ve dnech 
23. a 24. května 2014.

Pátek od 14,00 do 22,00 hod.
Sobota od 8,00 do 14,00 hod.

Volební místnost pro obyvatele Úterý, 
Olešovic a Vidžína se nachází na radnici 

v Úterý čp. 1 v mezipatře.

Pro možnost hlasovat je každý volič 
povinen prokázat svoji totožnost 

a státní občanství.Jubilea

Irena Koutská (18.4.)

Václav Konstantinovič (1.5.)

Frieda Wasková (8.5.)

Jaromír Švejda (8.5.)

Miroslava Derková (11.5.)

Marie Štýbrová (13.5.)

Hana Grznarová (21.5.)

Nataša Modrá (31.5.)

Drahomíra Böhmová (1.6.)

Tamara Pelánová (3.6.)

Marie Havlíčková (12.6.)

Gratulujeme všem! Na Útersku



bude rozhodnuto dle výsledků šetření sní-
ženého tlaku při dodávkách pitné vody 

Usnesení za zasedání zastupitelstva 
v Olešovicích.

města Úterý konaného dne 25. března 2014
4. Další pronájem velkého rybníka v Úterý na 

ZM bere na vědomí: jeden rok.
5. Příspěvek pro dechový orchestr dětí 1. Rozpočtové opatření č. 6.
JUVENKA2. Nabídku prací studentů ve dnech 4. – 16. 
6. Žádost o pronájem části parcely č. 61 v k.ú. srpna 2014 – o akci bude dále diskutováno.
Olešovice na parkování pro pana Václava 3. Nové ceny palivového dříví předložené 
Konstantinovičefirmou HBR.
7. Nabídku na odkoupení nabízeného vleku 4. Sběr nebezpečného a objemného odpadu 
za traktor pro p. Vladimíra Šebkase uskuteční 27.4. 2014.
8. Zvolení Václava Konstantinoviče zá-5. Zájem občanů o veřejné projednávání 
stupcem města v honebním společenstvu.návrhů na ozelenění ploch v Úterý.
9. Zbourání střech přístřešků u čp. 7 – zajistí 

ZM schvaluje: Chasákovi.

1. Rozpočet na rok 2014. Rozpočet byl 
ZM ukládá:

navržen jako přebytkový, přebytky budou 
1. Dořešit bezodkladně prodloužení provozní použity na splácení jistin úvěrů z předchozích 
doby Mateřské školy od 6,30 do 15,30 hod.let. Připravované akce na rok 2014
2. Urgovat opravu veřejného osvětlení ve jsou:
Vidžíně- oprava povrchu návsi v Olešovicích
3. Stanovit jasná pravidla pro využívání - výměna střešních krytin na domech čp. 141 
kotelny p. Eretema 142 v Úterý
4. Zjistit normy pro tvorbu složiště hnoje na - zateplení obytných domů – v případě získá-
soukromých pozemcích a projednat s p. Divi-ní dotace
šem.2. Vniřní směrnici pro zadávání veřejných 
5. Prošetřit parkování autobusu ČSAD zakázek malého rozsahu
u zastávky na bytovkách.3. Stanovení názvu pro opravu návsi 

 v Olešovicích. Pro akci byl stanoven název
Úplné znění usnesení ze zasedání zastupi- „Oprava místní komunikace – Olešovice“
telstva města je k dispozici na www.mesto- a zařazuje se jako údržba. O termínu realizace
utery.cz

Upozornění Dle veterinárního zákona č. 182/2008 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů je každý Městský úřad Úterý upozorňuje občany, 
chovatel povinen zajistit, aby byli psi stáří od že do 31.3.2014 měly být uhrazeny poplatky 
3 do 6 měsíců platně očkováni proti vzteklině za psy a za pronájmy pozemků na rok 2014. 
a poté během doby účinnosti předchozí Pokud jste poplatky dosud neuhradili, 
použité očkovací látky přeočkováni, ucho-prosíme Vás tímto o sjednání nápravy. 
vávat doklad o očkování po dobu platnosti Pokud u Vás nastala jakákoliv změna, je 
očkování (doba trvání imunity vakcíny proti Vaší povinností toto nahlásit na MÚ.
vzteklině 1rok). 

Očkování psů proti vzteklině
Nezapomeňte proto na své zvířecí V měsíci květnu bude probíhat jako každý 

miláčky!!!rok očkování psů proti vzteklině. O datu 
a místech očkování budete včas informováni 

Děkujemena místech obvyklých. 

Z radnice
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Tinavský, Tomáš Kamínek

V sobotu 22.3.2014 se ve školní tělo- Green Horse Olešovice: Josef Konstanti-
cvičně konal už 4. ročník florbalového novič, Václav Konstantinovič, Petr Dvořák, 
turnaje pořádaný městem Úterý. Tohoto David Dvořák
ročníku se bohužel zúčastnily pouze dva Nejlepší střelci: 
týmy. Mnozí účastníci předešlých ročníků se 1. Stanislav Tinavský – 6 gólů
omluvili pro nemoc nebo trávili odpoledne 2. Josef Konstantinovič – 5 góly
v zaměstnání. Tím pádem se soutěžilo pouze 3. Daniel Vávra – 4 góly
o první dvě místa. Utkaly se týmy Bejci Brankáři:
Olešovice a Green Horse Olešovice. Hrálo se 1. Michael Vávra – 10 obdržených golů
systémem tři hráči v poli + brankář, 2x10min 2. Václav Konstantinovič – 16 obdr. golů
na tři vítězná utkání.

Všechny zápasy byly velmi vyrovnané. 
V obou týmech dominovali především bran-
káři. Václav Konstantinovič v dresu Green 
Horse a Michael Vávra z týmu Bejci Olešo-
vice. Snad měli o něco více štěstí, možná i sil - 
duel vyhráli Bejci Olešovice v poměru 3:1 na 
zápasy a stali se tak vítězi pro rok 2014. 
Pořadatelé věří v příštím ročníku ve větší 
účast a možná pozvou do turnaje i zájemce 
z okolních obcí.

Sestavy: Bejci Olešovice: Lukáš Janerla, 
Daniel Vávra. Michael Vávra, Stanislav 
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Florbalový turnaj

Tato oblast by byla také vhodná pro pořádání 
například škol v přírodě nebo pro rekreační 
pobyty a soustředění.Bývalý hostinec u návsi ve Vidžíně 

Centrum setkávání ve Vidžíně je napláno-rekonstruuje místní akční skupina Náš region. 
vané do objektu, který býval hostincem a byl Práce jsou součástí projektu spolupráce dvou 
zde provozován také obchod. Dům s číslem sousedních MAS – Náš region a Český západ, 
popisným 50 je souborem dvou historických který se jmenuje příznačně: Regionální centra 
objektů nejspíše z poloviny 19. stol. Začátkem setkávání u Haranta a Kašpara. Na území 
20. stol. byla hlavní stavba předělána na Našeho regionu se obnovuje dům, který 
hostinec. Přízemí sloužilo pro potřeby ponese název U Kašpara, na území Českého 
hostince s kuchyní, v patře byla obytná část. západu – konkrétně v Bezdružicích – se 
Vedlejší objekt poskytoval hospodářské centrum bude jmenovat U Haranta. Oba domy 
zázemí s příležitostným ubytováním. Celý jsou pojmenované podle slavných rodáků. 
objekt byl naposledy využíván v období 2. sv. (Karel Kašpar Reitenberger a Kryštof Harant 
války, z toho plyne i jeho stávající velmi z Polžic a Bezdružic).
zchátralý stav. Nyní je celý areál v majetku MAS Náš region si bývalý hostinec ve 
MAS Náš region, která usiluje o jeho Vidžíně, místní části města Úterý, vybrala 
záchranu. V tomto roce MAS zaměstnávala 1 z několika důvodů: MAS je majitelem tohoto 
pracovníka v rámci veřejně-prospěšných domu a navíc je objekt přímo uprostřed území 
prací, který prováděl drobné údržbové práce MAS a tudíž spravedlivě dostupný a má 
a odstranil nejhorší havarijní stavy.potenciál pro získání klientů z regionu i okolí. 

Dům u Kašpara

pokračování na str. 15
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Ohlédnutí za masopustem

SDH Úterý Vás srdečně zve na

Velikonoční taneční zábavu
20. dubna od 20.00

Na sále místního hostince „U Kašny

K tanci a poslechu hraje Víla Análka

Vstupné: 70 Kč

“
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Rozhovor s Martinou Šindelářovou, produkce. Také pěstujeme macešky a sedmi-
spolumajitelkou Zahrady Teplá, nejen o blí- krásky pro jarní prodej. Na jaře a na podzim se 
žícím se Dni otevřených dveří. tu odvíjí také prodej ovocných stromků a dře-

vin. Ty ale nejsou naše, ty nakupujeme. 

Co je na té práci nejtěžší a nejhezčí? Jaké byly Vaše začátky tady v Teplé?
Ta práce je celá těžká. Je to fyzická práce Toto zahradnictví vzniklo v padesátých 
a obrovská dřina, ale zase je za vámi vidět letech pod známým názvem Sempra. Pro-
poměrně brzy nějaký výsledek. Nejpěknější dávali kytičky, semínka a podobně. V této 
je, když vidíte tu rostlinku, jak se rodí. Také je nadmořské výšce vybudovali zahradnictví, 
pěkné, když někde něco zrealizujete a pak po které mělo fungovat jako ozdravné šlechtění 
pěti letech jedete okolo a vidíte, že to funguje frézií a strelícií.
a vypadá pěkně. Co to znamená ozdravné šlechtění?

Vy také navrhujete zahrady?To znamená, že když se frézie kultivovaly 
Ano. Zahrady, parky, veřejná prostranství. v nižších nadmořských výškách, tak se tam 
I nějaké sady jsme zakládali a jedno fotbalové šířily různé bakteriózy a choroby. Tudíž to 
hřiště. Je to důležitá část naší obživy. Skleníky sem situovali proto, že podmínky jsou tu 
samotné by nás asi neuživily.tvrdší a choroby tady hůře přežívají. Proto 

ozdravné šlechtění. Pro frézie a strelície to S mužem jste zahradnictví studovali?
byl jeden z mála skleníků u nás, kde se Manžel je vysokoškolsky vzdělaný, ale je 
šlechtění dělalo ve velkém. Později se zde vy- lesák. Lesnická praxe se mu docela hodí. Já 
střídalo všechno možné. Karafiáty na řez mám inženýrský titul na zemědělské uni-
a dokonce se tady v těch vysokých sklenících verzitě v Brně. A pak v Lednici na Moravě 
pěstovala zelenina – okurky, rajčata na velko- architekturu a zahradnictví. 
produkci. Po revoluci tady začala hospodařit Jak vám jde podnikání?
společnost HBR pana Růžičky.

Mám-li býti upřímná, tak teď hůř. Doba 
On zahradnictví koupil? tomu není příliš nakloněná, asi je to spojeno 
Já tu historii přesně neznám. Pan Růžička s krizí, jak se říká. Strašili s ní už možná před 

starší něco dostal v restitucích a netuším, pěti lety. Tenkrát jsme to nijak nepostřehli, ale 
jestli tam spadalo i toto zahradnictví. Myslím zato minulý a letošní rok to na nás tvrdě 
si ale, že areál koupili. Ten spadá pod dopadlo. Loňský byl úplně katastrofální. Ještě 
premonstráty, jak určitě víte. I zdejší pivovar, ke všemu ani počasí nepřálo. A společnost 
to všechno jsou jejich pozemky. bohužel necení kvalitu ale kvantitu. To je 

Pan Růžička tady začal pěstovat sezóní všeobecné pravidlo. Takže všechny veřejné 
záležitosti. V zimě to byly vánoční hvězdy, zakázky jsou tlačené na takové minimum, že 
okrasné rostliny zvané senecia, dělali se zde nám to dovolí akorát tak zaměstnat lidi. 
také balkónovky, letničky. Pak jsme si to Nejsme z toho nijak šťastní a nadšení, ale 
přebrali my, před patnácti lety si to manžel věříme, že se to nějak zlomí. Protože 
začal pronajímat. A před deseti lety jsme to pracujeme pořád, pořád se člověk lopotí, ale 
koupili do svého vlastnictví. Dnes tu kul- ty výsledky... Poctivou prací si nevyděláte, to 
tivujeme balkónovky a letničky. Produkce se je můj názor a jsem z toho zoufalá. Špatně se 
musela upravit, protože jsou obrovské mi z toho usíná a vstává, ale je to mašinérie, 
náklady na vytápění. Dělame nízkoener- tak musíte. Buď špatně děláme, nebo je to 
getické záležitosti jako jsou trvalky a listnaté situace všeobecná, ale asi spíš všeobecná. 
keře, nebo třeba jahody. To je naše stěžejní Všichni podnikatelé si naříkají. Nevím, kam 

„Lze si vydělat poctivou prací?“
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ta politika státu směřuje. Platíme jen pojistné Je to již tradiční akce, ale samozřejmě to 
a daně. A opravy aut a výrobních prostředků. chceme posouvat dál. Předně jsme rádi, že 

musíme uklidit celý areál. Je třeba všechno ve Takže už nemáte kapacitu se rozvíjet?
sklenících ocenit, to je celkem složité, protože Už není z čeho brát. To musíte už jen 
tam je těch kultur opravdu hodně. Pro letošek formou dotací a ty jsou limitované i nějakým 
bychom chtěli nějaká zvířátka, bylo to i dříve věkem. Existují dotační programy, třeba 
zvykem, že se mohly děti vyřádit a viděli „mladý zemědělec“ nebo podobně, ale to je 
ovečky, kozy, měli jsme i lamy, uvidíme, co se do 38 let. A hlavně při této práci, kdy v sezóně 
nám letos povede. Hlavně aby vyšlo počasí.pracujete snad 24 hodin denně, těžko stíháte 

Na co ještě můžete návštěvníky pozvat?ještě něco dalšího vyřizovat. 
Určitě na balkónové rostliny, na velký Kterou rostlinu máte obzvláště ráda? 

sortiment trvalek, jahody, bylinky v různých Já mám hrozně ráda trvalky. Moje 
druzích. Také se bude konat prodej kachňátek, oblíbená se jmenuje šalvěj luční (Salvia 
housátek a budou se prodávat kuřice. Máme pratensis), mám ráda hosty (bohyšky). Samo-
pozvanou pekařku domácích buchet, budou zřejmě když kvetou stromy, třešně na jaře, to 
tady knížky, paní s přírodní vlnou a její je úžasné. 
výrobky – ponožky a čepičky,  také Úterská 

A kdy začíná jaro pro zahradníka? keramika, snad paní z Nežichova se sýry. 
21. března! :-) Ale pro zahradníka v zimě! Už Zapojí se také živá kapela. A pro děti, na tom 
o vánocích, v prosinci a lednu musíte mít vizi, si trvám, aby bylo něco pro ně, bude divadlo 
co chcete pěstovat a mít dopředu naobjed- a mateřské centrum Cvrček z Bečova nad Tep-
náno. V lednu se ve skleníku řízkuje, v únoru lou. Ti budou dětem organizovat v menších 
vysívá. skupinkách program a hry.  

Jak se chystáte na dny otevřených Máte již přesný program, kdy co bude?
dveří?
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školy přijít prohlédnout naše ovečky.

Upoutávky na akci budou v místě nebo si 
můžete prohlédnout na:

www.vikendotevrenychzahrad.czVíkend otevřených zahrad je svátek oteví-
rání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti. V případě, že někomu nevyhovuje tento 
Vznikl ve Velké Británii a probíhá vždy během termín, je možné domluvit návštěvu i jindy 
druhého červnového víkendu. Projekt se setkal /mail rsvob@seznam.cz a tel.775 190 461/
s velkým ohlasem a stal se postupně tradičním Těšíme se na Vás 
po celé Evropě. 14. a 15.června 2014 na shledanou.

My jsme se vloni také přihlásili. Akce se Manželé Svobodovi
povedla, naši zahradu navštívilo během 
víkendu více než 100 příjemných lidí z Čech 
i ze zahraničí. Někteří nám zapsali svoje pocity 
a postřehy z prohlídky zahrady do návštěvní 
knihy. Z mnoha cituji jeden:

Plzeň – sever je nejhezčí okres v ČR a Vidžín 
tento názor potvzuje – soukromý zemědělec 
z okolí.

Proto zveme ty, kteří mají zájem si prohléd-
nout kvetoucí zahradu, aby přišli o víkendu 14. 
– 15.června 2014 na naši zahradu na Vidžíně.

Bude připraveno občerstvení, houpací sítě 
a posezení z hezkými výhledy. Současně si 
můžou zájemci např.rodiny s dětmi, školky, 

Víkend otevřených zahrad 
na Vidžíně u Svobodů

Dny probíhají 9., 10. a 11. května, pátek květinářstvích alstromerie k řezu. Těch máme 
až neděle. Vždy to míváme tak, aby akce jeden skleník, jinak sem chodí malo-
vyšla na Svátek matek. Program nahlašujeme odběratelé a paní prodavačky z květinek, 
vždy až ráno do mikrofonu. Je to i kvůli které si vyberou, co potřebují. 
počasí, program je potřeba přizpůsobovat Dodáváte ještě bylinky do Mariánsko-
situaci. lázeňských hotelů?

Kolik máte zaměstnanců a kdy nabí- Ano, ale ve zdejších klimatických 
ráte lidi? podmínkách je složité vypěstovat takové 

Těžko odpovědět... Ve sklenících 7 a do množství natě, aby se vám to rentovalo. 
realizací jezdí asi 15 lidí. Většinou máme Dodáváme v sezóně do hotelu Esplanade, do 
stálé zaměstnance a na sezónu nabíráme Českého Dvora v Mariánkách, spolupra-
jednu rozvětvenou rumunskou rodinu, cujeme s Hortimem – zeleninou, která rozváží 
protože tu práci v podstatě nikdo z našich lidí zeleninu a bylinky berou od nás. 
není ochotný vykonávat. Nastupujete v sedm Jaké máte nejraději roční období?
ráno a v sezóně končíte třeba v šest. I o ví- Podzim. Já jsem na podzim narozená a líbí se 
kendech. Tihle lidé pak odjíždí na zimu mi ty kontrasty. Ráno zima, odpoledne 
domů. sluníčko a modrá obloha. Mám ráda mlhy 

Jaké máte stálé odběratele? a babí léto. 
Stálou spolupráci máme s jednou tr- Tak ať se vám daří a děkuji za rozhovor.

valkovou firmou v Praze, rozvážíme po Kamila Kozáková
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Vydáme-li se dolů podle odtoku z ole-
šovického obecního rybníku, dojdeme 
posléze pohodlnou lesní cestou (v konečném 
úseku s dochovanými zbytky cihlového 
dláždění) asi po půl kilometru ke zbytkům 
bývalé Haidlovy cihelny, která stojí ve svahu 
nad údolím Dolského potoku. Dochoval se 
z ní dnes již jen tovární komín, vysoký něco 
přes 20 m a ruiny pece. Jsou to pozůstatky 
provozovny, která bývala kdysi označována, 
podle bydliště majitele, též jako olešovická 
cihelna, přestože se již nachází v katastrálním 
území Polínka (parcelní číslo 1495, obec 
Krsy).

až rozžhavovaly jednotlivé komory, po 
vypálení mohly příslušné komory postupně 
chladnout, až pak bylo možno cihly vybrat 
a eventuálně naskládat do komory další, takže 
bylo možno pálit prakticky nepřetržitě, 
protože největší žár se vlastně stěhoval po 
celém obvodu pece. Uvádí se, že najednou 
bylo možno pec naplnit asi 50 000 cihlami 
a jedno kruhové pálení, pokud se nezakládaly 
další nové cihly, trvalo asi 9 – 12 dní. 

V cihelně se topilo sokolovským uhlím. 
Doprava uhlí byla řešena koňskými potahy 
(zřejmě od bezdružického nádraží) a podobně 

O jejích počátcích se zatím nepodařilo byly dle určení rozváženy i vypálené cihly. 
mnoho zjistit. Podle jedné vlastivědné Cihelna měla odbyt jen v nejbližším okolí, 
publikace z roku  asi 1937 o někdejším ovšem vypálené zboží bylo vysoce kvalitní, 
soudním okresu Bezdružice (není datována takže dodnes tu a tam nalézané cihly 
a také obsahuje četné nepřesnosti), zde „haidlovky“ jsou neporušené a nedají se srov-
existovala jednoduchá polní cihelna již před nat s dnešními produkty. 
rokem 1920, kdy byla přebudována na tehdy  Vedle pece stály dvě otevřené kůlny na 
moderní tzv. hoffmannskou kruhovou ci- zděných pilířích o rozměrech 18 x 8 a 16 x 8m, 
helnou pec. Ta měla oválný půdorys (na délku obě vysoké 2m, kde se syrové cihly před 
25, na šířku 9m, výška 3m, nad ní byla ještě pálením sušily, dále i jedna menší uzavřená 
sušárna vysoká 2m) a tvořilo ji 10 pecních kůlna, zřejmě na nářadí, uhlí, popř. i strojní 
komor, do nichž se naskládaly cihly a naklá- zařízení. To sestávalo z jednoho benzínového 
dací otvory se zazdily. Dvířka pro přikládání motoru (asi 4 HP), který hnal jednoduchou 
uhlí se nalézala nad každou z komor. Oheň se míchačku hlíny. Tu tvořil velký dřevěný sud. 
reguloval pomocí vzduchových kanálů Zřejmě však byla v provozu jen při větší 
(dodnes jsou v ruinách pece zachována objednávce. Hlína byla odkopávána z neda-
železná táhla, kterými se řídil přívod vzdu- leké jílové stěny, na místě mísena a připra-
chu), takže žhavé zplodiny postupně ohřívaly

Haidlova cihelna u Olešovic

historická vápenka ve Willy Spahn parku, Hannover
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vována a po kolejničkách pak vozíkem vyslán 8. prosince 1947 revizor, který nalezl 
převážena k peci, kde se ručně nabíjela do zchátralé stavby s poškozenými střechami 
dřevěných forem tvarovaných tak, že cihly a poškozené strojní zařízení. Z jeho zprávy 
nesly monogram HL. Vyráběly se běžné cihly výše uvedený popis cihelny vychází. Kovové 
(28 x 14 x 7 cm) nebo tašky bobrovky.  Dole zbytky zařízení byly předány do sběru, stavby 
pod cihelnou, v úrovni údolí potoka, je pak Místnímu národnímu výboru v Olešo-
dodnes rovněž zachována vodní jímka, z níž vicích, aby je rozprodal jako stavební 
byla voda dopravována ke hliništi, kde byla materiál.

Karel Waskanakopaná hlína vlhčena. Není známo, kolik 
pracovníků majitel zaměstnával, zřejmě 
podle velikosti objednávky.

O původních majitelích se dovídáme jen 
málo. V roce 1937 byla majetkem Theodora 
Haidla, obchodníka se smíšeným zbožím 
a zemědělským hospodářem v Olešovicích  
(v čp. 45). O něm víme jen tolik, že byl synem 
místního sedláka Laurenze Haidla (asi 
největšího olešovického sedláka z čp. 2), 
narodil se jako jeho sedmé dítě 7. 11. 1898 
a roku 1928 se oženil. Lze předpokládat, že 
tehdy se stal majitelem cihelny, možná ji 
převzal od otce.

Po druhé světové válce byl Němec Haidl 
odsunut, výroba nepokračovala a na cihelnu 
v lese se zdánlivě zapomnělo. Dokonce 
i úřední konfiskační výměr (majetek Němců  
totiž propadal ve prospěch státu) byl vydán až 
po dvou letech, kdy ministerstvo průmyslu 
rozhodlo, že výroba nebude obnovena a tzv. 
Osidlovací úřad vydal 17. 10. 1947 roz-
hodnutí o likvidaci. Místní národní výbor 
v Polínkách sice vznesl na cihelnu nárok, 
nebylo mu však vyhověno. Na místo byl 

Tradiční pochod se koná v sobotu 10. května.Tři 
základní trasy jsou 10, 20 a 30 km. Letos se půjde více 
méně po trase 1. ročníku, ovšem v obráceném směru.

Více informací mohou zájemci získat na stránkách 
pochodu:

www.pochoduterskehohavranakrystofa. estranky.cz
Asi od 20 hod se na sále pohostinství koná tradiční 

večerní akce po pochodu. Zde proběhne beseda s p. Au-
gustýnem o historii i současnosti tepelského kláštera.

Pochod úterského havrana 
Kryštofa

Žáci Základní školy se zúčast-
nili charitativní soutěže „Věnuj 
mobil a vyhraj výlet pro svou 
třídu“. Svoji aktivitou obsadili 
první místo v Plzeňském kraji. 27 
žáků nasbíralo a k recyklaci posla-
lo 82 přístrojů. Tímto děkujeme 
všem, kteří jste nás v této soutěži 
podpořili. 

Lída Zdražilová

Sběrači mobilů 
z úterské školy 
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Kronika mysliveckého sdružení, část 3.

Pro Úterský list zpracovala Miroslava Koutná



Peníze nebo život
Aneb – najde chudoba svou čest? 

16. května od 19. 00, 
sál hospody u Kašny v Úterý

Přijďte si povídat o tom, co znamenají peníze v našich 
životech, v životě obce, v životě státu, v dnešním 

globalizovaném světě. 

O lichvě a korupci v malém i velkém, o přínosech 
směnného obchodu a konečně i o stavu kultury dávání 

a přijímání na úrovni soukromé i společenské. 

Besedu pořádá o.s. Formace ve spolupráci 
s Úterským listem. 

Hosty pořadu budou socioložka Jiřina Šiklová 
a písničkářka Jana Šteflíčková

Moderovat bude Křišťanka

akci sponzoruje vydavatelství  Koleno
Josef Čapek, Fantomas

Úterský list 11
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Pravidla pro poskytování samovýroby, město Úterý

MAS Náš region pořádá cyklus akcí pro veřejnost
v rámci projektu “Regionální centra setkávání u Kryštofa a Haranta”
regionální komunitní centrum Kašpar

rukodělný kurz KERAMIKA

mozaika na glazované dlaždici 
se střepy, točení na kruhu 

akce je zdarma
omezený počet účastníků
rezervace na tel.: 603 390 648

s sebou pracovní oblečení
materiál bude na místě k dispozici

VIDŽÍN

neděle 4.5. 2014

15.00
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Vítězem turnaje se stal Martin Podracký 
a druhé místo patří Petru Pejsarovi. Gratu-Od měsíce března probíhá v sále hospody 
lujeme! O pořadí na dalších místech U kašny turnaj v ping pongu. Turnaj je 
rozhodnou další zápasy. Doufáme, že po otevřený, může se tedy přihlásit každý, kdo 
skončení turnaje budeme moci zveřejnit by si chtěl zahrát. Sešlo se zatím deset 
kompletní výsledkovou tabulku.zájemců, kteří si nejprve podle potřeby 

a volného času mohli přijít zatrénovat a teď Pingpongové stoly na sále pravděpo-
už se hraje podle tabulky. V současné době dobně zůstanou i v budoucnu, takže snad bude 
ještě sice chybí dohrát některé zápasy, ale na možné si po dohodě s hospodskými jít zahrát 
prvních dvou místech je již pořadí jasné. i nadále.

KV

Turnaj ve stolním tenisu

Co byste rádi v Úterý změnili?

Rád bych vrátil bod č.1. Nevím přesně čím 
Na anketní otázky tentokrát odpovídal Zde- to je, že jsme přišli o schopnost vidět věci 

něk Škarda alespoň trochu pohledem těch druhých. 
Někdy se člověk přestává orientovat v tom,  Co se Vám na Úterý líbí a co tady máte 
kdo s kým mluví, či nemluví, popřípadě kdo rádi?
nemluví s vámi, pakliže mluvíte s tím, s kým 

V Úterý, Olešovicích i Vidžíně jsem za on ne. Třeba to ale vidím zbytečně černě.
téměř 30 let poznal celou řadu osobitých a jedi-

Představte si, že by v Úterý zase mohly nečných lidí. To, co se mi na nich vždy líbilo 
vzniknout pivovary, mlýny, pila, koželužna a za co jsem je měl rád bylo to, že i když měli 
atp. Jakou výrobu byste zavedl a proč?starostí někdy až nad hlavu, rozdílné názory 

Líbí se mi termín "zavádění výroby". Na a na sále padla občas i ta facka, člověk přesto 
rozjetí podnikání musí mít člověk schopnosti, neměl obavu, že nepotáhnou za jeden provaz, 
odvahu a také kapitál. Ti kteří chtěli, se do toho bude-li třeba.
již pustili. Zaplať pán bůh za ně. Že by tu Máte nějaký pozitivní zážitek z poslední 
někdo zavedl výrobu čehokoliv se mi nezdá doby, co se povedlo?
zrovna reálné. To máte jako s kavárnou. Mě by 

Jednoznačně masopust. Všechny masky se také líbila. Když si ale představím, že venku 
i nemasky si jej jak se patří užily. Pře- začne jaro a kavárník se až do podzimu nehne 
devším africká prsatice a příslušnice poruč- od pultu, tak se ani nedivím, že ji ještě nikdo 
nice. Díky, Lído. z nás neotevřel.

Anketa

nová otevírací 
doba v úterské 
mateřské škole:

6:30 – 15:30

prodám

mitsubishi carisma
benzín 1.6 / 1998
STK do května 14
eko daň zaplacena

více na místě 
(Úterý 6)

cena 6500,-kontakt: Kamila Kozáková, 774 334 491

i
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B, podporuje tvorbu krve a mírní neuralgie 
(chronické bolesti).„Před heřmánkem smekni, před bezinkou 

klekni “ Nejvíce se používají květy. Mají vysoký 
obsah éterických olejů. Kůra a kořen jsou Od pradávna byli lidé přesvědčeni, že 
mírně jedovaté, proto se nepoužívají. Celá černý bez, neboli bezinka přináší do domu 
květenství se odstříhávají za slunných dní štěstí a chrání jeho obyvatele před nemocemi. 
nejlépe kolem poledne a ukládají se do koší-Pověr týkajících se bezinky bylo mnoho. 
ků, aby se nezapařily.Sušíme je volně rozlo-Třeba že v něm sídlili duchové, kteří se mstili 
žené či zavěšené na stinném vzdušném místě. za zlo, které bylo spácháno v okolí jejich keře 
Dbáme na to, aby byliny nezahnědly. Po usu-nebo že uvnitř keře žijí duchové i čarodějnice 
šení květy odrhneme a skladujeme v uzaví-a tak poraněné dřevo krvácí rudou mízou. 
ratelné nádobě.Proto se bez černý často vysazoval kolem 

chalup a stodol a před kácením se v kleče na Při letním nachlazení si připravte čaj 
kolenou říkají tajemné formule pro odpu- z bezových květů, jeho éterické oleje mají 
štění. Také mladé dívky se keře ptaly: „Třesu, silný potící účinek. Pro potní kůru pijte co 
třesu bez, pověz ty mi pes, kde můj milý dnes nejteplejší čaj několikrát denně. Čaj je účinný 
?“ i při podrážděných horních dýchacích ces-

tách, kašli nebo škrábání v krku.Černý bez je vhodný při nachlazení, je 
potopudný, močopudný, čistí krev a je dobrý Při zánětech v krku si připravte vychla-
jako prevence proti chřipce, rýmě, kašli, zený nápoj a několikrát denně jím kloktejte – 
snižuje dokonce teplotu. Obsahuje třísloviny, rozhodně nepolykat!
které působí na uvolnění hlenů. Rovněž je Při nespavosti  bezové květy povařte se 
vynikajícím prostředkem ke kloktání při šálkem mléka, přeceďte a vypijte těsně před 
zánětech v krku. Má vysoký obsah vitamínu ulehnutím do postele. Éterické oleje zklid-

Bylinkářka radí

organizacemi (školy, dobrovolní hasiči, 
sportovní oddíly apod.). Případné příjmy ze Pro dům bude pravděpodobně užíván název 
vstupného, účastnických poplatků nebo pro-"U Kašpara" připomínající patrně nejvýznam-
nájmu budou využity k úhradě nákladů nějšího rodáka z nedalekého městečka Úterý, 
vzniklých s provozem objektu a pořádáním pozdějšího tepelského opata a zakladatele 
výše uvedených akcí.Mariánských Lázní Karla Kašpara Reiten-

bergera, který sám byl velmi vzdělaný První rukodělné kurzy pro veřejnost 
a zasloužil se i o vybudování několika škol. začnou již v květnu. Premiéra bude v neděli 4. 
Proto byl nepřímo vybrán jako patron domu, května, konat se bude umělecko-řemeslný 
který bude sloužit především jako společenské kurz „keramika“, při kterém si účastníci 
a vzdělávací centrum pro děti ze základních vyzkouší točení na kruhu a společně vytvoří 
škol ze širokého okolí, i širší veřejnost. Hlavní mozaiku na glazované dlaždici. Výtvory bude 
programovou náplní centra budou kurzy, možné si zhruba za dva týdny vyzvednout již 
semináře a dílny včetně pobytových akcí. vypálené. Lektorky doporučují pracovní oděv.
Objekt bude využíván nejen MAS, ale V červnu se bude pokračovat přírodověd-
i řadou místních spolků zaměřených na děti, ným tématem – Prameny živých vod. Tato 
mládež, sport, kulturu, umění i řemesla (např.: akce bude určena především pro děti 
Hrdibor Všeruby, Úterské občanské sdružení z okolních základních škol. 
Bart, Dětský folklorní soubor Stázka – Teplá, Během léta potom proběhnou další tři 
Občanské sdružení Pod Střechou, ZO ČSOP umělecko-řemeslné kurzy – „Linoryt“, „Ze 
Teplá, Svaz žen Otročín atd.), ale také dalšími starého nové“ a „Můj dům, můj hrad“.

pokračování ze str. 1



ňují. Plody černého bezu se používají sušené, jako sekt.
naložené v podobě sirupu, suší se bez stopek. Bezinková limonáda 
Obsahují vitamin C, provitamin A (beta- 10 květenství bezinek, 8 litrů vody, 60 dkg 
karoten), stopové prvky (selen a zinek) a hod- cukru, 3 citrony. Svařit a přidat na kolečka 
ně barviv (antokyanů) Tyto antokyany fun- nakrájené citrony a nechat louhovat do 
gují v našem organismu jako lapače volných druhého dne. Pak přecedit, nalít do lahví a 
radikálů, tzn. že neutralizují škodlivé uložit do chladna a přítmí. Může se pít za 10 
sloučeniny kyslíku vznikajících při látkové dnů.
výměně a tím chrání buňky těla před poško-

Bezový nápoj zením dědičných informací v nich uložených.
Čistí tělo, předchází tvorbě kamenů, sva-Když po dobu 2-3 týdnů denně vypijete 

lovým a kloubním potížím.sklenici šťávy, zlepší se zásobování krve 
Příprava cca 1 litru: 4 okolíky květů kyslíkem, zvýší se obrany schopnost vašeho 

naložte do 1 l studené vody s trochou medu organizmu.
a citronové šťávy. Nechte 6-7 hodin odležet, Čerstvé plody jsou mírně jedovaté, ale te-
občas promíchat. Přecedit a osladit cukrem pelná úprava či sušení jed neutralizu-
podle chuti. Přelít do láhve, otevřená lahev je. Sušené plody stejně jako plody borůvek 
vydrží asi 1 týden. Za několik týdnů budete staví velice silné průjmy. Také jsou účinné při 
mít nápoj podobný moštu.nachlazení, bolestech hlavy a silné migréně. 

Bezinkový sirup Naopak nedozrálé načervenalé plody 
vyvolávají průjem. Jejich šťáva je bohatá na Pomáhá při nachlazení, bolení v krku 
minerální látky a skvěle se hodí na čištění a kašli, při zánětech horních cest dýchacích.
krve. Příprava asi 375 ml: 1 šálek medu smíchat 

Na závěr několik receptů: se 125 ml ohřáté bezinkové šťávy, nechte 
vychladnout. V ledničce vydrží přibližně Šumivá limonáda 
3 měsíce.Do 5 litrové sklenice 4 litry převařené, 

Bezinková šťáva z bobulívychladlé vody, několik čerstvých bezin-
kových květů, ½ kg krystalového cukru (je Posílí celkový zdravotní stav, snižuje ho-
možné přisladit),na tenké plátky nakrájený rečku, povzbuzuje chuť k jídlu.
citron.Láhev převázat tenkým plátýnkem Příprava 0,75 litru: 1 kg čerstvých nebo 
a obsahem několikrát denně zamíchat. mražených bezinek (bobulí) smíchat v hrnci 
Nechat asi 9 dnů kvasit a pak stočit do lahví ze s 1 šálkem studené vody, přivést k varu a 2-3 
skla, zazátkovat a převázat drátkem přes minuty povařit. Hmotu propasírovat přes síto 
zátku. Postavit na 14 dnů do chladného a osladit medem. V lednici vydrží asi 1 týden.
sklepa. Při otevření limonáda šumí a kypí Stáňa
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Informace / inzercei Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, 
opět prodává slepičky snáškových plemen. 

Prodej: 23. 5. a 20. 6. 2014, 13:45
v Úterý u autobusové zastávky pod radnicí

info: 728605840, 601576270, 606550204

Mobilní sběr objemného, komunálního 
a nebezpečného odpadu proběhne 27. 4. 
Doba přistavení sběrny v jednotlivých čá-
stech obce je k vidění na radniční nástěnce. 


