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ÚVODNÍK
Vážení občané,
v sociální distanci jsme se přiblížili k vánočním svátkům. Potřebovali bychom trochu naděje, že to všechno brzy skončí.
Zapovězená epidemioložka tipovala zlepšení do Vánoc, astrologové věří v oddálení planet a zlepšení situace v únoru.
Nicméně je teď a tady a my se s tím musíme poprat.
Užijte si svátky v klidu, navštivte své příbuzné, ať nikdo
nezůstává sám. Určitě se to dá zařídit bezpečně. Pokud to
půjde, vypravíme se na Silvestra na společnou procházku.
Letos bude opravdu potřeba pořádně připít na rok 2021. Ať
je lepší než ten letošní, ať nás čeká něco hezkého, ať jsme plni
optimismu a hlavně zdraví!
Terezie Kořínková, starostka

ZPRÁVY Z OBCE
• Svoz komunálního odpadu na přelomu
roku 2020/2021
Rok 2020 končí 53., tedy lichým týdnem (28. 12. 2020 –
3. 1. 2021) a po něm následuje další lichý týden - 1. týden
roku 2021 (4. 1. 2021 – 10. 1. 2021). Popelnice, které se
sváží jednou za 14 dní v sudý týden, by nebyly svezeny
3 týdny, proto budou svozy popelnic se známkou 1 za 14
dní na přelomu roku probíhat následovně.
• V 52. týdnu roku 2020 (21. 12. 2020 – 27. 12. 2020) se
pojedou všechny svozy, které se pravidelně jezdí v sudý
týden (oba svozy).
• V 53. týdnu roku 2020 (28. 12. 2020 – 3. 1. 2021) se
pojedou všechny svozy, které se pravidelně jezdí v lichý
týden (týdenní svoz).
• V 1. týdnu roku 2021 (4. 1. 2021 - 10. 1. 2021) se
pojedou všechny svozy, které se pravidelně jezdí v lichý
i v sudý týden (oba svozy).
• V 2. týdnu roku 2021 (11.1.2021 - 17.1.2021) se
pojedou všechny svozy, které se pravidelně jezdí v sudý
týden (oba svozy).
Následující svozy již budou probíhat dle zavedených
pravidel – sudý x lichý týden.

• Svoz odpadů od domů
Žádáme Vás, abyste nádoby na odpad vyndavali před dům
vždy v předvečer svozového dne, tj. bioodpad v neděli večer,
popelnice a tříděný odpad v pytlích v úterý večer. Svozová
firma má na odvoz odpadu vždy celý den, vývoz mohou
realizovat od půlnoci do půlnoci. V případě, že vyndáte
nádobu či pytel ve středu ráno v 8 hodin a svozová firma
již projela, nebude Váš odpad svezen! Při posledním svozu
bioodpadu 30.11., který proběhl v obci mezi 6. a 7. ranní,
vyváželi nevysypané nádoby zaměstnanci obce do bio
kontejneru u technických služeb.
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• Roční poplatky
Platby za odpady, psy, parkovné, nájemné atd. vyplývající z
obecně závazných vyhlášek můžete platit na OÚ od pondělí
4. 1. 2020. Ceny za svoz KO (popelnice) pro rok 2021
(včetně 6 ks pytlů na separovaný sběr) jsou od 1. 1. 2021
mírně navýšeny (nový zákon o odpadech – viz. článek paní
starostky):
120 l / 240 l - 52 svozů		 1.600 Kč / 2.700 Kč
120 l / 240 l - 42 svozů		 1.400 Kč / 2.300 Kč
120 l / 240 l - 26 svozů		 1.000 Kč / 1.600 Kč
120 l / 240 l - 12 svozů		
600 Kč / 1.000 Kč
kapitační platba pro 1 osobu				
600 Kč
1100 l - 26 svozů					 		 6.300 Kč
1100 l - 52 svozů				
		
10.500 Kč
Černý pytel na komunální odpad – 1ks		 50 Kč
Ceny pytlů na separovaný odpad jsou stejné jako v roce
2020, tj. 10 Kč/ks.
Ceny bioodpadu, poplatky za psy, parkovné, nájemné se
nemění.

• Kontejnery
Ceny za kontejnery, které objednáváte na základě
průvodního lístku z obce, budou také od 1. 1. 2021 z důvodu
nového zákona o odpadech navýšeny. Ceny zatím nejsou
stanoveny, a proto nebude možné během ledna kontejnery
objednávat.

• Úřad o vánočních svátcích
Ve středu 23. 12. a mezi svátky, tj. 28. a 30. 12. 2020, bude
obecní úřad uzavřen.
Zaměstnanci obce přejí všem krásné vánoční svátky a lepší
nový rok 2021!
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Změny v odpadovém hospodářství
Od ledna 2021 vstoupí v platnost nový a dlouho diskutovaný zákon o odpadech.
Co se nás bude týkat bezprostředně po svátcích, je cena za
svoz popelnic. Zákonný poplatek za ukládání komunálního
odpadu je 800 Kč/t. Obce mají nárok na slevu 500 Kč/t, ale
pouze v případě, že vyprodukují 200 kg odpadu za obyvatele
a rok. V případě, že bude tento limit překročen, cena
stoupne skokově na 800 Kč ode dne překročení, takže třeba
od října. Do limitu se počítají i velkoobjemové kontejnery
na komunální odpad. Zákonný poplatek bude zasílán na
Státní fond životního prostředí a ten je přerozdělí obcím, v
jejímž katastru se nachází skládka. Z 500 Kč/t nám zbyde

400 Kč. A musíme také počítat se zpožděním plateb, protože
se poplatek bude vyplácet kvartálně.
Velkoobjemové kontejnery na suť a zeminu budou taktéž
nově zatíženy tímto poplatkem, neboť i materiál k technickému
zabezpečení skládky podléhá poplatku.
K zákonu zatím nejsou k dispozici prováděcí vyhlášky.
Vše budeme studovat a konzultovat s provozovatelem na
začátku roku. Buďte trpěliví, všechny informace dodáme co
nejdříve.
Terezie Kořínková, starostka

Odpad, odpad, odpad……..
Možnosti třídění odpadu (plasty, papír, sklo, tetrapaky) máme v obci dvě – buď si zakoupíte příslušný pytel a ten necháte
před domem, odkud ho firma odveze, nebo vytříděný odpad vhodíte do příslušných nádob na několika stanovištích po obci.
Za prodejnou potravin můžete ještě odložit do kontejneru
kovy a oblečení, do černé nádoby jedlý olej. Nádobu na
bioodpad máte možnost za poplatek mít u každého rodinného
domu a celoročně můžete bioodpad ukládat do kontejneru
na Habří u technických služeb. Nádoby na zpětný odběr
drobného elektrozařízení, baterky a žárovky jsou umístěny
dole v chodbě v budově OÚ, kam také můžete celoročně
odkládat.
Kontejnery na velkoobjemový odpad, spolu s kontejnery
na bioodpad, jsou po obci rozmisťovány pravidelně 2x
ročně, na jaře a na podzim. Současně k nim můžete odkládat
staré elektrospotřebiče či pneumatiky a ve stejném termínu
pravidelně probíhá i svoz nebezpečných odpadů.
Přesto se na sběrných místech pravidelně objevuje
odložený odpad, který tam nepatří, a měli byste ho zlikvidovat
jiným výše uvedeným způsobem. Jako příklad přikládám fotografie pořízené za prodejnou potravin v listopadu letošního roku
(staré šuplíky a prošlé potraviny v papírové tašce). Svozová firma tento odpad neodveze, uklidit ho po vás musí zaměstnanci
obce!
Opakovaně Vás žádáme, neodkládejte velkoobjemový odpad na třídící místa, ponechte si ho prosím po nezbytnou domu
doma a odložte do nádob k tomu určených! Děkuji za pracovníky obce.
Romana Klusoňová, admin. prac. OÚ Úholičky

Z deníku hasičů
28. 11. Jednotka byla přizvána k rizikovému kácení k hasičům
z Buštěhradu. Naši hasiči pomohli odstranit tři stromy, které
překážely při rekonstrukci nové školky.
26. 11. Jednotka vyrazila v rámci obce, aby zajistila provoz
v ulici U studny, kde uvízlo vozidlo.
26. 11. Členové jednotky napomáhali při kácení, převozu
a instalaci vánočního stromu.
Martina Dvořáková, redaktorka

Instalace vánočního stromu

Zdroj:JSDH Úholičky
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Souhrn usnesení z 18. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 14. 12. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/18VZ/2020 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
17/18VZ/2020 – Ceny za svoz komunálního odpadu
Usnesení č. 4/18VZ/2020 – Rozpočet obce na rok 2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet obce na rok 2021
jako přebytkový s tím, že v kapitole 5512 bude navýšen
o 800 000 Kč na nákup dopravního automobilu pro JSDH.
Usnesení č. 5/18VZ/2020 – Rozpočtové opatření obce
č. 14/2020
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření obce č. 14/2020.
Usnesení č. 6/18VZ/2020 – Prodej pozemků parc. č. 441/13,
441/3 a 441/5 v k. ú. Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemků – předzahrádek
v ulici Nad Parkem, které vznikly oddělením dle
geometrického plánu č. 684-12/2020 zpracovaného Ing. Janem
Maříkem, ověřeného dne 2.10.2020 pod č. 317/2020 KÚ pro
Středočeský kraj, KP Praha – západ PGP-1546/2703/2020210, následovně:
- z pozemku parc. č. 441/5 o výměře 148 m2byl oddělen
pozemek parc. č. 441/40 o výměře 68 m2,
- z pozemku parc. č. 441/13 o výměře 731 m2byl oddělen
pozemek parc. č. 441/41 o výměře 143 m2, parc. č. 441/42
o výměře 149 m2, parc. č. 441/43 o výměře 132 m2, parc. č.
441/44 o výměře 73 m2, parc. č. st. 450 o výměře 9 m2, parc.
č. 441/45 o výměře 192 m2, parc. č. 441/46 o výměře 15 m2,
vše v k. ú. Úholičky.
Cena byla stanovena znaleckým posudkem č. 05-1754/2020,
zpracovaným Ing. Milanem Mintělem dne 14.6.2020. cena
činí 800 Kč/m2, přičemž je odečtena cena za věcné břemeno
ne jednotlivých pozemcích dle výměry ve výši 160 Kč/m2.
Kupujícím bude umožněno splácet celkovou částku po dobu
max. 10 let.
a. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 441/40 o
výměře 68 m2 a pozemku parc. č. 441/3 o výměře 116 m2
v k. ú. Úholičky paní JP za cenu 136 000 Kč.
b. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 441/41
o výměře 143 m2 v k. ú. Úholičky paní ES za cenu
108 000 Kč.
c. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 441/42
o výměře 149 m2 v k. ú. Úholičky panu AK za cenu
111 520 Kč.
d. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 441/43
o výměře 132 m2 v k. ú. Úholičky paní Bc. BV a panu
Ing. VV za cenu 97 600 Kč.
e. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 441/44
o výměře 73 m2 a parc. č. st. 450 o výměře 9 m2 v k. ú.
Úholičky panu JN za cenu 58 880 Kč.
f. Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 441/45
o výměře 192 m2 v k. ú. Úholičky paní IK za cenu
143 360 Kč.
Usnesení č. 7/18VZ/2020 – Pronájem části pozemku parc.
č. 11/4 v k. ú. Úholičky, v ul. K Višňovce (za RD č.p. 90)
Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku parc. č.
11/4 v k. ú. Úholičky, resp. prodloužení nájemní smlouvy na
rok 2021 panu JG.
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Usnesení č. 8/18VZ/2020 – Smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby
parc. č. 429/17 k. ú. Úholičky – přípojka kNN (osvětlení
hřiště Habří)
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby parc. č. 429/17
v k. ú. Úholičky – přípojka kNN (č. stavby IV-12-6026942/
VB/01). Částka za uložení věcného břemene do pozemku činí
1600 Kč.
Usnesení č. 9/18VZ/2020 – Dotace na činnost SDH za rok
2020
Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu s SDH
Úholičky na dotaci na činnost za rok 2020 ve výši 40 000 Kč.
Usnesení č. 10/18VZ/2020 – Dotace na činnost TJ Úholičky
za rok 2020
Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu s TJ
Úholičky na dotaci na činnost za rok 2020 ve výši 45 000 Kč.
Usnesení č. 11/18VZ/2020 – Dotace na činnost Vodáckému
oddílu Úholičky za rok 2020
Zastupitelstvo schvaluje veřejnoprávní smlouvu s Vodáckým
oddílem Úholičky na dotaci na činnost za rok 2020 ve výši
10 000 Kč.
Usnesení č. 12/18VZ/2020 – Rozdělení roční částky na
charitativní projekty
Zastupitelstvo schvaluje rozdělení prostředků, určených na
charitu takto:
a. Ježíškova vnoučata – televize pro paní Vieru z Alzheimer
centra za cenu 5509 Kč
b. Linka bezpečí z.s., IČO: 61383198, se sídlem Ústavní 95,
181 02 Praha 8 ve výši 5000 Kč		
c. Centrum pro zdravotně postižené a seniory SK o.p.s.,
U skládky 4, 190 00 Praha 9 ve výši 5000 Kč		
d. SOS dětské vesničky, z.s., se sídlem Strakonická 98,
159 00 Praha 5 ve výši 5000 Kč
e. Studio Oáza, kulturní centrum pro lidi s mentálním
postižením ve výši 10 000 Kč
f. Člověk v tísni o.p.s., IČO: 25755277, se sídlem Šafaříkova
635/24, 120 00 Praha 2 ve výši 5 000 Kč
Usnesení č. 13/18VZ/2020 – Schválení zápisu do kroniky
za rok 2019
Zastupitelstvo schvaluje zápis do kroniky za rok 2019.
Usnesení č. 14/18VZ/2020 – Odměna starostce
Zastupitelstvo schvaluje odměnu starostce za rok 2020 ve
výši měsíční odměny.
Usnesení č. 17/18VZ/2020 – Ceny za svoz komunálního
odpadu
Zastupitelstvo schvaluje navýšení cen za svoz komunálního
odpadu od 1. 1. 2021. Ceník je přílohou zápisu.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 6/18VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupních smluv
s majiteli pozemků v ulici Nad Parkem.
Pověření č. 7/18VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu nájemní smlouvy
s panem JG.
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Pověření č. 8/18VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohody
o umístění stavby se společností ČEZ Distribuce a.s., IČO:
24729035, se sídlem Teplická 874/8, Děčín.
Pověření č. 9/18VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s SDH Úholičky.

Co se děje v obci
•

Obec obdržela závazné stanovisko k posouzení vlivů
provedení záměru na životní prostředí k „Úpravě
tvaru tělesa skládky Úholičky“, kompletní stanovisko
je k nahlédnutí na elektronické úřední desce obce
Terezie Kořínková, starostka

Pověření č. 10/18VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s TJ Úholičky.
Pověření č. 11/18VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s Vodáckým oddílem Úholičky.
Pověření č. 12/18VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávních
smluv s vybranými organizacemi.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

ZPRÁVY Z MŠ
Adventní období je pro děti z MŠ jedno z nejhezčích z celého roku. Letošní advent se od předešlých trochu liší. Za to může
Covid-19 a opatření s ním spojená. Museli jsme zrušit výlet s vánoční tématikou, divadelní andělské představení i besídky
v obou odděleních. Nezrušili jsme však všechny akce s dětmi.
Jistě budou děti dlouho vzpomínat na mikulášskou nadílku.
Tentokrát jsme ji zorganizovali venku na zahradě. Děti plné
napětí zpívaly na terase mikulášské i čertovské písničky
a vánoční koledy. To proto, aby Mikuláš našel cestu do naší
školky. Najednou na druhé straně zahrady něco dopadlo do
trávy a začal z toho vycházet červený kouř, na který paní
učitelky děti upozornily. Ty se otočily a s napětím pozorovaly,
co se bude dít. Najednou se objevily dvě postavy. Byl to
Mikuláš a krásný anděl. Děti byly překvapené, protože anděla
nečekaly. Nejdříve to vypadalo, že z pekla nikdo nepřijde.
Najednou vyběhla na zahradu čertice se zrzavými vlasy,
černým obličejem a chlupatým kožichem. Když už jsme si
mysleli, že nikdo jiný nepřijde, tak se objevil samotný čert.
Měl šedivý kožich, rohy, černý obličej a na zádech kovové
zvony. Nejdříve se děti zarazily, ale pak měly z čertů jen
přirozený respekt. Vždyť tam byly všechny paní učitelky,
kuchařky i školnice a hlavně Mikuláš s andělem. Nikdo
z nich by jim nedovolil, aby někoho odnesli do pekla, i když
do pytle čertice by se určitě někdo vešel. Některé děti byly
dokonce tak odvážné, že si mikulášskou tašku s dobrotami
z pytle vytáhly. Jiné děti byly radši, když jim ji předal Mikuláš
nebo anděl. Tašku s dobrotami nedostaly jen tak. Mikuláš
měl v nebeské knize zapsané všechny jejich prohřešky. Děti
mu přiznaly, že občas zazlobí, a slíbily, že se určitě polepší.
Odměna čekala na všechny. Na závěr se děti s mikulášskou
návštěvou vyfotily a na rozloučenou jim zamávaly. Moc
děkujeme Mikulášovi, andělovi, čertici i čertovi za návštěvu.
Byl to pro všechny krásný zážitek.
Další akci mají děti ještě před sebou. Je to vánoční
nadílka, na kterou možná Ježíšek přinese dárečky, nové
hračky do školky. Děti mu napsaly dopis, aby věděl, co by

si přály. Představte si, že si dopis po dvou dnech opravdu
odnesl. Tak uvidíme, zda se dětem některé přání splní. Čeká
je také slavnostní oběd s vánočně vyzdobeným stolem, který
pro ně chystají paní kuchařky za aktivní účasti paní školnice.
Adventní období si děti ve školce užívají i jinak. Zpíváme
koledy a vánoční písničky, vyrábíme různé vánoční výrobky,
pečou a zdobí perníkové stromečky a cukroví, povídáme si
a čteme o vánočních tradicích, pranostikách a legendách. Děti
zdobily vánoční stromy ve třídách i hale MŠ. Vybíraly, jaké
jesličky letos vystavíme. Také jsme si povídali o tom, kdo je
na jesličkách vyobrazený.
Všichni z MŠ Úholičky vám přejí krásné prožití Vánoc
a hodně zdraví a štěstí v novém roce.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Mikulášská nadílka v MŠ

Zdroj: archiv MŠ
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KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Co čeká knihovnu v roce 2021? Nevím. – Jak bude fungovat?
Netuším. – Jaké nás čekají akce? Nemám zdání.
Samozřejmě doufám, že ať bude knihovna otevřená nebo ne,
knihy se k vám vždy dostanou. Snad bude možné do knihovny
přijít osobně, a to jak jste zvyklí, vždy v pondělí od 15:30 do
19:30. Pokud budete chtít, můžete si knihy objednat předem,
a to na knihovnauho@gmail.com, a v otevíracích hodinách si
je jen vyzvednout.
V případě, že budou knihovny zavřené, obnovím donáškovou
službu.
Co přinese budoucnost, sice nevím, ale nahlédla jsem do
statistiky za uplynulých jedenáct měsíců. Pro knížky jste si
přišli nebo si o ně napsali 611 krát a celkem jste si vypůjčili
1 560 knih a nepočítaně časopisů. V roce 2019 bylo sice
návštěv knihovny dvojnásobně, ale knih jste si vypůjčili jen
o 142 více. Protože nám ještě pár pondělků do konce roku
zbývá, tak máme šanci tento malý rozdíl ještě dohnat. Byla

Knihovna

Zdroj:archiv knihovny

jsem mile překvapen, jací jste i v letošním bláznivém roce
pilní čtenáři, děkuji za podporu knihovny a všem přeji ostrý
zrak, zdravé tělo i mysl a dobré počtení.
Martina Hrubešová, knihovnice

KULTURA A SPORT
Že balet není pro chlapy? Omyl!
Libor Kettner – tanečník, bubeník, motorkář je toho důkazem
Tančí v Labutím jezeře, Louskáčku a v Romeovi a Julii, v Laterně magice v představeních Zahrada, Cube a Kouzelný
cirkus… Ne každý v Úholičkách ví, jakou máme mezi námi osobnost, a proto jsem se rozhodla Libora trochu vyzpovídat.

Harlekýn - přestavení Louskáček - maskérna ND

v 5 letech jsem zkusil gymnastiku, ale nebavila mě, a nakonec
se do toho vložila babička a přes známého ze Státní opery
jsem začal chodit do přípravky baletu k paní Olze Kyndlové,
to už mi bylo asi 6-7 let. Takhle jsem se dostal k baletu, ale
hlavně mě to bavilo.
Kdy by se mělo s baletem začít, aby se člověk propracoval
na profesionální úroveň? Je to opravdu taková dřina, jak
se povídá?
Určitě co nejdřív. Ne, že by to v pozdějším věku nešlo, ale
s přibývajícími roky je to těžší a víc to bolí. Řekl bych, že se
dá začít v rozmezí od 5 do 15 let, později už ne. Zásadní je
ovšem talent, bez kterého to nejde. A jak moc velká dřina se
povídá, že to je? Abych si nevymýšlel... často a oprávněně se
balet přirovnává k vrcholovému sportu, jen u toho tanečník
musí i dobře vypadat.

Asi už trochu ohraná otázka, jak ses dostal k tancování
a proč zrovna balet?
Možná trochu ohraná, ale jak jinak začít rozhovor než od
začátku, takže se ptáš správně. Řekl bych, že tanec si našel
mě, protože si ani nepamatuju okamžik „Teď začnu tancovat
a stanu se tanečníkem“. Pro mě jako dítě to byla naprosto
přirozená a nenucená věc (myslím, že Ú-Holky ví, o čem
mluvím, protože jsou skvělý a tančí z radosti), a protože jsem
měl velkou podporu od rodiny. Mám pocit, že asi ve 4 letech
jsem zkoušel chodit na lekce rock´n´rolu do Přílep k Michaele
Dvořákové, ale to úplně nevyšlo vzhledem k věku. Potom asi
Cube
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Prý baletky chodí ve čtyřiceti do důchodu. Do kolika let se
dá tancovat, aby to tělo ještě zvládalo?
Ano, to je pravda, ale v zásadě je to hodně individuální. Každé
tělo je jiné a prodělalo jiná zranění nebo jinak regeneruje, ale
dalo by se říct, že „čtyřicítka“ bude ten průměr a čas odejít.
Co chystáš v pozdějším věku?
Otázka přímo na tělo... vůbec nevím. Popravdě to řeším už
teď, i vzhledem k situaci, jaká je ve světě. Několikrát se mi
stalo, že přišly skvělé příležitosti a věci samy, a tak trochu
doufám, že budu mít zase štěstí a něco mi vejde do života
a naberu nový směr. Každopádně pouze nečekám a poohlížím
se, jen to stále není to pravé.
Dá se u nás tancem uživit?
Dá a je to podobné jako v jiných profesích. Buď jako
zaměstnanec v divadle nebo na volné noze jako „kšeftař“.
Co se týče peněz, záleží pak na šikovnosti a kontaktech, ale
pro představu, v průměru je to asi stejné jako u prodavačky
v supermarketu.

Kouzelný cirkus

Jak to máte vůbec teď, v době koronavirové krize?
Asi tady nechci brečet a mluvit o tom, jak je všechno hrozný,
protože je to hrozný všude a napříč vším. Chtěl bych mluvit
o tom, co se nám podařilo navzdory tomu. V Laterně magice
se podařilo natočit a odvysílat představení Cube, streamovali
jsme představení Cocktail 012 a tento týden jsme natáčeli
Kouzelný cirkus, který by měl být dostupný za malý poplatek
jako za vstupenku. Stále se snažíme trénovat, držet se
v „provozním stavu“ a udržovat spojení s našimi diváky. Stihli
jsme a ještě budeme mít workshopy na Pantomimu, masku,
moderní tanec a akrobacii. V rámci svátků vysíláme Advent
živě a snad můžu prozradit, že od ledna máme začít pracovat
na novém rodinném představení Zázrak (s)tvoření. K té situaci
bych se rád ještě vyjádřil k lidem, kteří se zamýšleli nad tím,
proč vlastně a zdali máme podporovat kulturu. Kultura je náš
odkaz, naše dědictví, a kultura z nás dělá lidi. Proto je potřeba
ji pěstovat a v těžkých časech pomáhat, ona nám to vrátí zase
zpět. Asi všichni občas potřebujeme vypnout nebo je nám
smutno, a proto máme například divadlo, které je odrazem
nás samých a kde najdeme tolik potřebnou fantazii, radost
a smích.

Pas de six

Kdy jsi naposledy tancoval před publikem?
Myslím, že to bylo 10. října v představení Kouzelný cirkus.
Jaké jsou vyhlídky, že se divadla zase otevřou, a kde tě
můžeme vidět, až se otevřou?
Ze zpráv si asi každý udělá obrázek, jak je co povoleno
a asi na jak dlouho, takže u nás v Laterně je v plánu zahájit
představení od poloviny ledna a myslím, že je to stejné pro
celé Národní divadlo. Horší to bude v divadle Hybernia, kde
jsme závislí na turismu a jen tak se neotevře, čili příští rok
hlavně v Laterně, možná se naskytne jiná produkce „kšeft“
nebo třeba na koncertě.
Co považuješ za svůj největší dosavadní úspěch ve tvé
taneční kariéře?
To zní jako rekapitulace na sklonku života ha ha ... pardon,
ale vážně nevím. Možná to, že jsem neměl žádný velký úraz,
nevím.
Je v baletu taková ta nejvyšší meta Labutí jezero nebo
Louskáček?
Jak pro koho, pro mě je to spíš prestižní divadlo. Jde o to,
že Labutí a Louskáček jsou nejznámější a nejnavštěvovanější
baletní představení, tudíž musí být vše tip top, když to každý
zná. Možná proto je to pro někoho ta nejvyšší meta.
Kolik hodin denně trénuješ, když se učíš nějakou novou
roli?
Obvykle je trénink baletu každý den hodinu 15 min., potom
jsou zkoušky na konkrétní představení nebo premiéru. Bývá
to různé, ale u nové role nebo při premiéře to může být kolem
5 - 6 hodin.

Choreografie Resolve - Zlatá Praha (Choreografka Ivana Hannichová)
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saxofon. No a teď po nocích dělám na vlastní tvorbě a po
novém roce bych si moc přál, aby mi vyšlo sehnat lidi, které
to bude bavit, a založit si vlastní projekt (kapelu). Bicí jsou
určitě odreagováním a jsou trochu jiný svět než balet. To ti
potvrdí i kluci z Typáků, s kterými jsem měl tu čest si zahrát.
Určitě jsem si někdy řekl, že mám chuť s tím seknout, ale
nikdy jsem si nedělal iluze, že se budu živit hudbou. Stačí,
když se podívám na internet, kde jsou tisíce skvělých
muzikantů, a vím, že tenhle vlak nedoženu, ale hraju proto,
že to miluju a nemůžu s tím přestat. Každopádně, až odejdu
z divadla, vím, že hudba bude taková malá kompenzace za
představení, kde se bude moct vyřádit umělecké já.

Koncert na festivalu Jamrock

Jak si udržuješ životosprávu a váhu? Jsou v baletu nějaké
váhové tabulky, kterých se musíš držet?
Tady v Úholičkách mě zná hodně lidí a v hospodě dobře vaří,
takže nemůžu kecat, ale vůbec nijak se nehlídám, to mám po
tatínkovi (děkuju). U kluků je to jednodušší, tam je to věc
pouze estetiky, a dokud vypadá dobře, nemusí nic řešit. Holky
jsou limitované tím, že správně by měly mít 50 - 55kg z toho
důvodu, že je to pro kluky nebezpečné na páteř a obratle při
zvedačkách, když mají víc. V praxi to ale není tak striktní
a holky mají kolem 55 - 60kg. Často ani nezáleží na váze, ale
na technice.
Máte hodně představení přes Vánoce? Musí to být asi
náročné.
Za normální situace kolikrát ani Vánoce nestíhám. Od půlky
listopadu až do Nového roku bývá nejvíce představení
v měsíci. Někdy i kolem třiceti jen za prosinec. V jednom
roce se mi stalo, že jsem přijel ze zájezdu z Německa ráno
24. prosince a od 25. se hrálo v Laterně až do Nového roku.
Takže ano, Vánoce bývají náročné, hlavně pracovně.
Mají to kluci v baletu jednodušší než holky, co se
konkurence týká? Je u nás hodně tanečníků i ze zahraničí?
Pokud se budeme bavit o konkurzu do velkých divadel,
u nás řekněme Národní divadlo, tak dnes je konkurence
téměř shodná, jelikož je spousta cizinců (kluků), kteří doplní
chybějící počet v konkurenci na úroveň s holkama. Musím
říct, že celkem dost zahraničních tanečníků má velký zájem
o práci v ND, a to i přes to, že často díky vysokým nájmům
v Praze a nízkému platu musí být dotováni od svých rodičů
z ciziny. Snad všichni milují Prahu a kolikrát tu jsou i díky
Praze, takže si prý nemáme na co stěžovat, ha ha ha. Jinak
v Baletu ND je více cizinců než Čechů, ale to může být za
rok zase jinak. U nás v Laterně, když nepočítám brata zo
Slovenska a kolegu z Ukrajiny s českým občanstvím, tak
máme jednoho Maďara.
Ty nejen že děláš balet, ale také hraješ v kapele na bicí.
To je dost neobvyklá, ale sympatická kombinace - balet
a bicí. V jaké kapele hraješ a bereš bicí jako odreagování
od tance? Neměl jsi někdy chuť s tancováním seknout
a věnovat se více bicím a hudbě?
Děkuju, že říkáš sympatická, protože moji rodiče by řekli
možná něco jiného... Momentálně hraju s místním folk,
country, pop rock uskupením Dobrá 10°, potom hraju
v takovém Dj, funky, hip hop projektu Tripleshot jam, kde
hrajeme 3 baleťáci - klávesy, Dj, bicí, a s námi je profík na
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Co bys vzkázal závěrem všem těm, kteří mají vůči baletu
předsudky a myslí si, že je balet nuda?
Chlapi neblbněte, mějte rozum a dáme pivo po představení...
Hahaha... Ne, to je samozřejmě sranda. Někoho nutit nebo
přemlouvat, aby šel na balet, nejde. Vzkázal bych, že balet
je jedna z forem umění divadla, stejně jako třeba činohra,
a nejde odsoudit něco, na čem jsem nebyl. Navíc existuje
několik stylů baletu, kde se zapojují i moderní pohyby, nebo
rovnou moderní tanec a ten je mnohem bližší pro nezasvěcené.
Rozhodně ale není nuda. Nuda je, když v Úholičkách vypadne
proud a zavřou hospodu ;) Balet je tanec a tanec je život, kdo
tančí, ten žije.
Děkuji za rozhovor a přeji krásné Vánoce a hodně zdraví
a tanečních úspěchů v roce 2021. Doufejme, že už to bude
rok bez omezení a zákazů.

Martina Dvořáková, redaktorka

Libor Kettner
Narodil se v Praze, kde
v roce 2009 absolvoval
Taneční konzervatoř hl.
m. Prahy.
Byl členem Pražského
komorního baletu (2008
– 2010) a současně Bohemia baletu, souboru
TKP (2009 – 2010).
V letech 2010 – 2012
byl
členem
baletu
Národního divadla, kde
vystupoval v inscenacích Louskáček – vánoční příběh,
Labutí jezero, Zlatovláska, Svěcení jara, Popelka a
Moonshine.
Od sezóny 2012/2013 je členem Laterny magiky.
V roce 2006 se účastnil jako finalista III. Mezinárodní
baletní soutěže Brno.

Foto: zdroj archiv L. Kettnera
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Kam vyrazit na výlet?
Minule jsme se nořili do hlubin rodokmenů, takže teď by to chtělo pro změnu zase něco aktivnějšího. Třeba pěknou a dlouhou
procházku přírodou (protože cukroví nám dá o Vánocích zabrat), ideálně někde, kde nebude tolik lidí a kde jste ještě nebyli.
To bude oříšek, ale třeba se nám podaří najít schůdný kompromis.
Když nad tím tak přemýšlím, jako první mě napadlo Tiché a proto je tam příroda velmi zachovalá. Turistické cesty jsou
údolí v Roztokách, protože já tam (hanba mi!) ještě nebyla. vcelku nové a dosti široké, takže jsou vhodné i pro kočárkáře,
Je to blízko, po cestě se můžete stavit na pivo v Úněticích a lidé se tam dobře rozprostřou. Můžete vylézt na nejvyšší
a kromě fauny a flory můžete obdivovat i vilové letovisko. vrchol Tok, který má 865 m. n. m., a třeba tak začít tradici
Jako další klasika se nabízí Říp, nicméně ten je hodně známý, výletů po nejvyšších horách českých pohoří.
takže je pravděpodobné, že se většímu počtu lidí nevyhnete,
Kdo naopak touží po troše té mystičnosti, ať vyrazí do
ale to neznamená, že by nestál za návštěvu.
městečka Kounov a jde se podívat na Kounovské kamenné
Krásnou přírodu najdete například na Křivoklátsku, které řady. Jak název napovídá, jsou to řady kamenů, ale ne
je od nás vzdáleno necelou hodinku autem. Na výběr máte ledajaké. Jsou to prakticky rovnoběžné řady z více než 2000
z mnoha turistických a naučných stezek. Okruhy můžete dělat křemenců, které byly dopraveny z několikakilometrové dálky
například okolo hradu Křivoklát nebo okolo hradu Točník a rozprostřeny na ploše několika hektarů. O jejich významu
a zříceniny hradu Žebrák. Za zmínku stojí trasa Skryje-Zbiroh se zatím vedou pouze dohady, takže je to takové české
podél Zbirožského potoka, na které narazíte třeba na malebná Stonehenge.
Skryjská jezírka a Skryjský vodopád. Dále můžete navštívit
A ať už jste si z tipů vybrali nebo ne, přeji Vám šťastnou
třeba zříceninu hradu Týřov, poté pokračovat na Týřovické cestu a příjemnou procházku.
Lucie Dvořáková, redaktorka
vodopády a o kus dále obdivovat skály, které lemují Berounku
– například Čertovu skálu. Na své si tu přijdou i cyklisté, pro
které je k dispozici rozvětvená síť cyklistických stezek.
Opusťme teď oblast, které vzdal největší hold spisovatel
Ota Pavel, a vydejme se do Máchova kraje – Kokořínska, kde
naleznete mnoho pískovcových útvarů. V okolí obce Želízy
můžete vyrazit po modré, což je okruh Václava Levého, a po
cestě si prohlédnout jím vytesané pískovcové sochy (např.
Čertovy hlavy, skalní reliéfy a jeskyně Harfenice, skalní
reliéf Sfinga apod.). Pokud vyrazíte více východním směrem,
můžete se přímo zpod Kokořína vydat na procházku kolem
přírodou vytvořených útvarů, jako jsou Pokličky, Jestřebické
pokličky či Skalní brána.
Pokud toužíte po celodenním výletu, doporučuji navštívit
Brdy. Jsou přístupné veřejnosti zatím jen pár posledních let,
Skalní reliéf a jeskyně Harfenice

Zdroj: L. Dvořáková

Trocha statistiky ze Scuku
Už přes rok a půl mají občané Úholiček možnost nakupovat potraviny a další zboží od českých farmářů na komunitním
internetovém tržišti Scuk.cz. Výdejnu objednaného zboží najdete v 2. patře obecního úřadu a své nákupy si můžete vyzvedávat
každý čtvrtek. A jak jsme nakupovali tento rok?
V roce 2020 se uskutečnilo celkem 47 výdejů, kde více než 600 lidí nakoupilo 7 298 kusů
zboží. Tento rok byl specifický kvůli koronavirové krizi a to se samozřejmě odrazilo i v
objednávkách farmářských nákupů. Jakmile se zavřely obchody, zvýšil se i objem nákupů
na Scuku. V průměru se však výše nákupů v celé skupině pohybovala okolo 12 tisíc korun.
Může za to i fakt, že tento formát nakupování patří k těm nejbezpečnějším. Vy si
objednáte zboží přes internet, zaplatíte kartou on-line a svůj nákup si přijdete vyzvednout
do budovy obecního úřadu. Do chodby „výdejny“ je přístup pouze po jednom, pokud se
náhodou při výdeji sejde více zákazníků, čekají na schodišti nebo venku před budovou.
Setkáte se tak pouze s organizátorem výdeje, tedy se mnou, pro kterého platí přísná
hygienická pravidla.
Předání nákupů může být i zcela bezkontaktní. Pokud mi předem zavoláte, připravím
vám na domluvený čas zboží do papírových tašek za vstupní dveře budovy. Po zazvonění na zvonek vám bzučákem otevřu
dveře a vy si jen sáhnete dovnitř pro svůj nákup.
Tuto možnost ale mnoho lidí nevyužívá, výdeje jsou milou příležitostí prohodit spolu v rychlosti alespoň pár vět a předat
si tipy na dobroty, které vás nadchly nebo naopak zklamaly, případně co dobrého jste z nich uvařili.
Doufám, že se spolu budeme potkávat i nadále. A že nás snad i přibude. Stačí se zaregistrovat do nákupní skupiny Scuk
Úholičky na webu Scuk.cz a už můžete vesele nakupovat. K dispozici je vám zde už téměř 300 farmářů a nabídka se stále
rozšiřuje. Budu se na vás těšit některý čtvrtek.
Renata Soperová, organizátorka nákupní skupiny Scuk Úholičky

9

OBECNÍ NOVINY 12/2020

www.obec-uholicky.cz

Vánoční zvyky a tradice
Advent už se pomalu chýlí ke konci a blíží se Štědrý den. Pojďme si tedy připomenout některé zvyky a tradice, které se drží
právě na Štědrý den.

• Půst a zlaté prasátko

• Louskání ořechů

Na Štědrý den se zachovává až do večera přísný půst. Dětem,
které se nemohou dočkat, se slibuje, že vydrží-li nejíst, uvidí
zlaté prasátko. Ke společné večeři se zasedá, když vyjde
první hvězda. A to je konec půstu. Zde se však nejedná
o klasický půst, ale o opravdové hladovění. Půst jako takový
je období, kdy se mohou požívat postní jídla, na Štědrý den
se nesmí jíst vůbec nic. Jde o velmi starou tradici obestřenou
dodnes tajemstvím. Půst brali lidé velmi vážně. Děti hlídalo
zlaté prasátko a nepříliš laskavé vánoční bytosti, např.
svatý Šprech, který by nezbedníkovi provrtal bříško, aby se
přesvědčil, že je prázdné, a také Lucky. Prase bylo uctíváno
už v předkřesťanské době a to jako symbol slunce o zimním
slunovratu – zlatý sluneční kotouč se ujímá vlády. Je známo,
že již v dávných dobách rodiče pouštěli dětem zlatá prasátka
na zeď za odměnu, že vydržely půst.

Podobně se věštilo z vlašských ořechů. Černý vnitřek ořechu
předpovídal neštěstí a smutek, zdravý ořech zase štěstí
a radost.

• Pouštění lodiček

U stolu by měl sedět sudý počet lidí. Lichý přináší smůlu.

Lodičky se vytvoří z rozlousknutých skořápek vlašských
ořechů, do kterých se připevní malé svíčky. Zapálí se
a vloží se do velkého lavoru s vodou a nechají plout po
hladině. Každý z členů rodiny si udělá svou lodičku a také
si ji hlídá. Co všechno mohou lodičky prozradit? Zůstane-li
u břehu, příští rok vše zůstane při starém. Pokud se potopí,
jakákoliv snaha o zlepšení situace bude marná. Dotýká-li se
lodička jiné lodičky, znamená to lásku a přátelství. Utvoříli kruh s ostatními lodičkami, symbolizuje to dobré rodinné
vztahy, přátelství, toleranci a vzájemnou úctu. Ocitne-li
se lodička osamoceně uprostřed ostatních, její majitel je
zranitelný a bude potřebovat pomoc. Ocitne-li se mimo
kruh, v nadcházejícím roce se její majitel odstěhuje. Točí-li
se v kruhu, majitel lodičky neví, co od života chce a proto
bude dále bloudit. Zhasnutá svíčka symbolizuje neupřímnost,
zradu nebo nemoc. Dopluje-li lodička sama k druhému břehu,
získáte, po čem toužíte.

• Talíř navíc

• Lití olova

• Šupiny pod talíř
Pod talíře se štědrovečerní večeří se dávají šupiny z vánočního
kapra (nebo mince), aby se v rodině držely peníze.

• Sudý počet lidí

Talíř navíc se na stůl o Štědrém dni dává pro nečekaného
hosta. Neměli bychom odmítnout pohoštění žádné náhodné
návštěvě, pocestnému, tulákovi nebo žebrákovi, zavítá-li
k našemu prahu. Zároveň talířem navíc vyjadřujeme, že
příbuzní, kteří navždy odešli, mají stále místo mezi námi.

• Vstávání od stolu
Než usedneme k večeři, připravíme si vše potřebné, abychom
nemuseli vstávat od stolu. Lidé věřili, že by se rodina
o dalších Vánocích nesešla celá. Zatímco v minulosti nesměla
vstát hospodyně od stolu, dnes může obsluhovat ostatní právě
pouze ten, který jídlo připravuje. Pokud vstane někdo jiný,
říká se, že příští rok u Štědrovečerní večeře nebude.

• Krájení jablíček
Po štědrovečerní večeři se nožem přepůlí jablko, řez veďte
kolmo ke stopce. Objeví-li se v jadřinci hvězdička, značí to
štěstí a zdraví po celý příští rok. Kříž znamená nemoc nebo
dokonce smrt.

Mezi pomalu mizící vánoční zvyk patří lití olova. Olovo
se roztaví na lžíci nad ohněm a opatrně, ale naráz se lije
do nádoby se studenou vodou. Vznikne odlitek podivného
tvaru, ze kterého se přítomní snaží zjistit nějakou sudbu do
budoucnosti. Například tvar hvězdy prorokuje úspěch, rovné
čáry nebo čtverec – spokojený život, křivé čáry (hadi) –
nepřátelství, spojený kruh – svatba, přerušený kruh – rozchod,
květy – štěstí v rodině, zvířata – soucit, slitování.

• Házení střevícem
Nezadané a neprovdané dívky nezapomínaly na házení
pantoflem. Postavily se zády ke dveřím a hodily obuv za
sebe. Špička ke dveřím značí odchod z domu a svatbu.

• Klepání na kurník
Pokud to svobodným dívkám nevyšlo při házení střevícem,
zkoušely střevícem klepat na kurník. Pokud se ozval kohout,
znamenalo to, že se děvče do roka vdá. Když se ozvala
slepice, dívka si musela na svatbu ještě nějaký čas počkat.

• Třesení bezem
Když nevyšel ani kurník, poslední možností bylo třesení
bezem. Děvčata třásla bezem a u toho říkala: „Třesu, třesu
bez, pověz ty mi pes, kde můj milý dnes.“ Na tu stranu ze vsi,
kde se ozvalo štěkání, se dívka měla provdat.
Na Štědrý den nic nekupujeme, nepůjčujeme ani neprodáváme.
Přineslo by nám to neštěstí.
Také by se na Štědrý den nemělo šít, plést nebo prát, vše
přináší smůlu.
Martina Dvořáková, redaktorka
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Co by se stalo, kdyby na návsi
přistálo UFO?
Soudě dle mediální obecní politiky by se nestalo vůbec nic,
protože informovat o tak ožehavém tématu by bylo vysoce
rizikové. Ostatně obec neinformuje a nepíše o nejrůznějších
„obecních“ tématech, o která se zajímají jen cizí média.
Například, že developerská společnost Ekospol řídící
miliardářský kolos na poli nemovitostí se pochlubila, že
začínala v Úholičkách, kde vydělala první velké peníze,
nebo o stavařce Ing. Salačové, začínající taky v Úholičkách,
která však byla později zatčena spolu s hejtmanem Davidem
Rathem. Proč redakce neudělá rozhovor s těmito podnikateli,
aby si obec připomněla úspěšné projekty?
I kdyby se malé potvůrky s anténkami na hlavě
producírovaly volně po návsi, obecní úřad by stejně vydal
noviny v obvyklém idylickém formátu s prověřenými
tématy: informace z mateřské školy, z deníku hasičů, z obecní
knihovny nebo ze zájezdu místních žen po Moravě. Ostatně,
proč by obecní úřad měl například informovat, že v důsledku
zájezdu místních žen došlo v obci k nárůstu nemoci Covid-19?
O takových věcech se v obecních novinách psát nemůže,
protože je to druh zpráv patřící do kategorie UFO.
A tak je to trochu jak za komunismu: chce-li člověk získat
nějaké informace, musí si najít nějaký jiný externí mediální
zdroj, který by ho informoval například o vývoji nemoci
Covid-19 v obci.
Podle nepsaných a dlouholetých pravidel obecní mediální
politiky je třeba vytvářet pastorální obraz budovatelské
a kooperující obce. Hlavně je třeba udržovat určitou mediální
kontinuitu, neboť ani za komunismu se nikdy neinformovalo
o tom, když přiletělo UFO.
Obecní noviny musí fungovat jako politické a kulturní
sedativum a do jeho agendy spadá i zneviditelňovaní některých
informací. Dlouholetou metaforou tohoto zneviditelňování
je například existence zámku v Úholičkách. V obecních
novinách vydaných v roce 2020 „existuje“ stejným způsobem
jako UFO. A tak se jen cizí média jako Český rozhlas zajímají
o zámek v obci v rámci kulturního evropského dědictví.
Lidové rčení praví, že „ryba smrdí od hlavy“.
V postmoderní éře platí, že politika smrdí od médií, což
příkladným způsobem ilustruje nejen mediální holding
premiéra vlády Andreje Babiše.
Již první pohled na obecní noviny vzbuzuje dojem, že
se jedná spíš o produkt upravený v laboratoři za pomoci
informační sterilizace, společenskostranické dezinfekce, bez
jakékoli kreativity a nápaditosti. Je to pochopitelné, protože
právě ony by se mohly stát virem narušujícím pastorální
obraz obce. Co kdyby jednou na návsi přistálo UFO...

Snad už konečně šťastný nový rok
Když jsem tento rok na jaře zaslechl anekdotu, že rok 2020
bude třeba přeinstalovat, protože obsahuje virus, nenapadlo
mě, že to bude zjevně platit i o nové verzi 2021. I když se zdá,
že nějaké ty bezpečnostní záplaty v podobě vakcinace jsou
konečně na obzoru, čeká nás asi ještě hodně starostí.
Když jsem před časem rozjímal nad tím, jak málo jsme
ochotni konfrontovat vlastní názory s fakty, nenapadlo mě,
že v právě končícím roce to přinese takové mrzení. Teze,
že závažné krize společnost spíše stmelují, je poněkud
chabá. Dnes, ať již máte k pandemii jakýkoliv postoj, vždy
jste terčem posměchu a zloby. Levicoví rouškaři, ovce,
konspirátoři, hlupáci, egoisti. Můžete si vybrat. V situaci,
kdy by se člověk rád spolehnul na vědu, zjišťuje, že ta se
radostně věnuje střílení do vlastní nohy důvěryhodnosti. Jak
jinak vysvětlit, že lidé, kteří věnovali tolik námahy k dosažení
vysoké odborné úrovně v určité úzké oblasti, mají najednou
pocit, že rozumí úplně všemu. Navíc nějak zapomínají na
věcnou diskusi s jinými a snahu najít společnou řeč. Být si
v takové situaci čímkoliv jistý je nadmíru nesnadné.
Ale každá krize je také příležitostí. Třeba když se zdánlivě
nemůžeme spolehnout na nic a na nikoho, najdeme nakonec
něco skutečně pevného, stálého, důvěryhodného. V sobě,
ve svých blízkých, v nebi, kdo ví. Možná se otevřou nějaké
dveře. Může se to stát zcela nečekaně a třeba i na nečekaném
místě, řekněme v Úholičkách poslední adventní neděli večer,
někdy kolem páté hodiny u obří houpačky. Kdo ví?
Přes nelehkou dobu věřím, že podstatnou část vlastního
štěstí a spokojenosti máme ve vlastní moci. Přeji nám všem,
ať ji dokážeme využít. Snad už konečně šťastný nový rok.
Pavel Soper

Miroslav Vodrážka
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Poděkování
V pátek dne 20. 11. 2020, oslavila moje maminka, paní Alžběta Konopásková, 100. výročí narození.
V dnešní těžké době ohrožené pandemií je velmi složité toto krásné výročí důstojně oslavit, obzvlášť,
když dalším handicapem je dlouhodobá maminčina hospitalizace. Přesto se mně a bratrovi podařilo
za přísných hygienických opatření maminku navštívit a popřát jí do dalších let pevné zdraví.
Touto cestou bych chtěl také poděkovat všem, kdo si v tento den na maminku vzpomněli s narozeninovým
přáním. Každé přání k tomuto výročí ji vlilo do života další síly a víru, že až pandemie ustoupí, uvidí
se s Vámi, například při pravidelném setkání seniorů.
Ještě jednou všem vřelé díky.
Jaroslav Konopásek, syn

Kreativní soutěž pro děti
Vánoce jsou svátky bohaté na nejrůznější zvyky, pořekadla,
básničky, koledy, pranostiky a mnoho dalšího, a tak nás
napadlo, že bychom si je mohli ještě zpestřit kreativní
vánoční soutěží pro děti.
Mladší děti se na chvíli stanou uznávanými malíři a pokusí
se libovolným způsobem zachytit jakýkoli střípek vánoční
atmosféry. Zkušenější kreativci zahřejí své mozkové závity
a zmíněnou vánoční atmosféru zkusí přenést na papír
v podobě krátké vánoční básničky.
Pošlete nám výtvory svých ratolestí do příští uzávěrky
na mail obecních novin, naše redakční porota je zhodnotí
a nejlepší díla zveřejníme v lednovém čísle. Soutěžit se bude
samozřejmě o drobné ceny!
A abych vás inspirovala k účasti, abychom se v lednu
mohli společně ohlédnout za příjemně prožitými svátky,
našla jsem kratičkou básničku s vánoční tématikou od Jiřího
Žáčka.
Lucie Dvořáková, redaktorka

Vánoční stromeček
Zelenej se, jedličko,
narovnej se maličko,
líbíš se mi, vezmu si tě,
budeš vonět v našem bytě.
Dám ti hvězdu na čelo,
večer bude veselo.
Můžu ti to předem slíbit,
bude se ti u nás líbit.

Angličtina na dálku
Winter:
snow – sníh
frozen – zmrzlý					
ski binding – vázání
snowman – sněhulák			
to skate – bruslit				
ski boots – lyžařské boty
gloves – rukavice				
ski goggles – lyžařské brýle
mountains – hory				
ski lift – lyžařský vlek			

slope – sjezdovka, svah
avalanche - lavina

first aid – první pomoc		
mountain rescue – horská služba
ski pass – skipas, permanentka
downhill skiing – lyžování (sjezdové)
cross-country skiing – lyžování (na běžkách)
snow chains – sněhové řetězy
jumper (starter) cables – startovací kabely
winter tires – zimní pneumatiky
How much does the ski pass cost? – Kolik stojí skipas?
I have lost my ski pass. – Ztratil jsem skipas.
We have got lost. – Ztratili jsme se.
I think I have broken my leg. – Myslím, že jsem si zlomil
nohu.
Our car doesn’t start. Could I borrow your jumper
cables please? – Naše auto nestartuje. Mohl bych si půjčit
startovací kabely?
Beware of avalanches. – Dávejte pozor na laviny.
Could I have one glass of mulled wine? – Mohl bych si
dát jedno svařené víno?
Martina Dvořáková, redaktorka
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