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Úterský List pro Vás proto kromě ob-
vyklých rubrik připravil předvolební přílohu, 

Vážení čtenáři, 
ve které se oslovení kandidáti sami vyjadřují 

vítejte u vydání dalšího tentokráte předvo-
ke svým plánům po volbách. Snažili jsme se 

lebního čísla Úterského Listu. Vychází dříve, 
také připravit pro občany předvolební debatu 

tak abychom čtenářům mohli přinést skutečně 
s kandidáty. Ta se pro malý zájem oslovených 

aktuální informace. 
kandidátů konat nebude. 

Každý z nás vstupuje ve svém životě do 
Úmysl kandidovat v letošních komu-

řady rolí, stává se žákem, studentem, zaměst-
nálních volbách přitom projevil mimořádný 

nancem, penzistou, ale také manželem, rodi-
počet úterských občanů. Registraci úspěšně 

čem i voličem. Běžně zastáváme několik rolí 
podalo 17 nezávislých kandidátů a 8 kandi-

najednou, některé z nich se doplňují celkem 
dátů sdružených na jedné společné kandi-

dobře, u jiných to bývá horší. 
dátce. Odpovídá to celorepublikovému tren-

Možná už víte, že dva ze členů naší redak-
du, kde zájem o kandidaturu do místních 

ce kandidují do městského zastupitelstva (a to 
zastupitelstev trvale stoupá (podle Českého 

každý na jiné kandidátce). Domluvili jsme se 
statistického úřadu to bylo 159 479 osob v ro-

proto v redakci již v srpnu, že se s námi na 
ce 1994; a 211 555 osob v roce letošním). 

přípravě tohoto čísla podílet nebudou. Aby 
Dalším jistým důvodem, proč tolik lidí v naší 

předešli tomu, čemu se říká konflikt zájmů – 
obci kandiduje, je přelomová situace, v níž se 

tedy možnost využívat informace získané 
obec bezesporu nachází. Skončilo dvě dekády 

v jedné roli (například redaktora) pro účely 
trvající stabilní období, kdy obec vedl pan 

role jiné (například kandidáta). 
starosta Miloš Říha. Poslední rok práce nové 

Ostatní redaktoři se s rolemi příbuzných 
starostky a zastupitelstva lze vnímat jako pří-

a kamarádů dalších kandidátů museli popaso-
pravu na pozvolné předání úřadu. Všichni 

vat sami, řídit se svým svědomím a hájit dobré 
stojíme v bodu změny a je na každém z nás, 

jméno Listu. K tomu podle nás vždy patřilo 
kdo může volit, vybrat lidi, kteří nás touto 

poskytovat otevřený prostor všem, kdo mají 
změnou úspěšně provedou.

zájem zveřejňovat svoje nápady, názory, 
Ida Kaiserová 

otázky i inzerci dalším spoluobčanům. 

Redakce ÚL si dovoluje 
popřát nejstaršímu občanu 

města panu 

Josefu Dostálovi 
  k jeho fantastickým 90.

narozeninám hodně zdraví, 
štěstí a ještě mnoho dalších 
klidných a spokojených let

Oznámení o době a místě konání 
voleb do zastupitelstev obcí

volby do zastupitelstva města Úterý se konají 
ve dnech 10. a 11. října 2014.

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

Místem konání voleb je stanoven 1 volební okrsek, ve 
volební místnosti v Úterý čp.1 – radnice, v mezipatře

Pro možnost hlasovat je každý volič povinen prokázat 
svoji totožnost a státní občanství.



Způsob hlasování

Do redakce jsme dostali dopis s otázkou, (2) Volič může volit nejvýše tolik 
zda bychom mohli poskytnout srozumitelné kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má 
vysvětlení toho, jak se budou sčítat hlasy. být zvoleno. (v případě našeho zastupitelstva 

se jedná o 9 lidí – pozn.redakce)Dobré ráno,bylo by dobré, kdyby čtenáři 
(3) Volič může na hlasovacím lístku (všichni občané) měli tu možnost pochopit 

označit v rámečku před jménem kandidáta a vědět, jak se vlastně rozdělují hlasy v pří-
křížkem toho kandidáta, pro kterého hlasuje, padě, kdyby se volič rozhodl volit stranu. 
a to v kterémkoliv ze sloupců, v nichž jsou Poprvé v tak malé obci vznikla strana 
uvedeni kandidáti jednotlivých volebních a občané by takovou důležitou věc měli vědět. 
stran.Děkuji za pochopení a budu rád, když tuto věc 

(4) Volič může na hlasovacím lístku v listu rozeberete a občanům vše vysvětlíte. 
označit křížkem ve čtverečku v záhlaví Napíšete o tom pár řádek? Děkuji za od-
sloupce s kandidáty volební strany nejvýše pověď. 
jednu volební stranu. Zároveň může označit Martin Vítů
v rámečku před jménem kandidáta křížkem 

Odpověď Úterského listu další kandidáty, pro které hlasuje, a to v libo-
volných samostatných sloupcích, ve kterých 

Způsob sčítání hlasů upravuje Zákon jsou uvedeny ostatní volební strany. Takto 
o volbách do zastupitelstev obcí a o změně volí předně jednotlivě označené kandidáty, 
některých zákonů č.491/2001 Sb. dále tolik kandidátů označené volební strany, 

Pro odpověď na výše položenou otázku, kolik činí rozdíl počtu členů zastupitelstva, 
jsou důležité dva paragrafy tohoto zákona: § kteří mají být zvoleni, a označených 
34 o způsobu hlasování a § 40 o způsobu jednotlivých kandidátů, a to v pořadí, v němž 
sčítání hlasů. jsou  kandidáti označené volební strany  uve-

Přepočty hlasů
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Jsem přesvědčená, že pokud chce člověk kteří budou svoji funkci vnímat jako trans-
něco změnit, musí začít u sebe a svého bez- parentní službu veřejnosti a kteří budou 
prostředního okolí. Dozvuky těchto změn pak oproštění od potřeby se zviditelnit, od ješit-
mohou dosáhnout dál než jsme schopni nosti, nebo dokonce zištnosti. Jako poradní 
zpočátku předpokládat. Tak jako kapka vody sbor moudrých lidí různých (i alternativních) 
spadlá na hladinu může rozkmitat prostor ko- názorů, kteří budou schopni a ochotni tyto 
lem sebe. Citlivé oko vnímá otřesy na hladině názory porovnávat, vyhodnocovat a použít ta 
ještě daleko od bodu, kam kapka dopadla. nejlepší řešení pro nás, bez ohledu na to, kdo je 

Proto jsou pro mne osobně místní volby říká.
důležitější než dejme tomu volba prezidenta. Všude kolem sebe již dlouhou dobu 

Myslím, že mnoho lidí kolem cítí, že je slyšíme o krizi a o tom, že je otázka času, kdy 
zapotřebí změn a je třeba si připomínat že celý složitý systém zkolabuje. Proto je důle-
všichni (nebo téměř všichni) chceme totéž. Za žité mít pod nohama pevný kus země, svojí 
sebe bych to shrnula tak, že chci nezávislé, a nezadlužené, která nám dá obživu a hrdost ať 
soběstačné Úterý, Olešovice a Vidžín, bez se kolem nás děje cokoliv.
dluhů a s pracovními příležitostmi pro lidi  Až tohle dokážeme, je možné se zajímat 
v místě jejich bydliště. o další kruhy na hladině.

Ráda bych jako své  zastupitele  měla  lidi, Držím nám všem palce 
Stáňa

Jen kapku... (předvolební zamyšlení)

pokračování na str. 6
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Z důvodu opakovaného nařčení pra-
covnic školní kuchyně z podávání nedo-
statečných porcí, předkládáme tabulku 
gramáží porcí některých jídel, aby zbytečně 
nedocházelo k neustálému nedorozumění. 
Zároveň chceme požádat, abyste případné 
stížnosti či připomínky řešili ve školní 
kuchyni ZŠ a MŠ Úterý.

Děkujeme, pracovnice ŠJ.

Motto je spíše pro nové kandidáty, s čím do 
voleb vstupují. Jak rozvíjet svou obec a pracovat pro ob-

čany? Na to jsme se zeptali některých sta- Aurelie Skřivanová, Ovesné Kladruby: 
rostů v našem okolí. Položili jsme jim dvě Dobrý den, 
otázky, které zněly: Jak by mělo pracovat za- pokusím se odpovědět na Vaše otázky. 
stupitelstvo, aby se obec rozvíjela? A co by Nejdříve bych ale chtěla podotknout, že se 
mělo být mottem dobrého zastupitele? Došlé necítím zkušeným komunálním a už vůbec ne 
odpovědi zde zveřejňujeme. politikem. Nemám zkušenosti s vedením větší 

obce či města, ale zastávám názor, že u nás na Irena Koutská, Úterý: 
malých obcích o politiku vůbec nejde. Myslím 1) Nový zastupitel by se měl napřed 
si, že zastupitelstvo by především mělo držet vyjádřit, co je podle něj zaostalé a od toho 
při sobě a ne řešit nějaké politické či osobní odvodit, v čem se má obec rozvíjet. 
spory či snad naschvály. Jde hlavně o to se jed-

2) Zastupovat zájmy občanů, zúčastňovat 
notně domluvit co je pro obec nejdůležitější 

se maximálně veřejných zasedání, ale také 
a na tom pak společně pracovat.

porad, které jim předcházejí a konají se 
Motto? Asi tohle: Ať se nám místním v naší vícekrát za čtvrtletí a to podle potřeby. Snažit 

obci spokojeně žije a i všem příchozím ať se se vstřebat všechny předpisy, které práci 
u nás líbí!zastupitelů provázejí. 

Dospělí strávníci  /
Strávníci ZŠ  /  Strávníci MŠ

vařené brambory: 240g  /  210g  /  150g

bramborová kaše: 315g  /  280g  /  205g

těstoviny: 140g  /  125g  /  105g

rýže: 155g  /  120g  /  110g

bramborový knedlík: 190g  /  165g  /  140g

kynutý knedlík: 140g  /  95g  /  75g

polévka: 250ml  /  200ml  /  200ml

smetanová omáčka + maso: 
160g + 62g  /  140g + 56g  /  110g + 31g

syrové maso: 100g  /  70g  /  50g

( + Důchodci )

Sdělení školní jídelny

Starostové – anketa

„Dejme tomu tedy čtyři 

libry a osm a půl unce.“

pokračování na str. 12
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8.11.  10
3.12.  10
21.12.  10
28.3.  11
12.4.  11
22.6.  11
26.10.  11
20.12.  11
28.3.  12
28.6.  12
9.10.  12
18.12.  12
27.3.  13
27.6. 13
26.9.  13
17.10.  13
18.11.  13
19.12.  13
25.3.  14
19.6.  14

účast v % 85 9581,25 6585 901OO80 75

datum* 

Účast jednotlivých členů na veřejných schůzích zastupitelstva:

*den / měsíc / rok přítomen: nepřítomen:

Jaroslav
Kepl

Václav
Konstan-
tinovič

Jiří
Koutný

Irena
Koutská

Stanislav
Matějka

Miloš
Říha

Zdeněk
Škarda

František
Vávra

Kateřina
Vlažná

Jak pracuje naše zastupitelstvo
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Posoudit práci zastupitele, to není snadná Vedení obce jsme položili následující  otáz-
věc. Řada lidí bude mít různé názory a úhly ky a získali tyto odpovědi: 
pohledu. Úterský List se rozhodl předložit 1) Jaká byla účast zastupitelů na jedno-
čtenářům  informace o tzv. vykazatelných 

tlivých veřejných zasedáních? Odpověd je 
výsledcích jejich práce v uplynulém voleb-

zpracovaná v následující tabulce.
ním období. 
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2) Jaké má zastupitelstvo výbory, případně 
komise, jaké je jejich složení a předsedové, 
kdy se v minulém období jednotlivé výbo-
ry/komise sešly? 

Výbory

Kontrolní – Jaroslav Kepl (předseda), Jiří 
Koutný, František Vávra

Finanční – Václav Konstantinovič (předse-
da), Kateřina Vlažná, Stanislav Matějka

Kulturní a sportovní – František Vávra 
(předseda), Kateřina Vlažná, Zdeňěk Škarda, 
Stanislav Matějka

Výbory se scházejí dle potřeby, minimálně 
1x za čtvrt roku. Kulturní dle potřeby, min. 1x 
měsíčně, před akcemi i vícekrát.

3) Jaké jsou odměny členů zastupitelstva, 
pravidelné, mimořádné; jaké jsou odměny 
předsedů, místopředsedů, výborů/komisí? 

Odpověď zastupitelstva: 

Odměny jsou dle patřičného zákona.

Zapojte se s námi 
do soutěže ve sběru papíru 

PET víček, 
malých elektrozařízení 

baterií, tonerů

Začínáme už teď, 
končíme 31. 5. 2015

Věci můžete přinést do ZŠ 
každý všední den od 7:00 do 16:00

DĚKUJEME, ŽE SOUTĚŽÍTE S NÁMI!

Žáci ZŠ Úterý

(noviny, časopisy, letáky, 
knihy bez obalu),

(fény, vysavače, kuchyňské 
roboty atd.),

Jubilea

Milan Grznar (4.10.)

Jozef Ondreička (7.10.)

Květa Benešová (13.10.)

Marie Honzíková (19.10.)

Antonie Koutná (10.11.)

Marie Vávrová (11.11.)

Alena Chodorová (17.11.)

Josef Dostál (18.11.)

Anna Janerlová (20.11.)

Vladimír Chodora (6.12.)

Alrun Švejdová (11.12.)

Jana Kmochová (19.12.)

Redakční rada blahopřeje všem, 
kteří se v následujícím období dožívají 
krásných životních jubileí. Jsou to tito 
naši spoluobčané:
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c) je-li označena volební strana a zároveň 
deni v jejím sloupci. (lze kombinovat volbu jednotliví kandidáti ostatních volebních stran, 
strany i jednotlivých kandidátů, vždy nejvýše obdrží nejdříve hlas každý jednotlivě 
do počtu devíti kandidujících – pozn.red,) označený kandidát ostatních volebních stran 
 

a poté v pořadí dle hlasovacího lístku tolik § 40
kandidátů označené volební strany, kolik činí Sčítání hlasů okrskovou volební komisí 
rozdíl počtu volených členů zastupitelstva 

(5) Okrsková volební komise po po-
a počtu jednotlivě označených kandidátů,

souzení hlasovacího lístku (§ 41) započte 
d) ke kandidátům, kteří se kandidatury 

platný hlas pro kandidáta takto:
vzdali nebo byli odvoláni podle § 24, a k hla-

a) jsou-li označeni pouze jednotliví 
sům pro ně odevzdaným se nepřihlíží.

kandidáti kterékoliv volební strany, obdrží 
hlas každý označený kandidát,

Ke způsobu přepočtu hlasů na mandáty, 
b) je-li označena pouze volební strana, 

který je poměrně složitý, odkazujeme čtenáře 
obdrží hlas každý kandidát této volební stra-

na následující webové stránky:
ny, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle 
hlasovacího lístku, kolik činí počet volených www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-491#p45
členů zastupitelstva,

pokračování ze strany 2

ZM bere na vědomí:

1. splnění všech úkolů z minulého zasedání
2. rozpočtové opatření č.2
3. anketní dotazník Ministerstva kultury pro 
možnost získání dotací na památkové objekty

ZM schvaluje:

1. rozpočtové opatření č.3
2. veřejnoprávní smlouvu na přestupkové 
řízení pro další dvouleté období
3. vnitřní předpis pro vyřizování stížností 
a petic
4. odprodej parcel č. 616/11 a č. 616/12 v k.ú. 
Úterý manž. Sedláčkovým za cenu 35,- Kč/m²
5. prodej parcel č.2465/3 a č. 1690/2 v k.ú. 
Úterý panu B. Dvořákovi za cenu 5,-Kč/m² 
6. pronájem parcely č. 1542/1 v k.ú. Vidžín 
paní M. Kuclerové za cenu 1,- Kč/m²/rok
7. prodej parcely č. 53/4 v k.ú. Vidžín panu 
K. Pikrtovi za cenu 100,- Kč/m²
8. příspěvek na činnost ČČK 3000,- Kč.

ZM ukládá:

1. kontrola vyvážení kontejnerů na bioodpad
2. instalovat odpadkový koš na zastávku 
v Olešovicích
3. zjistit vhodné místo pro vodoměr 
v hasičárně v Úterý 

Úterský List se rozhodl nabídnout v tomto 
čísle kandidátům prostor k vyjádření v předvo-
lební příloze. Jediným důvodem, který nás 
k tomu vedl, byla naše snaha informovat co 
nejlépe všechny voliče. Rádi bychom se proto 
ohradili proti nařčením, která jsou obsažena 
v některých z odpovědí kandidátů. 

Ohrazujeme se proti vyjádření, že před-
volební anketa měla sloužit k nečestné 
podpoře některých kandidátů. Nikomu jsme 
před vydáním čísla takto získané informace 
neposkytovali. A rozhodně jsme nikomu ne-
dávali možnost cokoli opisovat, ani by nás to 
nenapadlo. Předpokládáme, že každý z kan-
didátů má v době kampaně ve svých nápadech 
již jasno. 

Dále se ohrazujeme proti vyjádření, že naše 
jednání (předvolební anketa), není fér. O „fé-
rovosti“ ankety vypovídá snad i to, že jsme 
každý z došlých příspěvků otiskli v plném 
znění. 

redakce 

Usnesení ze zasedání 
zastupitelstva z 23.9.2014

Prohlášení redakce
Úterského listu 

"Freak  Out!“
 

The Grandmothers of Invention play 
 

 30.11.2014 v 19:00 BUENA VISTA CLUB Plzeň



S ohledem na blížící se komunální volby jsme se rozhodli 
našim čtenářům představit jednotlivce a hnutí, která budou 
kandidovat. Všem jsme proto položili následující otázku:

S jakým záměrem jdete do letošních voleb?

Texty těch kandidátů, kteří nám odpověděli, zde publi-
kujeme. V plném rozsahu a beze změn, vyjma několika 
drobných úprav formátování textu.
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Předvolební anketa

S jakým záměrem 
jdete do letošních 
voleb?
Martin Vítů Pokud dostanu znovu možnost zařadit se 

mezi zastupitele, ráda bych především podpo-Vážení spoluobčané,
řila dokončení započatých akcí (např. pozem-důležité je, aby se do zastupitelstva dostali 
kové úpravy, opravy bytovek, opravy komu-lidé, kteří chtějí něco změnit. Přál bych si,aby 
nikací). Následné kroky vyplynou postupně při rozhodování a schvalování dalších záměrů, 
z potřeb občanů a směru, jakým se další vývoj rozhodoval zdravý rozum a ne vlastní zájem 
obce bude ubírat. Nezbytné je získávání fi-zastupitelů. Neslibuji vám, že něco změním, 
nančních prostředků z dotačních a spon-sám nic rozhodnout nemohu, ale slibuji, že 
zorských programů, ale je potřeba i vlastními budu vždy jednat v zájmu nás všech. Chci vás 
silami rozvíjet vzdělávání a zajišťovat pra-všechny poprosit, přijďte k nadcházejícím 
covní, sportovní a kulturní vyžití pro všechny volbám a volte si zastupitele (zástupce vás 
věkové kategorie obyvatel.občanů), kteří jsou ochotni a schopni nalézt 

Jsem optimista a stále si ještě myslím, že nejvhodnější řešení tak, abychom se zde měli 
při tak malém počtu obyvatel bychom měli lépe. 

Martin Vítů být schopni, i přes názorové rozdíly, domluvit 
se mezi sebou tak, aby výsledek byl ku Jiří Koutný
prospěchu nás všech. Abychom mohli být hrdí V případě mého zvolení se budu prioritně 
na to, že žijeme právě tady a aby docházelo zasazovat o tyto akce: 
k neustálému zvyšování naší životní úrovně.

- dokončení zateplení všech bytovek 
Kateřina Vlažná- oprava zbytku komunikací v Olešovicích 

- také nás asi nemine investice do bývalé školy 
Zdeňek ŠkardaDále se budu snažit zachovat chod školy 
Vážená redakce Úterského listu,a udržovat vyrovnaný obecní rozpočet a neza-

využívám možnosti účasti v předvolební těžovat ho dluhy. 
Jiří Koutný anketě a zasílám odpověď. Co se týká mých 

záměrů se kterými se chystám do říjnových Kateřina Vlažná
voleb, rozdělil bych je na dvě kategorie. V té Stejně jako při minulých volbách přistupu-
první je několik zásad, které chci ve funkci ji ke kandidatuře do zastupitelstva města Úte-
člena obecního zastupitelstva dodržovat.rý jako k možnosti aktivně se podílet na utvá-

1. Nenechávat se doběhnout. Například ření současné i budoucí tváře obce, v níž žiji.
naivně neočekávat, že když někdo hodlá Důležité je při řešení problémů zohlednit 
změnit dvacet let ctěný způsob kandidování nejen názory zastupitelů, ale naslouchat i hla-
do obecních voleb, nedoví se to ostatní sům voličů. Základem je transparentní řízení, 
kandidáti pár dní před ukončením registrace. aby nemohlo docházet k žádným „zákulisním 
Volebnímu zákonu bylo sice učiněno zadost, dohodám“ a aby se i každý občan mohl zapojit 
ale na cenu fairplay to jaksi není.a třeba i jen radou přispět k bezproblémovému 

chodu všech tří obcí.
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2. Když udělám chybu, přiznám ji a omlu- Petr Konstantinovič
vím se. Omlouvám se tímto dvěma členům Myslím si, že je správné kandidovat do 
současného zastupitelstva za to, že jsem v čer- komunálních voleb, jakožto rodák z Úterý :). 
venci nevěnoval dostatek pozornosti jejich ná- Velmi mě překvapilo, kolik lidí má zájem do 
vrhům na založení sdružení nezávislých kan- letošních voleb kandidovat. Je vidět, že tito 
didátů, pramenících z obavy že tak učiní jiní. lidé chtějí určitou změnu v zastupitelstvu. 

3. Najít ten správný úhel pohledu. To když Proto by si měli voliči pevně rozmyslet výběr 
pošlu své záměry se kterými jdu do voleb šéf- nových kandidátů :).
redaktorce Úterského listu, manželce jiného 
kandidáta. Nad obavou z opisování převažuje Robert Lopuszynski 
možnost voličů udělat si obrázek o úmyslech Vážení Přátelé
jednotlivých kandidátů. Koneckonců zas až komunální politika na urovni obcí a měst spo-
tak utajeníhodné myšlenky to nejsou. čívá hlavně na práci a součinnosti celého 

4. Nacházet ta správná slova. Pracovitost zastupitelstva i administrativních zaměst-
členů zastupitelstva zdaleka nesouvisí jen nanců obce jako celku. Tudíž mým záměrem 
s účastí na schůzích. Jak já to vidím, tak správ- do letošních voleb ,,a to se mnou nebo beze 
ným slovem pro zaobírání se docházkou členů mne" je , aby se po volbách na radnici v našem 
končícího zastupitelstva na veřejných zase- Městečku takový celek vytvořil .
dáních je ... No, na tomto bodě budu muset Z pozdravem nezávislý kandidát
ještě zapracovat.  Robert Lopuszynski – Vidžín

5. Nežbrblat. Pokud zasednu v zastupi-
telstvu, tak říci co jsme si, to jsme si, a spolu- Josef Papež
pracovat. Vážení,

Do kategorie druhé patří moje pracovní reaguji na Vaši nabídku, uvést v Úterském 
plány pro následující volební období. Listu, s jakým záměrem jdu do voleb. Obecní 

Rád bych se věnoval tomu, co dělám zastupitelstvo by podle mého názoru měla být 
nejraději a to jsou kulturní a sportovní akce. skupina lidí, kteří hájí zájmy všech obyvatel 
V hlavě nosím ještě několik docela zají- města a vytváří pro všechny rovné příležitosti 
mavých nápadů. pro kvalitní život. Pro jednotlivého kandidáta 

Konečně vyřešit situaci s neplatiči nájmů nemá smysl mít volební program, protože se 
v obecních bytech. pak sejde 9 zvolených kandidátů a co se pro-

Najít řešení neutěšeného stavu ovzduší sadí je otázkou komunikace a týmové spolu-
v zimním Úterý. Tedy bez centrální výtopny. práce mezi nimi. 

Zlepšit možnosti využití volného času. To Proto Vám v této chvíli odpovím jen 
se týká školního hřiště, tělocvičny a sálu v hos- stručně, protože právě sběr odpovědí na Vaši 
podě. otázku a jejich uvedení v Úterském Listu 

rovné příležitosti pro nás kandidáty nevytváří Dokončit opravy komunikací v Olešovi-
– vždyť vy členové redakční rady máte přímo cích.
v rodině uchazeče o místo v zastupitelstvu Zvolit nejvýhodnější způsob hospodaření 
nebo k nim máte velice blízko. Já nabízím:v obecních lesích v následujícím deceniu.
- životní a pracovní zkušenosti v týmu, ochotu Když na to bude, tak obnovit tekoucí vodu 
spolupracovat, naslouchat, řešit nastalé v kašnách a olešovickém rybníčku na návsi.
situace.Zušlechtit Vidžín. Pro začátek vyřezat 
- nepatřím do žádné velké rodiny staro-džungli náletových dřevin v obci a nenechat 
usedlíků, ani k významným obyvatelům či zarůst hřbitov.
zájmovým skupinám, či narychlo vytvo-S pozdravem Zdeněk Škarda
řeným spolkům – tato skutečnost mi umož-
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ňuje nestranný a nezávislý přístup ke všem digitalizaci map, zajistit sportovní vyžití pro 
občanům Úterý. děti,zamezit nadřazenost některých obecních 

zaměstnanců aj. Kandiduji sám za sebe, S pozdravem, Josef Papež
dokážu oddělit práci v zaměstnání od práce na 
obci. Jelikož se zde našla skupinka lidí Václav Konstantinovič
a založila společnou kandidátku, poprosil Vážení občané, 
bych redakci o příspěvek, jak správně volit. 

jsem úterský rodák, vyrůstal jsem zde a zů-
Z mého pohledu se jedná o nešťastný krok, 

stal trvale žít, proto mi není osud Úterý, 
v příštím volebním období se budou muset 

Olešovic a Vidžína, ani jejich obyvatel lho-
ostatní zachovat stejně – škoda.

stejný, z tohoto důvodu znovu kandiduji.
Samozřejmě, že konkrétní záměry a nápa-

Zdeňka Koutskády mám, ale ty ještě nebudu zveřejňovat, 
V případě, že mi voliči dají důvěru a budu protože jejich naplnění záleží na tom, zda 

zvolena do zastupitelstva,  byla bych moc vůbec budu zvolen a na podpoře a souhlasu 
ráda, kdyby ten rozjetý vlak jel dál a pokra-ostatních členů zastupitelstva, protože sám 
čoval v modernizaci našich bytovek i staré člověk nic neprosadí. Proto by se teď jednalo 
školy. Myslím si, že všichni máme nárok na pouze o spekulace a plané sliby. 
důstojné bydlení a když se konečně začalo, V zastupitelstvu jsem strávil několik 
mělo by se dojet až na konec.období a vždy jsme se snažili, i když jsme 

Je toho samozřejmě spousta co by se moh-někdy byli názorově jiní o spolupráci, někdy 
lo, mělo nebo bude muset udělat. Já osobně si ustoupil jeden, jindy zase jiný a o tom to 
ale myslím, že by tohle mělo být jako priorita.přesně je. Nikdo by zde neměl myslet jen na 

Ráda bych také, aby se konečně reali-sebe, ale na celé město. Samozřejmě vyhovět 
zovalo zazelenění náměstí. Tím bychom  mu všem najednou nejde, ale snažili jsme se dělat 
tak trochu vrátili jeho původní zelenou takové věci, které by vyhovovaly co nejvíce 
podobu. lidem, protože tu přece jsme pro celé město 

Moc bych si přála, aby lidé, kteří tady a lidi v něm a ne jen pro prosazování vlastních 
bydlí, byli šťastní a byli pyšní na to, že to jsou názorů a zájmů. Proto, pokud bych byl zvolen, 
právě oni, kteří v tom „Úterku“ žijí. tak bych vedle svých plánů podporoval i roz-

pracované projekty. Všem voličům přeji šťastnou ruku při 
výběru z kandidátů.Pevně doufám, že půjde volit co nejvíce 

občanů a rozumně zváží a rozpoznají, koho Na závěr bych ještě chtěla dodat, že toto 
mají volit. vaše jednání není zcela fér, protože nejste 

nestranné médium. Šéfredaktorka je man-Václav Konstantinovič
želkou jednoho z kandidátů strany a někteří 
z redaktorů jsou také kandidáti. Odpovědi Martin Podracký
kandidátů, kteří se podílí na vydávání V předchozím volebním období jsem 
Úterských listů a nebo jejich rodinných nestačil podat kandidátku v termínu, letos 
příslušníků by měli voliči tedy brát s rezervou jsem byl již připraven včas. Důvod je prostý, 
a s nadhledem. To je můj názor. Nicméně já na spolupodílet se na rozhodování o chodu naší 
otázku odpovídám a doufám, že si voliči obce. Neuvažuji o funkci starosty, neboť jako 
udělají obrázek sami. dalších 80 procent spolukandidátů nemám 

Zdeňka Koutskáponětí, co tato práce obnáší. Žádné mega-
lomanské plány nemám – zajistit klidný chod 

Nová cesta pro živé Útersko obce, dokončit plánované práce (bytovky, 
veřejný vodovod .....), nerozprodávát nemo- Pro práci v zastupitelstvu obce považujeme za 
vitý majetek vyjma rozporu s převodem na nejdůležitější, aby jeho členové byli schopni 
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a ochotni navzájem spolupracovat, byli ote- a příp. využití
vření názorům obyvatel města i jeho místních - rozšíření nabídky zázemí a služeb pro turisty 
částí a respektovali je a především měli spo- např. v podobě značených okruhů, malého 
lečnou vizi. Právě tato představa fungování muzea s výstavní místností, infocentra, ka-
obce nás spojuje, a proto jsme se rozhodli várny, veřejného WC, příležitostného 
sestavit společnou kandidátku. Chceme, aby ubytování v soukromí apod.
naše město bylo co nejvíce otevřené, nejen pro 
své občany a jejich nápady, ale i pro chalupáře Ing. Petr STRÁDAL, poříčný 
a další návštěvníky. Za hlavní společné prio- RNDr. Tomáš KAISER, vysokoškol. učitel 
rity považujeme: Bc. Josef KABELÁČ, student 
- transparentní fungování a efektivní provoz Ing. Miroslava DERKOVÁ, důchodkyně 
městského úřadu Ing. Miroslav SVOBODA, soukr. zemědělec 
- odpovědné hospodaření města a efektivní Milan BARTOŠEK, živnostník 
využívání obecního majetku (např. vlastní Jan DRAŽSKÝ FLORIAN, pracovník 
správa obecních lesů) neziskové organizace
- zapojení veřejnosti do rozhodování, častější Nataša MODRÁ, důchodkyně
veřejná jednání zastupitelstva
- zpracování kvalitního územního plánu a stra- Robert Novák
tegie rozvoje města Dobrý den
- aktivní a odpovědné čerpání dotací ze stát- Velice rád Vám odpovím na Vaši otázku, ,, 
ního rozpočtu a fondů Evropské unie S jakým záměrem jdete do letošních voleb? “ 
- udržení a rozvoj školky a školy a její otevření Budu-li zvolen do obecního zastupitelstva, 
komunitnímu životu v obci jako zázemí pro rád bych se soustředil na následující témata:  
různé aktivity - ještě více zkvalitnit podporu školství, kul-
- vytvoření zázemí pro setkávání občanů turní a společenský život, dopravní ob-
(např. altány, klubovny) služnost, silniční infrastrukturu, péči o eko-
- podpora kulturních i sportovních akcí jako logii a život-ní prostředí, možnost většího 
koncertů, výstav, zábav, výletů i závodů i do- sportovního a volnočasového vyžití jak pro 
brovolnických aktivit jako veřejných brigád či děti, tak i pro dospělé v naší obci
mezinárodních dobro-volnických táborů – tzv. - chci, aby bylo celkové hospodaření obce 
workcampů transparentní, otevřené a hlavně hospodárné
- revize bytového fondu a způsobu vytápění - samozřejmostí je zveřejňování dokumentace 
obecních bytů, obnova fondu rozvoje bydlení a materiálů k jednání zastupitelstva
- podpora pracovních příležitostí pro místní - pokusit se o získání dotací z různých pro-
občany gramů, které umožňují rozvoj obce
- sociální oblast - pravidelné konzultační - o veškerých aktivitách obce otevřeně, sro-
hodiny, péče o starší občany, předcházení ná- zumitelně a průběžně informovat občany
růstu dluhů na nájemném v obecních bytech - prosazovat a hájit zájmy a práva občanů obce
- zlepšení veřejné dopravní obslužnosti (jízdní Byl bych rád, aby občané byli pyšní na svou 
řády autobusů) dle požadavků občanů obec a aby se s ní identifikovali. 
- zlepšení životního prostředí – zejm. ovzduší To je možné jen v případě, budeme-li 
v zimním období občanům vycházet co nejvíce vstříc a na-
- zachování historického charakteru centra plníme-li jejich představy o kvalitním životě 
města, návsi v Olešovicích a okolní krajiny, v naší obci.
pomoc vlastníkům nemovitostí v památkové Přeji Vám krásný den.
zóně při hledání možností jejich rekonstrukce S pozdravem, Robert Novák, Úterý 144
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Dojmy z jedné procházky věděl víc o historii vysazování ovocných alejí 
v minulosti, napište prosím.)Blíží se volby. Naše sídla a náš kraj jsou 

spravovány místními zastupiteli, kteří budou Po více než kilometru cesta s alejí pře-
další čtyři roky rozhodovat o utváření pro- kročila silnici – a došlo k prudké změně. Ejhle, 
středí, ve kterém žijeme. Ať už svým koná- z romantické ploní cesty je rázem nová cy-
ním či nekonáním. A v této souvislosti se klistická stezka (cyklistu jsme ale nepotkali) 
s vámi chci podělit o svoji zkušenost z pro- a jak jinak, než řádně vyasfaltovaná. Dokonce 
měny krajiny těsně sousedící s tou, ve které se díky značkám dozvídáme veledůležitou 
žijeme a kam jsem se vydala nedávno na informaci, že pruh pro pěší je ten vlevo. Ovoce 
výlet. rozmačkané na vozovce vypadá nechutně 

a asfalt je rozlitý místy až těsně ke kmenům. Šli jsme krásnou, dlouhou alejí ovocných 
Podivné stojany na kola evokují komické stromů. V tomto ročním období – zázrak nad 
možnosti použití... :-). Ovšem cyklista má zázraky! Jabloně, hrušně obsypané úrodou 
možnost nasvačit se vsedě u dřevěného stolku ovoce, později i ořešáky. Barevná směsice 
hned dvakrát v průběhu půlkilometrové cesty. různých starých odrůd, barev, vůní a chutí. 
Žádný nově vysazený strom, křížek u cesty Vybavují se vám obrazy starých mistrů. 
zůstává pouhým torzem. Jen asfalt, dopravní Člověk si nemůže odpustit vděčnost k těm, 
značky a po chvíli musíme uhýbat před oso-kteří tuto alej kdysi sázeli, kdo zaplatili 
bákem, vezoucím majitele klíčků od doprav-a pořídili sazenice. Obdivujeme, s jakou ná-
ního zátarasu, který má znemožňovat průjezdu paditostí byla alej vytvořena. Nikoliv pouhé 
aut. dvě či tři odrůdy, ale snad okolo třiceti 

různých, s odlišnou dobou dozrávání. Tady Jsme pobavení a znechucení zároveň. Před-
hodně přemýšlel někdo, komu na té cestě stava, že by bylo dost peněz „na všechny pol-
záleželo. Stromy jsme odhadovali tak 50 – ňačky v kraji“ je hrozivá. I proto půjdu volit.
80 let staré. (Kdybyste někdo, milí čtenáři, 

K. Kozáková

 

POMOC LIDEM V NOUZI
Dovolujeme si Vás požádat sbírku použi-
tého textilu, obuvi, lož. prádla a hraček. 

6. 10. – 10.10.2014 v budově ZŠ Úterý 
 každý den od 7.00 – 16.00 hodin

Děkujeme jménem všech, kteří 
tuto pomoc nesmírně potřebují!

 informace: L. Zdražilová 605 417 836
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soutěže zapojit, neboť je to jedna z nejlepších 
forem a motivačních prostředků k obohacení Jan Soulek, Bezdružice:
života na venkově.1) Zastupitel by měl mít zájem pracovat 

2) Motto: Historická sounáležitost v da-pro své okolí a měl by se zejména vyvarovat 
ném místě, vzájemné pochopení všech, které prosazování zájmů svých osobních nebo osob 
vede ke stabilizaci venkovského prostoru, jemu blízkých. Jeho práce by neměla spočívat 
k zajištění udržitelného rozvoje a ve výsledku v pouhé docházce na jednání zastupitelstva, 
– POHODOVÁ OBEC.ale měl by vnímat potřeby obce a problémy 

kolem sebe. Měl by aktivně hledat řešení 
problémů – pouze kritizovat umí každý, za-
stupitel se MUSÍ snažit hledat rozumná řešení. 
Každý člen zastupitelstva by se měl aktivně 
zapojovat do dění v obci – např. pomáhat při 
pořádání kulturních a společenských akcí. 
Zastupitelstvo by mělo pracovat ve společném 
zájmu a nehrát si na koalice a opozice. 
Především na venkově nejsou v podstatě 
žádná vážná politická témata. Nejdůležitější 
by mělo být to, zda to či ono je pro většinu 
veřejnosti prospěšné, přínosné a dosažitelné 
(především finančně). Nedílnou součástí 
práce člena zastupitelstva by měla být snaha 
o spolupráci s okolními obcemi při řešení 
společných problémů (např. školství, dopra-
vní obslužnost, zajištění zdravotní péče a soci-
álních služeb). Práce zastupitelstva by měla 
být koncepční dle schváleného a nejlépe 
veřejností připomínkovaného plánu rozvoje 
obce, který přesahuje rámec jednoho vo-
lebního období. 

2) Nesnaž se prosazovat zájmy své a sobě 
blízkých,ale především těch ostatních.

František Trhlík, Kostelec:

1) Nejlepší je, když nastane ta správná 
kon-solidace zvolených zastupitelů a využití 
i těch kandidátů, kteří nebyli zvoleni a tyto po-
kud jsou schopni a ochotni pracovat pro obec, 
pověřit prací pro výbory a komise. Zastu-
pitelstvo nově zvolené by mělo pracovat 
v dělné atmosféře a v sounáležitosti pro plnění 
úkolů stanovených zákonem o obcích a dále 
Strategického plánu a nebo zpracovaného pro-
gramu obnovy venkova. Po našich dlouho-
letých zkušenostech, kdy naše obec Kostelec 
získala titul "Vesnice roku 2014" v Plzeňském 
kraji, jednoznačně doporučuji i ostatním se do 
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Každá strana politická má množství požívali zeleninu a měli řídkou stolici. Oblé-
organizačních místností, nikoliv snad v sou- hali hostinskému záchod. S takovou partají se 
kromých bytech, nýbrž po hospodách. Čím těžko vychází a on je vyhnal. Tedy myšlenka 
víc alkoholu v hlavě, tím lépe se daří politice. pořádat schůze a přednášky bez alkoholu se 
Pohleďte na tábory lidu, velké veřejné schůze naprosto nesetkala s úspěchem. A právě ty 
v prostranných sálech, tu nesmíte při řeči nejkrásnější a nejlepší přednášky každého 
vůdce lidu, vůdce strany zakašlat nebo hostinského naplní radostí, přinutí ho k vý-
kýchnout, jinak jste ihned okřikováni, abyste křiku: 
byli tiše. Ale číšník, který nosí sklenice piva,  „Jen kdyby ten lid se chtěl pořád vzdě-
zahřmí do toho davu zcela nerušené: „Kdo lávat jako včera, to by se vytočilo piva!“ 
chce pivo, platí se hned!“ A tu i sám řečník  Toto všechno podotýkám jen proto, že 
umlkne, počká, až se shromáždění uklidní, až i v těch dobách, kdy naše strana vznikla, byl 
se pivo roznese velký odpor vůči abstinentům a že my, čle-

a nové myšlénky zas nové strany, nechtějíce se nijak vzepříti 
 do boje povedou nás. všeobecnému mínění o nutnosti alkoholismu, 

také jsme pluli s proudem doby a svá střediska  Alkohol vzpružuje politické sebevě-
zakládali po místnostech, kde bylo dobré domí, působí ono příjemné rozčilení v duši, 
pivo. Toto bylo hlavní podmínkou. Je-li novo-která stává se přístupnější slovům řečníka, 
rozeně živeno mlékem výtečné jakosti, alkohol jest jakási průprava k disciplíně 
prospívá na duchu i na těle; každá novorozená všech politických stran. 
strana musí vyvoliti svá střediska jedině tam,  Za sklenici piva dají lidé pro vás duši. To 
kde jest pivo první jakosti, jinak by nejen bývalo kdysi. Dnes političtí vůdcové nechají 
nepřibrala členů, nýbrž naopak své stávající si sami za sebe pivo zaplatit. Okrsky poli-
členy by ztratila. Neboť alkohol jest mlékem tických skupin jsou tedy vždy v hospodách 
politiky. a jsou velkými utopisty ti, kdož se domnívají, 
 Proč strana křesťansko-sociální má v Pra-že by bylo možno zřídit velké budovy, kde by 
ze tak málo přívrženců? Poněvadž má své sály byly propůjčovány ku schůzím lidu 
místnosti tam, kde čepuje se pivo vinohradské a přednáškám a kde by žádné lihové nápoje, 
nebo košířské. Kdyby strana křesťansko-hlavně ani víno, ani pivo se neprodávaly. Pak 
sociální přesídlila do místnosti s pivem bylo by po politických stranách. Politika stala 
velkopopovickým, smíchovským nebo bra-by se věcí minulosti, poněvadž by na tyto 
nickým, pak by také katolický duch prostoupil bezalkoholní schůze přišel jen řečník, a ten by 
hlouběji ledví mnohých, kteří dnes jsou ve měl tajně v kapse lahvičku koňaku. Dnes 
víře vlažni, poněvadž mají odpor proti scházejí se bez piva jen realisti. Měli sice také 
vinohradskému pivu. Dejte jim pivo smí-své místnosti v jedné restauraci, ale to tu 
chovské a oni budou stát věrně při víře svých restauraci zabilo, poněvadž když přisel na 
otců. přednášku nerealista a uviděl tam samé so-

dovky na stolech, pomyslil si: „Sakra, tady  Jest zajímavé, že strana národně sociální 
musí být mizerné pivo.“ Kromě toho realisté má své místnosti všude tam, kde jest nad 
zůstávali i za tu sodovku dlužní a některý si vchodem nápis: „Zde se čepuje dobře vyle-
ani tu sodovku nedal, ale přinesl si s sebou zené pivo smíchovské“ a pod tím „Místní 
lahvičku jogurtu. Dále v těch dobách ve organizace strany národně sociální.“ 
straně realistické objevil se ke všemu směr  Některý rok ovšem se nepodaří ani smí-
českobratrský a vegetariánský. Čeští bratři chovskému pivovaru, aby uvařil pivo prima 

Úterský list 13

Jiná organizační střediska nové strany
z knihy Dějiny strany mírného pokroku v mezích zákona od Jaroslav Haška 
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jakosti. A tu jest úbytek členů strany velmi ná- říkali: „Dáme si jeden srk.“ A naše střediska 
padný. byla: U zlatého litru v ulici Mánesově, v re-

stauraci U svíčky, v Slovanské kavárně. Do  V dobách, kdy se naše strana zakládala, 
Slovanské kavárny chodil Pelant, doktor jest důležito vzhledem k politickým pomě-
Škarda, nyní primář nemocnice v Banjaluce, rům oné epochy poznamenat, že státopráv-
dr. Papoušek, nyní advokát ve Vršovicích, dr. níci a radikálové chodili do tří hostinců 
Rypáček, nyní státní návladní, a jiní z nás, pražských, kde se čepovalo pivo práčské. Pro 
členů strany. U Svíčky scházeli se přátelé cizí řeči byla by to nepřeložitelná hříčka 
Drobílek, dr. Gazda, dr. Griinberger, bratří slovní: „radikál“ a „Práč“. 
Ibserové, soudce Koťátko a jiní a jiní, kteří  A jaké pivo zvolila si strana mírného po-
během času propagují na venkově myšlénky kroku v mezích zákona k účelům politickým? 
strany mírného pokroku v mezích zákona. 

 Velkopopovické, smíchovské a plzeň-
 A u Zlatého litru scházívali jsme se ské. Později s rozmachem strany pili jsme 
všichni. Tři proudy se srazily v jeden mohutný i jiná piva, ale vždy jakosti první. Vína pila 
celek a nastalo debatování o všech možných naše strana dalmatská, italská, těžká špa-
otázkách. To byly plenární schůze. Dle zá-nělská, jemná rakouská a tu a tam víno 
pisků tehdejšího zapisovatele výboru strany, uherské. Z likérů a kořalek se pila: slivovice, 
přítele Boučka, nakladatele a vydavatele rum a kontušovka. Dohromady tvořila začá-
Nové edice, sbírky krásných kněh, podávám teční písmena SRK, což znamenalo: svor-
tu jednu z těch důležitých schůzí. nost, rovnost, kamarádství, čemuž jsme 

jednoznačně nejčastěji zazněl malý pivovar, 
potom to byla kavárna a čokoládovna jako Milé čtenářky, milí čtenáři,
místo pro setkávání a nakonec pila, nebo přes dva roky jsme se ptali různých 
výroba pelet a využívání místních lesů. občanů a chalupářů v Úterý, Olešovicích a na 

Chalupáři a chataři si ještě přáli prodlou-Vidžíně na čtyři anketní otázky. Předkládám 
žení veřejného osvětlení (to už se jim splnilo) vám shrnutí této ankety. Je zajímavým 
a opravu mostku přes Úterský potok.vzorkem toho, co by si lidé, kteří zde žijí 

Stáňaanebo žijí s Úterým, přestože jejich bydliště 
je jinde, přáli. Všem dotazovaným děkuji za 
laskavou spolupráci a překládám vám shrnutí 

Chtěla bych poděkovat paní Švejdové za 
toho, co by si přáli změnit a jejich vizí, co by 

to, že po nás nezištně uklízí zastávku v Ole-
tu mohlo vzniknout.

šovicích. Děkuji!!! StáňaNa otázku „Co byste tu rádi změnili“ byly  
nejčastěji  zmíněny pracovní příležitosti pro 
místní lidi a maminky s malými dětmi. Další 
častou odpovědí bylo hřiště pro děti, 
fotbalové hřiště nebo možnost využívání 
školní tělocvičny. Také vztah nás všech 
k životním prostředí v místě vás hodně 
zajímal (odpadky v přírodě, vytápění, třídění 
odpadu). Dále jste si přáli, aby zde bylo víc 
kulturních akcí a aby bylo víc možností 
setkávat se. Co se týče hospody, přáli jste si 
aby se v ní vařilo a nekuřáckou místnost.

Na otázku „Jakou výrobu byste založili?“ 

Anketa 

Poděkování

Slavnost Bezdružice – 555 let povýšení 
na městečko, 450 let od narození Kryštofa Haranta 
pátek 31. 10. od 18:00 – neděle 2. 11
Švejk Band, travesti skupina Kočky, Jenny company, 
dechový orchestr mladých Juvenka, beseda o historii
města, ochutnávky renesančních pokrmů, projekce 
obrazů z života K. Haranta, dobová hudba
vstupné dobrovolné      www.bezdruzice.cz
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6. úterská traktoriáda

Poslední zářijovou sobotu se na louce nad 
bytovkami opět sešli vyznavači silných 
motorů, aby se vydali na poměrně náročnou 
trať další úterské traktoriády. Na start se letos 
postavilo celkem 79 naleštěných strojů v de-
víti kategoriích. Po projetí dráhy obohacené 
o několik bahnitých míst se však jejich barva 
a mnohdy i barva samotných závodníků již 
příliš nelišila. Návštěvníci se mohli pokochat 
pohledem na celou řadu zajímavých mašin, 
ale nejvíc pozornosti přitáhl pravděpodobně 
"monster truck" vyrobený z  trabantu. 

Ke zdárnému průběhu celé akce kromě 
krásného počasí přispěla i řada sponzorů (fa 
Koutný GROUP, HBR Teplá, D-plus, 
Veolia, EBK Eret Bernard, Gambrinus, 
Chodovar, Strom Toužim a Úněšovský sta-
tek). Díky za hezký zážitek patří nejen 
organizátorům, ale i panu Dvořákovi za 
zapůjčení pozemků. A také všem, kteří se 
postarali o to, že konečně letos nikdo ze zá-
vodníků ani diváků netrpěl hladem ani žízní.

Výsledková listina

Traktory – tovární Čtyřkolky
výroba do 2 válců 1. Šulc R.

1. Brückner J. 2. Kašpar M.
2. Diviš J. 3. Cízlová K.
3. Žiška M. Jeepy

Tovární výroba 1. Janota P.
3 a 4 válce 2. Vlažný M.

1. Strejc L. 3. Eret J.
2. Karásek S. Buggy
3. Vlažný M. 1. Beránek P.

Garážová výroba 2. Richtr J.
1. Šandara P. 3. Zajíček J.
2. Kodad P. Fichtly
3. Strejc L. 1. Brunclík L.

Netraktory 2. Kincl S.
1. Káňa P. 3. Šmíd J.
2. Došek V. Frass V. – zajel v obou 
3. Eret M. kolech naprosto shodný 

Frézy čas a pokud by se hod-
notila přesnost jízdy, 1. Šmatlák J.
stal by se vítězem2. Jánský V. 

3. Berdych V. Z. Škarda
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a je jednou z mála rostlin, které pomáhají při 
tzv. řezání, tj. nepříjemném pálení při močení, Vřes obecný – Calluna vulgarit 
které je zánětlivého původu. Zlepšuje odvod Vřes se lidově považuje za symbol 
tekutin z těla a jako všechny močopudné vzpomínek a mnoha bylinkářům připomíná 
rostliny, pomáhá i při revmatických onemoc-v době zimy uplynulou sezonu. Vřes byl mi-
něních. Osvědčil se také u starších lidí, kterým mořádně oblíbený u starých Slovanů, osmý 
po tělesné námaze otékají nohy. Kromě léčby měsíc, kdy kvetl dostal podle něho 
orgánů močového ústrojí uklidňuje vřes pojmenování „ vreseň „. Ženy nosily kytičku 
nervovou soustavu a zlepšuje spánek. Jeho vřesu za pasem jako ochranu před zlými 
účinků je možné využít i při nemocech silami a kousek větvičky si vplétaly do 
z prochlazení a horečce, nebo jako utišující svatebního myrtového věnečku, aby man-
prostředek při nespavosti a při poruchách želství bylo šťastné.
látkové výměny. Dále se vřesový čaj dopo-

Vřes je bylinou vhodnou nejen pro ručuje pít při  ischiasu, zánětu mezižeberního 
detoxikační kúru, ale i pro léčbu poměrně nervu a bolestech hlavy.
závažných zdravotních potíží, jako jsou zá-

Čaj z vřesu nemá žádné vedlejší účinky, něty ledvin, močového měchýře, dna a rev-
ale jeho doba užívání by neměla přesáhnout matismus.
3 měsíce, potom by měla následovat 3 měsíční 

Droga je bez pachu a má trpce nahořklou přestávka. Je možné vřes použít i zevně na 
chuť. Působí protizánětlivě, podporuje vy- omývání ran a kožních problémů.
lučování moči, zvyšuje vyměšování potních 

čaj: 2 lžičky květů nebo 3 snítky zelených žláz a má svíravé účinky.
větviček (čerstvých nebo sušených) krátce 

Můžeme sbírat buď jen květ s příměsí povaříme ve 1/4 l vody. Necháme 15 minut 
lístků, nebo celou nať vřesu. Květy se sklízejí stát, přecedíme a pijeme vlažný 1 - 2 šálky 
jednoduše sdrhnutím z větviček po směru denně
růstu. Při seřezávání natě volíme jen mladší 

nálev: 3-4 snítky řezané natě (čerstvé nedřevnaté výhonky. Květy rozprostřené 
nebo sušené) zalijeme večer dvěmi sklenkami v tenké vrstvě, nebo nať zavěšená v menších 
studené vody a necháme přes noc stát. Ráno svazečcích, schnou velice dobře a rychle. 
přihřejeme, přecedíme a pijeme jako čaj.Droga se i dá koupit v bylinkářství či lé-

Stáňakárnách.

  Vřes je při snížené funkci ledvin 
výborným lékem na podporu vylučování 
kyseliny močové z těla. Učinkuje, i když se 
už kyselina ukládá v podobě krystalků 
v kloubech. Kvůli těmto vlastnostem tvoří 
vřes přísadu do mnoha čajových směsí pro 
léčbu nemocí ledvin a prostaty, nebo dezin-
fekci močových cest. Má také protizánětlivé 
účinky, proto pomáhá také při zánětu ledvin, 
močového měchýře ve spojení se zvětšením 
předstojné žlázy a močových cest. Také po-
máhá rozpustit močové a ledvinové kameny 

Bylinkářka radí


