www.obec-uholicky.cz

OBECNÍ NOVINY
1/2022

Úholičky

Měsíčník obce Úholičky
Zprávy z obce........ str. 2-3

Knihovna Úholičky......str. 3

Hurá do Alp.................str. 4

Masopust....................str. 7

Angličtina na dálku.....str. 8

Zdroj: P. Dvořák

OBECNÍ NOVINY 1/2022

www.obec-uholicky.cz

ZPRÁVY Z OBCE

ÚVODNÍK
Vážení občané,
už jsme si zvykli psát k datu nové číslo, 2022. Ať je tento rok
lepší než ten loňský. Ať se víc věcí povede!
S novým rokem je tu nová silnice. A v příštím čísle budeme moci zveřejnit jízdní řád našeho autobusu ve staronové
trase. Jednáme také o eventuálním prodloužení nové linky
číslo 409 z Velkých Přílep k vlaku. O této variantě uspořádáme anketu prostřednictvím mobilního rozhlasu. Dále si
necháme provoz této linky nacenit a dopřesnit, kdy by musely být zřízeny nové zastávky.
S novým rokem budou také nové polní cesty. Vloni byly
schváleny a zapsány pozemkové úpravy v naší obci, tzv.
společná zařízení obsahují další polní cesty, které budeme
postupně realizovat. První, vedoucí po okraji pole od Švestkovny do ulice Nad Schody, naši pracovníci připravují už
teď. Náletové keře a větve přesahující do budoucího profilu
cesty klestíme přes zimu, v době vegetačního klidu. Tento
čas také využíváme ke štěpkování a zasypávání rozbahněných úseků cest.
S novým rokem bude také nová čerpací stanice v ulici
Pod Lesem. Rekonstrukce byla zahájena a nejrušivější práce budou provedeny, pokud to počasí umožní teď v zimě.
Nakonec je to možná lepší nyní, než až bude hezky a budete
pobývat na svých zahradách. Do konce března by měly být
práce dokončené a ulice opět průjezdná.
S novým rokem poskytujeme nové služby. Pytle na tříděný
odpad jsou k zakoupení i v obchodě na návsi. Za obchodem
byl umístěn další kontejner na papír. Pokud byste měli zájem o popelnici na plasty a papír namísto pytlů do domácnosti, dejte nám vědět. Podle počtu zájemců projednáme se
svozovou firmou podmínky a zvážíme rozšíření nebo změnu
systému.
Doufejme, že s novým rokem budeme moci naplánovat
i nějaké kulturní nebo sportovní akce. Zejména ty venkovní, bezpečné. Den na řece je letos naplánován na sobotu
18. června. Vím, že je to předčasné, ale alespoň se můžeme
dlouho těšit. Připravte si plavidla, vyrazíme se světýlky do
Máslovic. Velikonoce, Čarodějnice, výlety? Snad už to letos
vyjde.
Přežijte chladno, pochmurno a krátké dny co nejlépe.
Jaro a sluníčko tu bude co by dup.
Terezie Kořínková, starostka

• Připomenutí splatnosti pravidelných
ročních poplatků
Splatnost poplatku za komunální odpad je 31. 1. 2022.
Od 1. 2. 2022 Vám nebude nádoba vyvezena.
Ceny za svoz KO (černé popelnice) pro rok 2022 včetně
4 ks 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)
Splatnost poplatku za bioodpad je k termínu prvního
výsypu, který bude upřesněn v novinách (většinou od
dubna do listopadu). Pokud nebude nádoba označena
žlutou nálepkou, nebude svezena.
Ceny za svoz bioodpadu (hnědé popelnice) pro rok 2022:
120 l/400 Kč
240 l/600 Kč
Poplatek ze psů je splatný do 31. 3. 2022 a jeho výše
je stejná jako vloni tj. první pes 200 Kč a druhý a každý
další pes stejného držitele 300 Kč.
Pokud máte vyhrazeno parkovací stání, pak je splatnost
ročního poplatku také do 31. 1. 2022 a cena za místo je
1 200 Kč/osobní vozidlo, případně 1 800 Kč/nákladní
vozidlo. Osvobozeni od poplatku jsou držitelé průkazu
ZTP nebo ZTP/P.
Splatnost a výše nájemného za pronajaté pozemky je
dána na základě uzavřených smluv.
Mírně navýšeny byly i ceny kontejnerů na rok 2022:
9 m3/1 700 Kč					 3 m3/2 150 Kč
15 m3/3 050 Kč					 8 m3/5 000 Kč
V tomto případě musíte provést platbu osobně na OÚ
a současně obdržíte průvodku k odpadu.

• Možnosti placení poplatků
Stejně jako loni můžete provést platbu všech poplatků
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). Přes
portál lze hradit pouze odpady a psy. Poté musíte na OÚ
vyzvednout známky na nádoby, s časovým odstupem tak,
aby byla platba připsána na účet a dohledána.
Opravená silnice
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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
jednotlivého 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 jsou nové stravenky pro stravování seniorů
v restauraci Na statku. Pokud máte ještě staré, bílé,
kterým skončila 31. 12. 2021 platnost, vyměníme Vám
je. Systém i cena zůstávají stejné.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Knihovna plná detektivek
Zima pokračuje, večery jsou dlouhé, lenošit doma v teploučku
s knížkou je tak příjemné…
Pokud máte rádi detektivky, naše knihovna vás nezklame.
Máme jich tu několik set, a tak s přehledem zvládneme
uspokojit rozličná čtenářská přání.
Chcete se bát velmi, anebo jen maličko? Najdete zde
spektrum autorů – Jo Nesbo, Peter May, Lars Kepler až po
Ed McBaina a detektivky pro děti.
Máte rádi historii? Autorka Naďa Horáková píše
detektivky ze středověkého Brna a mohla by pro vás být ta
pravá volba. Lindsey Davisová, případně Paul Doherty
vraždí své postavy zásadně ve starověku. Nesmíme
zapomenout ani na vele oblíbeného českého autora Vlastimila
Vondrušku a jeho středověké detektivky.
Máte rádi klasiku? Máme snad všechny knihy Agathy
Christie, pro milovníky koní je tu samozřejmě Dick Francis
a pak třeba Georges Simenon a jeho komisař Maigret.
Je libo napínavý příběh? Autor Robert Bryndza může
být pro vás ta správná volba.
Co třeba poutavý příběh plus sympatický detektiv a plná
vesnice zajímavých lidiček? Louise Pennyová vás zavede do
malé vesnice Three Pine v kanadském Quebecu a seznámí
vás s jejími svéráznými obyvateli.

Detektivky v knihovně

Zdroj: archiv knihovny

Co nějakou legraci? V tom případě sáhněte po knize Ovce
vyšetřující Leonie Swannové nebo po knize o důchodcích na
cestě zločinu Půjčiti stříbro, loupiti zlato a Loupež bez cavyků
od Cathariny Ingelman-Sundbergové.
Zmínila jsem se jen o malém zlomku detektivek, které
jsou vám k dispozici každé pondělí od 15:30 do 19:30.
Přijďte se podívat a vybrat si z naší široké nabídky knih všech
žánrů.
Martina Hrubešová, knihovnice
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KULTURA A SPORT
Hurá do Alp!
Po loňské nucené lyžařské pauze jsme si zájezd na hory
naplánovali a objednali už v srpnu. Moc jsme se těšili. Ale
s nadcházející zimou začalo přituhovat. Nejen venku.
Rakousko bylo před Vánocemi zcela uzavřené. Nezbývalo než
čekat. Nová pravidla zpřísnila vstup do země i pro očkované.
Před svátky se sjezdovky otevřely, ale ještě nebylo vyhráno.
Co bude po Vánocích? Odjedeme? Nebude lockdown?
Nakonec nám nezbývalo než nastudovat zpřísněné
podmínky, nedoočkovaní a děti podstoupit testy před
odjezdem. Ty bohužel odhalily dva pozitivní, což odřízlo
účast dvou rodin. Rozhodili jsme sítě a sehnali náhradníky.
Letos opravdu organizačně velmi náročné. Nicméně lyžovat
jsme odjeli.
Když na hranicích zastaví jediný autobus, bude to ten náš,
prohlásila jsem, když jsme v autobuse diskutovali o tom, kdo
bude kontrolovat naše bezinfekčnosti. Na hranicích přece
nikdo nikoho nestaví. A jak jsem řekla, tak se stalo. Po třiceti
letech jsme na Dolním Dvořišti prošli pasovou kontrolou.
Tak ještě koupit permanentky na vleky a můžu si oddechnout.
I to nakonec proběhlo bez problémů, a tak jsme obuli lyže
a vyrazili do nadmořských výšek.
Čekalo nás opravdu neskutečně krásné počasí. Celé tři
lyžovací dny bylo azuro. Oproti minulým ročníkům jsme
udělali změnu a zajeli do Schladmingu, dalšího střediska
v rámci SKI AMADÉ. Sjezdovky jsou tu trochu prudší,
ale změnu všichni, kdo jezdí pravidelně, přivítali. Třetí den
jsme se vrátili do nám známého Flachau, ale i tam nás čekala
novinka. Lanovkou Panoramalink, která je nově vybudovaná,
se dostanete do střediska Kleinarl, kde jsme také ještě nebyli.
Cestou jedete podél zasněžených štítů, když vystoupíte,
zalyžujete si ve středisku plném skiparků a skicrossů
a s větším podílem mírnějších sjezdovek.
Domů jsme se vrátili všichni nezranění a nadšení. Chytit
v Rakousku takto stabilní počasí je malý zázrak. Stálo to za to
a už jsme zamluvili termín na příští rok. „Počasolaťka“ je ale
velmi vysoko. Nejsme z cukru, tak příště prostě zasněží, no.
Terezie Kořínková, horský vůdce

Lyžaři z Úholiček v Alpách
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Virtuální univerzita se zakousne do medicíny
I v novém roce pokračuje naše virtuální univerzita třetího věku.
A vybrané téma je zajímavé a nanejvýš aktuální - Lidské
zdraví. Pokud by vás to zajímalo a jste v důchodovém
věku, stačí se ozvat na můj e-mail soper@seznam.cz, nebo
rovnou přijít na naše první setkání v úterý 1. února v 8:30
do zasedací místnosti obecního úřadu. Další setkání budou
jednou za dva týdny ve stejném čase. Lze studovat i zcela
vzdáleně z domova.
Těším se na případné nové zájemce.
Pavel Soper, tutor konzultačního střediska

Vzpomínka na vánoční hru

Vánoční koncert
V pátek 17. prosince 2021 v 19:30 jsme se sešli v zasedačce
obecního úřadu naladit se na nadcházející vánoční svátky.
Bohužel kvůli covidu, který nás už skoro třetím rokem
provází, se na vánočním koncertu sešlo jen pár místních
a přespolních dam, a jeden muž, kterého samozřejmě musíme
zmínit. Vánoční skladby a koledy zpívala mezzosopranistka
Lucie Hilscherová za doprovodu harfenistky Bronislavy
Klablenové. Některé z přítomných již zhlédly koncert
pro harfu a fagot v podání Bronislavy a jejího manžela
na podzimním seniorském výletě na zámek Luhov, a tak
pro ně zvuk harfy nebyl premiérový. Pro některé v sále
však ano a všichni se shodli, že harfa a zpěv Lucie byl
neopakovatelným uměleckým zážitkem. Na závěr jsme si
zazpívali koledy v doprovodu harfy všichni. Popřáli si krásné
a klidné svátky a do nového roku vyslovili přání, aby byl lepší
než ty předchozí a mohli jsme obě umělkyně znovu přivítat
u nás, třeba na venkovním pódiu, ale hlavně při hojné účasti
publika.
Romana Klusoňová, administrativní pracovnice obce

Vánoční hra Dveře do Betléma

Zdroj: M. Vodrážka

Úholičtí ochotníci
Vám přejí,
ať Vás vánoční radost
provází v celém
tomto roce.
Lucie Hilscherová a Bronislava Klablenová

Zdroj: archiv OÚ
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Rozběháme Úholičky?
Myslím, že už se to podařilo. Stále se
zúčastňujeme běhacích a chodících
výzev.
Ta vánoční byla opravdu náročná,
protože vykopat se z domova před
svátky, v čase příprav, když je na práci
spousta jiného nebo o svátcích, když
je tak dobře u cukroví a u pohádek, to
chtělo opravdovou motivaci. Stejně se
našlo dost těch, kteří se zúčastnili a díky
kterým jsme opět v TOP 10. Nachodilo
se a naběhalo dohromady 691 km, což
stačilo na 9. místo. Startovné bylo opět
věnováno na charitu – akce nesla název:
„Kouzlo Vánoc pro dobrou věc“.
I nový rok jsme zahájili aktivně
a připojili jsme se k výzvě a pokusu
o rekord. Na Nový rok vyšlo nebo
vyběhlo 4335 účastníků, kteří to
zdokumentovali nahráním záznamu
z aplikace do výsledkové listiny.
Jsme rádi, že jsme mohli být součástí
a rekord, který byl zapsán, je tak trošku
i náš.
Doufám, že nejen účastníci těchto
výzev vykročili do nového roku šťastně!
Hodně zdraví a pohybu všem. Protože
pohyb je život!
Terezie Kořínková, Ú-holka

KALENDÁŘ AKCÍ
do

20. 2.

Vítej mezi námi, děťátko – výstava kojenecké módy 1. pol. 20. stol. ze sbírky Střeodčeské muzeum,
Miloslavy Šormové a Středočeského muzea
Roztoky

18. 2.

Dračí princezna – pohádka (Norsko 2020), vstupné 60 Kč, 15:00 a 17:00

Kino Velké Přílepy
(budova CVA)

18. 2.

Jan Werich: Když už člověk jednou je… (Česko 2021), vstupné 80 Kč, 19:00

Kino Velké Přílepy
(budova CVA)

18. 2.

Okupace – české filmové drama s devíti nominacemi na Českého lva, 20:00

Kino Kotelna, Libčice
nad Vltavou

pátek

pátek

pátek

26. 2.
sobota
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Akce budou pořádány s ohledem na aktuální
epidemiologickou situaci a platná vládní nařízení.

MASOPUST 2022 Jémine domine Masopust pomine, jémine domine Roztoky
Masopust fuč! Více na www.roztoc.cz
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Masopust – význam, zvyky a tradice
Když se řekne masopust, představíme si průvod, masky a veselí. Co ale opravdu stojí za touto lidovou tradicí? Proč lidé
v minulosti tento zvyk praktikovali?
Pojem masopust má v dnešní době hned několik různých
významů. Většina lidí si pod tímto názvem představí dlouhé
slavnostní období mezi Vánocemi a začátkem postní doby,
které trvá od svátku Tří králů až do Popeleční středy. Jiní pak
jako masopust označují třídenní svátek, jenž se slaví na konci
masopustního období, tedy pouze masopustní neděli, pondělí
a úterý.

Tradiční masky masopustu
Medvěd - nejtypičtější maskou s nejstarší tradicí je
postava medvěda. Jeho převlek byl původně vytvořen
ze slámy a sena, nyní se však používají více realistické
masky. Medvědovi byl odedávna přisuzován magický
vliv. Ve své moci měl nejen úrodu, ale i plodnost.
V některých oblastech se traduje, že výškou svého skoku
medvěd ovlivnil vzrůst obilí. Plodnost si zas ženy mohly
zaručit tím, že si s medvědem zatančily.
Kobyla, šiml - kobyla dříve nechyběla v žádném
masopustním průvodu. Často byla ztvárněná dvěma
a více osobami. Dříve se tradovalo, že pokud při průvodu
nikdo ze vsi kobylu nekoupí, bude ve vrcholné fázi
masopustu poražena.

Ilustrační foto

Jak je patrné již ze samotného názvu, slovo masopust má
původ ve slovním spojení „opustit maso“. Pravděpodobně se
jedná o doslovný překlad románského výrazu, což dokazuje
třeba italský název carnevale, který vznikl ze slov carne
neboli maso a levare neboli odložit. Do češtiny se pak tento
výraz dostal hned ve dvou podobách, a to jako masopust
a také jako převzaté slovo karneval.
V dnešní době se můžeme setkat s mnoha různými názvy
pro poslední tři dny období masopustu, které se vždy pojí
s konkrétním místem nebo oblastí. Že masopustní doba
končí, tak naznačuje celá řada výrazů, jako jsou ostatky,
vostatky, končiny, fašank, šibřinky, voračky, voráčí nebo
obecně karneval.
Masopust má předkřesťanské kořeny. V tomto období se
konaly zabíjačky, taneční zábavy i svatby. V dávné minulosti
to byla doba, kdy měli lidé čas se veselit, než jim zase začne
práce na poli a v hospodářství. Termín Popeleční středy
je 2. 3. 2022, tak už lehce zjistíme, že masopust vyvrcholí
v neděli 27. 2. 2022 a dalších dvou dnech. To se vždy konají
hlavní masopustní zábavy, chodí masopustní průvody složené
z masek, hraje hudba, tancuje se a popíjí se až do rána.
Masopustní období je oslavou předjaří. Tato tradice v naší
zemi sahá až do 13. století. Původně to byla doména zejména
mužů a utužovaly se tak mimo jiné i dobré sousedské vztahy.
Masopustní maškary procházely vesnicí zpravidla
o Masopustním úterý. U toho hrála hudba, zpívalo se a tančilo.
Některé zvyky spočívaly například v tom, že maškary přímo
vtrhávaly do domů a honily mladé dívky a hospodyně. Ty se
pak musely vykoupit. Odměnou pro průvod byla výslužka.
Ta zahrnovala, buď pár korun do kasičky, nebo potraviny
a pochutiny (koblihy, vejce, jablka, pálenku). Někdy se
na dlouhé úzké šavle napichovaly uzeniny – špek nebo
doma uzené maso. Vše, co se při průvodu nasbíralo, se pak
shromáždilo na večerní zábavě v hospodě. Masopust končil
v noci před Popeleční středou, kdy ponocný zatroubil na

Smrt - symbolika masky smrti byla jednoznačná představovala konec zimy.
Žid - žid měl na sobě oblek z různých pruhů látek,
kožešin, cetek a penízků. Na zádech si nosil pytel plný
haraburdí. Na obličeji měl nasazenou masku s dlouhým
červeným nosem a jeho ústa byla plna zkažených zubů.
Žid chodil o holi a jeho postava představovala určitý
falický symbol plodnosti.
Ženich s nevěstou - dříve se o masopustu skutečně konaly
svatby. Tradovalo se, že pokud je nevěsta počestná, tak
do devíti měsíců porodí.
Laufer - prakticky vede celý masopustní průvod. Ještě
předtím však žádá starostu o povolení. Původně mohl
plnit roli Laufera pouze svobodný muž.

Ilustrační foto

roh a rychtář všechny vyzval k rozchodu. Druhý den (na
Popeleční středu) se naposledy konzumovaly mastné rohlíky
s kávou nebo mlékem, dopoledne ještě byla povolena kořalka.
Oběd však už byl přísně postní, což většinou bývala čočka
s vajíčkem, sýr, chléb, vařená krupice, pečené brambory.
Martina Dvořáková, redaktorka
Zdroj: internetové servery
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Angličtina na dálku
Phone calls at work – Telefonování v práci
message – vzkaz, zpráva			
speak up – mluvit nahlas			
call back – zavolat zpět				
available – dostupný				
put through – přepojit 				
engaged line – obsazená linka		
busy line – obsazená linka			
hold the line – nezavěšovat			
charge up – nabít (telefon)			

voicemail – hlasová schránka
conference call – konferenční hovor
take a message – vyřídit něco
leave a message – zanechat zprávu
extension – linka
missed call – zmeškaný hovor
repeat – zopakovat
hang up – zavěsit
ASAP (as soon as possible) – co nejrychleji

Company XY, this is Jane. How may I help you? – Společnost XY, u telefonu Jane. Jak vám mohu pomoci?
Could I speak to Mr Smith please? – Mohu mluvit s panem Smithem prosím?
May I have your name, please? – Kdo volá, prosím?
Let me see if she is available. – Podívám se, jestli je k dispozici.
I am afraid she is not available at the moment. – Obávám se, že momentálně není dostupná.
I am sorry she is in a meeting right now. – Omlouvám se, ale právě má schůzku.
Hold on…, ok I will put you through to Sarah Jones. – Vydržte…., ok přepojím vás na Sarah Jones.
She’s on another line. She’ll call you back as soon as possible. – Je na druhém telefonu. Zavolá vám, jak jen to bude možné.
She’s out of the office right now. – Zrovna je mimo kancelář.
How do you spell that? – Jak se to hláskuje?
Can I take a message? – Mohu něco vyřídit?
Can I take your number? – Mohu si vzít vaše číslo?
Could you speak more slowly, please? – Mohl byste mluvit pomaleji, prosím?
The line is busy. – Linka je obsazena.
Is there anything else I can do for you? – Mohu pro vás udělat ještě něco?
Thank you for calling. Have a nice day. – Děkuji za zavolání. Hezký den.
Martina Dvořáková, redaktorka

OBECNÍ NOVINY • Číslo 1/2022 • Den vydání 28. 1. 2022 • Uzávěrka tohoto čísla 19. 1. 2022 • Uzávěrka příštího čísla 23. 2. 2022 do 12 hodin •
Periodický tisk územního samosprávného celku • Vychází jako měsíčník • Registrováno MK ČR E 19884 • Vydavatel: Obec Úholičky, Náves 10, 252 64 Úholičky,
IČ 00640727 • Náklad 320 ks • Členové redakce: Martina Dvořáková, Lucie Dvořáková, Romana Klusoňová • Grafické práce: Renata Soperová • Adresa
redakce: Náves 10, 252 64 Úholičky • tel.: 220 930 641 • Příspěvky zasílejte na adresu: noviny@obec-uholicky.cz • Za obsah příspěvků odpovídají výhradně
jejich autoři • Příspěvky nemusí vždy vyjadřovat názor redakce • Soukromá inzerce zdarma • Firemní inzerce: 1 strana–500 Kč, 1/2 strany–300 Kč,
1/4 strany–200 Kč, 1/8 strany–150 Kč • Tisk: powerprint, Brandejsovo náměstí 1219, Praha 6-Suchdol

