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Pravá bílá zima dorazila už
do každého koutu naší
země…
Vážení spoluobčané a čtenáři
svaťáckého zpravodaje,
v rukou držíte další vydání obecního
časopisu, který se snaží vám nejenom
zkrátit dlouhou chvíli, ale hlavně přiblížit
dění v obci a být tak drobnou součástí života nás všech.
Snažíme se vždy nasbírat dostatek zajímavých informací,
aby byl zajímavý a přínosný. Doufám, že ho tak také
vnímáte, že si jej rádi prolistujte, a že vám vnese do
běžných dní alespoň trochu poznání.
V tomto čísle se zaměříme na rok 2017 a také na
odpadové hospodářství.
Začátkem roku nás čeká vyplnění různých tabulek a
výkazů, podání žádostí o dotace a hlavně dlouhodobě
avizovaná oprava silnice Břasy – Liblín.
Opět jsme požádali úřad práce o přidělení pracovníků na
VPP. Tito pracovníci se obci osvědčili jak při údržbě
zeleně, opravách obecního majetku, tak i při dalších
činnostech, které jsou v obci zapotřebí udělat.
Doufáme, že uspějeme v některých žádostech o dotace a
budeme dále rozvíjet majetek a prostředí naší obce.
Alena Manková, starostka obce
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Rok 2017 (MMXVII)
gregoriánského kalendáře začal v
neděli 1. ledna a skončí v neděli
31. prosince. V České republice
má 250 pracovních dnů a 13
státních svátků. Letní čas nastane
v neděli 26. března ve 2:00 hodin,
zimní čas v neděli 29. října ve
3:00 hodin. OSN vyhlásila rok
2017 jako Rok udržitelného rozvoje cestovního ruchu

Očekávané události











leden – vyslání dvou sond raketou Ariane 5 v
rámci mise BepiColombo k Merkuru
20. ledna – inaugurace 45. amerického prezidenta
Donalda Trumpa
25. – 29. ledna – 109. Mistrovství Evropy v
krasobruslení v Ostravě
26. ledna – Do úřadu nastoupí nově zvolený
rakouský prezident Alexander Van der Bellen.
12. února – Volba německého prezidenta
26. února – prstencové zatmění Slunce
pozorovatelné v Jižní Americe a Africe
15. března – Parlamentní volby v Nizozemsku
11. dubna – ukončení rozšířené podpory
operačního systému Microsoft Windows Vista
23. dubna a 7. května – prezidentské volby ve
Francii
1. května – Česká republika se ujme
předsednictví v Radě Evropy
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5. – 21. května – 81. Mistrovství světa v ledním
hokeji v Kolíně nad Rýnem a Paříži
26. – 27. května – Setkání skupiny G8 v sicilské
Taormině
10. června – 10. září – Expo 2017 v kazašské
Astaně
15. června – zrušení roamingových poplatků v
rámci Evropské unie
1. července – Estonsko převezme Předsednictví
EU
21. srpna – úplné zatmění Slunce pozorovatelné v
severní Americe
13. září – Mezinárodní olympijský výbor vybere
pořadatele Letních olympijských her 2024.
17. září nebo 24. září – Parlamentní volby v
Německu
26. října – konec ochranné lhůty dokumentů,
které souvisí s atentátem na JFK, a může tak dojít
k jejich zveřejnění (editace: již 2013)
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky 2017
Povrchovou těžbou uhlí budou zničeny poslední
zbytky zaniklé středověké vesnice Nesvětice
Podle úvah z roku 2014 má dojít k zahájení
výstavby prvního úseku linky D pražského metra
V roce 2005 Čína oznámila, že kolem roku 2017
chce vyslat lidskou posádku na Měsíc
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Zprávy z úřadu
 Platbu za nálepky na svoz popelnic lze
provést na poště. Dále je možné zaplatit na
poště psa, hrob a po vyúčtování také vodné
a stočné.
 Úřední hodiny Pošty Partner 2
Po
Út
St
Čt
Pá

15:00 - 18-00
09:00 - 12:00
15:00 - 18:00
15:00 - 18:00
09:00 - 12:00

 Ve dnech 27.1. až 1.2.2017 bude
pošta z důvodu přechodu na Poštu
Partner 2 uzavřena.
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Výpis z usnesení z veřejného zasedání zastupitelstva
obce
Újezd u Svatého Kříže,
konaného dne 22.12.2016, od 19:00 hodin.
Usnesení č. 50/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
zapisovatelem paní Janu Fišerovou
a ověřovateli zápisu paní Mgr. Janu Fořtovou a pana
Vladimíra Auterského
Usnesení č. 51/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
program veřejného zasedání v rozšířeném znění
Program:
1. Zahájení, schváleni zapisovatele, ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola usnesení
4. Zpráva starostky
5. Darovací smlouva – pozemky u požární nádrže
6. Převedení hospodářského výsledku obce
7. Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu
8. Usnesení
9.Diskuze
10. Závěr
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Usnesení č. 52/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže příjímá do
svého vlastnictví pozemky od Římskokatolické církve
Zbiroh a pověřuje starostku jejím podpisem darovací
smlouvy.
Usnesení č. 53/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
převedení hospodářského výsledku obce za účetní rok
2015.
Usnesení č. 54/2016
Zastupitelstvo obce Újezd u Svatého Kříže schvaluje
novou smlouvu o zajištění služeb pro Českou poštu a
pověřuje starostku podpisem této smlouvy
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Naši Jubilanti
Přejeme našim
spoluobčanům
hodně zdraví, štěstí
a životní pohody.

Únor: Jaroslava Králová
Březen: Marta Ferková,
Věra Soukupová, Jiří Novák

Duben: Jiří Suda, Jaroslava Ježková,
Josef Brandtner, Miroslav Tenk,
František Pšenička, Jana Hirmerová,
Dagmar Tenková, Emil Fišer
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Hledá se dron.

Dne 30. 12. 2016 se ztratil mezi 15-16. hod. nad jihovýchodní
částí obce dron. Jedná se dron domácí výroby o rozměrech
40 x 30 cm, černé barvy s oranžovými vrtulemi. Na fotografii
je starší vyobrazení, v současnosti odpovídá popisu. Budeme
rádi i za jakoukoli informaci o směru a rychlosti letu. Nálezci
bude vyplacena odměna ve výši 1000,- Kč.

Fotografie obce
z dronu pořídil
Vašek Hlinomaz
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Kulturní a sportovní akce
Únor – Duben
4.2. Pingpongový turnaj - sál

18.2. Masopustní průvod obcí 14:00
sraz u kostela

20.2. Zájezd do divadla - Praha U Hasičů
Commedia finita - Hrají: A. Kulovaná, V. Zawadská,
L. Kožinová, K. Macháčková a K. Soukup
Přihlásit se můžete na OU nebo na tel. p. starostky
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25.2. dobročinný bazar od 10:00
Přijďte podpořit dobrou věc. Máte doma
pěkné oblečení a je Vám líto ho vyhodit?
Darujte ho na dobrou věc. A vy ostatní přijďte
nakoupit. Vše za dobré ceny!
Můžete donést oblečení, kabelky, boty,
hračky,…
Příjem věcí 23. a 24. 2. od 18:00 – 19:00
11.3. Obecní bál 20:00 k tanci a poslechu hraje
Procházka band, bohatá tombola
18.3. Dětský maškarní karneval – 14:00
Od 20:00 karneval pro dospělé
Hraje DJ Martin
15.4. Velikonoční jarmark od 14:00
dílničky, nákup velikonočních dekorací,
pokrmů apod……

29.4. Stavění máje a pálení čarodějnic
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ZPŮSOB SVOZŮ - 2017
POČET SVOZŮ
52

BARVA

červená

OBDOBÍ

každý týden ( po celý rok)

41
zelená
od 1.5. do 30.9. jednou za 14 dní
léto – liché týdny od 1.10.do 30.4. (zima - každý týden)
26

žlutá

1 x za 14 dní (liché týdny - po celý rok)

12

modrá

1x za měsíc, poslední svoz v měsíci
(v den svozu dané obce)

11

bílá

od 1.5. do 30.9. 1 x za 14 dní
(každý sudý týden)

jednorázové svozy žlutá/červená po celý rok (v den svozu
dané obce)

Dále nabízíme popelnice !!!
110 L. Plechová pozink 799,120 L. Plastová
699,Ceny jsou uvedeny včetně DPH
Informace:
SUEZ Využití zdrojů a.s.
Tel.: 371 791 680
724 739 170
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Pojďme se naučit třídit odpad
Někteří lidé zastávají názor, že třídění odpadů je
zbytečné. Třídění odpadu ale smysl má a
rozhodně není zanedbatelný
Přesto že se postupně daří každým rokem zvyšovat
množství vytříděného odpadu, je stále na čem pracovat a
co dohánět. V kontejnerech na směsný odpad mnohdy
skončí i mnoho odpadu, který by se dal druhotně využít a
recyklovat A co myslíte, že se s takovým netříděným
odpadem děje? Je odvezen na skládku nebo do zařízení na
jeho energetické využití. Naopak vytříděný odpad
z barevných kontejnerů je dále dotříděn na dotřiďovacích
linkách podle druhů materiálů a je z něj vyrobena druhotná
surovina, která se použije pro výrobu nových výrobků.
Dalším důležitým důvodem, proč bychom měli třídit
odpady, je úspora přírodních zdrojů díky recyklaci
odpadů. Přírodní zdroje nejsou nevyčerpatelné a neustále
se redukují, což souvisí i s ohrožením životního prostředí.
Budeme-li odpad třídit, pomůžeme tím tedy nejen
životnímu prostředí, ale také sami sobě.
Využití tříděného odpadu je různorodé
Recyklované PET lahve jsou součástí mnoha dalších
výrobků, jako jsou například oděvy nebo opět PET lahve.
Ze směsných plastů se vyrábějí např. plastové chodníky,
obrubníky, protihlukové stěny kolem rychlostních silnic a
dálnic, přepravní palety, plotové plaňky či zatravňovací
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dlažba. Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se vyrobí
v papírnách tolik papíru, ze kterého se dá vyrobit dětské
leporelo, z deseti časopisů vznikne jedna kartonová
krabice na televizi. Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí
sklo obalové – lahve na minerálky, alkohol a pivo,
zavařovací sklenice a různé skleněné výrobky. Sklo se
také používá jako přísada do speciálních druhů betonů,
brusných hmot a tepelných izolací. Papír se nejčastěji
recykluje v papírnách na nový papír. Tímto způsobem
může být použitý až sedmkrát. Další možností jeho
recyklace je výroba tepelných izolací nebo příměsí do
stavebních hmot.

Vážení spoluobčané,
pojďme se zamyslet nad tím, zda je opravdu nutné
dávat odpad, který se dá třídit do popelnic, a ne do
kontejnerů, na tříděný odpad.
Už jen poznatek ohledně ceny. Za popelnice platíme
poplatky. Proč ale kupovat více jednorázových nálepek
než nám ukládá vyhláška? Není jednodušší odpad
vytřídit a odnést do kontejnerů na tříděný odpad?
Pomůžeme tím přírodě, ale i své peněžence.
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Žlutý kontejner na plasty
ANO
Do kontejnerů na plasty patří fólie, sáčky, plastové
tašky, sešlápnuté PET láhve, obaly od pracích,
čistících a kosmetických přípravků, kelímky
od jogurtů, mléčných výrobků, balící fólie
od spotřebního zboží, obaly od CD disků a další
výrobky z plastů.
Pěnový polystyren sem vhazujeme v menších
kusech.
NE
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin
nebo čistících přípravků, obaly od žíravin, barev
a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky
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Modrý kontejner na papír
ANO
Hodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity,
krabice, papírové obaly, cokoliv z lepenky,
nebo knihy. Obálky s fóliovými okýnky sem můžete
také vhazovat, zpracovatelé si s tím umí poradit.
Bublinkové obálky vhazujeme pouze bez plastového
vnitřku! Nevadí ani papír s kancelářskými sponkami.
Ty se během zpracování samy oddělí.
NE
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný,
promáčený nebo jakkoliv znečištěný papír.
Tyto materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor,
použité dětské pleny opravdu nepatří do kontejneru
na papír, ale do popelnice
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Zelený kontejner na sklo

ANO
Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat jakékoliv
sklo, například lahve od vína, alkoholických
i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin. Patří sem také tabulové sklo
z oken a ze dveří. Vytříděné sklo není nutné rozbíjet,
bude se dále třídit!
Pokud jsou vedle sebe zelený a bílý kontejner,
vhazujeme do bílého čiré sklo a do zeleného sklo
barevné.
NE
Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří
sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba drátované sklo,
zlacená a pokovovaná skla. Vratné zálohované sklo
patří zpět do obchodu.
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Z kroniky obce Újezd u Svatého Kříže
I. Sv. Válka dle školní kroniky 1914 – 1918
doslovný opis
Dne 28. července 1914 byl Jeho Veličenstvo císař a král
František Josef I. nucen vypovědět válku Srbsku. Tato událost
vedla k evropské válce, ve které na jedné straně stálo
Rakousko-uhersko s Německem, k nimž se později připojilo
Turecko, které vystoupilo proti Rusku. Na druhé straně
Rusko, Francie, Anglie, Belgie, Srbsko, Černá Hora a později
23.5.1915také
Itálie.
Nejvyšším velitelem rakousko-uherské armády byl Jeho
Veličenstvem jmenován pan arcivévoda Bedřich. Tato
světová událost měla veliký vliv na školství, neb bylo mnoho
učitelů povoláno k vojsku. Na mnohých školách našeho škol.
okresu bylo zavedeno polodenní (střídavé) vyučování a jinde
spojovány třídy. Na pokyny školních úřadů chápalo se
učitelstvo ochotně prací, aby i ono bylo nápomocno svojí
hřivnou v těžké době válečné. Působilo v mnohých komisích
a úřadech válečných, odvádělo 1% ze svého služného a
podobně i jinak.
Také mládež školní dle sil svých byla nápomocna.
Sbírala ostružinové a jahodové listí, kopřivy, válečné kovy,
dívky hotovily cupaninu, pletly punčochy, nátepničky a
papírové podešve pro vojíny v poli.
S válkou byly spojeny mnohé slavnosti školní, a to při
obsazení Bělehradu, Přemyšlu, Lvova, Varšavy, při mírovém
dni 7. února a prosebném průvodu 27. června 1915. Žáci
vykonali sbírku pro opuštěné děti, která vynesla 14 K.
Všech žáků školou povinných na počátku šk. roku 1915
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bylo 83. V I. třídě vyučovala Anna Krátká, která byla opět
jmenována výpomocnou učitelkou s odměnou 720 K. ročně.
Ve II. Třídě učil řídící učitel Fr. Krátký. Náboženství
vyučoval v obou třídách důstojný pan farář Petr Kabát.
Ručním pracím učila Anna Bílková ve dvou odd. - 7 hodin
týdně dle nové učební osnovy. Hned na počátku školního
roku – 18. září oslavena vítězství jichž se naše statečná
armáda dodělala. Správce školy v řeči pronesené k žactvu,
zmínil se o našem vítězném vojsku a jeho vůdcích. Pak uvedl
vítězství, jichž bylo v bojích dosaženo. Dobyta Varšava,
Kovno, Grodno, Ivanograd, Brest Litevský a jiná důležitá
místa v ruském Polsku. Pak projevil přání jménem dítek a
učitelského sboru, aby dobrotivé nebe dopřálo Jeho
Veličenstvu dočkati se úplného vítězství a úspěšného míru.
V roce 1916 se k válčícím mocnostem připojilo
Bulharsko, které se spojilo s ústředními mocnostmi v tak
zvaný čtyřspolek – Německo, Rakousko-uhersko, Turecko a
Bulharsko. Portugalsko se připojilo k Anglii, která s Francií,
Itálií a Ruskem tvořila tak zvanou čtyřdohodu a ke které se
přidalo také Rumunsko.
Na italském bojišti při úkonech válečných zemřel Václav
Pšenička, žák zdejší školy. Aby velké výlohy válečné mohly
býti placeny učiněny čtyři válečné půjčky, jichž see účastnili
žáci a učitelstvo. Upsáno 146 K.
Při dobytí Bělehradu, Gdyně, Drače byla škola ozdobena
prapory a žáci poučeni o významných vítězstvích těch.
V ohledu školním jest důležito poznamenati, že koncem
škol. roku 1915-16 byly vyloučeny z dalšího vyučování
všecky čítanky a nové budou vydány počátkem roku 191617. Vedle těchto čítanek bylo zakázáno užívati mnohé
cvičebnice a knihy z knihovny žákovské.
Ve středu 22. listopadu 1916 došla bolestná překvapující
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drtivá zvěst. Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I.
zesnul v Schonbrunně v úterý dne 21. listopadu 1916 o 9.
hodině večerní. Tato ohromující a těžce zarmucující zpráva
otřásla všemi národy rakouskými. Ve hlubokém žalu truchlí
celá říše, truchlí učitelstvo s mládeží školní, jímž byl
otcovským ochráncem.
Na osiřelý trůn habsburský vstupuje mladistvá, svěží,
nadějná, hrdinská postava nového našeho vladaře Jeho
Veličenstvo císař a král Karel I. Všichni národové této říše a
zvláště národ náš vítají jarého nástupce velikého císaře. Po
boku Své nejjasnější choti Jejího Veličenstva císařovny a
královny Zity.
Na památku nastoupení na trůn Jeho Veličenstva císaře
a krále Karla I. Jakož i na nynější válku světovou a její hrdiny,
konána 1. května 1917 holdovací stromová slavnost školní.
Žáci se sešli k účelu tomu upravené třídě, kde zastupující
učitelka A. Krátká přednesla příhodný proslov a žáci
přednesli vhodné básně a hesla a zasadili 8 lip před školu.
Slavnosti zúčastnili se pan předseda místní školní rady,
členové obecního zastupitelstva a rodiče dítek
Dne 11. března 1917 zemřel důstojný pan farář Petr
Kabát. Pohřeb konal se dne 14. března za veliké účasti žáků,
okolního duchovenstva, učitelstva i občanstva. Učitelský
sbor ztrácí v něm milého člena a žáci dobrého a milovaného
učitele. Na zdejší škole působil po 15 let.
Budiž čest jeho památce!
Administrátorem jmenován dp. Tomáš Sedláček, farář
v Liblíně, který sem docházel 2x v týdnu k vyučování
náboženství. 1. srpna byl jmenován farářem v Újezdě u Sv.
Kříže.
Válečné události trvaly i v tomto školním roce. Počet
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nepřátel se rozmnožil o Spojené státy americké a asijské.
Obyvatelstvo trpělo hladem. Např. vejce stálo 50 h, 1 kg
másla 20 K i více. Pivo vůbec nebylo a bylo-li stál 1 l – 1,20
K, 1 l mléka 50 – 60 h. Podobně byla mouka velmi drahá 3
až 5 K, ba i více za Kg, aneb nebyla ani k dostání. Ceny za
obuv byly ohromné, perka stála 90 – 100 K ba i více. K
účelům vojenským odváděly se zvony, hmoždíře, závaží a
jiné kovové předměty.
10.listopadu 1917 došla truchlivá zpráva o vážném
nebezpečí, ve kterém se ocitnul náš milovaný mocnář. Jeho
Veličenstvo dlel toho dne s králem bulharským v Gorici, při
zpáteční jízdě uvízl automobil Jeho Veličenstva při pokusu
přejeti jednu z bystřin provázející Soču. Automobil nemohl
se dostati z řečiště. Tělesný myslivec Jeho Veličenstva
Reisenbichter a strážmist osobní stráže Tomek, chtěli tudíž
donésti Jeho Veličenstvo na břeh. Přitom se prolomila
přehrada, na níž stál tělesný myslivec, jenž byl potom stržen
proudem. Jeho Veličenstvo nepustil tělesného myslivce v
tomto nebezpečí života a byl přitom rovněž stržen
rozvodněnými vlnami proudu spolu s ním pak strážmistr
osobní stráže Tomek. Jeho Veličenstvo i oba druzi byli
unášeni proudem značnější kus cesty. Díky obětavému
bezpříkladnému chování Jeho družiny, především prince
Felixe Parmského, jenž se ihned vrhl do řeky, byl Jeho
Veličenstvo císař po delší námaze opět dopraven na pevnou
zem.
Válečné události trvaly i v školním roce 1917. K
vojenské službě povoláni byli: Frant. Fišer č. 101, Rudolf
Síber č. 101, Josef Síber č. 58, Václav Spěváček č. 47.
I v tomto šk. roce přihlíženo k tomu, aby potraviny a jiné k
živobytí nezbytné potřeby byly rovnoměrně rozdělovány.
Zavedeny i lístky na sůl a tabák. Ale přes všecka tato opatření
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byl mezi obyvatelstvem hlad, zejména od června, kdy i na
lístky nebyla obyvatelstvu mouka ani chléb prodáván. Chudý
lid velmi tím trpěl. Množily se nemoce, množila se úmrtí.
Každý, kdo prodával, dražil co nejvíce mohl a nic se
neohlížel, zdali jeho bližní nedostatkem neumírá. Není tedy
divu, že v době válečné povstalo tolik zbohatlíků, jako hub
po dešti. Konány mnohé rekvisice obilí a mouky, také mnozí
byli pro lichvu trestáni. V měsíci listopadu 1917 zavedeno
nové zásobování obyvatelstva, úřadů, škol atd. palivem, a to
lístky a odběrnými listy na uhlí.
Dne 12. března 1918 oznámena žákům radostná
událost narození arcivévody Karla Ludvíka v Nejjasnější
císařské rodině.
V pondělí 28. října 1918 objevily se na vývěsních
tabulích denních listů v Praze zprávy, které prudce rozrušily
Prahu. Rakousko-uherský ministr zahraničních záležitostí
hrabě Andrassy oznamoval presidentu spojených států
severoamerických Wilsonovi, že rakousko-uherská vláda
uznává oprávněné nároky čechoslováků na samostatný stát, a
že si přeje co nejdříve skončit válku a uzavřít mír, bez ohledu
na spojené Německo.
Rychlostí blesku letěla zpráva tato Prahou. Radostné
pohnutí mocnou vlnou projelo nesčetnými zástupy. Druh
druhu radostně tiskl ruku, lidé se na potkání objímali a
vzrušeným hlasem plným upřímné radosti volali: „Jsme
svobodni! Již nejsme otroky! Rakousko kapituluje!“
Praha ozdobila se českými a slovenskými prapory a mezi
nimi se zamodraly hvězdnaté prapory americké. Čeští vojáci
trhali s čapek „jablíčka“ s počátečním písmenem císaře Karla
a drtili je podpatky na znamení, že neuznávají již žádného
cizáka nad sebou. Za hlučného smíchu a všeobecné veselosti
odstraňují se s budov dvouhlaví rakouští orli. S třeskem
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padají na dlažbu tyto znaky české poroby a třístaletého
utrpení.
Na Staroměstském náměstí před památnou radnicí
nakupily se odpoledne nepřehledné davy lidu. Na balkóně
radničním zasedli členové Národního výboru – Dr. Fr.
Soukup, Jiří Stříbrný. Dr. Vavro Šrobar, Ant. Švehla, JUDr.
Alois Rašín. Jejich jménem promluvil k k shromážděným
zástupům Dr. Soukup: „Po 300 letech povstává
československý národ k novému životu v samostatném státě.
Staré Rakousko se propadá do hrobu. Národní výbor převzal
již vládu nad československým státem. Věc naše zvítězila a
co máme, nikdo na světě nám již nevyrve.“
Dlouho do noci hřměla rozjásaná Praha bouřným
plesem a upřímnou radostí nad velikou dějinnou chvílí, kdy
podle věšteckých slov našeho Komenského vrátila se národu
českému vláda jeho věcí.
Zapsala Anna Bláhová, kronikářka obce
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Fotogalerie akcí prosinec - leden
3.12. oslava narozenin paní Růženy Fišerové
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Mikulášská nadílka
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Zájezd na koncert Daniela Hůlky – 25 let na scéně
Chystáte 9. prosince ve Fóru
Karlín svůj velký koncert.
Čím bude výjimečný?
Výjimečný
je
už
tím
prostorem! Do Fóra Karlín se
vejde na 2 000 lidí. K tomu mě
doprovodí třiadvacetičlenný orchestr Petra Soviče, který je
nejmladším dirigentem u nás. Navíc tam bude projekce
z muzikálů, v nichž jsem účinkoval a diváci uslyší i tři zbrusu
nové písně, které jsem pro tento koncert nastudoval. Opravdu
všechny srdečně zvu a moc se na ně těším!
Na co dalšího se Vaši fanouškové mohou těšit?
Na rodinný muzikál Ferda mravenec. Zvu srdečně malé i velké.
Budu tam hrát Masoráda, který nemá nikoho rád, ale ožení se
s hodně mladou dívkou… Jinak budeme mít koncert v
Bratislavě, v Košicích a budu také přemýšlet o nové desce, na
které začnu pracovat.
Stále hrajete v Hudebním divadle Karlín Draculu. Kde
jinde Vás mohou diváci vidět a slyšet?
Ano, Dracula je i po těch letech stále hodně úspěšný.
Koncertuji, zpívám na řadě akcí… Jinak mě mohou vidět i
v muzikálu Sibyla, královna ze Sáby v divadle Hybernia.
Slavíte 25. výročí profesionální kariéry. Utekly ty roky
hodně rychle, nebo šly tak, že si pamatujete všechna
období?
Pamatuji si úplně vše, dobré i zlé. To k životu patří. Ale raději
vzpomínám na to hezké a že toho nebylo málo. Třeba právě na
začátky s Draculou…
Za svou slávu vděčíte bezesporu Karlu Svobodovi a právě
již zmíněnému muzikálu Dracula. Myslíte na něj často?
Myslím, velmi často! Byla to obrovská osobnost, bohem
nadaný člověk. Někdo, kdo se už nebude opakovat…
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Jaký byl Karel Svoboda podle Vás?
Velký člověk, velký umělec a hlavně kamarád! Je dobře, že i
když on tu není, jeho hity jsou nesmrtelné a zná je skutečně asi
každý.
Jste jeden z mála slavných, který zůstal žít v Jevanech.
Změnily se od té doby zásadně?
Řekl bych, že se příliš mnoho nezměnily. Žije se mi tam dobře.
Neměnil bych!
A co pan režisér Bednárik?
Úžasný člověk a režisér! Někdo, s kým byla radost pracovat.
Někdy trochu o nervy (smích), ale on byl skvělý, vtipný a
výsledek byl vždy super. Podobně jako Karel Svoboda –
neopakovatelný.
Jaký je Váš profesní sen?
Wágnerův Wotan u prstenu Niebelungů.
Koho považujete v českém šoubyznysu za toho TOP a
největšího profesionála – osobnost?
V českém šoubyznysu je takových lidí mnoho. Například
Karel Gott, Helena Vondráčková a mnoho dalších… Opravdu
se to těžko jmenuje.
Máte nějaké životní motto, kterým se řídíte?
Chovat se k lidem tak, jak chci, aby se oni chovali ke mně.
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Vánoční besídka dramatického kroužku
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Benefiční koncert Yvetty Blanarovičové

Vyjádření paní Yvetty Blanarovičové na svých fb. stránkách po
koncertu v Újezdu u Svatého Kříže

„Málokdy člověk může říct, že je šťastný, ale díky
publiku, dojemné atmosféře a magickému prostředí,
jsem byla šťastná. Děkuji“
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Novoroční fotbalový zápas

+
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Netradiční sáňkování
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starší lidový tanec
broušený diamant
jihoamerický veletok
hospodářské stavení
bohoslužba
soupeření
bouda v Krkonoších
gratulovat
část atomu
tlakoměr
pomůcky k práci
sopečné sklo
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