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ÚVODNÍK
Vážení občané,
sotva jsme si trochu oddechli, že covid je na ústupu a konečně
se rozvolníme, přišla další rána. Válka na Ukrajině. Nikdo
z nás si nedovedl představit, že je to v roce 2022 možné, a tak
blízko.
Po prvotním šoku se v nás probudila potřeba pomoci. Nejdříve jsme jako zastupitelstvo schválili peněžitou pomoc na
nákup zdravotnického materiálu na Ukrajině ve výši sto tisíc
korun. Dále jsme podpořili výjezdy našich hasičů přímo na
hranice, kam jednak odvezli humanitární pomoc, ale několik dní tam i dobrovolnicky pracovali v táboře na východním
Slovensku (Ondra, Tomáš, Zdeněk, Honza a Jirka). Na místě
spolupracovali s organizací Člověk v tísni. A měli co vézt,
neboť jste po vyhlášení sbírky přinesli do hasičárny plno potřebných věcí. Při druhém výjezdu už jsme přesně věděli, co je
potřeba nejvíce, protože se kluci zkontaktovali s koordinátory
pomoci přímo na Slovensku. A také s naším sousedem, jehož
auto s občerstvením určitě v Úholičkách vídáte. Na hranicích
zajišťoval občerstvení nejen pro uprchlíky, ale i pro dobrovolníky deset dní. A vím, že se tam chystá znovu. A opět jste
nezaváhali a potřebné věci donesli. Děkuji také obci Tursko
a našim sousedům, že se k naší výzvě připojili a náš druhý
výjezd finančně i materiálně podpořili.
Doma jsme se soustředili na možnost ubytování pro válečné uprchlíky. Obec poskytla obecní byt v bytovém domě, který
necháváme prázdný a využíváme ho pro „strýčka Příhodu“.
Ale i někteří z Vás nabídli byty, celkem pro tři rodiny. Na
tomto místě bych chtěla poděkovat rodině Lavalových, Ljunggrenových a Bevanových. Bylo ovšem potřeba se o rodiny
postarat. Vybavení bytu jsme dali dohromady společnými silami. Nákup jídla, drogerie a základních věcí do domácnosti
jste opět kromě obce obstarali vy. Věci, které nosíte na úřad,
spravedlivě rozdělujeme mezi všechny rodiny. Za peníze jsme

Hasiči z Úholiček na ukrajinských hranicích
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nakoupili další potřebné věci. Oblečení a boty jsme vystavili
a nechali na maminkách, aby si potřebné věci samy vybraly.
Do podpory se zapojili i někteří naši živnostníci, kteří nabízejí rodinám čerstvé pečivo (Jiřinka a Tomáš). Naši hostinští
(Vláďa a Jana) nabídli stravování v restauraci Na statku pro
ukrajinské rodiny zdarma do konce března.
Rodiny je třeba také začít začleňovat, a tak děkuji těm
(Zito), kteří už vzali nové obyvatele s dětmi na výlet. Děkuji
základní škole a městu Roztoky za přijetí žáků do školy. Děkuji vedoucím kroužků (Radce, Janě a Terce), že jsou ochotní
přivítat nové děti na svých hodinách.
A v neposlední řadě je třeba najít maminkám práci. Jedno
pracovní místo v zeleni jsme poskytli my. Další dvě maminky
budou po dohodě s panem Svobodou pracovat v zámeckém
parku.
A nesmím zapomenout na holky z úřadu, které zařizují
kontakt s úřady, tisknou formuláře, doprovázejí na úřady,
když je to potřeba, a komunikují česko-rusko-anglicky (Jani
a Romčo). A na kluky z údržby, kteří stěhovali nábytek (Jirko
a Jardo).
Pokud jste i Vy někoho ubytovali a my o tom nevíme, také
děkujeme. A pokud potřebujete jakoukoliv pomoc, obraťte se
na nás.
Milí Úholičáci, je na Vás spolehnutí. To už jste ukázali
mnohokrát. Moc Vám děkuji, všem. Jsem ráda starostkou
v takové obci, jsem hrdá Úholičanda.
Terezie Kořínková, starostka

Zdroj: archiv OÚ
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ZPRÁVY Z OBCE

• Bioodpad
První svoz bioodpadu bude v pondělí 11. 4. 2022 a pak
každých 14 dní. 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

• Kontejner na bioodpad u technických
služeb v obci
Opakovaně Vás žádáme, vhazujte do kontejneru
u technických služeb JEN bioodpad a volně. Bioodpad např.
v pytlích (viz foto) po Vás musí někdo vysypat a jiný odpad
přetřídit. Není v silách obecních zaměstnanců probírat
a třídit tento kontejner denně, neboť firma kontejner s jiným
odpadem nesveze! Děkujeme za pochopení a ohleduplnost.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Zdroj: archiv OÚ
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Souhrn usnesení z 27. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 28. 3. 2022
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/27VZ/2022 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
16/ Smlouva o zřízení služebnosti s CETIN – Nad Parkem
17/ Revokace usnesení č. 4/25VZ/2021 – Schválení rozpočtu
na rok 2021.
Usnesení č. 2/27VZ/2022 – Prodej pozemku parc. č. 431/50
a 431/51 v ulici Příčná
a) Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 431/50
v k. ú. Úholičky v ulici Příčná o výměře 61 m2 paní
Ing. JN za cenu dle znaleckého posudku č. 2206-006/2022,
zpracovaného firmou AP Appraisal s.r.o. 15. ledna 2022,
která činí 860 Kč/m2, celkem tedy za 52 460 Kč.
b) Zastupitelstvo schvaluje prodej pozemku parc. č. 431/51
v k. ú. Úholičky v ulici Příčná o výměře 25 m2 paní PV za cenu
dle znaleckého posudku č. 2206-006/2022, zpracovaného
firmou AP Appraisal s.r.o. 15. ledna 2022, která činí
860 Kč/m2, celkem tedy za 21 500 Kč.
Usnesení č. 3/27VZ/2022 – Prodej části pozemku
parc. č. 334/16 (podle GP st. 457) a pronájem části
pozemku parc. č. 334/16 (podle GP 334/28 a 334/29) v ul.
V Chaloupkách
a) Zastupitelstvo schvaluje prodej části pozemku parc.
č. 334/16 (podle GP č. 713-554/2021, zpracovaného
Ing. Blankou Vávrovou st. 457) v k. ú. Úholičky v ulici
V Chaloupkách o výměře 14 m2 paní AB za cenu dle
znaleckého posudku č. 2206-006/2022, zpracovaného firmou
AP Appraisal s.r.o. 15. ledna 2022, která činí 860 Kč/m2,
celkem tedy za 12 040 Kč.
b) Zastupitelstvo schvaluje pronájem části pozemku
parc. č. 334/16 (podle GP č. 713-554/2021, zpracovaného
Ing. Blankou Vávrovou parc. č. 334/28 a 334/29)
v k. ú. Úholičky v ulici V Chaloupkách o výměře 123 m2 a 38 m2
za cenu 5 Kč/m2/rok, celkem tedy za 805 Kč/rok paní AB.
Usnesení č. 4/27VZ/2022 – Účetní závěrka MŠ za rok 2021
a) Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku MŠ za rok 2021
včetně hospodářského výsledku ve výši 154 287,34 Kč a jeho
vložení do
• Fondu rozvoje mateřské školy, účet 413 510 ve výši
104 287,34 Kč
• Fondu odměn mateřské školy, účet 411 310 ve výši
50 000 Kč
b) Zastupitelstvo souhlasí s čerpáním z fondu rezerv
MŠ Úholičky ve výši 170 000 Kč na dodávku a montáž
klimatizace a digestoře do kuchyně MŠ.
Usnesení č. 5/27VZ/2022 – Účetní závěrka obce za rok 2021
Zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku obce za rok 2021
včetně hospodářského výsledku ve výši 15 896 821,78 Kč.
Usnesení č. 6/27VZ/2022 – Rozpočtové opatření č. 3/2022
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022.
Usnesení č. 7/27VZ/2022 Obecně závazná vyhláška obce
Úholičky č. 1/2022 o společném školském obvodu ZŠ
Zastupitelstvo schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2022
o společném školském obvodu ZŠ.
Usnesení č. 8/27VZ/2022 – Finanční pomoc Ukrajině
Zastupitelstvo schvaluje příspěvek ve výši 100 000 Kč,
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který byl poskytnut společnosti Post Bellum na nákup
zdravotnického materiálu na Ukrajinu.
Zastupitelstvo bere na vědomí, že podpora dovozu humanitární
pomoci na Ukrajinu a poskytnutí pomoci přímo na hranicích
ve Starém Slemenném zástupci Sboru dobrovolných hasičů
stála 40 000 Kč.
Usnesení č. 9/27VZ/2022 – Převod finančních prostředků
v rámci banky J a T do fondu
Zastupitelstvo schvaluje převod částky 24 817 000 Kč
z vkladu ze zaneseným převodem a částku 1 950 000 Kč
z výplaty kupónu dluhopisu JTEF CZKI 5,00/2023 do fondu
JaT Arch Investments.
Usnesení č. 10/27VZ/2022 – Smlouva o zprostředkování
koupě nemovitosti
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zprostředkování koupě
nemovitosti se společností Bureš a partneři se sídlem
Vodičkova 41, Praha 1, IČO: 27448380 za účelem nákupu
investičních bytů na území města Prahy. Pověřeným
zastupitelem pro odsouhlasení rezervace nemovistosti bude
Terezie Kořínková.
Usnesení č. 11/27VZ/2022 – Návrh územního opatření
o stavební uzávěře
Zastupitelstvo schvaluje NÁVRH územního opatření
o stavební uzávěře formou opatření obecné povahy, týkající
se pozemku parc. č. 322/1 v k. ú. Úholičky.
Usnesení č. 16/27VZ/2022 – Smlouva o zřízení služebnosti
s CETIN – Nad Parkem
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti se
společností CETIN a.s. na umístění komunikačního vedení
do pozemku parc. č. 61/15 (který obec nabyla směnou
s Dr. Svobodou) za cenu 500 Kč.
Usnesení č. 17/27 VZ/2022 – Revokace usnesení
č. 4/25VZ/2021 – Schválení rozpočtu na rok 2022
Usnesením č. 17/27VZ/2022 ze dne 28. 3. 2022 je na základě
revokace usnesení č. 4/25VZ/2021 upraven Schválený
rozpočet pro rok 2022 o ODPA a položku 6330 5342 v částce
240 000 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 2/27VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy
s paní N a paní V.
Pověření č. 3/26VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní a nájemní
smlouvy s paní B.
Pověření č. 9/27VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu pokynu
k investování se společností J a T.
Pověření č. 10/27VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o zprostředkování koupě nemovitosti se společností Bureš
a partneři, se sídlem Vodičkova 41, Praha 1, IČO: 27448380.
Pověření č. 16/27VZ/2022
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o zřízení služebnosti se společností CETIN a.s. se sídlem
Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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ZPRÁVY Z MŠ
Hurá, konečně tu máme jaro. Postupně se příroda zazelená, rozkvete a dodá nám více optimismu a radosti ze života.
Jak jsem již psala v minulém čísle novin, začali jsme s dětmi
jezdit na plavecký výcvik do Aquaparku Kladno. Plavání se
dětem moc líbí a těší se na něj. Paní lektorky z plavecké školy
„Medúza“ mají letitou praxi s předškolními i školními dětmi.
Velmi intenzivně se dětem věnují a jsou s nimi po celou dobu
ve vodě. Tím dodávají dětem, které se trochu ostýchají, důvěru
a pocit bezpečí. Hlavním cílem plaveckého výcviku je, aby se
děti nebály vody a získaly první pohybové dovednosti pro
rozvoj plavání. Také se učí, jak se ve vodě i okolo ní chovat
bezpečně, aby neublížily sobě, ani druhému. Jsem ráda, že

se podařilo plavání zajistit a rodiče mají o plavecký výcvik
svých dětí zájem. Poprvé jezdíme jako školka samostatně,
bez dětí z jiné MŠ.
Jak to dopadlo s karnevalem ve školce? Byl úžasný,
veselý a plný zážitků. Všechny děti přišly v krásných
maskách. Papírové škrabošky a rekvizity si vyrobily s paní
učitelkami a oblečení dotvořili rodiče. Od rána si v nich děti
hrály, smály se a tančily. Po svačině se šly převléci do masek
i paní učitelky a paní asistentka. Ve třídě Veverek se objevily
tři indiánky a u Žabiček dvě vodnice. Následně se všechny
masky sešly ve větší třídě
Veverek ke karnevalovému
reji, tanci a zpěvu. Indiánky
předvedly indiánský tanec
okolo „totemu“ a vodnice
také
zatančily.
Další
program měly děti ve svých
třídách. Bylo představování
masek, různé soutěže a na
závěr dostaly všechny děti
odměnu za hezké masky
a snahu v soutěžích.
Další akci, divadelní
představení, nám zkazil
COVID-19, který k nám
vnikl do školky a potrápil
zaměstnance i některé děti
tak, že bylo nutné vyhlásit
mimořádné ředitelské volno
a školku uzavřít. Děkujeme
dobrovolnému
hasiči,
panu Veselému, který nám
provedl ionizaci všech
prostor MŠ.
Také naše školka se
zapojila do sbírky pro
ukrajinské děti. Paní učitelky
dětem vysvětlily přiměřenou
formou, co se na Ukrajině
děje, proč lidé utíkají a že je
mezi nimi hodně dětí, které
přišly o domov i své hračky.
Naše děti se podělily s těmi
ukrajinskými o své oblíbené
plyšáky, se kterými chodí
odpočívat a poslaly jim také
bonbóny, které přinesly
do školky. Přidali jsme
omalovánky,
pláštěnky
a holínky. Vše se předalo
dobrovolným úholičským
hasičům,
kteří
sbírku
organizovali.
Blíží se zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání
5
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do naší Mateřské školy Úholičky od školního roku 2022/2023.
Základní informace jsou na letáčku k zápisu, který je součástí
těchto novin, a budou také vyvěšeny na vývěskách po obci.
Tento zápis se netýká dětí, kterým byla poskytnuta dočasná
ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Pro tyto děti
proběhne zápis 2. 6. 2022. Další informace jsou na webu
Obce Úholičky pod záložkou „mateřská škola“.
Těšíme se na vás i vaše děti.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ
Plavecký výcvik

Zdroj: archiv MŠ

KNIHOVNA ÚHOLIČKY

Pokud máte o účast na dvouhodinovém semináři zájem, prosím rezervujte si místo na knihovnauho@gmail.com.
Zašleme vám osobnostní test, ten si předem v klidu doma vyplníte a s těmito výsledky budete dále při semináři pracovat.
Martina Hrubešová, knihovnice
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KULTURA A SPORT
Konečně zase zpět
Po dlouhých dvou letech pandemie a s tím spojenými
omezeními, jsme se mohli konečně potkat na hasičském
plese. Ples jsme pořádali v sobotu 19. 3. 2022 od 20:00 ve
stodole na statku.
Před plesem panovaly obavy, jestli vůbec někdo přijde, jestli
si lidé neodvykli se bavit. Kolem osmé hodiny byly tyto
obavy rozfoukány na prach, sál plný k prasknutí, jen místních
moc nedorazilo, ale věříme, že se to příště zlepší. Celý večer
panovala skvělá a slavností nálada. Skupina Globus band nás
skvěle bavila, restaurace Na statku se o nás vzorně starala
dobrým jídlem, výborným pitím a příjemnou obsluhou.
K tomu bohatá tombola, co víc si přát. Jen snad abychom
se za rok sešli zase v hojném počtu a zdraví. Alespoň na
tento večer byli vyslyšeny naše prosby, aby lidé zapomněli
na strasti, starosti a obavy, které dnešní doba přináší, a jen se
skvěle bavili.
Všem, kteří nám přispěli do tomboly a všem, kteří nás
podporují, děkujeme!
SDH Úholičky
Hasičský ples

Zdroj: archiv OÚ

Znáte nás z Úholského blešáku-jako pořadatelky i prodávající, sestry Jarča Doksanská (Úholičky) a Jana
Winklerová (Miletice). Blešáky už v Úholikčách nepořádáme, ale od října 2021 jsme otevřely v Mileticích Dvůr
pokladů, kam jsme přesunuly nastálo naše aktivity. Těšíme se na vaši návštěvu!
Sestry J+J
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Velikonoční běh
Jarní paprsky lákají k pobytu venku. Tak se přidejte k Velikonočnímu běhu.

Registrujte se na www.rozbehamecesko.cz za sebe nebo rozšiřte náš tým Ú-holky. Dospělí ujdou nebo uběhnou 5 kilometrů
kdykoliv během výše uvedeného období, děti jen 1 kilometr. A to zdolá každý. Pohyb je přece život!
Terezie Kořínková

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

3. 4.
neděle

9. 4.

Úholičky

sobota

Velikonoční jarmark – stánky s řemeslným zbožím, velikonoční věnce, šperky, Prostranství u MÚ
perníčky, koření, med, medovina aj. Od 13:00 do 17:00
Roztoky

9. 4.

TYP Rock – rocková zábava ve 20:00 v Kněževsi

Kněževes, místní KD

10. 4.

Vítání občánků – ve 13:00

Zasedačka OÚ, Náves
10, Úholičky

10. 4.

Setkání seniorů – od 14:00 do 16:00, živá hudba

Salónek restaurace Na
statku, Úholičky

sobota

neděle

neděle

22. 4.

Najděte klíč ke svému potenciálu – seminář, hledání svých talentů, silných
Zasedačka OÚ, Úholičky
stránek, jak jich využít a být spokojenější, v 18:00

22. 4.

Dan Bárta & Jaroslav Friedl a Václav „Noid“ Bárta a kapela Bek Bek Klan
Středočeské muzeum,
– v 19:00, vstupné 290 Kč, koncert ke slavnostnímu otevření archeologické
Roztoky
expozice Archevita

23. 4.

Čarodějnice 2022 – celé odpoledne plné soutěží, her, hudby, dobrého jídla a pití.
hřiště, Roztoky-Žalov
Od 13:00 do 23:00

pátek

pátek

sobota

29. 4.

Zátopek – film Česko 2021, v 19:00, vstupné 80 Kč

Kino Velké Přílepy
(budova CVA)

30. 4.

Čarodějnice 2022 – od 18:00 do 24:00, hraje TYP

Švestkovna, Úholičky

Čarovný svět vějířů – výstava

Středočeské muzeum,
Roztoky

pátek

sobota

do
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Vynášení Morany – sraz ve 14:00 na hřišti Na Habří, pochod k Vltavě

3. 7.
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PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Solidarita otřesených
Někteří historikové i myslitelé považují dvacáté století za naprosto ojedinělé. Začalo konflikty, jež přešly nejdříve v první a
následně v největší katastrofu všech dob – druhou světovou válku. Posléze ve studenou válku a další válečné konflikty.
Historik Niall Ferguson připomíná, že ve dvacátém století
neproběhl jediný rok, kdy by nebylo v té či oné části světa
pácháno rozsáhlé organizované násilí. Nejkrvavější století
moderních dějin proto charakterizuje jako „dějiny věku
nenávisti“ a 20. století označuje singulárem jako „válka
světa“, neboť za sebou nechala jak hrůzy třicetileté války
řešící rozkol v západním křesťanství, tak i napoleonských
válek, které tkvěly v revolučních osvícenských idejích.
Zdá se být proto naprostým zázrakem, že dnes v České
republice skoro 95 % občanů narozených po roce 1945, žije
již po několik generací bez přímé zkušenosti z války. A to se
týká i většiny evropských zemí.
Jeden z nejvýznamnějších českých filosofů a disidentů
Jan Patočka, který zažil obě světové války charakterizoval
20. století podobně jednoduše – století jako válka – doba
noci, války a smrti. Zároveň si ale uvědomoval, že právě
válka se svou „frontovou zkušeností“ přináší i prostředek,
jak tento stav překonat v podobě „solidarity otřesených“.
Podle Patočky tato solidarita spočívá v tom, říci „ne“
opatřením, které konzervují válečný stav. Je příznačné, že

tato slova napsal v polovině 70. let minulého století, kdy ve
světě vrcholila ropná krize a už tehdy varoval, že přesouvat
problémy na hospodářskou moc je věc krátkodechá a ošidná.
Když 24. února 2022 vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin
válku Ukrajině a označil Západ za „říši zla“, zareagovala
i většina českých občanů v duchu Patočkovy „solidarity
otřesených“. Tato solidarita se okamžitě projevila zejména
v podobě okamžité a masivní humanitární pomoci, do které
se zapojila oficiálně i obec Úholičky.
Je nadějné, že nejrůznější generace i bez přímé zkušenosti
z války si okamžitě uvědomily, co znamená otřes plynoucí
z fronty a že navzdory hluboké existenciální nejistotě není
možno zradit „solidaritu otřesených“. Většina občanů tak
chápe, že je třeba se postavit proti bezohlednosti imperiální
Síly a že člověk nesmí být poután strachem, přestože je mu
vyhrožováno ze strany Ruska použitím zbraní hromadného
ničení. Putin ztělesňuje ducha starého 20. století, a i jeho
válka je válkou proti statu quo, jehož centrem je evropský
Západ.
Miroslav Vodrážka

Kdy a jak odstartovat přípravy na Velikonoce?
Zatímco na hledání receptů na velikonoční dobroty máte ještě dost času, některé věci se hodí shromažďovat průběžně, třeba
i měsíc předem. Zvlášť ti z vás, kteří rádi vytvářejí velikonoční dekorace, by se měli kolem sebe pozorně dívat.
Nemusíte mít ani vlastní zahradu, abyste získali nádherné
proutky vhodné k přípravě velikonočních či jarně laděných
dekorací. Prostě se při procházce pozorně dívejte kolem sebe.
Prořezávky okrasných i ovocných dřevin jsou v plném proudu.
Zvlášť, pokud se na procházku „vyzbrojíte“ zahradními
nůžkami, snadno si odstřihnete potřebnou délku větvičky
a nemusíte vláčet zbytečně dlouhé pruty. Ale někdy se hodí
i ty. Prostě se po svém okolí pozorně dívejte. Někdy stačí
poprosit sousedy, kteří každoročně zkracují vrby či lísky.
Zvlášť jejich kroucené kultivary mají velmi atraktivní větve.
Někdo dává přednost jejich oloupání, případně i obarvení, ale
nádherně vypadají i neloupané. Co větev, to originál, proto ji
klidně můžete jen tak vložit do vázy či jiné vhodné nádoby.
Efekt pokroucených větviček spolu s červenou barvou přináší
vrba červenokřivolaká. K často pěstovaným patří podobná
vrba Matsudova.

a přírodně zdobená vejce, pak se vám budou hodit i staré
punčocháče. Stačí ty poškozené v průběhu roku schovávat.
I přes poškození na nich vždy zbude dostatečně velká plocha,
kterou obalíte kolem vejce. Výhodou je pružnost materiálů,
z kterých se punčocháče vyrábějí i dostatečná odolnost.
Nemusíte se bát, že by nepřežily pobyt v horké, respektive
vařící barvicí lázni. Na vajíčko pod cibulové slupky můžete
také položit zelené lístky se zajímavým tvarem. Získáte tak
krásnou dekoraci. Veselé Velikonoce!
					

Martina Dvořáková, redaktorka
Zdroj: www.ireceptar.cz

Barvení vajíček v cibulových slupkách
Mezi přírodními barvivy na vajíčka nemají cibulové slupky
konkurenci. Velikonoční vajíčka v nich obarvená jsou opravdu
nádherná. Na 1 litr barvicí lázně budete potřebovat přibližně
4 šálky suchých cibulových slupek. Výsledná barva vajec
závisí nejen na jejich původní barvě (nejvýrazněji se obarví
vejce s bílou skořápkou), ale také na koncentraci barvicí lázně
a délce barvení. Cibulové slupky si můžete schovávat při
loupání v kuchyni. Pokud chcete vyrobit opravdu originální

Vejce obarvená v cibuli

Zdroj: www.ireceptar.cz
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Angličtina na dálku
Applying for a job – Ucházení se o práci
interview – pohovor					
applicant – uchazeč					
employer – zaměstnavatel			
employee – zaměstnanec			
trial period – zkušební doba		
unemployed – nezaměstnaný		
job description – popis práce		

staff - zaměstnanci
responsible for – zodpovědný za
fill in the form – vyplnit formulář
full time – na plný úvazek
part time – na částečný úvazek
skills – dovednosti, schopnosti
be accepted – být přijat

Could you tell me about your last job? – Mohl byste mi říci o vašem posledním zaměstnání.
What are your salary expectations? – Jaký plat očekáváte?
What do you consider your greatest strenght? – Co považujete za svoji největší přednost?
What is your greatest weakness? – Co je vaší největší slabinou?
Are you willing to work overtime if needed? – Jste ochoten pracovat přesčas, když je to potřeba?
Where do you see yourself in five years? – Kde se vidíte za pět let?
Martina Dvořáková, redaktorka
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