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Považte sami:v místě, kde naši otcové zažili rybník s rákosím a my
chátrající kino v řídkém lese, je najednou funkční náměstí
s hotelem, restauracemi, fungujícími obchody, sálem, bowlingem,
supermarketem atd.
Místo nedomrlého prostoru reprezentujícího zanedbanou vesnici
je město, protože město bez důstojného náměstí není ničím jiným,
než nedodělanou vesnicí. (V takové chvíli snad všichni rádi
zapomenou na šest let těžkých hádek, žalob, vyšetřování,
obviňování, hledání viníků, sporů zda je ,,to“ příliš vysoké nebo
široké atd.)…
Vše pomíjí a Trigema ve spolupráci s městem pořádá půlnoční
ohňostroj k oslavě Nového roku…! To je víc, než podání ruky.
A najednou na místě, kde ještě nedávno nebylo NIC je na tisíc lidí
(snad poprvé od prvomájových průvodů padesátých let)
a žasnou…
A tak buďme tolerantní. Neptejme se neustále a hloupě KDO co
říká, ani JAK to říká, ale CO říká a snažme se ho pochopit. Jedině
tak můžeme totéž očekávat od něj.
Pokoj lidem dobré vůle.
Ladislav Kantor

Co přináší ODRAZ č.1 ?
Především je ještě psán v čase vánočním a vstupu do Nového
roku...
Jistě Vás zaujme rozhovor se starostkou města o tom, jak se jí daří
realizovat původní předsevzetí s kterými do funkce přišla….
Pokud jste sami nebyli účastníky vánočních koncertů a akcí,
můžete si o některých alespoň přečíst….
Jistě Vás zaujmou i některé diskusní příspěvky….
Tak hezké počtení a šťastný Nový rok…..
( I když začíná onou v Čechách proklatou osmičkou a je ještě ke
všemu nejen přestupný, ale i ,,reformní“….)
Ladislav Kantor
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Nepopsatelný osud
roztockého fotbalu ….?
Několik měsíců jsem schraňoval materiál o historii fotbalu
v Roztokách a pořád jsem neměl odvahu začít psát. Zachované
archivní materiály jsou totiž trochu řídké, některá období jsou
zpracována skvěle, jiná vůbec.
Dokonce vám dá velkou práci zjistit, kdy fotbalový oddíl vznikl,
protože příslušné dokumenty jsou zdá se definitivně ztraceny.
A tak chcete-li se dobrat pravdy, musíte hledat v materiálech
pozdějších let a doufat, že narazíte na zmínku o oslavě výročí
narození.
Ještě ke všemu jsme v Čechách, kde v každé hospodě sedí aspoň
deset znalců mezinárodního, celostátního i místního fotbalu a ať
napíšete co chcete, vždycky to ví někdo líp. S tím se nedá nic
dělat.
Když jsem psal před časem historii žalovského fotbalu, mohl
jsem se opřít o brožuru vydanou v r. 1976 mapující historii
padesáti let fotbalu v Žalově.
Takový materiál popisující vývoj fotbalu v Roztokách se však
v archivu muzea, fotbalového oddílu ani soukromých objevit
zatím nepodařilo. Přesto jsem se nakonec do psaní pustil.
Doufám, že se najde někdo, kdo přeci jen najde nějaký
dokument, fotografii atd. a pomůže tím zaplnit četná bílá
místa.
Pomohl by tím nejen tomuto článku, ale i svědectví o těch, kteří
šířili slávu roztockého sportu.
V I. části se projdeme historií fotografiemi, jejichž vypovídací
schopnost je nepopiratelná. V II. části se pak pokusíme zmapovat
úsek 82 let (1926 -2008) slovem.
Ladislav Kantor

Slavoj Roztoky 1922
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1. A mužstvo 1942

Dorost 1942

Výbor a mecenáši SK Roztoky (1940 - 1945)
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Z jednání RM dne 3.12.2007
RM na svém 21. jednání ve složení 6 radních za tři hodiny probrala
následující :
- Vzala na vědomí Hodnocení nabídek ve veřejné zakázce Svoz
směsného komunálního odpadu a doporučila ZM schválit
uzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou Regios, a.s.
- Seznámila se s návrhem firmy Hydria ve věci kalkulace
vodného a stočného na rok 2008 a doporučila ZM schválit
vodné a stočné na rok 2008 ve výši 53,72 Kč.
- Odsouhlasila termíny konání RM pro rok 2008 a doporučila ZM
schválit navržené termíny pro jednání ZM v roce 2008.
- Schválila odměny ředitelům ZUŠ , MŠ a řediteli TS.
- Konstatovala, že ředitelka ZŠ nepředložila v termínu
stanoveném ZM kvalitní a průkaznou kalkulaci nákladů na
provoz školní družiny.
- Schválila na doporučení sociální a zdravotní komise výplatu
jednorázových finančních příspěvků občanům města
a zakoupení pedikérského poloautomatického křesla pro
potřeby střediska osobní hygieny v DPS.
- Souhlasila se zkušebním provozem areálu TESCO s tím, že
limitní termín pro vybudování zbývajících parkovacích stání
včetně sadových úprav je 15.5.2008.

a Huk. Žádost se týkala prověření postupu ve věci havárie
dešťové stoky v Nádražní ulici.
- Vzala na vědomí informaci o postupu ve věci odvolání se proti
platebním výměrům FÚ – vrácení dotací a vyměřených penále
ve výši 36,99 milionů Kč.
Olga Vavřínová

Několikeré zastupitelské předvánoční
,,divení…“
(zpráva z jednání ZM 19.12.2007)
V posledních deseti letech se zastupitelstvo na svých předvánočních
jednáních moc nezdrželo. Jednání to bývala krátká, plná vzájemné
tolerance, a díky přátelské atmosféře ,,prošla“ i usnesení, na kterých
se koalice s opozicí nedokázala shodnout po celý rok.
Toho např. báječně využívala (většinou ku prospěchu obce) po
celých osm let své ,,vlády“ takticky vyspělá dvojice M.Štifter –
P.Tříska a nasazovala na předvánoční klání vždy alespoň jeden
,,jindy neschválitelný“ bod. Zastupitelstvo se běžně už po dvou
hodinách věnovalo neformální debatě, včetně lehkého občerstvení
(jak ostatně bývá v tomto období obvyklé i ve vznešenějších
a vyšších společenstvích, než je roztocké zastupitelstvo).

- Vzala na vědomí informaci, že městu byla udělena dotace na
akci „Oprava havarijního stavu dešťové stoky v Nádražní ulici“
ve výši 4 miliony Kč a doporučila ZM tuto dotaci přijmout.

Bohužel musím s lítostí konstatovat, že tentokrát tomu tak nebylo,
ač program jednání byl zdánlivě jednoduchý. Zastupitelstvo (bez
čtyř minut) vyčerpalo celý vymezený čas daný Jednacím řádem, tj.
pět hodin!

- Vzala na vědomí informaci o zadání investičního záměru
dostavby ZŠ Roztoky.

Všude se vznášela nervozita, dobré vůle pramálo, záchrana ve
formě klidného a věcného tónu nepřicházela ani od řídícího stolu…

Z jednání RM dne 10.12.2007
RM na svém v loňském roce posledním 22. jednání v plném složení
za necelé čtyři hodiny probrala následující :
- Vzala na vědomí Zápis z konkursního řízení na místo ředitele
mateřské školy Spěšného a jmenovala do funkce ředitelky paní
Janu Smržovou s účinností od 1.1.2008.
- Vzala na vědomí Návrh zadání regulačního plánu Roztoky –
Panenská II a souhlasila se zahájením jeho projednávání.
- Odvolala ředitelku ZŠ Roztoky paní Mgr. Barešovou z funkce
k 31.1.2008 z důvodů závažných porušení a neplnění právních
povinností vyplývajících z vykonávané funkce, která byla
zřizovatelem zjištěna a pověřila od 1.2.2008 vedením školy
dosavadní zástupkyni ředitelky paní Mgr. Gabalovou. Zároveň
RM rozhodla o vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele
ZŠ Roztoky.
- Doporučila ZM schválit záměr zpracování žádosti o dotaci
z Operačního programu Životní prostředí na komplexní úpravu
Žalovského potoka.
- Doporučila ZM přijmout účelově poskytnuté sponzorské dary
na výrobu nástěnného kalendáře „Roztoky očima dětí 2008“.
- Vzala na vědomí radním ing.Landou předložené stanovisko
MV ČR k „Žádosti o prověření postupu starostky města
Roztoky“, které si písemně vyžádali pánové Landa, Majer

Už první klíčový bod – smlouva na svoz komunálního odpadu
zvedla hladinu emocí nad hladinu klidu, ač usnesení ze srpnového
ZM bylo jednoznačné : ZM uložilo MÚ vypsat výběrové řízení na
zajištění svozu komunálního odpadu od I.čtvrtletí 2008. Tečka.
Není co řešit. Na prosincovém jednání se však někteří zastupitelé
domnívali, že budou teprve posuzovat došlé nabídky a poté
rozhodnou, zda nějakou firmu svozem pověří, nebo se vrátí
k Technickým službám.(TS).
To by sice bylo v srpnu teoreticky možné, ale muselo by tak znít
i ono srpnové usnesení. To se však nestalo. Pravda, na srpnovém
zastupitelstvu bylo přítomno pouhých 14 zastupitelů, leč to na
platnosti usnesení nic nemění.
Chtělo-li ZM (již v plném složení) přijaté usnesení změnit na
zářijovém jednání při kontrole zápisu, mohlo. Ale nestalo se tak.
K čemu tedy takové ,,divení“? Jaký smysl by mělo rozhodovat až
19.12. o svozu odpadu od 1.1.2008?
O co vlastně v srpnu šlo? Ředitel TS J.Sládek seznámil ZM se
skutečností, že k zajištění svozu odpadu na příští rok je nutné
zakoupit nový svozový vůz (3,5 mil.Kč) a provést generálku
druhého (1,2 mil.Kč).
Zastupitelé si lehce spočítali, že kdyby potřebných 4,7 mil.Kč
k tomuto účelu vyčlenili, mohou zapomenout např. na veškeré
opravy a rekonstrukce zanedbaných roztockých ulic… A tak prostě
zvolili (dražší) variantu externího svozu odpadu. Pro toto řešení
hlasovalo v jmenovitém hlasování 11 zastupitelů, 2 se zdrželi, moje
maličkost hlasovala proti. To se dá ověřit v zápisu i zářijovém
referátu ze srpnového ZM v ODRAZu. Obávám se totiž, že
odebráním nejlukrativnější činnosti Technickým službám se brzy
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budeme bavit o jejich nízké efektivitě, následné redukci
zaměstnanců a prostupné snaze je zrušit úplně…Rád bych se mýlil,
protože o desítky jiných nezbytných činností, které TS ve prospěch
města vykonávají, se žádné firmy ucházet nebudou. Jsou totiž tak
nelukrativní, že jsem si tím téměř jist…
Samozřejmě došlo i na cupování předložené smlouvy. Děje se tak
už třináct let co pamatuju a ještě nikdy tomu žádná smlouva
neunikla. Dvacet jedna zastupitelů, právních laiků, pravidelně trhá
smlouvy na kusy a bohužel se nedá říct, že vždy neprávem. Město
za třináct let nikdy nenašlo právní autoritu, která by zastupitelům
příslušné dokumenty zdůvodnila a zažehnala jejich (pochopitelné)
obavy…Bylo tomu tak i tentokrát - p.Jakubíček, zástupce Agentury
Petronius, připravující pro město inkriminované výběrové řízení, to
přes svůj mladistvý zápal také nebyl.
Druhému ,,divení“ bylo ZM vystaveno při zjištění sdělené
městskou radou o odměňování ředitelů příspěvkových organizací
města (školy, školky etc.).Nejde přitom o prostředky z městské
kasy, ale o peníze zaslané příslušnými orgány státní správy, jejichž
rozdělení (na návrh ředitelů příslušných institucí) musí ovšem
kupodivu schválit RM. Bylo konstatováno, že někteří ředitelé na
sebe pamatují hezkou částkou, zatím co jiní by si ,,nedali“ téměř nic.
RM se rozhodla tuto ,, subjektivitu“ nahradit stanovením
objektivních kriterií a ZM této její snaze nakonec požehnalo.
A do třetice: v informativním bloku požádal p.M.Matas o schválení
nejpodivnějšího usnesení, které vůbec pamatuji.
,,ZM bere na vědomí dopis spokojených rodičů z MŠ
Přemyslovská, který pan Matas předložil zastupitelstvu a ukládá
udržovat ve školce pozitivní atmosféru“.
S lehkostí a nadsázkou (aspoň doufám), se ,,santaklausovskou“
čepičkou na hlavě mluvil dlouze a obojetně, na své věci trval, až se
schválení dvanácti hlasy dočkal. Mnozí sice namítali, jak se to dělá
,,udržovat ve školce pozitivní atmosféru“, ale pak humorný duch
zastupitelstva zvítězil ( nebo chtěli už všichni domů?)
ZM schválilo:
1)

ZM projevuje vůli uzavřít smlouvu na svoz komunálního
odpadu v Roztokách s firmou Regios, která zvítězila ve
výběrovém řízení, po vyjasnění sporných bodů předložené
smlouvy.

2)

ZM, na základě předložené kalkulace firmy Hydria s.r.o.,
schvaluje cenu vodného a stočného ve výši 53,72 Kč/m3 pro
město Roztoky s účinností od 1.1.2008.

3)

ZM schvaluje termíny zasedání ZM v roce 2008 takto: 16.1.,
27.2.,26.3., 30.4. ,28.5., 25.6., 27.8., 24.9., 22.10., 19.11.
a 17.12. 2008

4)

ZM souhlasí s přijetím dotace ze státního rozpočtu v rámci
programu ,,Obnova obecního a krajského majetku
postiženého živelní nebo jinou pohromou“ na opravu
havarijního stavu dešťové stoky v Nádražní ulici po
přívalových deštích na jaře 2006 ve výši 4 mil.Kč.

5)

ZM schvaluje pro rok 2008, do doby schválení územního
rozpočtu na rok 2008 zastupitelstvem města, rozpočtové
provizorium, a to měsíční čerpání výdajových kapitol
územního rozpočtu města ve výši 1/12 územního rozpočtu
města schváleného pro rok 2007.

6)

ZM schvaluje účetní uzávěrku Technických služeb města
Roztoky, příspěvkové organizace města, za rok 2006 v plném
rozsahu.
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7)

ZM schvaluje záměr města usilovat o získání dotace
z ,,Operačního programu Životního prostředí“ na komplexní
úpravu žalovského potoka.

ZM ukládá:
ZM ukládá tajemníkovi MÚ Roztoky, aby přijal opatření
zamezující chybám při zadávání víceprací a vedení stavební
dokumentace u zakázek města.
ZM bere na vědomí:
ZM bere na vědomí informaci o jmenování paní Jany Smržové do
funkce ředitelky MŠ Roztoky, Spěšného 288, okres Praha – západ
od 1.1.2008 a odvolání paní Mgr. Jaroslavy Barešové z funkce
ředitelky Základní školy Roztoky, Školní náměstí 470, okres Praha
– západ, 252 63 Roztoky ke dni 31.1.2008.
ZM bere na vědomí informaci o vyhlášení konkursního řízení na
ředitele ZŠ Roztoky a pověření paní Mgr. Aleny Gabalové
(současná zástupkyně ředitelky) řízením základní školy od
1.2.2008 do doby jmenování nového ředitele školy.
Ladislav Kantor

Evropské kostky jsou vrženy
Už dlouho jsem o našem sdružení nepsal a setkal jsem se už s lidmi,
kteří náš rod považovali za zcela a definitivně vyhynulý. Ne,
nestalo se to, zájmové sdružení právnických osob Přemyslovské
střední Čechy zdárně pokračuje, i když loňské komunální volby mu
zasadily nepříjemný direkt. Několik z těch nemnoha lidí, kteří
sdružení táhli, se poroučelo z radnic směrem do soukromého
sektoru, kde, jak známo, je někdy dost peněz a skoro vždycky dost
práce. A hlava našeho sdružení, únětický kolega Vytiska, zvolil
neprozíravě dráhu neuvolněného starosty, což mu nese starostování
za pár babek a nutnost hledat obživu jinde a jinak, v jeho případě
kumštem.
Ztráty v sestavě, jen zčásti kompenzované novými posilami, nás
postihly v tu nejméně vhodnou dobu. Rok 2007 je totiž pro místní
akční skupiny (což podle evropské klasifikace je také naše
sdružení) rokem rozhodnutí. Pouze 48 z dnes již asi 140 existujících
skupin bude vyvoleno k tomu, aby dalších sedm let pobíralo
z programu Leader 2007-2013 podporu, která jim zajistí živobytí
a do území jimi spravovaného i menší balík peněz.
Dovolte mi malou odbočku. Evropská podpora míří do Česka
v letech 2007-2013 dvěma koryty. To bohatší čerpá eura ze
strukturálních fondů (celkem to bude pro nás asi 750 miliard korun)
a velmi volně se ubírá přes ministerstvo pro místní rozvoj. Slabší
koryto s necelými 200 miliardami korun míří přes ministerstvo
zemědělství především na venkov, v drtivé většině přímo do
agrárního sektoru. Malou, velmi malou částí tohoto venkovského
toku je i program Leader.
Vyhlášení výzvy k podání žádostí do programu Leader 2007-2013
se o pár měsíců opozdilo, ale je tady. Co to obnáší, to si ten, kdo
někdy nějakou evropskou žádanku vyplňoval, umí dobře představit,
a tomu, kdo něco takového ještě neabsolvoval, to nemá smysl
vykládat. Zabralo by to dvě stránky Odrazu a dostal bych zase
nálepku euroskeptika a rejpala. Padly na to zkrátka čtyři celé
víkendy a mnoho hodin porůznu navrch, nicméně dílo bylo zdárně
dovršeno, 11. prosince 2007 ho schválila k podání valná hromada
sdružení a 17.12.2007 bylo ve vypálené podobě a s mnoha
přílohami předáno Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu,
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který je zprostředkující institucí pro tento evropský program.

Nalezení psi

Vyhodnocení té stovky (podle posledních informací podalo řádně
v termínu přihlášku 102 sdružení) se potáhne. Do konce února se
bude úřadovat, doplňovat a upravovat, pak teprve zasedne
ministerská komise. Smlouvy se 48 vyvolenými skupinami mají být
sepsány do konce dubna 2008.

Dne 22.12.07 byl v Roztokách u samoobsluhy Blažek nalezen
mladší pes NO slyšící na Gasty. Pes je šedočerný se světlými
znaky, je poslušný a byl by jistě dobrým hlídačem.

A co to těm šťastným přinese? Jak jsem už napsal, živobytí a trochu
peněz pro oblast. Ten balík bude opravdu skromný, tak 10, pro větší
skupiny 15 miliónů ročně. Řeknete si, že pro oblast se skoro 70 tisíci
obyvateli, jakou představuje území Přemyslovských středních
Čech, je to spíš almužna. A navíc prakticky všechny tyto prostředky
je možné investovat jen v obcích do 2000 obyvatel, některá opatření
jen v obcích do 500 obyvatel. Ale Leader není zlatá studna, spíš
metoda. Z těch deseti či patnácti milionů může jít dvacet procent na
administrativu, tedy na profesionální zázemí, které bude
pomocníkem žadatelům na cestě k fondům podstatně bohatším
a vydatnějším.
Na jaře, v březnu nebo v dubnu, už budeme vědět víc: zda budeme
povolání aspoň na knížecí dvůr, když už ne rovnou na stolec, anebo
zda skončíme jako ti Přemyslovi volové ve skále.
Jaroslav Huk

Nezapomeňte na psy!
Zastupitelstvo Města Roztoky schválilo a vydalo dne 21.11.2007
Obecně závaznou vyhlášku (OZV) č.2/2007 týkající se mimo jiné
poplatků ze psů. Tato vyhláška stanoví povinnosti majitelů psů:
-

Oznámit správci poplatku (pokladna MÚ) držení psa do 15
dnů ode dne nabytí psa,

-

Povinnost ohlásit držení psa má i osoba, která je od poplatku
osvobozena např.:
- osoba nevidomá,
- osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu,
- osoba, která si převzala psa z útulku, a to po dobu 2 let od
převzetí z útulku,

-

Platit poplatek za psa staršího 3 měsíců,

-

Poplatník, který nechá psa označit mikročipem, bude platit
nižší poplatek. Správce vydá poplatníkovi evidenční známku,
bez ohledu na to, zda poplatku podléhá či ne.

Jelikož v Roztokách zatím mnoho psů čipovaných není nebo
čipování není nahlášeno, slouží nám k identifikaci naše evidence.
Tak však není zcela aktuální a informace často neodpovídají
skutečnosti. A tak, pokud se zatoulá pes, je to někdy práce vskutku
detektivní. Zatoulaný pes pak tráví v útulku zbytečně několik dní,
i když by mohl být předán svému majiteli podstatně dříve. Pokud
jsou v evidenci nepřesnosti, jakože bohužel jsou, spoléháme se při
pátrání po majiteli na spolupráci občanů a veterinární ordinace.
Vyzýváme při této příležitosti majitele psů, aby aktualizovali údaje
v evidence (pokladna MÚ). Samozřejmě také ty, kteří svého psa
dosud nemají registrovaného, aby tak učinili v nejkratší době, neboť
se tak vystavují pokutě dle OZV č.2/2007!!!!!
Hledáme spolehlivou osobu, která by v Žalově sbírala psí výkaly.
Jedná se o pochůzky 1 – 2 hod. denně; 50 Kč/hod. Vhodné pro
důchodce nebo studenty. Možno již od února. V případě zájmu
kontaktujte prosím OŽP, p. Reváková 220 400 239.
R. Reváková

Na Nový rok byla
v Roztokách nalezena
malá fenka – štěně asi
4 měsíce staré. Fenka
je černá s hnědými
znaky,na krku má
růžový látkový obojek
a
vypadá jako
jagteriér. Je hravá
a přítulná, bude
společníkem.
Hledáme majitele psů
nebo nové zájemce.
Informace o psech lze
získat na tel.č. 220 400
239 nebo 602 666 458.
E. Krautová

Zpětný odběr elektrozařízení:
pod dohledem EU
V srpnu letošního roku uplynuly dva roky od okamžiku, kdy
v České republice začal fungovat zpětný odběr, oddělený sběr,
následné zpracování a recyklace vyřazených elektrozařízení.
Vytvoření systému, který to umožňuje, požaduje od všech
členských států EU příslušná evropská směrnice. Ta se promítla do
novely zákona o odpadech, která v ČR nabyla účinnosti 13. srpna
2005. Povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování
a recyklaci vyřazených elektrozařízení stanovila tato novela
výrobcům elektrických a elektronických zařízení. Ti k tomu účelu
začali zakládat tzv. kolektivní systémy.
Vyhláška Ministerstva životního prostředí ČR pak rozdělila
elektrospotřebiče do jednotlivých skupin. Pro plnění této povinnosti
ve skupinách velkých a malých domácích spotřebičů, nářadí
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a nástrojů byla jako provozovatel kolektivního systému pro
společné plnění zákonem daných povinností výrobci založena
akciová společnost Elektrowin.
Termín nejspíš splníme
Evropská unie rovněž stanovila množstevní limity zpětně
odebraných elektrozařízení, které je třeba splnit v určitém termínu.
Pro větší srozumitelnost se tyto limity uvádějí v kilogramech
odebraných spotřebičů na občana.
Členské země měly tyto limity splnit už do konce roku 2006, Česká
republika ale vyjednala odklad do konce roku 2008. Zavázala se
ročně odebrat, zpracovat a recyklovat nejméně 4 kg vysloužilých
elektrozařízení na občana.

systému již více než 3000 obcí a zpětně odebrala přes 19 000 tun
elektrozařízení.
V rámci města Roztoky byl v roce 2006 zajištěn sběr celkem
8,66 tun elektrozařízení, z toho 195 kusů chladniček. V součtu to
znamená úsporu 39.000,- Kč (při ceně 200,- Kč/ks - náklad na
odstranění chladničky jako nebezpečného odpadu). Na provoz
sběrného dvora přispěl Elektrowin částkou 3.038,- Kč.
OŽP

Za Soňou Šalamonovou….

V době, kdy společnost Elektrowin započala svou činnost, třídily
domácnosti 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Dnes již
toto množství přesahuje 2 kg. Výsledky, které hlásí další kolektivní
systémy pověřené nakládáním s elektroodpadem z jiných skupin
(např. s vysloužilými televizory nebo počítači), skýtají v úhrnu
s výsledky práce Elektrowinu dobré předpoklady včasného splnění
závazků vůči EU.
Viditelný příspěvek
Součástí ceny nového spotřebiče je dnes i tzv. viditelný příspěvek na
recyklaci. Je pochopitelné, že spotřebitel tento příspěvek může
vnímat negativně a mylně se může domnívat, že se tím jeho nákup
nového spotřebiče „zdraží“.
Ceny spotřebičů se tím ale za dobu fungování této úpravy
nezměnily. Jediný rozdíl spočívá v tom, že z ceny výrobku byly
viditelně vyčleněny náklady na zpětný odběr a recyklaci. Tento
příspěvek je finanční částka odpovídající nákladům výrobců na
zpětný odběr a recyklaci výrobku, kterou tito výrobci v plné výši
odvádějí do kolektivního systému.
Výrobce ukazuje spotřebiteli, kolik již přispěl do kolektivního
systému na zpětný odběr a recyklaci starého elektrozařízení. Výše
příspěvku vynásobená počtem prodaných spotřebičů tedy odpovídá
podílu výrobce na celkových nákladech na zpětný odběr
a recyklaci, který za něho zajišťuje kolektivní systém.
A co obce?
Zákon v současnosti neukládá obcím povinnost zajistit zpětný
odběr elektrozařízení. Přesto se kolektivní systém Elektrowin snaží
uzavřít s obcemi smlouvy, na jejichž základě se sběrné dvory
a mobilní svozy stávají místy zpětného odběru. Obci to umožňuje
ušetřit náklady za recyklaci elektroodpadů, které občané
odevzdávají do sběrných dvorů nebo mobilních svozů. Na základě
uzavřené smlouvy je totiž může bezplatně předat kolektivnímu
systému.
Zůstává nepopiratelným faktem, že tam, kde obce smlouvu
s kolektivním systémem Elektrowin uzavřely, ušetřily nemalé
finanční prostředky. Vyjádřeno čísly to pro obce za dobu fungování
kolektivního systému znamená úsporu v řádu stovek milionů korun.
Než totiž vstoupila v platnost zmiňovaná novela, elektrospotřebiče
byly součástí běžného komunálního odpadu, jehož svoz a recyklaci
plně hradily obce. Nyní mohou obce, kromě bezplatného odvozu
a recyklace, získat ještě příspěvek na provoz místa zpětného odběru.
Tam, kde obce nemají možnost zřídit sběrný dvůr, mohou díky
aktivitě kolektivního systému použité elektrozařízení sebrané
v rámci mobilního svozu bezplatně předat k zpětnému odběru.
Společnost Elektrowin zapojila za dobu své činnosti do svého
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Paní doktorka Soňa Šalamonová by měla dnes, 30.12.2007, kdy to
píšu, právě 58. narozeniny. Nedožila se jich. Po dlouhém utrpení
zemřela žena, která vlídně a účinně léčila dvě generace roztockých
dětí. Občas jsem ji s některou ze svých dcer musel vyhledat
o víkendech či večerech doma. A vím, že nejsem sám, kdo má
podobnou zkušenost s laskavostí této vskutku vzácné paní. Byl jsem
často dojat, jak k dětem vstřícně přistupovala, čas na ně si nemusela
dělat, měla ho. Jako si to člověk pamatuje u své mámy, která má čas
na své dítě také vždy, bez toho, že si to „zaslouží“. Pamatovala si
i při nočních návštěvách data narození právě nemocných dětí,
pamatovala si, na rozdíl ode mne, kdy stonaly naposled a s čím.
Byla věcná a soustředěná. Byla vynikající lékařkou a dobrým
člověkem. Myslím, že bychom těžko našli v Roztokách člověka
těšícího se takové úctě a respektu. Když kandidovala do roztockého
zastupitelstva, dostala obrovské množství preferenčních hlasů.
Tolik jich od té doby nedostal nikdo. Pro město pracovala se stejnou
zodpovědností, jakou projevovala ve své profesi. Na jednání
zastupitelstva chodila vždy připravená a mnozí si jistě pamatují,
s jakou vehemencí prosazovala zájmy veřejného prospěchu.
Vzpomínám na vzácného člověka, na paní Soňu Šalamonovou se
smutkem i úžasem. Vím, že žila naplno a pro druhé. Odkázala nám
jednu z nejdůležitějších věcí v životě, totiž že bychom sami mohli
být lepšími.
Vojtěch Sedláček

ROZHOVOR MĚSÍCE

ŽENA NA RADNICI

jen trochu orientuje, muselo být jasné, že to myslíme
vážně.

(rozhovor se starostkou města ing. arch. Olgou Vavřínovou)

Sice volby DOSTu přisoudily vítězství, nicméně i tak
jsme se mohli stát opozicí. To kdyby se domluvila ODS
se Sakurou a pravděpodobně i s Netřeskem, měli by
nejtěsnější většinu. Ale ke známým animozitám mezi
lidmi v takovéto koalici bylo jasné, že jsme ve hře.

Uplynul více než rok, kdy po volbách usedla na radnici jako první
žena vůbec v předlouhé historii města roztocká rodačka Olga
Vavřínová. Jako předsedkyně občanského sdružení DOST,
založeného pár měsíců před volbami, měla lví podíl na
překvapivém volebním úspěchu DOSTu, neboť získat
v zastupitelstvu sedm hlasů, se jinak než úspěchem nazvat
nedá.

Volby dopadly tak jak dopadly a z toho se muselo
vycházet. Vím, že nám to spousta voličů zazlívala, ale
zvolili jsme pragmaticky čitelnější, ač nikoli přátelsky
naladěnou ODS. Domnívali jsme
se, že zájmy města jsou pro
koalici nadřazeny nad osobní
nevraživost.
S ročním odstupem, po aféře
nestandardního vypovězení
koaliční smlouvy, díky havárii
„nehavárii“ dešťové stoky
v Nádražní ulici, již lépe
rozumím potutelným úsměvům a narážkám opozice
v zastupitelstvu.

2.

Přivedla jste na radnici (včetně
sebe) sedm v politice
nezkušených lidí, z nichž ani
jeden nikdy nebyl členem
zastupitelstva resp. rady ani
hodinu. Jaké jsou klady a zápory
tohoto naprosto ojedinělého
jevu?
Kladem je bezesporu to, že nikdo
z nás není nijak zavázaný ani
nijak „zaháčkovaný“ z minulosti
a tak můžeme konat dle našeho
nejlepšího vědomí a svědomí .
Záporem, ale nijak velkým je
pouze to, že se v některých
kauzách přesně neorientujeme
právě proto, že jsme u nich dříve
nebyli. Ale to se dá velmi rychle
napravit.

To je myslím dost pádný důvod sednout si k prvnímu
„bilančnímu“ rozhovoru.

1.

Čekala jste takový volební úspěch? Co Vás v té chvíli
napadlo jako první ? Věděla jste přeci, že k úspěšné práci
Vám nestačí podpora Vašich sedmi členů. Jak je těžké
najít v Roztokách spojence?
Přiznávám, že ano. Dali jsme dohromady tým schopných
lidí s takovým kreditem, že každému kdo se v Roztokách
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3.

Co pro Vás bylo nejtěžší a co Vám v práci starostky šlo
kupodivu takříkajíc samo?
Nejtěžší byla srážka s tím, že něco platilo
v předcházejícím volebním období a nyní je to
„trochu jinak“, nejtěžší jednoznačně byla jednání
zastupitelstva.
V práci starostky mně nešlo samo skoro nic, ale rychle
a ráda se učím.

ROZHOVOR MĚSÍCE
4.

Jaké to je sedět na radnici v tak vysoké funkci jako první
žena vůbec? Myslíte, že je pravdivé dnes tolik
zdůrazňované tvrzení, že žena v politice vidí zcela jiné
věci než muž?

případě neobejdou?
Tak to je vážně dobrá otázka a navrhuji požádat
o odpověď Delfskou věštírnu .
Určitě se neobejdeme bez dokončení přeložky
příjezdové komunikace a následně se neobejdeme bez
rekonstrukce a rozšíření hlavní průjezdné komunikace
ve městě. Také se v brzké budoucnosti neobejdeme bez
přístavby základní školy. Jestliže chceme býti městem,
které skutečně městem je, pak je nejvyšší čas zvýšit
kredit ZŠ a její přístavbou nastartovat cestu k tomu, že
roztocká ZŠ bude jednou patřit mezi nejlepší.

Šla jsem do voleb s vědomím, že se to může stát
a nakonec, vždycky je něco poprvé, takže starostka nebo
starosta, myslím, že je to městu jako takovému zcela
jedno.
K druhé části otázky po více jak roční zkušenosti uvádím,
že ženy jsou racionálnější a rychleji se dohodnou. Ono je
to také dáno geneticky, jsme uzpůsobené k tomu dělat
a vnímat více věcí najednou.
8.
5.

Provedla jste některá opatření, z nichž část veřejnosti
žádnou velkou radost neměla, o stavebnících ani
nemluvím. Mám samozřejmě na mysli stavební uzávěru.
Nemyslíte, že by možná bylo dobré toto opatření trochu
více objasnit např. na stránkách Odrazu?

Roztoky budou mít konečně generel odvodnění, takže
bude jasné, že ne všechny deště se vsáknou, ale budou
odvedeny tam, kam patří.
Roztoky budou mít koncepci, jak bude vypadat
rekonstrukce a rozšíření hlavní průjezdné komunikace
ve městě včetně křižovatek a pěších tahů.

Stavební uzávěra byla nutnost, za tím si stojím!
Stavební uzávěra drobné stavebníky nijak neomezuje
a velcí developeři již vědí, že nikoli oni, ale město určuje
podmínky svého rozvoje a podmiňuje jej nezbytnou
infrastrukturou.

Budeme mít jasno, jak bude vypadat přístavba ZŠ včetně
návazných prostranství – tj. víceúčelového hřiště na
pozemku ZŠ a řešení Školního náměstí a pevně věřím, že
budeme vědět, kde na to vezmeme peníze.

Město nejsou jen domy (nejlépe bytové) a komunikace
(nejlépe co nejužší), jsou to též veřejná prostranství,
parky, hřiště a veřejná vybavenost.

6.

Budeme vědět, jak bude vypadat výstavba na Panenské II
(viz nastartovaný regulační plán).
Budeme vědět, jak dopadne „výstavba“ v Tichém údolí
(další nastartovaný regulační plán) včetně návazností na
přeložku příjezdové komunikace.

Jsou ovšem věci, se kterými se dá jen těžko pohnout.
Tohle město nemá za sebou jediného poslance, senátora,
dokonce nikoho v krajském zastupitelstvu. Co si má počít
starosta Roztok, když se zastaví stavba příjezdové silnice,
nebo potřebuje vyřešit neúnosnou situaci na místní
poště?
K první části dotazu mohu jen konstatovat, že to tak
prostě je, je to smutné a mělo by se s tím něco udělat, ale
to jsou ty kondicionály, mělo by se, kdyby a skutek utek.
Co mohu jako starostka dělat? Snažit se a vytvářet nové
kontakty tak, aby na kraji věděli, že je nezbytné přeložku
dokončit, že je nezbytné rekonstruovat a rozšířit hlavní
průjezdnou komunikaci městem (ulice Nádražní,
Lidická, Přílepská a Přemyslovská patří majetkově
Kraji, nikoli městu) a přípravné (projektové) práce
pokud možno zahájit hned.
S poštou je to ale velmi problematické. Tuto službu
garantuje stát a i při nejlepší vůli nelze jeho povinnosti
suplovat. Tady nezbývá než neustále psát na zodpovědná
místa a doufat, že se snad věci pohnou.

Jak podle Vás budou Roztoky vypadat za tři roky, na
konci Vašeho volebního období?

Také doufám, že budeme úspěšní v získávání dotací.
Stačí to jako odpověď?

9.

Jak je město připraveno na čerpání dotací z EU?
Mizerně. Chybí nám projekty, na jejichž základě bychom
mohli o dotace žádat. Když už projekt máme, je drahý
a koncepčně špatně.

10.

Jak je to vlastně s Vaší koaliční dohodou? Je vypovězena,
jak tvrdí ODS nebo nikoli?
Tím se vracíme tak trochu na začátek našeho
rozhovoru a přiznávám, že je to problém. S ODS
jsme jako s koaličním partnerem podepsali koaliční
dohodu, která jasně stanoví, kterak ji vypovědět a to se
nestalo.

Děkuji za rozhovor.
7.

Co je pro město Roztoky v současné době prioritní, co je
třeba vyřešit nejdřív, bez čeho se Roztoky v žádném

Ptal se Ladislav Kantor
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Z HISTORIE MĚSTA

Historické repetitorium
aneb
Roztocký uličník - část VI.
V dosavadních dílech našeho seriálu o osobnostech, po nichž
jsou pojmenovány ulice našeho města, jsem psal výhradně o těch,
jejichž osudy jsou bezprostředně spjaty s Roztokami, případně
Žalovem. Tentokrát udělám výjimku, kterou, jak doufám, mi
čtenáři prominou.
Lednové datum mi připomenulo významnou osobnost naší
novodobé historie, na níž jakoby padal stín zapomnění...

Jan Palach
(11. 8. 1948 - 19. 1. 1969)
Jednou z velkoryse navržených páteřních komunikací našeho
města je ulice Jana Palacha. Dnes je vlastně torzem, neb nebyla
nikdy dokončena a ještě ke všemu zmrzačena. Původně byla
zřejmě koncipována jako hlavní příjezdová komunikace
k vltavskému přemostění do Klecan. V současnosti končí jako
poloslepá ulice, naprosto nelogicky přehrazená bariérou tzv.
“finských domků“.
V době svého vzniku ve dvacátých letech 20. století to byla
Okružní třída, po válce na dlouhých 40 let pak Stalinova a od roku
1991 Jana Palacha. Jakoby přejmenováním na „generalissima“
a následnou výstavbou minisídliště finských domků ztratila
v padesátých letech svou logickou dopravní funkci i původní
smysl.
Když se po Listopadu na veřejné schůzi Občanského fóra
projednávaly návrhy na přejmenování některých ulic s nejvíce
“provařenými“ názvy, byla první v pořadí pochopitelně
Stalinova, která přežila do roku 1990 jako jedna z posledních
v Čechách. Padaly nejrůznější návrhy, když se přihlásil pan Pavel
Lyer a navrhl, aby byla pojmenována po Janu Palachovi. Ačkoliv
Jan Palach neměl žádnou přímou vazbu na naše město, okamžitě
jsme tento nápad akceptovali, protože jsme cítili, že to bude nejen
určitá splátka dluhu tomuto novodobému mučedníkovi, ale že to
má i symbolický význam.
Z pohledu Roztok je určitá podobnost v tom, že také Jan Palach se
narodil na malém městě, ve Všetatech (okres Mělník). Po
maturitě na gymnáziu v Mělníce studoval nejprve na Vysoké
škole ekonomické v Praze a po roce přešel na Filosofickou
fakultu Univerzity Karlovy. Srpnová okupace vojsky Varšavské
smlouvy jím hluboce otřásla, velmi aktivně se zapojil do
studentských protestů na podzim roku 1968. 16. ledna 1969 pak
šokoval doslova celý svět, když se u fontány Národního muzea na
Václavském náměstí polil benzínem a zapálil. Jak sám uvedl,
chtěl být pochodní, která měla probudit uhasínající odpor proti
bezpráví okupace, proti obecné rezignaci a zejména proti
kapitulační politice „mužů pražského jara“.
Přes maximální lékařskou péči po třech dnech obrovského
utrpení podlehl svým rozsáhlým popáleninám. Zajímavým
detailem je to, že ošetřující lékařkou mu tehdy byla pozdější
senátorka MUDr. Jaroslava Moserová. Po jeho smrti mu sňal
posmrtnou masku významný český sochař Olbram Zoubek. Po
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dvaceti letech byla použita na pamětní desku Jana Palacha na
budově FF UK v Praze.
Jeho pohřeb, toho pochmurného dne 25. ledna 1969, byl
celonárodní manifestací odporu proti okupaci. Bohužel jednou
z posledních, protože pocit ochromující beznaděje již
zachvacoval celý národ. Nic na tom nezměnily ani další zoufalé
činy - hořící pochodeň č. 2 Jan Zajíc, který se upálil u Národního
muzea v symbolický den 25. února 1969, ani další zápalná oběť Evžen Plocek, který vzplál v dubnu téhož roku v Jihlavě.
Následovali i další, o nichž se veřejnost již ani nedozvěděla. To
však už byla nastartována éra Husákovské „normalizace“,
zavřené hranice, počátek obrovských čistek v KSČ i v celé
společnosti, 20 let ohnutých páteří a charakterů.
Jan Palach byl pohřben na Olšanských hřbitovech a jeho hrob se
stal skutečným poutním místem. Normalizační státní moc se
pokusila vymazat památku Palacha tím, že v roce 1973 nechala
jeho tělo bez souhlasu rodiny exhumovat, spálit a jeho popel
uložit v rodných Všetatech. Cílem protestujících se pak na 15 let
stal všetatský hřbitov. V době tzv. “Palachova týdne“ v lednu
1989 došlo ve Všetatech k brutálnímu rozehnání pokojné
vzpomínkové akce Veřejnou bezpečností. Mnoho účastníků bylo
zmláceno a bezdůvodně zadrženo. V roce 1990 se urna
s Palachovým popelem vrátila na pražské Olšany.
16. leden by měl být nejen vzpomínkou na mučedníka Jana
Palacha, ale i dnem zamyšlení nad vlastním národním osudem
a pohledem do zrcadla bez růžových brýlí mámení.
Stanislav Boloňský

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ

Dobrovolní hasiči
s novou technikou

Tesco v Roztokách!

Doufám, že jste všichni v klidu a pohodě
prožili a přežili vánoční svátky a ve veselé
náladě přivítali Nový rok 2008.
V předvánočním období zasahovala
dobrovolná jednotka hasičů spolu
s profesionály u dvou požárů a u dvou technických případů.
Několik dní před otevřením nového supermarketu v Roztokách,
díky technické závadě, začala v těsné blízkosti nového objektu
přetékat požární nádrž. Proto bylo nasazeno čerpadlo, k jejímu
vyprázdnění. O deset dní později jsme byli vysláni do Horoměřic,
kde došlo k dopravní nehodě dvou osobních vozů. Nehoda se,
naštěstí obešla bez zranění, vznikly pouze materiální škody na
vozidlech. V druhé půlce prosince jsme byli přivoláni do Statenic,
kde jsme se podíleli na likvidaci požáru stohu. Zatím poslední
zásah byl den před Štědrým dnem, kdy v Olbrachtově ulici
v Roztokách, došlo k požáru usazených sazí v komíně. Chtěl bych
tímto upozornit, že zvláště tento typ požáru může být nebezpečný,
jelikož komín může požárem prasknout, a poté se, od porušeného
komínu, skrytě šířit mezi stropy domu. Proto by měli uživatelé
domů, již před topnou sezónou, věnovat komínovým tělesům
zvýšenou pozornost!

13. září 2007

19. října 2007

Nyní bych Vám rád, jak jsem před časem slíbil, představil novou
techniku naší dobrovolné jednotky. V roce 2007 občanské
sdružení „Sbor dobrovolných hasičů“, předalo městu Roztoky
finanční dar, ze kterého bylo zakoupeno terénní vozidlo Ford
Ranger 4x4 s kabinou pro 5 osob, pro přepravu jednotky
dobrovolných hasičů k případům. (Avia CAS8, kterou dobrovolní
hasiči používají, je totiž pouze pro 3 osoby). Město Roztoky se, ze
svého rozpočtu, finančně podílelo na úpravách vozidla,
technickém dovybavení vozu a bude se nadále starat o jeho
provoz.

8. prosince 2007

Do Nového Roku Vám za všechny ze Sboru dobrovolných hasičů
přeji: hodně zdraví, klidu a ať se s kolektivem dobrovolných
a profesionálních hasičů setkáte pouze neformálně, nebo na
propagačních akcích a dětských dnech.
Starosta SDH Roztoky
Vlastimil Drchota

8. prosince 2007
foto: St. Marušák
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„Proklaté osmičky“

Zamřížované školní okénko

Jednou z populárních českých národních pověr je víra
v osudovost letopočtů zakončených osmičkou.

Případy přicházejí a odcházejí, některé se promítnou do života na
delší dobu, jiné časem úplně zapadnou a za pár let si už na ně
nikdo nevzpomene. Tak to na vesnici, ale i ve státě chodí. Kdo by
si už dneska vzpomněl, jak jsme se potýkali kvůli klandru nad
Kroupkou nebo jak zuřivé spory byly kolem fasády domu
s pečovatelskou službou! Jiné kauzy zůstaly uloženy kdesi
v regále a čekají, až opět oživnou, v lepších, úrodnějších dobách.
Náměstí před žalovským kostelem, lávka do Klecan, roztocké
koupaliště...

Na důkaz tohoto mýtu se většinou uvádějí osudové roky počínaje
bitvou na Moravském poli r. 1278 a Branibory v Čechách, přes
tragické mezníky třícetileté války 1618 a 1648, revoluční rok
1848, klíčové roky 20. století - 1918, 1938, 1948 a 1968, které
vždy znamenaly nějaký historický předěl. Přitom by se našla
řada letopočtů, které s námi “zamávaly“ neméně - viz např.
r. 935, 995, 1039, 1212, 1306, 1415, 1526, 1620/1, 1627, 1781,
1806, 1866/7, 1914, 1939, 1969 či 1989 (je možné použít jako
vlastivědný kvíz pro školní mládež).
Pokud však patříte mezi vyznavače teorie osudových osmiček,
mohu vám nabídnou ještě něco málo navrch. Nový rok 2008
bude nejen končit na osmičku, ale podle čínského kalendáře bude
též (od února) rokem krysy. To jsou podle horoskopu často roky
dramatické. Např. i rok 1948 byl rokem krysy - a začínal v únoru.
(Možná, že v tomto okamžiku už slabší povahy otevírají láhev
něčeho ostřejšího).
A tak závěrem poněkud, ale opravdu jen poněkud, zklidňující
úvaha. Teorie osudových osmiček jaksi nebere v úvahu to, že
všechny tyto historické předěly se neudály z ničeho nic, jako
blesk z čistého nebe. Pokud by nebyla r. 1914 rozpoutána
I. světová válka, která rozmetala „starý svět“, nemohla by na jeho
troskách vzniknout v říjnu 1918 Československá republika.
Které datum je tedy osudovější? Za bývalého režimu se navíc
tvrdilo, že rozhodujícím byl rok 1917, neb bez ruské Říjnové
revoluce by prý nevznikl samostatný Československý stát. No,
myšleno to bylo zcela jinak, ale proč si nepřiznat, že bez
Českoslovanských legií na Rusi by o nás asi opravdu svět
nevěděl a asi obtížněji by vítězné mocnosti akceptovaly
myšlenku naší národní svébytnosti... Podobně „Vítězný únor
1948“ (a ovšem nová ústava a vše co následovalo). Poněkud
popletená demise poloviny ministrů vlády byla jen
vyvrcholením určitého procesu. Cesta k Únoru vedla přes
odmítnutí Marshallova plánu v roce 1947 a přijetí potravinové
pomoci ze Sovětského svazu. A zcela zákonitě by nebylo
politicky průchodné odmítnutí velkorysé nabídky ekonomické
pomoci „západu“ formou Marshallova plánu, pokud by relativně
demokratické volby v roce 1946 nevyhráli na celé čáře
komunisté. A mohli by vyhrát tyto volby bez předchozího
znárodnění velkého průmyslu, dolů a bank a Košického vládního
programu, když prestiž těmto socializačním opatřením dodal
v očích národa sám president Beneš (po boku s Janem
Masarykem)? Tak by bylo možné v řetězci příčin a následků dále
proti proudu času pokračovat. Byl tedy rok 1948 opravdu tím
rokem nejosudovějším?
Takže, nebojme se letopočtu s osmičkou na konci. Když už
patříte mezi přesvědčené stoupence teorie osudovosti
osmičkových letopočtů, připomeňme si, že některé z nich byly
i výrazně pozitivní. Proto s úsměvem a nadějemi do nového roku
2008!
Stanislav Boloňský
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Jsou ale i takové případy, které zdánlivě skončí, ale pokračují tiše
dál. Jako roztocká škola. Nevím, kolikrát se o ní letos na
zastupitelstvu mluvilo, ale v porovnání se dvěma lety
předchozími nám zabrala sotva desetinu doby. Ředitel Voda je už
kdesi na další kantorské štaci, situace v učitelském sboru se
uklidnila, dokonce i odliv dětí se zastavil a „výukový proces“,
jaks se tomu dost ošklivě říká, se vrátil do normálních kolejí.
Rodičovská veřejnost už dávno neobsazuje místa v zasedací síni
radnice, aby se halasně něčeho dožadovala, hádky se přesunuly
na schůzky učitelů s rodiči a mají podobu těch normálních,
běžných diskusí o propadajících žácích, zapomětlivých,
nervózních a někdy taky svými postupy někomu nevyhovujících
kantorech, o mizerném vybavení tříd. Když jsme u něj – pohříchu
jsme loni škole v tom vybavení ani trochu nepomohli, až na to, že
se podařilo snad částečně zpacifikovat bdělé strážce
hygienických norem, případ školní jídelny odsunout nejméně
o rok a určitě i ulehčit obecní kase.
Ale – kdo nekřičí, nedostane. Nová ředitelka nám nešla tak
důsledně po penězích jako její předchůdce, nedočkali jsme se ani
mrtvých holubů, ani alarmujících stanovisek o dezolátním stavu
budovy, zato jsme mohli s úlevou konstatovat, že se to snad ve
škole v dobré obrací. Koneckonců i sporadické výstupy ze
školské rady nebo školské komise nám žádné mimořádně
neblahé zvěsti nepřinášely.
A přece jsme se pod stromeček dozvěděli, že ředitelka školy byla
odvolána a že se vypisuje výběrové řízení na její místo. Jak
poznamenal kolega Tomáš Novotný, na místo tak rizikové, že by
o tom snad měli být předem zpraveni i uchazeči.
Napadá mě mnoho paralel, třeba ta o fotbalové Spartě,
o trenérech Dobiašovi a Strakovi, vyhozených po vítězství v lize,
ale nebudu se o ně pokoušet, protože nevím, do jaké míry se na
případ roztocké školy hodí. Nechci, a neznaje detaily, ani
nemohu posuzovat důvody, které Radu města k odvolání
ředitelky vedly. Zákonu bylo formálně učiněno zadost, rada
města má, jak pravil na zastupitelstvu kolega Jaroslav Drda, plné
právo k takovému kroku a nese za něj i plnou odpovědnost.
Faktem je, že dva členy rady, Jiřího Landu a Milana Veselého,
argumenty pro odvolání ředitelky nepřesvědčily, a faktem je i to,
že odvolaná ředitelka využila nepříliš často uplatňované krajní
možnosti a řeší případ svého odvolání soudní cestou.
Tak, šťastný a spravedlivý!
Jarda Huk

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE

Mírové zvony
Začíná nový rok a každý začátek je přeplněný ušlechtilými
předsevzetími, samozřejmě, jak jinak. To se týká jak občanů, tak
prostřednictvím občanů-politiků i států. Státnické projevy byly,
jsou a budou plné hesel, jako Svoboda a Mír.
Podobné asociace v nás vzbuzují hlasy zvonů a i jejich jména.
„Svobodných“ zvonů je mnoho, určitě i proto, žeslovo svoboda je
možné vykládat z mnoha pohledů a úhlů. Nejvíc Zvonů Svobody
je samozřejmě ve Spojených státech. Existuje tam i cestovní
kancelář, která nabízí poznávací zájezdy po zvonech. Město - jeho
Liberty Bell - společné foto - hamburger - a jede se do dalšího
města. I v Čechách jsou zvony svobody: já vím o dvou a asi není
náhoda, že oba byly vyrobeny v Americe.

V poslední době vzniká v České republice tradice, že ve výroční
den vzniku Československa se k roveretskému zvonu některé naše
dvěma sty údery připojují. V roce 2001 byla tato myšlenka
publikována pod názvem „Říčanská výzva“, i když iniciativa
připomíná výrazy z doby nedávné.
Každodenním zvoněním patří italský roveretský a japonský
hirošimský mírový zvon asi k nejvytíženějším na světě. Války ve
všech podobách se jejich hlasů zjevně nebojí, možná někdy
v budoucnosti ...
Stan Marušák

Mír není tak ideologicky tvárný jako svoboda, ale své zvony má
také. World Peace Bell v Newportu (Kentucky, USA) se poprvé
rozezněl symbolicky první den 3. tisíciletí. Byl vyroben ve
francouzské zvonárně Packard, má hmotnost 33,6 tun a byl v té
době největší výkyvný zvon na světě. Dnes už není největší, před
rokem ho váhově s 36 tunami překonal gigantický zvon Gotemba
Bell v Japonsku. Je zavěšený ve volném prostoru na pahorku před
horou Fudži, v luxusním rekreačním areálu Tokinomuka, který byl
postaven především pro cizince. Turistika byl asi hlavní důvod,
proč si objednali v Holandsku největší zvon na světě...
V Japonsku ale je zvon, asi nejvíce známý. Je jím od roku 1964
mírový zvon v Hirošimě, v místech epicentra prvního atomového
výbuchu.Tvarově je jako nejběžnější typ východního zvonu,
výšky 1,5 metru, hmotnost 1200 kg. Je tedy docela malý. Stojí
v pamětním parku pod malou betonovou kupolí, v blízkosti
Atomového dómu, Veletržního paláce z roku 1914 - jediné
budovy, která vydržela atomový útok. Nemá přesně určené hodiny
zvonění, snad kromě oficiálních výročí. Je volně přístupný a tak ho
může rozeznít každý, kdo jde okolo a má potřebu si zazvonit.
Turista z druhého konce světa nebo kolem běžící dítka školou
povinná. Svou neokázalostí je také symbolický.
Evropa má také mírový zvon. Je v Roveretu v Italii na úpatí
Dolomit. V létě 1918 zde byla na řece Piavě jedna z posledních
velkých bitev I.světové války.Tak zničující válku lidstvo do té
doby nezažilo. V těchto místech se naši legionáři, často na rozdíl
od Italů, vyznamenávali statečností a odvahou. Válečného šrotu
zůstalo po bitvě takové množství, že nápad přetavit ho na mírový
zvon nebyl tak překvapivý. Vznikl v roce 1925 a jako „Maria
dolens“ (Matka trpící) byl pokřtěn italským králem Viktorem
Emanuelem III. a papežem Piem I. Ten byl znám výrokem, že:“ ...
Mírem není nic ztraceno, ale válkou může být ztraceno všechno ..“
, jeho slova jsou na tomto zvonu zvěčněna.
Dnes váží 22,7 tuny a svou současnou podobu dostal po několika
opravách v roce 1964. Je obklopen vlajkami všech národů, které se
války zúčastnily. Zvoní každý den v 21 hodin večer jedním stem
úderů. Dvěma sty údery zvoní na státní svátky bojujících národů
a také 11.listopadu v 11 hodin na Mezinárodní den veteránů, kdy
bylo v roce 1918 podepsáno příměří. Stejně tak na 8. května ve 12
hodin, kdy skončila II. světová válka. Za Československo zvoní
28.října.
Česká republika svůj symbolický zvon míru nemá. Přesně řečeno
na území Čech mírový zvon byl, když v roce 1905, ještě za
Rakouska, byl vysvěcen „Mírový kostel“ v Lovosicích a v něm
i malý "Zvon míru" (Friedensglocke). Vydržel ale jen do roku
1916, kdy si ho vzala válka.

Ředitelem školy James Bond?
Rada města se 10. prosince t.r. většinou hlasů usnesla, že
„z důvodu závažných porušení a neplnění právních povinností
vyplývajících z vykonávané funkce“ odvolá k 31. 1. 2008
z funkce ředitelku Základní školy pí. Mgr. Jaroslavu Barešovou.
Pro upřesnění uvádím, že pí. ředitelka byla jmenována do funkce
za základě výběrového řízení v srpnu 2006, když předtím rok
působila ve funkci zástupce ředitele .
Jmenování ředitele školy zřizované obcí i jeho odvolání z funkce
je plně a jedině v kompetenci Rady města a ani názor ostatních
zastupitelů nemůže toto rozhodnutí zvrátit. Cítím však povinnost
se k této věci veřejně vyjádřit, když částečně jsem tak učinil již na
jednání prosincového zastupitelstva. Mé výhrady k postupu RM
jsou zejména tyto:
1) nepovažuji za rozumné, mění-li se ředitel (jakékoli školy) tak
říkajíc po každé sezóně, v tomto případě po jeden a půl roce, navíc
v průběhu školního roku.
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KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE
Paní Barešová je v pořadí šestou ředitelkou roztocké ZŠ od roku
1989. To je samo o sobě neobvyklé. Od jejího jmenování do
funkce jsme si slibovali zejména uklidnění celkové situace ve
škole i postupné řešení vnitřních problémů školy, které zrály
a narůstaly delší dobu.

bezpochyby stálo mnoho času a energie. Dovedu pochopit, že je
to věc, která je laickou veřejností podceňována či dokonce
zlehčována, ale např. včasné nezpracování školního
vzdělávacího programu je skutečným důvodem pro odvolání
ředitele školy.

Na to, aby se stal nově jmenovaný ředitel školy obecně
uznávanou autoritou pro pedagogický sbor i veřejnost a současně
zručným manažerem, je jeden školní rok velmi málo.

V průběhu jara 2008 bude vypsáno výběrové řízení na místo
ředitele roztocké ZŠ. V této souvislosti se zdá návrh, aby novým
ředitelem školy byl jmenován neprůstřelný a ve všech ohledech
geniální James Bond, jako velmi inspirativní.

Také se mi zdá, že očekávání veřejnosti bylo po odchodu
předchozího ředitele příliš velké a neodpovídalo reálné situaci na
trhu práce. Dobře si pamatuji na diskusi s rodiči na jaře roku 2006,
kdy měli formulovat vlastnosti nastávajícího ředitele. Představy
byly natolik protichůdné a požadavky tak vysoké, že jeden
z přítomných to komentoval slovy: „Myslím si, že novým
ředitelem školy by měl být James Bond“.
2) konkrétní důvody pro odvolání vycházejí z kontrolních zjištění
zřizovatele (města), provedené v srpnu 2007. O odvolání
ředitelky se však v roztockých kuloárech hovoří už od posledních
voleb. Např. můj zcela nekonfliktní rozhovor s pí ředitelkou,
původně určený pro ODRAZ č. 7-8, nakonec vyšel po menší
„bouřce“ v redakční radě až v zářijovém čísle, neb v atmosféře
„očekávání“ byl vnímán jako nežádoucí. Logicky se proto vkrádá
otázka, zda se spíše nečekalo na chybu.
Školský zákon stanoví velmi přísné podmínky pro odvolání
ředitele školy a doslova uvádí, že nejsou-li uvedené důvody
splněny, je odvolání neplatné. Říkám to se znalostí věci a vím, že
tím město vstoupilo na „velmi tenký led“.
3) ať již byly důvody pro odvolání ředitelky školy jakékoliv, za
naprosto nepřijatelný považuji postup, jaký byl zvolen. Rada
města rozhodla v této závažné věci jako skutečné „politbyro“, bez
toho, aby se nejprve otázala na názor svého odborného poradního
orgánu - školské komise. Věc nebyla předem ani projednána se
školské radě ZŠ. Po této smutné zkušenosti si kladu otázku, zda
má vůbec smysl do školské komise docházet, když jí vlastně RM
k ničemu nepotřebuje a všechno ví sama nejlépe.
Zákon samozřejmě neukládá RM, aby se dotazovala svých
poradních orgánů, ale na straně druhé, jsou-li usnesením Rady
komise zřízeny, měly by být slyšeny. Pokud vím, např. v radách
městských částí Prahy je názor komisí nepominutelný, stejně
jako u komisí středočeského zastupitelstva. Ale jak se vyjádřila
jedna ze zastupitelek - Roztoky nejsou žádná Praha a mohou se
chovat podle toho.
4) odvolání musí být podle školského zákona doručeno do
vlastních rukou. Stalo se tak však až 10 dní po přijetí příslušného
usnesení, kdy už to vědělo celé město a kdy byla i následně
informována školská rada ZŠ. Dá se tedy říci, že pí. ředitelka
byla v podstatě téměř poslední, kdo se o jejím odvolání ve městě
dozvěděl. To považuji za velmi neslušné a procesně nevhodné.
5) je možné, že paní ředitelka nevyužila plně šance, která se jí po
nástupu funkce nabízela, neb se může zdát, že po odchodu svého
velmi nepopulárního předchůdce snad ani nešlo neuspět. Na
straně druhé však musela v prvé řadě zajistit zpracování školního
vzdělávacího programu v duchu nové školské reformy, což byl
naprosto klíčový úkol pro školní rok 2006/2007, a to jí
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Stanislav Boloňský

Přeplněné autobusy
Ve své apologii redaktora Odrazu, otištěné v minulém čísle na str.
35 uvedl pan František Šulc mj, že: „do Prahy i z Prahy jezdíme
v narvaných autobusech“.
Na přeplněnost autobusů si občané Roztok oprávněně stěžovali
již delší dobu. Na základě mimořádného jarního průzkumu
vytíženosti jsme navrhli přidání autobusů v nejkritičtějších
časech tedy o víkendu odpoledne a jeden spoj večer po celý týden.
Tento návrh včetně navýšení částky určené v rozpočtu města na
dofinancování dopravní obslužnosti byl přijat zastupitelstvem
jednomyslně a v červnu 2007 zrealizován. Každé navyšování
počtu spojů musí totiž někdo zaplatit. Buď je zaplatí cestující,
nebo město.
Říjnový průzkum vytíženosti autobusových spojů nám ukázal, že
standard kvality. je nově překračován v ranních a odpoledních
špičkách, kde nám počet cestujících neustále narůstá.
Na jedné straně z toho můžeme mít radost. Čím jsou totiž
autobusy plnější, tím víc peněz ze zálohovových plateb na
dopravní obslužnost se při ročním vyúčtování vrátí zpět do
městského rozpočtu.
Na straně druhé z toho jednoznačně vyplývá, že počet spojů ve
špičkách bude nutné zvýšit. A to k březnové změně jízdních řádů.
Proč ne hned? Posilování dopravy je totiž během na dlouhou trať.
Musí se nejprve zjistit, zda na něj dopravce má dostatečnou
materiální i lidskou kapacitu. Musí se vyřešit, kdo toto navýšení
zaplatí a nakreslit jízdní řád. A poslední slovo bude mít příslušný
odbor krajského úřadu. A to i v případě, že přidání spojů nebude
zvýšením základní dopravní oblužnosti, kterou financuje kraj,
ale zvýšením ostatní dopravní obslužnosti, kterou doplácejí
obce. V prvních třech měsících letošního roku lze navíc
předpokládat dočasný pokles počtu cestujících, který následuje
vždy po zdražení jízdného. Přestože díky vytvoření nového
pásma B, kdy je možné za 14,-Kč cestovat alespoň do zastávky
Podbabská, bude možná u našich linek tradiční odliv cestujících
nižší.
Počet spojů linky 340 není ale možné zvyšovat do nekonečna.
Nasadit sem kapacitnější autobusy také není možné, protože
kloubové autobusy serpentinou neprojedou. Je třeba hledat jiná
řešení. V krátkodobém horizontu přesměrování části cestujících
přes Únětice a Suchdol, v dlouhodobém pak posílení významu
kolejové dopravy.
Vít Calta

ŠKOLY, ŠKOLKY etc...

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Milí čtenáři,
vítejte v novém roce v rubrice, ve
které se můžete dozvědět, jak a čím
právě žije naše škola. Konec prosince
byl samozřejmě ve znamení vánoční
atmosféry – proběhl vánoční jarmark
žákovských výrobků, vánoční
besídky, návštěvy výstav betlémů,
sportovní vánoční dopoledne
i tradiční zpívání koled na schodech.
Nyní v lednu už vrcholí poslední
dolaďování známek na blížící se
vysvědčení, a tak doufám, že
po Vánocích nejsme nabiti jen
cukrovím, ale i nějakými těmi
znalostmi z loňska. Tak hodně štěstí
všem přeje
Věra Zelenková
Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček
První prosincový den se žáci z 1.B zúčastnili soutěže
"O nejkrásnější vánoční stromeček". V 1. patře hotelu Academic
byly pro všechny soutěžící přichystány stromečky. Náš
stromeček každý žák ozdobil vlastnoručně vyrobenou
ozdobičkou. Zlaté ptáčky jsme společně vytvořili v hodinách
pracovních činností. Bylo velmi těžké vybrat nejhezčí
stromeček, proto se vítězem stal každý účastník soutěže. Foto ve
fotogalerii.

Malování sluníček s Rádiem BLANÍK
Děti z 1.B se spolu s Rádiem BLANÍK zapojily do pokusu
o vytvoření nového českého rekordu - shromáždění největší
sbírky kreslených a jinak graficky ztvárněných sluníček. Každý
žák namaloval své sluníčko a přispěl tak k celkovému počtu
24.735 sluníček, čímž se opravdu podařilo vytvořit český rekord
oficiálně uznaný pelhřimovskou agenturou Dobrý den. Každý
rekordman od Rádia BLANÍK obdržel osobní certifikát a malý
dárek.
O. Janoušková
Mikulášské odpoledne
Mikulášská nadílka ve školní družině nebyla sladká, ale veselá.
Přijelo za námi Liduščino divadlo a přivezlo pohádku Vánoční
diamant. V sále zavládla krásná vánoční atmosféra, děti
spolupracovaly s herci, zpívaly koledy a nadšeně tleskaly.
Děkujeme divadelní společnosti pod vedením L.Císařové za
jejich profesionální výkony a příjemně strávené odpoledne.
M.Vacková
Výlet ŠD – Kouřim
Dne 19. prosince jsme uspořádaly s dětmi výlet do skanzenu
v Kouřimi. Viděly jsme krásné dřevěné vánočně vyzdobené
chaloupky. V každé chaloupce na nás čekala paní průvodkyně,
která nám vyprávěla, jak děti dříve slavily Vánoce, jaké měly

zvyky a obyčeje jako zdobení stromečků, výzdoba v chalupě,
sušení ovoce apod. Po prohlídce si děti nakupovaly drobné
dárečky – nádherně zdobené perníčky, barevné kamínky a různé
ozdobičky.
Byla nám sice zima, ale výlet se nám moc líbil. Některé zvyky si
doma určitě samy také zkusíme.
Vychovatelky ŠD

ŽOK (Žákovský oddychový koutek)
Školní knihovna se nachází v budově školní jídelny v prvním
patře naproti školní družině. Knihovna je navštěvována žáky
v rámci vyučování, ale i v odpoledních hodinách dvakrát týdně.
Jednou týdně zde probíhá výuky angličtiny pro žáky 1.stupně,
školní družina se každé pondělí schází u Počteníčka. Největší
návštěvnost je z řad žáků 1.stupně, z 2.stupně dochází většinou
pro povinnou četbu nebo pro podklady ke zpracování referátu
nebo samostatné práce.
Knižní fond se pravidelně doplňuje o nové svazky, v loňském
školním roce jsme nakoupili 40 nových knih. Knihy školní
knihovně věnovala paní Kuličková a paní Moravcová, jednalo se
převážně o dětské knihy. Děkujeme. Žáci, ale i pedagogičtí
pracovníci mají k dispozici celou řadu encyklopedií a naučných
knih. Pro menší děti jsou určeny pohádkové knihy, knihy
s oblíbenými postavičkami z večerníčků, pro ty starší všechny
díly bestselleru Harry Potter. Mezi dětmi jsou velice oblíbené
tituly s návody na nejrůznější pokusy, encyklopedie, knihy
o přírodě, knihy o sportovcích. V současné době čítá knihovna asi
1 550 knih.
Knihovna byla vloni sponzorsky vymalována panem Koutem,
pan Tesařík (školník) vyrobil police na knihy. Děkujeme.
Materiál na police, tiskárna, skener, kopírka a dva fotoaparáty
byly zakoupeny z prostředků, které byly škole věnovány
z vánočního knižního bazárku. Z finančních prostředků knižního
bazárku konaného v červnu loňského roku budou zakoupena CD
podle výběru jednotlivých třídních kolektivů. Prostor školní
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knihovny se postupně začíná měnit v žákovský oddychový koutek
- ŽOK, kde žáci tráví svůj volný čas mezi vyučováním nebo po
vyučování poslechem hudby, společenskými hrami, třídním
promítáním, prohlížením či četbou knih.
M. Bartulíková
(Školní okénko pro Vás i letos připravuje Mgr. Věra Zelenková)

Vánoce na ZUŠ
Vánoční čas byl na základní umělecké škole poznamenán
příjemnými starostmi. Hudební potenciál našich žáků s blížícím se
Adventem rostl a umělecká rada školy stála před náročným
rozhodováním. Kdo bude nominován na Vánoční koncert?
Napovědět měl částečně koncert interní a také nám určité
informace dal.

Příjemným poznatkem byla nejen krásná vánoční atmosféra, ale
i kvalitativní posun celého koncertu. Již nejen roztomilé
vystoupení, ale i přesvědčivé interpretační výkony od nejmenších
dětí až po dospělé studenty. Posluchač odcházel z koncertu
obohacen o další kulturní zážitek a také příjemně vánočně
naladěn.
Doufáme, že jsme vám, kteří jste byli koncertu přítomni ukázali,
jak jinak lze v dnešní uspěchané technické době žít život, jak se
zabývat něčím smysluplným, jak se naučit systematické práci a jak
také z té práce pociťovat a dávat radost a uspokojení. S přáním
všeho dobrého se s vámi loučíme v roce 2007 a těšíme se na další
setkávání a úspěchy v roce 2008.
MgA. Bohumír Šlégl,
pedagogický sbor, zaměstnanci a děti ZUŠ Roztoky

A tak 13. prosince mohl vypuknout Vánoční koncert v plné parádě.
Síň Zd. Braunerové (naplněná do posledního místa) vyslechla 18
hudebních, tanečních a literárně – dramatických výstupů, jejichž
délka dosáhla bezmála dvou hodin! Na pódiu se střídali účinkující
na housle, flétny, klarinety, violoncella, kytary, klavíry, saxofony,
trubky, bicí, akordeony. Vánoční poezii přednášely děti z literárně
– dramatického oddělení a dvěma čísly se blýsklo i Taneční
oddělení. Kromě sólových výstupů ukázala své umění i komorní
sdružení a Jazz – Combo. Zlatým hřebem Vánočního koncertu se
stalo vystoupení Pěveckého sboru s Komorním orchestrem ZUŠ
a jejich interpretace známých i zcela neznámých koled.
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Betlémské světlo v Roztokách,
aneb ohlédnutí za Adventem
Vedle úžasného provedení mše Jana Jakuba Ryby Hej mistře
v podání C&K Vocalu a stále lepšího sboru únětických pěvců,
v době adventní vynikla akce pořádaná 23. prosince, letos již
nejméně po osmé Roztočem, zvaná Živý Betlém.
Houf pastýřů, andílků a andělů, z nichž dva se na školním hřišti
snesou z nebe, putuje spolu s mnoha námi místními i přespolními,
k roztockému kostelu, kde stojí chýše s právě narozeným
Dítětem, jeho matkou a pěstounem. Pastýři a andělé pějí, tři
králové vzdávají hold betlémské rodině a svíčky v lucerničkách
poutníků ožívají betlémským světlem.
Pro ty kdo neví …. každoročně přivezou skauti do Evropy světlo
zapálené od svíčky v Chrámě narození v Betlémě. Toto světlo lidé
nosí do svých domovů, jako symbol lásky, naděje a přátelství. Do

Čech betlémské světlo smělo poprvé až po památném roce 1989.
Legenda spojená s touto tradicí praví, že světlo má osvětlovat
okna našich domovů, pro případ, že by Maria s Josefem hledali
místo k noclehu a …proč by nepřišli k nám.
Cesta za betlémským světlem, kromě radosti, kterou rozdávají
zmínění pastýři, andělé a andílci, slouží i k setkávání s přáteli,
k vzájemnému objetí a přání radostných Vánoc. Okna přilehlých
domů, radnice i fary bývají smutně tmavá a tak jsou zmrzlí
poutníci obdarováni čajem ovoněným špetkou v Čechách
oblíbené nahnědlé tekutiny z improvizovaného stolu.
Živý Betlém je určen „VIP poutníkům“. Jsou jimi všichni, kteří
mají radost, že jejich Vánoce ozařuje světlo přivezené z místa,
kde se to skutečně stalo. Letos, 23.12. jste mohli být poutníky i Vy,
a pokud ne, tak si včas někdy přepněte televizi na program ČT 1,
která natočila o zatím posledním roztockém Živém Betlémě
dvacetiminutový dokument.
M. Marková

21

KULTURA

Rybova Česká mše vánoční
v Academiku.
Česká mše vánoční J.J. Ryby zazněla v Roztokách – stejně jako
v posledních šesti letech – znovu, neboť je v Čechách
neodmyslitelnou součástí Vánoc, stejně jako kapr či vánoční
stromeček. Tentokrát nikoli v žalovské škole, ale v kongresovém
sále hotelu Academic.
Od vzniku této skladby uplynulo již neuvěřitelných 211 let
- a přesto její popularita nijak neklesá, ač už na sklonku 18. století,
tedy v době svého vzniku, měla silnou konkurenci ve stovkách
vznikajících a stejně kvalitních pastorálních skladeb. Proč právě
Rybovo ,,Hej, mistře“ nás těší dosud, zůstává jednou z četných
a nezodpovězených záhad v dějinách umění.

Rybova mše vánoční patří již neodmyslitelně k tradičním úhelným
kamenům kulturního života v Roztokách a Žalově.
I její poslední provedení v hotelu Academic se v zcela naplněném
sále setkalo s vřelým přijetím. Díky grantu města Roztoky zůstalo
i vstupné na skutečné lidové úrovni a umožnilo tak účast seniorů
i dětí.
A tak půjde-li vše normální cestou, sejdeme se za rok po osmé.
Znáte to: je to jak v pohádce –
,,….a jestli neumřeli, tak tam zpívaj dodnes“.
Ladislav Kantor

Již sedm let se v čase předvánočním scházíme v Úněticích
a Žalově, abychom provedením této legendární skladby oslavili
příchod svátků vánočních.
Tentokrát se však jednalo o dvě svébytné a pojetím vlastně odlišné
verze téhož díla. Shlédnete-li je obě ve dvou dnech po sobě (jako se
vám to klidně mohlo poštěstit letos), nakonec stejně nevíte,
z které jste nadšení víc.
A tak 22.12. v 16 a 18hod. předvedl C&K VOCAL spolu s Velmi
smíšeným únětickým sborem a ještě více smíšeným orchestrem
z Prahy a okolních vesnic, znovu vynikající výkon v jevištní
stylizaci evokující původní smysl skladby-lidovou slavnost .

Umělecké osobnosti v Roztokách
V závěru minulého roku jsme měli jedinečnou možnost shlédnout
v Roztokách přímo v akci několik skvělých uměleckých
osobností.
Například v komedii Neila Simona, tohoto klasika komediálního
divadelního žánru, s názvem „Vstupte!“ vystoupili Petr Nárožný,
Ladislav Mrkvička, Jan Čenský a Libuše Švormová. Při vší úctě
k ostatním hercům celému představení zcela kraloval výkon Petra
Nárožného (ačkoli paradoxně ze všech účinkujících jen on není
vystudovaný herec), který vyzrál v mimořádnou osobnost na
jevišti i mimo ně.

Den poté pak v hotelu Academic se svou profesionální
doprovodnou skupinou rozšířenou tentokrát o dvě houslistky
(M. Vondrašovou a její dceru) oslnil svým rytmicky precizním
profesionálním výkonem, přidal k Rybově mši ještě ukázky
svého repertoáru-biblické příběhy inspirované Starým a Novým
zákonem a četné klasické vánoční koledy.
C&K VOCAL tentokrát překvapil diváky ještě jednou: celou první
větu Rybovy vánoční mše zpíval francouzsky. Těsně před na tomto
místě recenzovanými koncerty se totiž vrátil z Burgundska, kde
v rámci projektu podporovaného EU (a o tom jindy) třikrát tuto
mši předvedl (s nemalým ohlasem) v tomto Bohem políbeném
kraji. Pod řízením francouzského dirigenta, pěveckým souborem
a orchestrem hudební školy města Toucy měl tu báječnou šanci
zpívat např. i ve věhlasném chrámu města Auxerre, legendárním
nejen historicky, ale i významem, a rozměry srovnatelným snad
jen s kutnohorským chrámem sv. Barbory.

Podobně dominantní úlohu sehrál v představení „Nebyla to pátá,
byla to devátá“ Rudolf Hrušínský. Přestože jeho úloha byla
nejmenší a přes nepominutelnou mladistvost Jany Švandové byl
to on, kdo dodal představení další rozměr. Výkon Josefa Cardy
bohužel nevybočil z toho, co známe z pořadu Tele tele.
A ještě jednu poznámku byl rád připojil na téma osobností. Čím
větší umělecká osobnost, tím skromněji a lidštěji se chová
v zákulisí, což je možná trochu překvapující, ale o to příjemnější
zjištění.
Do plejády osobností, které se na podzim objevily na jevišti
v hotelu Academic, bych kromě již jmenovaných a dále Marty
Kubišové, sourozenců Ulrychových a Jiřího Schmitzera zařadil
i zpěvačku, která možná není tak slavná, ale která dokázala
roztocké publikum dostat do stavu, kdy téměř nedýchalo.
Mluvím o Haně Horké ze skupiny Asonance, jejíž interpretace
písně Zelené francouzské pláně je zážitkem, na který se
nezapomíná.
Závěrem bych velmi rád poděkoval všem, kteří se v roce 2007
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podíleli na realizaci našich kulturních akcí, ať už rukou, hlavou či
peněženkou, neboť bez jejich pomoci by to skutečně nešlo.
Doufám, že nám zachovají přízeň i v Novém roce, do kterého jim
přeju stejně jako všem roztockým občanům plné zdraví
a spokojenost.

Nezapře desítky let trvající hereckou spolupráci s Cimrmany
(naposledy jste ho mohli vidět v nezapomenutelném ,,Marečku,
podejte mi pero“ v roli ,,chodícího“ studenta, který si bez chůze
po učebně nevzpomene na nic) a tak vytváří během koncertu
přirozenou, laskavou a přátelskou atmosféru.

K té spokojenosti se pokusíme opět přispět nabídkou kulturních
a vzdělávacích pořadů. 12. ledna můžete navštívit seminář
„Kocouří cviky“, 13. ledna pořádáme od 15 hodin divadelní
představení pro děti a v 19.30 přivítáme další uměleckou
osobnost, zpěvačku Jitku Vrbovou.

Pořadatelům tohoto mimořádného koncertu (CČSH ve
spolupráci s Vl. Drdovou) patří dík a uznání, které je zároveň
vzkazem pro ostatní roztocké pořadatele: nebojte se pořádat
koncerty vážné hudby. V Roztokách je početné a znalé publikum.
Ladislav Kantor

26. ledna Vás pozveme na taneční parket při Plesu hotelu
Academic a 27. ledna nabídneme další divadelní lahůdku – hru
Štika k obědu s Václavem Postráneckým, Naďou Konvalinkovou,
Vlastou Fialovou a Libuší Švormovou.
Na shledanou při kulturních akcích v roce 2008 se za sdružení
Roztoky – město pro život těší
Jaroslav Drda

Nevšední koncert v Husově sboru
V Roztokách nebývá zrovna častým zvykem uspořádat koncert
klasické hudby, které se bůhví proč říká ,,vážná“, ač kdekdo ví,
že to byla sic vrcholná, ale naprosto normálně přijímaná
populární hudba své doby.
Pořadatelé se však takové věci nezalekli a 16.12. připravili
zaplněnému Husovu sboru nevšední zážitek.
Oba (opravdu) mladí zpěváci Národního divadla Renáta Vítová
a Jiří Přibyl, za klavírního doprovodu svého kolegy Zd. Klaudy
o svém talentu přesvědčili, a tak se s nimi ctitelé opery jistě
v budoucnosti setkají. Předpoklady k tomu nepochybně mají:
fyziologicky zdravý a silný hlas, velmi dobrou techniku
i mladistvou a esteticky příjemnou fyziognomii.
Renáta Vítová už v úvodní árii Hraběnky ,,Porgi amor…“
z Mozartovy Figarovy svatby dala víc než tušit, že nepůjde
o nějakou zájezdovou selanku. V obtížné árii Gildy z Verdiho
Rigoletta to jen potvrdila, a přeslavnou (a výtečně zazpívanou)
Dvořákovu árií ,,Měsíčku na nebi hlubokém“ vysloužila
nebývalé uznání publika.
I její host a kolega Jiří Přibyl (na rozdíl od R. Vítové si nedělal
žádnou starost s daným komorním prostorem a gestikuloval jak
na Národním) vstoupil na jeviště suverénním provedením
vstupní árie Pappagena z Mozartovy Kouzelné flétny a své
vysoké ambice potvrdil árií dona Basilia ,,O pomluvě“
z Lazebníka Sevilského G.Pucciniho.
Abych nehýřil samými superlativy: na populárnější části
repertoáru, zařazené z potřeby naplnit slíbený Vánoční koncert,
byla patrná ona absence přepečlivého nastudování pro ND (písně
z My fair Lady, muzikálu Cats,Gounodova Ave Maria, Berlinovy
Bílé vánoce).Přesto i tam však šlo o evidentně profesionální,
srdečně odvedený výkon.
Koncert uváděl legendární dirigent činohry ND a herec Pavel
Vondruška v takřka dokonalé stylizaci starého poplety, který se
představí až téměř na konci představení, protože ,,zapomněl“.

Masopust neumřel
Jen co se přehnaly Vánoce, už se blíží Masopust. Tento veselý,
bujarý, monstrózní svátek letos připadá na začátek února. Tedy
neváhejte a přijďtě v pátek 1. února na Masopustní obchůzku
a v sobotu 2. února na Masopustní průvod a veselici ve
spřátelených Úněticích. Na co se můžeme těšit konkrétně?
Na kapely: Pražský pouťový orchestr, Ledňák, Trombenic,
Drunken Boomerang, Fanfáre Dalimaž, na divadla Kvelb
a VOSTO5 , žonglérsskou skupinu MIX TRIX, koblížky,
jitrničky a spoustu dalšího.
Blišší informace na webu www.roztoc.cz a plakátcích.
Masopustní příprava
Jak se Masopust se kvapem přibližuje rozjíždějí se i přípravy této
největší roztocké slavnosti. Pokud si ji chcete užít se vším všudy,
rozhodně si nenechte ujít její přípravu. Ačkoliv se může zdát, že
taková akce musí záviset na práci profesionálů, opak je pravdou.
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Bez pomoci řady dobrovolníků a sponzorů si
masopust nedovedeme představit. Smysl
Masopustu tak není jen v maskách a veselí,
ale i v potkání mnoha lidí, kteří se něm
podílí. Těžko vyprávět.
Podívejte se prosím na soupis věcí, s kterými
bychom potřebovali pomoci, najde se něco
pro každou ochotnu ruku.
- Sháníme zručné ruce na opravu masek
a kostýmů (šítí, malování, kašírování), (v týdnu od 26.1 do 1.2. dle
domluvy)
- potřebuje pomoci s výdejem a příjem
masek (sobota 10:00 – 13:00 a 16:00 –
18:00),
- hledáme výpomoc při pečení
a přípravě občerstvení (pátek a sobota
do 12:00),
- potřebujeme zajistit popsání a utřídění tomboly,
- využijeme i pomocníky na líčení
masek (sobota 10:00 – 13:00),
- nepohrdneme pomocí s vypráním
kostýmů po masopustu,
- sháníme pomocníky na úklid po
masopustu (neděle od 14:00),
- v neposlední řadě budeme vděčni za
jakékoliv dary sponzorské ať věcné
či finanční.
Můžete nás kontaktovat na:
roztoc@roztoc.cz, či záznamník: tel:
233 910 014, prosíme do 20 ledna 2008.
O. Marek
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Tenisový halový turnaj
Dne 22.12. se uskutečnil první halový turnaj roztockého
tenisového klubu LTC Roztoky ve čtyřhrách. V příjemné
předvánoční atmosféře v žalovské tenisové hale bojovalo mezi
sebou 8 dvojic, ze kterých nakonec na stupních vítězů nejvýše
vystoupil pár M. Pastyřík a L. Valda. Na druhém míste se umístili
M. Uvarov a L. Staněk. Třetí místo obsadili J. Kulička a J. Slanec
ml..
Toto předvánoční setkání roztockého tenisu bude pokračovat
i v příštích letech.

fungující skupina cvičí každé úterý od 20 hodin v prostorách LŠU,
další cvičí ve středu od 16 hodin pod jídelnou ZŠ. Poslední skupina
vznikla v Sokole, cvičí se v sokolovně každé úterý od 9 hodin
dopoledne. Již doba cvičení této skupiny napovídá, že se ho
účastní většinou ženy v důchodovém věku a maminky na
mateřské. Mohu ale potvrdit, že se poctivě snažíme o správné
provádění všech cviků a přesto, že se cvičí velmi pomalu
a s častým uvolňováním, jsme po hodině důkladně protažené.
A proto, kdo s novým rokem chce něco udělat pro své zdraví, má
možnost přijít se podívat a zkusit, jak se cvičí jóga.
Naďa Vanková

5 let badmintonu v Roztokách
V roce 2002 obnovilo několik bývalých hráčů opět tuto hru
v tělocvičně žalovské ZŠ.
Roztoky mají v badmintonu tradici. Před 30 lety se místní
badmintonový oddíl zúčastňoval okresních a posléze i krajského
přeboru registrovaných hráčů.
Nyní nejsme členy žádné jednoty a výdaje si hradíme z vlastních
prostředků /pronájem, rakety, míče apod/. Pro zájemce o rekreační
badminton neregistrovaných hráčů sdělujeme: hrajeme vždy
v pondělí v žalovské tělocvičně od 19 do 21 hodin. Přijďte se
zahrát tuto krásnou hru, která optimálně spojuje fyzickou zátěž
s postřehem a rychlou reakcí.
M. Uvarov

Co víme nebo nevíme o józe?

Bližší informace na tel. 605 93 27 08.
Václav Pavlík

Jóga je považována za filosofii, vědu i umění. Je to rozsáhlá
soustava tělesných i duševních cvičení, jejichž blahodárný vliv na
zdraví člověka je prověřen tisíciletími. Cílem jógy je lepší poznání
a ovládání funkcí vlastního organismu, podporující celkovou
tělesnou i duševní pohodu.
Část jógy, zabývající se tělesným cvičením, se nazývá hathajóga.
Cviky se vyznačují pomalým pohybem, klidným a rytmickým
dýcháním a výdržemi v zaujatých pozicích - ásanách. Hlavní
pozornost je zaměřena na pohyblivost celé páteře a na posílení
příslušných svalových skupin, cviky dále zlepšují místní krevní
oběh a zvyšují pohyblivost všech kloubů. Jógové dýchání
s regulací dechu při jednotlivých pozicích vede k posilování
dýchacího svalstva a zvýšení kapacity plic. Účinky cvičení ale
nejsou jen fyzické: po zvládnutí poloh a relaxačních a dýchacích
technik zjistíte, že jóga uklidňuje mysl, zvyšuje koncentraci
a rozvíjí schopnost zvládat napětí a stres.
Cvičení je nenáročné na místo a nepoužívají se žádné pomůcky,
vyloučeny jsou poskoky, kmihy a náhlé změny polohy těla. Je
možné společné cvičení mužů i žen, mladých i starších, s rodiči
mohou cvičit i starší děti, pokud ovšem mají o cvičení zájem.
O prospěšnosti jógy není pochyb, ale někomu se může zdát příliš
náročná, jednotlivé pozice, uváděné v různých publikacích,
vypadají až krkolomně a mnohé odrazují svojí dokonalostí. Jógu
ale může cvičit prakticky kdokoliv - každý cvičí jen v takovém
rozsahu, jaký zvládne, drobné nedostatky opravuje vedoucí
kroužku.
Počet přívrženců jógy se na celém světě zvyšuje. I u nás
v Roztokách existují už tři kroužky, kde je možno cvičit. Nejdéle
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Poděkování p. starostce a MÚ za blahopřání k životnímu jubileu,
výročí sňatku atp. zaslali:
Ajmová Štěpánka, Bejček Josef, Cempírek Ladislav, Doležalová
Věda, Doležalová Věda-parte, Čiháková Zdenka, Domanský
František, Dvorný František, Faltýnová Irena, Ferstl Jiří, Hronová
Marie, Hrouda Ladislav, Hrušková Sláva, Jeřábková Helena,
Kosobudová Marie, Libochovicová J., Nikodym Jhircea, Novotný
Václav, Procházková Soňa, Ptáčková Marie, Sloup Bohuslav,
Suchá Eva, Štauberová Marie, Tintěrová Lada, Titěrová Vlasta,
Várková Jitka, Vejtruba Miroslav, Veselá Anna, Žalud Miroslav.

Prodám myčku nádobí AEG Favorit 40860, volně stojící bílé
barvy. 60 cm, spolehlivá, těsně po záruce. Mytí, sušení, spotřeba
kategorie AAA. Nízká hlučnost. Prohlídka možná po domluvě.
Cena dohodou. P. Kliment, tel.: 731 151 391
-------------Výuka angličtiny a francouzštiny pro děti v Roztokách.
Tel.: 732 814 809
-------------Prodám byt 1+kk v novostavbě z roku 2004 v Solníkách, patro
2/3. Plocha bytu s příslušenstvím je 40 m2. Byt je kompletně
zařízen, volný ihned. Tel.: 00421/908703677.
--------------

Poděkování
Chtěl bych touto cestou jménem celé rodiny poděkovat
p. Kantorovi za zveřejnění zprávy o úmrtí mé maminky,
MUDr. Soni Šalamonové, otištěné v minulém Odraze. Zároveň
bych rád veřejně poděkoval všem, kteří nám kondolovali písemně.
Dostali jsme mnoho desítek krásných vyjádření účasti, mnohdy
i od lidí, které osobně ani neznáme. Hluboce nás dojalo, že
maminka bude chybět tolika lidem. Děkujeme.
Tomáš Šalamon

Soukromá inzerce

Hledám podnájem nebo pronájem bytu 1+kk - 2+kk
v Roztokách a okolí. Jsem nekuřák a bez domácích mazlíčků.
Dlouhodobě! Tel.: 721 114 443
-------------Prodám byt v OV v Roztokách – Solníky, větší garsoniéra
s lodžií (38 m2). Tel.: 603 705 944.
-------------Koupím domek se zahradou v Roztokách, Žalově a okolí.
Tel.: 605 106 350.
--------------

Muž, svobodný, nekuřák hledá dlouhodobý pronájem pokoje
nebo bytu v Roztokách. Cena do 5000,- Kč s poplatky.
Tel.: 777805291.

Koupím rodinný dům v Roztokách nebo stavební parcelu.
Tel.: 602 977 062

--------------

--------------

Angličtina pro malé i velké školáky, doučování / výuka,
tel: 731 226 176

Prodám 2+1 v bytovém areálu „Na Ostrohu“ novostavba.
Kolaudace r. 2002; vel. 63 m2, přízemí, zahrádka + terasa, sklep
5 m2, garážové stání. Vybavení: kuchyňská linka, vestavěné
skříně a nábytek. K nastěhování březen 2008. Cena 3,300.000,Kč. Tel.: 724 672 464.

-------------Hledám paní na úklid rodinného domu v Roztokách 1x týdně.
Tel.: 777 320 116
-------------Pronajmu samost. garážové stání v novém domě č.p. 2219
na Tyršově nám. v Roztokách za malé nájemné a cenu poplatků,
nejlépe dlouhodobě. Nabídky prosím na mail
moje.schranka6@seznam.cz.
-------------Prodám dětskou dřevěnou postýlku 200,- Kč, přikrývku do
postýlky 200,- Kč, zimní pytel 150,- Kč, rozkládací kočárek
200,- Kč. Vše zachovalé. Tel.: 728 705 585.
-------------Pronajmu 1/2 bytu 3+kk nejlépe dívce – nekuřačce – (není však
podmínkou) v Roztokách na Tyršově náměstí. Cena – 7.000,včetně poplatků. V případě zájmu volejte na tel.: 721 114 449

-------------Prodám zahrádku na chatku v zahrádkářské kolonii v Žalově.
Tel.: 739 932 330.
-------------Koupím byt v osobním vlastnictví v Roztokách.
Tel.: 773 669 550
-------------Koupím byt 2+1 v Roztokách a okolí. Kontakt: 602 489 457

Koupím domek nebo pozemek v Roztokách a okolí.
Telefonujte na 736 674 553.
--------------

Koupím pole, louku nebo zahradu, tel.: 603 442 474

Pronajmu domek 2+1 v Žalově se zahradou a krásným
výhledem na Vltavu dlouhodobě za cenu 8.000,- Kč + dopl.
Tel.: 603 705 944.

--------------

--------------

Studentka VŠ hledá učitele ruského jazyka.
Nejlépe v Roztokách. Tel.: 777 639 587.

Pokud Vás zajímá jóga a chcete si příjemně zacvičit, připojte
se k naší skupině, která cvičí každou středu od 16.00 hod
ve fit-centru (tzv. zrcadlový sál) Základní školy v Roztokách
na Školním náměstí. (Bližší info na tel: 777781042)

--------------

--------------
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