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ÚVODNÍK
Vážení občané,
uzávěrka tohoto čísla padla na 17. listopad. Den, kterým si
připomínáme výročí sametové revoluce. Už 32 let žijeme ve
svobodě a demokracii. Jsem ráda, že se moje děti narodily po
tomto datu, že babička s dědou mohli procestovat plno zemí
a dohnat tak v důchodu to, co dříve nemohli. Jsem ráda, že
máme demokratické volby, že můžu dělat práci, která mě baví
a naplňuje. I vy máte určitě mnoho svých: „Jsem rád, že...“
Dneska jsem na Národní zase po delší době byla. Vím, že
se tam nevejdeme všichni. Někdo tam z různých důvodů ani jít
nemůže. Ale myslím, že je třeba si tento den připomínat. Ne
brát tento svátek pouze jako synonymum k tomu, že nemusím
do práce.
Zaznamenala jsem také rozhovor matky a syna: „Víš, co se
tady stalo?“ „Jasně, založila se republika.“ Holt škola všechno nezmůže a musíme jim to občas říct i my. Třeba to, proč
jsme rozsvítili svíčku i u našeho úholičského křížku.
Anebo si 17. listopadu zajeďte do obchoďáku, na výlet nebo
prostě zůstaňte, kde chcete. Nemusíte povinně jít ven slavit,
právě díky tomu, co se stalo v roce 1989.

A teď zpět do přítomnosti. Zaznamenala jsem žádost o sdílení dat o nakažených Covidem v naší obci. Data z hygieny už
nám nechodí, a tak čerpáme stejně jako vy z veřejně dostupných zdrojů. Tento odkaz jsem nakopírovala i na naše webové
stránky, pokud vás tyto informace zajímají. Jde jen o čísla, nic
dalšího s ohledem na ochranu osobních údajů zveřejnit nelze.
I když akce stále při dodržení určitých opatření pořádat lze,
rozhodli jsme se vzhledem k situaci listopadový ples zrušit.
Když to jen trochu půjde, sejdeme se první adventní neděli na
návsi, abychom rozsvítili stromeček. Když to možné nebude
a ani venku se nebudeme moci sejít, vím, že to pochopíte.
Čísla stoupají, stejně jako obavy z budoucnosti. Držme se!
Myslíme na Vás. Jsme pro vás na úřadě pořád, a tak se na
nás neváhejte obrátit, pokud myslíte, že vám můžeme s něčím
pomoci.
Terezie Kořínková, starostka

ZPRÁVY Z OBCE
• Platební portál Středočeského kraje

www. platby-sc.cz
Od 1. 1. 2022 nabízíme všem občanům obce možnost platit
poplatky za psa a svoz odpadů (BIO i KO) prostřednictvím
Platebního portálu Středočeského kraje bez nutnosti
registrace. Na výše uvedených webových stránkách po
výběru obce Úholičky naleznete přesně specifikované
jednotlivé poplatky a možnosti jejich úhrad, aniž byste
museli na úřad osobně. Po výběru konkrétního poplatku
naleznete podrobné instrukce, jak pokračovat až k samotné
platbě. Úhrady mohou být prováděny přímo platební
kartou, převodním příkazem nebo QR kódem. Pokud
využijete této možnosti platby za svoz komunálního
i bioodpadu, je nutno poté vyzvednout na OÚ známky na
popelnice.
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• Finanční příspěvky
Žádost o finanční příspěvek na ekologické vytápění pro rok
2021 – topnou sezonu 2021/2022 můžete podávat na OÚ
do 22. 12. 2021 do 18:00 na podatelnu. Součástí žádosti
musí být roční vyúčtování (faktura, nikoliv předpis plateb)
za sezonu 2020/2021. Jen připomínám, že každý rodinný
dům má celkovou částku 30 000 Kč na období 2019–2023
a čerpat můžete různými způsoby včetně příspěvku na
ekologické vytápění.
Ostatní žádosti (např. výměnu oken či dveří, zateplení
fasády či střechy, výměnu kotle atd.) můžete čerpat
kdykoliv během roku. Všechny žádosti a podrobné
informace k jednotlivým programům najdete na:
www.obec-uholicky.cz/obecuholicky/financniprispevky.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Souhrn usnesení z 24. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 1. 11. 2021
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/24VZ/2021 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
12) Stavba vodojemu pro obec Úholičky
13) Žádost o dotaci na činnost pro SDH Úholičky
Usnesení č. 2/24VZ/2021 – Reinvestice vkladu u J a T
banky
Zastupitelstvo schvaluje reinvestici výnosů ze směnky ve
výši 21 856 432,30 Kč do směnky J a T Private Equity na
období 3 měsíců s úročením 2,85 % ročně.
Usnesení č. 3/24VZ/2021 – Rozpočtové opatření obce
č. 11/2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření obce č. 11/2021.
Usnesení č. 4/24VZ/2021 – Smlouva o zřízení služebnosti
CETIN, Podmoráň
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti umístění zařízení CETIN a.s. do pozemku parc. č. 262/1
v k. ú. Úholičky za náhradu ve výši 500 Kč.
Usnesení č. 5/24VZ/2021 – Smlouva o zřízení služebnosti
ČEZ, hřiště pod MŠ
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti
– umístění zařízení ČEZ Distribuce a.s. do pozemku
parc. č. 429/12 a 429/17 v k. ú. Úholičky za náhradu ve výši
1 600 Kč.
Usnesení č. 6/24VZ/2021 – Dohoda o parcelaci, smlouva
o rozvoji území – lokalita Z 05 dle ÚP
Zastupitelstvo schvaluje dohodu o parcelaci, uzavíranou
mezi současnými a budoucími vlastníky pozemků v lokalitě
Z 05 dle územního plánu, tedy obcí Úholičky, společností
Xavostav s.r.o., RD Úholičky s.r.o. a panem MŠ. Podle
této dohody budou všechny pozemky, které tvoří veřejné
prostranství, převedeny po dokončení výstavby do majetku
obce Úholičky.
Dále schvaluje smlouvu o územním rozvoji v lokalitě Z 05
podle územního plánu, která řeší napojení inženýrských

sítí a komunikací a jejich profily, dále podmínky předání
a převzetí zbudované infrastruktury obcí včetně plnění záruk.
Tyto dohody jsou uzavírané pro potřeby vydání územního
rozhodnutí a stavebního povolení na komunikaci a inženýrské
sítě v této lokalitě a neslouží jako souhlas obce s výstavbou
domů.
Usnesení č. 7/24VZ/2021 – Směrnice pro tvorbu
a používání sociálního fondu
Zastupitelstvo schvaluje směrnici pro tvorbu a používání
sociálního fondu s tím, že náklady zaměstnanců na dovolenou
lze proplatit zpětně od 1. 7. 2021. Ostatní benefity lze čerpat
od 1. 11. 2021.
Usnesení č. 12/24VZ/2021 – Stavba vodojemu pro obec
Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje záměr výstavby vlastního vodojemu
pro obec Úholičky.
Usnesení č. 13/24VZ/2021 – Žádost o dotaci na činnost
spolku SDH
Zastupitelstvo schvaluje žádost o dotaci na činnost spolku
SDH ve výši 40 000 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 2/24VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu pokynu k nákupu
směnky Private Equity u J a T banky.
Pověření č. 4/24VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení
služebnosti s CETIN a.s.
Pověření č. 5/24VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení
služebnosti s ČEZ Distribuce a.s.
Pověření č. 6/24VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu dohody
o parcelaci a k podpisu smlouvy o rozvoji území, lokalita
Z 05 dle územního plánu.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

ZPRÁVY Z MŠ
První pondělí v listopadu bylo ve školce tajemné
a „strašidelné“. Nikdo z nás dospělých děti nestrašil, to ony
postrašily nás.
Do tříd přicházela místo dětí různá strašidýlka. Děti se moc na
tento den těšily a vymýšlely, za jakou strašidelnou bytost se
převléknou. Bez spolupráce a fantazie rodičů by to ale nešlo.
Na tento „Den strašidýlek“ jsme se připravovali již týden
dopředu. Děti s paní učitelkou vydlabaly tři dýně, do kterých
daly svíčky. Dýně v tento den zdobily schody před školkou.
Paní učitelky rozvěsily ve třídách halloweenské řetězy
a lampiony. Děti vyráběly papírové dýně, pavouky a duchy,
kterými vyzdobily šatny. Učily se také písničky a básničky
o strašidlech. Než začal strašidelný rej, tak jsme dětem,
dle jejich přání, pomalovali obličej pavučinami, netopýry,

Den strašidýlek

Zdroj: archiv MŠ
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pavouky nebo malými čarodějnicemi. Po svačině se sešla
všechna strašidla ve třídě u Veverek. I paní učitelky s paní
asistentkou se převlékly za tři čarodějnice a jednu pavučinu.
Mohl začít divoký rej a tanec okolo rozsvícených dýní, které
jsme přenesli do třídy. Po chvíli se objevili šklebící duchové
(nafukovací míčky), strašidla do nich začala pinkat a duchové
lítali z jedné strany třídy na druhou. Starší děti si následně
zahrály oblíbenou hru „Na strašidelný hrad“ a soutěžily
v družstvech s předáváním míčků (duchů). Všichni jsme si
strašení moc užili.
Za týden jsme s dětmi jeli na výlet do čokoládovny
v Šestajovicích. Děti se dozvěděly, z čeho se čokoláda vyrábí
a samy si také bílou a mléčnou čokoládu odlily do mističek
a nazdobily si ji vlašskými oříšky, kokosem, perníkem
a malými bonbónky. Domů si každé odváželo čokolády
v balíčcích a jednu na lžičce na přípravu čokoládového mléka.
V areálu čokoládovny je malá zoo. Děti si zde se zaujetím
prohlédly různá domácí hospodářská zvířata. Nejvíc je zaujal
volně pobíhající kozlík, který by si rád pochutnal na jejich
svačině. Stále jsme ho odháněli, ale on se nedal, dokonce se
mu podařilo strčit hlavu do tašky, kde byla původně svačina,
kterou děti naštěstí již snědly. Všimla jsem si opřeného
koštěte. Stačilo, abych ho vzala jen do ruky a kozlík, jak
mávnutím kouzelného proutku, utekl. Asi neměl s koštětem
dobré zkušenosti.
Dne 11. listopadu jsme děti seznámily s tradicí spojenou
se sv. Martinem. Paní učitelka Lucka vyprávěla dětem příběh
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Čokoládovna Šestajovice

Zdroj: archiv MŠ

o sv. Martinovi. Seznámili jsme je s pranostikami a jejich
významem, např.: „Svatý Martin přijíždí na bílém koni“ nebo
„Na svatého Martina, kouřívá se z komína“. Děti se učily
básničku i písničku o sv. Martinovi a dostaly za úkol pracovní
listy na toto téma.
Nyní již nacvičujeme vánoční koledy a písničky na
vystoupení na první adventní neděli, kdy se rozsvítí na
návsi vánoční strom. Doufáme, že se naše vystoupení letos
uskuteční. Všem přejeme krásné prožití adventu v klidu,
pohodě a zdraví.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Co nejde silou, jde rozumem
Tímto českým rčením, bych ráda přitáhla vaši pozornost
k zajímavým knihám z kategorie naučné literatury. V naší
knihovně jich najdete nepřeberně.
Pár titulů na ukázku:
Proč spíme, M. Walker: „Kolik hodin jste dnes v noci spali?
Pokud méně než osm, pak asi stejně jako většina lidstva
trpíte spánkovou deprivací. A přicházíte o to nejlepší. Lidé,
kteří si dopřávají dostatek spánku, jsou zdravější, chytřejší,
štíhlejší, atraktivnější a šťastnější.” Kniha předního světového
neurovědce odkrývá nejnovější poznatky z výzkumu spánku.
Jak mít úspěšné dítě, P. Tough: „Co bychom v našich
dětech měli povzbudit a rozvíjet? Je charakter důležitější než
znalosti? A dá se na něm pracovat?” Pokud se nad těmito
otázkami zamýšlíte, tak tato kniha vám může být nápomocná.
Navždy plynule, G. Wyner: „Vzdali jste učení se cizích
jazyků? Nemáte čas a ještě k tomu vás úmorná gramatická
cvičení nudí? A když už do hlavy něco dostanete, stejně to
zase brzy zapomenete? Navždy plynule vaši skepsi vyléčí!
Ukáže vám, jak se cizí řeč naučit efektivně, rychle, zábavně
a natrvalo.”
Naučte se plavat v moři emocí, D. Dahlin: Jak si udělat
pořádek ve svých emocích a jak využít své mimořádné
citlivosti ve prospěch svůj i druhých.
Cyklická žena, M. Gray: „Kniha je určena ženám. Obsahuje
28denní plán, jak využít předností různých fází svého cyklu
a do čeho se raději nepouštět.”
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Aby to nemuselo jít silou – kniha přítel člověka

Zdroj: archiv knihovny
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7 měkkých dovedností, které vás posunou kupředu,
E. Sue-Prince: Praktická pomůcka pro ty, od kterých se
v práci vyžaduje, aby byli týmovými hráči, spolehlivými
lídry, vynikajícími obchodníky, a přesto mají pocit, že jim
nějaká dovednost uniká.
I v nemoci si buď přítelem, R. Honzák: Přední český
psychiatr podává pomocnou ruku těm, kteří bojují s nemocí.
„Většina z nás se umí dobře postarat o své blízké, když mají
problémy nebo zdravotní obtíže, zároveň se však v takové
situaci neumí dobře postarat o sebe.”
Pod tlakem, D. Alred: Osm principů jak úspěšně zvládat
zátěž.
Všímavá chůze: „V knize nás psycholog Hugh O´Donovan
zavede zpět k základnímu spojení pohybu těla a mozku,
soustředí se na jednoduchý akt pohybu a sleduje, jak můžeme
dosáhnout vnitřního klidu a pohody.“

Nejez blbě: K. Fourová je odbornice v oboru výživy a kvality
potravin. Prostřednictvím sociálních sítí vzdělává veřejnost
o správném přístupu k jídlu, kvalitě výrobků a jejich složení
a vyvrací současné výživové mýty.
Tohle byla jen malá ukázečka, v knihovně samozřejmě najdete
spoustu dalších titulů z oblasti výchovy dětí, psychologie,
kreativních technik, zdraví i vaření.
Knihovna je otevřená každé pondělí
od 15:30 do 19:30.
Zavřeno bude 20. a 27. prosince a 3. ledna.
Martina Hrubešová, knihovnice

KULTURA A SPORT
Výlet na Lužiny
Druhou listopadovou sobotu pořádala Česká Asociace Sport
Pro Všechny, tedy její pražské sdružení, míčový šestiboj pro
předškolní a školní děti. A tak jsme se tam vydali.
Protože naše cvičení nejsou jen tanečky a gymnastika, ale
i míčové hry. Snažíme se prostě ukázat dětem od každého
sportu kousek, aby se dokázaly ke všemu postavit. Míčové
disciplíny jsme poslední hodinu trochu potrénovali. A vyrazili
jsme, protože nejde přece o to vyhrát, ale užít si závody, být
s kamarády a když to klapne, tak se společně poradovat.
Děti do toho šly s velkým nadšením, ne všechno se
zadařilo, vždyť nejmenší závodnici byly 4 roky! Fandili
jsme si, a nakonec jsme mohli gratulovat Emče Vackové
a Nellče Procházkové k prvním místům ve svých věkových
kategoriích. Třikrát jsme zaznamenali nepopulární čtvrté
místo. Všichni dostali diplom a cenu. Naše děti jsou skvělý
tým, a tak když nezávodily, pomáhaly na jednotlivých
stanovištích podávat míče, což rozhodčí ocenili.
Aby nemuselo každé dítko dojet k hale svým autem se
svým rodičem, nabídli jsme dopravu našimi obecními vozy.
Museli jsme slíbit, že ten, kdo jel tam červeným fordem,
pojede zpátky tím hasičským. Žádné auto zkrátka nemůže
konkurovat tomu hasičskému. To normální jsem řídila já,
to druhé hasičské Honza, který nám nabídl pomoc. Když
si sedne za volant chlap, je to pro všechny normálka. Když
usedám za volant dodávky já, trocha nervozity panuje, i když
jí nikdo nedává najevo. Když jsme se rozjeli, ptaly se mě
děti, jestli mám řidičák. Můžu ujistit děti i jejich rodiče, že
řidičák mám, už skoro třicet let. (Ne takhle stará být nemůžu.)
I referentské zkoušky mám.
A ještě jeden postřeh. Když jsem jezdila s třemi chlapci,
za celou cestu dokázali nepromluvit. Když si naložíte do auta
šest holčiček, tak se toho dozvíte moc.
Děkujeme šikovným dětem za vzornou reprezentaci naší
obce. A těšíme se na další akci!
Tereza a Marcela, trenérky
Honza, řidič a fotograf

Zdroj: archiv OÚ
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Pohádka a lampiony
Listopadové nedělní odpoledne bylo jako stvořené pro
strašení a konečně i pro divadlo.
Po dlouhém odkladu jsme konečně mohli rozpohybovat
postavy z pohádkového příběhu Boženy Němcové. Pokud
si vzpomínám, nic strašidelnějšího než „Černá princezna“
z jejího pera nevzešlo. Ještě že ty naše pohádky nakonec
končí dobře. Bohumil tak nebyl rozsápán princeznou, ani
princezna přeseknutá Bohumilem a my se mohli vydat za
záchranou dalších duší.
Abychom se nebáli, svítili jsme si lampiony a vyhrávali
písně veselé. Nešťastné duše jsme našli a získali pro ně
i loďky. A protože se setměním utichl vítr, mohly se světla
zakletých duší vydat na plavbu do pro ně bezpečných končin.
Večer duší a světel se vydařil. Díky všem, kdo si to s námi
užili.
Pavel Soper, principál divadla
Pouštění duší po vodě

Zdroj: R. Šulová

Mladí hasiči Úholičky
Dne 7. 11. jsme se vydali na poslední letošní závody do Středokluk, kde se konalo okresní kolo uzlové štafety.
Před odjezdem nám Hynek přál hodně štěstí a ať přivezeme
medaile. Při příjezdu jsme zjistili, že účast je ve všech
kategoriích opravdu hojná, a tak jsme neměli velká očekávání.
Závodilo se ve čtyřech kategoriích. Družstva mladší a starší
a jednotlivci mladší a starší. Ruce se nervozitou klepaly všem.
Tím myslím i nám, vedoucím. Nikdo to ovšem nevzdával
a všichni statečně bojovali jak tygři. Když došlo na vyhlášení,
radost byla mnohonásobná. V kategorii mladších jsme získali
3. místo, v kategorii starších 1. místo a v kategorii jednotlivců
starších vybojovala Míša Tydlitátová 2. místo. Když jsme se
vrátili, tak jsme hrdě mohli říct: „Hynku, úkol splněn, vezeme
ty medaile.“
Poslední letošní závody

Zdroj: SDH Úholičky

SDH Úholičky

Až Ú-holky napečou a naklidí, tak se vrhnou do další výzvy pro dobrou věc. Chcete-li posílit náš tým, budeme
rádi. Každý krok pomáhá.
https://www.myteporazime.cz/zavody/vanocni-vyzva-2021/
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Zprávy z oddílu stolního tenisu
V neděli 14. 11. 2021 jsme v naší tělocvičně pořádali Bodovaný turnaj mládeže okresu Praha-západ.
Za přísných proticovidových podmínek vstupu do tělocvičny
(kontrola teploty, předání prohlášení o bezinfekčnosti,
kontrola očkování či jiného platného potvrzení o testování
PCR či Ag) se turnaje zúčastnilo 30 mládežníků s doprovodem
trenérů a rodičů. Turnaj proběhl bez jakýchkoliv komplikací
a všechny zúčastněné chválím za zodpovědný přístup.
Za náš oddíl musím všechny děti pochválit za bojovnost.
Nejvíce se dařilo Péťovi Ducháčkovi v mladších žácích,
protože získal zlatou medaili. Ve starších žácích získal
bronzovou medaili Michal Yosypenko. Sladkou odměnu
získal také náš nejmladší žák Míša Ducháček. Jeho kategorie
byla zrušena, protože se přihlásil sám, nicméně bojoval
o kategorii výše, kde získal další praktické zkušenosti.
Vilém Kozel, TJ Úholičky, z.s. stolní tenis

Naši mladí tenisti

Zdroj: Stolní tenis Úholičky

Loutkové divadélko Manetka
Vážení a milí diváci, malí i velcí,
srdečně bychom Vás rádi pozvali na Mikulášské
loutkové představení, které je naplánováno
v těchto termínech:
4. 12. 2021 od 15:00 – sobota
5. 12. 2021 od 14:00 – neděle
5. 12. 2021 od 16:30 – neděle
Vstupné: 100 Kč dospělí, 200 Kč děti (v ceně
vstupného je mikulášský balíček).
Letos vám zahrajeme naši oblíbenou pohádku
„O čertu Fajkulínovi”.
Každé dítě, které přinese obrázek s tématikou
Mikuláše, Vánoc či zimy, od nás obdrží sladkou
odměnu. Rádi si opět výtvory Vašich dětí
rozvěsíme po divadélku.
Po pohádce, která bude trvat zhruba
hodinu včetně malé přestávky uprostřed,
bude následovat menší pauza pro nás „herce”,
abychom Vaše děti mohli potěšit návštěvou
Mikuláše, čerta a anděla, který nakonec dětem
rozdá balíčky.
Pro tato představení je velmi nutná rezervace kvůli balíčku pro Vaše děti a také z důvodu dodržování vládních nařízení proti šíření
Covid-19. Prosíme o jmenovité nahlášení dospělých a dětí (jméno a příjmení, u dětí prosíme
ještě o uvedení věku) na této emailové adrese:
loutkove.divadlo@centrum.cz. Rezervace přijímáme do pátku 3. 12. 2021.
Dovolte mi Vás upozornit, že jsme nuceni
při loutkovém představení kontrolovat
bezinfekčnost a dodržovat předepsaná aktuální
vládní nařízení. Dospělí a děti starší 12 let musí
prokázat bezinfekčnost O-T-N.
Pevně věříme, že i přes tato opatření
prožijeme příjemné Mikulášské představení.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Vlaďka Loukotová, Manetka
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Perličky českých pořekadel a rčení aneb Proč to vlastně říkáme?
Covidová situace se opět zhoršuje a nůžky ve společnosti se nadále rozevírají, a tak je znovu víc než jindy potřeba si tzv.
odfrknout a zaměstnat svůj mozek na chvíli něčím jiným než stoupajícími čísly, například vznikem některých prazvláštních
českých pořekadel a rčení.
Určitě jste se někdy zamýšleli nad tím, proč se chceme
dostávat zrovna k jádru pudla, proč bývá hloupý zpravidla
Honza, proč se dává košem (a ne třeba koštětem), co znamená
maglajz nebo jak vzniklo slovo průšvih? Proč brát nohy na
ramena, když takhle bych nikam neutekla, proč se říká ježkovy
oči, a ne třeba krtkovy? A takhle bych mohla pokračovat ještě
hodně dlouho, ale to bychom si nestihli některá ze zmíněných
i nezmíněných rčení a pořekadel osvětlit.
Začneme zhurta a na úvod si vysvětlíme to tajuplné
jádro pudla. Jako první se k němu dostal doktor Faust, který
jednoho dne potkal na vycházce černého pudla, který ho
sledoval až domů a posléze se proměnil v ďábla Mefistofela.
Na to konto doktor prohlásil: „To je tedy jádro pudla!“ A to
se ujalo a vzniklo ustálené spojení, které se dnes používá ve
smyslu toho, že pochopíme smysl či mnohdy skrytou podstatu
věcí či jednání.
Jako další tu máme maglajz či jinými slovy chaos,
zmatek. Ten byl odvozen/zkomolen od města Maglaj ležícího
v dnešní Bosně a Hercegovině, které po rusko-turecké
válce chtělo dobít Rakousko-Uhersko. To se ale přepočítali,
protože v Maglaji se bránili zuby nehty, a tak se to dostalo
až do dobových novin, kde o bitvě psali jako o pořádném
maglajzu.
To, že dáváme košem, pravděpodobně souvisí s tím,
že v dávných dobách bylo u děvčat zvykem dopravovat

své nápadníky do ložnice košem. Pokud však o něj nestály,
posílaly koše s naříznutým dnem, ze kterých nápadníci
zákonitě vypadli a byl konec. Některé údajně jen koše házely
na hlavu, aby se tak partnera zbavily. V dnešní době však již
převládá termín „dát kopačky“, což si lze jednoduše spojit
s odkopnutím.
Zajímavý je například i původ slova grázl. To je spojeno
s osobou Jana Jiřího Grasela, který byl za monarchie známou
firmou. Měl na svědomí přes 200 trestných činů (ať už sám,
nebo se svými kumpány) a na jeho dopadení bylo vynaloženo
v přepočtu přes milion dnešních korun.
Výrazu drž klapačku, dnes užívanému jako nadávka, dal
vzniknout dřevěný nástroj, který se využíval při ruční výrobě
olomouckých tvarůžků – tvarůžek byl doslova slisován
mezi dvěma dřevěnými díly, které vytvářely hlasitý klapot,
tudíž nebylo v dílně nic slyšet. Pokud chtěly pracovnice vést
konverzaci, musely tzv. držet klapačku.
Tímto bych ukončila kulturní vložku z oblasti českého
jazyka. Pokud vás tyto perličky zaujaly, tak doporučuji
navštívit instagramový účet s názvem Krále Klacka, kde
najdete spoustu dalšího materiálu a něčemu se třeba i přiučíte.
Lucie Dvořáková, redaktorka
Zdroj: Instagram @kraleklacka

KALENDÁŘ AKCÍ
Akce budou pořádány s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a platná vládní nařízení.

28. 11.
neděle

4. 12.
sobota

4. 12.
sobota

5. 12.
neděle

11. 12.
sobota

24. 12.
pátek

25. 12.
sobota
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Adventní setkání – od 16:00, zapálení první adventní svíčky a rozsvícení Nádvoří statku č. p. 10,
vánočního stromu
Úholičky
O čertu Fajkulínovi – Mikulášské loutkové představení – od 15:00

Loutkové divadélko
MANETKA, areál zámku
Úholičky

Mikulášský karneval s Beruška Bandem – písničky, tanec, soutěže, nadílka Hotel Academic,
pro každé dítě, od 15:00, vstupné 80 Kč.
Roztoky
O čertu Fajkulínovi – Mikulášské loutkové představení – od 14:00 a 16:30

Loutkové divadélko
MANETKA, areál zámku
Úholičky

SWAP hraček – předvánoční výměnný bazárek, od 10:00

Vratislavka Café,
Kroupka 38,
Roztoky

Vánoční koledy na Štědrý den – od 13:00, přijďte si zazpívat na Štědrý den po Náves u vánočního
obědě vánoční koledy
stromu, Úholičky
TYP Rock – od 20:00, konečně tradiční vánoční zábava

Sál U Korychů, Velké
Přílepy
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Cukroví v klidu aneb plán na vánoční pečení
Rok se sešel s rokem a je tu opět předvánoční čas. Chystáte se na vánoční cukroví? Máme pro vás plán, jak si cukroví
rozvrhnout, kdy co péct a plnit, a tak si práci budete moci pohodlně rozdělit do čtyř adventních víkendů.
1. Advent – suché a nenaplněné vydrží
Na začátek připravte suché části cukroví, jako jsou perníčky, kolečka slepovaného
lineckého, išlských dortíčků nebo košíčky. Nejlepší je začít s těsty. Zadělejte je hned první
adventní sobotu, zabalte do potravinové fólie a nechte v lednici odpočinout. Druhý den už
je jenom vyválíte, vykrájíte a namačkáte do formiček. V jedné rozpálené troubě je upečete
postupně všechny najednou. Upečené kusy dejte do krabiček, nenaplněné vám vydrží velmi
dlouho.
2. Advent – aby se stihlo rozležet
ilustrační foto
Další týden nazdobíme perníčky, které se mezitím stihly „vydýchat“, a proto na nich bude
hezky držet poleva. Připravíme i celopečené cukroví, jako jsou rohlíčky, pracny nebo třeba myslivecké knoflíčky. Takové
potřebuje čas, aby se stihlo do Vánoc řádně odležet a zvláčnět. Můžeme už namazat i linecké.
3. Advent – už se nám to hezky plní
Během třetího adventu napečeme i jednoduché cukroví, kde stačí připravit a upéct těsto, ale nemusíme ho nechat dlouho
odpočívat. K takovým patří například mandlové sušenky nebo vánoční hvězdičky. Můžeme začít plnit cukroví máslovými
krémy, které tak budou mít dostatek času se spojit s těstem, ale nestihnout se zkazit. Třeba pistáciové košíčky.
4. Advent – poslední kousky
Poslední týden patří nepečeným těstům, jako jsou vosí hnízda, různé rolády, kuličky, rumové tlačenky a podobně. Přišel také
čas spotřebovat veškeré nashromážděné bílky a připravit kokosky a sněhové pusinky. Dobrou chuť a veselé Vánoce!
Martina Dvořáková, redaktorka
Zdroj: kuchynelidlu.cz

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Genius loci a Úholičky
Genius loci. Krajina, místo, architektura je název známé knihy norského historika a teoretika architektury Christiana NorbergaSchulze. Myslím, nebo alespoň doufám, že se jedná o povinnou četbu všech studentů architektury, i vzhledem k tomu, že autor
mezi několik pečlivě vybraných měst zařadil Prahu. Na příkladech názorně ukazuje, které krajinné a architektonické prvky
se podílejí na vytváření nevšedního Genia loci (= ducha místa) toho kterého prostoru.
Pokud se soustředíme na Úholičky, tak místního Genia loci
zde zcela jistě utváří meandry řeky, skály, potok protékající
obcí a z architektonických prvků pak zámek s parkem a statky
seskupené kolem bývalé návsi. Tedy nic z toho, co by vzniklo
v posledních sto letech a na čem bychom my měli nějaký
podíl. Tyto krajinné a architektonické prvky by tedy bylo
dobré podpořit a zachovat. Nejsem si jistá, jestli se tomu tak
děje. Už výstavba hasičárny narušila nejen veřejný prostor,
ale i Genia loci obce. Realizace použitým architektonickým
jazykem na první pohled navozuje dojem kostela (což
podporuje i několikaletá „santaklausovská“ vánoční výzdoba),
a ne utilitárního objektu spolku, jehož ideovým programem
je pokorně a nezištně sloužit. Z veřejného prostoru se stalo
především velké parkoviště.
Něco podobného se začíná dít dole u řeky na náplavce.
Prostor (nebo alespoň jeho zbylá část), jenž by měl být
ponechán relaxaci – propojení člověka s přírodou, je
zaplňován nesourodými prvky, které místo spíše narušují.
Je nutné, aby zde zářila žlutá plastová roura – skluzavka?
A pokud ano, nemůže být z jiného materiálu? K čemu je
nesmyslná lavička se stříškou zakrývající pouze stůl? K čemu
je nepraktická úschovna kol?...

Náplavka

Zdroj: M. Svobodová

Proč se trochu více neinspirovat u severských sousedů,
jak se chovat k místu, ke krajině?
Markéta Svobodová
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Angličtina na dálku
At the wedding – Na svatbě
fiancé – snoubenec				
fiancée – snoubenka					
get engaged – zasnoubit se			
bride – nevěsta						
groom – ženich						
get married – vdát se, oženit se
wedding – svatba					
best man – svědek (ženicha)		
witness – svědek						

bridesmaid – družička
church – kostel
marriage – manželství
honeymoon – líbánky, svatební cesta
give a toast – pronést přípitek
anniversary – výročí
married couple – manželský pár
wedding invitation – pozvání na svatbu
ceremony – obřad

My friend is getting married tomorrow. – Můj kamarád se zítra žení.
He got married last weekend. – Minulý víkend se oženil.
The best man is going to give a toast to the bride and groom. – Svědek ženicha se chystá pronést přípitek nevěstě a
ženichovi.
Martina Dvořáková, redaktorka
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