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ÚVODNÍK
Vážení občané,
další jarní měsíc je za námi a sluníčko už zase hřeje, ptáci
zpívají a všechno kvete. Dobrá nálada přichází hned po ránu
sama, když nás sluníčko tahá svými paprsky z postele. Proto,
aby člověku vydržela až do večera, je zapotřebí přeměňovat
problémy na výzvy a zaznamenat každý den alespoň jednu
dobrou zprávu. Tolikrát jsem od vás slyšela, že narcisky podél
chodníku jsou krásné, že mám dobré zprávy schované do zásoby. A jsem ráda, že vám podzimní přičinění naší zahradnice
Markétky udělalo radost.
V dubnu proběhla valná hromada na skládce a několik setkání starostů na téma skládkování, jeho předpokládané ukončení a další věci spojené s novým zákonem o odpadech. Ten
navrhuje mimo jiné rozdělit poplatky za uložení odpadu pro
obce podle toho, jak třídí. Zvýhodněny budou ty obce, které
vytřídí větší podíl celkového odpadu vůči komunálnímu v černých popelnicích. Výchozí stav by měl být 35% vytříděné složky a postupně se bude zvyšovat až na 60%. Dobrá zpráva je, že
už dnes vytřídíme 40%. Problémem, vlastně výzvou je, dostat
se během krátkého období na 60%.
První jarní realizací je rekonstrukce ulice Nad Parkem, která začala přeložkami inženýrských sítí. Na tu naváže stavba
opěrné zdi z gabionů a poté dostane ulice nový povrch. Stavba
bude trvat čtyři měsíce, a pokud tam nebydlíte, nezajíždějte
do ní prosím. Zaparkovat se dá na konci ulice Haškova a dolů
dojít. Omezen bude i pohyb před bývalým úřadem, nyní mateřskou školou Little England. V tomto prostoru bude staveniště a
parkování pro rodiče a nájemníky z čp. 6 je zajištěno u stodoly.
Při přecházení dávejte prosím pozor nejen v tomto místě,
ale i na dalších úsecích, kde překonáváte hlavní ulici Roz-

ZPRÁVY Z OBCE
• Volby do Evroopského parlamentu 2019
Volby do Evropského parlamentu se na území ČR konají
v pátek 24. května a v sobotu 25. května 2019. Právo
hlasovat na území ČR má každý občan ČR, který je zapsán
v seznamu voličů v místě svého trvalého pobytu, věku 18 let
dosáhl nejpozději 25. května 2019 a nevznikla u něj žádná
překážka výkonu volebního práva. Občané jiného členského
státu EU, kteří jsou zapsáni v seznamu voličů pro volby
do EP v místě svého trvalého či přechodného bydliště na
území ČR (o zápis do seznamu požádali nejpozději v neděli
14. 4. 2019 do 16 hodin a stejně jako občané ČR dosáhli 18
let nejpozději druhý den konání voleb a nevznikla u nich
žádná překážka ve výkonu volebního práva).
Volič, který nemůže nebo nehodlá volit ve svém
volebním okrsku, může požádat o voličský průkaz.
S voličským průkazem může volič hlasovat v jakémkoliv
volebním okrsku na území ČR. Voličský průkaz vydává
obecní úřad příslušný podle místa pobytu voliče (tj. ten,
u kterého je volič zapsán v seznamu). Volič může požádat o
voličský průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to
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tockou. Vzhledem k tomu, že je neprůjezdná silnice mezi Velkými Přílepy a Turskem, zvýšil se zde provoz. Jak jsme avizovali
již v minulém čísle, zavřená bude i křižovatka U Korychů, protože se zde budou dělat semafory. Provoz přes naši obec se dá
předpokládat po celou dobu staveb ve vedlejších obcích, tedy
do konce srpna. Místa pro přecházení budou pro větší ochranu
chodců vyznačena vodorovným dopravním značením. S policií řešíme větší dohled nad průjezdem nákladních aut, které
mají objízdnou trasu vedenou jinudy, a také nad překračováním rychlosti. V horní části Roztocké se zbytečně a neuváženě
předjíždí. Prosím zpomalte.
Oprava návsi v prostoru zastávek autobusu je naplánována
na květen. Řešíme ale trasu autobusu, když nebude několik dní
možné projet mezi zastávkami. Po odklonění autobusu můžeme zahájit práce a termín vám sdělíme s předstihem sms-kou
a informací na vývěskách.
Pokud vysazujete na zahradě nové stromy nebo řešíte, jak
nalapat dešťovou vodu a využít ji v bezdeštném období na zalévání, připomínám, že stále probíhá vyplácení příspěvku na
výsadbu i na nádrže na dešťovou vodu. Více informací najdete
na webových stránkách v sekci finanční příspěvky. A budeme
doufat, že přijdou májové deště.
V květnu nezapomeňte zajít s partnerem pro polibek pod
třešeň, protože máj je lásky čas a popřát maminkám a babičkám ke Dni matek. A na závěr děkuji všem, kteří pomohli vyčistit kousek Česka v našem katastru v rámci každoroční celorepublikové úklidové akce.
Terezie Kořínková, starostka

- osobně nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin nebo
- písemně tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu
nejpozději 17. května 2019 v 16:00 hodin. Písemná žádost
musí být opatřena úředně ověřeným podpisem voliče nebo
zaslána v elektronické podobě prostřednictvím datové
schránky (nestačí pouhý e-mail). Obecní úřad předá voliči
voličský průkaz nejdříve 9. května 2019, a to buď voliči
osobně nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným
podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu,
anebo jej voliči zašle.
Volební místnost v obci Úholičky je v zasedací místnosti
OÚ na Návsi čp. 10, 1. patro.
Volební lístky vám budou doručeny do schránek
nejpozději v úterý 21. května 2019.
Kompletní informace o volbách do EP 2019 naleznete
na stránkách ministerstva vnitra - www.mvcr.cz/clanek/
volby-volby-do-evropskeho-parlamentu.aspx.

• Revize komínů
Každoroční pravidelné hromadné revize vašich komínů
s firmou Kominíci s.r.o. proběhnou v červnu, pro rezervaci
termínů volejte na OÚ.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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Souhrn usnesení z 5. VZ zastupitelstva obce, konaného dne 29. 4. 2019
Zastupitelstvo schvaluje:
Usnesení č. 1/5VZ/2019 – Schválení programu včetně
rozšíření o bod
Zastupitelé schvalují navržený program jednání včetně
rozšíření o bod:
15) Uložení prostředků z výnosů u J a T k 22. 4. 2019
16) Nákup pozemku parc.č. 71/5 v k.ú. Úholičky
17) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti CETIN
Usnesení č. 2/5VZ/2019 – Rozpočtové opatření obce č. 1/2019
Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření obce č. 1/2019.
Usnesení č. 3/5VZ/2019 – Záměr směny pozemků – cesty
vzniklé po pozemkových úpravách
Zastupitelstvo schvaluje záměr směnit
– Pozemek – pozemková parcela parc. č. 272/61, orná půda,
o výměře 28572 m2, v k.ú. Únětice u Prahy, obec Únětice,
okres Praha-západ, zapsaný v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Praha-západ, na LV 288 pro k.ú. Únětice u Prahy,
obec Únětice, který je ve vlastnictví obce Úholičky, za
pozemky uvedené v příloze, jejichž vlastníkem se stane
PharmDr. P. S., které vzniknou na základě komplexních
pozemkových úprav v k.ú. Úholičky, zahájených na základě
„oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových
úpravách v katastrálním území Úholičky“, veřejná vyhláška
Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového
úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu, Pobočka
Kladno, ze dne 7. 2. 2017, spis. zn. 2RP2600/2017-537204.
Usnesení č. 4/5VZ/2019 – Smlouva o zřízení služebnosti
(věcného břemene) KTV v ulici Podmoráň
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti
(věcného břemene) s panem Milanem Novákem za uložení
vedení KTV v ulici Podmoráň do pozemků parc. č. 253/1
a 253/2 v k.ú. Úholičky, které jsou ve vlastnictví obce za
cenu 1000 Kč.
Usnesení č. 5/5VZ/2019 – Fond obnovy technické
infrastruktury
Zastupitelstvo schvaluje „ZÁSADY TVORBY A POUŽITÍ
FONDU OBNOVY TECHNICKÉ INFRASTRUKTURY“.
Dokument včetně příloh tvoří přílohu zápisu.
Usnesení č. 6/5VZ/2019 – Nákup finan. prostředků Conseq
Zastupitelstvo schvaluje přesun finančních prostředků ve výši
35 mil. Kč z podílového fondu CONSEQ DEPOZITNÍ PLUS
do nákupu dluhopisů, viz. tabulka v příloze, prostřednictvím
Conseq Investment Management, a.s..
Usnesení č. 7a/5VZ/2019 – Nákup finan. prostředků Amundi
Zastupitelstvo schvaluje dohodu o ukončení Smlouvy
o obhospodařování ze dne 5. 5. 2011 mezi AMUNDI IS
a Klientem a smlouvu o obhospodařování mezi AMUNDI
AM a Klientem.
Usnesení č. 7b/5VZ/2019 – Nákup finan. prostředků Amundi
Zastupitelstvo schvaluje navýšení portfolia o částku 35 mil.
Kč a jeho spravování dle konzervativní varianty s průměrným
výnosem 3 % p. a..
Usnesení č. 8/4VZ/2019 – Žádost o dotaci na činnost 2019
– Přemyslovské Střední Čechy, o. p. s.
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši

5 Kč na obyvatele a rok, celkem tedy 3900 Kč na činnost
Přemyslovských Středních Čech, o. p. s.
Usnesení č. 9/5VZ/2019 – Žádost o příspěvek na dětský
den – Myslivecké sdružení Hubertus
Zastupitelstvo schvaluje finanční příspěvek ve výši 5000 Kč
na pořádání dětského dne 1. 6. 2019 Mysliveckému sdružení
Hubertus.
Usnesení č. 10/5VZ/2019 – Kupní smlouva na pozemky
parc. č. 432/19, 436 a 437 v k.ú. Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku parc. č. 436
o výměře 3776 m2, parc. č. 437 o výměře 270 m2 a 432/19
o výměře 295 m2, celkem 4 341m2, v k.ú. Úholičky, celkem
za 4 900 000 Kč, což činí 1 128,77 Kč/m2. Cena byla
stanovena na základě znaleckého posudku č. 07-1737/2019
zpracovaného dne 10. 4. 2019 Ing. Milanem Mintělem, kde je
stanovena cena obvyklá ve výši 931 Kč/m2 a s přihlédnutím ke
znaleckému posudku, zpracovaném Ing. Zdeňkem Mazákem
v březnu 2019, kde je stanovena cena obvyklá sousedního
pozemku parc. č. 425/24 částkou 1450 Kč/m2. Oba pozemky
jsou předmětem územní studie U Hřiště, zaregistrované
u Městského úřadu Černošice, úřadem územního plánování
dne 28. 4. 2016 a jsou určené k zástavbě rodinnými domy
a k výstavbě potřebné dopravní a technické infrastruktury.
Usnesení č. 11/5VZ/2019 – Úprava pravidel pro vydávání
obecních novin
Zastupitelstvo schvaluje pravidla pro přípravu a tvorbu
obecních novin, jejichž znění je součástí zápisu. Pravidla jsou
platná od čísla 5/2019.
Usnesení č. 15/5VZ/2019 – Uložení prostředků z výnosů
u J a T k 22. 4. 2019
Zastupitelstvo schvaluje uložení prostředků – výnosů ve výši
2 337 000 Kč do J a T Rentier Fund Class A1 s předpokládaným
výnosem 4,3 %.
Usnesení č. 16/5VZ/2019 – Nákup pozemku parc. č. 71/5
v k.ú. Úholičky
Zastupitelstvo schvaluje nákup pozemku parc. č. 71/5 v k.ú.
Úholičky o výměře 82 m2 od firmy XAVOSTAV, s.r.o.,
U Zastávky 182, Nučice, IČO: 27436586 za cenu 1 Kč za
m2, celkem tedy za 82 Kč.
Usnesení č. 17/5VZ/2019 Smlouva o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti CETIN
Zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení
služebnosti na pozemky parc.č. 441/3, 441/5, 441/13, 502/12,
503/1 v k.ú. Úholičky ve vlastnictví obce se společností
CETIN a.s. na uložení kabelů v ulici nad Parkem, Haškova
za cenu 500 Kč.
Zastupitelstvo pověřuje:
Pověření č. 4/5VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy o zřízení
služebnosti (věcného břemene) s panem Milanem Novákem,
IČO: 45899762.
Pověření č. 6/5VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu příkazu k nákupu
dluhopisů, viz. tabulka v příloze prostřednictvím Conseq
Investment Management, a.s.
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Pověření č. 7/5VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu dohody
o ukončení Smlouvy o obhospodařování ze dne 5. 5. 2011
mezi AMUNDI IS a Klientem a smlouvy o obhospodařování
mezi AMUNDI AM a Klientem.

Desatero dobrých sousedských
vztahů

Pověření č. 8/5VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace s Přemyslovskými
Středními Čechy o. p. s.

– neprovádím v neděli odpoledne a raději odpočívám nebo
sportuji.

1. Sekání trávy a řezání dřeva

2. Nadměrný hluk

Pověření č. 9/5VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu veřejnoprávní
smlouvy s Mysliveckým sdružením Hubertus.

– nejen v neděli jsem ohleduplný k sousedům a pokud je
to možné, snažím se jim nezkazit ráno nebo čas oběda,
případně jim to oznámím a domluvíme se.

Pověření č. 10/5VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy
se spoluvlastníky: paní A. H., panem J. J. a panem J. J.

3. Venkovní oslavy a akce

Pověření č. 15/5VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o uložení výnosů do J a T Rentier Fund Class A1.

– vyvaruji se hlučných oslav v hodinách nočního klidu
(po 22 hodině), které by mohly rušit mé sousedy. Budu
ohleduplný a případně oznámím naši plánovanou akci
nejbližším sousedům v doslechu.

4. Venčení psů

Pověření č. 16/5VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu kupní smlouvy
s firmou XAVOSTAV, s.r.o. ., U Zastávky 182, Nučice,
IČO: 27436586.

– v obci mám svého miláčka vždy pod kontrolou a uklízím
po něm. Nenechám ho celou noc venku štěkat, ať se on
i soused dobře vyspí.

Pověření č. 17/5VZ/2019
Zastupitelstvo pověřuje starostku k podpisu smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti se společností
CETIN a. s.

– jsem moderní a nezapomínám na přírodu, třídím do
nádob na sběrných místech nebo pytlů. Pytle vyndávám
ke svozu první středu v měsíci a nenechávám je před
domem zbytečně dlouho před tím. Bio-odpad likviduji do
hnědých popelnic, kompostuji na zahradě nebo ukládám
do velkoobjemových bio-kontejnerů.

Romana Klusoňová, asistentka starostky

5. Třídění odpadu

6. Skládky a nepořádek

Pozvánka do divadla
Kufr plný peněz, policie,
narozeniny, záměna rolí
a sexuální narážky, to
všechno patří mezi nezbytné přísady koktejlu bláznivé komedie Prachy!!!
v divadle Palace.
Jean připravuje večeři na oslavu narozenin svého
manžela, mírného účetního Henryho. Každou chvíli mají
přijít hosté, ale oslavenec má zpoždění. Když konečně
přijde, Jean ho nepoznává. Henry chce okamžitě emigrovat
do Barcelony! Má k tomu ovšem pádný důvod – v metru
omylem sebral cizí kufřík nacpaný bankovkami v hodnotě
tři čtvrtě milionu liber. Ponechat si evidentně špinavé
peníze je však těžší než k nim přijít.
Hrají: Ondřej Vetchý, Vanda Hybnerová, Michal
Novotný, Sabina Laurinová/Nela Boudová, Pavel
Kikinčuk a další.
Pojďte s námi do divadla Palace v pátek 28. 6. 2019 od
19 hodin, vstupenka za 350 Kč. Vstupenky objednávejte
na OÚ.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

– odpad likviduji legálně a vždy po sobě uklízím, aby nám
procházky nekazily odpadky na zemi nebo skládka v lese.

7. Respekt ke spoluobčanům

– respektuji všechny věkové kategorie a jejich potřeby,
vzájemně si pomáhejme.

8. Rychlost jízdy

– při projíždění obcí dodržuji povolenou maximální
rychlost a neohrožuji rychlou jízdou zdraví chodců
a hlavně našich dětí.

9. Znečištění obecní silnice

– vždy se snažím minimálně znečišťovat společné
komunikace (například si dávám pozor při mytí auta,
sekání trávy nebo při složení sypkých materiálů). Když
chodník nebo vozovku znečistím, tak zajistím co nejdříve
nápravu.

10. Topení v kotlích na tuhá paliva

– snažím se ve svém kotli topit tak, abych tím neudusil své
spoluobčany. Stejně tak si dávám pozor, když pálím listí
nebo používám chemické postřiky.
Odměnou dodržování tohoto desatera nám všem bude
nejen na pohled pěkná obec, ale i příjemní sousedé a fajn
atmosféra.
Děkujeme za pochopení a dodržování.
Zastupitelstvo obce Úholičky
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Parkování v obci
Na každou domácnost připadá dnes automaticky jedno auto, většinou ale dvě a v rodinách s
dospělými dětmi i čtyři. S parkováním je už dnes na některých místech problém. I když v obci
nemáme placené zóny ani mnoho zákazů stání, prosím, přemýšlejte o tom, kde parkujete.
Jedná se hlavně o parkování dlouhodobé. Rozmáhá se nám tu jeden nešvar – na obecních
komunikacích se objevují auta, se kterými dlouhodobě nikdo nejezdí, některé už jsou dokonce
vyřazeny z evidence, bez SPZ, vraky. Majitelé počítají s tím, že stání na ulici je v pohodě.
Zkuste si představit, že z každého čísla popisného (a máme jich tu už 285), někdo vyřadí auto
a postaví ho na veřejné prostranství.
Další věc je pronajímání části domu, s čímž je spojeno opět parkování dalších vozidel
navíc. Každá nová nemovitost musí mít zajištěno parkování na vlastním pozemku. Ale co ty,
postavené před účinností zákona? Chceme si zaplnit ulici a někde i chodník auty?
V některých úsecích jsou ulice velmi nepřehledné a nebezpečné. Někde stojí auta po obou
stranách tak, že nelze využívat chodník nebo stojí dokonce na chodníku, přesto, že v ulici
místo na parkování je jen o kousek dál.
Někteří z vás už si pronajali část veřejného prostranství na celoroční parkování, což
je další možnost daná vyhláškou obce (OZV č. 1/2013, sazby v čl. 6 – vyhrazené trvalé
parkovací místo, osobní vozidlo 1 200 Kč/rok).
Pojďme udělat první krok my sami. Zamysleme se, prosím, všichni nad tím, jaké máme
možnosti na svých pozemcích. Vykliďme garáže a zajíždějme do nich, parkujme ve dvorech,
prostě na vlastních pozemcích, pokud máme možnost. Není-li to opravdu technicky možné,
parkujme na veřejných komunikacích tak, aby to nikoho neobtěžovalo, neomezovalo
a neohrožovalo.
Redakce

Zdroj: archiv OÚ

ZPRÁVY Z MŠ
Přivítali jsme jaro!
Jaro je v plném rozkvětu a sluníčko čím dál víc hřeje. Všude létají včely a opylují květy. Ne všude jsou však vítány. Jednoho
dne se na zahradě školky na stráni začaly shlukovat divoké včely. Vypadalo to, že se tam chtějí „zabydlet“. Po dohodě s panem
Uhlířem nám úholičtí dobrovolní hasiči pomohli s jejich odstraněním, aby neohrožovaly děti. Panu Uhlířovi i ostatním
dobrovolným hasičům děkujeme.
Jak rostou stromy? To dětem přiblížil film „Tajemství
Příchodu jara jistě pomohly i naše děti. Na konci března jsme
přes celou obec až k Vltavě nesli Moranu (Mařenu). Děti stromů“. Pohádkovou formou se dozvěděly, jak to s životem
cestou chrastily chrastidly, zpívaly píseň „Neseme Mařenu stromů a rostlin v přírodě je. Sférické kino přijelo až k nám
pěkně přistrojenu….“, říkaly lidové básničky a říkadla, do školky a film se promítal v kopuli velkého nafukovacího
například: „Mařenu nesem s velikým nosem, do vody ji dáme, „stanu“, který během chvilky vyrostl v ložnici v oddělení
jaro přivítáme“. U Vltavy jsme Mařenu odstrojili a dřevěný Veverek.
S jarem jsou spojené také práce na zahradách. I ve školce
kříž, s hlavou ze sena, hodili do řeky. Tím jsme se rozloučili
se zimou. Děti přivítaly jaro ozdobením větvičky (májky) se děti začaly starat o své záhonky. Vyplely je, vysadily
stužkami a za zpěvu písničky „Neseme, neseme májíček…“, nové jahody a do řádků zasázely hrášek, petržel a pažitku.
došly na louku, kde okolo májky tancovaly a zpívaly. Starší O záhonky nyní budou pečovat, zalévat je a pozorovat, jak
děti donesly májíček až ke školce.
vše roste. Odměnou jim budou červené jahody a lusky hrášku.
5
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Také paní kuchařky budou moci jídlo nazdobit petrželkou
nebo pažitkou.
Na začátku dubna jsme předvelikonoční období zpestřili
výtvarnou dílničkou, která byla společná pro rodiče a děti.
Byla zde úžasná tvůrčí atmosféra. Příjemné překvapení
pro všechny připravila paní Konečná, která přinesla na
občerstvení výborné kremrole. Moc jí děkujeme.
Velikonoce byly letos až koncem dubna, tak jsme měli
dost času, abychom dětem dostatečně přiblížili tradice
a zvyky s nimi spojené. Nejvíce děti bavilo malování kraslic
nebo výroba zajíčků. Také se učily velikonoční koledy
a písničky. Četli jsme si příběh o ztracené pomlázce z knihy
Chaloupka na vršku a povídali si o dalších zvycích spojených
s Velikonocemi – o Škaredé středě, Zeleném čtvrtku, proč
zvony odlétají do Říma a proč se chrastí s řehtačkami, kdy
chlapci pletou pomlázky a dívky malují vajíčka, nebo jak
to chodí o velikonočním pondělí. S tradicemi bylo spojené
i hudební vystoupení „Velikonoce, aneb jaro vítej“, do
kterého herci zapojili také děti.

www.obec-uholicky.cz

Neseme Mařenu pěkně přistrojenu ...

Zdroj: archiv MŠ

Na závěr bych chtěla připomenout, že zápis nových dětí
do MŠ Úholičky, pro školní rok 2019/2020, proběhne
6. května.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Jaká byla Noc s Andersenem?
Letos jsme se opět zapojili do celostátní akce pořádané knihovnami – Noc s Andersenem, téma večera se lehce dotýkalo
sedmdesátého výročí nakladatelství Albatros.
Poslední březnový pátek se obecním úřadem prohnalo
utěšeně velké stádečko soutěživých dětí. Prvním, pro některé
náročným úkolem, bylo rozdělení se do družstev. Každé
družstvo dostalo “pas” se seznamem stanovišť (stanovištěm
byla jedna kniha z nakladatelství Albatros), ale vyrazit do
terénu mohlo až po popsání alespoň tří knih z “pasového”
seznamu. Následoval trysk po stanovištích.
Tradiční hasičské stanoviště Ferda mravenec ve stodole
bylo letos v oslabení, děti pobíhaly po celé stodole hledaje
stejné obrázky z této knížky. Oáza klidu a kreativní pohody
byla na stanovišti Dášeňka, čili život štěněte v ateliéru, kde
se vyráběli pejsci. Mírně adrenalinové stanoviště Staré řecké
báje a pověsti se nacházelo v zasedačce. Úkolem nebojácných
reků bylo připravit obávanou Gorgonu Medúsu ne o hlavu,
ale pouze o paruku. Nebezpečí zkamenění ovšem hrozilo i
našim dětem, a tak se musely přibližovat pozpátku, dívat se
jen do zrcadla a úkol splnit tímto fikaným způsobem.
Velkým hitem se stalo stanoviště pizza s Pipi dlouhou
punčochou. Těsto nám připravila paní Jiřinka, která
zadělávala ze 7kg a posléze pekla a pekla a pekla. Děti si
na tomhle stanovišti, těsto vyválely a na pizzu naložily co
mají rády… potom ji zbaštily k večeři. Tohle stanoviště bylo
pro Pipi, její tým a hejno pomahačů a nosičů pizzy logisticky
nejnáročnější. Domnívali jsme se, že nakoupené šunky, sýry,
salámy a jiné pochutiny budou stačit, ale ono ne. Po dalších
několika návštěvách v místních potravinách, kdy se pán ptal,
jestli už konečně může zavřít, se podařilo dozdobit poslední
asi padesátou pizzu a oddechnout si. Děkujeme mockrát
tomuto statečnému stanovišti.
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Pizza s Pipi

Zdroj: archiv knihovny

Další zastavení mělo muzikální téma – Lidové písničky
s Josefem Ladou. Děti měly poznat, o jakou lidovku jde jen
z melodie hrané na kytaru, a pak vybíraly správné obrázky,
které se k dané písničce vztahují. Jako zlatý hřeb ji měly
zazpívat.
V knihovně byla stanoviště dvě, jedno s knihou A pak
se to stalo o rozvázaných tkaničkách. Úkol byl jednoduchý,
co nejrychleji zavázat tkaničku. Rekordní čas byl 7 sekund,
opravdu úctyhodný výkon. Další stanoviště Krteček,
prověřilo pozorovací schopnosti a paměť. Komplikovaný
obrázek s několika krtečky, přehršlí žížal, sluníček, zajíců
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a jiné havěti měly děti pozorovat jednu minutu a zapamatovat
si co nejvíc detailů. Pak odpovídaly na záludné otázky typu:
“Jakou barvu měla konvička?” nebo “Co bylo v televizi?” Je
naprosto neuvěřitelné, jak moc si děti pamatují.
Závěr hry se konal v zasedačce, kde děti zblajzly pizzy
a spoustu dalších dobrot. Rozloučili jsme se s nepřespávači
a zbylých 28 dětí si rozložilo ležení tak, aby dobře vidělo na
film Mikulášovy patálie. Pak následovalo předlouhé čtení na
dobrou noc z Řeckých bájí a pověstí. Kolem jedenácté usnuli
i ti nejvytrvalejší povídálci.

Ráno v 5:45 otevřelo jedno dítko oči a s velkou radostí, že
párty pokračuje, vzbudilo zbytek osazenstva. Společně jsme
se nasnídali. Mockrát děkujeme všem za výborné buchty,
koláče, jahůdky, chlebíčky, šneky, ovoce, zeleninu, popcorn
a jiné dobroty. Vzhledem k tomu, že rodiče si pro děti měli
přijít až na osmou, zbyl čas na několik skupinových her.
Letošní Noc s Andersenem se povedla a to hlavně díky
ochotné a obětavé spolupráci mnoha dospělých i teenagerů.
Všem vám mnohokrát děkuji a cením si vaší pomoci.
Martina Hrubešová, knihovnice

KULTURA A SPORT
Jak bylo na velikonočním jarmarku?
V sobotu 14. dubna se sešly rodiny s dětmi, aby se zabavily
tvořením – malováním dřevěných vajíček, vázáním květin
nebo malováním pískem. Akce se konala v mléčnici
úholičského zámeckého statku, kde k příjemné domácké
atmosféře přispíval hořící oheň v kamnech a spousta
rozmanitých dobrot. Sjeli se sem prodavači domácích mýdel,
medů, másel, jogurtů a sýrů. Mohli jste si zde zakoupit různé
ozdůbky, ručně vyráběné šperky, plyšáky, ale i čerstvé pečivo
nebo květiny. Na zámku panovala milá předvelikonoční
atmosféra. Děkujeme organizátorům i všem prodejcům za
hezké jarní odpoledne.
Kamilla Hrubešová, redaktorka

Velikonoční zdobení

Zdroj: archiv OÚ

Šikovná Ú-holka – zdobení perníčků

Ručně vyráběné skleněné šperky

Zdroj: K. Hrubešová

Květiny

Zdroj: K. Hrubešová

Zdobení velikonočních perníčků probíhalo letos v komorním
duchu. Lektorkou byla samozřejmě místní cukrářka
a pekařka Jiřinka.
Všichni jsme měli připravené sady k tvoření: napečené
perníky – vajíčko, slepičku, zajíčka, beránka a kuřátko a každý
své sady polev ke zdobení. Jiřinka profesionálně nazdobila
a my jsme se pokoušeli její umění aspoň trochu napodobit.
A jelikož fantazii se meze nekladou, nakonec jsme měli růžové
kohoutky, puntíkaté zajíčky i kuřátka….barvy k Velikonocům
přece patří. Vrcholem a metou pro nás byl beránek, který se
nakonec povedl lépe, než jsme předpokládali, vlna šla všem
od ruky. A protože na zdobení byli i tři starší děti, vyzkoušeli
jsme je ze znalostí velikonočních svátků. Nutno podotknout,
že umějí rychleji vyhledávat na internetu, takže nakonec jsme
Škaredou středu, Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu,
Boží hod velikonoční a Velikonoční pondělí dali dohromady.
Romana Klusoňová, Ú-holka
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Plešivec – brdský samorost
Úholičští TOMíci mají za sebou první výpravu, a protože věříme, že nejsme jediní, kdo se rád toulá našimi luhy a háji, chceme
za sebou nechávat malé navštívenky pro ty, kdo by se snad chtěli vydat v našich stopách.
Plešivců je v Čechách spousta. Ten, který jsme navštívili my,
je dominantou Brd a tyčí se nad městečkem Jince. Je trochu
vystrčený z hlavního hřebene do kraje, což mu dodává na
monumentálnosti, na kterou by se svými 650 metry jinak
neměl úplně nárok. Důvodů, proč jej navštívit, je mnoho.
Již od neolitu byl vrch obydlen různými kulturami, které
jej pečlivě opevnily, dřívější valy jsou dodnes dobře patrné.
Samotný skalnatý vrcholek nejen že poskytuje úžasný pohled
do kraje, ale je zde silně cítit i duchovní odkaz předků, kteří
zde bezpochyby prováděli rituály k uctění bohů.
Mladší stopy zde zanechali a dosud zanechávají trampové,
pro které byl vrch vždy oblíbeným cílem čundrů. Na jejich
tábořiště tu narazíte na každém kroku. Hned pod vrcholem
pak můžete najít i unikátní, trochu smutný pomník v podobě
Zdroj: P. Soper
bronzového širáku, pod kterým postupně přibývají jména Pravý trampský oběd
kamarádů, kteří již opustili tento svět. Ideální místo pro Bardotkou, kvůli které se prý do Brd vypraví i nejeden
rozjímání u ohně, ale nakonec i pečení buřtů, protože život cizinec. Pokud jde o pěší trasu, vyzkoušeli jsme a jako vcelku
ideální můžeme doporučit trasu z Lochovic do Jinců.
jde dál a Plešivec stále žije.
A protože nás ta trampská romantika poněkud dojala,
Plešivec je opředený mnoha bájemi o dracích, obrech
i o dobrém duchu Fabiánovi, brdské obdobě Krakonoše. vyrážíme na první víkendovou výpravu 10. 5. do trampské
Najdete tu i stopy partyzánů, jak jistě ví každý obdivovatel chaty Psí zub nad Štěchovickou lagunou ve stráních pod
Hrdého Budžese, jeden již se neviklající viklan a spoustu Medníkem. Každý v oboru aspoň trochu zběhlý už ví, že
budeme hledat Babičku Mary.
pramenů s bezpochyby zázračnou vodou.
Stále rádi přivítáme nové parťáky. Stačí se ozvat na mail
Je zkrátka spousta důvodů, proč sem vyrazit. A pokud by
to nestačilo, vězte, že vás sem i nazpět doveze vlak Cyklo- soper@seznam.cz nebo telefon 775 046 796.
Brdy tažený legendární lokomotivou, pečlivě oprašovanou
Pavel Soper, vedoucí oddílu

Úholičky se účastní výstavy
Má vlast cestami proměn –
Příběhy domova
Dne 18. května proběhne na Vyšehradě zahájení
11. ročníku národní putovní výstavy Má vlast
cestami proměn – Příběhy domova. Výstava
přináší svědectví o příznivých proměnách
zanedbaných míst a sídel v naší krajině.
Mezi 110 novými proměnami se letos objeví i naše
Úholičky se statkem čp. 10. Panelová výstava je
putovní, takže ji budeme moci vidět i u nás během
svatováclavských slavností.
Pokud budete chtít přijít přímo na Vyšehrad,
bude vás na pódiu u kostela sv. Petra a Pavla čekat
bohatý kulturní program, který doplní vyhlašování
vítězů, hlasování veřejnosti i odborné poroty o
nejlepší proměnu 10. ročníku a slavnostní akt
zahájení 11. ročníku. V sadech pořadatelé chystají
jarmark certifikovaných regionálních výrobků.
Těšit se můžete na krajové kulinářské speciality i
řemesla. Představí se také jednotlivé kraje České
republiky, které vám nabídnou spoustu tipů na
výlety i dovolenou.
Více viz http://cestamipromen.cz/
Redakce
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Kam za uměním?
Jarní dny přímo vybízejí k dlouhým procházkám, výletům a jízdám na kole podél řeky. Proč tedy zůstávat zavřený
v místnostech? Tentokrát vám doporučím spíše výlet za motýly, než návštěvu výstavy. Využijte dobrého počasí a vydejte se
do botanické zahrady:
“Víte, že i mezi motýly jsou jak peciválové, již se za celý
život nehnou z jednoho místa, tak i velcí cestovatelé, kteří
uletí obrovské vzdálenosti? Vydejte se na cesty a poznejte
svět z motýlí perspektivy. Pokud budete mít štěstí, spatříte na
vlastní oči magický okamžik líhnutí motýlů z kukel umístěných
v expozici. Přijďte obdivovat jejich první vzlétnutí, ladný
pohyb vzduchem i pestrobarevnou přehlídku motýlích křídel.
Otakárci, babočky i noční martináči a mnoho dalších, celkem
více než 5000 kukel 50 druhů motýlů, se objeví v plné kráse
na pozadí tropické džungle.”
Skleník Fata Morgana, Botanická zahrada hl. m. Prahy,
11. 4. – 26. 5. 2019, úterý – neděle, 9:00 – 19:00
V rámci výstavy bude probíhat prodej pokojových
i venkovních rostlin firmy Pokojovky.cz.
Kamilla Hrubešová, redaktorka

Ilustrační foto

Úspěchy našich stolních tenistů
V letošním roce se našim týmům podařilo vyhrát soutěže OP1, OP2 a v OP3 jsme získali 2. místo.Týmy z prvních a druhého
místa postoupili do vyšších tříd, což je největší úspěch za trvání našeho oddílu stolního tenisu. I naši mladí stolní tenisté
a tenistky se na jednotlivých turnajích již výrazně prosazovali. Chtěl bych touto cestou všem poděkovat za výbornou
reprezentaci našeho oddílu stolního tenisu.
Závěrečné tabulky regionální soutěže družstev Praha-západ sezóna 2018–2019:
OP I 			

OP II

OP III

TJ Úholičky A 		
Sokol Libčice B T
Viktoria Vestec A
Sokol Lety A 		
Sokol Rudná B 		
Sokol Roztoky C 		
SK Viktorie Ořech B
Řevnická sportovní
Sokol Černošice A
Sokol Mníšek D 		
Sokol Středokluky A

TJ Úholičky B 		
J Sokol Únětice A
SK Viktorie Ořech C
SK Viktoria Vestec B
Sokol Libčice C 		
Sokol Libčice D 		
SK Viktorie Ořech D
Sokol Mníšek E 		
Sokol Lety B 		
Sokol Černošice B
SK Viktorie Ořech E

TJ Slavoj Davle
TJ Úholičky C
Sokol Rudná C
SK Viktorie Ořech G
TJ Sokol Únětice B
SK Viktorie Ořech F
Sokol Roztoky D
Sokol Černošice C
Sokol Středokluky B
Sokol Mníšek F
TJ Úholličky D

Postupy:
TJ Úholičky – do KP 2
TJ Úholičky B a TJ Sokol Únětice A
– do OP 1
TJ Slavoj Davle a TJ Úholičky C
– do OP 2

Pozvánka na závěrečný turnaj nadstavby

SOKOLSKÝ POHÁR 2019
Sobota 4. 5. 2019 od 9:00
Zveme vás do naší tělocvičny na stolní tenis nejvyšší okresní úrovně! Přijďte podpořit naše nejlepší hráče.
Do finále postoupili vítězové základních skupin:
A TJ Úholičky A
B TJ Sokol Libčice, Sokolí ptactvo
C TJ Sokol Roztoky C
D TJ Sokol Lety letí
Vilém Kozel, oddíl stolního tenisu
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Uklidili jsme část Úholiček
Celostátní akci “Ukliďme Česko”, která se konala 6. dubna,
přišlo v Úholičkách podpořit asi 30 dospělých dobrovolníků
a několik dětí.
Tento rok se uklízelo na obecním zalesněném pozemku naproti
skládce pod Turskou silnicí, kde lidé vyhazují z aut nejrůznější
odpady jako PET lahve, sklo, stavební materiály, kabely,
pneumatiky, ale i mršiny zvířat (děti kosterní nálezy označily
za “dinosaury”). Dobrovolníci těmito odpady naplnili několik
tuctů odpadkových pytlů, odváleli z lesa řadu pneumatik,
vytahali z půdy zarostlé kabely, pomohli vysekat přebujelé
křoviny i trní a za několik hodin byl les pod cestou uklizený.
Snad tak i chvíli vydrží. Děkujeme všem dobrovolníkům,
kteří se na této akci v sobotním dopoledni podíleli.
Kamilla Hrubešová, redaktorka

Úklid lesa pod skládkou

Zdroj: archiv OÚ

INZERCE

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Skládka v Úholičkách
Skládka určitě nepatří mezi klenoty, kterými se mezi známými v diskusi o Úholičkách chlubíme. Název vyvolává ve spojení
s obcí averzi sám o sobě a rovněž dopady na obec byly předmětem velkých diskusí už v době jejího vzniku.
Začali jsme se bavit i o několikaletém prodloužení provozu
skládky. Ano, je populární vzít hrdě vlajku očisty krajiny
do rukou a jít vzorem, protože nesouhlasem se skládkou
si myjeme ruce, že při prodloužení provozu zaneřádí okolí
nepořádkem a smradem, a že tedy skládku rozhodně ne. Jak
už ale bylo kolikrát řečeno, úroveň komunikací ani veřejných
staveb v obci by bez skládky těžko dosáhla stávající úrovně
a upřímně, možná i občasné odměny zvyšují úroveň
společného života, včetně podpor obyvatelům.
Protože obec byla nucena poměrně dlouho v blízkosti
skládky žít, z části si již na její chod zvykla. Plnění skládky
se obec v podstatě nedotýká, probíhá přes sousední obce
a dopadem na chod obce zůstává zafoukaný nepořádek
a občasný smrad, o kterém však vlivem sousední kompostárny
často nevíme, odkud pochází. Tady vidím určitě prostor pro
obecní aktivity. Určitě by nemuseli nafoukané odpadky sbírat
dobrovolně občané obce, ale šlo by zjednat placenou brigádu
třeba několikrát za rok, na rozpočtu by to být vidět skoro
nemuselo a možná by šlo přitlačit k pořádku trochu více firmu
Regios. A smrad? Ano, to je bohužel nucená daň. Nemyslím
si ale, že to všem tak moc vadí, když v topném období
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procházím obcí a místy se mi z komínů zvedá žaludek. Tím
chci říci, že skládka asi ve znečištění není na prvním místě,
možná ji předčí i náš potok.
Při uvažování o dalším osudu skládky je potřeba pořádně
zvážit i poslední faktor. Jaké máme do budoucna zajištěny
příjmy z daní nebo dalších aktivit? Pokud se podívám na
hospodaření obce, je příjem za uložení odpadu v roce 2018
41 mil. Kč, v dalších letech obdobně a tento příjem je tak
bezkonkurenčně největší. Jsou plánované poměrně velké
výdaje, které by se při škrtnutí příjmů musely také seškrtat.
Ano, jde přežít i s minimem, je ale otázka, co je lepší.
I ze získaných peněz se dá investovat v budoucnosti do velmi
hezkého životního prostředí v Úholičkách, které bude mít
podstatně delší trvanlivost než několik let dalšího provozu
skládky. Vhodně by z toho šla možná podpořit opatření na
snížení toho největšího smradu v Úholičkách, z komínů.
Já bych se přimluvil, aby se z toho zaplatil i průchod pro
zvířata přes plánovanou cestu do Podmoráně, jinudy opravdu
nemohou přejít.
Václav Voltr
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V obci vám nejvíce chybí bazén
V obci vám nejvíce chybí bazén. Ten opravdu stavět nehodláme...V těchto dvou větách citovaných z Úvodníku Obecních
novin 3/2019 starostka jasně a lapidárně vystihuje svůj vztah k občanům. Celý Úvodník se ostatně nese v dikci MY a VY.
Neměla by starostka občany zastupovat? Hlásat jejich přání a vést je ke zdárné realizaci?
Z citovaného souvětí se dozvídáme ovšem ještě mnohem si pět temp tam a pět zase zpátky; chceš-li plavat víc, dojeď si
více o postojích starostky: a) k životnímu prostředí – kdo autem na koupaliště do Kralup nebo jinam.
chceš, postav si bazén doma, naplňuj si ho několikrát za
Zajímavé je, že o pár odstavců dál se z jejího Úvodníku
sezónu vodou; vody je dost a není třeba s ní šetřit. Za b) ke dovídáme: Třicet procent dotázaných (spíše asi respondentů,
společenskému životu – cákej se doma sám se svou rodinou, protože dotázáni byli všichni občané, avšak všichni
proč bys měl vysedávat a klábosit s jinými občany na neodpověděli. Pozn. aut.) by přišlo s vlastním nápadem.
trávníku u bazénu – takový přežitek z dob starověkého Řecka Budeme se na ně těšit. Zdá se, že někteří už přišli s nápadem –
či kapitalistické První republiky tady nechceme; chlapi si s nápadem bazénu. Ale zřejmě zůstane jenom u nápadu a toho
můžou pokecat v hospodě, mladé maminky u pískoviště. Za těšení se. Bude se tedy realizovat teprve takový nápad, který
c) ke sportovnímu vyžití – kdo máš svůj domácí bazén, plav by starostka mohla vydávat za svůj?
Libor Hofman
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Ekologická rizika a problémy o kterých politici v Úholičkách mlčí
Komunistický režim se vyznačoval tím, že se o důležitých problémech nehovořilo. Podobnou praxi zavedli i místní politici.
Občané se z novin například nesmí dozvědět, kdy firma FCC Regios začala s vedením obce vyjednávat o záměru navýšení
skládky, přestože elementární žurnalistická poučka říká, že časová informace je základem každé zprávy. Proč se tato
informace v obecní zprávě neobjevila, je zřejmé.
Když na přelomu ledna a února zastupitelstvo rozeslalo
obecní anketu a dotazovalo se, jak jsou občané spokojeni s
životním prostředím, nechtělo občany politicky znepokojovat
informací, že se zároveň jedná s firmou FCC Regios
o navýšení skládky.
Obecní politika není demokratická, protože komunální
politici manipulují s informacemi. Proto se neptají například
v rámci ankety, zdali by občané v souvislosti se zlepšením
životního prostředí Úholiček, souhlasili s navýšením skládky.
Z obecních novin se občan může maximálně dozvědět
komickou informaci, že zastupitelstvo požaduje více zeleně
na pozemku před skládkou. Zřejmě proto, aby ekologický
problém nebyl příliš na očích. O jakých rizicích a problémech
se mlčí?
1) O úniku emisí do ovzduší,
2) o erozi obnažených geotextílií a fólií,
3) o územním sesuvu či úniku zemního plynu,
4) o kontaminaci a prosakování toxinů do spodních vod,
5) o metanu, který uniká ze skládky, který je 30krát agresivnější skleníkový plyn než oxid uhličitý, navíc únik metanu
se zachytává jen částečně,
6) o vznikajícím metanu, který tvoří dvacet procent skleníkových plynů,
7) o zápachu, a že lidé dýchají zdraví škodlivý skládkový
plynový koktejl,

8) o globálním ekologickém efektu, kdy navýšení skládky
mnohonásobně převýší všechny ekonomické výhody,
9) že skládku je možné z dálky identifikovat i podle
mnohatisícové kolonie ptáků, kteří se krmí odpadky, jenž pak
roznášejí po okolí, přestože zákon vyžaduje, aby skládkaři
zajistili odpad před únikem,
10) že například plastové zbytky, které se firmám nevyplatí
zpracovat se zahrabou na skládce, která je pořád ještě levná,
protože za tunu odpadu v Úholičkách u Prahy zaplatí svozový
vůz 1 260 korun, zatímco v pražské spalovně 1 700 korun,
11) že obec se bude brzy nacházet ještě v horším životním
prostředí, neboť kromě skládky se jí dotkne i dostavba
Pražského okruhu, buď v platné variantě územně plánovací
dokumentaci přes Suchdol nebo pokud Iniciativa Starostové
pro okruh zlobbuje posunutí okruhu, pak bude veden kolem
Turska a Úholiček,
12) že kompenzace pouze korumpují a jsou součástí systému,
které poškozuje životní prostředí,
13) že riziko skládkových plynů z hlediska lidského zdraví,
nespočívá jen v existenci zapáchajícího sirovodíku, ale
že skládkové plyny jsou koktejlem všeho možného, a že
navíc neexistuje seriózní trvalý monitoring, který by měřil
koncentraci těchto plynů v obci.
Politicky svobodně dýchat znamená dýchat především
čistý vzduch a ne zamořený politickou nekulturou!
Miroslav Vodrážka
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KALENDÁŘ AKCÍ
4. 5.

O králi z Okoře a draku Hromburácovi – loutkové představení divadla Manetka,
Areál zámku, Úholičky
od 14:00, vstupné 50 Kč

4. 5.

Bazar oblečení pro děti od 6 let – 13:00–16:00, finanční výtěžek bude poskytnut
Sál domu U Korychů,
dětem z FOD Klokánek na taneční tábor Camp od (Jam) Dance 2019. Neprodané
Velké Přílepy
oblečení bůže být darováno Klokánku.

5. 5.
neděle

Plavba z Prahy přes Roztoky, Úholičky, Libčice a Kralupy nad Vltavou do Výletní loď Jan Plezier,
Mělníka
Vltava

8. 5.

Veterání 2019 – 40. ročník soutěže elegance historických vozidel, 9:00–16:30

Zámecký areál, Roztoky

Výprava TOMíků – celovíkendový výlet na chatu Psí zub

okolí Štěchovic

11. 5.

Bleší trh – 9:00–15:00

Nám. 5. května, Roztoky
(prostranství před MÚ)

11. 5.

Farmářské trhy – 9:00–14:00

prostor před disko RaI,
Tuchoměřice

18. 5.

Marná snaha – koncert pražské kapely (country a folk), od 18:00

Restaurace Na statku,
Úholičky

sobota

sobota

středa

10.–12. 5.
pátek-neděle

sobota

sobota

sobota

18. 5.

Festival Zámeček – od 13:00, koncerty, divadla, deskové hry, taekwondo, jóga
Zámecký areál, Roztoky
smíchu a další ...

18. 5.
sobota

Znovuotevření Únětického pivovaru – oslavy 8. výročí, celodenní doprovodný
Únětický pivovar
program, vstup zdarma

18. 5.

Klubíčko se vrací – předtkalcovské techniky, výstava

sobota

do

sobota

25. 5.
sobota

24.– 26. 5.
pátek-neděle

Městské muzeum,
Kralupy nad Vltavou

Den indické kultury – festival Dváraka, 10:00–17:00, vstupné: dospělí 50 Kč,
Zámecký areál, Roztoky
děti do 15 let 30 Kč, do 3 let zdarma

Evropské dny soukromých hradů a zámků
Výstava koláží M. Horníčka, zámecký jarmark, divadélko pro děti, koncert Areál zámku Úholičky
harfenistky I. Pokorné, ukázka dovednosti filmových koní, exkurze do chocolaterie
U zámku

30. 5.

Děti seniorům – návštěva v MŠ, 10:00–11:30

MŠ Úholičky

22. 6.

Den na řece – od 13:00

Náplavky kolem Vltavy

čtvrtek

sobota
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