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Dopis manželů Steinerových

Vážení a milí čtenáři Úterských listů, Vážení přátelé, velice rádi čteme Vámi vy-
s malým zpožděním – za něž se omlou- dávané Listy a patří Vám za to dík! Jsme jenom 
váme – zaviněným velkými zdravotními chalupáři, ale i tak nás dění v obci velice zajímá. 
indispozicemi většiny redakční rady se do Chaloupku máme již od roku 1967 a tak se pova-
Vašich rukou dostává další, tentokrát již žujeme za starousedlíky. Za tu dobu známe takř-
téměř letní číslo Listů. A protože počítáme ka všechny, kteří ve vsi žijí déle jako my. Sledu-
s tím, že letní dny jsou dlouhé a možná Vám jeme, prostřednictvím sloupku Jubilea, jak lidem 
zbyde i trochu volného času, snažili jsme se okolo nás přibývají roky, zrovna tak jako nám. 
i letos do tohoto čísla zařadit velké množ- Vzpomínky těch nejtarších, jako např. p. Dostá-
ství upoutávek na nejrůznější převážně la, jsou pro nás potěšením. Děkujeme Vám za ně. 
kulturní akce v širším okolí. Využíváme Vaší nabídky na příspěvek a do-

Jsme vždycky velmi rádi, když náměty plnění Vašeho zpravodaje a připomínáme, že 
na různé reportáže pochází od Vás. To je naši dobří sousedé paní Dagmar Hejsková a pan 
přesně i případ velmi milého níže uve- Václav Hejsek z čísla 45 oslavili v polovičce 
deného dopisu manželů Steinerových, na dubna 2014 (podle našich informací 12. 4.) 
jehož základě jsme se Vám rozhodli přinést zlatou svatbu, t.j. 50 let společného života. Celou 
rozsáhlejší rozhovor s hlavními aktéry. tuto dobu žili spolu v naší obci a tak se domní-

A protože se blíží léto a to je čas, kdy na vám, že by stálo za to zmínit to a nebo s nimi 
kratší či delší dobu ožijí snad všechny udělat na toto téma rozhovor do příštího čísla. 
rekreační objekty, rozhodli jsme se v anke- Obec, dle našich informací, tato výročí svatby 
tě dát slovo právě chatařům a chalupářům. nesleduje, což je škoda. Myslíme si, že obzvláště 
Mnozí zde s námi mnohdy již desítky let v dnešní době, která si na manželské sňatky 
aspoň část roku žijí a nelze popřít, že se nepotrpí, je toto výročí úctyhodné a příkladné 
svou prací zasloužili o dnešní vzhled měs- a pro mladou generaci následování hodné. 
ta. Vždyť velká část jich své chalupy Děkujeme Vám a jsme s pozdravem manželé 
pořídila v 70. a 80. letech minulého století, Alena a Jiří Steinerovi z čísla 46
mnohdy i na základě dokumentu vysí-
laného televizí s názvem „Kupte si Úterý“. 
Většina objektů byla v dezolátním stavu 
a vyžadovala rozsáhlé opravy. Někteří kou-
pili pouze prázdné parcely a svá víkendová 
obydlí si na nich teprve postavili. Velká 
část těchto původně rekreantů se postupně 
stala trvalými obyvateli Úterý, Olešovic 
i Vidžína a dál pečují nejen o své domy, ale 
i o jejich okolí.

Přeji Vám za celou redakci příjemné 
čtení, krásné léto a těším se na další Vaše 
podněty do příštích čísel.

K. Vlažná

Jubilea
Redakční rada blahopřeje všem, kteří se v ná-
sledujícím období dožívají krásných životních 
jubileí. Jsou to tito naši spoluobčané:
Helena Straková (22.6.)
Václav Bulíř (30.6.)
Jiřina Pejsarová (2.7.)
Hana Zábranská (5.7.)
Miroslav Tyrner (7.7.)
Jiří Modrý (9.7.)
Jiří Vrba (16.7.)
Jiří Fux (18.7.)
Božena Vacková (5.8.)



že například vítěz kategorie moto 1949 – 
1965 Jiří Kohout jel druhou jízdu jen o 0,21s 

V sobotu 17. května úderem jedenácté pomaleji. A to s sebou skutečně neměl stop-
hodiny odstartovala první jízda pravidelnosti ky! Automobily r. v. do 1948 vyhrál Otakar 
veteránů „Úterský kopec 2014“. Na úterské Hrubeš s Tatrou T7 sport, auta r.v. 1949 – 
náměstí se sjelo 24 historických automobilů 1965 Ota Klbík v Mercedesu W 113 Pagode. 
a 23 motocyklů. Nejstarším vozidlem byl Kompletní výsledky najdete na webu VCC 
Peugeot 201, r.v. 1929, pana Miroslava Záru- Plzeň, fotky a video na stránkách města 
by, s jen o rok mladším motocyklem Standard Úterý.
BS 500 zvítězil Pavel Rytych v kategorii 
moto do r. v. 1948.

Velký dík patří všem, kteří se podíleli na 
přípravě trati a organizaci jízdy. Jim patřil 

Při jízdě pravidelnosti absolvují startující potlesk startujících po převzetí medailí. Tohle 
dvě měřené jízdy na uzavřené trati (zde 2,4 sympatické gesto bereme jako vyjádření 
km), přičemž vítězem se stává řidič s nej- spokojenosti s „Úterským kopcem“ a těšíme 
menším rozdílem mezi oběma časy. Při se příští rok v květnu na  shledanou.
pohledu na výslekové listiny se nechce věřit, Zdeněk Š.

Úterský kopec 2014
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Smekáme pomyslný klobouk před pořa- Odnesli jsme si kromě mnoha pěkných 
dateli „Pochodu úterského havrana Kryšto- zážitků, vzpomínek a puchýřů i originální ke-
fa“. ramický suvenýr a pamětní list.

Oceňujeme pečlivý výběr tras, zajímavé Ještě jednou děkujeme a přejeme mnoho 
a netradiční značení, podle kterého se nedalo nápadů, pevnou půdu pod nohama a ještě více 
zabloudit, a celkově skvělou profesionální účastníků v dalších ročnících.
organizaci hrstky nadšenců, kteří pro téměř Za spokojené pochodníky 
160 pohybu chtivých účastníků obětovali Dana S. a Katrin P.
spoustu volného času.

Klobouk dolů

Zetor 7011
rok výroby 1984, slušný stav, pěkně obutý
prodává městský úřad, cena 140 000,- Kč 
kontakt J. Koutný, tel. 604238902
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Děti z úterské školy opět 
navštívil velikonoční zajíc!

Den matek

V sobotu 31. května úterské děti oslavily Fanda Vávra se bravurně zhostil role mode-
Den dětí, který po ně připravila základní škola rátora. Odpoledne zpestřila i ukázka Klubu 
ve spolupráci s městským úřadem. vojenského opevnění Stříbro. 

Celkem 63 malých i větších dětí prošlo Děkuji za pomoc všem maskám, zaměst-
trasu „Pohádkovým lesem“, kde na ně na nancům MÚ za úpravu trasy, Robertovi z Vi-
stanovištích čekali čerti, černokněžník, princ džína za občerstvení, panu Doušovi za ceny, 
se za zakletou princeznou, Jů a Hele, Krteček, Danovi, Fandovi a Klubu lehkého opevnění 
vodníci, indiánky, pandy a čarodějnice. U kaž- Stříbro za odpolední program a v neposlední 
dého splnily nenáročný úkol a byly odměněny řadě i všem rodičům a dospělákům, kteří se 
sladkou odměnou, na kterou přispěl MÚ a Ing. zapojili do programu na trase nebo na hřišti 
Miroslav Douša z firmy D-plus. Po projití celé a nezkazili žádnou legraci!
trasy se o program postaral DJ Dan Vávra. Lída Zdražilová

Pohádkový les

V neděli 13. 4. žáci úterské školy společně 
přivítali Velikonoce. Pozvali své rodiče i ka-
marády na výstavku výrobků, které vyrobily 
při hodinách výtvarné výchovy. Výstavka 
vznikla i díky maminkám a tatínkům, kteří 
poctivě vyfukovali vajíčka. Rodiče mohou 
být pyšní, jak šikovné ratolesti doma mají! 

Potom se všichni vydali po stopách veli-
konočního zajíčka, který na několika místech 
kolem Úterý nechal vajíčka, seznam her a ú-
kolů, co je třeba splnit. Všichni se nadšeně 

15. května žáci základní školy oslavili 
nejen s maminkami, ale i s tatínky a se širokou 
veřejností Den matek. Všichni se sešli na sále 
místního pohostinství, kde na ně čekalo ob-
čerstvení a program, který žáci secvičili. 
Diváci si poslechli pásmo básniček a pí-
sniček. O malý hudební koncert se postarala 
Andrea Hamerlová a Veronika Podracká. Na 
památku si všechny maminky, babičky i te-
tičky odnesly dětmi vyrobenou květinu, která 
jim bude připomínat příjemně strávené 
odpoledne.

Lída Zdražilová
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zapojili, takže si zasloužili sladkou odměnu.
Putování skončilo na bytovkách, kde 

manželé Jankuliakovi připravili oheň, aby si 
všichni příchozí hledači mohli upéct buřty.

Celou akci doprovázel smích, sluníčko 
a dobrá nálada. Už teď se jistě všichni těší na 
další společné zážitky. 

materiál nebyl příliš drahý, ale děti z něho 
dokázaly vyrobit neuvěřitelné věci. Moc se 

Jak jinak nazvat článek, který chci na- nám vše líbilo.
psat. Vím z vlastní čtyřicetileté zkušenosti, že 

V loňském roce jsem dva dny v týdnu práce s dětmi je náročná. Kdo ji poznal trochu 
učila v úterské škole. Bylo tam moc hezky. blíž, určitě to uzná. Bohužel jsou i takoví lidé, 
Proto jsem školu, děti a pracovníky školy kteří pouze kritizují a o plném nasazení 
navštívila letos před velikonoci. Děti s paní učitele nemají ani páru.
družinářkou mně a mojí přítelkyni ukázaly Přeji všem ve škole, dospělým i dětem 
krásnou výzdobu školy a hlavně výstavku hodně zdraví a síly v jejich práci.
prací dětí k velikonočním dnům. Byly jsme 

Eva Vavruňková
překvapeny nápaditostí učitelky a šikovností 

učitelka v důchodu
dětí. Bylo na co se dívat. Přitom použitý 

V sobotu 7.6.2014 jsme udělali společné 
dopoledne pro děti se členy mysliveckého 
sdružení „HAVRAN“ Úterý. Našim cílem 
bylo seznámit děti se zvěří, která žije kolem 
nás a přiblížit jim krásu naší přírody. Děti si 
prošly šest stanovišť krásnou procházkou 
lesem na Kamečné,  každé stanoviště bylo 
zaměřeno na konkrétní téma se splněním 
malého úkolu. Na posledním stanovišti si děti 
vyzkoušely zručnost ve střelbě ze vzdu-
chovky. Na každého pak čekala odměna. Ten, 
kdo se nebál, si na konci nechal vzít na ruku 
od pana sokolníka dravce-sokola.

Myslím, že je důležité, aby děti byly více 
seznámeny s naší přírodou, protože tím si k ní 
vytvářejí krásný vztah.

Chci poděkovat všem zúčastněním 
členům mysliveckého sdružení, dětem za je-
jich pozornost a rodičům za výdrž v takovém 
horkém dopoledni.

Miroslava Koutná

Práce s dětmi s láskou

Dopoledne s myslivci z MS „HAVRAN“ Úterý



V Úterý proběhla již druhá Kočovná kon- míst vzdálenějších a povahou vnitřního kon-
ference s Janou Hradílkovou a paní Jiřinou fliktu podobných.
Šiklovou. Zjistila jsem, že mě zajímá, co tyto Proč je přizvaná Jiřina Šiklová?
dvě ženy k této neobvyklé aktivitě vede a co je Paní Jiřina je jednou z těch, které  koncept  
jejím cílem. Proto jsem požádala Janu o krát- Jiné mapy a Kočovných konferencí zajímá, 
ký rozhovor na toto téma. protože jak to tak bývá, nejdřív se mnou 

Co je projekt  Jiná mapa? jezdila, aby mne podpořila a  pak se jí to asi 
Je to odkrývání a kultivace jiného pohle- docela zalíbilo. Jiřina Šiklová je totiž ve svém 

du na českou společnost; sbírání informací důchodovém věku pedagožkou na cestě. 
o vzájemném vztahu míst a lidí v krajině O našich jízdách se vyjádřila v tom smyslu, že 
a obcích; navazování na dávné i nedávné pří- jsou „nádherně prdlé“. 
běhy míst a zkoumání vůle obyvatel svá místa Ovšem podobné důvody vedou i naše os-
chránit a kultivovat. tatní účastníky kočování – na těchto cestách 

Projekt chce dokázat a ukázat českou spo- se vždy podaří se díky zážitku společného 
lečnost z jiné stránky – pátrá po schopnosti přemýšlení o jevech kolem nás vytvořit ve-
lidí umět se dohodnout a vážit si kontinuity lice příjemnou energii, ze které mají radost 
života v krajině. nikoli jeden či dva lidé, ale poněkud zá-

zračně téměř všichni zúčastnění. Věřím totiž, že česká kulturnost nezávisí 
na tom, jestli vládne pravice nebo levice, ale Co tím sledujete? 
na výskytu  tvůrčích a myslících lidí, kteří se Přesně to, co jsem popsala výše. Dá se to 
nebojí místům a jejich společenství dát kus přirovnat k nekončícímu detektivnímu pá-
sebe. Výskyt a příběhy takových lidí trání. Je to o otevírání prostoru, kdy si uvědo-
studujeme spolu s přáteli na svých cestách  mujeme souvislosti nehledě na jejich časová 
krajinou, kdy při svých setkáváních s nimi či místní omezení. Ve středu všeho je však 
objevujeme a sdílíme naše i jejich schopnosti vztah dvou duší – člověčí a krajinné. Jak se 
vyjednávat mezi osobním a obecným záj- tyto dvě duše potkávají a co si navzájem 
mem. způsobují? Mám teorii, že cit pro krajinu 

Jak do toho  zapadá Úterý? a místo je v české populaci silně zakořeněný 
(neb jsme v podstatě všichni sedláci a selky) Úterý je z hlediska zkoumání kontinuity 
a pro záchovu české společnosti určující. a energie obce ideální místo. Historicky  
Myslím si, že pokud by ho tato společnost velice zajímavé, člověk má při návštěvě 
byla schopna docenit a dále kultivovat, byla pocit, že má silného anděla strážného. Přitom 
by to a nejlepší prevence proti agresím všeho působí – zvláště ve svém historickém středu – 
typu, kterých se tato společnost sama na sobě opuštěně. Jakoby ukrývalo tajemství, které je 
bohužel permanentně dopouští. pro zdejší obyvatele i pro příchozí tabu. 

V Úterý a v jeho okolí bydlí dnes lidé, kteří si ptala se Stáňa T.
získali k místní krajině silný vztah, kteří 
společně něco silného od místa i od sebe oče-
kávají. Je zde zjevná vůle o smír a navázání 
vlastních dějin – o čemž svědčí i míra osob-
ních investic do kulturního a estetického rázu 
obce. Zároveň je to místo s vnitřním napětím. 
Úterý samo o sobě, viděno zvenčí – je prostě 
napínavý pokračující příběh, který může být 
impulsem a inspirací pro vědomé obyvatele 
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 Rozhovor s Janou Hradílkovou o projektu Jiná Mapa

Dolníci města Stříbra o.s. 
společně s paní Jiřinou Šiklovou, 

Janou Hradilkovou a Víťou Kremličkou 
pořádají v sobotu 12.7.2014 od 19.00 

na Husitské Baště ve Stříbře
Kočovnou konferenci na téma 

„Peníze nebo život“.
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Manželé Dagmar a Václav Hejskovi osla-
vili letos v březnu 50té výročí svatby. Doda-
tečně gratulujeme a do další padesátky přeje-
me mnoho krásných společných chvil.

Paní Hejsková, kdy jste měli svatbu?

My jsme se brali 28. března 1964. V Teplé 
na úřadě. A za rok jsme se brali tady v kostele, 
bylo to před velikonocemi. Už nevím, jak se 
pan farář jmenoval, možná Hradecký, ale byl 
k lidem. Křtil nám dceru. Pak ho dali pryč.

Proč jste se v kostele brali až po roce?

Kvůli manželovi. Já jsem ho umluvila, 
protože pan farář mi řekl, že když se nám 
narodí další děcko, že už nám ho nebude moci 
pokřtít, když nejsme oddaní v kostele. Za 
svědka nám byla paní Klanicová, už je ne-
božka. A ještě paní Dušáková z Olešovic, 
která už také zemřela. Pan farář nás oddával 
po mši a já jsem mu řekla, že by jsme tam 
nechtěli mít obecenstvo. A oni ty lidi to snad 
věděli a z kostela se nehnuli. Protože nás tady 

A v čem podle Vás spočívá hodnota všichni znali! Tak pan farář poprosil věřící, 
manželství?aby na přání snoubenců kostel opustili. Ale 

asi čtyři babičky stejně zůstaly :) To Hodnota manželství? Já po těch letech 
samozřejmě nevadilo! Bylo to krásný i když vám řeknu, ...to je velká tolerance. Člověk 
to bylo takhle skoro potajnu, někdo hrál vstupuje do manželství a má většinou růžové 
dokonce i na varhany. No, mě si potom brýle. No, někdy to přijde dříve, někdy 
pozvali na národní výbor. Já jsem si z toho ale později, přijdou chvíle těžké, kdy musíte 
moc nedělala, já byla tehdy dost hubatá. leccos tolerovat, leccos překousnout, leccos 

napravit a také leccos odpustit. A to teď mladí Co Vám řekli? 
lidé nechtějí. Každý myslí jen na sebe. Ale Jak to, že chodím do kostela? Proč jsem se 
ono to pak zase přejde, když si to člověk nechala oddat v kostele, když už jsme byli na 
vyříká. Když bylo něco hodně těžkého, já národním výboru? Tak jsem jim řekla, že jim 
mám v sobě víru. A mě ta víra hodně pomá-do toho nic není. 
hala. A pomáhá doteď. Ale moje děti, ani 

Proč myslíte, že se v současnosti lidé jejich kamarádi už do kostela nechodí, když 
nechtějí ženit a vdávat? tak jen o svátcích. 
Já si myslím, že je to také z majetkových Manželství je o velké toleranci a i můj muž 
důvodů. Je to výhodnější, ale je to špatné. Je mi musel také hodně tolerovat. Ono všechno 
to také věc výchovy dětí, mladí lidé nejsou v přebolí a zase jsou hezké dny. A na stáří jeden 
rodinách vedeni k zodpovědnosti. Partneři druhého potřebujete. Když tady muž chvíli 
nechtějí mít zodpovědnost jeden za druhého. není, už se mi stýská. Důležitá  je vzájemná 
A také ty finance. Teď se všechno točí jen úcta jednoho k druhému. Tu musíte v man-
kolem financí. 

O manželství, toleranci a lásce



želství mít. Jak toto není, tak je konec. Úcta, Můj tatínek, to už žil tady, dvakrát omdlel 
tolerance, a samozřejmě taky láska! Kdybych hlady. Museli ho přinést z pole. Za jeden den 
mu na nějakou cizí přišla, to bych mu dala, vydělal tři koruny na chleba. Tady byla strašná 
ještě teď! :) chudoba. My jsme zažili takovou bídu, to si 

nedovedete představit. Ani moje děti tomu A byl by to pro Vás důvod k rozvodu?
nevěří. Také proto jsem se tak brzy vdávala. I Ne, nebyl. Protože nemohu vědět, jestli já 
moje sestra. Honem, abychom se odsud z toho taky někdy nezklamu. Pokud by v tom nebyl 
JZD dostaly pryč. alkohol, narkotika,  nebo nějaká hodně těžká 

Kolik Vám bylo, když jste se vdávala? nevěra. Potom ano. Proč by se měla rodina 
trápit? Osmnáct. Sestře taky. V té době musel 

někdo někdo z dětí z každé rodiny v JZD pra-Já jsem dlouho pracovala v Plzni mezi 
covat a po sňatku jsem už mohla pracovat mužskými i ženskými a musím říct, že příle-
v lese, tam to bylo lepší. Do sňatku se se mnou žitosti jsou časté. Některé se tím i chlubily. 
o tom nikdo nebavil.  Ale rozvod byl většinou o penězích, alkoholu 

nebo o hráčství. Co přimělo Vaše rodiče k tomu, že jste 
se odstěhovali sem z Prahy?Co byste lidem poradila, aby to spolu 

50 let a déle vydrželi? My jsme byli čtyři sourozenci a měli jsme 
tam jen malo kuchyňku a pokojík, vodovod na To nemám radu. To i při tomto věku vám 
chodbě, žádná koupelna, záchod společný poradit nemůžu! Jedině snad to těžké přečkat 
s dalšími partajemi... Na šest lidí. Navíc já a vyříkat si to mezi sebou přímo z očí do očí. 
jsem stonala na průdušky, prodělala jsem To snad je jediná rada, kterou bych mohla říct. 
černý kašel. No a tenkrát se všude říkalo, že A děláte to doteď? Jste schopni si věci 
v pohraničí je spousta volných domů, ať se vyříkat?
lidé stěhují do pohraničí na pomoc do země-

Nejsme! Vyříkám to já! (smích) A někdy dělství. Také tatínek miloval lesy.
to bere obrátky, ale manžel to neslyší. Sebere 
se a jde ven. K rybníku, do lesa...nebo pustí 
televizi. Ale pro mě je důležité, že jsem řekla, 
co mě štve a že on to ví. Ale za těch padesát let 
jsme se nikdy nepohádali, neřekli jsme si 
špatné slovo. Nikdy nezvyšuji hlas. My jsme 
se nepohádali také proto, že moje maminka 
na tatínka hodně křičela a hodně se hádala, 
pro nic za nic. A tatínek mlčel. A já jsem to už 
jako dítě těžce nesla, sestra taky, ale nemohly 
jsme nic dělat. To byl pro nás odstrašující 
případ. 

To mi ani nebudete věřit, ale moje ma-
minka byla nejmladší z 21 dětí! Její maminka 
pracovala ve chlévě na statku u Bečvářů 
v Praze. Ráno porodila a večer šla dojit. Žili 
v Praze v jednopokojovém bytě! Tatínek byl 
z 11. dětí. Taky měli jen jednu místnost a při-
tom vystudoval a hrál na housle. Čím byli rodiče?

Jak se dalo tolik dětí uživit? Maminka byla v domácnosti, tatínek byl 
 Babička vždycky měla něco k jídlu. Jedlo úředníkem na celním úřadě. Po přestěhování 

se většinou bez masa, uživili všechny. pracoval na poli, on se práce nebál.
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Padesáté výročí svatby manželů Vonkových v úter-
ském kostele r. 1956. Zprava: páter Toman, D. Hej-
sková, Mařenka Příhodů z Kamýčka, man.Vonkovi, 
pan Mrázek s padesátkou, A. Vaněk a J. Gaborčák
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Kolik Vám tehdy bylo? obědy a  když mě maminka někdy dala, abych 
si mohla koupit za 80 haléřů svačinu – rohlík Necelých devět let. 
a hrnek teplého kafe, tak mě to muselo vydržet  Jak jste si zvykla?
až do odpoledne. 

Mám li být upřímná..., celý rok jsem 
A rodiče si zvykli dobře?brečela, hrozně jsem se bála husí, byla mi zi-
Maminka by se stěhovala zase zpátky do ma, nemohla jsem si zvyknout. V Praze jsem 

Prahy, ale tatínek řekl, že už se nikam stěhovat chodila do školy, tam byly krásné velké třídy, 
nebude. Nakonec si zvykli, ale tatínek brzy lavice, velká tělocvična a tady jsem chodila 
zemřel. do školy v domě, jak bydlel později pan 

Müler. Když mě tam máma přivedla, tak jsem Tatínek mi krásně zahrál na housle, když 
byla vyděšená. Dole byla černá chodba bez jsem se vdávala. Ale jak měl mozoly na rukou, 
světla, šatna byla úzká místnůstka, kde byla tak říkal, že už nemá cit.  Než jsem odešla 
dřevěná lavička a hřebíky na zdech místo z domu, tak mě zahrál „Letěla husička“. 
věšáku. Nahoru jsem přišla do třídy (já jsem A potom na hostině po požehnání zahrál „Už 
byla takovej pražskej fracek :)), bylo tam mou milou odvádějí“. Plakala jsem, protože 
tmavo, okna malá a když jste si špatně sedla, jsem ho měla moc ráda. V tom bídném ma-
tak vám to přiskříplo pozadí. Také jsem rastu jsme měli k sobě blízko. Viděla jsem, jak 
nebyla zvyklá na to, jak jsme byli různé třídy tou bídou trpěl a i kdyby se udřel, tak to lepší 
pohromadě, dost mě to rušilo. A co my jsme nebude.
tady všechny děti zkusily. Jedny tepláky, ani Děkuji vám za rozhovor a hezký večer!
kabát jsme neměli, jedny galoše jsme nosily 

Kamila Kozáková v zimě v létě, v tom sešlapané bačkory. Ve 
škole jsme měli hlad, já nemohla chodit ani na 

Tentokrát jsme se postavili k naší tradiční dlouhá otevírací doba celkem dobře zás-
anketě poněkud velkoryseji a pojali ji jako obeného obchodu, oprava silnic a nová 
malý průzkum mezi úterskými chalupáři. Tři kanalizace, díky které nám již potok pod okny 
otázky, které jsme pokládali, zní: chalupy nezapáchá.

1. Kdy a jak jste poprvé přišli do Úterý? 3. Sice to není v našich silách, ale Úterý má 
Proč zrovna Úterý? 2. Váš poslední pozitivní téměř nejvyšší ceny vody v ČR. Takže pokud 
zážitek? 3. Co byste rádi v Úterý změnili? by došlo k jejímu snížení, byla by to určitě 

příjemná změna.Do sbírání odpovědí se zapojili i naše dvě 
mladé spolupracovnice Anča a Markétka. Paní Sítková
Odpovědi, které získaly, připojujeme také. 1. My pocházíme z Mostecka, kde to s kva-

litou životního prostředí není příliš dobré, 
Manželé Sedláčkovi takže jsme hledali nějaké vhodné místo pro 

rekreaci. Když se nám dostal do ruky inzerát 1. Přibližně od roku 1971 jsme sem často 
na prodej chaty p. Ebermanna, přijeli jsme se jezdili k příbuzným na jejich chalupu, takže 
podívat i sem a 16. září to bude již 29 let, co když se v květnu 1973 nabízel k prodeji náš 
jsme zde alespoň na víkendy a dovolené za-současný dům, neváhali jsme. 
kotvili.2. Tradičně se už těšíme na jarmark, hlavně 
2. Máme rádi letní úterské jarmarky, velmi se letní se nám líbí. Pokud je to časově reálné, 
nám na tom minulém líbila dechovka, tak nikdy nevynecháme varhanní koncert v kos-
doufáme, že bude i letos. A taky nám moc tele. Velkým kladem z nedávné doby je 

Anketa
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chutná výborný chléb z místního obchodu. zřejmě nebyla. Až později jsem se dozvěděl, 
že místní zedník Loula prodává dům na konci 3. Jsme tu velmi spokojení, hlavně díky klidu, 
vsi, tak jsem se rozhodl ho koupit. Po velkých který je kolem nás. Ale pokud bychom si měli 
peripetiích s koupí (nej-prve měl dům patřit přece jen nějaké změny přát, tak hlavně 
pí. Loulové, pak se zjistilo, že majitelů je víc, dokončení veřejného osvětlení, které se bo-
Loulovi se rozvedli, paní se odstěhovala hužel zastavilo na protěším břehu potoka. 
kamsi do Stříbra, při cestě za ní jsem rozbil Také asi oprava mostu bude v blízké budouc-
auto, pak odmítala navštívit notáře atd.) jsem nosti nezbytná a určitě bychom uvítali i něja-
se stal roku 1973 majitelem. Díky panu kou pomoc při opravě přístupové cesty k cha-
Kindlovi, který mě naučil nakle-pávat tám, kterou se zatím snažíme udržovat pře-
správně kosu, se mi povedlo dům po-stupně vážně vlastními silami.
vysekat z kopřiv a mohl jsem se pustit do Manželé Hrubešovi
oprav, kterých měl skutečně zapotřebí.

1. O prodeji pozemků k výstavbě rekreačních 
2. Mám velmi rád koncerty v místním kostele, chat v Úterý jsme se dozvěli díky přátelství s 
pokud mi to čas dovolí, žádný nevynechám. manželi Fürychovými, na jaře 1978 jsme 
Velkým pokrokem byla oprava komunikací jeden z nich koupili a začali stavět. Od té 
v posledních letech. Jen ke kanalizaci jsem doby tady trávíme téměř veškerý volný čas.
trochu skeptický – dokud do potoka ústila 

2. Za poslední roky se tady v Útery udělala kanalizace z jednotlivých domů, byla sice 
spousta práce. Za zmínku určitě stojí oprava voda kalnější a ne pokaždé voněla, ale byla 
kostela, vybudování nových rozvodů vody, plná života (raci, mihule, pstruzi, lipani). Teď 
kanalizace a čističky, opava silnic a další. je sice voda v potoce čistá, ale nic v ní nežije.
A co se týká kulturních zážitků – líbí se nám 

3. Pokud bych mohl něco ovlivnit, zajistil jarmarky. Už se těšíme i na ten následující 
bych tady práci pro lidi tak, aby se zabránilo letní.
úbytku trvalých obyvatel. A také bych byl rád, 

3. Už dlouho čekáme na dokončení veřejného kdyby se vrátila doba, kdy byli lidé družnější, 
osvětlení. Na posledním sloupu před navzájem vstřícnější, scházeli se, že hospoda 
potokem je sice připravené pokračování, ale někdy až praskala ve švech, povídali si, deba-
nikam zatím nevede. Taky se nám nelíbí hluk tovali a třeba se i pohádali – prostě žili spolu. 
motorek na protějším kopci, je to k nám 

Paní Kádnerováopravdu hodně slyšet. A ještě nás trápí jedna 
1. 23 let, zPlzněvěc – jsme v řadě chat poslední, za námi už 

jsou jen návozy porostlé většinou bodláky, 2. Vánoční besídka
jejichž semena nám v době vegatace 3. nic
zaplavují celé okolí chaty. Takže pokud by Paní Zábranská 
bylo možno tyto návozy častějí sekat, určitě 

1. od roku 1989, z Plzněby bodláků citelně ubylo a nedocházelo by 
2. a 3. nick jejich tak velkému šíření.
pan Růžek Pan Fürych
1. od r.1966, z Plzně1. Poprvé jsem navštívil Úterý a jeho okolí v

 roce 1970. Líbily se mi hlavně krásné lesy. 2. dětský den
Začal jsem hledat nějaké vhodné místo 3. nic jsem spokojený
nejprve v Kladrubech, pak v Konstantinkách pan Jára Ženíšek 
a tam mě teprve nasměrovali do Úterý. 

1. od roku 1970Nejprve mi tehdejší starosta Karban nabízel 
2. stále krásná přírodapozemek na stavbu chaty v dolině, kam měla 

být údajně už zavedena elektrika, ale samo- 3. nic 
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červenec a srpen 2014 – výběr z kulturních akcí

Tradiční úterský jarmark – 

Nečtiny:

XX. pivní slavnosti: 26. 7.
Anenská pouť: 27. 7. 

Regionální muzeum Nečtiny:

výstava „Jak se žilo babičkám 
a prababičkám“, do 31. 8.

výstava fotografií M. Beneše 
„Březínsko“, do 28. 9.

koncert Jitky Vrbové se skupinou 
Knezaplacení: 2. 8. / 19:30

Manětínské městské slavnosti 22. 6.

program po celý den – otevření 
zámeckých zahrad, divadlo z Bedny, 
mažoretky Nečtiny, historický šerm 
Prkoš, sokolníci, orchestr ZUŠ Plasy, 
indiánská show Nigt Crow, výtvarné
ateliéry, řemeslnické stánky, 
občerstvení, hudba...

Koncerty ve velkém sále 
manětínského zámku

12. 7 / 20:00 – BELFIATO QUINTET:
Rejda, Tomasi, Francaix, Ligeti

23. 8 / 20:00 – Michal Sedláček, housle 
a Maxim Averkiev, klavír:
Dvořák, Martinů, Smetana

Přírodní amfiteátr Loket

19. 7. / 21:00 – Dvořák, Rusalka
sólisté opery ND v Praze a Státní opery 
Praha, festivalový orchestr, dirigent 
Jan Chalupecký, režie Martin Otava

8. 8. – 9.8. / 21:00 
W. Shakespeare: Zkrocení zlé ženy
Exkluzivní hostování Letních shake-
spearovských slavností 2014 v Lokti!
Hlavní role R. Zach a T. Vilhelmová.

23. 8. / 15:00 – 23:00 – METAL Loket
Destruction, Holy Moses, ELA

Hrad Loket

12. 9. / 20:00 – koncert 
Už jsme doma + Zuby nehty 

12. 7. 

Bezdružické parní léto 2014

19. a  20. 7, 9. a 10. 8 / pořadatel: Plzeňská dráha, o. s.
traťový úsek Pňovany–Bezdružice / vozidla: 310.072 + 
D + CDFlm + Cl + Ci,  třicátá léta 20. stol.
každoroční tradiční akce na Bezdružické lokálce, 
bohatý doprovodný program.
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Pověst
směrem na Dolní Jamné, byl dohnán rozváš-

Po nějaké době se opět vracíme k pu- něným davem a zde k smrti ukamenován. 
blikování pověsti, vážící se k městečku Úterý. 

Při takovém hrozném ohni se objevila 
Jde o další text ze souboru badatele pana Ing. 

u krčmáře Möllera už dlouhý čas ztracená a za 
Richarda Švandrlíka z Mariánských Lázní. 

ukradenou považovaná církevní monstrance. 
S jeho laskavým svolením vám předkládáme 

Když se totiž uklízelo spáleniště po ohni a lidé 
vyprávění nazvané: 

se pokoušeli lidé zachránit některé domácí 
Lupič v úterském kostele nářadí, nedbale zahrabaná bedna se pře-

klopila, prasklo její víko a z bedny se vysypala Před mnoha lety střílel kovářův syn 
ztracená monstrance. Krčmář musel skládat Wenzl Seifert po holubech, kteří sedali na 
účet za tuto krádež. Přiznal, že monstranci doškové střeše jejich stavení. Střelec sice 
vzal z kostela jen z toho důvodu, aby získal holuba zasáhl, ale přitom se vznítila střecha 
zpět své stálé hosty ve své krčmě. Tento čin a vypukl požár. Rychle se šířil a vyhořelo celé 
mu prý poradila jakási bělovlasá stařena, která město. V popel se přeměnil i kostel, fara 
říkala, že je to k tomu nejpůsobivější pro-a škola. Jen několik málo stavení ve směru ke 
středek. Křivcům zůstalo uchráněno. Hoch prchající 

Mariánské Lázně

55. ročník Chopinova festivalu 
14. – 24. 8., výběr z programu:

14. 8. / 18:00, Hudební síň domu 
Chopin – „Prolog festivalu“
Ivan Klánský a Martin Kasík 
(klavír): Chopin, Rachmaninov

15. 8. / 19:30, Společenský dům 
Casino: „Slavnostní zahajovací 
koncert“
Západočeský symfonický orchestr, 
dirigent Gudni Emilsson (Island) 
a Andrew Tyson (USA) – klavír:
Chopin, Antonín Dvořák:

19. 8. / 20:00, Městské divadlo:
Smetanovo trio: Beethoven,
Chopin, Dvořák

20. 8. / 20:00, Spol. dům Casino:
Pražská komorní filharmonie
a Ivan Ženatý (housle): Mozart, 
Chopin, Čajkovskij:

22. 8. / 20:30, zámek Kynžvart:
„Klasicko – improvizační večer“
L. Klánský a T. Kačo (klavír)

23. 8. / 10:30, Evangelický kostel:
Edoardo Catemario (Itálie)
kytarový recitál: Scarlatti, Paganini, 
Villa-Lobos

Varhanní kocerty v klášteře Teplá

19. 7. / 16:00 – Jitka Chaloupková
16. 8. / 16:00 – Pavel Šmolík

Teplá – týden oslav 545. výročí založení města

22. – 29. 6. Koncerty, výstavy, divadla... 
více na www.tepla.cz

Klášter Plasy – Cisterciácké noci (s Osadou)

20. 6. – 21. 6. / 19:00
Hrané noční prohlídky plaského konventu vycházející od 
19:00 do půlnoci každou půlhodinu. Pořádá Divadelní 
soubor Osada z Horní Břízy. rezervace tel.: 373 322 174
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 Thymol obsažený v dobromysli je účinné 
antiseptikum, které ničí bakterie a houby.  Dobromysl neboli oregano 
Používali ho již staří Egypťané při konzervaci Lidové názvy červená lebeda, zimní ma-
mumií. Dnes nachází užitečné uplatnění při joránka, voněkras, dobrá mysl a pamajorán. 
likvidaci parazita způsobujícího varoázu 

Dnes je hojně rozšířenou bylinkou na u včelích kolonií. Používá se i v knihařství, 
našich zahradách pro svoje využití v kuchyni. před novým svázání lze knihy poškozené 
Keříky rozkvetlého oregana jsou také ozdo- plísní zatavit do pytlů s krystaly thymolu; 
bou zahrady a vypadají krásně i v květino- vyhubí se tím spory. Thymol lze používat v al-
vých vazbách. Rostlina příjemně aromaticky koholových roztocích a v zásypech pro léčbu 
voní. Kvete v červenci a v srpnu. Olistěnou kožních mykóz. Používá se i v ústních vo-
nať seřezáváme asi 5 cm nad zemí, prostě dách. Existují také důkazy, že thymol podá-
tam, kde začíná olistění rostliny nejlépe vaný dvakrát až třikrát denně může odstranit 
v červnu a v červenci, před tím než rostlina určité druhy houbových infekcí, které 
vykvete. Suší se ve slabé vrstvě nebo ve postihují nehty na prstech rukou a nohou. 
svazečcích ve stínu  při teplotě do 35 ° C. Pravidelná aplikace na postižený nehet po 

Dobromysl patřila mezi „svatojánské dobu přibližně tří měsíců odstranila potíže 
kvítí“, trhané na sv. Jana, které mělo chránit účinnou prevencí dalšího rozvoje onemoc-
po celý rok lidi i domácí zvířata před nění. Jednoduchým stříháním nehtu jako 
nemocemi. Dobromysl je léčivá obsahuje obvykle se nakonec odstraní veškerý infi-
hlavně silice, thymol, třísloviny a hořčiny. kovaný materiál.
Pomáhá při kašli, má protizánětlivé účinky Svou podobností s majoránkou se dá 
a zvyšuje vyměšování žluči. Obsah tříslovin v kuchyni použít všude tam, kde se používá 
působí proti průjmům. majoránka. Můžete ji přidat k masitým jíd-

Působí dezinfekčně, protizánětlivě, lům, zelenině, nepostradatelná je v italské ku-
usnadňuje odkašlávání a zvyšuje vyměšování chyni (špagety, pizza). V Mexiku tvoří 
žluči. Droga je silným prostředkem uvol- součást koření Chilli. Bez dobromysli nelze 
ňující křečovité stažení hladkého svalstva připravit výtečné mexické jídlo chilli con 
(spazmolytikum). carne. Velmi chutná je na skopovém (řecká 

Čaj (nálev) se užívá vnitřně jako lék kuchyně) a telecím mase.
Stáňaupravující činnost žaludku a podporující trá-

vení, při žaludečních potížích, nechutenství 
a na zvyšování a tvorbu žluči. Také je možno 
jej použít při úporném kašli, černém kašli 
a při onemocnění dýchacího ústrojí. 

Zevně se používá k obkladům a koupelím, 
ke kloktání při onemocnění dutiny ústní 
a horních cest dýchacích, při zánětech dásní 
a při zánětlivém zduření mízních uzlin. 

Dobromysl nemá výrazné vedlejší a nežá-
doucí účinky a je vhodná i pro dlouhodobé 
podávání.

Bylinkářka radí

foto:
Frank Vincentz


