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ÚVODNÍK
Vážení občané,
je tu poslední číslo obecních novin tohoto roku. Blíží se Vánoce, čas pohody a klidu. Přeju nám všem, abychom si svátky
mohli užít ve zdraví a v pohodě.
Adventní čas jsme zahájili po roční pauze setkáním na
návsi při rozsvícení vánočního stromečku. Bez svařáku, bez
stánků, bez cukroví, zkrátka ne tak, jak jste byli zvyklí. Setkání
ale bylo, a to je pro mě zásadní. Mohli jsme se venku vidět,
promluvit spolu a podpořit se vzájemně. A děti, na které je
vždy spolehnutí, nás naladily na svátky vánočními koledami
a pomohly kouzlem rozsvítit vánoční strom.
Milí senioři, myslím na vás. Nemohli jsme se setkat na našich pravidelných setkáních. Mnozí z Vás jste oslavili krásná
jubilea, víme o tom. Přijdu vám popřát hezké svátky a dát
něco pod stromeček.
Milé děti, užijte si prodloužené prázdniny a ať máte pod
stromečkem to, co jste si přály.
Terezie Kořínková, starostka

ZPRÁVY Z OBCE
• Roční poplatky
Platby za komunální odpad, bioodpad, psy, parkovné,
nájemné atd. vyplývající z obecně závazných vyhlášek
můžete platit hotově na OÚ od pondělí 3. 1. 2022. Stejně
jako loni můžete provést platbu převodem na účet obce
(0388046389/0800) s poznámkou, o jaký poplatek se
jedná a s VS (číslo popisné RD, za který hradíte poplatek),
případně nově přes Platební portál Středočeského kraje (viz
informace níže ve Zprávách z obce). Poté musíte na OÚ
vyzvednout s časovým odstupem známky na nádoby, aby
byla platba připsána na účet a dohledána.
Ceny za svoz KO (černé popelnice) pro rok 2022
včetně 4ks pytlů na separovaný odpad (nově 1x na každý druh
odpadu):
120 l/240 l – 52 svozů			 2 400 Kč/4 250 Kč
120 l/240 l – 42 svozů			 2 150 Kč/3 650 Kč
120 l/240 l – 26 svozů			 1 400 Kč/2 400 Kč
120 l/240 l – 12 svozů			
800 Kč/1 350 Kč
1 100 l – 26 svozů				 9 050 Kč
1 100 l – 52 svozů			
16 500 Kč
černý pytel na komunální odpad – 1 ks		 50 Kč
pytle na separovaný odpad – 1 ks		
10 Kč
(nově budou v prodeji i v prodejně potravin)
Ceny za svoz bioodpadu (hnědé popelnice) pro rok 2022:
120 l 		 400 Kč 			 240 l 		 600 Kč
Mírně navýšeny byly i ceny kontejnerů na rok 2022:
9 m3
1 700 Kč
3 m3		 2 150 Kč
3
15 m
3 050 Kč
8 m3 		 5 000 Kč
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• 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.

• Stravenky pro seniory
Od 1. 1. 2022 budou nové stravenky pro stravování seniorů
v restauraci Na statku. Pokud neutratíte bílé, platné do
31. 12. 2021, vyměníme Vám je. Systém i cena zůstávají
stejné.

• Úřad o vánočních svátcích
Ve dnech 27. a 29. 12. 2021 bude úřad uzavřen.
Zaměstnanci obce přejí všem krásné vánoční svátky
a šťastný nový rok!
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Změny v odpadech
Od začátku tohoto roku platí nový zákon o odpadech, což mělo dopad na všechny obce,
Úholičky nevyjímaje.
Nejen, že se poměr zákonného poplatku, který se rozděluje mezi obec a Státní fond
životního prostředí, mění opět o trochu více v náš neprospěch z 80:20 na 75:25
u nevyužitelných odpadů, u využitelných z 60:40 na 50:50, ale i poplatek za uložení
odpadu po překročení limitu 200 kg/obyvatele a rok je zvýšen. Z 800 Kč se zvyšuje na
900 Kč. A navíc se bude postupně zvyšovat i procento vytřídění odpadu až na 60 %.
To znamená, že musíme vytřídit 60 % veškerého odpadu, neboť se dle zákona jedná
o využitelné složky.
Na naši skládku se bude navážet méně odpadu, neboť kapacita skládky končí a její
navýšení není dosud projednáno a povoleno.
Výše popsané znamená jediné – musí se zdražit i ceny za odpad pro občany.
I přes zdražení ceny velkoobjemových kontejnerů a svozu popelnic nese stále obec
náklady na svoz tříděného a nebezpečného odpadu a podporuje finančním příspěvkem
svoz bioodpadu. V ceně popelnic se promítají reálné fakturované náklady bez vratky
zákonného poplatku. Ten zůstane nadále vzhledem k jeho redukci pouze příjmem obce.
Sběr separovaného odpadu podporujeme, a tak jsou ceny barevných pytlů pro vás nadále
zvýhodněny. Pro lepší dostupnost se od ledna budou barevné pytle na tříděný odpad
prodávat i v prodejně potravin na návsi.
Finanční příspěvky pro občany na ekologické aktivity běží až do roku 2023.
									

Do Přílep spodem
Po jedenácti letech se otvírá
silnice z Úholiček do Velkých
Přílep.
Byla postavena nová opěrná
zeď včetně oplocení z režného
zdiva. Byly přeloženy inženýrské sítě a vybudována dešťová
kanalizace. V opravovaném
úseku je samozřejmě nový povrch vozovky.
Stavba je předaná, probíhá
kolaudační řízení a do svátků
by měla být průjezdná pro
osobní dopravu. Autobus se
vrátí na svou původní trasu od
března.
Terezie Kořínková, starostka

Terezie Kořínková, starostka

Souhrn usnesení z 25. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 13. 12. 2021
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/25VZ/2021 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
17) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti na
pozemku parc. č. 454/1
18) Vodné a stočné na rok 2022
Usnesení č. 3/25VZ/2021 – Rozpočet MŠ na rok 2022
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet MŠ na rok 2022. Rozpočet
je přílohou zápisu.
Usnesení č. 4/25VZ/2021 – Rozpočet na rok 2022
Zastupitelstvo schvaluje rozpočet na rok 2022 jako
přebytkový. Rozpočet je přílohou zápisu.
Usnesení č. 5/25VZ/2021 – Rozpočtové opatření č. 12/2021
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2021. RO
je přílohou zápisu.
Usnesení č. 6/25VZ/2021 – Žádost o příspěvek na činnost
pro TJ Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek na činnost pro TJ Úholičky
z.s., oddíl stolního tenisu na rok 2021 v částce 45 000 Kč.
Usnesení č. 7/25VZ/2021 – Záměr prodeje hasičského
vozu AVIA
Zastupitelstvo schvaluje záměr prodeje hasičského
dopravního automobilu AVIA.
Usnesení č. 8/25VZ/2021 – Rozdělení finančních
prostředků na charitu
Pro letošní rok zbývá vyčerpat 25 765 Kč:
- Ježíškova vnoučata – Pan Vilém – holící strojek 1 598 Kč
- Ježíškova vnoučata – pan Josef – předplatné časopisu
SPORT 5 408 Kč

- Ježíškova vnoučata - paní Irena – předplatné Mladé fronty
5 904 Kč
- Péťa Majer – služby ve stacionáři 12 855 Kč
Usnesení č. 9/25VZ/2021 – Schválení obecně závazné
vyhlášky obce Úholičky 1/2021 o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku obce Úholičky 1/2021
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Usnesení č. 10/25VZ/2021 – Schválení obecně závazné
vyhlášky obce Úholičky 2/2021 o místním poplatku za
ukládání komunálního odpadu z nemovitosti
Zastupitelstvo schvaluje vyhlášku obce Úholičky 2/2021
o místním poplatku za ukládání komunálního odpadu
z nemovitosti.
Usnesení č. 11/25VZ/2021 – Ceník za svoz odpadů na rok
2022
Zastupitelstvo schvaluje ceník za svoz odpadů – komunálního
a biodpadu i ceny za svoz velkoobjemových kontejnerů.
Ceníky tvoří přílohu zápisu.
Usnesení č. 12/25VZ/2021 – Projekt vodojemu Úholičky –
schválení smlouvy na projekt
Zastupitelstvo schvaluje převzetí závazku – dílčí část
smlouvy o dílo uzavřené mezi dobrovolným svazkem obcí
Přivaděč VPSÚ a Ing. Michalem Hadrabou na vypracování
projektové dokumentace na výstavbu vodojemu – viz.
usnesení č. 12/24Vz/2021. Cena za dílo činí 530 000 Kč bez
DPH.
Usnesení č. 13a/25VZ/2021 – Odměna předsedovi KV
Zastupitelstvo schvaluje odměnu P. Soperovi, předsedovi
kontrolního výboru za rok 2021 ve výši 10 000 Kč.

3

OBECNÍ NOVINY 12/2021

www.obec-uholicky.cz

Usnesení č. 13b/25VZ/2021 – Odměna starostce
Zastupitelstvo schvaluje odměnu starostce za rok 2021 ve
výši měsíční odměny.
Usnesení č. 17/25VZ/2021 – Smlouva o zřízení věcného
břemene – služebnosti na pozemku parc. č. 454/1
Zastupitelstvo schvaluje zřízení věcného břemene –
služebnosti do pozemku parc. č. 454/1 v k. ú. Úholičky na
stavbu č. IP-12-6016987/1, Úholičky – K Višňovce 27 –
přípojka NN pro ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035 se
sídlem Děčín, Teplická 874/8.
Usnesení č. 18/25VZ/2021 – Vodné a stočné na rok 2022
Zastupitelstvo schvaluje vodné ve výši 46,29 Kč bez DPH
a stočné ve výši 30,05 Kč bez DPH na rok 2022.

Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 6/25VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s TJ Úholičky z.s., IČO: 47569476, Náves 10,
Úholičky.
Pověření č. 12/25VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo
s Ing. M. Hadrabou.
Pověření č. 17/25VZ/2021
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení
služebnosti s ČEZ Distribuce a.s., IČO: 24729035 se sídlem
Děčín, Teplická 874/8.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Vývoj aktuálně nemocných s nemocí covid-19 v naší obci
Datum

Počet Datum

Počet

22.11.

9

29.11.

14

23.11.

10

30.11.

16

24.11.

10

1.12.

20

25.11.

13

2.12.

22

26.11.

14

3.12.

24

27.11.

14

4.12.

25

28.11.

13

5.12.

27

Promořenost obce
V Úholičkách se od začátku pandemie
nakazilo 18,25 % obyvatel (k 2. 12. 2021,
dle trvalého bydliště).

Zdroj: Novinky.cz (z dat MZČR a ČSÚ)
					
Lucie Dvořáková, redaktorka

Obecní policie Velké Přílepy
Vážení občané,
rád bych Vám touto cestou přiblížil činnost Obecní policie
Velké Přílepy. Za poslední tři měsíce zasahovala u sedmi
dopravních nehod, z toho u čtyřech vážných. Tato čísla jsou
velmi závažná a bohužel u většiny těchto nehod
se jedná o nepozornost a vysokou rychlost. Je
nutné si uvědomit, že agresivita za volant nepatří.
Obecní policie prostřednictvím asistentů
přechodu
zajišťuje
i
bezpečnost
dětí
v ranních hodinách, kdy velmi často dochází
k nerespektování pokynů těchto vyškolených
asistentů, což je z pohledu zákona protiprávní
jednání. Rád bych připomenul, že obecní policii
umožňuje zákon č. 361/2000 Sb. a zvláštní
zákony podílet se na dohledu bezpečnosti
a plynulosti silničního provozu, je oprávněna
projednávat takovéto přestupky na místě příkazem, nebo
oznámením na místně příslušný úřad. Za období tří měsíců
tak OP projednávala mnohdy i tak závažné přestupky jako
předjíždění na přechodu, jízda v protisměru křižovatkou,
ohrožení chodce, jízda křižovatkou na červenou a další
závažné přestupky.
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Dalším velmi zatěžujícím jednáním je narušování
občanského soužití, ke kterému dochází mezi osobami
blízkými, ale i sousedy, kdy se mnohdy tato situace změní
i na napadení. Těchto případů za poslední období tří měsíců
bylo jedenáct.
K těmto pro OP poměrně běžným událostem
nyní opět přibývá porušování vládních nařízení,
dále pak časté neoprávněné užívání veřejného
prostranství, porušování vyhlášek obce
popíjením alkoholu na veřejném prostranství
a znečisťování veřejného prostranství, kdy byly
uloženy i pokuty ve výši 10 000 Kč.
Vzhledem k množství událostí a počtu strážníků
se obce rozhodly rozšířit obecní policii, kdy již
několik měsíců intenzivně dochází k náboru
nových členů prozatím bez výsledku. Rád bych
touto cestou publikoval i výběrové řízení na
pozici „strážník OP Velké Přílepy“, které je stále aktivní a je
umístěno na stránkách obce Velké Přílepy.
Rád bych Vám všem popřál krásné a klidné prožití svátků
vánočních, hodně štěstí a zdraví v této nelehké době.
Martin Ventura, velitel OP Velké Přílepy
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Senior Pas projekt
Rada Středočeského kraje chce dále pokračovat v podpoře projektu Senior Pas a vypsala veřejnou zakázku na jeho
poskytování a provozování. Pro její vypsání bylo třeba zajistit ještě licenci k ochranné známce, kterou se podařilo získat od
společnosti Sun Drive Communications za symbolickou cenu 1 Kč.
Držitelem karty Senior Pas se může stát občan, který dovršil
55 let. Karta je vydána zdarma, je nepřenosná, tzn. vystavená
a platná pouze na jméno držitele, nicméně o ni mohou požádat
i blízcí jednotlivce. Projekt zprostředkovává celoroční slevy,
které se pohybují od 5-50 % a zahrnují oblasti zdravotnictví,
lázeňství, wellness, cestování, stravování, vzdělání, ubytování
apod.

Kartu můžete uplatnit například v Pilulce na vybrané
zboží, při vstupu do Regionálního muzea v Jílovém u Prahy,
u Čedoku, v knihkupectví nebo i při cestě na Slovensko či do
Rakouska.
Zdroj: www.seniorpasy.cz, portál Středočeského kraje
Lucie Dvořáková, redaktorka

Ne vždy se to povede
V posledním čísle obecních novin zmínila Markéta Svobodová génius loci Úholiček. Jsem moc rád, že to připomněla, protože
to je něco, co je dobré stále připomínat a o co je třeba pečovat.
Těší mě, že v moha případech se to podle mého soudu
v Úholičkách daří. Mám velkou radost z nových travnatých
cest, které propojují okolí obce a nijak neruší okolí. A drobné
instalace jako lavičky nebo směrovky vytváří krásná zákoutí.
O to více mě mrzí, že na náplavce se to nepovedlo.
Samotný záměr jsme na zastupitelstvu podpořili na základě
možnosti získat dotaci na realizaci, ale i proto, že samotné
rozmístění drobných prvků nám přišlo jako dobrý nápad.
Proto jsme také v záměru pokračovali, i když dotace nevyšla.
Sám jsem prosazoval vybudování malého přístřešku, aby bylo
kde se schovat před deštěm například při čekání na přívoz.
Domníval jsem se, že zadání je dostatečně jednoznačné
a jeho splnění nijak komplikované. Podobných turistických
přístřešků je spousta a často jsou jednodušší, pohlednější
a zřejmě i méně nákladné než „houba“ na náplavce. To, co
zde firma vytvořila, mě bohužel vysloveně irituje. Ani ne
tak vzhledem, jako svojí okázalou nefunkčností. Stříška nad
stolem vám je při dešti k ničemu, což jsem experimentálně
vyzkoušel.

Skluzavku ve svahu prosazovala paní starostka a ani tady
jsem nebyl proti, protože znám podobnou realizaci například
v zahradnictví v Černém volu a vím, že nemusí nijak zásadně
rušit přírodní ráz místa. Je mi proto líto, že místo toho máme
kus barevného ropovodu. Ale děti si ho jistě užijí. Jen by měly
dávat pozor, protože dojezd není zrovna nejbezpečnější, zase
máme kvůli normám pogumovaný kus cyklostezky. Naštěstí
alespoň lehátka se podle mě opravdu povedla.
Bylo by pro příště dobré věnovat se detailněji konkrétní
podobě i menších realizací, protože i ony mohou genius loci
naší obce zásadně poškodit. Stačilo by postupovat stejně, jak
jsme to vyžadovali od navrhovatelů z řad občanů v rámci
participativního rozpočtu. Při schvalování mít k dispozici
vizualizaci projektu, a tu zveřejnit a předložit k posouzení
stavební komisi. Věřím, že pokud by se tak v tomto případě
stalo, mnohý by nad konkrétními prvky zavčasu pozvedl
obočí a hledala by se jiná cesta.
Pavel Soper, zastupitel

ZPRÁVY Z MŠ
„Vánoce, Vánoce, přichází k nám…“. Za zpěvu této koledy jsme nastupovali s dětmi první adventní neděli na pódium na dvoře
statku na návsi.
Byli jsme moc rádi, že se toto setkání uskutečnilo. Musím
poděkovat rodičům, protože v neděli přivedli všechny
děti, které byly zdravé a mohly vystupovat. Atmosféra při
vystoupení byla úžasná. Rodiče děti povzbuzovali výkřiky
a potleskem. Děti se moc snažily a nikdo nic nepokazil.
Moc jsme si to všichni užili. Bylo to první vystoupení po
dvou letech, protože kvůli pandemii jsme museli zrušit také
všechny besídky ve školce, i když jsme na ně vždy poctivě
s dětmi nacvičovali.
Adventní období je ve školce jedno z nejhezčích. I letos
se snažíme, aby měly děti co nejvíce zážitků. Povídáme si
o vánočních zvycích, tradicích, učíme děti vánoční koledy,
písně a básničky, hodně tvoříme… Opět nám to ale kazí
Covid-19. Museli jsme zrušit vánoční besídky, nepřijelo
divadlo, protože herci byli v karanténě, a navíc šly do karantény

děti od nás ze školky, které byly v kontaktu s pozitivně
testovaným dítětem v MŠ. Kdyby neposlali ze ZŠ domů
pozitivně testovaného sourozence tohoto dítěte, tak na to ani
nepřijdeme, protože dítě nejevilo žádné příznaky onemocnění
a vypadalo úplně zdravě. Školka celá do karantény nešla,
byla v provozu pro děti, které ten den nebyly přítomné. Na
nás, zaměstnance, se karanténa nevztahovala, protože jsme
očkovaní a někteří nebyli s dítětem ani v kontaktu.
Mikulášskou nadílku jsme dětem nezrušili. Zorganizovala
se venku na zahradě. Děti byly plné očekávání, starší děti si
nakreslily pro Mikuláše a jeho doprovod obrázky a každý měl
nacvičenou nějakou básničku nebo písničku. Aby očekávaná
návštěva věděla, že může přijít, tak jsme zpívali mikulášské
a čertovské písničky. Netrvalo dlouho a přišel Mikuláš
s krásným andělem. Všechny děti ztichly a čekaly, co bude
5
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dál. A najednou to tu bylo. Něco letělo vzduchem a po dopadu
to začalo červeně kouřit. Nejdříve přišla černá čertice Berta
s červenými vlasy a za ní čert Zloun. Oba vypadali hodně
pekelně, ale Berta byla hodná. Zloun byl hodně nazlobený
a nepostál chvilku v klidu. Děti vše sledovaly s trochou
nejistoty a přitiskly se k nám. Po chvíli všechny dostaly
odvahu a zazpívaly Mikulášovi písničky nebo přednesly
básničky. Děti z Žabiček společně a děti z Veverek každý
zvlášť. Mikuláš na každého všechno věděl. Měl to zapsané
v „Nebeské knize“. Když děti od Mikuláše odcházely
s balíčkem, tak se již usmívaly a byly zvědavé, co v balíčku
mají. Nakonec se jako vždy s Mikulášem, andělem i oběma
čerty vyfotily. Všem čtyřem moc děkujeme, že k nám do
školky přišli.
Ještě na děti čeká jedna akce. Je to „Vánoční nadílka“.
Děti si napečou perníčky, paní kuchařky s paní školnicí
vánočně nazdobí stoly. Vánoční stromečky již děti nazdobily.

Dopis Ježíškovi také napsaly. Naslibovaly toho Ježíškovi
hodně a také ho poprosily o nové hračky do školky. Trvalo
dlouho, než si pro dopis poslal anděla. Ten ho naštěstí našel
a snad Ježíškovi odevzdal. Jak to vše nakonec dopadne, to
bude pro děti velké překvapení.
Všichni z Mateřské školy Úholičky vám přejeme šťastné
a radostné prožití Vánoc a v novém roce 2022 hlavně zdraví,
štěstí, pohodu a ať vám vše vychází tak, jak si přejete.

Adventní setkání na statku

Mikuláš v MŠ

Zdroj: archiv MŠ

Vánoční nálada do domu se vkrádá,
štěstí a lásku do srdcí vkládá.
Ať vás vždy provází na každém kroku,
přes krásné Vánoce i během roku.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Zdroj: archiv MŠ

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Novinky v knihovně
Prameny Vltavy, Klabouchová Petra: Detektivní příběh ze
současnosti, odehrává se na pozadí skutečných historických
událostí spojených s přísně tajným koncentračním táborem
Prameny Vltavy.
Prázdniny v Česku, Zibura Ladislav: Za dobrodružstvím
není třeba létat přes půl světa! Stačí procestovat rodný
kraj a dobře se dívat. Vydejte se s Ladislavem Ziburou na
dvouměsíční jízdu po českých luzích a hájích a připomeňte
si, v jak rozmanité a krásné zemi žijeme. Těšit se můžete na
cestu plnou zajímavostí, při které se zasmějete nad příběhy
svérázných lidí a načerpáte tipy na výlety. Tak přisedněte do
roztomilého bílého autíčka a pevně se připoutejte! Váš řidič
je začátečník.
Tajemství, Třeštíková Radka: Román české autorky
o mezilidských vztazích a tajemstvích, která je rozdělují jako
nepřekonatelné hory. Napínavé vyprávění o lidech v horách
a horách mezi nimi, které už nejde obejít, ale dá se z nich
spadnout a dá se v nich ztratit. Stejně jako v té šílené spoustě
tajemství, co si v sobě pečlivě střeží dospělí i děti. Budete
se modlit, aby vám aspoň někdo z nich něco prozradil a aby
si řekl o pomoc hlasitěji než úplným tichem. Všichni občas
potřebujeme někoho, kdo nás zachrání.
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Lady Clementine, Benedict Marie: Píše se září roku 1908
a Clementine Hozierová se vdává za mladého, geniálního
politika s progresivními názory: Winstona Churchilla. Nejde
však o tradiční spojení, neboť Clementine stojí svému muži
po boku nejen v manželství, ale i v politice. Třebaže je stižena
vlastními démony, stává se jeho rádcem i strážcem, nejednou
mu dokonce zachrání život. Přesto tato ambiciózní žena
touží po něčem víc, touží vystoupit z manželova stínu. Lady
Clementine je strhující příběh ženy stojící za Winstonem
Churchillem, příběh partnerky, kterou nevyděsily hrůzy
války a která naopak v její temnotě nalezla vlastní cestu. A na
ní nehodlá sklonit hlavu ani před očekáváním okolí, ani před
nepřítelem.
Muž bez tváře, May Peter: Kriminální thriller známého
skotského autora. Z Velké Británie do Bruselu cestují dva
muži: novinář Neil Bannerman a Kale – vrah. Bannerman
od cesty neočekává nic víc než zdlouhavé politické rešerše,
avšak místo toho se ocitne uprostřed tragédie. Jeho hostitele,
rovněž žurnalistu, najdou společně s britským ministrem
v politikově domě v centru Bruselu, oba mrtvé. Podle všeho
se navzájem zastřelili. Novinářova autistická dcera Tania,
která se během přestřelky schovávala v šatně, posléze
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nakreslí mrazivý obrázek, na němž je ještě třetí člověk – muž
bez tváře. Neil Bannerman se zničehonic nechtěně zaplete do
vyšetřování vraždy.
DĚTSKÉ:
Co dělají pocity? T. Oziewicz: Radost skáče na trampolíně.
Vztek vybuchuje. Důvěra staví mosty. Vděčnost hřeje.
Nahlédněte s dětmi do světa pocitů. Těch malých, velkých,
roztomilých i strašidelných bytůstek, které všechny do jedné
přebývají v našem nitru. Co dělají, když se nikdo nedívá?
Půvabné ilustrace doprovázené krátkými, poetickými texty
vybízejí k otázkám a k hledání odpovědí.
Ilustrovaný atlas legračních faktů o mláďatech
a Ilustrovaný atlas nejpodivnějších pravěkých tvorů, Maja
Säfströmová: Zajímavé a zábavné knihy plné humorných
zajímavostí ze světa žijících i dávno vyhynulých zvířat.
Jak kouzlo do houslí vklouzlo, Krolupperová Daniela:
Pohádka o tajemném kouzlu, které proniká hluboko do lidské
duše, rozezní tóny našeho srdce a léčí všechna hoře. František
jeho sílu objevil už jako malý chlapec, kdy poprvé uslyšel
líbezné houslové tóny. (Vhodná pro začínající čtenáře.)
Rok na stavbě, Rok na trhu, Rok v pohádce: Obrázkové
knížky pro malé hledače. Na velkých ilustrovaných stránkách
bez textu si s dětmi můžete povídat, hledat a vytvářet své
vlastní příběhy.

Novinky pro děti

Zdroj: archiv knihovny

Knihovna bude otevřena od 10. 1. 2022,
od 15:30 do 19:30.

Martina Hrubešová, knihovnice
Zdroj - nakladatelské anotace

KULTURA A SPORT

Angličtina na dálku

Dveře do Betléma
Dveře do Betléma se snad letos konečně otevřou pro
každého, kdo má pozdní adventní čas spojený s vánoční hrou
v provedení místních ochotníků.
Minulý rok jsme mohli hrát jen virtuálně. Letos bychom rádi
sehráli naši novou hru „Dveře do Betléma“ za zachování
všech bezpečnostních opatření ve venkovních prostorách na
nádvoří statku. Zde je možné zachovat bezpečné rozestupy
a všichni herci budou řádně otestováni. Hra je krátká, tak
nehrozí ani nachlazení. Snad nám počasí bude alespoň trochu
přát.
Přijďte se vánočně naladit tradičně poslední adventní
neděli 19. 12. od 17:00 na naši náves. Těšíme se na vás!
Pavel Soper, principál divadla

Christmas cards – vánoční přání
Merry Christmas!
Veselé Vánoce!
Merry Christmas and a Happy New Year!
Veselé Vánoce a šťastný Nový rok!
Season’s greetings!
Veselé (vánoční) svátky!
Happy holidays!
Šťastné vánoční svátky!
May all your dreams and wishes come true!
Ať se Ti vyplní všechny sny a přání!
Wishing you a Merry Christmas and a lot of love, joy
and happiness in 2022!
Přeji Vám Veselé Vánoce a mnoho lásky, radosti a štěstí
v roce 2022!
Martina Dvořáková, redaktorka

Ilustrační foto
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Usedněte ke štědrovečerní večeři tak, jak se patří
Štědrovečerní večeře je jeden z nejslavnějších momentů v roce, na který se většina z nás těší. Aby výsledek byl dokonalý,
neměli bychom podcenit vzhled vánoční tabule. To, jak si ji vyzdobíte, je jen na vás. Někdo dává přednost rodinné tradici
a jiný se každý rok inspiruje novými trendy. Ať tak, nebo tak, vánoční tabule má svá pravidla, která se patří dodržovat.
Barevná kombinace vánoční tabule by měla ladit se
stromečkem i ostatní interiérovou výzdobou. Typickou
kombinací je stále klasická zelená spolu s červenou barvou.
U mladší generace můžeme však vidět i třpytivé kombinace
barev, jako je například bílá nebo růžová spolu se zlatou
a stříbrnou. Vyzkoušet můžete i bílo-stříbrnou variantu
doplněnou o ledově modrou barvu, která na stole vykouzlí
dokonalou zimní atmosféru. Trendem je také zlatá nebo
žlutá barva spolu s královsky modrou. Někteří se však kloní
k severskému stylu, kde převažují jednoduché dekorace,
jemné barvy a přírodní materiál.
Nic nevykouzlí takovou slavnostní atmosféru jako ubrus,
nejlépe z bavlny či saténu. Ten by po prostření měl přesáhnout
kraj stolu na každé straně zhruba o 20 až 30 centimetrů. Na
něj bychom měli pokládat ještě jeden – zvolit můžete klasický čtvercový anebo úzký běhoun přes délku celého stolu. Navrch ubrusu by poté měly být u každého místa naaranžované
ubrousky. Pro slavnostní večeři zvolte látkové, které jsou
decentní, navíc je můžete podle návodů složit do různých originálních tvarů. Ubrousky se umísťují většinou přímo na talíř,
ale nic nezkazíte ani umístěním po jeho stranách.
Chcete-li si s prostřením opravdu vyhrát, mělo by se
nádobí na stůl pokládat podle jasně daných pravidel. Jako
první se na stůl dává klubový talíř, který na stole zůstane
až do konce večeře. Na ten pokládáme klasický mělký talíř
a na něj hluboký na polévku. Příbory se na stůl pokládají
zvenku postupně k talířům podle toho, jak jdou za sebou
jednotlivé chody. Dezertní příbor se pokládá shora nad talíř.
Skleničky na nealkoholické nápoje patří do horního pravého
rohu. Nalevo naopak sklenička na bílé víno a vedle ní na víno
červené.
Prostředek stolu by měl zdobit adventní věnec, případně
vánoční dekorace. Tu ladíme ideálně podle vzhledu stromečku.
Hodí se přírodniny, jako jsou šišky nebo jmelí. Použít ale
můžete i jiné vánoční dekorace. Ideální jsou sněhové vločky,
umělý sníh, nejrůznější vánoční figurky, skleněné ozdoby,
ale i vánoční svíčky. Chybu neuděláte ani nádhernou vánoční
hvězdou. Pokud jste alespoň trochu kreativní, vyrobte si
jmenovky na talíře a originálně složte ubrousek. Zbytek stolu
můžete posypat například perlami nebo kamínky.
U stolu nezapomínejme ani na tradice. Ke stolu bychom
měli usednout ve chvíli, kdy se na nebi objeví první hvězda.
Štědrovečerní večeře by se měla skládat ze sedmi chodů
podle sedmi dnů v týdnu. Chybět by neměl chléb a cukroví.
Dále následuje předkrm a polévka. Podává se rybí či masový
vývar a houbový kuba. Jako hlavní chod bývá smažený kapr
s bramborovým salátem. Dezert můžete zvolit podle uvážení
a nakonec následuje pozdní večeře. Ta se skládá zejména ze
sýrů, jednohubek nebo chlebíčků – obvykle se podává až po
rozbalení dárků.
Tradičně podává a nalévá nápoje muž. Nikdo však
v průběhu večeře nemá vstávat od stolu, dokud k tomu nedá
pokyn hostitelka. Pokyn přichází ve chvíli, kdy poslední člen
rodiny dojí a odloží příbor. Před večeří bývá také zvyklostí,
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že hospodyňka ukládá pod talíř šupinku z kapra, která by
následně měla putovat do peněženky. To proto, aby se vás
držely peníze. V některých rodinách se prostírá o místo navíc,
to pro náhodného pocestného.
Martina Dvořáková, redaktorka
Zdroj: www.homeincube.cz
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Boží muka
Vždy mě dojímají sakrální památky, které přežívají ve stínu
moderního světa. Kapličky či boží muka najdeme uprostřed
obřích polí, vedle továrních komínů, na úpatí povrchových
dolů nebo v těsné blízkosti velkokapacitní skládky, jak je
tomu v Úholičkách.
K božím mukám pod naší skládkou chodím téměř každý
den a často si představuji, jak to muselo vypadat, když byla
dominantou okolí a poskytovala výhled do všech stran. Bylo
vždy cítit, jak je energie drobné stavby dušena kolosem
v sousedství. Nedávno však došlo k zásadní proměně, která
ukázala, že i dnes se mohou věci měnit k lepšímu. Kaplička
je dnes krásně opravená a celé místo se rozzářilo. Najednou
je snadné si představit, že skládka je jen zelený kopec a křížek
ukazuje cestu horským průsmykem.
Ta proměna je malým zázrakem a sluší se za něj
poděkovat, jen není komu. Nikdo, ani vedení obce, netuší,
kdo opravu provedl. Bude skvělé, pokud se tato dobrá duše
ozve, abychom jí mohli poděkovat osobně a domluvit se, jak
se dále o tuto památku starat.
Na druhou stranu zvláště teď v době adventu je hezká
představa, že jde o opravdový zázrak. S touto myšlenkou
posílám své díky vzhůru a přeji vám radostné Vánoce a lepší
časy v novém roce.

Boží muka

Zdroj: P. Soper

Pavel Soper

Politická estetika mizení
Letos v srpnu jsem do úholičských obecních novin napsal kritický článek a přiložil jsem i fotografii nevkusného obecního
artefaktu vytvořeného ze staré pneumatiky, tedy „díla“ vytvořeného ve veřejném prostoru reprezentující skládkovou kulturu
obce.
Uplynulo září a skládkové dílo si stále užívalo sluníčka
pozdního léta. Obec a jeho vedení v čele s paní starostkou
přirozeně nemohou reagovat hned na nějakou občanskou
kritiku, protože by se to mohlo vykládat jako politická
slabost. V nehybném stavu vyzařoval svou skládkovou
kulturu umělecký objekt i po celý říjen.
Jenže na počátku listopadu tento obecní kulturní skvost
náhle zmizel z veřejného prostoru. Nutno podotknout, že bez
slavnostní derniéry. Byl to výraz politické estetiky mizení,
která nepřímo říká, že svět je iluze a umění politiky spočívá
v reprezentaci iluze světa.
Letos v září mě taky zaujalo, že vedení Kongresového
centra Praha se rozhodlo vytáhnout z kulturní skládky
monumentální dílo jednoho dosti odporného normalizačního
komunistického sochaře a naplánovalo si, že uspořádají
i veřejnou sbírku, aby sochu s názvem Radostný den mohlo
znovu navrátit na devítimetrový piedestal, který je umístěný
před bývalým Sjezdovým palácem, kde se sousoší ideově
pnulo v letech 1981 až 1998. Vedení Kongresového centra
Praha svoje rozhodnutí propagovalo zejména na svých
webových i facebookových stránkách a v médiích.

Napsal jsem paní ředitelce Kongresového centra Praha,
že snaha navrátit ideologické komunistické dílo do veřejného
prostoru je výrazem kultury, která inklinuje spíše na Východ
do Ruska nebo Číny, nikoliv směrem na kritický Západ.
Když mi ředitelka odepsala, že je povinností navrátit sochu
na původní místo a popřála mi provokativně Radostný den,
sepsal jsem prohlášení historiků, teoretiků a badatelů ke
snaze navrátit před Kongresový palác sochu symbolizující
komunistickou diktaturu, které podepsalo pár významných
osobností a uspořádali jsme tiskovou konferenci.
Uplynuly tři dny a nejdříve zmizela z webových stránek
upoutávka na navrácení sochy a postupně začala mizet
z virtuální prostoru jedna informace za druhou. A opět vše
proběhlo bez jediného upozornění o zrušení záměru za
navrácení komunistického díla. Tedy bez virtuální derniéry
jako by svět byl jen iluze a umění politiky spočívalo
v reprezentaci iluze světa, jejíž součástí je čistá estetika
mizení vyplývající ze stavu politické nepozornosti, kdy
politické smysly přestávají být bdělé a lidé jsou postiženi
stavy nepřítomnosti politického ducha.
Miroslav Vodrážka
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Kouzlo vánoční
Ó neříkejte, že jen svátkem dětí
jsou Vánoce, spíš dětmi jsme my zase;
za zvony, hlas jichž krajem rozléhá se
o půlnoci, kus bytosti všem letí.
Vše známe to juž takřka po paměti
a neklamem se v světel, cetek jase,
a víme, jak vše v krátkém zvšední čase,
však „Narodil se“ umíme přec pěti.
A cosi taje v nejtvrdší té hrudi
a cosi jihne v nejchladnějším oku
a cosi v nejtemnější duši zpívá
i tomu, kdo se po celý rok trudí,
cos plá jak paprsk duše ve hluboku:
To Mladost oknem vzpomínky se dívá.
Jaroslav Vrchlický: Nové sonety samotáře (1891)

Šťastné Vánoce, 1891

Zdroj: Viggo Johansen
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