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ÚVODNÍK
Vážení občané,
tento měsíc přináší konečně uvolnění opatření a pozvolný návrat k normálnímu životu. I naše věková skupina už dostala
prostor k registraci na očkování a vím, že mnozí ho využili.
Vidí to jako cestu k normálnímu životu – sportu, cestování
i návštěvě kulturních akcí.
I my po dlouhé době uspořádáme sportovní akci u příležitosti zprovoznění víceúčelového hřiště Na Habří. Oslavíme
tak Den dětí soutěžemi, závody a turnaji v různých sportech.
Zveme ale i všechny ostatní obyvatele, nejen děti, v pátek
4. 6. 2021 v 17 hodin.
Tento měsíc se také podařilo dotáhnout do konce jeden ze
dvou vítězných návrhů participativního rozpočtu – radar na
Roztocké ulici. Už plní svůj účel a zpomaluje auta na vjezdu
do obce. Nikdo nechce, aby jeho poznávací značka blikala na
displeji, protože překročil rychlost.
Na toto téma jsem vyslechla i žádost některých obyvatel Podmoráně, zda by nemohlo být měření umístěno i tam.
O pomoc s řešením rychlé jízdy do Podmoráně jsme požádali

ZPRÁVY Z OBCE
• Revize spalinových cest (komínů)
s Kominíky s.r.o.
Revize komínů jsou letos naplánovány na 14., 15. a 16.
června jako obvykle po půlhodinách od 8:30 do 16:00
hodin (obědová pauza 11–12 hodin). Pro rezervaci
termínu volejte na obecní úřad.

• Aplikace Mobilní Rozhlas
Množí se nám v obci parkování na travnatých
plochách, průjezd po polních cestách a podobné
nešvary. Pokud někde zaznamenáte vozidlo či jiný
jev, který na místo nepatří, máte možnost nás o tom
informovat prostřednictvím „Fotohlášky – Zmapuj to“
v aplikaci Mobilní Rozhlas, kterou si stáhnete do svého
mobilního telefonu.

• Klid od hlučných strojů a prací
Opakování je matka moudrosti, a proto jako každé jaro
připomínám platnou obecně závaznou vyhlášku, která
upravuje používání, respektive nepoužívání hlučných
strojů v neděli a o svátcích v době od 12 do 16 hodin.
Buďte prosím ohleduplní k sousedům a dopřejte jim
klidné nedělní či sváteční odpoledne.

• Stravenky pro studenty
Z důvodu návratu všech žáků do škol je prodej
stravenek pro studenty k 31. 5. 2021 ukončen.
Romana Klusoňová, asistentka starostky
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oddělení dopravní policie. Přislíbili nám měření v této ulici
(četnost s ohledem na rozsah území, které spravují) a současně nás v odpovědi odkázali na projekt, který jsme pro ulici
Podmoráň projednávali a který byl vloni částečně realizován. Policie k projektu vydala souhlasné stanovisko, zejména
k osazení zpomalovacích prvků, a doporučuje, abychom je
nainstalovali.
Co se týká bezpečnosti v dolní části Podmoráně u viaduktu, zde byla ve spolupráci s obecní policií osazena fotopast.
Data spravuje pouze obecní policie a cílem je zamezit v této
části obce vandalismu a krádežím.
Po květnových deštích byla Vltava na prvním povodňovém
stupni a náplavka zase zmizela na pár dní pod vodou. Nicméně voda už je zase zpátky v korytě, tak doufejme, že v něm zase
co nejdéle klidně poteče.
Klid přeji nám všem. Také by bodlo víc sluníčka, s ním má
člověk hned lepší náladu.
Terezie Kořínková, starostka
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Z deníku hasičů
13. 5. naše jednotka vyjela odstranit spadlý strom v chatové
oblasti v obci Okoř.
Martina Dvořáková, redaktorka

Co se děje v obci
•
•
•
•
•
•

Vysázeli jsme letničky
Osadili jsme zákazy vjezdu na polní a lesní cesty
Osadili jsme domeček k víceúčelovému hřišti, kde
bude k dispozici náčiní a příslušenství k hřišti
Přesázeli jsme velkoobjemové truhlíky na nádvoří
Neustále uklízíme nepořádek u míst pro tříděný odpad
Sekáme
Terezie Kořínková, starostka

Informace Mysliveckého spolku
Svrkyně - Velké Přílepy
Nebuďme lhostejní
Odstranění spadlého stromu na Okoři

Zdroj: JSDH Úholičky

Informace Obecní policie Velké Přílepy
Vážení spoluobčané,
nejprve bych touto cestou chtěl poděkovat všem zúčastněným
složkám, které se významně podílely na potlačení covidové
situace. Díky bych také chtěl říci hlavně osobám, které toto
vykonávali jako dobrovolníci na úkor svého soukromého
života a vlastních prostředků.
Věřím, že tato situace je již za námi a nyní už bude možné
vracet se postupně do nového života.
Blíží se letní období, kdy obecní policie eviduje nárůst
událostí spojených s nepozorností, zejména u dětí, dále pak
dochází k častému nezajištění majetku (vrata pozemku,
garáže, odstavená kola, otevřená okénka vozidel atd.). Tímto
se naplňuje věta: příležitost dělá zloděje!!!
Vzhledem k opatřením, která každoročně OP Velké
Přílepy v těchto měsících přijímá, musím konstatovat, že se
nám velmi daří tuto trestnou činnost eliminovat, nicméně
není možné být všude.
Z činnosti OP bych zmínil úzkou spolupráci s Policií
ČR, dále bych zmínil, že došlo k doplnění a rozšíření
zdravotnického materiálu, a tímto k účinnější možnosti
prvotního ošetření před příjezdem záchranné služby. Dále pak
k postupnému rozšíření kamerových bodů, které významně
přispívají k odhalování trestné činnosti a přestupkového
jednání.
Chtěl bych také zmínit aktivní spolupráci s mysliveckou
stráží ČR, která eviduje několik případů porušování zákona.
Závěrem bych zmínil, že obecní policie nezajišťuje
nepřetržitou službu a pracovní činnost upravuje dle nutnosti
vyplývající ze situace. Kontakt na hlídku ve službě 602 862
177, případně linka 158.
Vrchní komisař Martin Ventura
vedoucí strážník OP Velké Přílepy

Srnčí zvěř je nejmenší parohatou zvěří, která žije v našem
nejbližším okolí. Otázkou však je, jak dlouho naše vzájemné
soužití vydrží. Na veškerou volně žijící zvěř, srnčí nevyjímaje,
je vyvíjen obrovský tlak.
Kvůli zvýšené výstavbě se snižuje její životní prostor, zvýšený
ruch ve volné přírodě není pouze víkendovou záležitostí a nutí
zvěř k neustálému pohybu. Nevím, jestli si všichni uvědomují,
že srnčí je zvěří přežvýkavou, která ke svému životu nutně
potřebuje klid. Srnčí má během dne kolem deseti pastevních
cyklů, přijatou potravu potřebuje následně v klidu přežvýkat
a dostat tak do svého organismu potřebné a nepostradatelné
živiny. V případě neustálého rušení je paradoxem, že srnčí
zvěř i s plným trávníkem (žaludkem) může hladovět. Můžeme
se snažit, jak chceme, ale pokud nezajistíme srnčí, respektive
veškeré volně žijící zvěři klid, tak se během velmi krátkého
času budeme loučit, a to na vždy!
Možná bude pro někoho překvapením, že čerstvě narozené
srnče má asi dvacetiprocentní šanci na přežití prvního roku
svého života. Prvním nebezpečím je průběh sklizně pícnin
na zemědělských pozemcích, další nástrahu představuje
provoz na místních komunikacích, velmi málo známou
a nediskutovanou záležitostí jsou následky stresových situací
(spontánní ohňostroje, petardy a třeba i koncerty na Okoři),
kdy se vyděšená zvěř doslova umlátí v oplocení místní
zástavby. V současné době je však největší pohromou pro
veškerou zvěř volně pobíhající pes!
Zákon o myslivosti zakazuje volné pobíhání psů ve volné
přírodě, ale zkuste toto vysvětlit jejich majitelům. Není
vůbec důležité, o jaké plemeno psa jde, jestli se jedná o psa
velkého nebo malého, mimo vliv svého pána, když narazí na
zvěř, jsou z nich šelmy. Srnčí zvěř je rychlá pouze na krátkou
vzdálenost, nevydrží štvaní a během krátké doby zcepení.
Uštvat srnčí dokáže i jezevčík! Následný scénář má dvojí
průběh, v prvním případě je srnčí stržené na místě a zhasíná,
ve druhém případě se potrhané s otevřenými zraněními
a krvácející potácí a čeká na svůj konec. Za poslední tři
roky, jenom v honitbě Svrkyně, bylo volně pobíhajícími psy
strženo 18 kusů srnčí zvěře, během letošního května se toto
číslo zvětšilo o čtyři další kusy. Nepřeji nikomu, aby musel
likvidovat následně tyto pozůstatky, je to pouze pro otrlé
povahy.
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Ilustrační foto

Ne všichni majitelé psů jsou stejní, s některými se lze ve
vší slušnosti domluvit, někteří nekomunikují vůbec, někteří
komunikují až příliš, a to ve většině případů se slovníkem
vhodným pro televizní vysílání po 22. hodině večerní.
Bohužel v této kategorii vedou představitelky něžného
pohlaví. Je až neuvěřitelné, jakou slovní zásobu na vás
vychrlí majitelka posledního modelu terénního Mercedesu,

která ze zavazadlového prostoru svého vozidla vypustí své
dva miláčky, kteří okamžitě zmizí kdesi v dáli!
Nejsem přítelem přepočítávání všeho možného na peníze,
ale nyní udělám malou výjimku. Dle platného sazebníku
minimálních hodnot upytlačené zvěře se v případě srnčí zvěře
nejedná o žádný pakatel, a to:
srnec 15.900 Kč, srna 14.000 Kč, srnče 13.900 Kč. V případě
srnce je možno ještě započítat bodovou hodnotu trofeje
(parůžků). Nyní to vše vynásobíme krát 18 a připočítáme
4 za letošní květen, neveselé počty. A to je pouze za honitbu
Svrkyně!
Jsem rád, že ve snaze chránit volně žijící zvěř jsme
nezůstali sami. Ve spolupráci s Obecním úřadem ve Velkých
Přílepech jsme vybudovali pachový ohradník proti zvěři na
frekventovaném silničním úseku mezi obcemi LichocevesVelké Přílepy, Obecní úřady ve Svrkyni a Okoři zajistily
výstražné tabulky zakazující volné pobíhání psů, při ochraně
zvěře spolupracujeme s Obecní policií Velké Přílepy.
Asi by nikoho nenapadlo poškozovat chrám sv. Víta na
Hradčanech, ale jak katedrála, tak i volně žijící zvěř jsou
kulturním dědictvím této společnosti a nás všech.
Petr Kadlec, myslivecký hospodář honitby Svrkyně

Postav dům, zasaď strom, zploď syna…
Postav dům, zasaď strom, zploď syna. To je staré lidové pořekadlo, kterého se i dnes muži snaží držet.
Ne každý zvládne postavit dům. Ne každému se podaří zplodit
syna. Někdo si syna vynahradí větším počtem dcer. Ale
zasadit strom má možnost v podstatě každý. I v Úholičkách
se minulý měsíc sázely stromy. Obec umožnila místním
tatínkům zasadit stromy za své děti. Ovocné stromy (jabloně,
hrušně, třešně a višně) se sázely na svahu v ulici K divadlu,
která vede k obří houpačce. Nejeden tatínek se při této
příležitosti dostal k sázení stromů poprvé v životě. Přítomné
děti na stromky, které ponesou jejich jméno, nejen dohlížely,
ale také pomáhaly s výsadbou a zálivkou.
Martina Dvořáková, redaktorka

Sázení stromků
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Zdroj: archiv OÚ
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ZPRÁVY Z MŠ
Jaro nám přineslo přeci jen více optimismu do budoucna. Byli jsme moc rádi, že jsme od 12. dubna školku zase otevřeli.
My, rodiče i děti jsme se na tento okamžik moc těšili. V dubnu mohli chodit pouze předškoláci a děti rodičů, kteří pracují
v integrovaném záchranném systému, ale od května jsme přivítali i ostatní děti.
Dne 30. dubna do školky přiletěli samí malí čarodějové
a čarodějky. Vždyť tento den měli čarodějnický slet. Někteří
z nich přiletěli na koštěti, jiní bez koštěte, to ale vůbec
nevadilo. Ten, kdo ho neměl, tak si koště vypůjčil (tyčky
na cvičení). Čarodějnice Terezka a Týna, ráno organizovaly
stavbu hranice, plameny představovaly červené, žluté
a oranžové šátky. Pak přilétla i čarodějnice Monika a začal
čarodějnický rej okolo „ohně“. Když se všichni unavili
a zasedli k hranici, tak na ni velké čarodějnice postavily hrnec
s vodou, aby se voda zahřála na přípravu čarodějného lektvaru,
po kterém budou všichni moci zase celý rok čarovat. Zatímco
si čarodějnice Terezka všechny čarodějnické děti odvedla
stranou a povídala si s nimi, ostatní dvě čarodějnice schovaly
po celé třídě spoustu gumových pavouků, háďat, netopýrů
a myší. Když se malí čarodějové a čarodějnice vrátili, tak
dostali za úkol najít a nasbírat každý hrst této havěti. Potom
se všichni usadili okolo „ohně“ a začali přidávat do kastrolu
s vodou jednotlivé ingredience. Každý je zamíchal vařečkou
a řekl kouzelné zaklínadlo. Když byl lektvar hotový, tak ho
čarodějnice a čarodějové ochutnali, aby se jim nevytratilo
umění čarovat. Následně se zase všichni prolétli na koštěti
a šli připravovat další tři lektvary. První měl splnit to, co si
každý přál, také si ho všichni připravovali individuálně sami.
Některým dokonce vybublal až na stůl. Druhé dva lektvary,
lásky a dobra, se připravovali společně. Na závěr byla soutěž
v akrobatickém letu na koštěti, kdy každý čaroděj a čarodějka
museli zdolat „těžkou“ překážkovou dráhu. Odměnou všem
čarodějnickým dětem bylo závěrečné hodnocení s předáním
čarodějnického vysvědčení a sladká odměna.

V květnu mohla konečně přijít paní fotografka a děti
profesionálně vyfotit. Dva termíny se musely z důvodu
pandemie zrušit. Do třetice všeho dobrého to vyšlo. Děti
budou mít na památku společnou fotku svých kamarádů ze
třídy a hezké portrétové fotky.
V první polovině května proběhl také zápis dětí
k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 do
naší školky. Všechny úholičské děti, které přišly k zápisu,
byly přijaty.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Příprava čarodějného lektvaru tajných přání

Zdroj: archiv MŠ

KNIHOVNA ÚHOLIČKY
Alena Mornštajnová a její nová kniha LISTOPÁD
Zasvěcení vědí, že Alena Mornštajnová je jedna z nejúspěšnějších českých spisovatelek současné doby. Před pár týdny jí vyšla
její zatím poslední kniha Listopád. Přenese nás o 30 let zpět a přiměje k úvahám, jaký by asi byl náš život, kdyby v listopadu
1989 dopadlo všechno jinak. Jaké by byly naše osudy, kdyby vládu převzala armáda a my zůstali za železnou oponou…
Kniha Aleny Mornštajnové nabízí jiný možný scénář, popisuje
osudy Marie Hajné, která je kvůli účasti na listopadových
demonstracích zatčena a odsouzena ke dvaceti letům vězení.
Ví, že už nejspíš nikdy neuvidí vyrůstat své děti, a při životě
ji udržují jen dopisy od rodiny a naděje, že se nakonec přece
jen shledají. Vedle toho se odvíjí příběh dívenky Magdaleny,
která je odebrána rodičům a umístěna do „ozdravovny“, v níž
se vychovávají nové komunistické kádry. Jejich osudy se
jednoho dne protnou, ale zcela jinak, než si obě představovaly
a přály.
Opět se jedná o silný příběh žen na pozadí historických,
i když v tomto případě jen možných událostí.

Výňatky z otištěných rozhovorů s Alenou Mornštajnovou:
První knihu Slepá mapa vydala ve svých padesáti letech
a o svých začátcích se autorka vyjadřuje takto:
„Člověk vždycky může změnit svůj život, je úplně jedno, kolik
je mu let. Stačí, když má dostatečné odhodlání a do toho
přijde nějaký impuls. Vždycky jsem chtěla psát. Začala jsem
pozdě, ale nikdy jsem svůj cíl nepustila ze zřetele. Pořád jsem
se k němu, i když oklikami, blížila. Vystudovala jsem jazyky,
věděla jsem, že překládání je cesta ke psaní…”
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Dokážeme jako společnost o době komunismu dobře
vyprávět?
Většina knih o tehdejší době mluví o někom, kdo režim buď
aktivně budoval, nebo proti němu naopak aktivně vystupoval.
Jenomže velké procento lidí byla ta šedá zóna mezi nimi.
A dokonce ani šedá zóna nebyla jednolitá masa lidí. Každý
měl svůj názor, nepřistupovali k režimu jednotně. V Hotýlku,
svém druhém románu, jsem si z té šedé zóny vybrala dvě
postavy, které stojí na opačných okrajích. Václava, který,
aniž by s režimem souhlasil a chtěl se na něm nějak podílet,
se systém naučil využívat a báječně v něm existovat. A jeho
nevlastního bratra Oldřicha, který, aniž by proti režimu
aktivně vystupoval, komunistům vadil už jen tím, že žil po
svém. Původně jsem v Hotýlku chtěla mít jako hlavní hrdiny
oba, vést je vedle sebe až ke konfliktu. Ale zjistila jsem, že
to nefunguje, a vybrala jsem si Václava. Už tam jsem chtěla
ukázat, že většina lidí toužila jen slušně žít.
Jak to tedy bylo u románu Hana?
Pokud jde o holocaust, to nebyl v Haně prvotní záměr. Já
jsem chtěla prostě napsat knihu o tyfové epidemii a sžívání
dvou zcela rozdílných žen. Teprve při rešerši jsem přišla na
to, co tu jednu ženu udělá zvláštní bytostí, co ji změní, teprve
když jsem narazila na dějinné události (holocaust, druhá
světová válka), tak jsem si řekla, že ta rodina bude židovská,
to, co z té ženy udělá zvláštní ženu, budou události druhé
světové války… Původně jsem chtěla věnovat válce jen jednu
kapitolu na konci knihy, ale když píšete knihu, příběh se
vám vyvíjí pod rukama. A já si uvědomila, že potřebuji větší
prostor, a tak jsem Haně věnovala třetinu té knihy a udělala
jsem ji vypravěčkou vlastního příběhu. Takže to nebyl první
plán.
Největší čtenářský ohlas vám ovšem vynesl třetí a zatím
poslední román Hana (2017). Čemu to vy sama přičítáte?
Upřímně – nevím. Nemyslím si, že by Hana byla lepší než
moje předchozí knihy. Čtenáře možná zaujal příběh o sžívání
dvou zcela rozdílných žen, které si zbyly po tyfové epidemii,
možná je pro ně zajímavé, že kniha vychází ze skutečných
reálií. Mnozí čtenáři říkají, že i když je Hana o smutných
věcech, cítí v ní naději. Chtěla jsem, aby to byla kniha
o vzájemném poznávání, toleranci a pochopení. O tom, jak
snadné je druhého člověka odsoudit, když o něm nic nevíte.
Doufám, že to všechno tam je, přestože se o Haně mluví
především v souvislosti s holokaustem. Pronásledování Židů
samozřejmě tvoří důležitou část knihy, ale já jsem ho při psaní
nebrala jen jako připomínku toho, co bylo, jako spíš toho, co
stále je – zla v nás. Jak je možné, že se miliony lidí tak snadno
nechaly ovlivnit hrůznou ideologií a strhnout k nelidským
činům? Proč lidé neustále hledají, co je rozděluje, místo aby
se snažili najít, co je spojuje?
Po práci na neveselém příběhu Hany jste si prý
potřebovala odpočinout a napsala knihu pro děti. Kde se
vzalo bojácné Strašidýlko Stráša?
Na Haně jsem pracovala čtyři roky. S trochou nadsázky
říkám, že Hana mi pokazila pohled na lidstvo. Musela jsem
přečíst hodně dokumentů a vyslechnout mnohá svědectví
pamětníků a uvědomila jsem si, jak hrozné věci je člověk za
určitých okolností schopný udělat. Abych myslela na něco
jiného, rozhodla jsem se během psaní Hany vrátit do světa
dětství a vymyslet příběh, ve kterém nebude žádné zlo, jen
6
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pár úsměvných popletů. A vymyslela jsem bojácné strašidlo
Strášu a jeho kamarády. A při té příležitosti jsem zjistila, že
psát pro děti je čistá radost. A taky mě potěšilo, že se pro
knihu podařilo najít tak skvělou ilustrátorku, jakou je Galina
Miklínová.
Odkud na Tiché roky přišla inspirace?
Stačí se dívat kolem sebe. Všimla jsem si, že slovo je
silná zbraň, že se jím dá velmi ublížit i pomoci. A o té síle
jsem chtěla psát. Důležité je i mlčení. Avšak když si lidé
o problémech nepovídají, je to stejně špatně, jako když se
slovy zraňují. Podobných Svatopluků, o němž jsem psala,
všichni jistě několik také známe.
Všechny výše zmíněné knihy si můžete půjčit v naší
knihovně. Stojí za přečtení.
Martina Hrubešová, knihovnice
Zdroj: Nakladatelství Host Brno, www.denik.cz, www.novinky.cz

Kniha Listopád

Zdroj: Knihkupectví u Salvátora

KULTURA A SPORT
Virtuální běh osvobození - Z Normandie
do Plzně
Protože už plavková sezóna nezadržitelně klepe na dveře
a Ú-holky se do léta chtějí udržet ve formě, rozhodly se
pro další virtuální běh s organizací „Rozběháme Česko“.
Virtuální běh osvobození probíhal od 5. – 9. 5. 2021 a účastníci
běhu se tak pomyslně přenesli do Československa roku 1945
a vzdali hold osvoboditelům.
Ú-holky se rozhodly svým během podpořit spolek Vlčí máky,
který podporuje válečné veterány, a jako cíl si vytyčily trasu
z Normandie do Plzně. 1100 km z Normandie do Plzně, tolik
činí přibližná vzdušná vzdálenost, kterou urazily americké
jednotky od vylodění na normandských plážích 6. června 1944
do 6. května 1945, kdy osvobodily západočeskou metropoli
Plzeň. Energické a urputné Ú-holky však svůj plánovaný cíl
opět přesáhly a celkem naběhaly a nachodily 1806,63 km.
Ú-holky se zkrátka nespokojí s průměrností, a tak v týmové
výzvě mezi 493 ostatními týmy obsadily první místo! Na
první příčce se držely již od počátku a v polovině výzvy svými
výkony téměř „zavařily“ systém na nahrávání výsledků, který
na chvíli zkolaboval. Holky se tak zapotily nejen při běhu,
ale i u výsledkové tabulky. A jak to vše nakonec dopadlo?
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Na nejvyšších příčkách se mezi Ú-holkami opět
umístila stejná jména jako při minulých výzvách. Jsou
to už takové stálice, které mají obdivuhodnou fyzičku
a neustále se zlepšují.
A zde jsou výsledky dle jednotlivých kategorií:
Snajperka – běžkyně
Celkové pořadí (celkem 454 účastnic) Vzdálenost
11.		
Tereza Měchurová				 70,36 km
21.		
Ivana Konopásková				 61,56 km
Srdcař (100% pomáhá, bez medaile)
Celkové pořadí (celkem 47 účastnic)		
2.		
Terezie Kořínková				
3. 		
Jana Kiselicová					
4.		
Monika Veselá					

Vzdálenost
83,65 km
80,33 km
67,09 km

Pochůzkář – chodec
Celkové pořadí (celkem 235 účastníků)
5.		
Zita Dalihodová					
7.		
Lucie Mráziková					
13.		
Kamila Dvořáková			

Vzdálenost
114,53 km
109,27 km
95,13 km

Snajpr Junior – dívka (0 – 17 let)
Celkové pořadí (celkem 29 účastnic)		
11.		
Kristýna Dvořáková			
22.		
Dagmar Havrdová			

Vzdálenost
23,8 km
6,96 km

Martina Dvořáková, redaktorka
Ú-holky vyhrály Virtuální běh osvobození

Zdroj: Ú-holky

Čarodějnický let na koštěti
Již druhým rokem se místní malé i velké čarodějnice nemohly sejít na pravidelném sletu, který se má každoročně konat
poslední dubnový den. Nicméně pár dní před filipojakubskou nocí dostaly všechny čarodějky následující zprávu od jejich
vrchní čarodějnice: „Milé dámy, filipojakubská noc se blíží. Hranice nebude, takže jsme v bezpečí. Ale je tady čarodějnická
výzva – 30. 4. půjdeme nebo poběžíme 30 minut a 40 sekund. Podmínkou však je, mít s sebou po celou dobu koště. Kdo poletí,
má to jednodušší a víc toho stihne.“
Všechny čarodějnické dámy najednou začaly nadšeně hledat
košťata a různé smetáky, ladily oblečky na jejich velký
den a těšily se, že se konečně zase po roce proletí. Vrchní
čarodějnice také vyhlásila, že odměnou za nejlepší kostým
bude dort jemný jako pavučinka, a to už byla motivace,
protože čarodějnice jsou na sladké.
Konečně nastal očekávaný poslední dubnový den
a blížila se filipojakubská noc. V místních lesích, v okolí
Švestkovny a Stříbrníku se to čarodějnicemi s košťaty
v krásných kostýmech jen hemžilo a dováděly v divém reji.
Dámy tedy trochu mrzelo, že se nemohou sejít jako každý
rok všechny společně a zaskákat si nad ohněm při hudbě
jejich oblíbené kapely, ale snad někdy příště. I ve vzdušném
prostoru čarodějnice s košťaty dováděly, ale naštěstí se vše
podařilo uhlídat a k žádnému leteckému neštěstí nedošlo.
Když všechny dolétly, vyhlásila vrchní čarodějnice s porotou
z jejích čarodějnických učňů vítězné kostýmy. Kdo nevyhrál,
dostal alespoň na památku krásnou medaili.
Martina Dvořáková, redaktorka

A zde jsou vítězky čarodějnické výzvy:
První místo: neznámé čarodějky, které nepodcenily ani
kostým, ani lektvar
Foto – viz titulní strana tohoto čísla Obecních novin

Druhé místo: ježibaba letící nad vatrou
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Třetí místo: bába z chýše
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Zdroj: místní čarodějnice

Kam v červnu na výlet?
Zase se o maličko pootevřely dveře ke kulturnímu a společensky aktivnímu životu a první červnový den nás čeká Mezinárodní
den dětí, tak kam s nimi vyrazit a užít si pěkný den? Počasí se zatím sice trochu zaseklo v aprílu, ale rychlá jarní přeprška
ještě nikomu neublížila.
Jako první tu dnes máme tip na procházku údolím
Kdo by se chtěl vydat do znovuotevřených muzeí,
Radotínského potoka. Cesta začíná u Mlýna u Veselých, který tak může vyzkoušet jednu či více ze 14 stálých expozic
funguje dodnes již od 17. století. Pořídit si zde můžete různé v Národním technickém muzeu – například expozici
druhy mouk či jiných výrobků, časem snad budou obnoveny o hornictví, hutnictví, dopravě, chemii kolem nás nebo
i kurzy pečení a prohlídky mlýna s technikou z 1. poloviny cukru a čokoládě. Nebo se vydejte do Slaného a navštivte
20. století. Dalším mlýnem na trase je Cvrčkův, který aktuální velkou výstavu: 13 kilometrů objevů, která se
v současnosti slouží jako rekreační objekt, dále Kalinův věnuje archeologickým nálezům, které byly objeveny během
a nakonec Taslarův. První zmínky o mlýnech pocházejí již archeologického výzkumu v průběhu výstavby silnice I/16 ze
z 16., 17. a 18. století. V minulosti bylo na Radotínském Slaného do Velvar. Dozvíte se třeba, jak lidé v minulosti žili,
potoce od Ptic až po jeho ústí do Berounky celkem 22 mlýnů. jak hospodařili, jaké si stavěli domy apod.
Pokud už jste vyrazili směr Radotín, tak za návštěvu stojí
Ať už se rozhodnete nějaký z tipů využít, nebo si naopak
také nedaleký Zookoutek Malá Chuchle. Zookoutek funguje užívat rodinu doma na zahrádce, tak každopádně během
celoročně a setkáte se tam s více než 30 druhy živočichů z české června držte všechny palce svým ratolestem s návratem do
přírody. Jsou to zvířata, která se kvůli svému zdravotnímu školního frmolu a těm starším popřejte hodně štěstí ke všem
stavu již nemohou vrátit do volné přírody. V areálu funguje (ne)možným zkouškám.
Lucie Dvořáková, redaktorka
i občerstvení a v okolí najdete i několik dětských prolézaček.
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KALENDÁŘ AKCÍ
Akce budou pořádány s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci a platná vládní nařízení.

30. 5.
neděle

4. 6.

Zámecký park
Design Lock – 10:00 – 17:00
Středočeského muzea
- pestrobarevný jarní design a handmade market na zámku v Roztokách u Prahy
v Roztokách

Den dětí – od 17:00, soutěže, závody a turnaje v různých sportech

Nové víceúčelové hřiště
Na Habří, Úholičky

sobota

TYP Rock – taneční zábava, od 19:00
– po dlouhé přestávce opět bigbít u vody

U Šraněk, Roztoky

5. 6.

Bleší trh po celých Roztokách – prodej z dvorů a zahrádek, 10:00 – 16:00

Roztoky

19. 6.

TYP Rock – taneční zábava, od 20:00.
- tradiční bigbít na roztockém hřišti

Fotbalové hřiště,
Roztoky

26. 6.

TYP Rock – taneční zábava, od 20:00
- první prázdninová

Fotbalové hřiště,
Holubice

pátek

5. 6.
sobota

sobota

sobota

stálá výstava

„Je to sen, WC všem?“ – výstava úsměvnou formou upozorňuje na základní Golf Snail Gallery,
nedostatek veřejných WC. Každý oslovený autor má svůj originální pohled.
Úholičky

INZERCE
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Angličtina na dálku
Hiking – Pěší turistika
outdoor – venkovní, konaný venku				
trekking – chůze, putování
hiking – pěší turistika
trek – dlouhá cesta, túra
trail – cesta, stezka
explore – poznávat, objevovat					
adventure – dobrodružství							
lake – jezero
woods – lesy
cliff – útes, sráz
permit – povolení
hiking shoes – boty do terénu
trekking poles – trekové hůlky
backpack – batoh
gear for camping – potřeby pro kempování
alert - výstraha
entrance fee – vstupní poplatek
weather forecast – předpověď počasí
waterproof jacket – nepromokavá bunda
get lost – ztratit se

		

I’m afraid this trek is too difficult for us.
Obávám se, že je tato túra pro nás příliš těžká.
You have to have a waterproof jacket while hiking in the mountains.
Při pěší turistice v horách s sebou musíte mít nepromokavou bundu.
How much is the entrance fee.
Kolik je vstupní poplatek.
Backpacking is much cheaper than staying in the hotel.
Trempování je o mnoho levnější než ubytování v hotelu.
Do you need a special permit to visit the valley.
Je potřeba speciální povolení ke vstupu do údolí?
Martina Dvořáková, redaktorka

Křížovka
Už je to přes půl roku, co jsme naposledy zahřáli mozkové závity křížovkou, tak je čas nažhavit je znovu, tentokrát však
zabrousíme do historie okolních vesnic.
Tajenka: Komu je zasvěcena novorománská kaplička ve Velkých Přílepech, která v roce 1880 nahradila původní
barokní kapli?
1. Tak schválně, kdo si pamatuje jméno jedné z Vlastiných
bojovnic, která údajně sídlila v hradu nad Podmorání za
dob Dívčích válek a jejíž jméno vyšlo v předcházející
tajence?
2. Který český panovník daroval ve 13. století Holubice
a okolní obce pražské kapitule (dvě slova)?
3. Jak se jmenoval slovanský bůh země a plodin a později
také bůh války, který zkrotil holýma rukama býka?
4. Jak se nazývá obec, ve které se narodil jeden
z nejvýznamnějších českých skladatelů – Antonín Dvořák?
5. Jak se nazývá bývalý hostinec na začátku Tichého údolí
v Roztokách?

6. Jak se jmenoval amatérský nadšený archeolog a lékař
z Roztok, který v roce 1879 objevil unikátní pohřebiště
v Úněticích (později únětická kultura)? – Čeněk…
7. Jak se jmenuje hrad, který kdysi stával v Libčicích na
skále nad Vltavou?
8. Ve které obci v okolí Úholiček najdeme hrob českého
hudebníka, skladatele, zpěváka a dirigenta Petra Hapky?
9. Který významný český panovnický rod měl původně
Levý Hradec jako své sídlo?
10. Jak se nazývala důležitá obchodní stezka, která procházela
mimo jiné únětickým údolím a Černým volem a která
spojovala západní Evropu s Byzancí (dvě slova)?

Lucie Dvořáková, redaktorka
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Pokud máte o Seniorskou obálku zájem, obraťte se na pracovnice obecního úřadu.
Kartu vám vytisknou a pomohou vám ji vyplnit.
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