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Vážení občané,
doba adventní byla dobou, kdy se odpočívalo, rozjímalo a čekalo se na narození Ježíška. Úroda byla pod střechou,
pole zoraná, a tak byl na to rozjímání
čas. Dnes ani na vesnici hotovo nemáme, doháníme resty za celý rok a všichni
jedeme na plný plyn až do Vánoc, jako
by byl konec světa. Nakonec vždycky přijde nový rok a všechno jede zase dál. Ale
děláme to každý rok stejně.
Na obci jsme v rámci předvánočního
shonu sestavili rozpočet i rozpočtový výhled na další období. Jsou tam zahrnuty
další investiční akce obce, příští rok je
to zejména rekonstrukce ulice Nad Parkem. S tím bude spojený i přechod kabelové televize a internetu v této oblasti na
optický kabel. Na jaře by se měla propojit polní cesta od křížku do Únětic, čímž
vznikne další hezký okruh k procházkám
a vzájemné propojení našich obcí mimo
hlavní silnici. Budeme hledat projektanta na rekonstrukci čerpací stanice č. 2
na kanalizaci i na výstavbu vodojemu.
Tyto projekty bychom chtěli připravit
pro realizaci v dalších letech.
Pokračování na str. 2

Fotokoutek u vánočního stromečku na Cecilce

Zdroj: archiv OÚ
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Dokončení ze str. 1

V příštím roce nás čeká určitě i spousta společenských, kulturních a sportovních akcí. Hned v lednu vyrážíme lyžovat do Alp, začínají další turnaje ve stolním
tenise, plesat se bude skoro každou sobotu v kulturních
sálech v okolních vesnicích, únor přinese jarní prázdniny
a pravidelný lyžařský kurz, zařadíme i loňskou akci Den
pro seniory a vnoučata a možná i retro MDŽ. Na jaře vyrazíme na další poznávací výlet jak po vlastech českých,
tak za hranice. Začnou závody hasičské, začne jezdit přívoz i ostatní lodě a bude Den na řece, pak prázdniny,
tábory, zářijové slavnosti, říjnové posvícení, listopadová
Cecilka, bude advent další rok u konce. Také se vám zdá,
že to ubíhá hrozně rychle?
Pojďme si ten rok 2019 udělat příjemný. Spolupracujme, přinášejme nápady a realizujme je společně. Podporujme spolky účastí na jejich akcích. Oponujme si,
ale vyslechněme všechny argumenty. Udělejme něco pro
druhé.
Užijte si všichni vánoční svátky v pohodě a klidu se
svými blízkými. Do nového roku přeji všem hlavně zdraví.

Zprávy z obce
• Provoz OÚ o svátcích
Posledním úředním dnem v tomto roce bude středa
19. 12. 2018. Provoz úřadu bude naposledy v pátek
21. 12. 2018. Po Novém roce budeme pro vás opět ve středu
2. 1. 2019.

• Svoz vánočních stromků
Svoz vánočních stromků proběhne 14. 1. 2019. Stromek
nechte před domem, odvezou ho zaměstnanci obce.

• Poplatky na rok 2019
Poplatky na rok 2019 – svoz komunálního odpadu,
bioodpadu, nájmy pozemků a poplatky ze psů – můžete
hradit osobně na OÚ od středy 2. 1. 2019. Popelnice budou
na známky z roku 2018 vyváženy do konce ledna 2019.
Všechny poplatky zůstávají ve stejné výši jako v roce 2018.
Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho zdraví
a štěstí v novém roce přejí zaměstnanci OÚ.

Terezie Kořínková, starostka

Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Souhrn usnesení z 2. VZ zastupitelstva obce, konaného dne
17. 12. 2018
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/1VZ/2018 – Schválení programu včetně
rozšíření o bod
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod 16) Pověřený zastupitel pro přípravu
participativního rozpočtu.

Zastupitelstvo schvaluje záměr směny pozemků parc.č. 14,
373/1, 355/24, 454/1 v k. ú. Úholičky mezi obcí a panem
Jakubem Hrabětou. Zastupitelstvo požaduje zpracování
geometrického plánu tak, aby plochy pro směnu měly stejnou
výměru.

Usnesení č. 2/2VZ/2018 – Rozpočtové opatření č. 13/2018
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2018.

Usnesení č. 11/2VZ/2018 – Změna dluhopisů u J a T banky
Zastupitelstvo schvaluje nákup dluhopisů TMR F.cz 4,50/22
v částce 12 mil Kč u J a T.

Usnesení č. 4/2VZ/2018 – Rozpočet MŠ na rok 2019
a střednědobý výhled MŠ na období 2019-2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet MŠ na rok 2019 jako
vyrovnaný a střednědobý rozpočtový výhled MŠ na období
2019-2021.
Usnesení č. 5/2VZ/2018 – Rozpočet obce na rok 2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2019 jako
přebytkový.
Usnesení č. 6/2VZ/2018 – Rozpočtový výhled na období
2019-2022
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtový výhled na období 20192022.
Usnesení č. 7/2VZ/2018 – Vyhláška obce č. 1/2018
o odpadech
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku č. 1/2018 o odpadech.
Usnesení č. 8/2VZ/2018 – Příspěvek na činnost – Ú-holky
(SK Pohyb je život Praha, z. s.)
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost pro spolek
Ú-holky (SK Pohyb je život Praha z.s.) na rok 2018 ve výši
60 000 Kč.
Usnesení č. 9/2VZ/2018 – Finanční příspěvek obce –
Úsměv anděla
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek obce ve výši 16
000 Kč na Úsměv anděla na aktivity ve prospěch onkologicky
nemocných dětí.

Usnesení č. 14a/2VZ/2018 – Odměny zastupitelům obce
Zastupitelstvo schvaluje odměny pro zastupitele obce za
práci nad rámec své funkce ve volebním období za rok 2018,
vyplacené na základě uzavřené dohody o provedení práce.
Usnesení č. 14b/2VZ/2018 – Odměny zastupitelům obce
Zastupitelstvo schvaluje odměnu pro starostku obce za práci
nad rámec své funkce ve volebním období za rok 2018 ve výši
jedné hrubé měsíční mzdy, vyplacené na základě uzavřené
dohody o provedení práce.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 8/2VZ/2018
Zastupitelstvo pověřuje místostarostu k podpisu veřejnoprávní
smlouvy se spolkem Ú-holky (SK Pohyb je život Praha z.s.)
Pověření č. 9/2VZ/2018
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s Golf Snail Klubem, IČO: 22884726 na finanční
příspěvek.
Pověření č. 11/2VZ/2018
Zastupitelstvo pověřuje starostku k vydání pokynu na nákup
dluhopisů TMR F.cz 4,50/22 u J a T.
Pověření č. 16/2VZ/2018
Zastupitelstvo pověřuje zastupitele Šulu přípravou projektu
participativního rozpočtu na rok 2019.

Usnesení č. 10/2VZ/2018 – Záměr směny pozemku parc.č.
14, 373/1, 355/24, 454/1 v k. ú. Úholičky

Romana Klusoňová, asistentka starostky

Strategický plán obce
Po Novém roce čeká zastupitele tvorba nového strategického plánu na období 2019-2022. Součástí nebo přílohou tohoto
dokumentu by měl být i plán rozvoje sportu v obci a koncepce politiky stárnutí. Jako podklad nám poslouží i odpovědi
vás občanů na anketní otázky. Ty budou připraveny v dalším čísle. Nyní se vás ale ptáme, co by v anketě nemělo chybět.
Co je pro vás důležité a na co byste rádi znali názor i ostatních lidí v obci? Napište nám na noviny@obec-uholicky.cz.
Děkujeme.
Redakce
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Zprávy z MŠ
První adventní neděle sice propršela, ale na vystoupení se zpěvem koled přišlo s rodiči tolik dětí, že se málem ani na pódium
ve stodole nevešly. Děti vše zvládly na jedničku. Rodičům děkujeme, že je přivedli.
Na konci listopadu k nám přijelo divadlo pana Miroslava
Dvořáka zahrát pohádku O Vánočním ostrově. V průběhu
představení zpívali herci vánoční koledy a děti se k jejich
zpěvu připojovaly a spolupracovaly s nimi.
Do školky přišla také dlouho očekávaná návštěva z nebe
a pekla. Děti zpívaly mikulášské a čertovské písničky, aby
Mikuláš s čertem školku lépe našli. Mikuláš měl ve své
nebeské knize napsané prohřešky i dobré skutky všech dětí.
Mladší děti zazpívaly písničky společně s paní učitelkami
a šly si odvážně pro balíčky se sladkostmi a ovocem. Starší
děti chodily za Mikulášem jednotlivě, každé zazpívalo
písničku nebo řeklo básničku a jeden chlapeček zahrál na
flétnu. Některé děti však potřebovaly podporu paní učitelky
a s ní za ruku teprve zamířily k Mikuláši a čertovi. Nebyly si
totiž jisté, zda bude, jako odpuštění za zlobení, básnička nebo
písnička stačit. Vše ale dopadlo dobře, děti se radovaly ze
sladkostí a čert si nikoho neodnesl.
Nyní se již s dětmi připravujeme na vánoční besídky.
V obou odděleních děti nacvičují vystoupení a těší se, až
ukáží, co se s paní učitelkami naučily. Jako odměna za besídky
bude vánoční nadílka, na kterou Ježíšek možná přinese
pod stromeček nové hračky. Děti s paní učitelkou napsaly
Ježíškovi dopis, ve kterém ho prosí, aby na ně nezapomněl
a určitě přišel do školky na návštěvu. Samy zhodnotily svoje
prohřešky a slibovaly, že se polepší. Jedno z přání bylo, aby

byli všichni lidé zdraví, hlavně jejich rodiny. Děti ho také
poprosily o rychlé uzdravení nemocných kamarádů, kteří
dostali plané neštovice nebo jsou nachlazeni, aby se mohli
rychle vrátit do školky. Moc si přejí, aby si vánoční nadílku
se svátečním obědem mohly užít všechny děti společně.
Přejeme všem krásné a veselé prožití vánočních svátků
a hodně úspěchů a zdraví v novém roce 2019.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Mikuláš s čertem v MŠ

Zdroj: archiv MŠ

Knihovna Úholičky
Kdo si hraje, nezlobí
Věděli jste, že si v knihovně můžete vypůjčit i stolní hry?
Pro děti máme elektronickou kouzelnou tužku, s jejíž pomocí
knihy a puzzle mluví. Dotknete se textu nebo obrázku
a ozve se patřičná informace, hudba nebo zvuk. Jedná se
o sérii kouzelného čtení a v knihovně si můžete půjčit tyto
interaktivní mluvící knihy: Dinosauři, Hravé české dějiny I,
Moje první písmena, Lidské tělo a mluvící puzzle Vesmír
a Česká republika.
Většina z nás je důvěrně seznámena s hrou piškvorky
a to na čtverečkovaném papíře, v knihovně máme stolní
plastovou verzi. Hra Česko otázky a odpovědi Junior má
otázky vážné, které se budou našim ratolestem hodit do
školy, ale i spoustu dotazů zábavných, třeba na postavičky
z večerníčků a pohádek. Pro dospívající a dospělé máme hru
Carcassonne, kde hráči postupně vytvářejí krajinu, města,
vesnice, hráči musejí taktizovat a snažit se předvídat reakce
spoluhráčů, a tak hra není nikdy stejná.
Knihovna bude otevřena v pondělí 7. ledna
od 15:30 do 19:30.
Martina Hrubešová, knihovnice
Hry v knihovně

Zdroj: archiv knihovny
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Kultura a sport
Podivuhodné příběhy na pouti světel
Tradiční lampionový průvod se letos odehrál v poněkud pozdější době, kdy už advent klepal na dveře. Počasí k nám přesto
bylo celkem milostivé.
Na náplavce jsme se setkali s cizokrajným ptákem, který byl
poněkud přecitlivělý na odér vycházející z našeho potoka
a přišel chudák o všechno peří. Děti mu ochotně pomohly
a ozdobily jeho perutě blýskavým peřím, až oči přecházely.
Pták za odměnu vydal ze svého hnízda spoustu dobrot
a za veselého prozpěvování vedl celou cestu náš průvod
rozsvícených lampionů.
Po splnění úkolů po cestě jsme se dostali až na statek, kde
nás čekalo tradiční divadlo. Začalo vystoupením samotných
dětí, které předváděly různá zvířátka a nutno říci, že velice
zdatně. Viděli jsme spoustu nadějných talentů. A pak už
přišel na řadu mládežnický soubor našeho ochotnického
spolku „Přátelé sobě“ se svou hrou na motivy povídek
Miloše Macourka „Žirafa nebo tulipán?“. Za skvělý výkon
sklidily naše herečky zasloužený aplaus. Stejně jako den před
tím, kdy jsme vystoupili na pražském divadelním festivalu
Šestkafest a i zde se naše hra moc líbila. Herečkám tak patří
můj dík a chvála. Ostatně jako všem dalším, kdo si s námi náš
tradiční lampioňák užili.

Za celý soubor vás všechny zvu na naši vánoční hru, přeji
vám požehnané Vánoce a vše dobré do nového roku, který
se vám opět pokusíme zpříjemnit nějakým tím kouskem
divadelního umění.
Pavel Soper, principál

Vzácný pták už má opět zpět své peří

Zdroj: E. Soperová

Adventní setkání
Letošní první adventní neděle připadla na 2. prosince. Setkání bylo již sedmnácté a bylo vskutku netradiční – celé propršelo.
Přes nepřízeň počasí byla účast hojná, neboť máme stodolu, a kulturní program tak mohl probíhat v suchu. Postaraly se o něj
děti z obou mateřských školek v obci, Ú-holčičky ze Cvičení s Kořenkou a pěvecké sdružení Pěttet.
Adventní slovo pronesla již tradičně Maruška Chundelová.
Na nádvoří statku, pod stanem, jste se mohli u hasičů
občerstvit svařáčkem či čajem a ochutnat cukroví od místních
hospodyněk, zakoupit adventní výzdobu ze zahradnictví
Svrkyně nebo v adventním obchůdku Ú-holek. Nákupem
v adventním obchůdku jste přispěli na SOS dětské vesničky,
letos zašleme na účet vesniček vybraných 3 578 Kč (přispěli

jste i u hasičů dobrovolným příspěvkem na svařák – ten byl
připočítán a poputuje také na účet vesniček).
I přes vydatný déšť jsme závěrem rozsvítili strom na návsi
u prodejny potravin. Za krásný smrk děkujeme Chundelovým.
A pokud jste si všimli, máme stromků letos více, jedna
borovička doplňuje tradiční betlém před úřadem, druhá zdobí
vchod do cukrářské výrobny, za obě děkujeme do Libčic
panu Veselému. Pódium
na nádvoří letos zdobí také
strom živý, smrk plný šišek,
a ten nám daroval Kolja, také
děkujeme. Náves se nám
letos rozsvítila ještě z druhé
strany, od hasičárny. A tak,
když jsme se pokochali
krásně nasvícenou návsí,
vydali jsme se všichni
domů zapálit první adventní
svíčky i tam.
Krásný adventní čas
a vánoční svátky všem!
Romana Klusoňová,
asistentka starostky

Advent v suchu, ve stodole
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Výroba adventních věnců
Pátek večer před první adventní nedělí již tradičně Ú-holky
tvoří adventní věnce.
Nejinak tomu bylo letos 30. 11. Děti nám „stárnou“, a tak
početnou skupinku tvoří dorůstající holčičky, nemohu
nezmínit, že přišlo a tvořilo i několik šikovných chlapců.
Letos byla hitem novinka, místo slámového věnce, který se
omotává větvičkami a uchycuje drátkem, jsme zkusili věnec
z aranžovací hmoty, do které se větvičky zapichují. Hmota se
před aranžováním namočí, dá se vlhčit i v průběhu svátků a tím
zůstane věnec krásně zelený až do Tří králů. A v neposlední
řadě je práce jednodušší a jde pěkně od ruky. Nazdobili jsme
i na první pohled obyčejnou kulatinu, chvilka práce, tavná
pistole, pár větviček, ozdob a máte krásnou vánoční dekoraci,
kterou zvládne opravdu každý.
Tak už jen popřát krásné svátky všem a děkujeme za
hojnou účast!

Už máme hotovo

Zdroj: R. Feitzová

Romana Klusoňová, asistentka starostky

Kreativní adventní neděle
Jak si nejlépe navodit tu správnou vánoční atmosféru? No přece vánočním tvořením. A toho si každý návštěvník adventní
vánoční dílny užil dost a dost.

Šikovné ručičky

Zdroj: K. Hrubešová

Druhou adventní neděli jsme se sešli v ateliéru výtvarného
kroužku na statku, abychom podpořili upadající tradici
rozesílání papírových blahopřání, a to výrobou vlastních
půvabných a naprosto originálních vánočních přáníček.

Sáhla jsem po velmi nápaditých a vtipných razítkách od
francouzské firmy AladinE, která nabízí nepřeberné množství
sad razítek pro každý věk i příležitost. A k nim samozřejmě
dodává i nepřeberné množství razítkovacích polštářků
v široké barevné škále a další příslušenství. Otisk razítek tak
povýšila ze zábavy pro malé děti na profesionální umělecký
obor i pro dospělé.
Barevné inkousty jsme ale využili i jinak než na tisk.
Roztíráním přes plastové šablony nebo rozmýváním vodou
jsme vytvořili neobvyklá pozadí pro další práci. Jiné zajímavé
efekty jsme vytvořili pomocí magických voskovek a metody
frotáže.
Nejdůležitější ale samozřejmě byla kreativita autorů
a schopnost zkombinovat neuvěřitelné množství možností
do uspokojivého a oku lahodícího výsledku. A to my umíme,
takže hotová přáníčka byla prostě luxusní.
Přeji vám krásné a klidné svátky a doufám, že se spolu
v příštím roce zase potkáme na některé z dalších výtvarných
dílniček.
Renata Soperová, výtvarný kroužek

Kam vkročíme, tam se začne tancovat
V pátek 7. 12. 2018 jsme byly pozvány na setkání seniorů na
Tursko.
Nejdříve zatančily naše nejmladší Ú-holčičky s písničkou
„Padá sníh“. Alespoň trochu se jim se sáňkami na kolečkách
a koulovačkou podařilo navodit vánoční atmosféru.
Vystoupení se jim velmi povedlo, vysloužily si kromě
potlesku i mikulášskou nadílku, zkrátka nějakou sladkost.
Poté jsme vystoupily my, Ú-holky – Pozdní sběr. Jako
vždy se nám podařilo roztleskat a vzápětí i roztančit turské
seniory. Pan starosta nás odměnil krásnou růží a dobrou
večeří. Přejeme i na Tursko hezké svátky a hodně zdraví do
nového roku a těšíme se na další setkání.
Ladislava Havrdová, Ú-holka
Ú-holčičky na Tursku

Zdroj: archiv OÚ
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Aktivní a úspěšný rok 2018 Ú-holek – Pozdní sběr
Po celý rok cvičíme, tančíme, cestujeme, poznáváme a mnohé z nás i studujeme. I konec roku byl pro nás nabitý.
V sobotu 24. 11. 2018 pořádal TJ Slavoj Břevnov ,,Seniorský
víceboj”. Protože jsme se tohoto víceboje zúčastnily již vloni
(celkem úspěšně), přihlásila nás paní starostka letos znovu,
a to prý i proto, abychom rozhýbaly naše opotřebovaná těla
před vánočním shonem. Zúčastnilo se sedm seniorek od 60
do 75 let a umístily se do sedmého místa. Ale nejen sedmé
místo, Jana Jakoušová stála na stupni vítězů s bronzovou
medailí. Děkujeme Zdeňkovi Fialovi, který nás ochotně
odvezl a přivezl.
Na adventní neděli se chystáme každoročně v kuchyni
a doufáme, že vám naše cukroví a vánočky chutnaly. Další
naše akce se konala v pátek 7. 12. 2018 na setkání seniorů
na Tursku. A abychom toho neměly málo, ukončily jsme náš
aktivní rok v Úholičkách 8. 12. 2018 tanečkem ,,Malovaný
džbánek” na taneční zábavě Cecilce.
My Ú-holky – Pozdní sběr jsme měly příjemný rok
a věřím, že takto aktivně a za spolupráce Terezky Kořínkové
budeme pokračovat i v roce 2019. Tímto jí děkujeme za
velkou trpělivost.

Přejeme všem spoluobčanům zdraví a spokojenost
v novém roce 2019.
Božena Suchá, Ú-holka

Pohyb dělá všem radost

Zdroj: S. Maňáková

Turnaj smíšených dvojic a dětí
Oddíl stolního tenisu a Obec Úholičky uspořádaly další
ročník Turnaje smíšených dvojic a turnaj dětí.
V již předvánočním shonu se zúčastnilo celkem 8 hráčů
a hráček do smíšených dvojic a celkem 5 dětí. Po urputných
bojích každý s každým zvítězili ve dvojicích Terezie
Kořínková a Tomáš Rudolf, v dětské soutěži vyhrál Péťa
Ducháček. Děkujeme všem za účast a těšíme se na další
ročník tohoto již tradičního turnaje.
S přáním krásných vánočních svátků
Všem účastníkům děkujeme

Oddíl stolního tenisu a Obec Úholičky

Zdroj: P. Kozel

Cecilka dorazila později
Už poněkolikáté se stodola stala dějištěm taneční zábavy, tentokrát spíše v mikulášském termínu.
Dámy, ale i pánové pojímají tuto událost velmi společensky
a o večerní šaty není nouze. K plesu patří předtančení a o to
se postaral kromě tradičního vystoupení Ú-holek i klub rock
and rollu Jinonice, který předvedl párovou i dívčí formaci,
se kterou reprezentuje Českou republiku i v zahraničí.
O občerstvení se postaral personál obecní restaurace.
Večer velmi rychle ubíhal a ve dvě hodiny jsme se
rozloučili poslední písničkou. Děkujeme libčickým za
velkou účast, kterou rádi oplatíme. O úholičské účasti se
toto prohlásit nedá. Komu se ještě nechtělo do hajan, mohl
v zábavě pokračovat na afterparty v hospodě. Ještě, že
následuje ta neděle. Do pondělka se člověk detoxikuje a může
do práce.
Redakce
Velká účast Libčic na Cecilce
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Golf Snail Gallery v muzeu v
Roztokách
Možná jsem si ani neuměl představit tenkrát v horkém
létě, kdy jsem dostal smělý nápad vystavovat o adventu ve
Středočeském muzeu v Roztokách, jak brzy nastane zima
a přiblíží se čas Vánoc.
Díky vstřícnosti paní ředitelky Zity Suchánkové se můj sen
stal skutečností a druhou adventní neděli se expozice Golf
Snail Gallery stala součástí programu Adventní neděle, kde
v nádherném prostředí muzea – přímo mezi dvěma anděly –
vystavila obrazy, šperky a keramiku autorů, kteří souhlasili s
tím, aby výtěžek z případného prodeje byl věnován nadačnímu
fondu Úsměv anděla.
Byl jsem velmi potěšen tím, kolik přátel a krásných lidí
neodjelo trávit stříbrnou neděli do nějakého nákupního centra,
ale navštívilo naši výstavu. Vnímám advent jako příležitost
pro setkávání a plnění přání. To moje bylo splněno, a tak
děkuji vedení muzea, výtvarníkům i všem našim příznivcům
za podporu a přátelství, kterého si velmi vážím.
Přeji krásné Vánoce a srdečně zvu na autorské výstavy,
které se budou v příštím roce konat, vždy u příležitosti
golfového turnaje, v Golf Snail Gallery v Úholičkách.
Petr Šedina, prezident Golf Snail
Více na www.golfsnail.cz

Recyparáda a Kouzlo domova
Tento měsíc jsem se šla podívat na malý trh ve Středočeském
muzeu v Roztokách, kde vystavovala naše milá sousedka
Jarka Doksanská. Byly k vidění doplňky jak módní, tak i do
interiéru, které její sestra Jana Winklerová vyrábí.
Rozhovor s Jarkou Doksanskou:
• Tak co to tu máte?
Nabízíme například náušnice a korále látkové a kovové,
prstýnky, náramky, chňapky, obaly na knihy a krásné
patchworkové tašky. Já s tím sestře malinko pomáhám, ale
hlavní tvůrce je Jana Winklerová.
•
A z čeho všeho vyrábí sestra tyto doplňky?
Z recyklovaných materiálů, například látkové korálky, brože
nebo náušnice. Má to i pozitivní ekologickou stránku. Je
opravdu škoda mnoho věcí vyhazovat, když z nich můžeme
vyrobit další pěkné kousky. Příkladem jsou džíny. Džínovina
je krásný materiál a sestra z ní v kombinaci s novými látkami
vyrábí různé tašky, že ani nepoznáte původní účel.
• A kde to vše začalo, vaše značka Kouzlo domova? Jak
to vzniklo?
Když moje sestra dodělávala oděvní průmyslovku, začala
vyrábět kovové opasky pro muzikanty, to bylo těsně po
revoluci. No a postupně se to přesměrovalo na výrobky
z patchworku. Vyráběla i vyrábí například veliké obrazy
nebo látkové vázy. Já jsem spíš organizátor, sháním různé
komponenty, ze kterých pak Jana vyrábí. Sháním jak nové,
tak i použité, jsou to třeba zbytky látek, prostě to, co by
člověk normálně vyhodil.
• Kdo si vaše produkty kupuje a jak to zvládáte
finančně?
S výrobky z recyklovaných materiálů je mnohdy ještě větší
práce než něco vyrábět nově a lidé tu ruční práci nejsou někdy

Petr Šedina a paní ředitelka muzea

Zdroj: P. Sedina

• Galerie v roce 2019 představuje:
14. 4.
		
12. 5.
9. 6.
		
14. 7.
11. 8.
8. 9.
		
13. 10.

Blanka Zdeňková - obrazy a koncert skupiny
Sestřenice
Jan Dvořáček – obrazy
Magdalena Koubová – obrazy,
Libuše Langerová - keramika
Peter Palčík - obrazy
Zuzana Kubíková - obrazy
Karolína Kováčová - obrazy, Ilona Eichlerová logopedické knihy
Hannah Bartíková - obrazy

Vernisážím předchází turnaje 7. ročníku SPG.
schopni moc ocenit. Berou to tak, že když je to recyklované,
tak by to mělo být zadarmo. To je bohužel převládající názor.
Ale je i spousta lidí, kteří to ocení a rádi si tyto věci koupí.
• Tak to paní Jana a vy asi vnímáte spíš jako koníček,
je to tak?
Ano. Recyparáda se prodává tak, že to není dost, abychom
se tím uživily. Ale moje sestra souběžně provozuje Kouzlo
domova, kde prodává čistě nové věci, z nových materiálů
a v kombinaci obou projektů je krása. Na každý pád člověk
to musí dělat opravdu rád, bez vidiny velkého zisku. Musí to
být v první řadě koníček, a když se potom tím dá přiživit, tak
je to samozřejmě hezké.
Kamilla Hrubešová, redaktorka

Ručně vyráběné látkové korálky

Zdroj: K. Hrubešová
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V neděli 8.12. proběhl od 13:00 v mléčnici zámeckého statku Úholičky
vánoční jarmark.

Redakce

Kam za uměním?

Zdroj: Zámek Úholičky

V nádherných nově zrekonstruovaných prostorách bývalých stájí byly
k vidění a ke koupi vánoční drobnosti a nechybělo ani pohoštění. Samotný
jarmark byl situován do prostorného sklepení a mohli jste si zde koupit
knihy, šperky, svíčky, zavařeniny, dřevěné dekorace a mnoho dalšího.
Druhá místnost sloužila k občerstvení. V nabídce nechyběla káva, čaj,
svařák a samozřejmě ani vánoční sladkosti. Pro děti byly připravené
tvořivé dílničky a dvě představení divadélka Manetka.
Budeme se těšit opět za rok.

Nové prostory zámeckého areálu

Vánoční jarmark na zámku

Tento měsíc jsem se vydala do Středočeského muzea v Roztokách u Prahy, kde je výstava: Prima sezóna: vily v okolí Prahy,
interiérový a oděvní design první republiky.
Samozřejmě jsem se rozplývala nad vyšívanými šaty
Löwitova vila je tedy nejen krásnou funkcionalistickou
a půvabnými střevíčky, ale o tom tento měsíc psát nebudu, budovou, ale i památkou života Františka Löwita. Památku,
protože v podobném duchu jsem psala o výstavě Hany kterou následující generace s láskou opečovávají dodnes.
Podolské.
Kamilla Hrubešová, redaktorka
Tento měsíc bych se s vámi chtěla zaměřit spíše na
architekturu, zejména na funkční Löwitovu vilu čp. 1427.
Funkcionalistickou vilu v Nymburce, postavenou v roce
1931, navrhl architekt Jan Šebánek pro doktora Františka
Löwita. Funkcionalismus se v Čechách začal využívat ve 20.
letech 20. století a dnes ji zařazujeme do kategorie moderní
architektury. Architekti se drželi hesla: Forma následuje
funkci. Tedy funkce je důležitější než forma. Tato filozofie
se odrážela ve strohosti a jednoduchosti muzeí, výstavišť,
rodinných domů a vil. V České republice je nejznámější
funkcionalistickou stavbou Vila Tugendhat v Brně (1928),
ale máme tu i jiné příklady funkcionalistického slohu jako:
Baťův mrakodrap ve Zlíně (1938), Veletržní palác v Praze
(1928) nebo Kolonie Nový dům v Brně (1928).
Vraťme se ale do Nymburka. Na výstavě jsem se
dozvěděla, co se stalo s Löwitovou rodinou. Už podle jména
jsem poznala, že to byla rodina židovská a o osudu jsem si
přečetla toto:
„MUDr. František Löwit byl plicní lékař a jeho žena Anežka
(Aga) jedna z prvních diplomovaných zdravotních sester
v Československu. Současně byla celá rodina velmi vzdělaná
a kultivovaná. Dcera Löwitových Sonja byla nadanou
tanečnicí, spolu s maminkou se věnovala všem dostupným
sportům a také fotografování. Do osudů rodiny však záhy
zasáhly válečné události. František Löwit byl židovského
původu a jako takový směl vykonávat lékařskou praxi v plném
rozsahu pouze do roku 1939. V červnu 1942 byl převezen
do Terezína, kde až do roku 1944 vedl nemocnici plicně
nemocných. V září téhož roku byl převezen do Osvětimi,
kde vzápětí zemřel. Z celého početného příbuzenstva přežila
manželka a dcera, kterou za války ukrývali na různých
Vila z vnějšku a uvnitř
Zdroj: Středočeské muzeum v Roztokách
místech přátelé a spolužáci.“ (Popisek na výstavě)

Současné výstavy Středočeského muzea:
•
•
•
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Prima sezóna, vily v okolí Prahy, interiérový a oděvní design první republiky		
Kašpárkův svět, rodinná loutková divadla					
Historické vánoční ozdoby, tentokrát z královedvorska				

do 3. 3. 2019
do 6. 1. 2019
do 3. 2. 2019
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Kalendář akcí
30. 12.

Setkání seniorů - od 14:00

salónek restaurace Na
Statku, Úholičky

31. 12.

Silvestrovský výšlap - sraz ve 13:00 na návsi

okolí Úholiček

31. 12.

Sousedský Silvestr - od 10:00 Úholské kopyto, od 15:00 ping-pongové fotbalové hřiště, stodola
hrátky, večerní zábava
statku, Úholičky

neděle

pondělí

pondělí

5. 1.
sobota

6. 1.

Tříkrálová Okoř - tradiční pochod, start 7:30-9:00 u staré školy ve
Veleslavín - Roztoky
Vokovicích, cíl do 17:30 ve Středočeském muzeu v Roztokách
Kašpárkův svět - výstava, rodinná loutková divadla

Středočeské muzeum v
Roztokách

19. 1.

Novoroční blešák v Úholičkách, 10:00-15:00

Stodola statku, Úholičky

19. 1.

Rumtorádi a hosté - koncert, od 19:00, jako hosté vystoupí 3K - Kralupské
Plovárna Libčice n. Vlt.
kytarové kvarteto

25. 1.

Hasičský ples - od 20:00, vstupné 100 Kč

KD Libčice nad Vltavou

Pololetky na lyžích - lyžařský zájezd, odjezd v 6:50 z návsi

Krušné hory

Historické vánoční ozdoby, tentokrát z královedvorska - výstava

Středočeské muzeum v
Roztokách

do
neděle

sobota

sobota

pátek

1. 2.
pátek

3. 2.

do
neděle

Silvestrovský
výšlap
Ani letos se neobejdeme bez
silvestrovské procházky.
Kdo se chce přidat, tak vězte,
vyšlápneme 31. 12. 2018 ve
13 hodin z návsi a půjdeme
na Habří, polní cestou do
Statenic, projdeme novou
cestu statenickým sadem,
vyjdeme u vodojemu, kde si
na návrší připijeme na nový
rok.
Občerstvení a šampaňské
dle uvážení vezměte v batohu
s sebou.
Redakce
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