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ZPRÁVY Z OBCE

ÚVODNÍK
Vážení občané,
nevím, jak úvodník začít, abych navodila pozitivní atmosféru
v podzimních a letos opravdu velmi pochmurných dnech, které však nezpůsobuje mlha, déšť a zima, ale covidová situace.
Možná tak, že virus sice máme už i u nás v Úholičkách, ale
daří se ho zavřít za dveře domácností a nešířit dál. Všichni
jsou v této situaci zodpovědní, zůstávají doma a nechají se
testovat. Mezi koropacienty byli i naši senioři. Některé průběh
pěkně potrápil, ale zotavili se, což je také dobrá zpráva. Přeju jim, ale samozřejmě i všem ostatním, hodně zdraví. A také
veselou mysl, protože udržet si ji není zrovna jednoduché. Slýchávám to čím dál častěji, že samota trvá už dlouho, že by se
sešli a popovídali si, ale mají samozřejmě obavy. Na všechny
z Vás, kdo jste sami, moc myslíme. A znovu opakuji, potřebujete-li něco zařídit nebo si třeba jen popovídat, ozvěte se.
I přes přijatá opatření jste přišli ke krajským a senátním
volbám v hojném počtu. Děkuji Vám za to. Náš Středočeský
kraj zaznamenal velkou změnu, budeme mít novou hejtmanku
a vznikne široká vládní koalice. Jsem ráda, že se do zastupitelstva Kraje dostalo mnoho mých kolegů, starostů obcí. Vědí,
co je v obcích potřeba, a věřím, že spolupráce Kraje a obcí se
zlepší. Doufejme, že se dostanou do priorit silnice, ale i cyklostezky. Na tu naši podél Vltavy čekáme už přes deset let. Při
volbě samotné byl v naší volební místnosti zaveden přísnější
režim. Chvílemi se tvořila venku fronta. Udělali jsme vše pro
to, abyste se nepotkávali a riziko se minimalizovalo. Chtěli
jsme maximálně ochránit i komisi, která musela být operativně doplněna náhradníky, opět kvůli covidu. Děkuji vám ještě
jednou za dodržení opatření a za pochopení.
Pokračují obecní stavby, i když vzhledem k omezení počtu
zaměstnanců dodavatelských firem trochu pomaleji. Na hřišti
pod školkou jsou téměř hotové zemní práce a podkladní vrstvy herní plochy. Čekáme na montáž oplocení, aby se mohly
dodělat terénní úpravy a položit finální povrch. V Podmoráni
zbývá dokončit položení kabelu veřejného osvětlení a budeme
moct odstranit všechny dráty, vedoucí po starých sloupech
a lampách. Současně probíhá oprava povrchů po výkopech
na straně u domů. K probíhajícím pracím jsme přizvali krajinnou ekoložku a nezávislou konzultantku v oblasti životního
prostředí Ing. Zímovou, která zde provádí biologický dozor
kvůli výskytu mloka skvrnitého. A teď při deštivém počasí se jich tu několik objevilo. Vyskytovali se u silnice u lesa
a někteří jedinci i ve stavební jámě, připravené pro betonový
základ nového stožáru veřejného osvětlení. Po konzultaci je
přenášíme do bezpečí za potok na druhou stranu lesa. Děkuji
panu Rožcovi, který mi s transferem mloků pomáhá.
Všechny kulturní i sportovní akce jsou do odvolání zrušené. Restaurace Na Statku vaří každý den a vydává z okénka
nebo Vám jídlo doveze domů. Podpořte její provoz objednávkou. Platí nošení roušek všude, kde se můžete potkat s jinými
lidmi. Prosím, buďte ohleduplní. Děkuji hasičům za pravidelnou dezinfekci vnitřních prostor obecního úřadu, školky
i prostorů zastávek.
Ať vše zvládáte ve zdraví nebo s lehkým průběhem.
Terezie Kořínková, starostka
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• Bioodpad
Poslední svoz bioodpadu v tomto roce proběhne v pondělí
30. 11. 2020. Celoročně můžete bioodpad ukládat do
kontejneru, který je umístěný za objektem technických
služeb (vedle mateřské školky) na Habří.

• Stravenky pro studenty a žáky 2. stupně ZŠ
Z důvodu uzavření středních a následně i základních škol
schválili zastupitelé stravenky dotované obcí pro žáky
těchto škol. Stravenky lze uplatnit v restauraci Na Statku
v Úholičkách. Podmínky jsou stejné jako pro stravování
seniorů, tj.: stravenka za 65 Kč/ks má hodnotu 100 Kč
(hlavní jídlo + polévka z obecního menu). Nárok je
15 ks stravenek/student/měsíc po dobu distanční výuky.
Stravenky zakoupíte na OÚ.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Výsledky voleb říjen 2020
Výsledky voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje
v obci:
Demokratická strana zelených – za práva zvířat
STAN													
SPD							
						
Česká pirátská strana									
ODS													
ČSSD													
Spojenci pro Středočeský kraj, TOP 09, Hlas,
Zelení													
ANO 2011											
KSČM							
					
ODA							
						
Trikolóra hnutí občanů					
			

2 hlasy
77 hlasů
7 hlasů
48 hlasů
42 hlasů
11 hlasů
34 hlasů
34 hlasů
4 hlasy
2 hlasy
9 hlasů

Z celkového počtu 591 voličů volilo 274 voličů a platných
hlasů bylo celkem 270.
Senát 1. kolo:
Nejvíce hlasů v obci získali a do 2. kola voleb postoupili:
Adéla Šípová 		 51 hlasů
Petr Bendl 			 50 hlasů
Z celkového počtu 591 voličů volilo 273 voličů a platných
hlasů bylo celkem 269.
Senát 2. kolo:
Petr Bendl			
Adéla Šípová			

37 hlasů
79 hlasů

Z celkového počtu 590 voličů volilo 120 voličů a platných
hlasů bylo celkem 116.
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Usnesení ze 17. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 5. 10. 2020
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/17VZ/2020 – Schválení programu
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod č. 13 – Stravování pro studenty
a vypuštění bodu č. 7 z dnešního programu.
Usnesení č. 2/17VZ/2020 – Žádost o čerpání z fondů MŠ
Zastupitelstvo schvaluje čerpání finančních prostředků
z fondu rezerv MŠ ve výši 110 000 Kč na nákup nového
mandlu a herních prvků Lesní svět, dále schvaluje čerpání
prostředků z fondu odměn ve výši 150 000 Kč.
Usnesení č. 3/17VZ/2020 – Navýšení poplatků na správu
hřbitova v Úněticích
Zastupitelstvo schvaluje navýšení poplatků za provoz hřbitova
v Úněticích od ledna 2021 z 21 000 Kč na 25 000 Kč.
Usnesení č. 4/17VZ/2020 – Nákup směnky J a T –
refinancování zhodnocených prostředků
Zastupitelstvo schvaluje nákup směnky J a T Private Equity
na 2 roky s výnosem 5,05 % ročně za sumu získanou za
výplatu směnky v minulém období + za výplatu kuponu
z dluhopisů ve výši 20 840 146,84 Kč.
Usnesení č. 5/17VZ/2020 – Refinancování výnosů
EFEKTA
Zastupitelstvo schvaluje refinancování výnosů ve výši
150 000 Kč na nákup dluhopisu - DRFG IM I.20 - 2020–2025,
s výnosem 5,0 % ročně.
Usnesení č. 6/17 VZ/2020 – Koupě části pozemku
parc. č. 153 v k. ú. Velké Přílepy – cesta u vodojemu
Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku parc. č. 153/2
o výměře 522 m2, odděleného z pozemku parc. č. 153
v k. ú. Velké Přílepy dle geometrického plánu č. 623-41/2020
zpracovaného Ing. Petrem Košťálem, ověřeného dne
20. 5. 2020 pod č. 167/2020 KÚ pro Středočeský kraj, KP
Praha západ PGP-1546/2020-210, za cenu stanovenou
znaleckým posudkem zpracovaným Ing. Milanem Mintělem
dne 25. 6. 2020, která činí 150 Kč/m2, celkem tedy za
78 000 Kč.

Usnesení č. 8/17VZ/2020 – Výběrové řízení č. 5/2020 –
opravy povrchů po sítích, Podmoráň
Zastupitelstvo schvaluje vítěze výběrového řízení firmu
VEGACOM, IČO: 25788680 se sídlem Novodvorská 101/14,
Praha 4, která nabídla nejnižší nabídku - 3 777 618 Kč bez
DPH.
Usnesení č. 9/17VZ/2020 – Rozpočtová opatření obce
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření obce č. 11/2020.
Usnesení č. 13/17VZ/2020 – Stravování pro studenty
středních škol a žáků základní školy
Zastupitelstvo schvaluje prodej stravenek do místní restaurace
Na Statku pro studenty středních škol a žáky základních
škol, kteří musí studovat z domova a přišli tak o zvýhodněné
stravování ve školních jídelnách. Princip jako u seniorů –
15 ks/měsíc, student zaplatí 65 Kč, obec 35 Kč. Stravenky se
budou prodávat na OÚ po dobu distanční výuky.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 4/17VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu pokynu k nákupu
směnky J a T.
Pověření č. 5/17VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu pokynu k nákupu
dluhopisu - DRFG IM I.20 - 2020 – 2025, 5,0 %.
Pověření č. 6/17VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy
s rodinou Ženíškových.
Pověření č. 8/17VZ/2020
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o dílo
s firmou VEGACOM, IČO: 25788680 se sídlem Novodvorská
101/14, Praha 4.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Z deníku hasičů
15. 10. Jednotka byla vyslána do ulice Roztocká. Jednalo se
o odstranění stromu, který ohrožoval projíždějící vozidla.
Jednotka vyjela v 16:05 v počtu 3+1 a zpět na základnu se
vrátila v 17:10.
9. 10. Členové jednotky se účastnili akce, kde probíhalo
focení zásahu PČR včetně pyrotechnických efektů a hašení
vozu. Zároveň zde prováděli dozor. Při této příležitosti mohli
trénovat různé techniky hašení.
23. 9. 22:06 vyhlášení poplachu v obci. Jedná se o únik vody.
Odčerpávání kalové vody z důvodu poruchy přečerpávací
stanice. Čerpání vody probíhalo až do příjezdu techniků.
Jednotka se vrátila zpět na základnu ve 23:10.
Martina Dvořáková, redaktorka

Odstranění stromu

Zdroj: SDH Úholičky
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ZPRÁVY Z MŠ
Měsíc říjen nám přinesl chladnější počasí, teplejší oblečení, ale také krásné zbarvení listů na stromech, které začaly pomalu
opadávat. Prostě podzim jak má být. Nemohli jsme si ho však ve školce užít jako jindy. Přišlo totiž ošklivé strašidlo Covid-19
a na školku uvalilo karanténu.
Nepomohlo ani to, že nám na konci září dobrovolní hasiči
z Úholiček vydezinfikovali vnitřní i venkovní prostory školky.
Nevzdali se a v době karantény školku vydezinfikovali znovu.
Za velké úsilí, ochotu a nasazení ve svém volném čase moc
děkujeme pánům Uhlířovi a Veselému.
Je velká škoda, že jsme museli zrušit plánované akce,
odložili jsme zatím i začátek kroužků. Čekáme, jak se bude
situace s nákazou vyvíjet. Moc si přejeme, abychom již
nemuseli procházet žádnou karanténou.

Ve školce stále něco tvoříme – výroba ježků

Zdroj: archiv MŠ

Po dobu karantény probíhalo distanční vzdělávání,
které se týkalo dětí s povinným předškolním vzděláváním
(předškoláků). Bez zapojení rodičů by to nešlo. Musím říci,
že si všichni vedli moc dobře. Rodičům jsme zaslali okruh
činností a znalostí, které bychom s dětmi v tomto období
probírali. Tento okruh se týkal říše stromů a rostlin, ovoce
a zeleniny. Děti dostaly k doplnění pracovní listy, měly
nakreslit obrázek zahrady s ovocnými stromy nebo se naučit
básničku Hruška. Na způsobu komunikace s rodiči jsme se
domluvili na schůzce v září. Využíval se e-mail, telefon, SMS
zprávy a nejvíc WhatsApp. Rodiče fotili práce dětí a nahrávali
děti, jak přednáší básničky. Jiní rodiče nám dali pracovní
listy svého dítěte do schránky MŠ nebo je děti přinesly v
prvních dnech po otevření školky. My jsme zase každý úkol
vyhodnotili písemně přes WhatsApp, e-mail nebo ústně v
MŠ. Chtěla bych rodičům předškoláků moc poděkovat za
úžasnou spolupráci. V distančním vzdělávání, již nepovinně,
pokračujeme dále do ukončení nouzového stavu. Účastní se
ho předškoláci, kteří jsou v MŠ omluveni.
Děti se ve školce nenudí. Paní učitelky jim připravují
zajímavý program. Povídají si o lese, lesních zvířatech a jejich
přípravě na zimu. Čtou si o nich různé příběhy a pohádky
nebo si prohlížejí encyklopedie a knihy o zvířatech. Učí
se básničky, písničky nebo vytvářejí zajímavé obrázky
a pracovní listy.
Důležité nyní je, abychom podzim prožili ve zdraví
a pohodě.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Do knihovny se sice nedostanete,
ale knihovna se dostane k vám
Nabízíme možnost bezpečného půjčování knih:
1.Všechny naše knihy jsou v online katalogu na obecním webu
http://www.obec-uholicky.cz/knihovna/online-katalog-knih/
Tady si můžete vybrat podle autora, názvu, roku vydání.
Pokud chcete hledání zpřesnit anebo hledat například podle
tématu, tak prosím překlikněte na kombinovaný dotaz.
2. Pokud budete chtít, můžete si knihy objednat vždy do pátku
e-mailem na knihovnauho@gmail.com. (Prosím uveďte
své jméno, telefon, adresu, kam vám mám knihy zanést,
a samozřejmě jakých knih si vaše srdce žádá. Pokud máte
rádi překvapení, napište mi třeba jen oblast, která vás zajímá,
a já se pokusím najít nějaké knihy, které by vás zaujaly.)
3. Objednané knihy vám v neděli mezi 10:00 a 12:00 doručím
na vámi uvedenou úholičskou adresu. Samozřejmě v roušce
a rukavičkách. Přečtené knihy můžete tímto způsobem i vracet.
Knihovna nabízí kromě jiného i množství kreativních
knih, můžete zabavit děti i sebe, naučit se něco nového,
4

Kreativní knihy v naší knihovně

Zdroj: archiv knihovny

zdokonalit v něčem, co už znáte. K dispozici jsou knihy
o kreslení, malování, ručním tisku, origami, práci s papírem,
výrobě ptačích krmítek, šití, háčkování, pletení, batikování,
patchworku, výrobě šperků, přírodní kosmetiky atd. Kdo by
si chtěl v zimních měsících v klidu promyslet, co změnit na
zahrádce, tomu můžeme nabídnout množství zahrádkářských
knih od permakulturního zahradničení až po záhonky na
jednom metru čtverečním. Pokud vaše děti potřebují povinnou
četbu nebo připravit k maturitě, i zde vám knihovna může být
nápomocná.
Martina Hrubešová, knihovnice
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KULTURA A SPORT
31 let kapely TYP a nucená koronavirová přestávka
Tak jako se zastavil kulturní život v celé republice, tak i místní kapela TYP si z důvodu koronavirové krize musela dát
nucenou pauzu. Hrají více než 30 let a ještě nikdy je nic nepřerušilo na delší dobu než jeden měsíc, až letošní pandemie
koronaviru. Doufejme tedy, že to nebude na dlouho. Pojďme si nyní připomenout více než třicetiletou historii této legendární
úholičské kapely.
Začátky skupiny sahají do roku 1984, kdy vzniklo
sourozenecké duo Tomáše a Petra Dvořákových z Úholiček,
kteří začali zkoušet uprostřed opuštěného obydlí první
bigbítové skladby na aparatuře výhradně z domácí dílny.
V této době začal vznikat i vlastní repertoár včetně textů.
Tato miniskupina s názvem „Palivo“ v obsazení kytara a bicí
hrála v každé volné chvilce v týdnu i o víkendech za nechtěné
účasti všech sousedů. V této době hrálo v okolí poměrně
dost kapel, ze kterých se čerpala inspirace a touha se jednou
postavit na stejné pódium. V Holubicích hrál Kyklop (dnešní
Brutus), Rock Automat s Lucií Bílou a další kapely.
V roce 1988 bylo rozhodnuto, že bude založena klasická
čtyřčlenná bigbítová skupina a že se pokusí prokousat všemi
bolševickými nařízeními, zákazy a povoleními. Za tímto
účelem byl do skupiny povolán Karel Švarc na klávesy
a Martin Švejkovský na basu. Byl osloven předseda kulturní
komise ve Velkých Přílepech p. Moščák – budoucí zřizovatel.
Byla zařízena registrace skupiny na Okresním kulturním
středisku, sepsána zřizovatelská smlouva a následovalo
přihlášení nové skupiny na povinné přehrávky potřebné v té
době k veřejnému vystupování pod hlavičkou Národní fronty.
Karel Švarc byl nahrazen čtrnáctiletým žáčkem lidové školy
umění Hynkem Veselým, který musel za měsíc nacvičit
povinný repertoár a pokusit se složit obávané přehrávky před
komisí Okresního kulturního střediska. V době intenzivní
přípravy na přehrávky byl společně hledán nový název kapely,
který měl provázet vznikající partu mladých nadšenců a být
dobře zapamatovatelný pro budoucí fanoušky. Název TYP
byl přijatelný i pro soudruhy z okresu. Přehrávky v Řevnicích
v březnu 1989 členové kapely úspěšně zvládli a teoreticky
jim nebránilo nic rozjet to naplno. Toto datum se uvádí jako
vznik kapely.
Pan Moščák jim zapůjčil část aparatury, na kterou ještě
v březnu 1989 odehráli první vystoupení na dětském dni
v KD v Úholičkách. Po prvním úspěšném vystoupení nastala
doba hledání, kde a pro koho hrát, a bylo nutné minimálně
ztrojnásobit repertoár, aby byli schopni hrát celý večer. TYP
se opět zavřel do zkušebny a cvičilo se a dávala se dohromady
aparatura. V červnu 1989 odehráli první samostatnou
bigbítovou zábavu na sále U Korychů v Přílepech, a tak byl
položen základ k dobývání sálů a letních parketů v okolních
vesnicích. Od počátku roku 1990 hrál na basu Tomáš Pošta
z Roztok. Na prvomájové tancovačce v roce 1990 s nimi
prvně vystoupila zpěvačka Martina Potůčková z Úholiček,
jako zvukař jezdil Mirek Veselý, jako osvětlovač Zdeněk
Fiala a první „bedňáci“ byli Honza Feitz a Kamil Valeš.
V tomto složení se jezdilo po okolních sálech a hrálo se někdy
až třikrát za měsíc. Postupně se vlastními silami a všemi
prostředky vylepšovalo a obnovovalo technické vybavení
včetně nástrojové a osvětlovací aparatury. V roce 1990 byl
post zvukaře nahrazen Petrem Kozlem z Úholiček a v roce

Úholičky prosinec 1990

Zdroj: TYP

Číčovice srpen 1991

Zdroj: TYP

Holubice červen 2019

Zdroj: TYP
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1991 byla ukončena spolupráce se zpěvačkou Martinou
Potůčkovou. Kapela hrála na tanečních zábavách v blízkém
okolí a zažívala horší i lepší štace. TYP rozšiřoval svůj
repertoár, modernizoval aparaturu, řešil problémy s dopravou
i pořadateli. Postupně si TYP vytvořil domovskou scénu
v kulturním domě v Úholičkách, kde se konaly v 90. letech
nejlepší bigbítové zábavy v okolí. Kapela odehrála v průměru
30 akcí do roka a jediná personální změna byla odchod
zvukaře v roce 1994. Postupně TYP opustili všichni technici,
a tak si skupina zajišťovala vše sama. Osvětlovače nahradil
digitální automat.
V roce 2000 se naskytla příležitost mít opět zvukaře,
dokonce i s vlastní aparaturou. Byl to Karel Šlampa, který
později střídá původního basáka a od roku 2003 hraje
v kapele na basu. Karel Šlampa přinesl do TYPu nový náboj,
a tak výrazně změnil image celé kapely. Místo zvukaře přijal
Tomáš Weber z Roztok. Skupina pravidelně střídá sály
v okolí Prahy a občas vyrazí zahrát někam dál. V květnu
2012 odchází basák Karel Šlampa a na jeho místo nastupuje
současný basák Pavel Kučera, který má za sebou působení

již v několika kapelách. Také přichází další zvukař Martin
Šimůnek, který zásadním způsobem pomáhá vyznat se
v záludnostech již hodně složité zvukové techniky.
Zkrátka TYP se za ta léta stal již součástí našich životů.
Přejeme klukům, aby jim to ještě hodně dlouho společně
klapalo, a těšíme se na další akce.

Péče o zahrádku

Dušičky nebo Halloween?

Manuální práce na čerstvém podzimním vzduchu nám
pročistí nejen plíce, ale hlavně hlavu. A jak říká jedna česká
pranostika: Podzim je vždy příznivý, když sedlák není lenivý.
Tak neupadejme do předčasného zimního spánku a pojďme
se podívat, čemu se ještě můžeme věnovat na zahrádce.

Toto číslo Obecních novin vychází v dušičkovém období,
v anglosaských zemích a zejména v USA se slaví Halloween.
Základ je ovšem stejný.

Jak nám napovídá název měsíce, všude kolem jsou hromádky
spadaného listí, které bychom měli průběžně shrabávat,
protože na něm často bývají spory chorob a mohou na něm
přezimovat někteří škůdci.
Dále se můžeme soustředit také na přípravu záhonů na
zimu. Prázdné záhony nahrubo zryjeme a posléze přihnojíme.
Zeleninové záhony (např. špenát, polníček apod.) a méně
odolné skalničky přikryjeme chvojím, abychom je uchránili
před holomrazy. Pokud máte v oblibě jarní pestrobarevné
záhonky, tak je nejvyšší čas zasadit cibulky (tulipány, narcisy
atd.). Stromy a keře naposledy důkladně zalijeme, abychom
zvýšili jejich odolnost v chladnějším počasí.
Kdo si pěstuje živý plot, měl by z něj odstranit všechno
napadané listí, aby mohl keř správně dýchat a nezačal hnít,
čemuž napomůže i správné prořezání. Trávník bychom měli
naposledy posekat někdy začátkem listopadu, ale raději ne
na méně než 5 cm. Vyšší tráva lépe využije sluneční svit,
kterého je na podzim méně, a bude odolnější vůči mechům
a plevelům.
Zkontrolujeme také, zda jsou mladé stromky správně
uchyceny ke kůlům, můžeme přihrnout zeminu blíže ke
kmeni a přidat kompost.
Neměli bychom zanedbávat ani kontrolu uskladněné
úrody (jablka, česnek, cibule a další). A v neposlední řadě
nesmíme zapomenout na vypuštění kohoutků, zavlažovacích
zařízení a přípravu jezírek (rozebrání čerpadla či výměna za
mrazuvzdorné), aby nevznikaly zbytečné škody.
Každý máme zahrádku jinou, nicméně doufám, že jsem
vás alespoň trochu inspirovala a půjdete tu svou připravit na
zimu a při té příležitosti si užijete krásné podzimní počasí.
Lucie Dvořáková, redaktorka
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Současné složení kapely:
Tomáš Dvořák
Petr Dvořák 		
Hynek Veselý
					
Pavel Kučera 		
Jaroslav Poisler
Martin Šimůnek

– kytara, zpěv
– bicí, zpěv
– klávesy, tamburína, akustická kytara,
zpěv
– basa
– zvuk
– zvuk

Přemýšleli jste někdy nad tím, co mají společného a v čem
se liší Dušičky a Halloween? Dušičky jsou vnímané jako
tradiční svátek křesťanského charakteru. Tento svátek má ale
původ už v dobách Keltů. Halloween je spíše vnímán jako
komerční svátek, který se k nám dostal z Ameriky, základ má
ale ve stejném keltském svátku jako Dušičky.
Dávní Keltové slavili svátek, který se jmenoval Samhain
a probíhal v noci z 31. října na 1. listopadu. Keltové jím
oslavovali konec roku a věřili, že v tento den se prolíná
lidský svět se světem mrtvých. Od Keltů, kteří věřili, že oheň
očišťuje a chrání před zlými duchy, pochází dnešní tradice
zapalovat na Dušičky i Halloween svíčky. Ty mají mrtvým
ukazovat správnou cestu.
S osídlováním Evropy Římany a upevňováním křesťanství
byl Samhain na počátku 7. století nahrazen svátkem Všech
svatých. Ten je dnes slaven 1. listopadu. V 10. století byly
zavedeny Dušičky, které jsou dnes slaveny 2. listopadu,

Halloweenská dýně

Zdroj: M. Dvořáková
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tedy o den později. Rozdíl je v tom, že zatímco svátek
Všech svatých je vzpomínkou na zemřelé, kteří dosáhli
věčné blaženosti, Dušičky jsou vzpomínkou na ty, kteří této
blaženosti zatím nedošli.
Dušičky neboli Památka zesnulých jsou rozšířeným
svátkem v zemích s křesťanskou tradicí. Je zvykem navštívit
hřbitov a na rodinném hrobě zapálit svíčku nebo položit
květiny.
Halloween se slaví v anglosaských zemích, zejména
v USA. Vznikl na základě oslav dne Všech svatých. Název
je odvozen od „All Hallow’s Eve“, což v překladu znamená
„Předvečer všech svatých“, a slaví se tedy 31. října. Vychází
z židovské tradice, kdy se daný svátek slaví už od předchozího
večera, neboť Židé počítali začátek dne již od západu slunce.

Mimo zapalování ohně k zastrašení zlých duchů se lidé na
obranu proti nim oblékali do různých kostýmů a masek, aby
nebyli k poznání.
Dnešní podoba Halloweenu vypadá tak, že se děti
oblékají do kostýmů a chodí koledovat od domu k domu.
Používají tradiční pořekadlo „Trick or treat“, tedy „Koledu,
nebo vám něco provedu“. Typické jsou pro Halloween dýně
se zapálenou svíčkou uvnitř a motivy kostlivců, koček,
čarodějnic atd.
Dalo by se tedy říci, že jak Halloween, tak Dušičky
i den Všech svatých oslavují v podstatě totéž a vycházejí
z podobného základu, tedy keltského Samhainu. Rozdíl je ve
způsobu slavení a samozřejmě v datu konání.
Martina Dvořáková, redaktorka

Recept na pikantní dýňovou polévku
Co budete potřebovat:
1 ks dýně
1 ks cibule
2 stroužky česneku
2 ks brambor
2 ks mrkve
olej
kmín, sůl, pepř, chilli
smetana
vývar

Dýni vydlabeme, nakrájíme na kostky. Stejně
nakrájíme i oloupané brambory a očištěnou
mrkev. Zpěníme cibulku, na ni vložíme
nakrájené suroviny, přidáme koření (dle
chuti, kdo nemá rád pikantní, vynechá chilli)
a česnek. Vše promícháme, krátce opečeme
a zalijeme vývarem – vodou. Vaříme do
změknutí surovin, poté vše rozmixujeme a
hotovou polévku zjemníme smetanou. Kdo rád pikantní, může přidat např. i kari pastu.
Dobrou chuť!

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Proč povolení?
K čemu potřebujeme povolení ke stavbě, když se dá stavět i bez územního rozhodnutí? Proč čekat na rozhodnutí krajského
úřadu? Stačí rozkopat okraje silnice a čtyři týdny nechat občany vláčet se přes bláto, aby byli rádi, že se konečně upraví
povrch krajnice.
Všechno je možné, když se jenom chce. Díky tomuto
optimistickému mottu se paní starostce podařilo získat
stavební firmu, která v létě přeložila vedení silnoproudu o půl
metru níž. Dělníci všechno zase hezky zakryli a zpevnili
celý pruh štěrkem. Poté přišla druhá firma a její dělníci
podél silnice vykopali novou strouhu. Položili tam kabely
na kabelovou televizi a telekomunikaci. Tuto novou strouhu
pak zasypali hlínou, která se po dešti změnila v bláto. To už
měla paní starostka s námi soucit a na začátku října nechala
vybagrovat celý pruh mezi silnicí a našimi pozemky –
příprava na „úpravu povrchu po přeložkách“, jak to nazývá
paní starostka.
Ve skutečnosti to není jen úprava „povrchu“. Dělníci
úplně zasypali dosavadní škarpu a zarovnali podklad pro
parkovací pruh. Paní starostka se rozhodla změnit projekt,
který dne 4. 9. 2019 sama podala ke schválení na stavební
úřad. Vysvětlila, že naplánovaná trubka pod okrajem silnice

už nebude. Místo toho položí trativod podél našich pozemků
– tam, kde byla škarpa. Další změna se týká povrchového
žlabu vedle parkovacího pruhu, který zrušila, aby silnice byla
širší.
Mockrát Vám děkujeme, paní starostko, že jste zohlednila
naše námitky k projektu, které se týkají vsakování dešťových
vod. Obdivujeme Vaši odvahu vlastní rukou změnit projekt,
který jste si nechala za drahé peníze od firmy Pontex spol.
s r.o. vypracovat a víckrát přepracovat. Svým jednáním jste
nám ukázala, jak se dají nerespektovat rozhodnutí úřadů
a stavět bez povolení. Krajský úřad totiž kvůli nejasnostem
s kanalizací dešťových vod dne 1. 10. 2020 zrušil rozhodnutí
stavebního úřadu a celou věc vrátil k novému projednání.
Jsme zvědaví, jaký nový projekt jste si vymyslela pro
druhou stranu silnice, kde jste už nechala odkopat svah
a změnit krajnici v bláto.
Friderike a Pavel Komárkovi
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KŘÍŽOVKA
Jedna z méně známých místních pověstí vypravuje, že za dob Dívčích válek stával na skalách nad Podmorání hrad, kde sídlila
jistá (tajenka), jedna z mnoha Vlastiných bojovnic. Hrad měl sloužit jako strážné místo, v okolí dívky hlídkovaly, aby se muži
nepřibližovali k hradu, jinak by je zabily. Po hradu se nedochovaly žádné stopy, a tak zůstává pouhou pověstí.
1. Jak se podle pověsti jmenoval Rus ve službách
knížete Přemysla, který se tu po skončení
Dívčích válek usadil?
2. Jak zněl původní název obce?
3. Jak se nazývá potok, který protéká obcí
Úholičky?
4. Jak se nazývá místo, kam je podle legendy
situována rozhodující bitva v lucké válce?
(i s předložkou)
5. V jaké části bylo za první republiky zřízeno
přírodní divadlo?
6. Název jedné ze sousedních obcí.
7. Který hrabě v roce 1873 koupil vesnici
i s okolím? – hrabě …
8. Kdo to byl? Významný český obchodník,
šlechtitel, rytíř a poslanec Českého zemského
sněmu, který byl na počátku 20. století majitelem
Zámku v Úholičkách, jež v roce 1909 přestavěl
a zrestauroval. – Josef …
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