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Vážení občané,
jsme na prahu léta, i když teplotně už ho máme možná za sebou. Pro někoho je
to čas dovolené a prázdnin, pro jiného čas vydělat si nějaké peníze na brigádě.
Jsem ráda, že se i letos našlo mnoho mladých lidí, kteří budou pomáhat upravovat
a krášlit naši obec. Někteří z nich se vydají i na vltavské břehy, které také pravidelně vysekáváme.
Se starosty jsme se vydali na služební cyklojízdu podél Vltavy, a to po obou březích z Roztok až do Nelahozevsi. Poprvé se nám podařilo, že s námi jel koordinátor
cyklodopravy ve Středočeském kraji. Chtěl se se mnou sejít nad plány cyklostezek
a já mu navrhla, že nejlepší bude, když se s námi po březích vydá a vše uvidí na
vlastní oči. Souhlasil a přidal se. Byl velmi rád, že jsme ho protáhli po problémových úsecích, a posteskl si, že nikdo z kraje nechce jet takto do terénu a jednání nad
mnohastránkovou zpracovanou koncepcí cyklodopravy buď nikam nevede, nebo se
postupuje velmi pomalu. Tak snad s novým koordinátorem, který pracuje pro Kraj
externě, bude nový elán a my se brzy cyklostezky od nás do Letek dočkáme. A výlet
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Naši senioři ve Vysoké u Příbrami

Zdroj: archiv OÚ
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Dokončení ze str. 1

po březích můžeme doporučit, místy se sice kolo musí vést,
ale většinou je trasa průjezdná dobře a po rovince to rychle
utíká. Anebo využijte letní kombinaci – kousek lodí a zpátky
na kole.
Na návsi už to také vypadá optimisticky, dlažbu u samoobsluhy se podařilo položit, na druhé straně se pokračuje.
Kabely jsou v prostoru návsi v zemi, ale firma, provádějící
přeložky sítí ČEZ, se do obce vrátí dokončit celou přeložku.
Bude se pracovat podél ulice K Podmoráni a podél staré hospody. Osadí se nové lampy veřejného osvětlení.
Od července bude naši obecní restauraci provozovat nový
hostinský. Doufejme, že si náš lokál vybral po zralé úvaze
a bude se mu plně věnovat k vaší spokojenosti. Seniorské
stravování bude opět pravidelné. Bližší informace vám sdělíme prostřednictvím esemesky a vyvěsíme.
A ještě k územnímu plánu. Zastupitelstvo rozhodlo dokončit územní plán s tzv. létajícím pořizovatelem, a vymanit se
tak z pořizování Městským úřadem Černošice, kde je to sice
v rámci státní správy zdarma, ale bohužel to trvá nekonečně
dlouho. Nový pořizovatel ve spolupráci s obcí připraví územní plán k novému veřejnému projednání.
Krásné prázdniny dětem a příjemnou dovolenou všem dospělým přeje

Zprávy z obce
• Bioodpad
Od června je svoz bioodpadu 14tidenní, pondělky
v lichém týdnu, (18. 6., 2. 7…..) až do konce srpna. Září
a říjen bude svoz zase týdenní.

• Prázdninový provoz OÚ
Úřední hodiny budou v pondělí a ve středu zachovány
i po dobu čerpání dovolených v červenci a srpnu.
V ostatní dny se může stát, že nás nezastihnete, proto
volejte předem na tel. 220 930 641. Případné změny
zašleme esemeskou přes mobilní rozhlas.

• Soutěž o nejkrásnější rozkvetlé okno
Další ročník pravidelné soutěže se blíží, fotografie
zasílejte elektronicky na obecní úřad, vyhlášení opět na
zářijových slavnostech. Vítězové budou odměněni.
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Terezie Kořínková, starostka

Prázdninový provoz PID 30. 6. 2018 – 31. 8. 2018
Každý rok cestuje o letních prázdninách pražskou hromadnou dopravou méně cestujících. Řada Pražanů je na dovolených,
žáci a studenti na prázdninách a tento počet cestujících zdaleka nedorovná rostoucí počet turistů, kteří do hlavního města
přijíždějí. Téměř jedinou možnost, jak si vzít volno, má i skupina několika tisíců řidičů metra, tramvají i autobusů. Právě
z těchto důvodů jsou prázdniny obdobím, kdy dochází k mírnému prodloužení intervalů na většině linek PID a současně
probíhá větší množství rekonstrukcí komunikační i kolejové sítě.
Úpravy v jízdních řádech o letošních prázdninách jsou takřka
shodné s těmi, které proběhly v loňském roce. K prodloužení
intervalů dochází zejména v období přepravních špiček
pracovních dnů, kdy je patrný největší pokles poptávky.

• Metro
Na všech linkách dojde v pracovní dny k prodloužení intervalů
o 1–2 minuty. Počátkem července (od 5. 7. do 8. 7.) bude
uzavřen na lince C úsek mezi stanicemi Kačerov a Pražského
povstání. Bude zavedena náhradní autobusová doprava X-C
a posíleny budou autobusové linky 135 (interval) a 196
(kloubové vozy). O víkendu 21. 7. – 22. 7. bude na lince A
uzavřena obousměrně stanice Muzeum.

• Tramvaje
Po dobu prázdnin nebudou v provozu doplňkové linky 4 a 21.
Na páteřních linkách 9, 17 a 22 bude ve špičkách pracovních
dnů prodloužen interval ze 4 na 5 minut, kolem poledne pak
z 5 na 6 minut. U ostatních linek dojde k úpravě intervalů ve
špičkách pracovních dnů z 8 na 10 minut a kolem poledne
z 10 na 12 minut.
Provoz tramvají ovlivní v létě také několik výluk, které
chystá Dopravní podnik hl. m. Prahy:
• Palmovka – Kobylisy (2. 1. – listopad 2018)
• Vinohradská ulice: Želivského – Muzeum – I. P. Pavlova
(1. 7. – podzim 2018, dle jednotlivých etap)
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• Autobusy
Na většině městských autobusových linek dojde k úpravě
jízdních řádů na prázdninový provoz. U páteřních linek se
v ranní špičce pracovních dnů prodlouží interval z 6 na 7,5
minuty, odpoledne ze 7,5 na 10 minut. Na lince 236 bude
na letní prázdniny posílen provoz v pracovní dny odpoledne
mezi Bohnicemi a Zoologickou zahradou sezónními
vloženými spoji. Na lince 168 bude v úseku Nové Butovice
– Nemocnice na Homolce prodloužen interval v přepravních
špičkách pracovního dne z 15 minut na 30 minut. O letních
prázdninách nebudou v provozu školní spoje ani autobusové
linky 343, 451 a 465 (školní linka 305 bude trvale zrušena od
30. 6. 2018). Školní linky vyjedou opět až 3. září.
I autobusů se bude týkat zvýšený počet uzavírek a výluk,
jak na území Prahy, tak Středočeského kraje. Nejzásadnější
letní omezení bude v Praze v ulici Českobrodská mezi
Újezdem nad Lesy a Běchovicemi. Jednotlivé výluky budou
průběžně zveřejňovány na www.pid.cz.

• Vlaky
Vlakové linky v rámci PID pojedou o letních prázdninách
podle platných jízdních řádů, prázdninová omezení se jich
netýkají (jen v ojedinělých případech je zrušen školní spoj).
Ing. Filip Drápal, Ropid
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Zprávy z MŠ
Červen začal svátkem dětí. Ve školce si ho všechny děti hezky užily. Paní učitelky pro ně připravily dopoledne plné soutěží
a her. Děti zdolávaly různé překážkové dráhy, přenášely vodu v kelímcích, házely míčky na cíl, hrály kuželky a starší děti
si vyzkoušely svoji orientaci na slepecké dráze, kterou se zakrytýma očima musely projít pouze za pomoci hmatu a sluchu.
Nebylo to jednoduché, ale nakonec ji všechny zvládly. Měly možnost si uvědomit, jak to mají lidé, kteří nevidí, těžké. Při
vyhodnocení soutěží dostaly děti diplom a drobné odměny, které jim udělaly velkou radost.
První červnový výlet byl do Muzea Policie ČR v Praze na
dopravní hřiště s návštěvou muzea. U vstupu nás vítal pan
policista, což u dětí vzbudilo velký respekt. Děti si přivezly
cyklistické helmy a moc se těšily na dopravní hřiště. Pan
policista jim nejdříve vysvětlil základní pravidla silničního
provozu a celé dopravní hřiště s nimi prošel. Zkoušel je,
zda znají dopravní značky a jak fungují semafory. Pak si
děti šly vybrat své dopravní prostředky, což byly koloběžky,
odrážedla nebo kola. Ze začátku udělaly několik dopravních
přestupků, ale pak si již dávaly pozor a jezdily podle pravidel.
Na závěr nás pan policista vzal na návštěvu muzea. Uměl
velmi poutavě vyprávět a zaujmout různými příběhy dětí,
které se dostaly do nebezpečných situací. Vždy řekl, jak se
mají děti v takových situacích zachovat, co udělat a jaké
nebezpečí na ně číhá. Jako odměnu dostaly od pana policisty
pexeso s dopravními značkami.
Na druhý výlet jsme jeli na Pohádkový hrad Točník.
Celé dopoledne nám propršelo, ale vůbec to dětem nevadilo.
U vchodu do hradu nás přivítal pan král a jako průvodce nám
přidělil vílu Amálku a Červenou Karkulku. Obě pohádkové
bytosti nás provázely po celou dobu pobytu na hradě. Děti se
seznámily s různými řemeslníky, jako například s kovářem,
kameníkem, perníkářkou nebo sklářkou. Všechny děti
se projely na ponících, byly se podívat na kouzelnickém
představení, po kterém následovala pohádka O pejskovi
a kočičce. Také viděly šermířský souboj Vikingů a žonglérské
vystoupení, které děti doprovázely bubnováním na buben.
Poklad na hradě hlídal veliký drak. Když mu děti zazpívaly
písničku, tak jim dovolil vzít si z truhly poklad, což byl malý

Knihovna Úholičky

Semínkovna v knihovně

Mílí úholičští zahradníci, zahrádkáři, majitelé polí, luk, sadů
a zahrad, obracím se na vás s letní semenářskou výzvou:
sbírejte prosím během léta semínka na svých zahrádkách.
Proč?

Rozjíždíme projekt Semínkovna

Zdroj: archiv knihovny

vyřezávaný pohádkový hrad. Na památku nás vyfotil pan
fotograf u hradní brány. Pršet přestalo přesně, když jsme
odcházeli. Přesto jsme si to všichni moc hezky užili.
V červnu také proběhly v obou odděleních besídky.
Dětem se moc povedly a rodiče z nich jistě měli velikou
radost. Největší zásluhu na tom mají paní učitelky, které vše
vymyslely a s dětmi nacvičily.
Po besídkách proběhlo loučení s předškoláky. Letos
odchází do 1. třídy 16 dětí. Všem přejeme, ať se jim ve velké
škole líbí, mají hodnou paní učitelku a najdou si spoustu
nových kamarádů.
Monika Mintělová, ředitelka MŠ

Dopravní hřiště

Zdroj: archiv MŠ

Na území ČR už několik let fungují takzvané SEMÍNKOVNY,
jedná se o sousedskou výměnu semínek kytiček,
zeleniny i bylinek. Mohli bychom to zkusit i u nás. Fungovat
by to mělo zhruba následovně: v knihovně bude od září
sedět krabice s nápisem Semínkovna a do ní mohou ochotní
pěstitelé dávat napytlíčkovaná a popsaná semínka. Bylo by
dobré napsat název odrůdy, ale pokud budete chtít, můžete
popsat i způsob pěstování, ale to je čistě na vás.(Pokud by to
jinak nešlo, přineste semínka do knihovny nerozdělená a já je
za dlouhých podzimních večerů zpracuji.)
Semínka v semínkovnách jsou volně k dispozici všem,
kteří do ní semínka vloží. Když si „půjčím” pytlíček
semínek, tak se předpokládá, že tam jiný pytlíček se semínky
vrátím, aby nám výměna dobře fungovala. Více informací
o semínkovnách na https://seminkovny.com/.
Děkuji ochotným pěstitelům i návštěvníkům knihovny
a připomínám, že knihovna je v červenci a srpnu zavřená, ale
3. září to opět rozjedeme a tentokrát i se semínky.
Přeji krásné léto.
Martina Hrubešová, knihovnice
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Kultura a sport
Senioři na výletě
Ve čtvrtek 7. června ráno v 8 hodin vyrazil z návsi autobus se seniory na další poznávací výlet. První zastávka byla v Přílepech,
neboť z této obce byla tentokrát hojná účast.
Počasí bylo letní, jak je tomu již od dubna, a tak musím přiznat,
že nejen já jsem měla trochu obavu, jak výlet zvládneme. Naše
cesta vedla do Vysoké u Příbrami, do památníku Antonína
Dvořáka, kde skladatel v letech 1841 – 1904 žil a tvořil. Část
expozice jsme absolvovali s průvodcem, výstavní prostory
individuálně s doprovodem Dvořákovy hudby. Součástí je
i promítání dokumentu Dvořák na Vysoké, poutavé shrnutí
historie místa, Dvořákova života i jeho tvorby. Kolem
památníku je rozsáhlý park s Rusalčiným jezírkem, ideální
místo na procházku v parném létě. „Tematická kulturní
vložka“ v podání paní starostky, árie Rusalky, u jezírka,
byla krásným zakončením prohlídky a řečeno slovy jednoho
účastníka: „Paní starostko, byla jste lepší než ta Basiková…“.
Poobědvali jsme v restauraci Drmlovka v nedalekém
Bohutíně a pak se vydali na prohlídku zámku Dobříš. Poutavý
výklad zapáleného pana průvodce, strojního inženýra
v důchodu, ukončený písní z pohádky Princezna ze mlejna,
kterou vystřihl na flétnu v Zrcadlovém sále, jsme odměnili
bouřlivým potleskem. Výlet jsme zakončili v zámecké
cukrárně, dva číšníci, kteří nás obsluhovali, byli pak už jen
milou tečkou za vydařeným výletem.

U Rusalčina jezírka

Zdroj: archiv OÚ

Vedro přežili všichni bez úhony, zvládli i kvízové otázky
na zpáteční cestě autobusem o hlavní výhru – nákupní
tašku s logem obce. Tak zase na podzim a slib, že vezmeme
přespolní, určitě dodržíme!
Romana Klusoňová, asistentka starostky

Žirafa nebo tulipán?
Dětská, tedy spíše již mládežnická část divadelního spolku
„Přátelé sobě“ se nám momentálně smrskla na tři členky,
což je sice trochu škoda, na druhou stranu nám to umožnilo
věnovat se menším formám.
Zde je spousta prostoru pro každého herce a každý může
přinést i spoustu vlastní kreativity a improvizace. To je
nakonec nutné i proto, že se mi stále nedaří herce, včetně mě
samotného, donutit, aby se konečně naučili pořádně text.
Malá forma je také užitečná proto, že se, jak z názvu
vyplývá, dá sehrát skoro kdekoliv. Třeba na odpališti
golfového hřiště nebo v malé pražské kavárně. Tak vzniklo,
v podstatě na objednávku, naše současné představení na
motivy značně ztřeštěných povídek Miloše Macourka
o zvířecích trampotách „Žirafa nebo tulipán?“. Premiéra
proběhne 9. 9. 2018 v rámci benefiční akce na Snail golfu
v Úholičkách. A protože je to hned po prázdninách, udělali
jsme si už teď na konci června takovou malou, ale velmi
úspěšnou předpremiéru ve vyhlášeném podniku Ka-Sha-Fe
v Praze.
Třeba se nám po prázdninách zase podaří rozšířit soubor.
A pokud ne, divadlo naštěstí žádné limity nemá. Každopádně
letos bude na lampioňáku zase co hrát.
Pavel Soper, principál
Želva, kočka a pták, co pořád zpívá
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Za slunečného rána se sešlo v úholičské knihovně přibližně dvacet malých prvňáčků z roztocké základní školy. Doprovodila
je paní učitelka Polínková s asistentkou.
Paní knihovnice dětem hned ukázala
svoji útulnou knihovnu a popovídala
si s dětmi o knížkách. Připomenula
dětem, že velkou zásluhu na tom, že
jsou z nich čtenáři, má jejich paní
učitelka. Společně ji velkým křikem
děkujeme! odměnily.
Potom se stádo malých školáčků
přesunulo do zasedačky, kde na ně
čekal čtenářský úkol. Aby prvňáčci
mohli být pasováni na čtenáře,
měli dokázat, že už opravdu umějí
číst. Rozdělili se do družstev podle
barevných papírků, na kterých
byly různé úryvky z pohádek jako
Zlatovláska, Princ Bajaja a Perníková
chaloupka.
Všechny úryvky uhodli a svůj
úsek statečně přečetli. Některým
pokročilejším čtenářům to šlo rychleji
a některým již méně. Nakonec jsme
se ale všichni dočkali a každý z nich
mohl být oprávněně pasován na
čtenáře. Než je ale paní knihovnice
místo mečem pasovala knihou
s názvem Spadla na mě knihovna,
všichni odsouhlasili, že se ke knížkám
budou chovat
hezky. Slib zněl
následovně:
Slibuji ve jménu všech krásných
knížek pohádek, příběhů a básniček:
• Budu se vždy chovat jako rytíř
řádu čtenářského

• Budu knížky opatrovat jako
nejvzácnější poklady
• Budu je mít rád
• Budu se k nim chovat opatrně
a s úctou
Tak slibuji.
Potom nastala ta slavnostní chvíle
a děti byly po jednom pasovány na
čtenáře. Dostaly diplom a „placku”
se svým jménem vylepšeným
o čtenářskou přezdívku. Měli
jsme tam Ellu Knižničku, Filipa
Literaturníka, Barboru Čteažmocku,
Jakuba Knihomola aj. Jako dárek
dostaly knížky pro malé čtenáře,
roční členství v úholičské knihovně
a knížku samolepek. Potom, co každý
nový čtenář obdržel diplom a dárečky,
čekaly na ně krásně zdobené muffinky.
Každá měla na vrchu sladkou knížku.
Děti měly z toho všeho velkou radost.
Na závěr chci poděkovat paní
Polínkové a její asistentce, že se
s dětmi dopravily do naší knihovny
a i paní starostce, že to celé vymyslela
a podpořila. Velký dík patří i paní
knihovnici, která zajistila knížky,
dárečky, občerstvení a pěknou
atmosféru. Těšíme se zas na podobnou
spolupráci.

Seznamujeme se s knihovnou

Příprava na čtení

Kamilla Hrubešová, redaktorka
Dárky pro nové čtenáře

Zdroj: K. Hrubešová

Den na řece
Kdybychom chtěli vybrat na tuto akci nejstudenější sobotu
letošní sezóny, 23. 6. by byla dobrou volbou. Na den, který
má člověk strávit na řece a u řeky, to ale žádná výhra nebyla.
Na lodi trochu foukalo, na břehu trochu pršelo. Přesto se ale
našlo dost statečných, kteří vyrážejí do terénu za každého
počasí.
Parník přijel přesně na čas, projel se s námi kolem břehů
a pak pokračoval do Řeže. Někteří pluli tentokrát až do
Kralup a vrátili se vlakem. My jsme se vydali do Řeže na den
pro děti, kde si vyzkoušely střílet kuličkovou, malorážkou
na biatlon, hrát kubb. Menší vyzkoušeli pouťové atrakce, ti
šikovní si vyrobili něco z fima nebo si namalovali tašku nebo
tričko. Přívozem jsme se vrátili zpět na náš břeh. Tam jsme si
půjčili kanoe od vodáků a projeli se na dosah našeho břehu.
Kdo má rád rychlou jízdu, vyzkoušel motorový člun s hasiči.

Stateční se i přes nepříjemné počasí vydali na loď

Zdroj: archiv OÚ
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Kdo si chtěl zkusit ovládat velkou loď s kormidlem, měl také
možnost, a to na lodi SELENE.
Na našem břehu probíhaly závody v požárním útoku.
Vítězství si odvezli hasiči ze Středokluk. I naši nejmenší opět
předvedli svůj sehraný útok a svojí účastí závody podpořili
i čestní členové SDH. Samozřejmě nechybělo pití a dobroty
z hasičského grilu.
Děkuji všem, kdo se přičinili o průběh hezkého
zážitkového odpoledne.
Terezie Kořínková, starostka

Každý si mohl vyzkoušet být kapitánem

Zdroj: archiv OÚ

Kalendář akcí
13. 7.
pátek

20 a 21. 7.
pátek a sobota

INZERCE

Tři billboardy kousek za Ebbingem - letní kino Libčice, od 21:30

Plovárna, Libčice n. Vlt.

CVA - centrum
Mamma Mia! Here We Go Again - pokračování slavného muzikálu,
volnočasových aktivit,
začátek v 17:00 a 19:30, vstupné 130 Kč
Velké Přílepy

27. 7.

S láskou Vincent - letní kino Libčice, od 21:30

Plovárna, Libčice n. Vlt.

10. 8.

Frank - letní kino Libčice, od 21:00

Plovárna, Libčice n. Vlt.

11. 8.

Reggae Kings - koncert Bob Marley Revival, od 19:00

Občerstvení U Šraněk,
Roztoky

19. 8.

Libčická kuličkiáda - od 9:30

Plovárna, Libčice n. Vlt.

31. 8.

Sedmero krkavců - letní kino Libčice, od 20:00

Plovárna, Libčice n. Vlt

pátek

pátek

sobota

neděle

pátek

1.-2. 9.

sobota-neděle

Ateliér Roztoč,
Festival Tichého jelena - festival nejen loutkového divadla pro děti i
Jungmannova ul.,
dospělé
Roztoky
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