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ZPRÁVY Z OBCE

ÚVODNÍK
Vážení občané,

• Příspěvek na ekologické vytápění
tak to vypadá, že se zase blíží lepší časy. Alespoň některé děti
jsou už zase ve škole. Vzdělávat děti v první třídě přes počítač, to je pro učitele i rodiče velký „bobřík“. I my dospělí se
snad brzy dočkáme zase života, který se bude alespoň trochu
podobat normálu.
Aktuální covidová doba také ukázala, jak je potřebný rychlý a stabilní internet. V mnoha domácnostech jsme se připojovali všichni najednou nebo na přeskáčku, ale po celý den.
Jsem ráda, že se nám letos podařilo uložit celou páteřní trasu
do země v optice a převážná většina z vás už má optické přípojky do domu. Děkuji panu Novákovi za mravenčí práci, při
které nový systém kabelové televize a internetu v obci promyslel a přeložil.
Letošní rok je díky omezením chudší na výběr daní. Obce
dostaly na svoji činnost letos méně peněz ze státního rozpočtu
a ani avizovaný kompenzační bonus 1200 Kč na obyvatele
ztrátu nepokryl. Mnohé obce musejí na příští rok škrtat ve
svých rozpočtech investice nebo si vyjednávají úvěry, aby
mohly rozjeté plány dokončit, protože ani příští rok se neočekává, že bude situace lepší. Stejně bude muset zvažovat své
příští aktivity i nové zastupitelstvo Středočeského kraje.
A tak jsme zase u té naší skládky. Vím, že má spoustu kritiků. Ale díky příjmům, které do naší obecní kasy plynou ze
zákonných poplatků, nemusíme investice proškrtávat a peníze
ze skládky nám poslouží pro překlenutí této krizové situace.
Očekáváme také vydání dlouho projednávaného zákona
o odpadech. Měl by platit od příštího roku, ale s přesnými čísly je zatím provozovatel opatrný, dokud to nebude černé na
bílém. Předpokládá se, že se změny dotknou poplatků za ukládání odpadů na skládku, rekultivační rezervy a procentuálního využití materiálu k technologickému zabezpečení skládek.
Další zásadní změna, která s největší pravděpodobností bude
zpracována v nové legislativě, se týká nakládání s odpady
typu výmětů z třídících linek. Tento výstup již nebude možné
ukládat na skládku. Všechny tyto změny mohou významně
ovlivnit cenu odstranění nebo využití odpadů.
Platit se má podle toho, jak obce třídí. Čím víc se vytřídí
a čím méně je odpadu komunálního, tedy v černé popelnici,
tím by měl být poplatek pro obce, resp. pro obyvatele, nižší.
Procenta třídění jsou zatím nastavena velmi přísně, a tak nezbývá než poprosit: „Třiďte“. Otázkou však zůstává, zda stát
podpoří také výkup a využití separovaného odpadu, aby měl
celý systém hlubší smysl. Zatím se svozy plastů pouze prodražují.
Snad už prosinec přinese dobré zprávy. Rozvolňujte se
obezřetně. Hodně zdraví.

O příspěvek na topnou sezonu 2020/2021 můžete požádat
na OÚ. Žádost včetně pravidel najdete na webových
stránkách obce v záložce Finanční příspěvky. Žádost
včetně příloh musí být doručena na úřad do 21. 12. 2020
do 18 hodin. Žádosti podané po tomto datu nebudou
proplaceny. Žádosti na ostatní ekologické aktivity na
období 2019-2023 (výměna oken, dveří, ekologických
kotlů, nádob na ohřev vody atd.) můžete podávat celoročně
po celé období. Všechny žádosti včetně pravidel najdete
na webu obce ve Finančních příspěvcích.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Co se dělo v Podmoráni
Práce v Podmoráni probíhaly na základě územního
rozhodnutí, vydaného Stavebním úřadem Velké Přílepy dne
22. 5. 2018 a týkajícího se přeložek všech inženýrských sítí.
Zastupitelé rozhodli, že letos vybudujeme přeložky všech sítí,
aby nepropadlo územní rozhodnutí. Také se neustále zvyšují
ceny stavebních prací a CETIN navýšil rozpočet z roku 2018
o sto tisíc.
Kopalo se třikrát, to je pravda. Jednou kope firma, která
pracuje pro ČEZ, podruhé kope firma, která pracuje pro
CETIN. S tou jsme se dohodli, že dopoloží i naši KTV.
U elektrikářské firmy jsme objednali položení nového
veřejného osvětlení u lesa. Proto se kopalo i na druhé
straně. Bahno bylo nejen tam, bohužel. Práce se posunuly
až do října, a ten skoro celý propršel. Za tyto podmínky už
jsem se tamním obyvatelům omluvila. A omlouvám se i za
omezení průjezdu při provádění prací. Jsem ráda, že je vše
hotovo, včetně vydlážděných vjezdů a zpevněných ploch
na parkování před domy, což jsme provedli v rámci úpravy
povrchů po výkopech.

Terezie Kořínková, starostka

Nová parkovací stání
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Územní rozhodnutí, o kterém psala paní Komárková,
se týká rekonstrukce povrchu silničního tělesa, výstavby
parkovacích stání, zpevněné krajnice a povrchových
odvodňovacích žlabů s trativody a kamenných zídek.
To bylo na přezkumu na Krajském úřadě a bylo vráceno
k novému projednání. Ano, v rozhodnutí Krajského úřadu
se píše o nejasnostech, týkajících se dešťových vod. Mimo
jiné zde Krajský úřad zastává názor, že dešťové vody z části
rodinných domů jsou svedeny mimo stavební pozemky před
domy. Nejsou zasakovány nebo likvidovány na vlastních
pozemcích, což je v rozporu s platnou legislativou. Obec ale
vzala tuto skutečnost jako stávající historický stav, a proto
nahradila systém trub pod vjezdy a parkovacími místy, které
byly v minulosti vybudovány svépomocí majiteli přilehlých
nemovitostí, a nefunkčních škarp sběrným drenážním
potrubím.
V tuto chvíli jsou práce v ulici Podmoráň dokončené
(kromě nových lamp, ty se bohužel postaví až začátkem
příštího roku). Na jaře ještě upravíme pruh u lesa a dosejeme
tam trávu. A čas ukáže, zda je potřeba něco dobudovat. Řízení
proto necháme na stavebním úřadě doběhnout do konce.

Co se děje v obci

Terezie Kořínková, starostka

Z deníku hasičů
7. 11. Rizikové kácení dřevin v Úholičkách. S pomocí lezecké
výzbroje si členové jednotky vyzkoušeli další dovednosti
přímo v praxi.
31. 10. Hasiči prováděli rizikové kácení dřevin v naší obci.
Na žádost starostky byly odstraněny stromy ohrožující zdraví
a majetek. Výškovou techniku poskytli hasiči z Buštěhradu,
kteří zároveň i pomohli. Je na místě zmínit, že veškeré práce
provádí hasiči ve svém volném čase a bez nároku na mzdu.
Děkujeme! Velmi si Vaší práce vážíme.

Z-box Zásilkovny

•

•

Martina Dvořáková, redaktorka

•

•
•
•

Zdroj: archiv OÚ

Upravili jsme parkoviště u bývalého zahradnictví
a nalajnovali (děkujeme, že parkujete za sloupky
a neničíte tak okap nebo střechu přilehlého domu)
Vyseli jsme trávu do nově pokládaných zatravňovacích
dlažeb v obci a tráva už vyrazila
Prořezali jsme náletové dřeviny a máme připraveno
ke štěpkování (štěpku využijeme jako každý rok na
rozbahněné části polních cest)
Pravidelně uklízíme komunikace od spadaného listí
Vysadili jsme opět žluté jarní překvapení
Branky z hřiště pod školkou jsme přestěhovali do
Švestkovny

Dodavatelské firmy
•
•
•
•

Dokončily se práce v Podmoráni a K Podmoráni
a upravila se místa k parkování
Dokončilo se multifunkční hřiště pod školkou
Na náves byl osazen z-box a zboží objednané přes
Zásilkovnu si můžete vyzvednout u prodejny potravin
Opravilo se veřejné osvětlení v horní části obce reklamace
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Rizikové kácení dřevin

Zdroj: JSDH Úholičky
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ZPRÁVY Z MŠ
„Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň spad. Zlatý lístek z javora, zima už jde do dvora.“
V měsíci listopadu je to opravdu tak, jak se zpívá v této písničce. V tomto měsíci nejen opadávají listy ze stromů a je chladnější
počasí, ale také je to měsíc trochu tajemný a strašidelný.
Ve školce jsme na začátku listopadu byli opět v karanténě.
Naštěstí to vyšlo jen na tři pracovní dny a sobotu s nedělí.
Než se potvrdila pozitivita na Covid-19, uběhlo od posledního
kontaktu s postiženými pět dnů. Všichni ostatní museli
na testy, které vyšly negativní. Týkalo se to zaměstnanců
i dětí. Jako vždy jsme se mohli spolehnout na naše úholičské
dobrovolné hasiče, pány Uhlíře a Veselého, kteří nám během
podzimu již potřetí dezinfikovali celou mateřskou školu. Moc
jim děkujeme.
Den strašidýlek jsme 2x odkládali. Nakonec se uskutečnil
v druhém listopadovém týdnu. Moc se vydařil. Před školkou
svítily dýně, které děti s paní učitelkami vydlabaly. V hale
a šatně svítili duchové a obě třídy byly vyzdobeny různými
řetězy a lampiony. Všechny děti přišly do školky v kostýmech
strašidel, kostlivců, netopýrů, duchů, čarodějů a čarodějnic.
Některé děti měly pomalované obličeje z domova, jiným
jsme je na přání pomalovali ve školce. Hned po svačině se šly
převléknout do kostýmů paní učitelky. Najednou se místo nich
objevily čarodějnice, bílá paní, duch a netopýr. Dětem zářily
oči a smály se, když nás uviděly. Jako vždy byl na programu
strašidelný rej, tanec a zpěv. Součástí tohoto sletu strašidel
byly i hry. Dětem z oddělení Žabiček se moc líbila přehlídka
masek. Strašidla z oddělení Veverek se zase „vyřádila“ při
hře Strašidelný hrad. Tato hra, která byla vymyšlena před
více než dvaceti lety v naší školce, se dochovala až do dneška
a děti si ji rády zahrají i v průběhu roku.
Dětem v MŠ stále vymýšlíme nové aktivity. Přihlásili
jsme školku do programu Se Sokolem do života. Každé dítě
má svoji knížečku, v níž jsou uvedené různé úkoly, které

s dětmi plníme. Úkoly jsou většinou pohybové, přizpůsobené
věkovým skupinám dětí, a dají se plnit uvnitř, venku
i v přírodě. Některé se týkají ročních období, jiné můžeme
plnit v průběhu roku, jak se nám to hodí. Děti, které určitý
úkol splní, si k němu do knížky nalepí samolepku. Pro děti
to je zábava a rozvíjejí svoje pohybové dovednosti a jejich
správné provedení. Jsou zde také úkoly na rozvoj poznání. Na
konci školního roku bude vyhodnocení a předání odměn.
Blíží se nám advent a Vánoce. Užijte si toto období ve
zdraví a bez karantény.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Den strašidýlek v MŠ

Zdroj: archiv MŠ

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Nové knihy v knihovně
Bulbem záchranáře, jak zachránit život a stát se
superhrdinou, V. Samek - Opravdu vydařená kniha jak po
obsahové, tak i po výtvarné stránce. Autor, sám superhrdina
s třináctiletou praxí u pražské záchranné služby, se nás snaží
poučit, kdy, a hlavně jak, podat první pomoc. Není to suchá
příručka první pomoci, ale svižně psaná kniha plná příběhů
ze života a humoru (i když místy poněkud drsnějšího). Na
konci každé kapitoly je přehledná stránka se shrnutím, jak na
to. Uvedu příklad z kapitoly o popáleninách a opařeninách:
• ihned odstraň zdroj tepla
• začni chladit postižené místo studenou vodou, ideálně
sprchou
• oděv postiženému sundej až ve sprše
• pokud oděv sundat nejde, nech ho být
• pokud to lze, sundej prstýnky, hodinky, řetízky, piercing
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•

nikdy nechlaď ničím jiným než vodou (nikdy med,
nikdy krém, nikdy led)
• chlaď pouze postižená místa, nikoli celého člověka
(zvlášť dítě se velmi rychle podchladí)
• pokud se jedná o větší povrch (celá záda/celé břicho),
vyšší stupně popálenin a opařeniny (puchýře/praskající
puchýře/hůře) nebo při zasažení citlivých oblastí
(obličej/genitálie/ruce/nohy), volej 155
Několik humorných příběhů ze života o popáleninách
a opařeninách si určitě vychutnáte. Dozvíte se například, jak
si nevyrábět pankáčské tričko…
Kniha o tichu, J. Formánek - Autor se o své knize vyjádřil
takto: „Sama se poskládala podle toho, koho jsem potkal.
Stal se ze mne obyčejný vypravěč neobyčejných příběhů
opsaných od života.”
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Myšlenky za volantem, M. Eben - Kniha krátkých postřehů,
glos, fejetonů. Autor mile tvrdí, že napsat knihu by si netroufl,
a tak vydal kroužkový blok, ze kterého může čtenář své
neoblíbené pasáže prostě vytrhnout. Návštěvníci knihovny,
vás se tato vybídka netýká! Pokud si chcete vesele “zatrhat”,
kupte si knihu vlastní.
Třicet let pod přísahou, R. Šlachta - Kniha o zákulisí
policie a organizovaného zločinu.
Úplně cizí lidé, L. Moriarty - Devět cizích lidí se sejde
v luxusních lázních uprostřed pustiny. Hned po příjezdu
zjišťují, že některé zdejší léčebné postupy jsou přinejmenším
hodně netradiční.
Charlotta, žena T. G. M., L. Slívová - O prezidentu
Masarykovi toho v povědomí máme poměrně dost, ale kolik
toho víme o jeho zajímavé, inteligentní a vzdělané ženě?
Aristokratka u královského dvora, E. Boček - Další
pokračování humoristického románu. Obraz Bordel
v kuchyni alias Portrét služebné je zpátky v Nizozemsku
a Její Veličenstvo královna Beatrix posílá na hrad Kostka
dopis s poděkováním a pozvánkou do královského paláce.
Odkladiště náručí. Podlaha z trávy, strop z hvězd,
I. Tajovská - Psychologické příběhy.

Pokud budou dál knihovny zavřené, je vám k dispozici
donášková služba knih. Do pátku si můžete knihy objednat
na knihovnauho@gmail.com a v neděli mezi 10:00 – 12:00
vám knihy osobně donesu na vámi uvedenou úholičskou
adresu.
Martina Hrubešová, knihovnice

Obálka knihy

Zdroj: Jan Melvil Publishing

KULTURA A SPORT
Začíná advent. Znáte jeho význam a zvyky?
Začíná nám magické období adventu a první adventní neděle letos připadá na 29. listopadu 2020. V tento den také najdete ve
vašich poštovních schránkách toto číslo Obecních novin. I když letošní předvánoční čas i vánoční svátky vzhledem k pandemii
koronaviru budou asi jiné, než jsme zvyklí.
Advent (z latinského výrazu adventus = příchod) je začátek liturgického (církevního) roku, období čtyř neděl před vánočními
svátky. Je to období zklidnění a radostného očekávání narození Ježíše Krista, duchovní přípravy na Vánoce, doba rozjímání
a dobročinnosti. Dříve byla doba adventu dobou postu, tedy dobrovolného omezování v jídle a pití. Byly zakázány i zábavy,
svatby a hodování. Doba zklidnění během adventu odpovídala životnímu stylu našich předků, jejichž přirozeným rytmem
byla intenzivní práce od jara do podzimu, kdy vykonávali veškeré zemědělské práce, a odpočinek v zimě, kdy se vykonávaly
domácí práce jako draní peří, šití, pletení, tkaní atd. Takže, až budete stát ve frontě v obchodním centru (pokud tedy obchody
budou otevřené) a budete ve stresu, že ještě nemáte nakoupeny všechny vánoční dárky a že nemáte napečeno patnáct druhů
cukroví, vzpomeňte si na to, o čem by vlastně ten advent a Vánoce měly být. Ani hromada dárků vám vánoční pohodu nezajistí.
S adventem jsou spojeny různé symboly. Dnes mezi známější patří adventní věnce a kalendáře.

• Adventní kalendář
Původním cílem adventního kalendáře je připomenout dětem vánoční událost popisovanou
v bibli a zpříjemnit jim čekání na vánoční dárky. První tištěný kalendář s malými barevnými
obrázky přilepenými na lepence vyrobil v roce 1908 mnichovský tiskař Gerhard Lang. Na
vlastní náklady vytiskl vystřihovací kalendář s názvem „V zemi Ježíškově“. Tento kalendář
ještě neměl otevírací okénka, ale na počátku 20. století už Lang vydal adventní kalendář
s malými otevíracími dvířky.
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• Adventní věnec
První adventní věnec zhotovil v roce 1838 v Hamburku teolog Johann Heinrich Wichern.
Pověsil ho nade dveře tamějšího sirotčince a každý den na něj upevnil zapálenou svíčku.
Pod věncem stála pokladnička na milodary pro opuštěné a osiřelé děti. Protože historicky
je barvou adventu fialová (barva pokání a postu), svíčky zapalované o adventních nedělích
byly většinou fialové. O třetí adventní neděli byla zapalována svíčka růžová.

• Barborky – 4. prosince
Na svátek sv. Barbory se vžila tradice řezání „barborek“, větviček stromů a keřů, které mohou
do Vánoc rozkvést, nejčastěji třešňových, ale i z jiných ovocných stromů. „Barborka“, která
rozkvetla o Vánocích, přinášela do domu štěstí a děvčatům na vdávání předpovídala svatbu.
V českých zemích chodily kdysi v předvečer Barbořina svátku dívky na večerní obchůzku.
Vystrojené jako princezny v bílých šatech rozdávaly dětem dárky. Kdo jim otevřel dveře,
byl obdarován cukrovým srdíčkem. Podobně jako svatý Mikuláš odměňovala svatá Barbora
hodné a kárala zlobivé děti.

• Svatý Mikuláš – 6. prosince
V předvečer svátku sv. Mikuláše podle tradice obchází sv. Mikuláš ve společnosti čerta
a anděla rodiny s dětmi. Děti jsou tázány, zda jsou hodné, mohou přednést básničku nebo
zazpívat písničku. Hodné děti dostávají sladkosti, zlobivé děti pouze uhlí a brambory,
které symbolizují původ dárku „od čerta“. Tradici svatomikulášských koledních obchůzek
a obdarování nejspíše podnítila jedna z legend ze života světce. Biskup podle ní při večerní
procházce tajně obdaroval tři chudé dívky a pomohl je tak zachránit před nešťastným
osudem a umožnil jim sňatek podle jejich představ. V některých zemích je sv. Mikuláš
hlavním vánočním duchem. Jméno Mikuláš (Nicolaos) bylo občas komoleno na Colas,
Klaas nebo Claus, a tak biskup ve Velké Británii a Americe navštěvuje děti jako Santa Claus
a v Nizozemsku ho znají pod jménem Sinter Klaas.

• Svatá Lucie – 13. prosince
13. prosinec, den svátku svaté Lucie, spadal v době platnosti staršího juliánského kalendáře
na zimní slunovrat. Pozdějším přijetím jiného kalendáře se zimní slunovrat přesunul o osm
dní dozadu. Z této doby pochází známé pořekadlo „Lucie – noci upije, ale dne nepřidá“.
Svátek sv. Lucie patřil především ženám a přikazoval jim odpočívat. Bylo zakázáno prát,
příst i drát peří, což kontrolovaly Lucky. Dívku, kterou přistihly při draní peří, potrestaly tak,
že pírka rozfoukaly po celé světnici a pokud některá předla, potrhaly jí nitě. Lucky mívaly
bílé pláště a obličej zakrytý maskou ze dřeva a papíru, která se podobala čapímu zobáku.
Zabouchaly na dveře, vešly do světnice a pronášely: „jdu, jdu, noci upiju“.

• Jmelí
V době adventu si lidé rádi zdobí svoje domovy jmelím, které má podle tradice přinášet štěstí
a požehnání do domu, podle Keltů také plodnost. Políbení pod větvičkou jmelí má zajistit
vzájemnou lásku až do příštích Vánoc. V zemích s keltskou tradicí se k adventní a vánoční
výzdobě používá také cesmína a břečťan, které mají chránit domov před čarodějnicemi
a zlými duchy.

• Cukroví
V době adventu se také připravuje vánoční cukroví, které má svůj původ v pohanské tradici
oslav slunovratu, kdy mělo funkci ochrannou a obřadní. Cukroví v současné podobě se
objevilo během 19. století, patřilo však pouze do bohatých domů. Pečení cukroví navozuje
příjemnou atmosféru a dodává domovu nádech blížících se Vánoc.

Použitá literatura: Valburga Vavřinová, Abeceda Vánoc
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Začátek koupací sezóny v Úholičkách
Za tu dobu, co se chodíme v Úholičkách nořit do naší milované Vltavy, zaznamenal jsem různorodé reakce na toto naše
počínání.
Dle mnohých se jedná o činnost hraničící se šílenstvím.
Zajímavé je, že větší pochyby vzbuzuje čistota vody, nikoliv
její teplota. To by nakonec mohlo vysvětlovat, proč ranní
náplavka po mém posledním náboru stále bez problémů
splňuje vládní zákaz shromažďování, i když samotné
otužování je dnes tak módní, že kdo není aspoň jednou denně
ponořen v sudu s ledem, nemůže se cítit být opravdu IN.
V tom případě mám dobrou zprávu. Právě teď je dobrá
doba se přidat. Za prvé - statistika hovoří jasně, z několika
set koupelí, kterých jsem se aktivně či pasivně účastnil,
žádná neskončila zdravotní újmou. Žádné zrůdné mutace ani
vyrážky. Navíc s klesající teplotou je voda stále čistější. Až
přijdou první mrazy, mohu zaručit čistotu blížící se Plitvickým
jezerům. Pokud tedy v Roztokách něco nepustí z čističky,
nebo v Praze, nebo jinde. Většina organických sloučenin,
kromě otužilců, tohle prostředí moc nemusí. Žádné sinice ani
řasy.
Tak až budete mít někdy kolem osmé hodiny ranní
(o víkendu půl deváté) cestu na náplavku, nezapomeňte
plavky a ručník.

Otužilci ve Vltavě

Zdroj: P. Soper

Pavel Soper, úholičský čutňák
(tel.: 775 046 796)

Toulky rodokmenem
O zahrádku máte postaráno, ale co teď, když je tma už v pět hodin? Do večerky je ještě daleko, knížky máte přečtené
a v televizi nic zajímavého neběží. Chtělo by to nějakou novou a zábavnou aktivitu, ke které byste se mohli vracet v dlouhých
podzimních a zimních večerech. Zejména v tomto období, kdy máme za sebou Dušičky a před sebou Vánoce, vzpomínáme
na své blízké. Ať už na ty, kteří nás již opustili, nebo na ty, kteří tu s námi ještě jsou. Tak co to spojit a nahlédnout více do
hloubky?
Na tvorbu rodokmenu si nemusíte nutně najímat specialistu,
pro začátek to zvládnete sami a bohatě vám postačí počítač.
Ale ještě než k němu usednete, je dobré si vzít papír a tužku
a vyzpovídat své prarodiče a praprarodiče, nejlépe na rodinné
oslavě, aby se mohli vzájemně doplňovat. Oni si toho totiž
leckdy hodně pamatují a rádi se o své znalosti podělí. Pokud

ilustrační foto

již prarodiči jste, můžete alespoň zavzpomínat, co vám
vyprávěli ti vaši, když jste byli malí. Můžete také pohledat
rodné a oddací listy a začít u nich.
Jestliže už máte načrtnutý základ, tak se můžeme pustit
do samotného hledání v matrikách. Mnoho matrik je již
naskenovaných a jsou k dispozici bezplatně na internetu,
tudíž to zvládnete z pohodlí domova. Do vyhledávače zadáte
slovo ebadatelna a kliknete na první odkaz, který vám vyjede.
Nahoře v menu kliknete na Matriky a pak už jen zadáte lokalitu
a vybíráte si z nabídnutých matrik. Jste-li méně počítačově
zdatní, poproste své děti nebo vnoučata o pomoc, určitě vám
rádi poradí. Pokud jste úholičtí starousedlíci, budete začínat
v únětických matrikách, které jsou navíc ze začátku velmi
dobře čitelné. Pokud tam neuspějete, zkuste štěstí v okolních
matrikách (např. tuchoměřické, roztocké, kralupské apod.).
Jestliže jste se do Úholiček přistěhovali, do kolonky lokalita
zadejte místo, odkud pocházejí vaši rodiče nebo prarodiče
a pusťte se směle do lovu. Moje mamka říká, že když objevíte
nějakého předka, je to, jako když jste na houbách a najdete
velkého krásného hříbka. Hned mu pak hledáte rodinku, což
vás může zavést do dalších matrik. Doporučuji vytvořit si
textový dokument, do kterého si budete ukládat odkazy na
již objevené příbuzné, abyste se k nim v případě potřeby
mohli bez problému vrátit. Dále bych také doporučila tvorbu
např. excelového souboru, kde si můžete graficky znázornit
linie rodokmenu, případně přidat i fotky. Nebo si to můžete
všechno pro začátek kreslit a zapisovat na velký papír nebo
7

OBECNÍ NOVINY 11/2020

www.obec-uholicky.cz

karton, avšak s velikostí nešetřit, protože rodinný strom se
větví neuvěřitelnou rychlostí.
Když už se matrikami prokoušete hlouběji, může se stát,
že narazíte na slepou uličku. Jednoduše zápisy nemůžete
přečíst, nejsou dále naskenované nebo svého předka
nemůžete v dané matrice najít. V tomto případě je nejlepší
přesunout pátrání na jinou větev a po čase se třeba zase vrátit
a zkusit to znovu, možná již s dalšími novými informacemi.
V návaznosti na nečitelnost zápisu si dovolím ještě jeden
malý tip. Čím hlouběji se dostanete, tím hůře je text čitelný.
Je to dáno tím, jak se v průběhu let měnilo písmo, ale také
jazyk. Pokud se dostanete až do let, kdy jsme byli ještě
součástí Rakouska-Uherska, budete se muset naučit zápisy

vyloženě rozluštit. V tom vám může pomoci například
stránka www.odkudjsme.cz, kde mimo jiné naleznete i kurzy
čtení starých písem.
Možná by se někomu mohlo zdát, že pročítání matrik
je nuda, ale opak je pravdou. Dají se tam najít zajímavé
formulace a leckdy doslova perličky. Například k zemřelému
„Kněz nebyl nedbalostí domácích zavolán.“ nebo „Sklesla
náhle mrtva k zemi.“ nebo „Pokřtěno jest dítě pořádných
rodičů.“ Můžete si také rozšířit obzory v oblasti profesí,
možná byli vaši předkové domkáři nebo lépe gruntovníci.
Lovu zdar!
Lucie Dvořáková, redaktorka

Dortíky paní Jiřinky
Opět po roce tu máme předvánoční čas, kdy se peče a připravuje vánoční cukroví snad v každé domácnosti. V tomto příspěvku
bych vám chtěla blíže představit někoho, kdo peče sladké dobroty celoročně, a tím není nikdo jiný, než naše skvělá paní
cukrářka Jiřinka Hendrychová.
Už jen málokterá větší oslava v Úholičkách a okolí se obejde
bez jejích krásných dortů. Děti jsou nadšené z dokonale
vypracovaných marcipánových postaviček a dorty nejen že
hezky vypadají, ale i výborně chutnají. Paní cukrářce jsem
proto položila pár otázek. Kdo ví, třeba bude inspirací pro
mládež při výběru jejich budoucího povolání.

Nejraději peču dortíky pro děti s nejrůznějšími figurkami.
Když vám pak maminky pošlou fotky, tak je úplně nejvíc
vidět ta rozzářená očička všech dětiček. Takový potahovaný
dortík trvá v celku 8 – 10 hodin, ale je to samozřejmě
v různých etapách. Jeden den upečete korpus, po vychladnutí
ho naplníte a obmažete. Druhý den, když je dortík vychlazený
a obmaz ztuhlý, můžete potahovat. No a nejlepší je na tom to
zdobení. Mám hodně svých nápadů, ale čerpám inspiraci i na
internetu. O tyto dortíky je stále zájem, i když spousta lidí
fondán nejí. Ale pro ty dětičky je to pastva pro oči.
Jak se v létě osvědčila zmrzlina a která příchuť šla nejvíce
na odbyt?
Se zmrzlinou jsem začala letos v létě a nevěřila jsem, že by
se to v naší vesničce nějak extra prodávalo. Bylo to něco
jako pokus – omyl. No, spletla jsem se. Myslím, že to byl
docela „kauf“. Zmrzlinka frčela jak po másle. Na odbyt šla
asi nejvíce vanilka, čokoláda, kokos, ale i ovocné – jahoda,
malina, mango nebo banán.

Spokojení zákazníci

Zdroj: J. Hendrychová

Jak dlouho už se cukrařinou zabýváte a co Vás k této
práci přivedlo?
Cukrařinou se živím 4 roky, ale už od mala jsem se motala
mamince v kuchyni pod nohy a pokukovala pod ruce, jak to
mamince šlo. Úžasně vařila a výborně pekla. K této „sladké
práci“ mě vlastně přivedla ztráta zaměstnání. Byla jsem přes
rok na pracovním úřadě a byla mi nabídnuta rekvalifikace
a já si vybrala obor cukrář – pekař. Než jsem kurz ukončila,
tak jsem si mezitím našla prostor tady v Úholičkách. Paní
starostka mi vyšla maximálně vstříc a já mohla zařizovat
svoji vysněnou výrobnu dortíků.
Kde jste pracovala před tím, než jste si zřídila provozovnu
v Úholičkách?
Před tímto podnikáním jsem pracovala v hotelu Barcelo jako
snídaňová kuchařka, což obsahovalo i hodně pečení.
Jaké dorty pečete nejraději? Přibližně jak dlouho trvá
výroba potahovaného dortu z fondánu s pohádkovými
postavičkami? Je o tyto dorty stále největší zájem?
8

Pociťujete nějak úbytek zakázek z důvodu koronavirové
krize?
V době koronakrize se pár dortíků odhlásilo, ale nebylo to tak
drastické. Myslím, že si lidé doma s rodinou slaví dál.
Máte sama osobně ráda sladké? Pokud ano, jaký je Váš
nejoblíbenější dortík?
Já mám sladké moc ráda, ale nejvíce si asi pochutnám na
obyčejné tvarohové a povidlové buchtě.
Je podle Vás o cukrářské řemeslo v dnešní době stále
zájem? Doporučila byste tento obor dnešní mladé
generaci?
Myslím, že je stále o tento obor zájem, a mladé generaci bych
ho vřele doporučila, protože se mohou kreativně rozvíjet.
Když třeba koukám na fotky cukrářů z Ruska, to jsou úplná
umělecká díla.
Brzy budou Vánoce. Prozradíte našim hospodyňkám
nějaký recept na vánoční cukroví nebo alespoň tip, aby
např. naše linecké koláčky chutnaly jako od cukráře?
Prozradím vám recept na vanilkové rohlíčky a linecké
slepované hvězdičky. Ten recept na vanilkové rohlíčky je
ještě po mojí babičce a rohlíčky jsou krásně křehké hned od
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začátku, nemusejí se nechat odležet. Ale ty linecké hvězdičky
také, křehoučké a měkoučké ihned.
Vanilkové rohlíčky
30 dkg hladké mouky
4 dkg cukru moučky
10 dkg oříšků (já dávám vlašské)
2 vanilkové cukry
22 dkg másla
2 žloutky
Upečené obalit v cukru moučce s vanilkovým cukrem.
Linecké slepované hvězdičky
42 dkg hladké mouky
28 dkg másla
15 dkg cukru moučky
1 vanilkový cukr
4 žloutky
z poloviny citronu nastrouhat kůru
Děkuji za odpovědi a přeji klidné prožití vánočních svátků
a hlavně pevné zdraví v novém roce.
Martina Dvořáková, redaktorka

Angličtina na dálku
Christmas vocabulary:
Christmas – Vánoce 			
customs - zvyky					
mistletoe – jmelí					
to celebrate - slavit				
star - hvězda						
Bethlehem - Betlém				
reindeer - sob					
gingerbread – perníček 			

decorations – ozdoby
tradition - tradice
presents – dárky
carp – kapr
candle – svíčka
carols – koledy
sleigh - sáně
sparkler - prskavka

Merry Christmas – Veselé Vánoce
Christmas Eve – Štědrý večer
Potato salad – bramborový salát
Advent wreath – adventní věnec
Christmas tree – vánoční stromeček
Christmas cookies – vánoční cukroví
We are going to decorate the Christmas tree this
evening.
Dnes večer budeme zdobit vánoční stromeček.

Dorty od Jiřinky

Zdroj: J. Hendrychová

Křížovka s výsledky z minulého čísla
Blahopřeji všem úspěšným řešitelům! Doufám, že jste se
o naší obci zase něco málo přiučili, a pro kontrolu přikládám
správné odpovědi.
Lucie Dvořáková, redaktorka

We usually have potato salad and fried carp for
Christmas dinner.
Na Štědrý večer máme obvykle k večeři bramborový salát
a smaženého kapra.
I have already baked all the Christmas cookies.
Už mám napečeno všechno vánoční cukroví.
I would like to kiss you under the mistletoe.
Chtěl bych tě políbit pod jmelím.
Martina Dvořáková, redaktorka
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