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Vypůjčené molo posloužilo k pohodlnému výstupu i nástupu na loď.
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MILÍ SPOLUOBČANÉ,
měsíc červen jsme zahájili sportovně kulturní akcí „Den na
řece“, o které se dočtete více dále. První červnový týden patřil
také první koordinační schůzce mezi mnou a panem doktorem Svobodou. Jak jsme deklarovali v dohodě o narovnání,
budeme se scházet pravidelně, abychom projednávali „styčné
body“ průběžně a nedocházelo tak nadále k hromadění nevyřešených záležitostí.
Proběhla také první porada zastupitelů, které se zúčastnilo vedení osadního výboru Podmoráň. Osadní výbor zřídilo
zastupitelstvo obce na svém květnovém zasedání. Zastupitelé sdělili své plány na nejbližší období, které by chtěli realizovat v této části obce, jsou jimi: obnova zábradlí, úprava
parkoviště u vlaku a jednání o odkoupení pruhu podél lesa
v kopci do Podmoráně. Osadní výbor zatím s žádnými konkrétními náměty, co by občané v Podmoráni chtěli, nepřišel.
Tématem číslo jedna je plán obce zřídit u Vltavy čistírnu od-
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padních vod pro naši obec. Toto bude diskutováno na dalších
setkáních.
V souvislosti s participací všech občanů na správě obce a po
vzoru města Kopřivnice jsem inzerovala na vývěskách a na
webových stránkách vznik Dětského zastupitelstva. Budu
ráda, když obdržím návrhy na kandidáty, kteří jsou ve věku
od šesti do sedmnácti let a chtějí prosadit své názory na to,
jak by měla obec vypadat očima dětí. Volby proběhnou na Svatováclavských slavnostech. Když jsme zřizovali dětské hřiště,
nechali jsme děti hlasovat o tom, jaké prvky by tu chtěly mít.
Děti daly tenkrát jasně najevo, které prvky preferují.
Dále bych Vás ráda informovala o vývoji návrhu nového
rozpočtového určení daní (RUD).
Návrh předložený Starosty a nezávislými (jejichž jsem registrovaným příznivcem) s TOP 09 prošel prvním čtením ve
Sněmovně. Podívejte se na to, jak by mohl vypadat rozpočet
obce, pokud bude návrh schválen.

Sdílené daňové příjmy
Současný systém RUD
Návrh systému RUD předložený MF ČR

4 823 000 Kč
5 966 000 Kč

Výnos na jednoho obyvatele
Současný systém RUD
Návrh systému RUD předložený MF ČR
Díky RUD, by tak naše obec získala více o

6 600 Kč
8 100 Kč
1 143 000 Kč

Nakonec bych Vám všem chtěla popřát krásné prázdniny,
dovolenou plnou pohody a odpočinku.
starostka

ZPRÁVY Z OBCE
■ Prázdninový provoz obecního úřadu zůstává zachován ve
stejných úředních hodinách jako po zbývající měsíce roku
– pondělí a středa od 15 do 18 hodin. Samozřejmě budeme
čerpat dovolené, a proto pokud potřebujete jednat s konkrétní osobou, bude lépe, ověřit si na telefonu 220 930 641 její
přítomnost, případně domluvit si přesný termín jednání. Děkujeme za pochopení a přejeme všem slunné léto!

■ Zájemci o provedení revize komínů, dle nařízení vlády
91/2010, si domluví na OÚ termín návštěvy kominíka (možno telefonicky). Revize provádí, stejně jako vloni, firma Kominíci, s. r. o. za stejných cenových podmínek, tj. cca 500 Kč/komín. Termíny jsou 23. a 24. července nebo 6. a 7. srpna 2012
od 8.30 do 15.30 hodin.
Romana Klusoňová

■ Obecní knihovna je v červenci a v srpnu uzavřena.

OBECNÍ ÚŘAD Úholičky
a

pořádají svoz velkoobjemového odpadu
pro obec Úholičky
Datum: 29. 6.–9. 7. 2012
Kontejnery budou přistaveny:
29. 6.–4. 7. 2012
1 – Na Habří
1 – U Stodoly
1 – Na Návsi
1 – U Knedlíkárny
4. 7.–9. 7. 2012
1– Chaloupky
1– Podmoráň nahoře
1– Podmoráň dole
Fyzické osoby mohou v tomto časovém rozmezí
odevzdat ZDARMA velkoobjemový odpad.
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Informace obecní policie
Vážení spoluobčané, chci Vás informovat o činnosti
obecní policie Velké Přílepy a souvisejících změnách
na katastrech obcí, které OP spravuje. S nástupem
teplého počasí se strážníci potýkají s osobami, které
se pohybují po katastrech obcí a konzumují ve velké
míře alkohol. Rád bych upozornil, že obce Velké Přílepy a Úholičky mají platnou obecně závaznou vyhlášku
o zákazu požívání alkoholu na veřejném prostranství.
Po dohodě s příslušným obecním úřadem lze udělit potřebnou výjimku při konání kulturních akcí. To se však
netýká podnapilých individuí, která jsou mnohdy bez
domova a svou podnapilou přítomností obtěžují slušné
občany.
V minulosti se strážníci opakovaně setkali s případy, kdy podnapilé osoby ohrožovaly ostatní slušné lidi. Vzhledem k tomu,
že se v blízkosti těchto lidí mohou pohybovat i děti, není tento stav přijatelný a strážníci tyto osoby včas vykážou a poučí
o platnosti vyhlášky. V některých případech však musí asistovat záchranná služba, která převážně odjíždí neobsazena
a opilec tak zůstává pod kontrolou strážníků, kteří si musí
poradit sami. Jelikož spadáme pod záchytnou stanici, která
se nachází v Příbrami (vzdálené cca 75 km), je velmi složité
uskutečnit převoz těchto osob.

Obecní noviny 6/2012
Strážníci se také zaměřují na poškozené nebo chybějící dopravní značení a společně s obcemi se snaží o nápravu. V obci
Tursko došlo po odsouhlasení zastupitelů obce k osazení místní účelové komunikace zákazem vjezdu všech vozidel v obou
směrech B01. Jedná se o komunikaci, která vede okolo ČOV.
Bohužel se záhy našel jedinec, který toto dopravní značení poničil. Dopravní značení zde bylo instalováno z několika důvodů i proto, aby bylo zabráněno (omezeno) průjezdům vozidel
s osobami, které páchají trestnou činnost. Dále zde docházelo
k opakovanému znečišťování veřejného prostranství. Strážníci zde nacházeli použité injekční stříkačky a několikrát došlo
i k pomalování přilehlých objektů. Strážníci bedlivě tuto situaci
sledují a dospěli k názoru, že po instalaci dopravního značení
došlo k velmi pozitivnímu obratu. Toto nám potvrdili i místní
rybáři, kteří se v místě také pohybují. Na žádost občanů bude
dopravní značení změněno na zákaz vjezdu všech motorových
vozidel, aby bylo umožněno jezdit po komunikaci cyklistům.
Občané mají možnost obrátit se na obecní úřad s žádostí o vydání povolení k vjezdu na tuto komunikaci. Upozorňuji, že argumentem pro vydání patřičného povolení není „Já tu jezdím
už dvacet let.“ Tato komunikace není určena pro běžný provoz
a dochází tak k jejímu poškozování. Někteří jedinci si ji dokonce
pletli se závodní dráhou.
Chtěl bych upozornit také na další připravovanou etapu kamerového systému. Bude se jednat o instalaci kamer v obcích
Tursko, Úholičky a Velké Přílepy. Dále se připravuje rozšíření
působnosti obecní policie o další dvě obce (Lichoceves a Svrkyně).
Strážníci obecní policie obdrželi pro výkon služby terénní
automobil Hyundai 4  4, který se velmi uplatní při zdolávání nepřístupného terénu. Vozidlo se ještě vybavuje pro potřeby
strážníků.

Rád bych připomenul občanům možnost kontroly nemovitosti OP v době nepřítomnosti. Jedná se třeba o dovolené nebo
dlouhodobě opuštěné objekty (chaty a chalupy).
Obec Úholičky zabezpečila úklid prostor v místě, kde se parkují motorová vozidla občanů, kteří odjíždějí vlakem dále do
zaměstnání. Došlo zde k vyčistění náletů, posekání staré trávy
a úklidu odpadků. Obec zvažuje rozšíření parkovací plochy a její
zabezpečení kamerovým systémem. Upozorňuji občany, že ponecháním vozidla v tomto prostoru v noci za stávajících podmínek riskují jeho vykradení. Bohužel v místě není dostatečné
osvětlení, a proto nejsou pachatelé včas odhaleni. Strážníci zde
vykonávají pravidelné kontroly, ale nemohou zde být neustále.
Ke zlepšení situace má přispět připravovaný kamerový systém.
Rád bych též upozornil na samolepku Bezpečný trojúhelník,
která identifikuje Vaše vozidlo pro obecní policii. A v případě potíží mají strážníci potřebný kontakt na majitele, který je mnohdy jiný než provozovatel.
Obecní policie také upozorňuje občany na zákaz vypalování
travních porostů. Jak se již v minulosti ukázalo, vede takové jednání k založení nekontrolovaného požáru, který může ohrozit
samotné osoby nebo jejich majetek.
Na žádost občanů rozšíří strážníci lokality, kde bude prováděno měření rychlosti motorových vozidel. Jedná se převážně
o obytné zóny a místní komunikace, kde lze předpokládat výskyt dětí a chodců.
Závěrem bych rád upozornil na nepoctivé jedince, kteří se
snaží pod smyšlenou záminkou dostat do objektů a následně
zde odcizit finanční hotovost. Tyto osoby se převážně soustředí
na starší spoluobčany, kteří ještě věří ve spořádaný život a nepočítají s podvodem. Strážníci Vám jsou k dispozici a vždy rádi
pomohou. Hlavní úlohou je ochránit slušné lidi od lotrů a zajistit klidný rodinný život na katastrech obcí.
Karel Král

Seriál

Čím lépe odpady doma roztřídíme, tím více kvalitních druhotných surovin se z nich vyrobí.

Jak se správně třídí a recyklují odpady
Staré láhve, noviny, obaly, sáčky, plastové kbelíky, krabice od mléka – to všechno jsou využitelné odpady. Aby
neskončily bez užitku na skládce, musíme je třídit. Díky tomu většina z nich
bude cennou surovinou pro výrobu nových věcí.
Do barevných kontejnerů třídíme papír, sklo,
plasty a nápojové kartony.
Roztříděný odpad podle základních druhů
odnášíme nejčastěji do barevných kontejnerů. Někde se třídí do pytlů nebo se odváží na
sběrné dvory. O tom rozhoduje obec.
Odpad z barevných kontejnerů popeláři
odvezou na dotřiďovací linky, které upravují odpady pro konečné zpracování. Pracovníci je na pásech dále třídí na různé
druhy papíru (noviny, časopisy, karton a lepenka, směsný papír) a plastů (PET lahve barevné a čiré, fólie podle barev, obaly
od drogerie, směsné plasty apod.) Takto roztříděné odpady,
zbavené nežádoucích příměsí, se lisují do balíků.
Z odpadů se tak stanou druhotné suroviny, které používají
zpracovatelé do výrob jako náhradu primárních surovin.

Které odpady můžeme třídit
Třídit se dá skoro vše. Plasty, sklo, papír, nápojové kartony,
kovy, elektroodpad, baterie nebo bioodpad, ale také objemný odpad jako je starý nábytek
nebo textil.
Kdybychom odpady netřídili,
časem by nás odpad zavalil, a to
doslova! Každý v průměru vyprodukujeme ve svých domácnostech až 290 kg odpadu ročně.
Důležité je, aby tříděný odpad nebyl znečištěný. Neznamená to, že musíme každý tříděný
odpad pečlivě vymývat. Mastné
papíry nebo třeba kelímky s polovinou jogurtu či sklenici se zbytkem marmelády neumí na
třídicí lince nikdo zpracovat. Proto je vymyjeme, stačí třeba ve
špinavé vodě po nádobí, a necháme okapat.
Do barevných kontejnerů se sbírají tzv. materiálově využitelné odpady. Běžně se setkáváme s modrými kontejnery na
papír, zelenými a bílými na sklo, žlutými na plasty a oranžovými na nápojové kartony. Co přesně do kterých nádob patří,
najdeme přímo na nálepkách nádob.
Dana Dvořáková
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ZPRÁVY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V květnu a červnu čekala na děti ze školky spousta
zážitků. Byly to tři celodenní výlety a jeden dopolední výlet, divadelní představení „Princ a princezna“,
oslava MDD, odpolední party s rodiči na zahradě MŠ
a následné přespání dětí přes noc ve školce, jarní besídka a na závěr loučení s budoucími prvňáčky.
První výlet byl do ZOO v pražské Troji. Prošli jsme s dětmi
skoro celou ZOO. Nejvíce se jim líbilo v Indonéské džungli.
Od žiraf, medvědů nebo tuleňů jsme je nemohli ani dostat.
Dlouho děti pozorovaly gorily. Obří želvy byly tak úchvatné, že si na ně na hřišti i hrály. Na závěr se za odměnu
povozily ve vláčku a prolézaly velkou dřevěnou průlezku.
Nikdo si nestěžoval, že ho bolí nohy nebo nechce nést svůj
batůžek. Za to musím všechny pochválit, hlavně ty nejmenší tříleté děti.

Druhý výlet byl na Staré Hrady. U hradní brány nás již
očekávali průvodci převlečení za rytíře templářského řádu,
což hlavně v chlapcích vzbudilo obdiv. Na nádvoří děti
hned zaujala pasoucí se koza. I když jsme nebyli jediná
škola, která zde byla na výletě, měli zde vše velmi dobře
zorganizované. Čekaly nás dvě prohlídky. Jedna v podzemním sklepení, kde byli například lesní skřítkové, vodníci, víly, veliký tříhlavý drak a také peklo. Než nás zavedli
na druhou prohlídku do půdních prostor, tak jsme prošli
výcvikem létaní na koštěti, a to nejen děti, ale i já s paní
učitelkou. Všichni jsme to zvládli a několikrát jsme obletěli
nádvoří. Na půdě nás pak čekaly různé čarodějnice a další
pohádkové bytosti. Vyprávění průvodců bylo velmi zajímavé. Děti se o každé pohádkové bytosti dozvěděly, jak se
jmenuje, jestli je hodná nebo zlá a co dělá. Na závěr si děti
prohlédly „čarodějnou bestiolu“. Byla to stodola s různými
domácími zvířátky. Výlet na Staré Hrady doporučuji jako
hezký zážitek nejen pro rodiny s dětmi.
Na třetí výlet jsme jeli na „Pohádkový hrad Točník“.
Jezdíme sem pravidelně jednou za dva roky. Provázejí zde
pohádkové bytosti a dětem se na hradě moc líbí. Naším
průvodcem, tedy spíše průvodkyní, byl šašek. Děti se zúčastnily několika soutěží, viděly pohádkové představení
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tety Terezy, vystoupení šermířů a kouzelníka, seznámily se
s různými dravci, jezdily na koních, plnily úkoly a na závěr
dostaly z pokladu, který hlídal drak, mince.
Poslední půldenní výlet byl do roztockého Tichého údolí a na výstavu „Je Ferda nejlepší mravenec?“. Cestu měly
děti vyznačenou fáborky a plnily 10 úkolů. Na závěr hledaly poklad, který úspěšně našly.
Na oslavu MDD se děti velmi těšily. Dopoledne zdolávaly různé soutěže, za které dostaly odměny, diplomy a medaile. Odpoledne byli pozváni rodiče a sourozenci na party
na zahradě MŠ. Děti rodičům zacvičily a pak hledaly opět
poklad. Všichni se mohli občerstvovat u „stánku,“ který
měly na starosti paní Kudláčková a paní Znamenáčková.
Tatínkové připravili ohniště, a kdo měl chuť, tak si opekl párek nebo vuřt. K ohni nám krásně hráli a zpívali pan
Dvořák, pan Veselý a pan Měchura s kamarádem. Všem,
kdo nám pomohli s přípravou nebo s programem party,
moc děkujeme. Když se začalo stmívat, tak si děti zatančily disco na terase MŠ, pak si na zklidnění zazpívaly několik
písniček a 18 dětí s námi zůstalo spát ve školce až do soboty. Nikdo neplakal a zkoušku odvahy všechny děti zvládly.
14. června proběhla ve školce jarní besídka, na které
děti předvedly, jak umí zpívat, přednášet, tančit, hrát na
flétnu a rytmické hudební nástroje. Na závěr předvedly

dramatizaci pohádky O Sněhurce. Doufám, že se rodičům
i ostatním divákům vystoupení líbilo a děti jim udělaly radost a hezký zážitek.
Koncem června jsme se slavnostně rozloučili s budoucími školáky. Zavzpomínali jsme na to, co všechno ve školce
zažili a splnili jsme jim jejich přání. Pak dostali „školkovské“ vysvědčení, šerpy, knížku s fotkami se zážitky z akcí
MŠ a další dárečky. Všichni jsme jim popřáli hodně úspěchů ve škole a připili jim na rozloučenou dětským šampusem.
Prázdniny se blíží, tak všem přeji krásné léto se spoustou zážitků.
Monika Mintělová
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KULTURA A SPORT
Den na řece
Naše obec se letos připojila k druhému ročníku akce
„Den na řece“, kterou pořádá dobrovolný svazek obcí
Údolí Vltavy. Na náplavce jsme nikdy žádnou akci nepořádali a přišlo nám vhodné oživit Podmoráň touto kulturně společenskou akcí.

dali exkurzi do objektu vodárny. Zájem o prohlídku byl tak
velký, že se musely z bezpečnostních důvodů uskutečnit dvě.
Vodácký oddíl Úholičky předvedl svoji připravenost, přichystal kánoe a nabízel zaškolení do vodáckého minima. Na břehu
postavili bivak, aby děti viděly, jak je možné přečkat noc v pří-

Vloni jezdil parník, ale u nás neměl kde kotvit. Na červnovou
sobotu jsme si tedy půjčili molo z Kralup. Parník připlul z Roztok úplně „narvaný“, na okružní jízdu z Úholiček stála fronta už od tři čtvrtě na jednu. Do Řeže opět pokračoval parník
plně vytížený. Byl to zkrátka velký zážitek nastoupit na loď
v Úholičkách. Přemýšleli jsme, jak využít řeku, aby lidé strávili den opravdu na řece a nejen u řeky. Zorganizovali jsme
vodácký výlet, který spočíval v tom, že si lidé v Klecanech pod
jezem mohli zapůjčit raft a doplout na náš nebo řežský břeh.
Na březích spřátelených obcí bylo připraveno občerstvení, zábava pro děti i dospělé. U nás si děti mohly vyrobit parádní
klobouk z balicího papíru. Děvčata si ho zdobila papírovými
květy, kluci spíš šerifskou hvězdou. Aby se vyřádily, mohly si
děti zaskákat na trampolíně, na nafukovacím hradu nebo se
klouzat a prolézat dětský svět plný míčků. Pro dospělé jsme
ve spolupráci s firmou Alpiq Generation (CZ), s. r. o. uspořá-

rodě. Vypůjčení dobrovolní hasiči z Lysolaj předvedli záchrannou akci na člunu – pomoc tonoucímu. Nebojácné děti se poté
mohly projet na člunu. Nakonec se tak vyčasilo, že se nikomu
nechtělo domů. Myslím, že si den v Podmoráni všichni užili.
Tak na řece naviděnou zase za rok.
Terezie Kořínková

Sjíždění Sázavy
Letos proběhl již čtvrtý ročník raftování na Sázavě. Krásné počasí bohužel doprovázel nízký vodní sloupec. I přes
malé množství vody nám Sázava nedala nic zadarmo.
Po letech, kdy jsme promokli na kůži nebo pluli na vlnách při
téměř povodňovém stavu, nastal letos jiný problém. Pro nedostatek vody jsme se museli vzdát malebného úseku z Týnce
do Pikovic a nalodit se už v Čerčanech. Žádné peřeje, hodně
„voleje“ a moc pádlování. Opravdu sportovní výkon podpořilo i přetahování raftů přes suché jezy. Tak jsme snad ty, co
s námi byli letos poprvé, neodradili a za rok zase AHÓÓÓJ.
Terezie Kořínková
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Cvičení rodičů s dětmi
Celý rok spolu s dětmi a jejich rodiči vítáme slunce. Poslední cvičení jsme se za sluníčkem vypravili do Švestkovny, kde jsme dětem připravili mnoho atraktivních
činností.
Poslední cvičení jsme strávili ve Švestkovně, kde jsme hledali poklad. Také jsme si prověřili, že jsme šikovní a obratní,
všechny překážky umíme zdolat a všechny otázky uhodnout.
Těšíme se na nové děti a jejich maminky zase v září!
Terezie Kořínková

Nové prvky
ve Švestkovně
Sportovní areál vybudovaný ve Švestkovně doposud lákal svým vybavením spíš starší děti.
V současnosti v areálu přibyly další dva nové lanové prvky na
podporu balančních schopností a obratnosti i menších dětí.
Jeden z nich se jmenuje Cesta odvahy a druhý nese název Vlnobití. Teď už jen zbývá prověřit novou zábavu dětmi, kterým
přejeme krásné hraní.
Martina Smolková

Divadelní představení
Páteční návštěvy divadelních představení se, jak se zdá,
začínají stávat pravidelnými a především mezi ženami
bez rozdílu věku, oblíbenými akcemi.
Nastává čas prázdnin a dovolených, proto bych Vás ráda informovala, o završení „jarní divadelní sezony“. Poslední před-

stavení proběhlo v pátek 29. června 2012 návštěvou divadelního kusu Doteky folkloru v Národním divadle. Pokračovat
budeme opět na podzim 2012. V současnosti probíhá výběr
divadelních představení. Pokud máte nějaký tip, budeme rádi,
když nám jej sdělíte na email klusonova@obec-uholicky.cz. Všem
hezké léto a možná také nějaký zajímavý kulturní zážitek!
Romana Klusoňová

Kalendář akcí
9. –13. 7.2012
13. 7. 2012

Docházkový tábor

Úholičky

Travesti show Kočky „Návrat k nevinnosti“

U Šraněk, Roztoky

Vstupné 100 Kč, začátek ve 20 hodin.
20.–24. 8. 2012

Letní výtvarná dílna „Pohádky tisíce a jedné noci“

Švestkovna, Úholičky

29. 5.–31. 8.

Přednášky, semináře a tábory v Lexiku

Lexik, Roztoky

Loučení s prázdninami

Úholičky

Svatováclavské slavnosti

Úholičky

1. 9. 2012
28. 9. 2012
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DOBRÝ DEN, SOUSEDE
Martin Šimek
Martina Šimka nepřehlédnete. Jeho impozantní 2 metry vysoká postava, vstřícný, empatický přístup k lidem a zjevné charisma z něho dělá už na první pohled
výjimečného člověka. A přesně takovým
Martin je – oblíbeným holandským televizním a rozhlasovým moderátorem, významným autorem kresleného politického vtipu a úspěšným spisovatelem. Je
tak energický a plný života… Se vzácnou
schopností vás nakazit radostí.
Martin Šimek se narodil do rodiny učitelky
a spisovatele, kterého pronásledoval režim.
Vyrůstal spolu se svými dvěma staršími
bratry v romantickém prostředí pražské
Hanspaulky. Po gymnáziu začal studovat
právnickou fakultu, ale v roce 1968 se rozhodl pro emigraci. Nikdo z rodiny mu odchod z Československa
nerozmlouval. „Přesně si pamatuji, jak mě táta doprovázel
na vlak do Vídně, do emigrace. Bylo to několik dnů po vpádu sovětských vojsk, ještě se dalo vycestovat. Omlouval se
mi, že to neudělal už on v roce 1948. Když už jsem seděl ve
vlaku, rychle se otočil a šel pryč. I když nemám důkaz, jsem
přesvědčený, že plakal… Ale
zároveň věděl, že je to správný
krok a dělá to pro mé štěstí,“
vzpomíná Martin, kterému
bylo v té době 18 let. Chvíli zůstal v Rakousku a plně využil
výrazný tenisový talent všech
dětí Šimkových a první léta
za hranicemi se živil trénováním tenisu. Tuto svojí zamilovanou činnost dovedl až na
špičkovou úroveň – postupně
se z něj stal významný profesionální tenisový trenér mnoha
velkých hvězd. To už přesídlil
do Holandska, ale s tenisem
procestoval celý svět. A také
už v té době začal hodně psát.
„Život tenistů je v podstatě
dost nudný. Když jsem měl
čas a byl například v Paříži,
domluvil jsem si rozhovor pro
noviny s Milanem Kunderou či
Jiřím Kolářem,“ říká Martin.
Těmito rozhovory upoutal pozornost prestižních holandských novin The Green Amsterdammer, pro které začal psát
pravidelně fejetony. Tato spolupráce trvá dodnes a Martin
v ní kloubí i svoje nadání pro kresbu, což značí, že denně Holanďané obdivují jeho provokativní karikatury, které vytváří
pod pseudonymem ANONE.
Na tuto popularitu Martin Šimek navázal v roce 2008
jako televizní a rozhlasový moderátor vlastních a velice výrazných talk show na tv stanici RVU a Radio 1. „Chci mluvit

s lidmi, kteří dělají věci z lásky. Chci mluvit s lidmi, které baví
život,“ vyznává se ke svým hostům Martin. Proto jsou také
jeho pořady velice sledované, nepřehlédnutelné, plné emocí
a dojetí. Z Martina se stává nekorunovaný král
rozhovorů… „Každý člověk je unikátní, a proto
jedinečný, baví mě lidem tuto pravdu ve svých
pořadech ctít,“ dodává Martin.
Svůj veliký talent pro psaní v poslední době
dokazuje i na knižním trhu. Jeho vzpomínky
na „pražské období“ psané povídkovým stylem
se v Holandsku staly bestsellerem. Není vyloučeno, že v dohledné době budou přeloženy i do
českého jazyka a uvedeny na český trh.
Martin Šimek pracuje v Holandsku, v létě
pobývá rád na svém romantickém italském
statku, kde převážnou část roku žije jeho přítelkyně se dvěma syny – s Čačou a Nuru. Jeho
srdce ale pořád bije česky a jeho statek v Úholičkách je srdeční záležitostí. „Česko je moje matka, Nizozemsko moje žena
a Itálie moje milenka,“ přiznává Martin. „Je jasné, že člověk
tíhne k milence, ale říkat, že do Nizozemska jezdím jen proto,
abych tam pracoval, že tam chodím dělat jako do fabriky, by
bylo sprosté. Svou práci mám rád, díky ní mám rád i Nizo-

zemsko. Česko je pro mě ohromně důležité, když jsem tady,
mám pocit, že jsem v mateřském lůnu.“
Martin Šimek je mladším bratrem zesnulého herce a komika Slávka Šimka, který rád pobýval v nedalekém domku
v Roztokách-Žalově. Na místním hřbitově má i svůj hrob.
Martin se zde při každém pobytu v Čechách zastaví s kytičkou zavzpomínat na svého milovaného bratra. „Ztratil jsem
v něm někoho, kdo byl v něčem dál než já. Jistě můj úspěch
v Nizozemsku je příjemný a prestižní, ale Slávek byl pro mě
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vždy velkou inspirací. Především v rychlosti reagovat pohotově a k věci. Když mi
v Holandsku pochlebují, že jsem pohotový, poděkuji jim za poklonu, ale vím, že na
Slávka nemám,“ říká Martin. A tiše prozrazuje jeden z jejich posledních rozhovorů: „Když jsem s ním naposledy šel kolem
zatopeného lomu v jižních Čechách, které
Slávek miloval, říkal, že až se jednou z rakoviny dostane, udělá úplně nový a zcela

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
Pisoárová politika
veřejné správy
Na posledním veřejném zasedání odešla během jednání
paní starostka Terezie Kořínková do kanceláře úřadu.
Okamžitě se však vrátila s rozhořčeným výrazem ve
tváři, který mají často maminky věčně zlobivých dětí
a s káravým tónem v hlase, položila druhému pohlaví
zcela zdrcující vyšetřovací otázku: Kdo byl na pánském
záchodě?…
Sledoval jsem přítomné pány a bylo jasno, že jde do tuhého.
Jejich sebejistota byla v jeden okamžik otřesena. Vždyť i výzkumy sledující kulturu pánských pisoárových návyků, neúprosně dokazují, že muži stále dodržují chování, které sahá
hluboko do evolučního pravěku. Pak jsem ale zapochyboval,

neobvyklý pořad. Chtěl ho nazvat Měsíc
snílek podle jedné Grossmannovy písně.
Říkal, že čím se více každodenní život od
poezie vzdaluje, tím více jí je třeba. Nebude to dlouho trvat a Slávek v tom dostane
za pravdu…“
Krásné léto a radost ze svých blízkých
přeje celým Úholičkám Martin Šimek.
Soňa Polonyiová

že by se dámské vedení naší obce rozhodlo právě pro takový výzkum. Jelikož jsem ale zvyklý brát na bedra nejrůznější
hříchy místního úřadu, které mi přisoudili mnozí zastupitelé
a občané, bez dlouhého zapírání jsem se přiznal: Ano byl jsem
tam také. Než jsem si ale mohl představit, jaký strašlivý zločin jsem spáchal, tok vnitřních úvah byl přerušen doplňující
oznamovací větou: Někdo tam nechal protékat vodu!
A tu jsem pochopil onu osvícenou logiku vedení obecního
úřadu, kterou krásně prezentoval bývalý starosta, když prohlásil památnou větu: „Dokud zde bude bydlet pan Vodrážka,
nebude v obci klid.“ Měl svatou pravdu, neboť klokotavý zvuk
protékajícího záchodu stvrdil pravdivost jeho hluboké vize.
Návštěvník pánského obecního pisoáru musí přece dobře vědět, že předpokladem jeho užití jsou skryté problémy a pokud
něco na obecním úřadě nefunguje, je přece logické, že se pak
hledá viník mimo úřad – stejně jako v případě bytového domu
aj. Do věcí obecních se totiž nemá ani šťourat, ani čůrat.
Miroslav Vodrážka

Jen na vysvětlenou…
Někdo nechal puštěnou vodu z kohoutku do umyvadla.
Proboha, snad nám do něj někdo nečůrá…
starostka

Chodník podél Roztocké ulice
V úvodu bych ráda projevila radost nad tím, že se konečně hnuly ledy ve věci výstavby chodníku podél ulice
Roztocká.
Doufám jen, že tato vize neskončí mezi rozpracovanými
projekty a že se projekt i realizace dovedou zdárně do svého
konce. Jen si zkuste projít ve všední den v půl osmé ráno po
zmíněné ulici, jezdí zde jedno auto za druhým a ne zrovna

pomalu. Kolikrát nemáte šanci se vyhnout a jen čekáte, co se
bude dít. Nebo bych vám přála zažít situaci, kdy chcete přejít
do ulice Na Habří, jdete s jedním dítětem v kočárku, druhé
cupitá vedle vás a v zatáčce se právě míjejí dva autobusy. Ptám
se, jak v takové situaci bezpečně uhnout a nevyklopit dítě do
škarpy? Copak se opravdu čeká na to, až se v blízkosti naší
hlavní ulice stane nějaké neštěstí?
Renata Feitzová
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