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Ze zkušenosti víme, že se z nich uskuteční jen zlomek, ale i za ten
bývá moudrý člověk vděčen.
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Stojíme na prahu roku, který je v pořadí již dvacátý od převratných
událostí v roce 1989. Pamětníci mi dají za pravdu, že těch dvacet
let uplynulo jako horská bystřina. Z hlediska historie je dvacet let
opravdu jen okamžik.
Mladší generace už předchozí režim nepamatuje a ani si ho
nedokáže představit. Tím spíše nebude ani chápat, s jakými
nadějemi jsme tenkrát změnu společenského uspořádání vítali.
I v tomto případě asi platí, že naše očekávání byla přehnaná, ale i za
to, co se podařilo, buďme vděčni.
V této republice už jeden pokus o vytvoření demokratického
společenství proběhl – a právě po dvaceti letech byl zardoušen
nejprve jednou, a posléze doražen druhou totalitní hydrou. Něco
podobného nám snad v současnosti nehrozí.
Dvacet let je ale na kultivaci tak strašně zaneřáděné společnosti
zkrátka příliš málo. Trapné truchlohry našich politiků na celostátní
i komunální úrovni jsou toho jasným důkazem.
Už Masaryk kdysi řekl: „Tak demokracii už bychom měli. Teď ještě
nějaké ty demokraty.“ Platí to dodnes.
Nestěžujme si. Spíš se snažme v roce 2009 aspoň trochu naši
společnost povznést. Začít můžeme každý u sebe, před svým
prahem. A vytrvejme, ono se to časem zlepší.
Jaroslav Drda

Co přináší ODRAZ č. 1?
Především informaci o dění v Roztokách v čase předvánočním,
vánočním i novoročním …
Tématem měsíce je tentokrát historie, současnost a pravděpodobná
budoucnost dopravy v Roztokách… …
Dozvíte se i o zahájení jednání k privatizaci městské nemocnice
a chystané reprezentační publikaci města ….
V neposlední řadě: ODRAZ má novou obálku, se stejným typem
písma jako uvnitř čísla a jeho grafická podoba je tedy s posvěcením
zastupitelstva dokončena …
Přeji všem hodně zdraví, štěstí a úspěchů v Novém roce 2009.
Ladislav Kantor
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ROPID jubiluje
Na jedné ze svých početných cest do sídla Středočeského kraje
jsem zavítal do krajského infocentra a donesl si propagační
skládačku. Možná, že pár dat stojí za připomenutí a bude zajímavé
i pro čtenáře Odrazu.

31.3.2007
Vypraven první cyklovlak na trati Praha Masarykovo nádraží –
Podlešín – Slaný.
1.1.2008
Cena základní jízdenky zvýšena na 26 korun.

25.11.1993
Zastupitelstvo hlavního města Praha zřídilo novou příspěvkovou
organizaci ROPID (Regionální organizátor Pražské integrované
dopravy), která zahájila svou činnost 1.12.1993.

1.9.2008
Částečné zprovoznění tunelů pod Vítkovem v rámci stavby Nové
spojení.

31.5.1995
Zaveden tarif integrované dopravy a systém pásem pro Prahu
a příměstské oblasti.

Co chystá ROPID do nejbližších let? Vlastní propagační leták nic
konkrétního, žádná data neuvádí. Nejde snad ani tak o to, čím
jezdit, hlavně po čem. Právě dopravní infrastruktura na severním
okraji vázne a tam si data už asi nikdo přesně stanovit nedovolí.
J. Huk

4.12.1995
Zavedena linka autobusů 356 do Černého Vola.
1.6.1996
Zavedení přestupního pásmového a časového tarifu. Cena
základní jízdenky zvýšena ze 6 na 10 korun.
7.1.1997
Nová příměstská autobusová linka 350 na Okoř.
1.1.1998
Základní jízdenka podražila z 10 na 12 korun.
23.5.1998
Zavedena autobusová linka č.340 do Velkých Přílep.
1.1.2000
Zavedení doplňkového prodeje jízdenek u řidičů, připojení pátého
tarifního pásma, zvýšení postihů za černé jízdy.
30.9.2001
Výrazné posílení dopravy do oblasti Kralup (po pravém břehu), do
integrované dopravy zařazena mj. železniční trať na Kolín.
Srpen 2002
Ničivé povodně s kulminací 14.8.2002, v říjnu zpřístupněna první
stanice metra (Florenc, provoz metra obnoven po 223 dnech
22.3.2003. Poslední následky povodní odstraněny zprovozněním
tramvajové trati přes Karlín 13.9.2003.
14.12.2003
Plná integrace železniční trati 091 do Kralup nad Vltavou do
systému PID.
19.4.2004
Zahájila provoz městská železniční linka na trati Praha-Libeň –
Roztoky (v době hokejového šampionátu).
1.5.2005
Zahájen provoz noční příměstské linky autobusů 604 do Roztok.
1.7.2005
Cena základního tarifu zvýšena z 12 na 20 korun.
8.4.2006
Zahájena pětiměsíční výluka autobusů linek 340 a 350, odklon
přes Suchdol a Únětice.
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Veřejná hromadná doprava
v Roztokách
1.

Shrnutí současného stavu

Město Roztoky se nachází v prvním tarifním pásmu PID na
severozápadním okraji Prahy a většina dopravních výkonů
v hromadné dopravě proto probíhá v trase Roztoky – Praha a zpět.
Podle dopravních průzkumů dojíždí do Prahy autobusem denně asi
2.300 lidí a dalších zhruba 700 vlakem. Autobusy a vlaky jsou
zařazeny do stejného systému PID, nejsou však provázány
jízdními řády a není zajištěn přestup z jednoho dopravního
prostředku na druhý, ani proklad.
a)

železnice

Roztoky leží na trati 091 a jsou zde dvě železniční zastávky.
Vzhledem k umístění trati jsou však obě špatně dostupné pro
obyvatele z centrální části města, které dělí od železniční dopravy
kromě vzdálenosti i velké převýšení (znatelné zejména při cestě
zpět). Tato skutečnost limituje masovější využívání kolejové
dopravy občany města.
Linka S4 (Praha-Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou
a dále) je provozována soupravami řad 451/452 a 471
s půlhodinovými intervaly ve špičce a hodinovými v sedle, večer a
o víkendu. Linka je jak do intervalu, tak kapacity (v případě
pantografů 451/452 i kvality) nedostatečná a ve špičkách již
neodpovídá kultuře cestování v 21. století.
Městská linka S 41 Roztoky – Praha, Libeň je v provozu pouze
v pracovní dny s intervaly podobnými, jako vlaky S4 a jsou na ní
nasazeny nové jednotky Regionova. Linka nabízí „garantované“
nízkopodlažní spoje, ale vzhledem k tomu, že končí na nádraží
v Roztokách a do Žalova již nepokračuje, je tento spoj obtížně
dosažitelný pro většinu obyvatel města. Kapacita ML zatím
vyhovuje, ačkoliv některé ranní spoje bývají plně vytížené.
Železniční doprava není na rozdíl od autobusů dofinancovávána
z městského rozpočtu.
b)

autobusy

Městem Roztoky projíždějí nebo jsou v něm ukončeny dvě denní
autobusové linky (340, 350) a jedna noční linka (604). Na území
Roztok je celkem 5 autobusových zastávek v docházkové
vzdálenosti do cca 1 km a jsou obsluhovány dvěma dopravci – DP
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Praha a ČSAD MHD Kladno. Na linkách není žádný garantovaný
nízkopodlažní spoj, což znesnadňuje cestování osobám se
sníženou pohyblivostí a rodičům s dětmi. Občas se nízkopodlažní
autobus objeví na noční lince 604, kam přejíždějí vozy z linky 316.
V nedávné době došlo také k několika úpravám jízdního řádu, ale
kolem 7:00 jsou zatím stále překračovány standardy počtu
cestujících ve voze. Kvalita autobusů, a tím i kultura cestování se
však v poslední době znatelně zlepšila.

ROPIDem a odborem dopravy KÚ, by mohlo dojít k vedení jedné
z autobusových linek od Tyršova náměstí Masarykovou ulicí
a Obránců Míru, s novou zastávkou u křižovatky těchto ulic. Dnes
jde velká část lidí ze zastávky Tyršovo nám. až k samoobsluze
a teprve potom se rozptýlí v okolních ulicích, což znamená, že
poptávka po autobusovém spojení zde určitě bude. Zastávka by
usnadnila i cestu na nádraží a tak odlehčila od individuální
dopravy, protože někteří lidé z oblasti dojíždějí na vlak autem. Toto
řešení se však nesetkalo v Komisi stavební a rozvoje města
s kladným ohlasem.
Je potřeba prověřit možnost vybudování autobusové zastávky
u Tesca s tím, že zastávka U rybníčku by se následně posunula blíž
k Vrškům. Vybudování této zastávky zatím brání náročná, a tedy
drahá přeložka sítí i problémy s pozemkem.
3.

Budoucnost

Upřednostňování hromadné dopravy na úkor individuální je
základním programem EU. Je dáno především ekologickými
faktory a proto dochází i k upřednostňování dopravy kolejové před
silniční.
a)

Na financování autobusové dopravy město doplácí ze svého
rozpočtu rozdíl mezi tržbami + příspěvkem na základní dopravní
obslužnost KÚ a náklady za ujeté kilometry.
2.

Předpoklady dalšího vývoje

Je všeobecným zájmem, aby lidé využívali více hromadnou
dopravu místo individuální a proto je nutné, aby tato byla pro ně
atraktivní. Po dokončení přeložky silnice III/242 konečně odpadne
tradiční čekání u závor, čímž by mělo dojít i k většímu dodržování
jízdního řádu autobusů.
Další posilování linky 340 naráží na problém vyčerpané kapacity
autobusové točny na Levém Hradci. Komise stavební a rozvoje
města proto již odsouhlasila záměr vybudovat (zatím provizorní)
točnu u křižovatky s Přemyslovskou ulicí. Konečná bude
dimenzována i pro otáčení kloubových autobusů, které by časem
měly posílit některé spoje v ranní a odpolední špičce. Kloubový
autobus po Roztokách už jezdil v rámci místního šetření a bude
potřeba pro něj upravit většinu zastávek, což by mělo proběhnout
v rámci plánované rekonstrukce Lidické ulice, kterou financuje
Středočeský kraj.

železnice

V případě S4 Kralupy – Praha-Masarykovo nádraží nejsou
uvažovány žádné zásadní změny, jenom stanice Bubeneč se stane
výhybnou bez zastavování vlaků a bude zřízena nová zastávka
Podbaba.
Více změn čeká městskou linku S 41, která by měla být z Libně
prodloužena přes Malešice do Hostivaře. Její interval bude
celodenně (den, noc) 30 minut. Kromě zmíněné nové zastávky
v Podbabě a přeměny Bubenče ve výhybnu, se v trase ML
předpokládá zřízení zastávky Libeň U Kříže v prostoru křížení
s tramvají.
Posílení počtu vlakových spojů je limitováno propustností trati
091, která je mimo příměstskou dopravu využívána i pro dopravu
dálkovou, mezinárodní a nákladní.
b)

autobusy

V blízké budoucnosti bude prodloužena tramvajová trať v Podbabě
až k železniční trati (budoucí železniční zastávce Podbaba)
a vybudován přestupní terminál vlak/tramvaj/autobus. Logicky
bude následovat snaha Prahy 6 vymístit autobusy z přeplněného
Vítězného náměstí a ukončit zde i některou autobusovou linku
z Roztok.

Vybudovat prostor pro otáčení autobusů bude potřeba i u nádraží,
a to na kterékoliv straně železniční trati. Výhodnější je ovšem tento
prostor nalézt na odvrácené straně od řeky, aby byl využitelný
i během tradičních povodňových výluk. Otáčení autobusů
u nádraží umožní i prodloužení linky 359 od Únětic a Suchdola,
která by mohla navazovat na vlakový jízdní řád (ráno směrem do
Prahy a odpoledne obráceně). Tato linka by také usnadnila cestu
lidem pracujícím, či studujícím v Suchdole a zároveň odlehčila
přetíženému hlavnímu směru na Sedlec.
Dle narůstajícího počtu obyvatel města je potřeba přizpůsobovat
kapacitu dopravního spojení a přetrasovat vedení linek tak, aby
se snížila docházková vzdálenost na zastávku především tam, kde
se toto týká většího počtu cestujících (u MHD se obecně považuje
za docházkovou vzdálenost 5 minut). Podle řešení, navrhovaného
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Bude postaven silniční okruh kolem Prahy, který v případě trasy
přes Suchdol (J) zvýší automobilovou dopravu v Podbabě
a na Jugoslávských partyzánů cca na dvojnásobek nynějšího
stavu (modelové výpočty ÚDI), což se samozřejmě projeví i na
autobusovém spojení.
V současné době lze těžko odhadnout, jaký bude mít vliv
uvažovaný aglomerační okruh (nebo okruh kolem Prahy
ve variantě Ss) na možnosti autobusového spojení města Roztoky
s Prahou. V každém případě most přes Vltavu, ať už nad
Roztokami nebo pod nimi, určitě vzbudí myšlenku, zda by nebylo
od věci spojení Roztoky – Bohnice – Kobylisy?
V letošním roce začnou přípravy na prodloužení metra na letiště
Ruzyně. První etapa prodloužení metra přinese autobusový
terminál na Veleslavíně, kde budou ukončeny příměstské
autobusy od Horoměřic, Velkých Přílep a pravděpodobně i dalších
obcí v regionu, které v současnosti využívají k cestě do Prahy
tranzit přes Roztoky. V takovém případě by jejich dopravní
spojení s naším městem zajišťovalo pouze přestup na vlak
a dosažitelnost služeb.
Poloha Roztok je výhodná v tom, že pro tranzit nejsme atraktivní –
všechna auta, která do města vjedou, tady mají většinou cíl cesty.
Jedinou výjimkou je nyní autobus linky 350 a pokud nebude
postaven most do Klecan, bude tomu tak i nadále.
c)

tramvaj

Tramvajová trať se v delším časovém horizontu pravděpodobně
dočká pokračování do Suchdola a poté lze předpokládat ukončení
některých autobusových spojů z regionu zde. Odstranil by se tak
problém s asymetrickou vytížeností dopravních prostředků, která
je v případě Suchdola a okolních obcí zcela opačná. Roztok se to
kvůli komplikované cestě přes Únětice snad netýká (není to však
vyloučeno), ale v podobě doplňkové nabídky ve formě již
zmíněné linky 359 by tato vazba byla možná. Hlavní přestup na
tramvaj by pro nás pravděpodobně zůstal i nadále v Podbabě.

Při předpokládaném zvyšování počtu obyvatel našeho města
v kombinaci se zhoršujícími se možnostmi parkování v Praze 6
i centru Prahy (a to nemluvíme o mýtném, které se chystá na Praze
1) je třeba očekávat zájem o přepravu do Prahy ve všední den cca
4 až 5 tisíc lidí. Takové množství cestujících se podél vody, či přes
Únětice těžko přepraví a o jiných variantách se v současnosti
neuvažuje. Hodně lidí má cíl cesty v okolí Vítězného náměstí, či
na Praze 6 a návoz na vlak je třeba v takové blízkosti Prahy
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považovat za velmi vítanou, ale pouze doplňkovou variantu.
V této souvislosti se zdá více než rozumné uvažovat o protažení
tramvaje ze Suchdola do Roztok, kde by na ni navazovala místní
autobusová doprava v trase nádraží – tramvaj – Levý Hradec.
Dojezdová doba na metro Dejvická by mohla být tramvají kolem
15 minut, což bude s autobusem nesrovnatelné a navíc zde bude
přímé spojení s centrem města v trase tramvajové linky.
O prodloužení tramvaje ze Suchdola v této chvíli uvažují
i v Horoměřicích. Mají ovšem výhodu v tom, že nemusí
přemýšlet, jakým způsobem překonat Tiché údolí. Nicméně
architekti Pražského okruhu si s přemostěním chráněného území
také dokázali poradit, a to jde přitom o stavbu mnohonásobně
větší!
Možná nás v budoucnosti překvapí dopravní prostředek, o kterém
se nám dnes ani nezdá, ale v každém případě bychom na
budoucnost měli myslet už dnes. Vzduchem, ani po vodě takové
množství cestujících pravděpodobně nepřepravíme, a tak bychom
měli v územním plánu počítat s rezervou pro kapacitní dopravní
prostředek od Suchdola, s terminálem u křižovatky Lidické
a Obránců míru. Byla by škoda, kdyby to nakonec dopadlo jako
s finskými domky v ose Palachovy ulice…
Málokteré řešení dokáže uspokojit všechny a proto je potřeba
nalézt řešení, kdy bude spokojena většina za co nejmenších
ústupků ostatních.
Michal Přikryl, Vít Calta
Foto: Michal Přikryl

Jak jsme začínali
V souvislosti s městskou dopravou a jejím vývojem si dovolím
malé vzpomínkové zamyšlení. Roztoky jsou historicky
limitovány dopravním napojením nejen na hlavní město, ale tím
že leží stranou hlavních dopravních tras i na ostatní svět.
Konfigurace terénu bude vždy limitovat naše město a bude
otázkou, myslím si, že v současnosti nikoliv technickou, ale
ekonomickou jak situaci nejlépe řešit. Nejsložitější se jeví hlavně
otázka projednávání navrhovaných řešení s občany v dotčených
oblastech v rámci platných právních norem. Téměř všichni
chceme jezdit autem (vím pouze o p. Dr. Hukovi, že nechce), ale
nikdo nechce mít u své nemovitosti silnici. Dovoluji si upozornit,
že nejsnáze se v pravěku bylo možné dostat do Roztok po řece.
Krajina byla značně neprostupná. Po souši se cestovalo přes
Suchdol po stezce někde u Trojanova Mlýna a později stezkou, asi
v trase cesty Suchdol a před Maxmiliánkou buď doleva do horních
Roztok nebo údolím k zámku. Teprve v devatenáctém století byla
prolomena cesta podle Vltavy. Prolomení skal podle toku
a následně výstavba železnice znamenala nepochybně obrovský
zásah do ekosystémů, do života lidí a také do hospodářského
rozvoje regionu. Myslím, že rozhodnutí předků nebylo
nesprávné, protože hospodářský rozvoj v oblasti přinesl, naší
současnou řečí trvale užitný rozvoj regionu, který byl do té doby
nuzný. Umožnil například vznik rodinného stříbra Roztok (vilové
oblasti v Tichém údolí, které by někteří barbaři chtěli
prošustrovat).

TÉMA MĚSÍCE
V mládí mě fascinovalo vyprávění pamětníků, že jezdil vlak
z Prahy do Roztok s vagonem pro školní mládež. V době, kdy bylo
umění se do vlaku vůbec dostat a kdy my jako studenti jsme
sportovně usilovali o možnost dostat se do tzv. služebního
(poštovního) vozu, kde člověk sice stál, ale měl možnost dýchat,
byla tato skutečnost na úrovni SCI-FI.
Dnes je opět realitou, že jezdí (po těžkých porodních bolestech)
opět vláček Roztoky - Libeň. Ale tato realita není samozřejmostí
a není zadarmo. Možnost poskytl ROPID a hlavně spolupráce obcí
v regionu s Hlavním městem Prahou. Realizace projektu nebyla
před cca třinácti lety zdaleka tak jednoznačná.
Po privatizaci ČSAD provozovaly na území okresu Praha západ
autobusovou dopravu různé soukromé společnosti na základě
výběrového řízení a následně uzavřených smluv. Kvalita těchto
služeb byla mírně řečeno různorodá. Někde byly služby na
přijatelné úrovni té doby, někde se množily stížnosti. Do této
oblasti spadaly i Roztoky, respektive celý region Severozápad, což
byl tehdy svazek obcí, který fungoval a významně prosazoval
zájmy regionu ve prospěch občanů. Považuji za nutné upozornit,
že v té době byl náš region ještě ospalou oblastí a developeři zde,
podle mého názoru, teprve chystali své plány. Přijatý územní plán
města Roztok se mnohým zdál nadnesenou chimérou. České dráhy
byly strukturou, která fungovala podle vlastních zásad a zdálo se,
že na připomínky obcí nehledí. Souběžně se strukturálními
změnami v oblasti provozování dopravních služeb přišly i změny
v oblasti ekonomické – obce se musely vypořádat se skutečností,
že nadále bude ze zdrojů státu – potažmo okresu a později kraje,
garantována pouze tzv. základní dopravní obslužnost – přeloženo
do normální češtiny ráno do práce a do školy, večer domů. Náklady
nad uvedený základ, který nepokryjí tržby za jízdné, si musí
doplatit obce.

obcí větší váhu, než samotných Roztok. Vždyť v prvních
koncepcích bylo jasně řečeno: obce, které mají dopravní spojení
po železnici nemají nárok na dopravu autobusovou.
Domnívám se, že nakonec vše dopadlo výhodným kompromisem
– Roztoky mají v rámci republiky nadstandardní hromadnou
dopravu do Prahy a přijatelnou do sousedních obcí (bohužel se
dosud nepodařilo realizovat připravované spojení přes Únětice).
Máme jednu jízdenku pro vlak i autobus a můžeme i přestupovat.
Platíme víc a jistě nemůžeme očekávat nějaké zlevnění, ale tomu
bychom se ve Středních Čechách určitě nevyhnuli. Podle mého
názoru je to solidní základ, který se můžeme pokoušet dále
zlepšovat. Každodenní provoz na silnici do Prahy je důkazem, že
hromadná doprava je nejlepší alternativou cesty do školy a za
prací. Zde musím upozornit, že rozvoj Roztok je jen částí
problému – rostou všechny obce v regionu a lidé hledají možnost,
jak se co nejrychleji dostat do metropole a zároveň roste doprava
v oblasti obchodu a služeb. Zdá se, že budeme muset dát na
modlení, aby někdo rozhodl, kudy má jít poslední (naše) část
obchvatu Prahy. Od toho se odvíjejí další kroky.
Kdyby naši předkové byli stejně „operativní“, myslím, že by dnes
asi 300 obyvatel Roztok toužebně očekávalo zahájení železnice
Praha – Děčín a chodilo by na autobus do Suchdola.
A tak Vám přeji, vážení spoluobčané, do nového roku nejen hodně
zdraví a štěstí, ale také jasnou mysl a moudrost nejen v nás, ale
i v lidech, kteří rozhodují o koncepci a stavbě dopravní
infrastruktury v našem regionu. Také nám všem přeji fungující
systém dopravy za přijatelnou cenu.
Martin Štifter

Za těchto podmínek jsme vstupovali koncem roku 1995 do prvních
kontaktů s Ropidem a postupně jsme zjišťovali podmínky
a možnosti spolupráce. Cíle naší spolupráce byly jasné –dosáhnout
zavedení jednotného systému dopravy v okolí Prahy s garancí
dodržování jízdních řádů a jedním způsobem placení jízdného
(tarifem). V té době měl někdo – včetně dětí i tři legitimace
s předplatními jízdenkami (nutno podotknout že za jiné ceny, než
dnes) pro cestu do práce a z práce. Dále se ukázalo jako nezbytné
změnit provozovatele autobusové dopravy, protože kvalita
neodpovídala, podle hledisek města, nákladům a nebyla
spolehlivá. Problémem bylo, že zejména menší obce v regionu
nebyly připraveny na rychlý nárůst nákladů na dopravní
obslužnost. Po jednáních v rámci sdružení obcí Severozápad
se podařilo dosáhnout dohody, že sdružení podepíše smlouvu
s Ropidem o dopravní obslužnosti s tím, že větší obce, zejména
Roztoky, které jsou první na trase do Prahy, zachovají princip
solidarity a budou doplácet částku vypočtenou z celkové „ztráty“
pro danou linku. Při jednání nešlo pouze o ztráty na trase Roztoky Praha, ale také o zachování spádovosti a postavení Roztok jako
dosavadního střediska regionu, o vytíženost linek mimo pracovní
dny a možnost cestovat z Roztok například na Okoř. Smlouvy se
obnovovaly každý rok. Právě život regionu mimo pracovní dny
a vytváření budoucího okruhu turistického ruchu v okolí Prahy, byl
jedním z důvodů přijaté koncepce. Hlavní ovšem byl společný
zájem obcí začlenit se do vznikajícího systému a zde mělo spojení
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INFORMACE Z RADNICE
města – sociální a zdravotní komise, stavební komise

Zastupitelstvo téměř vánoční….
(z jednání ZM dne 17. 12 .2008)

a finančního výboru.
-

Ve shodě s kolegou Hukem (viz str. 19) soudím, že jednání ZM

ZM schvaluje "Plán financování obnovy vodovodů
a kanalizací ve městě Roztoky " podle varianty B,

bylo svou atmosférou mile předvánoční. Program jednání nebyl

předložený provozovatelem těchto sítí firmou SčVK

nijak „hodobožový“, ale zastupitelé jej zvládali bez obvyklé

a.s. dne 3. 11. 2008.

ironie a jindy běžných minisoubojů.

-

Dokladem toho byl už jeden z úvodních bodů: schválení

ZM schvaluje pro rok 2009, do doby schválení
územního rozpočtu na rok 2009 zastupitelstvem

rozpočtového provizoria. I když se ,,služebně“starší zastupitelé

města, rozpočtové provizorium, a to měsíční čerpání

trochu divili, neboť sice zažili několikrát v tento čas debatu nad

výdajových kapitol rozpočtu města ve výši 1/12

první, či druhou variantou rozpočtu na příští rok, ale že by jim

rozpočtu města schváleného pro rok 2008, kromě

nikdo nepředložil k projednání ani čárku, na to věru zvyklí

investičních výdajů, s výjimkou výdajů již

nebyli. Přesto však bylo příslušné usnesení přijato poměrně

rozestavěných zakázek v průběhu roku 2008.

hladce.

-

Dalším podstatným bodem jednání byl prodej městské
nemocnice. Zastupitelé projednali tuto causu věcně a bez emocí-

ZM schvaluje s výhradou Závěrečný účet města

tak jak se na klíčové rozhodnutí sluší. Jednání popsal již zmíněný

Roztoky za rok 2007. Výhrada: v souladu se závěry

kolega Huk ve svém článku „Akutní případ byl odložen“ (str. 19

přezkoumání hospodaření odborem kontroly KÚSK

tohoto čísla). Domnívám se, že bych těžko napsal něco

za rok 2007 ZM ukládá MÚ prověření, případně

přesvědčivějšího, a tak budu šetřit místem, čímž Vás zároveň na

doplnění interních inventarizačních předpisů před

zmíněný text odkazuji.

započetím inventur roku 2008.

Již od r. 2004 se ZM zabývá přípravou vydání reprezentativní

ZM bere na vědomí informaci tajemníka MÚ, že

publikace o Roztokách. Nikdo o její užitečnosti nepochybuje,

opatření požadovaná kontrolou KÚSK byla

úsilí autorů je jistě chvályhodné, nicméně věc se nějak nedaří

realizována a vzhledem k tomu, že městu nevznikla

dokončit. Aniž bych se chtěl svých kolegů, autorů, fotografů atd.

žádná škoda, není nutné vyvozovat žádné závěry vůči

nějak dotknout, musím z vlastních zkušeností konstatovat, že

odpovědným osobám.

kniha, která nemá odpovědného redaktora, redakční radu,
rozpočet a datum vydání může vyjít jen omylem, protože na

:-

2007 v plném rozsahu a bere na vědomí Zprávu

Nu a to je vše. Ostatní usnesení jsou natolik srozumitelná, že můj

nezávislého auditora o ověření účetní závěrky Ing.

komentář nepotřebují.

Štěpánky Grohové (č. ověření 1781) s výrokem, že

ZM SCHVALUJE:

"účetní závěrka ve všech významných ohledech
podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční

ZM schvaluje termíny zasedání v r. 2009 takto:

situaci Technických služeb města Roztoky k 31. 12.

14. 1., 25. 2., 25.3., 29.4., 27.5., 24.6., 26.8., 23.9.,

2007 a náklady, výnosy a výsledek hospodaření za rok

21.10., 18.11., 16.12. (středa od 18 hodin).
-

2007 je v souladu s účetními předpisy platnými

ZM, na základě pozastavení usnesení rady města
č. 181 – 17/08 ze dne 8. 9. 2008 starostkou města na
jednání RM dne 1. 12. 2008, rozhodlo v souladu

v České republice".
-

členem KV p. Petra Třísku.

usnesení zrušit.
ZM odkládá rozhodnutí o záměru prodeje městské
nemocnice v Tichém údolí (pozemky, budova) s tím, že

ZM BERE NA VĚDOMÍ:

žádá místostarostu, aby zpracoval podrobný

-

analytický materiál, který porovná výhody
a nevýhody tohoto případného kroku i možná rizika;
materiál bude obsahovat informaci o stavu budovy
a výhled případných investic v nejbližších 10 letech;
dále vyjasní právní rámec navržených garancí.
Místostarosta zajistí stanoviska poradních orgánů
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Odvolává na jeho vlastní žádost z Kontrolního
výboru p. Ing. Tomáše Třísku, a zároveň jmenuje

s ustanovením § 84 odst. 5 zákona o obcích toto

-

ZM schvaluje účetní závěrku Technických služeb
města Roztoky, příspěvkové organizace města, za rok

koleně se udělat nedá.

-

ZM doplňuje UZM 72-6/08 ze dne 28. 5. 2008
a nahrazuje je takto:

ZM bere na vědomí rozpis provedených kroků k akci
Rekonstrukce a rozšíření MŠ Spěšného.

-

ZM bere na vědomí celkovou úroveň čerpání
územního rozpočtu města Roztoky k 30. 11. 2008
a souhlasí s tím, aby konečné rozpočtové změny ve
všech nutných případech byly předloženy na prvním
(lednovém) zasedání ZM v roce 2009.

INFORMACE Z RADNICE
-

ZM bere na vědomí Protokol o provedené vnitřní
kontrole agendy místních poplatků ze dne 5.12.2008
(se zaměřením na oblast vybírání místních poplatků
ze provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních

v prosinci 2008
23. jednání RM dne 1.12.2008
Rada města za účasti všech radních projednala za dvě hodiny

odpadů dle OZV č. 3/2007).
ZM ukládá FO MÚ, aby v rámci zajišťování agendy
místních poplatků byly jejich poplatníkům

mj. následující :
-

RM se seznámila se Zprávou o posouzení a hodnocení

nejpozději do 31.3. běžného kalendářního roku

nabídek ve veřejné zakázce malého rozsahu "Poptávkové

zaslány poštovní složenky s konkrétními údaji

řízení na poskytovatele finančních služeb pro město

příslušného místního poplatku, a aby v případě

Roztoky" ze dne 19. 11. 2008 a schválila výběr

neprovedení platby předepsaných místních

nejvhodnějšího uchazeče firmu Aldera NET s.r.o

poplatků ve stanovené lhůtě OZV na účet města (do

-

Informace z jednání rady města

-

Souhlasila s vypsáním výběrového řízení (v souladu se

30.4. běžného kalendářního roku) byli dlužníci

zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek) na

města jedenkrát písemně upozorněni doporučenou

služby spojené se získáním dotace(í) na rekonstrukci

zásilkou na nesplnění platební povinnosti.

a rozšíření ZŠ Roztoky a jmenovala členy komise pro

ZM bere na vědomí informaci FO MÚ o nesplnění

otvírání obálek a členy hodnotící komise.

ohlašovací povinnosti ve věci místního poplatku

-

z ubytovací kapacity (ubytovna na Tyršově náměstí).

Schválila kritéria pro přijímání dětí s trvalým pobytem
v Roztokách do MŠ od školního roku 2009/2010 takto:

ZM posoudilo situaci a ukládá FO MÚ (správci

1.

místních poplatků), aby uložil provozovateli
ubytovny na Tyršově náměstí (majitel TJ Sokol

pobytem obou rodičů nebo rodiče samoživitele

Roztoky) pokutu z důvodu nesplnění ohlašovací

v Roztokách (zaměstnání rodičů není rozhodující),

povinnosti ve stanovené lhůtě podle ustanovení § 37
a § 37a

2.

zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní

a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a vyzval

pobytem jednoho rodiče v Roztokách (zaměstnání
rodičů není rozhodující),

ohlašovací povinnosti a zároveň plnil povinnosti,
3.

které mu vyplývají z OZV města č. 2/2007 (oddíl IV –

v Roztokách (na základě doporučení péče o děti

ZM bere na vědomí předložený stav rozpracovanosti

a mládež, rodiče samoživitele, rodiče se střídavou péčí

rukopisu Publikace Roztoky od nejstarších dob

určenou soudem),

k dnešku a trvá na tom, aby byla splněna i druhá část
4.

UZM 190 – 12/2008, a to do 18. února 2008.

v Roztokách a s doložením potvrzení zaměstnavatele

o předložení zprávy o průběhu prací na publikaci,

obou rodičů nebo doložením potvrzení o OSVČ (ŽL),

včetně nákladů na dokončení a expedici. Dále žádá
5.

prověření čerpání Krajské dotace na rok 2008.

děti ostatní - podle věku dětí (od nejstarších) s trvalým
pobytem obou rodičů nebo rodiče samoživitele

ZM bere na vědomí předložený materiál ke

v Roztokách.

grafickým úpravám měsíčníku Odraz.

Děti budou přijímány na zkušební dobu 3 měsíců, která slouží

ZM bere na vědomí informaci starostky o podané

k ověření schopnosti dítěte pobývat v kolektivu. Podmínka

žádosti na získání dotace ze státního rozpočtu na rok

trvalého pobytu rodičů bude průběžně kontrolována po celou

2009 na akci Dostavba Základní školy v Roztokách.
-

děti zaměstnaných rodičů od věku 3 let s trvalým
pobytem obou rodičů nebo rodiče samoživitele

ZM žádá garanta Publikace o Roztokách

-

děti zaměstnaných rodičů ze sociálně slabého prostředí
s trvalým pobytem obou rodičů nebo rodiče samoživitele

článek 19 – 24).

-

k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti v posledním
předškolním roce povinné školní docházky s trvalým

poplatníka – ubytovatele, aby si splnil svou

-

k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti v posledním
předškolním roce povinné školní docházky s trvalým

dobu docházky dítěte do MŠ. Prokázání nepravdivých údajů

ZM bere na vědomí informaci starostky o uskladnění

o dítěti a rodině bude bráno jako porušení školního řádu a dítě

historického nábytku z radnice města (rekonstrukce

bude vyloučeno z docházky do MŠ.

kanceláří úřadu).

- Souhlasila se zrušením poplatků za internetové připojení

Konec jednání ve 22:05

v knihovně, internet bude s účinností od 1.1.2009 poskyto-

Přeji všem čtenářům hezký Nový rok.

ván jako základní služba MK pro veřejnost bezplatně.
Ladislav Kantor¨

-

Schválila termíny konání RM v roce 2009 a doporučila ZM
přijmout navržené termíny konání ZM v roce 2009.
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města Roztoky, příspěvkové organizace města, za rok 2007

24. jednání RM dne 8.12.2008

v plném rozsahu.

Rada města za účasti šesti radních (nepřítomen radní Urx)
projednala za dvě a půl hodiny mj. následující:
-

-

odměnu za rok 2007 na základě auditu za rok 2007.

RM vzala na vědomí návrh ředitele firmy RHG spol. s r.o. na
koupi objetu městské nemocnice v Tichém údolí a garance,

-

Vzala na vědomí informaci FO MÚ ve věci nesplnění

které nabídl. Doporučila ZM souhlasit se záměrem prodeje

ohlašovací povinnosti (místní poplatek z ubytovací kapacity

městské nemocnice v Tichém údolí (pozemek a budova)

- ubytovna na Tyršově náměstí).

s tím, že případní zájemci musí garantovat současné platné

-

smluvní vztahy s firmou RHG spol. s r.o. a s tím, že si město

základní školy a přístavbu mateřské školy v ulici Spěšného

od záměru prodeje odstoupit. (Platnost současné pro město

včetně intenzívního pokračování na přípravě PD vzhledem

ne příliš výhodné smlouvy mezi městem a spol. RHG vyprší

k možnostem získání dotací ze státního rozpočtu příp. ROP

v roce 2018.)
Doporučila ZM schválit "Plán financování obnovy
vodovodů a kanalizací ve městě Roztoky" podle varianty B

na základě doporučení komise pro dotace ze dne 3. 12. 2008,
schválila jako priority pro přípravu rozpočtu města dostavbu

Roztoky vyhradí právo po vyhodnocení nabídek případně

-

Schválila řediteli TS města Roztoky, panu Josefu Sládkovi

a zabezpečení včasné přípravy žádostí o dotace.
-

Schválila na doporučení sociální a zdravotní komise výplatu
jednorázových finančních příspěvků.

předložený provozovatelem těchto sítí firmou SčVK, a.s.
Olga Vavřínová
-

Seznámila se s průběhem a výsledkem poptávkového řízení
na zpracování PD na Rekonstrukci a rozšíření MŠ Spěšného
a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo s firmou M3M
Projektová kancelář.

-

Souhlasila s vypsáním výběrového řízení (v souladu se
zákonem č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek)
na následnou PD na rekonstrukci a rozšíření ZŠ Roztoky.

-

Uložila MÚ, aby ve spolupráci se zástupcem města v MAS
Přemyslovské Střední Čechy (Jaroslav Huk) připravil
žádosti o dotace do výzvy programu LEADER 2007 - 2013,
a to na:
- rekonstrukci svažité části ulice Na Pískách
- část rekonstrukce školní kuchyně
- rekonstrukci točny před kostelem sv. Klimenta

-

RM souhlasila s navrženými úpravami pronajatých prostor
objektu bistra Pohoda na Tyršově náměstí bez rozšíření
zahrádky, za podmínek platné nájemní smlouvy.

-

Vzala na vědomí informaci MÚ o provedené kontrole
agendy místních poplatků ze dne 5.12.2008 (se zaměřením
na oblast vybírání místních poplatků za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů dle OZV č. 3/2007)
a doporučila ZM uložit FO MÚ, aby v rámci zajišťování
agendy místních poplatků byly jejich poplatníkům
nejpozději do 31.3. běžného kalendářního roku zaslány
poštovní poukázky s konkrétními údaji příslušného
místního poplatku a aby v případě neprovedené platby

Z deníku Městské policie
Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie
Roztoky, a to za období od 27. 11. 08 do
28. 12. 08:
- dne 27.11.08 oznámena silně podnapilá žena v ulici
Přemyslovská před vchodem do železářství, která svým
jednáním obtěžuje zákazníky prodejny – výjezd na místo,
přivolána rychlá lékařská pomoc, která tuto ženu odvezla do
nemocničního zařízení FN Motol
- dne 28.11.08 oznámena dopravní nehoda v ulici Jungmannova
– výjezd na místo, nejprve přivolána skupina dopravních
nehod PČR, účastníci se před příjezdem PČR na místě dohodli
na zavinění a náhradě způsobené škody, SDN PČR odvolána
- téhož dne ve večerních hodinách oznámena spící osoba na
Tyršově náměstí v prostorách u vjezdu do podzemních garáží –
výjezd na místo, osoba probuzena a vykázána z tohoto
prostoru
- téhož dne ve večerních hodinách oznámena přejetá kočka
v Přemyslovské ulici – výjezd na místo, kočka předána MVDr.
Šavrdovi
- dne 29.11.08 oznámeno poškozen dopravní značení na
křižovatce ulici Masarykova a Havlíčkova – výjezd na místo,
na místě zjednána náprava

předepsaných místních poplatků ve stanovené lhůtě na účet
města (do 30.4. běžného kalendářního roku) byli dlužníci
města jedenkrát písemně upozorněni doporučenou zásilkou
na nesplnění platební povinnosti.
-

Doporučila ZM schválit účetní závěrku Technických služeb
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- téhož dne oznámeno parkující vozidlo v ulici Na Valech na
chodníku – výjezd na místo, na místě zjednána náprava, zjištěn
majitel vozidla, vozidlo přeparkováno,
- dne 3.12.08 oznámeno poškození zadního světla nákladního
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vozidla tov. zn. DAF na panelové cestě ulice U Školky v k.o.
Roztoky – Žalov, osobou, která nohou kopla do zadního světla
tohoto vozidla – výjezd na místo, podezřelá osoba zjištěna,
vzhledem k výši způsobené škody (cca 9 000,- Kč) věc předána
jako podezření z tr. činu poškozování cizí věci dle § 257
tr. zákona PČR k dalšímu šetření
- dne 4. 12.08 oznámen volně pobíhající pes v ulici Masarykova
– proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce OŽP, druhého dne
zjištěn majitel psa, pes předán bez závad majiteli, věc
přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV
č. 5/2003 vyřešena v blokovém řízení
- dne 5. 12.08 oznámena dopravní nehoda dvou osobních vozidel
na silnici mezi Roztokami a Velkými Přílepy v k. o. Úholičky –
výjezd na místo, na místě též rychlá lékařská pomoc Prahavenkov, ošetření účastníků na místě, zjištěno, že viník nehody
požil alkohol před jízdou, věc na místě předána skupině
dopravních nehod PČR
- téhož dne v podvečerních hodinách oznámeno popálení dívky
na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místě zjištěno, že
nezletilý přestupce zapálil prskavkou křídla kostýmu anděla
nezletilé dívky, ke zranění dívky nedošlo, pouze k poškození
kostýmu, došlo k vyrovnání mezi rodiči, věc přestupku proti
majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb., vyřešen domluvou
- dne 7. 12.08 oznámena krádež kabelky s doklady, platebními
kartami a finanční hotovosti z chodby domu v Dobrovského
ulici, předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu
- dne 8. 12.08 oznámena dopravní nehoda v ulici U Zastávky –
výjezd na místo, na místě zjištěno, že jde o malou dopravní
nehodu bez zranění, alkohol vyloučen, účastníci se na místě
domluvili na zavinění i náhradě způsobené škody, PČR
(skupina dopravních nehod) odvolána
- dne 10.12.08 oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. Hyundai
Santa Fe v Najdrově ulici – výjezd na místo, na místě opuštěné
poškozené vozidlo, zjištěn majitel vozidla, tomuto vozidlo
předáno, na místě předána věc tr. činu krádeže vloupáním PČR
k dalšímu šetření
- dne 11 .12.08 oznámeno zatajení nálezu finanční hotovosti
v podavači bankomatu České spořitelny v pobočce Roztoky
v ulici Lidická, věc kvalifikována jako podezření z přestupku
proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb., druhého dne zjištěna
osoba, která nalezla finanční hotovost v podavači bankomatu
České spořitelny v Roztokách v Lidické ulici, a tato odevzdala
finanční obnos na MP Roztoky, s touto osobou sepsáno podání
vysvětlení, nalezený finanční obnos předán majiteli, věc
přestupku proti majetku majetku dle § 50 odst. 1 písm. b) z.č.
200/90 Sb., bude odložena správním orgánem
- dne 12. 12. 08 oznámena podezřelá osoba v chodbičce pobočky
České spořitelny v Lidické ulici, výjezd na místo, podezřelá
osoba se zde již nenacházela, neboť pobočka České spořitelny
měla polední přestávku, podezřelá osoba nalezena a zadržena
před objektem Komerční banky na Tyršově náměstí, byla

zamaskovaná, gumové rukavice na ruce a u sebe měla
plynovou pistoli, předána službě kriminální policie PČR
Praha-venkov k dalšímu šetření, jako podezření z pokusu
tr. činu loupeže
- téhož dne ve večerních hodinách oznámen černý pasažér ve
vlakové soupravě ČD v železniční stanici Roztoky – výjezd na
místo, na místě již černý pasažér mimo vlakovou soupravu
společně s výpravčím, provedeno zjištění podezřelé osoby
- dne 13. 12.08 oznámeno odcizení vozidla tov. zn. Daewoo
v ulici Potoky – výjezd na místo, provedeno místní pátrání po
pachateli a odcizeném vozidle, předáno PČR k dalšímu šetření
jako podezření z tr. činu neoprávněného užívání cizí věci
- téhož dne v nočních hodinách oznámena dopravní nehoda
v ulici Lidická – výjezd na místo, zajištění místa nehody, na
místě předáno skupině dopravních nehod k další realizaci
- dne 17. 12.08 oznámeno poškození (propálení) sportovního
oblečení a obuvi v igelitové tašce na zastávce autobusu na
Tyršově náměstí a to následkem propálení od zábavné
pyrotechniky – zjištěna podezřelá nezletilá osoba, věc šetřena
jako přestupek
- téhož dne oznámeno odcizení finanční částky 4 000,- Kč při
měnění peněz v shopu Pap Oilu v Přílepské ulici, věc šetřena
jako podezření z přestupku proti majetku
- dne 18. 12.08 oznámeno rušení nočního klidu na Tyršově
náměstí – výjezd na místo, na místě zjištěno, že jde o rušení
nočního klidu hlasitou produkcí hudby z hotelu Academic,
sjednána náprav, vyřešeno na místě domluvou
- téhož dne v nočních hodinách oznámena poškozená budka na
plyn v ulici Jungmannova – výjezd na místo, na místě zjištěno,
že jde poškození této budky v důsledku provozu vozidla,
předáno na místě skupině dopravních nehod PČR k jejich další
realizaci
- dne 21. 12.08 oznámen nález peněženky s doklady v ulici Nad
Čakovem – výjezd na místo, provedeným šetřením, že
nalezené věc pocházejí z trestné činnosti krádeže ze dne
7.12.08 v ulici Dobrovského, věci předány PČR k jejich další
realizaci
- dne 23. 12.08 oznámena dopravní nehoda na Tyršově náměstí
– výjezd na místo, na místě zjištěno, že jde o malou dopravní
nehodu bez zranění, zajištění místa, na místě předána skupině
dopravních nehod
- téhož dne v nočních hodinách oznámena dopravní nehoda
vozidla se zvěří v ulici Riegrova – výjezd na místo, na místě
zjištěno, že jde o nehodu bez zranění řidiče, hmotná škoda na
vozidle, na místě dva kusy mrtvé zvěře (divoká prasata),
zajištění místa, věc předána na místě skupině dopravních
nehod PČR , uhynulá zvířata předána členům mysliveckého
sdružení
- dne 24. 12.08 oznámeno napadení volně pobíhajícím psem na
Procházkově náměstí, věc šetřena jako přestupek
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- dne 27. 12.08 oznámeno poškození nádrže a odcizení benzínu
z vozidla tov. zn. Škoda Felicia, zaparkovaného u kontejnerů
Nad Hurťákem, vzhledem k výši způsobené škody na
poškození nádrže předáno PČR k dalšímu šetření
- téhož dne oznámeno odcizení vozidla tov. zn. Honda Accord
v ulici Haškova – výjezd na místo, provedeno místní pátrání po
vozidle a pachateli, předáno PČR k dalšímu šetření
Vedle toho, v rámci hlídkové činnosti za toto období, bylo
kontrolováno celkem 126 vozidel, a 142 osob a to zejména
v nočních hodinách, v tomto období řešeno celkem 45 přestupků
v dopravě (místní úprava), na pokutách bylo vybráno celkem
6 800,- Kč.

Děti na návštěvě starostky
Ve středu 17.12. před polednem navštívily paní starostku v její
kanceláři na úřadě dětičky z Mateřské školy Spěšného spolu s paní
ředitelkou a milými učitelkami.
Příjemné překvapení paní starostku velmi potěšilo a dojalo. Děti jí
předaly vlastnoručně vyrobené vánoční ozdoby a svícen.
Nejkrásnější dárek však byly písničky, které nám děti zazpívaly.
Paní starostka malé návštěvníky odměnila sladkostmi.
Děkujeme za milou návštěvu na radnici a dárečky od dětí.
Monika Hojsáková
sam. odborný referent
kancelář starosty

V případě potřeby a s jakýmkoli poznatkem o protiprávním
jednání se obraťte na policii, ať už městskou (tel. 22091 0468,
602/666458, nebo email. adresa: m.policie@roztoky.cz, nebo
osobní návštěvou) nebo Policii ČR (obvodní oddělení Libčice –
tel. 23393 0789, popřípadě tísňová linka 158).
Vevera Petr
vedoucí strážník MP Roztoky

PF 2009

Městská knihovna informuje:
Výběr z nových knih zakoupených v prosinci 2008
Beletrie
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Atwood M.

Příběh služebnice /román
oceněný cenou
A.C.Clarka je vizí budoucí společnosti/

Link Ch.

Hvězdy Marmalonu /románový bestseller ,příběh
z doby vlády Jindřicha VIII./

Link Ch.

Ozvěna viny /románový bestseller, příběh
o náhodných setkáních, které se stanou impulzem
nečekaných událostí/

Hosseini K.

Tisíce planoucích sluncí /příběh dvou žen

INFORMACE Z RADNICE
dívky, která nechtěla ztloustnout/

v Afganistánu, zemi hluboce zakořeněných tradic
a dramatických politických událostí/

Rowling J.

Jelinek E.

Milovnice /příběh dvou dívek, povahově
odlišných, ale se stejným cílem , najít si ženicha/

Bajky barda Beedleho/bajky a pohádky ze světa
Harryho Pottera/

Confer E.

Roberts N.

Sluneční drahokamy /společenský román pro
ženy/

Detektivní agentura Půlměsíc /dobrodružný
příběh o chlapci, který se stal detektivem a dočkal
se svého velkého případu/

Erskine B.

Údolí havranů /dobrodružný příběh se odehrává
v Anglii ve dvou časových obdobích - současnosti
a starověku/

Palme J.

Tadeáš a hradní tajemství /dobrodružný příběh o
chlapci, který se dostal s rodiči na hrad, kde straší/

Brown S.

Adamův pád/společenský román pro ženy/

Littel J.

Laskavé bohyně /fiktivní memoáry důstojníka
SS/

Lessing D.

Puklina /poslední román nositelky Nobelovy
ceny za literaturu 2007/

Detektivky – thrillery- dobrodružné
Martín E.

Gaudího klíč/dobrodružný příběh, v němž
vnučka slavného architekta pátrá po minulosti
a tajemstvích jeho života/

Patterson J.

Nedostatek důkazů/kriminální román/

Deaver J.

Rozbité okno /kriminální román/

Clark M.

Tvrdohlavá sestřička /detektivka/

Watt P.

Zdánlivý klid /dobrodružný román z Austrálie/

Cubeca K.

Tajemství skrytého kláštera /dobrodružný příběh,
který začíná únosem/

Reichs K.

Kosti na popel / případ soudní antropoložky
Temperance Brennanové/

Reichs K.

Kosti v písku /případ soudní antropoložky
Temperance Brennanové/

Životopisy
Hills B.

Princezna Masako /pohled do života mladé ženy
v japonském císařském paláci/

Informace o těchto a dalších knihách získáte na webové stránce
městské knihovny, nebo přímo v městské knihovně.
Od 1.1.2009 se v městské knihovně ruší poplatky za připojení na
internet. Internet bude, jako základní služba knihovny,
ZDARMA.
Za městskou knihovnu: A.Urxová

UPOZORNĚNÍ !
Vážení občané, dovolujeme si Vás oslovit a oznámit Vám, že je tu
nový kalendářní rok a s ním přichází placení místních poplatků za
odpady a psy podle Obecně závazných vyhlášek Města Roztokyviz www.roztoky.cz.
Splatnost výše uvedených poplatků je do 30.4. kalendářního
roku.
Složenky budou rozeslány během měsíce února a března.
Vzhledem k množícím se případům, že složenka nebyla doručena,
je možnost si ji vyzvednout osobně ve finančním odboru MÚ
Roztoky nebo přímo poslat platbu převodním příkazem na č.ú.
19-0388041369/0800, variabilní symbol je číslo domu+datum
narození (RRMMDD), (např. 0785651014 )– desetimístné číslo.
VS uvádějte vždy správně, umožníte tím včasné a rychlé
zpracování Vaší platby, při chybném uvedení nebo neuvedení VS
nejsme schopni platbu identifikovat a platba může být v takovém
případě považována za neuhrazenou. Je možné také zaplatit
poplatek přímo v pokladně MÚ Roztoky.
Výše platby za odpady bude, po schválení zastupitelstvem města,
uvedena v měsíčníku ODRAZ č. 2/2009 nebo ji naleznete na
internetových stránkách Města Roztoky – www.roztoky.cz.

Zvelebil J.

Na vandru s Reflexem /zajímavosti z putování po
světě/

Za nezletilé fyzické osoby platí poplatky zákonní zástupci.
Nezaplatí-li za ně včas a správné výši, stávají se z nich dlužníci.
Zákonní zástupci, jednající takto, zadlužují své ratolesti do jejich
zletilosti.

Jančar V.

Na lodi křížem krážem po Čechách /tipy
a zajímavosti pro vodáky/

V případě nejasností se obracejte na paní Zdeňku Poštolkovou:
telefon: 220 400 237 e-mail: postolkova@roztoky.cz.

Šimánek L.

Havajské ostrovy/cestopisné vyprávění českého
cestovatele/

Sazby poplatku za psa:

Cestopisy , zajímavosti

Pro děti

- jeden pes

700,- Kč

-za druhého a dalšího psa

800,- Kč

-jeden pes (držitel/ka důchodu)

200,- Kč

Lanczová L.

Potížistka /dívčí román/

-za druhého a dalšího psa

300,- Kč

Březinová I.

Holky na vodítku-Jmenuji se Ester/příběh dívky,
která propadla gamblerství/

(psi s mikročipem snížení o 100,-- Kč).

Březinová I.

Holky na vodítku-Jmenuji se Martina/příběh

Zdeňka Poštolková
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Z HISTORIE MĚSTA

Kdo byla paní Anastazie Bendová
Při psaní těchto řádků si připadám, jako bych si promítal starý
film, místy s jasnými obrysy a barvami, místy jako bych pátral
v mlhách dob dávno minulých. Vždyť vše se odehrálo
v Roztokách v minulém století, za dob nacistické okupace
a krátce po skončení světové války. Loňské oslavy výročí vzniku
Československé republiky mě přiměly k napsání tohoto článku.
O činnosti této ženy kolovaly ještě dlouho různé zkazky, kterých
postupně s časem ubývalo, až se na paní Anastazii úplně
zapomnělo. Je už velice málo těch, kteří se na to, co se tady
odehrávalo, pamatují.

Němci projevili jako pátá kolona. Usilovali o rozvrácení
republiky a přičlenění k Velkoněmecké říši. Sledovala s obavami
diplomatické ústupky západních mocností, které vyvrcholily
podepsáním Mnichovské smlouvy. Iluze, že se tím zachrání mír,
se ukázala jako nesmyslná, když německá vojska obsadila
zbytek republiky.
Okupací započalo velice kruté údobí pro obyvatele Čech
a Moravy. Většina podlehla naprosté beznaději. Paní Stázinka
byla jedna z mála těch, kteří nepodlehli. Našla v sobě tolik síly, že
kolem sebe začala rozsévat víru ve změnu poměrů a v konečné
vítězství. Velice pečlivě si promýšlela svoji účast v boji proti
okupantům.

Paní Anastazie Bendová žila v Tichém údolí v domě, dnes nad
vinařským sklepem se svým manželem Františkem. Neměli děti
a tak mohli svůj volný čas věnovat všeobecně prospěšné činnosti.
Pan Benda byl zaměstnán u státních drah a zabýval se ve volném
čase problematikou automatické signalizace v místech křížení
kolejové a silniční dopravy. Měl úspěch a získal dva patenty na
systém signalizace. Paní Stázinka se věnovala sledování událostí,
které ovlivňovaly a začínaly ohrožovat existenci republiky.
Sledovala události u nás a u našich sousedů. Přehled získávala
posloucháním rozhlasový zpráv, hlavně zahraničních stanic.
Tomu věnovala veškerý svůj volný čas.

Fr. Benda (1889-1947) v činné službě
Poslech zpráv zahraničního rozhlasu a rozšiřování pravdivých
zpráv o válečných událostech, to byla jedna část odbojové
činosti, které se plně věnovala od samého počátku okupace.
Často do noci, někdy až do ranních hodin seděla s uchem
přitisknutým k radiopřijímači. Zprávy z různých stanic skládala
jako mozaiku, aby druhý den mohla podat informace
o skutečném dění doma, na frontách i ve světě.
A. Bendová (1891-1950) na sklonku života
Přestože byla drobné postavy, vyzařovala z ní nesmírná energie,
která se projevovala odporem proti nepřátelům republiky
a v získávání spoluobčanů k podporování toho „dobrého“
a k odporu proti čemu bylo nutné bojovat. Velice těžce nesla vše,
co se dělo v pohraničních oblastech naší republiky, kde se sudetští
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Okupanti, aby zabránili poslechu zahraničního rozhlasu, nařídili
odstranění ze všech rozhlasových přijímačů těch vlnových
délek, na kterých zahraniční stanice vysílaly. V tom pomohl její
manžel František. Radiopřijímač dal nejen do původního stavu,
ale poslech ještě zdokonalil. Okupanti si byli vědomi vlivu
poslechu a šíření zpráv zahraničního rozhlasu a proto tuto
činnosti trestali trestem nejvyšším.

Z HISTORIE MĚSTA
Nikdy nezapomenu na časné ráno 22. června 1941, kdy ve
3 hodiny ráno napadlo Německo Sovětský svaz. Už v půl čtvrté
někdo zoufale zvonil, lomcoval dveřmi, se slovním
doprovodem, který nelze opakovat. Když jsme se konečně
objevili rozespalí u vrat, radostně nám oznamovala tuto novinu.
S přesvědčením, že se tím zvětšily naděje na naše osvobození.
Její cesta pokračovala Tichým údolím, kde zprávy předávala
všem, na něž se mohla spolehnout. Končila v Nádražní ulici
u strážmistra Košťála, který byl členem ilegální odbojové
skupiny v Roztokách, kterému pravidelně předávala
nejčerstvější informace. I při nepříznivém vývoji na východní
frontě, kdy Německá vojska stála už před branami Moskvy,
dokázala všem při oznamování špatných zpráv předat víru
a přesvědčení v konečné vítězství. Byla to velká morální podpora
pro ty, kteří byli odkázání jen na oficiální zprávy.
Občas si Stázinka dovolila provést, jak sama říkala, malé
legrácky. Ony to ale byly legrácky dost nebezpečné. U některých
jsem byl přímým účastníkem.
V místě vyústění Tichého údolí do Nádražní ulice v rohovém
domě, byl v přízemí obchod – koloniál pana Krejčího. Zmiňuji se
o tomto místě proto, že právě v tomto obchodu sehrála paní
Anastazie jednu ze svých komedií.
Obchod byl plný nakupujících, mezi kterými bylo i několik žen
německých prominentů z Tichého údolí, které většinou
rozuměly česky. Paní Anastazie byla u pultu s pohlednicemi, ke
kterým si zakoupila poštovní známky. Při nalepování známek se
začala rozčilovat, jak lepidlo špatně lepí, až posléze začala svojí
drobnou pěstičkou zuřivě do každé známky bušit. Na tom by
nebylo nic zvláštního, kdyby na známkách nebyl portrét Adolfa
Hitlera. Sehrála tuto scénku tak přesvědčivě, že ani poblíž stojící
německé ženy nezapochybovaly o tom, že lepidlo je skutečně
špatné a nikdo to neoznačil za nepřátelský akt vůči říši.
I v další příhodě šlo o legraci, i když to byla také legrace
nebezpečná. V zámečku v Tichém údolí byl po krátkou dobu
ubytován oddíl Hitlerjugend. Každý den za rachotu bubínků
a zpěvu nacistických písní předváděli svoji dokonalost
a nadřazenost parádním pochodem Tichým údolím. Některým
svým přátelům oznámila, že tu dokonalost trochu naruší. Byl to
nezapomenutelný pohled na důstojně pochodující jednotky
s vlajkami a bubeníky v čele a proti nim drobná žena s kbelíčkem
a lopatkou. Sehnutá, vystrkující na průvod záda a další zadní
partie, sbírala koňské koblížky jako hnojivo na záhonek. Měla
štěstí, řady se rozvlnily a písně na chvilku utichly. Nic se jí
kupodivu nestalo. Takových příhod, ve kterých zesměšňovala
okupanty, bylo víc, ale hlavním úkolem po celou dobu okupace
bylo každodenní sledování zpráv zahraničních rozhlasových
stanic.
Mnoho mladých chlapců bylo z Roztok odvedeno na práce do
říše v době, kdy už Němcům velmi citelně „teklo do bot.“ Mezi
nimi byl i nadějný sportovec Jodas. Byl juniorským mistrem
Protektorátu Čech a Moravy v boxu. Když se blížil v Evropě
definitivní konec války, hoši se začali ztrácet a vraceli se domů.
Vrátil se i Pepa Jodas. Ale ne sám. Přivedl si svoji dívku –

Němku. Současně prohlásil, že její stav mu nedovolí, aby se
nevydali na společnou cestu životem. Vzbudilo to obrovský
odpor a nevoli obyvatel Tichého údolí. Ti mohli po pětileté
nesvobodě dát konečně průchod nenávisti proti všemu
německému. Paní Stázinka, která byla vždy proti tomu, co
považovala za nedobré, se postavila energicky proti všem. Měla
přirozenou autoritu, a proto zvítězila. Měla zásluhu na tom, že se
tato rodina v brzké době včlenila mezi starousedlíky.
Po osvobození z nacistické okupace pečlivě sledovala vývoj
v naší republice. Uvědomila si, že i ona musí nějakým způsobem
pomoci v utváření a budování nových vztahů ve společnosti.
Nebyla členkou žádné politické strany, usilovala hlavně
o zachování jednoty a vzájemnou spolupráci.
V Roztokách byla před válkou tradice „Třešňových slavností.“
Navrhla tuto tradici obnovit. Byla přesvědčena, že tato slavnost
pomůže k navázání kontaktů a dobrých vzájemných vztahů, jak
občanů, tak i různých politických seskupení. Po odsouhlasení
vedením obce se stala hlavním organizátorem slavnosti. Pozvala
občany, vedoucí představitele politických stran a zástupce
vítězných mocností. Paní Hana Benešová poslala velice milý
dopis, ve kterém jí popřála mnoho úspěchů a omluvila se,
protože byla vázána programem prezidenta republiky. Pozvání
přijali a slavnosti se zúčastnili někteří významní představitelé
politických stran – B. Laušman a P. Zenkl. Francouzské
velvyslanectví zastupoval vojenský atašé generál Flipo, který se
s Bendovými sblížil a často je navštěvoval. Byl jedním z prvních
diplomatů, který byl po únoru 1948 z republiky vyhoštěn. Tato
slavnost se konala po osvobození poprvé a naposledy.
Počátkem roku 1947 zemřel pan Benda a paní Stázinka se
odstěhovala na Moravu do Doubravníka u Tišnova, kde měla své
příbuzné. Ani tady nezapomíná na Roztoky. Ještě v témže roce
a následně v roce 1948 pomohla vybudovat v krásném prostředí
u Doubravníka skautský tábor. Její zásluhou byl vytvořen hezký
vztah mezi junáky, doubravnickou mládeží a občany, který se
projevoval hlavně u večerních táborových ohňů. Všichni
roztočtí kluci a děvčata na to rádi vzpomínali, nebo ještě
vzpomínají.
To byl poslední iniciativní počin paní Anastazie Bendové. Ona
ctitelka ideí Masaryka a Beneše nemohla souhlasit s následným
vývojem v naší republice. Pochopila ale, že není v jejích silách se
proti tomu postavit. V roce 1950 po těžké nemoci končí svoji
pozemskou pouť.
Po válce byli mnozí obyvatelé našeho města vyznamenáni za
mimořádné činy během okupace. Když se v této souvislosti
uvažovalo o její osobě, odbyla to tím, že to nebylo nic
mimořádného, že to byla její povinnost. Přecházela se
skromností skutečnost, že každý den mohl být její poslední.
Končí starý film, ve kterém jsem ze střípků dával dohromady
osud a část života paní Anastazie Bendové. Snad i to málo, co
bylo v tomto článku napsáno, přesvědčí o tom, že to byla
mimořádná žena.
Zdeněk Jakubec
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„Co ve městě se povídá….
(Část 3.)
….je samej drb a klep, klepy neminou tě směj se anebo breč. A tak se
člověk dovídá, co nikdy neproved, všichni lidi ve městě už vedou
o tom řeč“. Pro minulé i předminulé číslo Odrazu jsem si název této
písně vypůjčil, abych se pokusil alespoň částečně odpovědět na
některé otázky zajímající občany města. (Doufám, že jste si už tu
píseň pustili na http://janwerich.blogspot.com ).
A tak se dnes potřetí projdeme městem a budeme naslouchat. Osobní
„zpravodajství“ nechme znovu stranou, všímejme si jen věcí
veřejných.
Nejprve se vraťme výhradně k těm tématům z minulého čísla, kde
došlo k nějakým novým jednáním či skutečnostem a stojí tudíž
zato, se jimi v této chvíli zabývat.
1. Bude nová pošta na náměstí, nebo u Tesca?
Jak už víte z Odrazu č. 11 a 12/08 po výměně generálního
ředitele státního podniku Česká pošta se pohnuly ledy a jednání
se o umístění nové provozovny roztocké pošty na Tyršově
náměstí byla obnovena. Celá akce zaznamenala další posun.
V týdnu před vánočními svátky proběhlo jednání mezi majitelem
prostor a projektanty vybranými Českou poštou, což by mohlo
svědčit o tom, že vše se vyvíjí žádoucím směrem.
2. Co je s příjezdovou komunikací do Roztok č. II/242, bude
někdy vůbec dostavěna?
V minulém čísle jsem popsal své mírné obavy o dalším osudu této
stavby takto:
,,Klidnější však budu až tehdy, až bude potřebná položka (cca
250 mil. Kč) součástí nově schváleného rozpočtu
Středočeského kraje“. Paní starostka je přesvědčena, že stavba
realizována bude a v témže čísle mi odpověděla takto: „Proč
bychom se vysilovali? Smlouva na tuto akci mezi investorem (KÚ
Stč.kraje) a generálním dodavatelem stavby (Skanska) byla
podepsána už v roce 2006 a dodatek, který zohledňuje přerušení
stavby (rozuměj navýšení financí), byl podepsán v roce 2008 ještě
před změnou hejtmana. Podepsaná smlouva = alokované
finanční zdroje, takže to s rozpočtem kraje nemá nic společného“.
Protože se však jedná o vážnou věc, vyhledal jsem na internetu
mezitím schválený rozpočet Středočeského kraje a ejhle:
zmíněná položka v rozpočtu opravdu není, což možná ještě
nemusí nic znamenat. Podle telefonického sdělení tiskové mluvčí
KÚ Berril Maschkeové ze dne 30. 12. však neexistuje žádné
doplňující usnesení, ani platný plán dlouhodobých investic, kde
by uvedená stavba uvedena byla. Zástupce ředitele odboru
dopravy KÚ mě téhož dne sdělil, že veškeré investice tohoto
typu jsou pozastaveny a mohou být případně reaktivovány až po
lednovém jednání Rady KÚ. A tak mi dovolte, abych si zatím svůj
lehce skeptický názor ponechal. Včetně toho, že v takové chvíli je
jakékoliv jednání s KÚ je v zájmu Roztok, a bude hrát
nepochybně roli. Věřte tomu, že ví o čem mluvím. (To mi ovšem
nebrání v důvěře v realizaci zmíněného projektu).
3. Budou bio-nádoby dál zadarmo? A budou pro všechny
zájemce?
Jak se dočtete na str.
tohoto čísla Odrazu, vše bude jasné po
únorovém jednání ZM. P. starostka v čísle minulém( str.18)
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sděluje:,,Ano, budou pro všechny zájemce, jen je nutné počet
zájemců skloubit do počtu svozových vozů. Vyvážení bio nádob
bude i nadále zadarmo, uvažujeme však o zpoplatnění nájmu za
bio-popelnice“. K tomu jen –bez komentáře-malou věcnou
poznámku (na vlastní rozhodnutí musíme počkat do zmíněného
únorového jednání):poplatek za vyvážení popelnic koncipují
firmy jako souhrnný-zahrnuje v sobě cenu za pronájem nádoby
i za svoz, což znamená, že cenu nelze dělit.
4. Kdy bude jezdit autobus na Solníky?
Jsem rád, že mohu odkázat na rubriku TÉMA tohoto čísla, kde se
pánové Huk, Calta, Přikryl a Štifter minulostí, současností
a budoucností roztocké dopravy podrobně zabývají.
5. Chystá se opravdu od 1. 1. 2009 privatizace roztocké
nemocnice?
Zastupitelstvo jednalo o prodeji městské nemocnice vůbec poprvé,
a tak není divu, že v tak vážné věci nemohlo být rozhodnuto „jen
tak“ a na první pokus.
Fakta jsou známa: roztocká nemocnice je už 10 let v nájmu firmy
RHG s r.o. Do té doby dotovalo město zdravotnický provoz
částkou 3,5 mil. ročně. V budově je i deset odborných ambulancí,
přičemž zdravotnický provoz areálu město nedotuje. Aby mohla
soukromá firma investovat do budovy, vybavení a zařízení
nemocnice bez vnějšího rizika, chce budovu od města koupit.
Tento záměr firmy lze považovat za víc než logický, zvláště když
se majitel hodlá smluvně zavázat, že v budově bude dále
provozovat nemocnici a ostatní ordinace.
Zastupitelstvo si vyžádalo k celé transakci další doplňující údaje
(viz str. 8 tohoto čísla).
6. Dočetli jsme se v MF DNES, že se Roztoky ucházely o dotaci
na dostavby ZŠ a rekonstrukci MŠ Spěšného při schvalování
státního rozpočtu, v rámci tzv. ,,porcování medvěda“. Proč za
Roztoky přednesl návrh poslanec KSČM?
7. Ze stenografického protokolu, nočního televizního přenosu i ze
zmíněného článku vyplývá, že se jednalo o dva návrhy: první
z nich žádal o uvolnění 100 milionů Kč na dostavbu školy
a vůbec se oněm nehlasovalo. Ihned po přednesení návrhu
vystoupil ministr financí M. Kalousek a prohlásil návrh za
„nehlasovatelný“, neboť svou výší ohrožuje státní hmotnou
rezervu. Druhý návrh (15 mil. Kč na rekonstrukci MŠ Spěšného)
sněmovnou neprošel. Hlasovali pro něj jen poslanci KSČM
a ČSSD, což na schválení nestačilo.
Na otázku proč návrh za Roztoky přednesl zrovna poslanec
St. Grospič, odpovědět neumím. Zastupitelstvo se o tom
dozvědělo až po jednání Sněmovny.
Když jsme tuto rubriku zavedli, věřili jsme, že takový dialog má
smysl. Dočtete se v ní i o věcech, které RM ani zastupitelstvo
neprojednávalo, dokonce i o těch, o kterých nemá tušení. V tom je
smysl tohoto dialogu. Jsme rádi, že je začínáte rubriku naplňovat
svými osobními starostmi. Neváhejte však napsat i své názory na
další rozvoj a koncepci města.
Hra „Co ve městě se povídá….“bude totiž pokračovat (ať chceme či
nechceme)dokud budou lidé lidmi. Bude pokračovat, ať se nám to
líbí nebo nelíbí, ať to obtěžuje radní, zastupitele či úředníky města.
Ladislav Kantor
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20. výročí sbírek pro humanitární
pomoc
V Církvi československé husitské je od jejích začátků tradice
sociálních služeb. Ta se soustřeďovala do diecézních svazů
vedených laickými pracovníky. V Praze byla předsedkyní Milada
Bílková-Mildová, dcera slavného sochaře Fr. Bílka. Práce se týkala
dětí, sirotků / hlavně po 1. svět. válce / a těch, kteří se dostali do
nějaké těžké situace, do nouze. Později se tato práce rozšířila o péči
o staré lidi či nemocné. Sociální péče byla teoreticky propracována
především v díle Prof. F. M. Hníka a její specifikum spočívalo
v tom, že se zaměřovala na občany bez rozdílu vyznání a její formy
se dovedly přizpůsobit potřebám doby.
Před 20 lety, v roce 1988 se projevila sociální práce konkrétně v naší
náb. obci v Roztokách jako pomoc obětem zemětřesením
zpustošené Arménii. Církevní představitelé tehdy dosáhli toho, že
po 40 letech, kdy byla diakonie vyhrazena jen státním institucím,
mohla církev znovu pokračovat a nabídnout společnosti také nové
formy sociální péče.
V naší obci jsem tehdy v prosinci vyhlásila první sbírku šatstva pro
humanitární pomoc, která měla vzhledem k sociálnímu cítění našich
věřících i většiny roztockých občanů neočekávaný ohlas. Od té doby
se 4x do roka konané sbírky šatstva, hygienických prostředků, dek,
povlečení, finančních sbírek, pomoci při záplavách v r. 2002 ,knih,
které jsme posílali do Rumunska, do Ameriky, na Ukrajinu apod.
staly smysluplnou tradicí. Máme snímky, které ukazují, jak celý
chodník až k Husovu náměstí bývá zastaven krabicemi a pytli
a často se musí i velký nákladní vůz vracet ještě jednou. Sbírky jsou
převážně určeny Diakonii CČSH v Úpici, resp. v Broumově, ale
i jinam. Humanitární sbírky se dostaly do povědomí v široké oblasti
kolem Roztok. Jsme vnímáni veřejností nejen díky bohoslužebné
a pastorační činnosti, křtům, sňatkům, pohřebním rozloučením,
koncertům, přednáškám, pedagogickou křesťanskou výchovou, ale
také jako instituce, která nabízí pomoc lidem v těžkých životních
situacích, kam se mohou obrátit, když potřebují duchovní či
praktickou pomoc. Již 6 let pracuje v náboženské obci pastorační
asistentka, ses. Helena Kantorová, která má na starosti klienty,
o které se každodenně stará- v současnosti 15, za 6 let cca 40.
Jako farářka pokládám za velmi důležité, že církev tuto práci koná
a rozvíjí. Připomíná nejen věřícím, že člověk nesmí myslet jen sám
na sebe, ale že má pamatovat na své bližní a má pro jejich potřeby
otevřít své srdce. V tomto ohledu jde o velmi potřebnou a konkrétní
duchovní práci. To se projevuje také tím, že vedle dárců se kolem
církevního společenství shromažďuje řada pomocníků a příznivců,
kteří nehledě na čas, počasí a své zaneprázdnění, pomáhají tam, kde
je potřeba. Díky všem těmto lidem, sestrám, bratřím a příznivcům
a skrze ně koná své dílo mezi lidmi sám náš Pán. Děkuji touto
formou pražské diecézní radě a jejím představitelům, že tuto naši
práci podporují. Děkuji Městskému úřadu v Roztokách,
zastupitelům, že nám vycházejí vstříc, za dotace a finanční
prostředky, které nám v uplynulých 19 letech poskytli na opravy
střechy, oplocení a další. Děkuji touto cestou Vám všem občanům
města Roztoky a okolních obcí, kteří reagujete na termíny našich
sbírek, přinášíte své věci v krabicích či pytlích. Omlouváme se,že
nemůžeme přijímat věci průběžně během roku, ale skutečně
nemáme žádné prostory k jejich uskladňování. Jediná možnost je,
pokud na určitou hodinu a termín objednáme nákladní auto. Další
sbírka pro humanitární pomoc bude v březnu 2009.
Šťastný a pokojný Nový rok Vám přeje za CČSH
ThMgr.Jarmila Kučerová farářka

Finance pro Roztoky
Kdo sledoval v tisku nebo v televizi projednávání rozpočtu České
republiky na rok 2009, kdy je vždy určitá částka z rozpočtu
navrhována jednotlivými poslanci na akce chybějící občanské
vybavenosti ve prospěch jejich volebního obvodu, jistě si nemohl
nevšimnout, že tentokráte byly ve hře i zájmy města Roztoky
u Prahy.
Poslanec Parlamentu ČR, JUDr. Stanislav Grospič (KSČM)
navrhoval vyčlenění 100 mil. Kč na přístavbu Základní školy
v Roztokách a 15 mil. Kč na přístavbu MŠ v ulici Spěšného. Ve
svém návrhu vycházel z rozsáhlé bytové výstavby v Roztokách
a tím i nárůstu počtu obyvatel a současně i z podkladů poskytnutých
MÚ v Roztokách.
Poprvé za dobu existence samostatné České republiky našly
Roztoky podporu a zastání na parlamentní úrovni pro řešení
ožehavých problémů a potřeb vyvolaných rozvojem města. Návrhy,
podávané přímo v průběhu parlamentního projednávání rozpočtu,
letos díky obrovskému množství žádostí, nebyly schváleny. Přesto
z tohoto prvního pokusu vyplynulo několik podnětů a ponaučení:
1/ Státní rozpočet je významným a reálným zdrojem pro získání
financí na významné rozvojové investice města, pokud se s řádným
zdůvodněním a hlavně včas podaří uplatnit požadavek
v Rozpočtovém výboru Parlamentu při jeho přípravě rozpočtu na
další kalendářní rok.
2/ Je nezbytné prohlubovat kontakty a spolupráci s poslanci za
Středočeský kraj tak, aby si vzali za své reálné potřeby a požadavky
města – prioritou zůstává rozšíření kapacity Základní školy
a přístavba MŠ Spěšného. V dalším pak přichází v úvahu řešení
odpadového hospodářství, projekty na zlepšení životního prostředí,
Levý Hradec a jeho okolí atd.
3/ K tomu, aby bylo možno o finance požádat, je třeba, aby město
mělo zpracován plán prioritních akcí rozvoje města (který bude
průběžně aktualizován dle stávajících potřeb) a zajistilo k němu
včasnou územní, projektovou a rozpočtovou připravenost
jednotlivých akcí, tj. podklady nezbytné pro uplatnění žádostí
o dotace.
Samozřejmě, že se úsilí o získání potřebných financí nebude opírat
pouze o možnosti získat peníze jen ze státního rozpočtu. Počítáme
s tím, že se pokusíme o získání dalších financí nejen z fondů EU, ale
i Středočeského kraje.
Věřím, že naše úsilí nalezne podporu všech subjektů zastoupených
v zastupitelstvu města, ale i občanů, kteří mohou být nápomocni
prosazení tolik potřebných investic ke zdárnému rozvoji města.
Uvítáme všechny podněty pro zajištění a realizaci rozvojových
investičních akcí.
Ing. Dagmar Truxová, Csc.
předsedkyně Komise pro dotace

Zájezdy zákl. org. SPCCH v Roztokách
V roce 2008 jsme uskutečnili šest zájezdů. V dubnu jsme byli
v Telči a ve Slavonicích. Tato městečka jsou známá svou
nezapomenutelnou renesanční architekturou, zdobenou sgrafity.
V Telči je nádherný zámek se zachovanými sály, s parkem,
arkádovou zahradou a přilehlým rybníkem. V květnu jsme
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navštívili zámek Konopiště a překrásně rozkvetlý park
v Průhonicích. Na Konopišti jsme prošli I. okruh a někteří
i II. okruh a soukromé komnaty. Na Konopišti bychom chtěli
v tomto roce ještě navštívit III. okruh, neboť je nutné prohlídku
s předstihem objednat, vstup je umožněn pouze pro osm osob po
hodine.V červnu jsme jeli na Šumavu, ve Vimperku jsme si
prohlédli muzeum na zámku, který je v opravě. Motoráčkem jsme
projeli šumavské pláně do Lenory, kde bohužel zaniká šumavské
sklářství a pokračovali do Prachatic, ve kterých je velmi zachovalá
středověká část města, stará renesanční radnice, Písecká (Dolní)
brána a parkánová hradba. V červenci jsme jeli lodí od Orlické
přehrady na zámek Orlík a po prohlídce zámku jsme navštívili
velmi pěkně udržovaný zámek na Dobříši. Oba zámky jsou
v privátním vlastnictví a na jejich stavu je to velmi znát. V září
jsme byli na zámcích Blatná a Lnáře.

středně tuhá, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká,
aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, vysoká, pravidelná.
Sklizeň se provádí v polovině září, konzumně dozrává počátkem
listopadu, dá se skladovat do ledna. Odolnost proti napadení
strupovitostí je střední, proti napadení padlím jabloňovým je vyšší.
Kvalitní a vzhledná odrůda pro přímý konzum, středně náročná na
polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou.

Blatenský zámek se z části opravuje, ale přesto jej mnozí známe
z filmových pohádek, je obklopen rybníky, udržovanou zahradou
a oborou. Zámek Lnáře bohužel slouží jako hotel a tak zbývají
k prohlídce jen sály s bohatou štukovou výzdobou.
Poslední zájezd jsme začali exkurzí do sklárny ,,Rückl“
v Nižboru, práce sklářů a brusičů byla obdivuhodná. V Kněževsi
u Rak. jsme v místní škole navštívili muzeum českých, moravských a slovenských krojů a zakončili jsme výlet na Křivoklátu.
Na závěr roku jsme se sešli ve Velkých Přílepech v restauraci
Špejchar s hudbou k tanci i k poslechu, s občerstvením a přišel
i sv. Mikuláš s dárky.
Přeji všem hodně zdraví a spokojenosti v roce 2009 a těším se na
shledání se všemi na dalších zájezdech.
J. Pařízková

Podblanické jabloně
Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem
Kumštou z Votic.

Petra-odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu, je povolena
k množení od ledna 2008 v kategorii CAC. Plody jsou střední
velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně vyrovnaného tvaru.
Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná, středně tlustá, základní
barvu má zeleno žlutou překrytou červeným žíháním přecházející
v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé
barvy, do které prostupuje růžové žíhání, středně tuhá až měkčí,
středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi
dobrá. Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se
provádí koncem srpna až v polovině září, konzumně dozrává v září,
dá se skladovat do listopadu. Odolnost proti strupovitosti je
rezistentní, a proti padlím jabloňovým je vyšší. Nenáročná odrůda,
můžeme ji pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.

Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišťuje
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy
v Podkrkonoší pod vedením ing. Jana Blažka, CSc.
Blaník-odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a Šampionu,
registrována byla v roce 2003. Plody jsou nadprůměrné velikosti,
kuželovitého tvaru s malými žebry. Slupka je suchá, ojíněná,
středně tlustá, základní barvu překrývá červené rozmyté líčko
téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je světle krémové barvy,
pevná, rozplývavá, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká,
aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, velká a pravidelná.
Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu,
dá se skladovat do února až března. Odolnost proti strupovitosti je
rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je střední až vyšší
a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny.
Odrůdu lze vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.
Fany-odrůda vznikla křížením Šampionu a Jonathanu, byla
registrována v roce 2004. Plod je velký, pravidelně kulovitý.
Slupka je lesklá, hladká, tenká, základní barvu má zelenožlutou,
překrytou červeným líčkem ve formě žíhání. Dužnina je nažloutlá,
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Více informací o těchto odrůdách jabloní můžete získat
ve večerních hodinách na kontaktech – telefon: 317 814 354,
mobil: 728 044 917 a dotazy můžete posílat na e-mail:
kumstapetr@seznam.cz
P. Kumsta

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE

Akutní případ byl odložen
Poslední loňské zasedání zastupitelstva mělo skoro vánoční ráz.
Na stolech občerstvení, veřejnost kdesi doma u kamen,
v materiálech necelých dvacet bodů, z nichž jsme polovinu zvládli
za půl hodiny. Jen rozbalit dárky. A přece jsme se potýkali do deseti
do večera. Hrálo se o nemocnici.
Pro většinu zastupitelů bylo velkým překvapením, když
v materiálech pro prosincové jednání zastupitelstva našli nabídku
ředitele provozovatele nemocnice, firmy RHG, na odkoupení
objektu. Důvod zněl logicky – chci provozovat služby dál, chci je
provozovat kvalitně, ale rád bych investoval do svého.
Jenže tím logika končila. Před rokem jsme si vyslechli mnoho
ošklivých slov, jak nevýhodnou smlouvu pro město jsme s firmou
RHG před deseti lety uzavřeli. A nyní ten, kdo drží tak pro něj
výhodnou smlouvu v ruce a jemuž tato smlouva zaručuje stejně
výhodné podmínky ještě na dalších deset let, chce z ní vystoupit
a kupovat bývalou Velkou sakuru.
Město dům sice jen omezeně, ale přesto udržuje, povodně naštěstí
se zastavily na prahu a zasáhly jen do suterénu. Možná je stav
domu opravdu překážkou dalšího rozvoje. Pak ale přece není
problémem dohoda s městem, s nímž firma vychází zatím opravdu
dobře – a můžeme se společně pokusit o získání nějaké dotace,
s mnohem větší nadějí na nějaký ten statisíc eur, než by měl sám
provozovatel.
A navíc, na jednání, v němž město mělo učinit první zásadní
(a minimálně morálně skoro nevratný) krok – schválit záměr
prodeje, ředitel nemocnice nepřišel. Při tak eminentním zájmu
o koupi?
Příliš, příliš mnoho pochyb. Příliš z toho trčel zájem, ale ne
nepřítomného ředitele, nýbrž města, objekt prodat a získat těch
minimálně dvacet miliónů, na které byl dům úředně odhadnut. Ani
ta cena se moc zastupitelům nezdála a při takto podmíněném
prodeji by se sotva dostala podstatně výše.
O peníze však většině zastupitelů nešlo. Šlo jim o garance toho,
aby služby, které v současnosti nemocnice poskytuje, skutečně ve
městě zůstaly. Bude mít město dostatečné smluvní páky k tomu,
aby dokázalo korigovat suverénního vlastníka objektu? Je prodej
pro město opravdu výhodný? A v jakém stavu vůbec ten dům je?
Jen několik zastupitelů odmítalo možnost prodeje z principu.
Většina se přimlouvala za důkladné prověření toho, co by to pro
město znamenalo. Revize stavu budovy se rozhodně neztratí, jako
vlastník bychom ji měli mít v každém případě. Zkušenosti jiných
měst, které byly s nemocnicí v podobné situaci, se také mohou
hodit. I právní názor na to, zda lze vůbec smluvně dlouhodobě
zajistit určité služby provozovatele v jeho vlastní budově.
Akutní případ byl odložen. Smlouva platí ještě deset let. A že je
nevýhodná? Dosud byla tou nejlepší pojistkou, že kvalitní služby
firmy RHG, dobrého hospodáře, který na provoz od nás nechce ani
korunu, budeme tady dál mít.
Zastupitelstvo řeklo prověřit, vyčíslit, doložit. Za pár měsíců se
k tomu vrátíme. Třeba se s panem Matouškem dohodneme jinak.
Docela bych se přimlouval, abychom se pokusili o to, abychom
Sakuru společně zvelebili – a aby to zaplatil někdo třetí. V eurech.
Jaroslav Huk

Jak zprůhlednit přijímání dětí
do mateřských škol
Tak jako většina obcí, tak i město Roztoky se potýká s nedostatkem
míst v MŠ. Město Roztoky je zřizovatelem tří mateřských školek.
Přesto ve školním roce 2008/09 nebylo umístěno 60% dětí ve věku
3-4 let.
S tímto stavem, vzhledem ke kapacitě předškolních zařízení,
mohou rodiče něco dělat jen obtížně. Jestliže obdrží zamítavé
stanovisko z MŠ, ptají se, proč nebylo dítě přijato, za jakých
podmínek má dítě na přijetí šanci a chce vidět pořadníky. Je to
logické a pochopitelné. MŠ ještě během prvních měsíců školního
roku přijímá děti do zařízení tak, jak se kapacita postupně uvolňuje.
Dochází k určitému úbytku již přijatých dětí (jiný výběr školky
rodiči, odložený nástup matky do zaměstnání, nepřizpůsobivost
dítěte ve školce, změna bydliště atd.) Co o přijetí, kromě daných
kritérií, později rozhoduje? Osobní výběr? Sponzorský dar?
Stížnost? Jelikož většina informací o uplatňování těchto způsobů
řešení má ústní a spekulativní charakter, není nutné se jimi detailněji
zabývat. Nezákonné metody to nejsou. Přesto díky tomu má mnoho
rodičů pocit, že přijímání dětí do mateřských škol je nekorektní,
neprůhledné, lehce manipulovatelné a tak nespravedlivé.
Jsem matkou dvou dětí, v současné době na mateřské dovolené.
Čtyřletého syna mi školka opakovaně nepřijala. Mé ústní žádosti
o předložení pořadí přihlášených dětí do MŠ nebylo vyhověno.
Proč? Každá instituce, která pro přijetí uchazečů do svého zařízení
přijme určitá kritéria, chce, aby bylo evidentní, že je dodržuje.
Zveřejní informace o uchazečích, jejich pořadí a důvody přijetí či
nepřijetí dle kriterií. Odstraňuje prostor pro dohady a nejistotu.
Příkladem je přijímání dětí na střední a vysoké školy,
vysokoškolské koleje, ubytovny atd. Mateřské školy v Roztokách,
popřípadě město jako zřizovatel, mohou na internetových stránkách
podávat informace o tomtéž. Nechť je každému z kritérií přiřazen
určitý počet bodů a celkové pořadí je sestaveno dle získaného
bodového součtu. Následně lze na internetových stránkách i data
aktualizovat dle skutečného stavu. Omezit „zvýhodňování“
stoprocentně nelze, ale vedení mateřských škol by mělo veřejně
obhajovat způsob, jakým plní nastavená kriteria a informovat
o tom, co dále rozhoduje o přijetí dětí do MŠ během školního
roku.
Je nutno uznat, že nápad zveřejňování uplatněného bodového
systému není nijak zvláštní ani světový. Mohl by ale fungovat. Lze
takto odstranit nedůvěru v korektnost přijímacího systému? Žádám,
aby o tom bylo na radě města diskutováno. Děkuji za sdělení
výsledku jednání.
Zdeňka Gebeltová, Roztoky

Dočkají se obyvatelé
publikace o Roztokách?
Zřejmě ve volebním období 2002-2006 vznikl záměr zpracovat
a vydat reprezentativní publikaci o Roztokách, která by
postihovala historii města od nejstarších dob po dnešek. Při
pátrání v dostupných dokumentech města autor nenalezl
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usnesení rady nebo zastupitelstva, které by rozhodlo
o zpracování a vydání publikace, stanovilo odpovědného
redaktora, závazné termíny zpracování, vydání a nákladu
publikace.
V žádosti o dotaci z Fondu kultury Středočeského kraje z října
2006 je jako osoba odpovědná za realizaci projektu uváděn
zastupitel Mgr. Tomáš Novotný, v jiných materiálech Mgr.
Stanislav Boloňský jako koordinátor autorského kolektivu.
V této žádosti je jako termín ukončení realizace projektu uveden
rok 2007 při celkových nákladech 750 000.- Kč. Bohužel začíná
již rok 2009 a dokončení publikace, alespoň autorské, je zatím
v nedohlednu.
Rada města i zastupitelstvo se v určitých etapách snažily zjednat
pořádek, nápravu, jak o tom svědčí přijatá usnesení:

ném zpracování a následném vydání publikace, jakož
i nebezpečí nesplnění podmínek krajské dotace, je v nedodržení
základních a osvědčených pravidel a postupů v řízení a plnění
prací, ověřených a používaných ve vydavatelských orgánech
a podnicích.
Doporučuji proto touto cestou, veřejně, Radě a zastupitelstvu
města přijmout tato (nápravná?) opatření :
a)

Cestou kontrolního výboru shromáždit a prověřit veškerou
dokumentaci vážící se k rozhodnutí o zpracování a vydání
publikace, o stanovení odpovědných osob a jejich práv
a povinností, tj. prověřit právní, autorské, finanční a časové
zajištění tvorby a vydání publikace, závazky které město
k vydání publikace přijalo.

b)

Trvat na předložení konkrétní osnovy celé publikace,
s vyznačením autorů a stavu zpracování jednotlivých částí.

c)

Na základě zhodnocení osnovy a stavu prací jmenovat
odpovědného redaktora publikace, vybrat grafika který
vypracuje návrh grafické úpravy publikace, projednat
a schválit případné upřesnění osnovy, závazný harmonogram prací včetně vydání publikace.

-

UZM č.19-2/07 podmiňuje uvolnění financí na publikaci po
předložení kalkulace Radě města.

-

UZM č.28-2/07 stanovuje, že faktury týkající se publikace
bude podepisovat starostka.

-

UZM č.106-6/07 z 27.6.2007 rozhodlo o přijetí dotace
Stč.KÚ ve výši 35 000.- Kč při smluvním závazku
dokončení prací v roce 2007.

d)

UZM č.201-11/07 ukládá kontrolnímu výboru zařadit do
plánu kontrol na 1.čtvrtletí 2008 kontrolu stavu a plnění
smluv uzavřených na zpracování a dokončení publikace.
Kontrola byla zahájena a přerušena.

Stanovit lektory-recenzenty jednotlivých částí publikace,
jejichž posudek považovat za podmínku předání částí
ke grafickému zpracování, sazbě a polygrafickému
zpracování.

e)

Zajistit zpracování kvalifikovaného a kompletního plánu
finančního zabezpečení dokončení a vydání, včetně
stanovení nákladu publikace. Provést pro forma průzkum
firem a jejich cenové nabídky pro polygrafické zpracování.

-

-

UZM č.101-8/08 rozhodlo o přijetí daru hejtmana Stč.KÚ
na publikaci pro rok 2008 (20 000.- Kč).

-

UZM č.190-12/08 ukládá předložit ZM do 17.12.2008
zprávu o nákladech potřebných na dokončení a expedici
publikace, spolu s prověřením stavu čerpání dotace KÚ na
rok 2008.

Na jednání Zastupitelstva 17.12.2008 byla podána Mgr.
Boloňským zpráva, která opět podala nekonkrétní informace
o stavu, nákladech a závazném termínu dokončení rukopisu
publikace a následných krocích. Zastupitelstvo proto uložilo
pánům Novotnému a Boloňskému podat pro únorové jednání
2009 ZM ucelenou zprávu odpovídající požadavku UZM
č.190-12/08.
Zpráva o „osnově“ publikace a stavu jejího autorského
zpracování, předložená v dubnu 2008 Radě města, evokuje
otázku, zda a které orgány města v minulosti posuzovaly
a vyjadřovaly stanovisko k této osnově, dá-li se za osnovu
určující obsah a postup prací tento dokument považovat. I když je
o publikaci hovořeno jako o reprezentativní, soudím, že by měla
především napomáhat k vytváření a upevňování vztahu k městu,
zejména u mladých a nových občanů. Soudím proto, že těžiště
publikace by mělo být v novodobé historii, postihující zejména
konec 19. století a století 20., možná i s výhledem do budoucna –
např. zda bude usilováno zachování samostatnosti obce, nebo
o připojení k hlavnímu městu, apod. Odborné archeologické,
přírodovědné a etnografické informace by spíše patřily do
publikací vědeckých.
Soudím, že základní příčinou narůstajícího zpoždění v rukopis-
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V případě zájmu vedení města jsem ochoten napomoci
k reálnému projednání a stanovení věcného a časového postupu
dalších prací.
Ing. Zdeněk Karas,CSc.

Bio odpad po roztocku
Jak jste se už dočetli v minulém čísle Odrazu (str. 6, 16, 17) ZM
dne 19. 11. odložilo analýzu sběru bio-odpadu v Roztokách na
únor 2009. Tímto rozhodnutím (způsobeným nedostatečnou
informovaností ze strany OŽP, které nebylo schopné předložit
relevantní údaje ani analýzu současného stavu) si navíc podstatě
komplikujeme včasné schválení rozpočtu města na r. 2009, což
je dosti vážná věc.
1. Požadovaných parametrů v oblasti separovaného bio
odpadu v Roztokách lze dosáhnout třemi způsoby:
a) svoz mobilními kontejnery v pravidelných intervalech
(2x měsíčně)- zcela funkční (TS)
b) individuální ukládání odpadu občany do stacionárních
kontejnerů ve Sběrném dvoře- zcela funkční
c) individuální ukládání občany do kontejnerů rozmístěných na
určených místech ve městě- ukončeno v r. 1997 rozhodnutím
orgánů města.
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d) individuálním tříděním do bio-popelnic jednotlivými občanypro část občanů zavedeno v r. 2008 (zdarma,bez rozhodnutí
ZM)
Hledání optimálního řešení se samozřejmě neobejde bez řádné
analýzy a jejího projednání ve všech příslušných orgánech
města. To se kupodivu dosud nestalo.
2.Plán odpadového hospodářství STČ KRAJE (POH) nám
ukládá zvýšit podíl separovaného bio odpadu (BRKO) o 25 %
do roku 2010. Nařízení vlády č. 197/2003 Sb. uvádí sice jinou
formulaci, ale to na věcné podstatě nic nemění.
Ze všech dostupných údajů vyplývá, že kriteria POH
směrodatná pro r. 2010 plníme už od r. 2007 i bez bio
popelnic!!! (To ovšem mohlo roztocké OŽP lehce zjistit).

3. Přesto město z nepochopitelných důvodů v r. 2008 zahájilo
,,akci bio popelnice“ (pravděpodobně z iniciativy OŽP) s těmito
odhadovanými náklady účtovanými firmou Regios:
Cca 600 ks popelnic:
z toho 80% (480 ks) o objemu 240 litrů x 1164 Kč/ks= 559.000 Kč
Z toho 20% (120 ks) o objemu 120 litrů x 922 Kč/ks= 111.000 Kč
Celkem……………………………………………… 670.000 Kč
(Pozn.: Počet popelnic a jejich poměr je pouze odhadnut, vedoucí
OŽP na listopadovém jednání ZM nebyla schopna uvést přesná
čísla ani na přímou výzvu)

Kdybychom alespoň provedli řádné výběrové řízení, což nám
ukládá zákon, mohli jsme např. využít nabídky fy Pražské služby,
a.s. a mohli jsme se bavit o jiných číslech a podstatně ušetřit
(ověřte si na www.psas.cz):
Cca 480 ks o objemu 240 litrů x 714 Kč/ks = 342.720 Kč
120 ks o objemu 120 litrů x 412 Kč/ ks

= 49.440 Kč

Celkem……………………………………392.160 Kč
(Pozn.: Počet popelnic a jejich poměr je opět pouze odhadnut)
4. Jak bude v našem městě organizováno odpadové hospodářství
v r. 2009 je samozřejmě odvislé od oné -v úvodu zmíněné -únorové
analýzy. Pravděpodobně jediným sporným bodem budou ony bio
popelnice -placené z rozpočtu města. Mnozí občané totiž žádné bio
popelnice nepotřebují, takže těžko hledat důvod, proč by se měli
podílet na jejich úhradě. Samozřejmě - pokud je bude chtít část
občanů dále využívat, nikdo jim v tom pochopitelně bránit
nemůže, ani nebude. V takovém případě stačí uzavřít
individuální smlouvu s vybranou svozovou firmou, tak jak je
to ostatně běžné v desítkách okolních obcí.
(Konkrétní podrobné údaje a dokumenty jsem dal k dispozici
předsedům Finančního a Kontrolního výboru, jako podnět
k případnému šetření).
L. Kantor
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ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
Celkové pořadí družstev chlapců: 1) ZŠ Průhonice

ŠKOLNÍ OKÉNKO

2) ZŠ Rudná

Milí čtenáři,
první „ledový“ měsíc nového roku je tady, my jsme jistě všichni plni
(kromě vánočních dobrot) různých předsevzetí a přání, a protože
náš školní rok se tímto také neodvratně blíží ke svému prvnímu pololetnímu bilancování, přejeme tedy dětem mnoho úspěchů ve
studiu a škole mnoho milých a nadaných žáků a těch nejlepších
učitelů.
Posledních čtrnáct prosincových dní měly sice děti prázdniny, škola
však nezahálela a nakupovala různé pomůcky na dovybavení tříd
a kabinetů - počínaje hudebními nástroji přes knihy až k různým
„vymoženostem“ techniky 21. století. To aby děti měly od Ježíška
k potěše oka i mysli také něco nového ke zkoumání ve škole.
Naše první novoroční Školní okénko Vás ještě sice pozve na
prosincové – předvánoční aktivity, ale je to, myslím, pěkné
„počteníčko a vzpomínáníčko“ na to hezké v životě člověka.
Školní okénko pro Vás i v tomto roce připravuje a jen samé
potěšující zprávy přeje
Věra Zelenková
Vyrábíme deníčky
28.11.2008 se žáci 1. B zúčastnili řemeslné dílny na výrobu
deníčků. Pod vedením p. Sýkory, pí Sýkorové a D. Tiché si žáci
svázali svůj vlastní deníček. Do něho si pak zapisovali svá velká
tajemství, která doplňovali překrásnými obrázky.
1.B, I. Bártová

3) ZŠ Roztoky
Pro úplnost musím dodat, že v této hale a v témže termínu hrála
i děvčata. Ve skupině uhrála 3. nepostupové místo.
M. Jungwirthová
Mikulášské „nadělení“
5. 12. zavítal Mikuláš se dvěma anděly a dvěma čerty i do naší školy.
Postupně navštívili všechny třídy a za hezkou básničku nebo
písničku nadělili dětem sladkou odměnu. Kromě tohoto „velkého“
Mikuláše bylo ve škole ještě několik menších, v některých třídách
seděli v lavicích jenom andílci a čerti a opravdu si ten den užívali.
V budově v Žalově rozdával dárky Mikuláš z 5.B, který měl s sebou
několik čertů a andělů.
Náš Mikuláš navštívil i mateřskou školu ve Spěšného ulici, malé
dětičky se držely paní učitelky a ani se nechtěly podívat na zlé čerty.
Ty jsme pro velký pláč museli vyhnat ven, ale po chvilce písniček
a rozdávání dárků se přece jen čerti vrátili a děti si vzaly z jejich
rukou sladkou čokoládu už beze strachu.
Největší překvapení ale zažila asi paní starostka Olga Vavřínová,
když do její kanceláře vešel průvod Mikuláše s andílky a čerty. Ale
básničku řekla, a tak si svou odměnu zasloužila. Pro všechny
pracovníky Městského úřadu to bylo hezké oživení a pozvali nás, ať
přijdeme zase za rok. Těšte se!
Děkujeme žákům 9. B, kteří tento den pro nás všechny udělali tak
hezký a jejichž masky byly vskutku věrohodné.
A.Gabaľová

1. B s vyrobenými deníčky
ŠSL – Florbal
18.11.2008 si naši chlapci v Průhonicích vybojovali postup do
okresního finále turnaje ve florbalu, když porazili družstvo ZŠ
Třebotov, Vrané a Libčice.
2.12.2008 se hrálo finále v hale na Zličíně. V úvodním zápase
s favoritem soutěže, ZŠ Průhonice, jsme nešťastným gólem
v posledních vteřinách prohráli 2:1. Dalšího soupeře, ZŠ
Štěchovice, se chlapcům podařilo porazit 3:2. Potom se začalo hrát
na velkém hřišti s větším počtem hráčů – 5 + brankář. Družstvo ZŠ
Velké Přílepy s námi prohrálo 3:1. Posledním zápasem bylo utkání
proti loňskému vítězi ZŠ Rudná. Po velkém boji bylo skóre 2:2.
O pořadí na 2. a 3. místě rozhodl větší počet vstřelených branek.
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Mikulášské nadělování
Prosinec ve školní družině Žalov
Prosinec jsme si opravdu užili. Už 5. 12. nás navštívil krásný anděl
s čertem. Děti dostaly sladkosti a slíbily, že prý už budou hodné …
9. 12. k nám přijelo Liduščino divadlo s krásnou pohádkou. Anděl
v ní byl kouzelný, čert nás trochu postrašil, ale nakonec jsme si přece
jen všichni zazpívali koledy a odcházeli příjemně naladěni do
předvánočního času.
Den otevřených dveří i u nás proběhl 12. 12. Děti vyráběly andílky,
svícny a další drobné vánoční ozdoby. Naše snažení bylo vystaveno
a rodiče si tyto malé vánoční dárky zakoupili. Košíček s penízky
nám hezky cinká, my děkujeme a těšíme se, že se půjdeme podívat
do cukrárny a odměníme se něčím dobrým.
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A nakonec jsme měli 18. 12. vánoční besídku. Zpívali jsme
koledy, děti dostaly drobné dárečky, pojedly cukroví, které
maminky napekly, a bylo nám prostě dobře. Přeji všem krásný
nový rok.
M.Mráčková
Výlet na Staroměstské náměstí
Ve středu 3.12.2008 se naše školní družina vydala na vánoční
trhy na Staroměstském náměstí.
Bylo pěkné slunné odpoledne a všude panovala vánoční
atmosféra: rozsvícený vánoční strom, živý betlém, stánky
s perníčky a s ozdobami, ukázka lidových řemesel… Prohlédli
jsme si i orloj. Před odjezdem si děti nakoupily malé dárečky pro
rodiče a sourozence.
ŠD Roztoky
Olympiáda v českém jazyce - OČJ
První týden v prosinci proběhlo na naší ZŠ školní kolo v OČJ. Je
vždy určeno těm nejlepším, těm, kteří se češtiny nebojí a dokáží si
poradit nejen s gramatickými, ale i stylistickými úkoly. Tohoto
kola se zúčastnilo devět žáků z 8. a 9. tříd. Vítězství patřilo
A. Hánové z 9. C, druhé místo obsadila T. Žáčková z 9. B
a o třetí příčku se podělila dvě děvčata – M. Šťastná z 8. A
a D. Hesounová z 9. B. Do okresního březnového kola postupují
dva nejlepší. Všem děkujeme za účast a oceněným gratulujeme a
přejeme mnoho dalších úspěchů ve studiu.
V. Zelenková

Zpívání na schodech
Vánoční turnaj žáků s učiteli
Před tím, než si jednotlivé třídy užily besídku u stromečku a rozdaly
si dárky, se v sokolovně odehrála skutečná bitva. Žáci vyzvali učitele
na utkání v košíkové, florbalu a volejbalu. Družstva žáků tvořili
převážně kluci a holky z 7. – 9. tříd, za učitele bojovali (a patří jim
naše poděkování i čest) paní Jungwirthová, Hroudová ml.,
Moravcová, Gabaľová a pan Cihlář.
Za bouřlivého povzbuzování učitelé vyhráli košíkovou, žáci byli
lepší ve florbalu, no a ve volejbale zase zvítězily zkušenosti učitelů.
Ale o sladkou odměnu, dorty, se podělili všichni – hráči i diváci.
Žáci se těší na odvetu koncem školního roku. Doufejme, že budou
hodně trénovat.

Vánoční zpívání na schodech

Den otevřených dveří

Poslední páteční dopoledne se tradičně konalo "Zpívání na
schodech". Společně jsme se sešli na schodech u stromečku,
popřáli si pěkné Vánoce a za doprovodu paní uč. Rosičové
a krásného hlasu paní Vlaďky Drdové zazpívali koledy.

12. 12. se uskutečnil ve škole Den otevřených dveří , byl spojen
s vánočním jarmarkem. Co to v praxi znamenalo? Rodiče se přišli
podívat na své ratolesti do třídy, poseděli na vyučovací hodině,
zároveň si nakoupili něco z nabízených vánočních výrobků, které
jednotlivé třídy vystavovaly na chodbách školy. Budova doslova
ožila předvánočním ruchem, o přestávkách to vypadalo jako na
tržišti, prodejci se předháněli v získání zákazníků. I vyučování bylo
rušné – v některých třídách, hlavně u nižších ročníků, museli rodiče
čekat na chodbě, až bude místo ve třídě, aby se mohli podívat na
průběh hodiny.

O. Janoušková
Společné vánoční zpívání
Již několik let se traduje setkávání všech žáků na schodech školy
u společného zpívání koled. Tento rok to bylo stejné, a přece
trochu jiné – rozdělili jsme se do několika skupin.
Protože 2 třídy měly domluvený výlet na Karlštejn v pátek,
v Žalově proběhlo zpívání již ve čtvrtek 18. 12. Za doprovodu
kytary měla hlavní slovo paní učitelka Bártová, přišly i paní
kuchařky a paní školnice a děti zpívaly nádherně jak andělský sbor
i paní ředitelka přidala několik hřejivých slov ve verších.
Druhý krásný chór se nám představil v Roztokách 19. 12. Nejprve
hned ráno děti 1. stupně pod taktovkou paní Rosičové a jejích
kláves zpívaly tradiční vánoční písničky.
Druhý stupeň řídila paní Čížková, a i když se jedná o dospívající
a mnohdy mutující mládež, bylo to moc hezké, nejvíc měl úspěch
John Lennon a So this is Christmas. Děkujeme paní Vlaďce
Drdové, která si našla čas, přišla si s námi zazpívat a podílela se na
vytvoření kouzelné atmosféry.
Protože takovéto setkání na schodech je myslím zároveň
příležitostí na vzájemná přání, pozdravy pro nejbližší a upřímné
stisky rukou, budeme se těšit na jeho další pokračování.
A. Gabaľová

Přišlo i hodně rodičů budoucích prvňáčků, prohlédli si školu, také se
koukli do hodin, pokládali otázky a k naší radosti odcházeli
spokojeni.
Děkujeme všem, co přišli, a těšíme se zase za rok.
A. Gabaľová

ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2009 /2010
Základní škola Roztoky oznamuje všem rodičům budoucích
prvňáčků, že zápis do 1. třídy se uskuteční ve dnech 2. a 3. února
2009 od 14.00 do 17.00 hod. V pondělí 2. února zápis proběhne
v budově v Žalově, v úterý 3. února to bude v budově v Roztokách.
Ve který den a do které budovy se rodiče se svým dítětem na zápis
dostaví, nemá vliv na umístění dítěte do jedné nebo druhé budovy.
Škola plánuje otevřít 1 třídu v Žalově, 2 třídy v Roztokách. V případě
velkého počtu dětí to budou 2 třídy i v Žalově.
Pracovníci Základní školy Roztoky přejí všem obyvatelům
města Roztoky hodně zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce
2009.
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NAHLÉDNUTÍ DO ŽIVOTA
MATEŘSKÉ ŠKOLY
PŘEMYSLOVSKÁ
V naší školce se stále něco děje. Již čtvrtý měsíc žijeme novým
školním rokem a tak jako loňský i on nám přinesl změny
v kolektivu.
Na své místo rezignovala Helena Váňová a novou ředitelkou byla
zvolena Hana Novotná, kterou mnozí známe jako paní učitelku
z oddělení Koťátek. Díky tomu se k nám po roce vrátila Alena
Dubeňová a doplnila tak náš kolektiv.
Již se stalo tradicí, že si v říjnu uspořádáme „Drakiádu“, kde si děti
spolu s rodiči vytvoří pěknou výstavu draků a dráčků a nám pak
nezbývá než s úžasem obdivovat fantazii jejich tvůrců a ty
nejkrásnější odměnit. Ani letos tomu nebylo jinak.

MATEŘSKÉ CENTRUM
Roztoky u Prahy
POOHLÉDNUTÍ ZA REJDĚNÍM S DJ BLÁNČ A SPOL.
V sobotu 20.12.(2008) proběhlo v prostorách MC Rožálek
a přilehlé tělocvičně "Předvánoční rejdění s DJ Blánč A spol.".
Na naše malé i velké návštěvníky čekala originální hudební
mixáž prokládaná výtvarnými dílničkami s vánoční tematikou,
ochutnávka cukroví od šikovných maminek a na samý závěr
tombola s pěknými cenami. Celým odpolednem nás provázela
kouzelná Blanka Pekárková, alias DJ Blánč A spol. Věříme, že
společné rejdění bylo milým vytržením z předvánočního shonu a
dětem zábavně ukrátilo čekání na Štědrý den. Pro naše mateřské
centrum to bylo příjemné rozloučení s rokem 2008 a těšíme se na
další akce nadšeného seskupení DJ Blánč A spol. v roce 2009!

Navštívili jsme i Divadlo Lampion, kde nás potěšili pohádkou
Mach a Šebestová a dovolili nám tak aspoň na chviličku
vklouznout do pohádky.
V Listopadu nás všechny překvapil první sníh, který se nám ale
bohužel brzy zas proměnil ve vodu a nám zbyly jen sny
o sněhulácích.
V prosinci jsme měli ve školce nadílek hned několik. Přijel pan Jiří
Helekal se svou netradiční Mikulášskou nadílkou, aby zas roztančil
celou školku a jen o pár dní později i Sv. Mikuláš se svými
pomocníky čertíkem a andělem, aby obdaroval všechny děti v naší
školce.
SEMINÁŘ O PSYCHICKÉM VÝVOJI ČLOVĚKA
Ve čtvrtek 15.1. od 20-22hod. proběhne v prostorách Rožálku
Seminář o psychickém vývoji člověka s MUDr. Zuzanou
Lebedovou. Budeme se zabývat utvářením lidské psychiky,
vývojovými změnami, úkoly, potřebami a úskalími v dětství
i v dalších obdobích lidského života. Více informací najdete
na našem webu www.rozalek.cz. Máte-li o seminář vážný
zájem nebo potřebujete-li další informace, využijte prosím
telefon 606444106 v odpoledních hodinách nebo email
zuza.lebedova@volny.cz.

KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY
A protože je prosinec, měsíc očekávání a obdarovávání i my jsme
netrpělivě očekávali příchod Ježíška, kterého jsme se nakonec
dočkali. Děti pak odpoledne zazpívaly u stromečku rodičům
a sourozencům a spolu s nimi si ještě pohrály s novými hračkami.
Všichni jsme si popřáli pěkné prožití vánočních svátků, hodně
zdraví, štěstí v novém roce 2009 a totéž přejeme všem.
Kolektiv MŠ Přemyslovská
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Pro nastávající maminky (v jakémkoli stádiu těhotenství)
pořádáme ve spolupráci s porodní asistentkou šestihodinový
Kurz předporodní přípravy. Vítáni zde budou samozřejmě i Vaši
partneři. Termíny jsou buď 29.1.+ 5.2. + 12.2. (čtvrtky) od
20.00 do 22.00 hodin nebo 7.2. (sobota) od 9 do 16 hodin
(s hodinovou polední přestávkou). Na tomto setkání Vás porodní
asistentka provede mnohými tématy, se kterými se v průběhu
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těhotenství, porodu i šestinedělí můžete setkat. Hlavním
smyslem předporodní přípravy je pozitivní naladění na blížící se
porod a získání informací i praktických dovedností, které mají
rodičům pomoci prožít naplno toto krásné, ale i náročné období.
Více o kurzu najdete na našem webu. Zájemkyně prosíme, aby
nás kontaktovaly prostřednictvím e-mailu centrumrozalek@seznam.cz nebo na tel. 728 381455, kde jim budou poskytnuty
podrobné informace.
STRUČNÝ HARMONOGRAM
PRAVIDELNÝCH KROUŽKŮ:
Pondělí 9-12h

SLUNÍČKA – kapacita tohoto
kroužku je nyní naplněna

Úterý

10-11h

VÝTVARKA a herna pro nejmenší

Středa

9.30-10.30h AEROBIC PRO ŽENY
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
14.30-15.30h TANEČNÍ PRŮPRAVA PRO
DĚVČATA
15.30-16.30h MIMINKA – tančení pro maminky
„s miminky v náručí“

Čtvrtek 10-11h
19-20h
Pátek

VÝTVARKA a herna pro nejmenší

Nižňanská (akordeon) a Ingeborg Stehlíková, ve které nám
vyrůstá nová houslová naděje. Markéta Gotschalková
a Vojtěch Nižňanský (klarinety) navodili koledami atmosféru
Vánoc, kterou umocnili v triu (2 lesní rohy a violoncello) Viktor
Řehořovský, Jiří Fousek a Milada Dostálková. Marcel
Ramdan (zobcová flétna), Lenka Heřmanová (klavír),
Veronika Burgrová (flétna) přesvědčivými sólovými výkony
dokázaly propojit hudbu několika staletí - od baroka přes hudbu
romantismu až po soudobou hudbu. Komorní seskupení složené
ze zobcových fléten (Marcel Ramdan, Lenka Rajmonová,
Bára Kohoutová), příčné flétny (Petra Drdová), violoncella
(Ema Ramdanová) a cembala (Kryštof Pejřil) předvedlo
kultivovaný výkon opět v barokním slohu. Naopak zvukově
velmi výrazný saxofonový kvartet ZUŠ (Johana Krbcová, Anna
Hrabalová, Bohumír Šlégl, Kristýna Došková) odstartoval
poslední blok s definitivně vánoční tématikou. V poeticky
laděném kusu se Jaroslav Boubelík představil na trubku i jako
zpěvák. Doprovodil ho pastýřskými signály Jiří Fousek na lesní
roh a Zuzana Ajmová na varhany. Pásmem vánočních koled
v provedení Pěveckého sboru ZUŠ a Komorního orchestru
ZUŠ pod vedením uměleckého vedoucího Štěpána Skleničky
a za řízení Aleny Pavlíkové vyvrcholil celý koncert k velké

RELAXAČNÍ CVIČENÍ s prvky
jógy (bez dětí)

kdykoliv mezi 9-11h
MIMINKA – herna, masáže, říkanky…

Těšíme se na setkávání s Vámi a Vašimi dětmi v roce 2009!
Lucie Machačová a Vendulka Bromovská za tým MC Rožálek
Tel: 606842157, Email: centrumrozalek@seznam.cz
!!! www.rozalek.cz !!! naše nové webové stránky

Vánoce na ZUŠ
Letošní vánoční čas se na naší škole nesl tradičně v horečných
přípravách na Vánoční koncert, který se uskutečnil jako je již
v posledních letech tradicí v síni Zd. Braunerové 11. prosince.
V úvodu se nám představily naše nové naděje Eliška Panenková
(zpěv), Marie Čechová (violoncello) a svým svěžím výkonem
udaly charakter celého koncertu. Na ně navázaly Zora

spokojenosti přeplněné Síně Zd. Braunerové. Ještě musím
poděkovat za perfektní klavírní doprovod kolegyním Zuzaně
Ajmové, Monice Fukasové a Jitce Litošové. Na celém koncertě
nás pedagogy, kteří jsme se podíleli na přípravě koncertu, těšily
dojaté reakce rodičů, babiček a dědečků, jimiž nám po skončení
koncertu dávali najevo svoje nadšení nad výkony svých
potomků.
Nejen Vánočním koncertem žije v adventní čas naše škola. Ze
všech tříd se ozývají koledy, děti a učitelé se připravují také na
třídní koncerty, které probíhají v průběhu prosince a ledna.
A nesmíme zapomenout na soutěže ZUŠ. Školní kolo proběhne
na konci ledna, okresní začátkem února a tak mají žáci pořád
nějaký úkol před sebou.
Vážení čtenáři, přeji vám jménem svým i jménem všech
zaměstnanců ZUŠ Roztoky vše nejlepší, hodně zdraví a pohody
a těším se s vámi na shledanou v Novém roce 2009.
MgA. Bohumír Šlégl
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Lexik v roce 2009
Lednový čas vybízí k bilancování předešlého roku. I u nás v Lexiku
se snažíme hodnotit, co jsme již udělali, čím jsme vás potěšili a co
pro vás můžeme připravit do budoucna. Začínat s novou aktivitou
je vždy krok do neznáma. Od září poskytujeme v Lexiku
komplexní služby pro rozvoj ducha i těla. V oblasti vzdělávání
nabízíme program pro děti od 4 měsíců až po seniory. Děti si hrají
v herně nebo mají svůj vzdělávací program ve školičce a dospělí
mají čas si zopakovat angličtinu, objevit španělštinu, procvičit
francouzštinu, vrhnout se na počítače nebo si protáhnout tělo
v tělocvičně či si odpočinout při masáži.
Myslím, že s Lexikem jsme vykročili správným směrem, protože
nám dáváte velmi pozitivní zpětnou vazbu a to je pro nás to
nejdůležitější. Téměř všichni, kdo k nám chodili do kurzů v roce
2008, si podle našeho průzkumu přejí v dalším roce a dalším
pololetí pokračovat a naše lektory hodnotí na samé jedničky. Jsme
rádi, že naše snaha o kvalitu výuky jak pro dospělé tak pro děti se
neminula účinkem.
Většina rodičů se snaží, aby jejich potomek byl co nejlépe
připraven do života. Vzdělání patří k těm nejzákladnějším
stavebním kamenům. Přestože je v České republice vzdělávání
často bagatelizováno a zprofanováno jako věc samozřejmá, která
je zdarma a musí být všude dostupná bez ohledu na kvalitu, názory
se pozvolna mění. I vzdělávání se začíná diferenciovat a nabízí
mnoho různých možností k výběru. Lexik staví na kvalitě
lektorů, výuky a kulturnosti prostředí pro vzdělávání. Pokud
například vaše dítko potřebuje pomoci individuálně nebo vyžaduje
speciální přístup v malém kolektivu, kde je na něj více času, může
si u nás nově vybrat sobotní cyklus doučování češtiny
a matematiky nebo přípravu na osmiletá gymnázia.
Děti u nás také rády cvičí – středeční aerobik pro dívky od sedmi
let, pondělní a středeční jóga pro mládež i dospělé, páteční
zdravotní tělocvik, naši tělocvičnu využívají i programy s
předškoláky - Sovičky. Dívky mohou využít nové nabídky
nedělního aerobiku s profesionální cvičitelkou. Dětské jazykové
kurzy probíhají pod vedením šikovných lektorů v příjemných
malých skupinkách. Jsme velmi rádi, že spolupráce s novým
vedením ZŠ je na velmi dobrém základě a věříme, že v dalším roce
bude úspěšně pokračovat v nadstavbovém vzdělávání dětí, rodičů i
pedagogických pracovníků.

kurzy pro začátečníky i pokročilé, přednášky, semináře, cvičení
pro všechny věkové kategorie.
Nově a novoročně otevíráme cílený hubnoucí program
s názvem „Tvarování postavy“ s maximálním zapojením
„problémových partií“. Nově každou neděli nabízíme intenzivní
dopolední dvouapůlhodinový aerobik pro dívky a ženy s mottem
„Dostaňme se po Vánocích zpátky do formy“. Pro dívky a ženy
už teď začínáme chystat intenzivní týdenní aerobní cvičení
s profesionální cvičitelkou během letních prázdnin 2009.
Novoroční předsevzetí mohou být i osobní, skrytá a vážná.
K jejich realizaci, rozšíření znalostí psychologie, porozumění
sebe i svého okolí či k nalezení vnitřní rovnováhy vám mohou
přispět nové praktické psychologické semináře, které začnou
9. ledna. Během cyklu seminářů vedených v Gestalt terapii se
dozvíte více o tématech: Tělo, mysl, emoce; Moje kvality
a polarity; Já ve vztazích k druhým; Práce se sny; Zvládání
konfliktů.
Od dubna budou pokračovat jiná seberozvojová cvičení volně
navazujících dvou večerů 24.3. a 7.4. od 18.30 zaměřená na
propojování tělesných signálů, emocí a mysli a na základní lidské
potřeby. Jarní semináře jsou vhodné pro rodiče, budoucí rodiče,
pomáhající profese, pracující s dětmi i další zájemce. První
seminář bude zaměřen mimo jiné na základní potřebu místa
a podpory, druhý na ochranu, výživu a limity.
V novém roce plánujeme další setkávání pro seniory se
socioložkou Adélou Kostrounovou.
Pro předškoláky od tří let bude pokračovat vzdělávání ve školičce
Sovičky – každé dopoledne v týdnu a středeční odpoledne.
Školička má daný rozvrh, ale program se přizpůsobuje potřebám
a úrovni dětí. Zkušené pedagožky dokážou pomoci i dětem
s handicapem, jak tělesným tak třeba psychickým. Malý kolektiv
je ideálním místem pro nácvik na to, jak být bez maminky, zapojit
se do činností v jiném prostředí, naučit se společnému režimu, to
vše pomáhá socializaci dětí. Jsme výborným „předstupínkem“
vstupu do mateřské školy s každodenním režimem. Nově
nabízíme výhodné a přenosné permanentky na školičku
Sovičky.
Také pro hernu Kulíšci, určenou pro nejmenší děti, které jsou pod
dohledem zdravotní sestry, máme nově výhodnou permanentku.
Nově se každý čtvrtek herna otevře až do 19 hodin maminkám
s dětmi, aby se v zimních plískanicích měly kde sejít, popovídat,
navázat nové kontakty a děti si společně pohrát.
O kurzy Hudební školy Yamaha je velký zájem, maminky ji znají a
mnohé je navštěvují několik let po sobě. Jediný nenaplněný
kroužek zůstává pro děti od 15 měsíců do 4 let „Krůčky k hudbě“
ve čtvrtek od 12,25 do 13,10.
Objevte také vy Lexik, vypravte se za námi, zavolejte na recepci
739 035 000 nebo pročtěte naše webové stránky www.lexik.cz.
Přivítáme vaše názory, náměty a požadavky, které nám můžete
psát na info@lexik.cz, podle vašich přání jsme schopni rozšířit
nabídku kurzů, připravit přednášky a semináře, uspořádat firemní
školení. Těšíme se na vás!

Každý si u nás najde, co potřebuje. V lednu zahajujeme nový zápis
na všechny aktivity - různé úrovně jazykových kurzů, počítačové
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Hodně zdraví v novém roce 2009 přeje za kolektiv zaměstnanců
a lektorů Lexiku
Mgr. Lenka Červenková

KULTURA

OBOROH v Husově sboru

Karel Marx v chrámu Páně

Dne 14. prosince loňského roku vystoupila v roztockém Husově
sboru skupina Oboroh.

Když jdete po Roztokách a potkáte usměvavého šedivého dědečka
jak z pohádky, tak vězte, že jste potkali Karla Marxe. Se svým
slavným jmenovcem, který už od r. 1848 svým londýnským
vydáním Komunistického manifestu v podstatě dodnes děsí svět,
nemá samozřejmě nic společného a sebemenší narážkou na tuto
shodu jmen byste ho dost namíchli…

Skupina, která právě oslavuje dvacet let svého trvání, hraje
folkrock s výrazným křesťanským zaměřením.

Podstatnou část jejího repertoáru totiž tvoří biblické žalmy
zhudebněné kapelníkem Stanislavem Klecandrem. Postupem
času se však repertoár skupiny začal rozšiřovat i o vlastní tvorbu,
a i když křesťanské kořeny skupiny zůstaly pevně na svém místě,
obsahy písní začaly přesahovat biblický rámec a mnohem
hlouběji nahlížejí do lidské duše. To vše je ale vždy zasazeno do
naprosto poctivé a nic nepředstírající muziky.
Pro vnímavé posluchače je to tak trochu zjevení. Nevím, jak to
vysvětlit, ale několikrát jsem se při koncertě přistihl, jak
přemýšlím o věcech, které by mně jindy asi nenapadly.
Slovo oboroh původně označovalo primitivní stodolu, vlastně jen
přístřešek na čtyřech kůlech.
Kapela Oboroh také poskytuje přístřeší našim rozbolavělým
duším, ale její hudba rozhodně primitivní není.
Jaroslav Drda
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Karel Marx je malíř a výtvarník. Ač z českých rodičů, narodil se
v r. 1928 v Košicích, kam se jeho tatínek pracovně zatoulal, jak
bývalo tehdy zvykem v mladém, tehdy desetiletém Československu, budujícímu nový stát i na svých hraničních výspách.
V r. 1943 začal studovat Sklářskou školu v Železném Brodě, neboť
rodina byla znovu zpátky v Čechách, jelikož už před pěti lety
zachránil Slováky před Čechy Jozef Tiso, když (pod patronací
Vůdce) vyhlásil samostatný Slovenský štát….
Po ukončení studia v r. 1947 pracoval v této proslulé sklářské huti
jako malíř skla až do jejího znárodnění v r. 1949......Tam někde
začíná umělecké putování K. Marxe - od divadla v Novém Boru,
přes Hudební divadlo v Karlíně až po DISK, odkud odchází
v r. 1957 studovat scénografii na AMU u věhlasného profesora
Františka Trostra….

KULTURA
Po ukončení studií v r. 1961 nastoupil jako výtvarník v České
televizi, vedle práce na mnoha televizních inscenacích
spolupracoval s mnoha předními divadly jako scénograf a kostýmní
výtvarník, a v r. 1966 poprvé samostatně vystavoval své obrazy
v tehdejším divadle E. F. Buriana (dnes Archa). Poté následovaly
výstavy v Německu, Nizozemí, Bulharsku, Itálii atd.

i skutečnost, iluze i realita, metaforická zkratka i lehce ironický
škleb. Vždy jsou však prostoupeny laskavostí, nadhledem
a shovívavostí nad nekonečnými variantami lidského hemžení.
Ladislav Kantor
P.S. Výstavu lze shlédnout vždy v neděli od 9-12 hod., v pondělí od
9-11hod. a ve čtvrtek od 15-17 hod. do 15. 2. 09.

Postřeh z Mikulášského karnevalu
v hotelu Academic
Mikulášský dětský karneval 7.12.2008 v hotelu Academic byl
úžasnou tečkou kulturních akcí pro děti a pro doprovázející rodiče
a prarodiče bylo pohlazením vidět své ratolesti v akci. Příprava
takovéto akce je náročná časově a hlavně finančně, bez štědrých
sponzorů by nebyla možná.

Zdálo se, že nic nestojí v cestě dalšímu vzestupu kariéry. Přišel však
osudný 21. srpen 1968 se vstupem spřátelených armád a následně
(na jaře 1970) nechvalně známé prověrky - samozřejmě i v ČT.
Karel Marx - jako mnozí jiní - zmizel na dlouhou dobu z očí
veřejnosti…. (Kdyby mi tenkrát někdo řekl, že mu budu za téměř
čtyřicet let otvírat výstavu v Husově sboru v Roztokách, asi bych se
zhroutil smíchy).
Až v roce 1984 (!) mu Městské muzeum v Kladně uspořádalo
výstavu „Zapomenuté Kladno“, vycházející z mnohých umělcových
skic z časů předchozí letité spolupráce s kladenským divadlem.
Evokovala půvab a atmosféru starého Kladna, těsně před tím, než se
tehdejší vašnostové rozhodli jej zbořit ve stylu ,,mužů na radnici“
a vybudovat takový náš ,,malý středočeský Detroit“…. Kupodivu se
poté přece jen začalo blýskat na lepší časy, bdělost stranického
aparátu se rozdrobila a K. Marx se začal znovu objevovat ve
výstavních síních doma i v zahraničí….

Program byl úžasný, skupina Beruška Band skvělá, masky vtipné
a roztomilé. Ohlasy účastníků odcházejících z karnevalu byly plné
obdivu. Ty však hlavní organizátoři manželé Drdovi nemohli slyšet,
protože jejich práce neskončila ještě dávno po odchodu posledních
návštěvníků.
Proto bych chtěla za všechny účastníky hlavním organizátorům,
všem jejich pomocníkům a sponzorům poděkovat. Bylo to
překrásné.
A přimlouvám se za ty, kteří se této akce z důvodu omezené
kapacity sálu nemohli zúčastnit, aby se v příštím roce, třeba již
v únoru, karneval opět zorganizoval.
Věřím, že mezi občany Roztok jsou podnikatelé, kteří doposud
nebyli osloveni, ale také se rádi připojí mezi stálé sponzory
kulturních akcí.
Pro nás obyvatele Roztok je štěstím, že zde máme hodně výborných
hudebníků a zpěváků. Pokud jste je dosud neslyšeli, vřele
doporučuji si tuto příležitost vychutnat.
Obětavost Vlaďky a Jaroslava Drdových při pořádání kulturních
akcí v Roztokách mne vyprovokovala k napsání tohoto postřehu
a touto cestou jim přeji nejen za sebe ale i za Vás, kteří jste shodného
názoru, hodně zdraví, štěstí a mnoho energie.
Za skupinu účastníků karnevalu
Marie Chocholová

Dej Bůh štěstí
Dej Bůh štěstí tomu domu,
my zpíváme, víme komu,…
Tato slova rozezněla kostel Církve českosl. husitské v Roztokách
dne 19.12.2008 v 17 hodin.

Obrazy K. Marxe jsou nejen zastoupeny v Národní galerii, ale
i v soukromých sbírkách ve Francii, Holandsku, Německu,
Rakousku, Norsku, USA i Kanadě. Teď máme konečně tu možnost
i my. K. Marx není zrovna malířem pro kolemjdoucí, jeho abstrakce
vyžadují divákovu fantazii i chuť nevnímat svět pouze racionálně.
Není malířem tematickým, nevěnuje se např. pouze krajině či
biblickým motivům, ale maluje svět celý. V jeho obrazech je sen

Pásmo vánočních koled zahájil slavnostní průvod andělů vedený
Pannou Marií nesoucí Ježíška. Ježíšek byl uložen do jesliček
a vánočně vyzdobeným kostelem se linuly tóny koled zpívané
místními dětmi pod taktovkou manželů Drdových a za přispění
manželů Kantorových. Průvodní slovo milého setkání měla paní
farářka Jarmila Kučerová, která připomněla, že smysl Vánoc
spočívá nikoli v honosných dárcích, nýbrž v otevřených srdcích
a lásce k bližním. Všechny účinkující příjemně potěšila velká účast
posluchačů, kteří si také s chutí zazpívali. Naše slavnostní
shromáždění poctili svoji návštěvou i tři králové, již vinšovali všem
přítomným štěstí, zdraví.
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Když zazněly všechny nejznámější koledy, odebrali jsme se do
přilehlých prostor, kde jsme poseděli u horkého čaje či kávy,
ochutnali cukroví a povídali a povídali.

Andrea Vašků

Kubelíkova tria, výtečnou klavíristkou a světoběžnicí. Její
kultivované vyprávění, ve kterém nechyběl ani historický exkurs do
společné minulosti Čechů a Ukrajinců v rámci habsburského
soustátí, mne oslovilo nejvíc, zajímavé však bylo i vystoupení
Světlany Dastychové, kuchařky a podnikatelky z Únětic, a stavitele
pana Ivana, který neváhal odložit odjezd na svátky, do Ukrajiny,
právě kvůli této besedě.

Jistě to mnozí z vás znáte. Jakmile se stanete dědečkem, přestáváte
být režisérem rodinného počínání. Prostě začíná údobí, kdy je člověk
spíše jaksi rodinou programován a z logiky věcí tuto roli rád přijímá.

Snad by podobný podnik byl podnětný i pro školní mládež našeho
roztockého vzdělávacího ústavu – multikulturní výchova je dnes
jednak „in“, druhak by takovéto nefalšované setkání s Ukrajinci,
kteří u nás žijí a kteří zde mnohého dosáhli, pomohlo nabourat
obecně rozšířenou představu o občanech Ukrajiny coby mafiánech
a úkáčkách, takto námezdní pracovní síle.

Doufám, že všichni přítomní alespoň na chvíli zapomněli na
předvánoční shon a pocítili půvabnou pravou vánoční atmosféru.

Andílci přišli s láskou

Když mně bylo oznámeno, že celá naše rodina i s vnoučaty shlédne
v době adventní v budově roztockého Husitského sboru dětské
představení Každý máme svého anděla u příležitosti vernisáže
stejnojemnné výstavy, pojala mě nemalá zvědavost. Zejména když si
člověk uvědomí, že děti dávají v dnešní době často přednost posezení
u televizorů a počítačovým hrám. Ale vězte, že to bylo jedno
z nejlepších rodinných rozhodnutí a pro mne velmi milé překvapení.
Zvonek zazvonil, sál ztichl a již přicházejí - děti andílci, nesmělým
ale přesto vstřícným krokem, člověk skoro nedýchá. Jakou
přívětivost, lásku a pohlazení dovedou v tento jímavý adventní čas
rozdávat svým povídáním a zpěvem. Připomínají nám jaká krásná
slova má čeština pro lásku, vroucí přátelství, šlechetnost, pokoru….
V pěveckém přednesu zpívala Vlaďka Drdová sice nejzdatněji, ale
každým tónem předávala dětským Andělům více a více sebevědomí,
kterého je v dnešním světě u dětí tolik potřeba. V potlesku byl obdiv
a pohlazení účinkujícím dětem, ale také vřelý dík všem dobré věci
oddaným dospělákům. A kdo se dobře díval tak si všiml, že tleskal
i více než metrový malovaný papírový anděl Petrušky Drbalové
u výstavy dětských mikulášských kresbiček. Jakoby všechny ty
dětskýma rukama nakreslené andělské i jiné postavičky byly
opravdové a měly svá jasná poslání a poselství….
P.S.
Pokud se některému jazykovědnému čtenáři zdá, že Anděl je správně
s malým počátečním písmenem, tak prosím, to neplatí v Roztokách.
Vždyť se dobře podívejte: takové velké A má v sobě daleko větší
náznak tanečního pohybu, přívětivě rozezvučeného tónu, navíc
v něm můžete zřetelně vidět i dvě andělská křidélka. Prostě při
vzpomínce na krásné nedělní andělské odpoledne malé a určitě
nenapíšete.
Chtěl bych věřit tomu, že předvánoční třpyt a úsměvy dětských
andílků dolétl i k duším úspěšných podnikatelů a obchodně zdatných
firem. Ne jenom proto, že budou mít při finanční podpoře takovýchto
akcí všichni dobrodinci balzám na duši, ale budou to mít jednou
dobré i nahoře. Tedy myslím tam úplně nahoře …..
Miloš Markvart

Na zámku s Ukrajinou jako doma
Totiž na večeru věnovaném Ukrajině, který 16. prosince 2008
uspořádalo sdružení Roztoč v rámci projektu Buďte tu doma. Jako
doma se jistě cítili hosté v žel ne zcela zaplněné síni Zdenky
Braunerové na našem zámku.
Večer uváděl Oleksa Livinský z Ukrajinské iniciativy v České
republice.
Na začátku vystoupilo skvělé Kubelíkovo trio, těleso složené
z našich roztockých spoluobčanů. Přednesli ukázky z díla Rejchova
a Dvořákova a sklidili zasloužený aplaus.
Následovala zajímavá beseda s Kvitou Bílynskou, členkou

30

Ale zpět k večeru: Na chvíli mezi nás zavítal i pan Rajcinec,
kapelník skupiny Ignis – i jeho vokálně-instrumentální vystoupení
mělo výtečný ohlas.
Neméně kvalitní byly plody kuchařského umění přítomných
ukrajinských paní a dívek – domácí chléb, maso a kobližky šly,
řečeno s Kájou Maříkem, přímo do ledvin.
Příjemný počin, tenhle večer, a dobře investovaný peníz, kterým ho
v rámci své osvícené grantové politiky podpořilo naše město.
Tomáš Novotný

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, kteří přispěli k úspěšné
realizaci Dětského mikulášského karnevalu 7.12.2008 v hotelu
Academic.
Finanční částkou přispěli: paní Jarmila Kučerová, paní Alena
Drbalová a pan Pavel Kalcovský.
Nadílku pro děti pomohli vytvořit:
Tesco Roztoky (obzvláštní poděkování pracovníkům prodejny za
nesmírně pracnou a pečlivou přípravu balíčků), pekárna Pekara,
Smetanová cukrárna, papírnictví Cyrani, Stádlecký perník.
Jejich zásluhou byla nadílka mimořádně bohatá.
Zároveň při této příležitosti děkujeme městu Roztoky i všem
soukromým sponzorům, kteří v roce 2008 podpořili naše kulturní
pořady.
S přáním úspěšného roku 2009
Vlaďka a Jaroslav Drdovi
Roztoky – město pro život

Staropražské písničky v roztocké kavárně
Když jsme v roce 2007 seděli s přáteli v teplém letním večeru
u stolků v kavárně, rozprávěli jsme a zazpívali si též několik
staropražských písniček. Tehdy jsem se rozpomněl, jak krásné
povídání o písních lidu pražského sepsal kdysi Karel Čapek, a začali
jsme – tak trochu ve stínu pípy – uvažovat, jak by bylo pěkné udělat
z toho pořad.
V pořadu je asi dvacet písniček od Točte se pardálové až po
Kanonýra Jabůrka, co u kanónu stál a pořád ládoval. Některé jsou
známé notoricky a jiné nepříliš. Kromě vtipných postřehů Karla
Čapka o pražských popěvcích jsem si vzpomněl na své milované
Osudy dobrého vojáka Švejka, kde Hašek do různých scén také
zasahuje ten „divý barbarský zpěv lidu pražského“ – kteroužto
formulaci jsem si ovšem vypůjčil z oné Čapkovy úvahy. Někde také
opustíme literární velikány a budeme o svém vztahu k písničkám
a občas také o jejich historii povídat vlastními slovy. Doufáme, že
z toho vyjde něco, co si přítomní rádi poslechnou, popřípadě rovněž
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zanotují. Společně s vámi se rádi pohroužíme do svébytné poezie,
z níž na ukázku uvádím:

Roztoky (vedle obchodního domu Tesco) v sobotu 31. ledna od
17 hodin. Vstupné 100 Kč, resp. 60 Kč pro seniory.

Když jsem přišla k Vonáskovům do sálu,
sedělo tam moje roští u stolu,
ňáká fuchtle vedle něj tam seděla
a já na to celá žalná hleděla.

Vzhledem k omezené kapacitě míst je nutná rezervace buď na tel.
233 310 978 nebo na e-mailové adrese caffe3bar@seznam.cz.
Mimo potěšení z půvabných Staropražských písniček si můžete své
chuťové smysly dobře naladit i vhodným občerstvením před anebo
po pořadu.

Jo, takovýho frajera se člověk muší bát,
kerej nosí šisky, patky, na kalhotách štráf
a lakovaný buldočky s gumičkami
a doleva to válí s fabričkami.
Anebo:
Co jsem milovala, to je pryč,
to se nenavrátí nikdy víc,
co jsem milovala tak ráda,
to mi jiná flundra přebrala.
Neobyčejná a specifická poetika písní ze staré Prahy, tak odlišná od
všeho, co jinak děláme, nás okouzluje a přitahuje. Na tento pořad,
který uvádíme pod názvem Staropražské písničky,

Veronika Čížková a Denisa Fabová za Caffé3bar

Poděkování
Na podzim jsme vyzvaly roztockou veřejnost, školu, školní družinu,
Rožálek a Magdalu ke spolupráci k chystané adventní a vánoční
výstavě: „Každý máme svého anděla“. Vernisáž (30.11.08)
a samotná výstava měly veliký úspěch. V Husově sboru se slétly
desítky andělů různých velikostí, materiálů a tvarů, zkrátka
takových, jaké si každý, děti i dospělí, představujeme a za to Vám
všem děkujeme.

Milan Dvořák

Naše poděkování patří i pí. učitelkám ZŠ - Hroudové, Janouškové
a Jungwirthové, MC Rožálek –V. Bromovské, Magdale –
M. Lainové. Zvláštní poděkování za pomoc při organizaci andělské
dílny a výstavy patří pí. P. Drbalové a pí. H. Chvojkové.

Pořad Staropražské písničky, ve kterém účinkují Věra Slunéčková,
Alena Hanusová a Milan Dvořák, si můžete přijít poslechnout
(a případně si i zazpívat) do kavárny Caffé 3 bar, Lidická 2240,

Hlavním andělem strážným celé akce, t.j. organizace, příprav
a nácviku programu s dětmi na vernisáž byla pí.Vl.Drdová.
Účinkujícím dětem (andělům) i pí. Drdové srdečně děkuji.

se vždy upřímně a z celého srdce těšíme.

J.Kučerová, farářka CČSH

Rybova mše vánoční v Úněticích 21.12.08

foto: P.Brokl
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Tenis v Roztokách – Žalově

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

V moderním prostředí našeho města se necelých 20 minut od
Prahy nachází tenisový areál na Žalově. Naši občané budou
potěšeni krásným interiérem, bezbariérovým přístupem
a moderním povrchem dvou tenisových kurtů. Umělá antuka
splňuje přísná měřítka kvalitní a čisté hry.

Poděkování p. starostce a MÚ za blahopřání k životnímu jubileu,
výročí sňatku atd. zaslali:

Areál je využíván nejen širokou veřejností, ale i dětmi našich
občanů, kteří do areálu docházejí na výuku tenisu zde působící
tenisové školy.
Tenisová škola Václavek&Vopravil obohacuje tenisový areál
řadou svých aktivit. Od každodenní výuky tenisu, která probíhá
pod dohledem kvalifikovaných trenérů až po různé víkendové
turnaje a otevřené dny pro naše děti.
Ředitel tenisové školy pan Václavek k tomu říká: „Základem jsou
děti, chceme u nich rozvíjet pohybové aktivity a od začátku u nich
odstranit zlé návyky, jaké nabízí dnešní počítačový svět.“
A spokojené maminky mu dávají za pravdu.
Naši občané se mohou na tréninky tenisové školy podívat
a přesvědčit se, že mají smysl! Šéftrenér a dlouholetý závodní hráč
působící v Roztokách Michal Cipro k tomu dodává: „Musíte mít
rádi tenis a musíte milovat děti, jinak nemůže tuto práci dělat.“
Děti se mohou těšit na pestře probíhající tréninkové jednotky.
„Samozřejmostí je strečink, návyk nových herních dovedností
a poskytnutí zpětné vazby,“ říká pan Václavek. „Ale pro nejmenší
děti máme připravené různé hry jako je „mrazík a rybičky.“ Pokud
děti u tenisu zůstanou, což je náš cíl, přecházejí k Baby tenisu,
který je u této generace velmi oblíbený.“ Dokončuje myšlenku
ředitel školy.
My mu dáváme za pravdu. V příštím vydání bychom Vám chtěli
představit trenéry, které dohlížejí na další vzdělávání našich dětí
a věříme, že informace o dalším sportu v našem městě naše občany
potěší a přivede k myšlence se přidat a navštívit tenisový areál na
Žalově.
KONTAKTY:
www.tenis-zalov.cz
www.tenis-skola.cz
Jaroslav Vyskočil

Zdenka Čiháková, Irena Faltýnová, Ing. Václav Hess, Marie
Hronová, LadislavHrouda,V.Ilejč, Helena Jeřábková, Marie
Kosobudová, Jaroslava Kubicová, Vlasta Kurcová, Květoslava
Ličková, M. Mejzrová, Kamil Patera, Jiří Podrabský, Soňa
Procházková, J. Rychtecká, Anežka Skalová, Karel Šerpán, Petr
Vachalovský, Jitka Várková, Marie Veckerová
Gratulace
Dne 7. ledna 2009 se dožila významného životního jubilea paní
Miroslava Ryšavá. Do dalších let přejeme této vzácné ženě a naší
dlouholeté člence všechno nejlepší.
Vlastivědný klub v Roztokách u Prahy, o.s. a Základní
organizace Českého svazu bojovníků za svobodu.
Poděkování
Chtěla bych Vám poděkovat jménem svojí maminky paní Anežky
Skalové za přání a krásný balíček k jejím narozeninám. Byla
nesmírně dojatá, protože se ve svých 90 -ti letech přestěhovala do
Roztok, abychom ji měli nablízku a ani v nejmenším nečekala
takovou pozornost. Je to opravdu moc milé a ještě jednou
děkujeme. Přeji Vám krásné Vánoce a hodně radosti v Novém roce.
Věra Nováková-Skalová

Opožděný nekrolog a osobní vzpomínka
Konec roku je vždy příležitostí k ohlédnutí i zamyšlení – m.j. též nad
těmi, kteří nás předešli do „věčných lovišť“. Tato moje vzpomínka
patří mé bývalé kolegyni z roztockého muzea a kamarádce Marušce
Šírové.
S úzkostí a chvílemi i s nadějemi jsme sledovali její dlouhý zápas se
zhoubnou chorobou. Dne 6. října 2008 se bohužel její životní pouť
naplnila, a to ve věku pouhých 62 let. To, jak se významně zasloužila
(se svým mužem Františkem, Miki Košťálem a několika dalšími
nadšenci) o vznik a první léta existence roztockých tomíků, se
dočtete v článku Tomáše Novotného. Moje vzpomínka bude spíše
osobní.
S Maruškou Šírovou, tehdy ještě Hauserovou, nás pojily úzké
pracovní vztahy, společná záliba v turistice i blízké názory na
společnost, církev i víru.
Oba jsme nastoupili do roztockého Oblastního muzea v roce 1968,
spolu jsme projezdili každou ves i osadu přípražských okresů při
soupisu nemovitých památek, a to ve všech ročních obdobích. Díky
turistice jsme spolu trávili i spoustu volného času, měli jsme
společné přátele a i příležitost se věnovat jiným úvahám, než
památkovým a muzejním. Tzv. obrodný proces v roce 1968 nás zas
tolik nevzrušoval, brali jsme to jen jako úpravu fasády režimu důležitější byly pro nás hovory o ekumenismu, neboť bylo ještě
poměrně brzo po skončení II. Vatikánského koncilu a měli jsme
dojem, že „duch opravdu začíná vanout, kudy chce“. Byla to doba
opravdové naděje a duchovní svobody (je však smutno se dnes
ohlédnout, kam to dospělo...). Ale, abych nevzbudil nesprávné
asociace. Když jsme krátce po sobě přišli do roztockého muzea, byli
jsme ještě oba velmi mladí. Vytvořila se zde rychle parta mladých
muzejníků, zatím bez závazků, kteří brali život s nadhledem. Marie
Hauserová vynikala lehce sarkastickým humorem, který bývá u žen
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spíše vzácností. Jako mladá intelektuálka neměla příliš ponětí
o praktické stránce života. Chvíli nám trvalo, než jsme jí s kolegou
knihovníkem přesvědčili, že na turistiku nebudou nejlepší boty na
podpadku. Také její životospráva byla ještě o něco horší než naše.
Zatímco my jsme si s kamarádem Bořkem dávali k obědu většinou
na střídačku konzervu luncheonmeatu a čínského vepřového ve
vlastní šťávě (abychom nevyšli z našich turistických stereotypů),
Marie nás ohromovala např. tím, že rozkousala kostku instantní
polévky (nejlépe hrachovku), zapila to studenou vodou, lehce se
zavlnila v bocích a s klidem Angličana prohlásila: „A je uvařeno“. Již
tehdy jsem jí varoval, že možná svůj pohled na životosprávu bude
muset radikálně změnit, až bude mít u stolu několik hladových krků.
Netušil jsem přitom, jak podstatně se má věštba naplní. Vzhledem
k tomu, že Marie měla posléze 5 dětí, tak se obávám, že to „nahoře“
asi nepřehlédli. Práce v muzeu jí přinesla i hluboký vztah s naším
společným kamarádem Bořkem. Byli oba hodně odlišní, ale velmi si
rozuměli. Bohužel, happy and se nekonal. O Vánocích 1969 Bořek
podlehl rakovině. Nemoc postupovala velmi rychle a zatímco mě
tento fakt přímo ohromil a zaskočil, ona v sobě našla obrovskou sílu
a u nemocničního lože Bořka vytrvala doslova až do jeho posledního
dechu. Tehdy jsme si říkali, že to snad ani nemůže psychicky
a fyzicky vydržet, ale její vnitřní síla byla obdivuhodná, až
nepochopitelná. Nakonec se projevila i v době, kdy ona sama musela
svádět svůj poslední boj s krutou chorobou.
V turistice se posléze (od září 1971) zaměřila na práci s dětmi.
Zpočátku o tomto způsobu práce mnoho nevěděla, ale jako správná
vědkyně vše nastudovala z knih, jezdila na školení vedoucích
turistiky, prakticky si věci ověřila při výkonostní turistice. Její
přístup k dětem potom vycházel ze zásad „lesní moudrosti“ spojené
s lidskou laskavostí okořeněné častou improvizací. Některé její
improvizace byly natolik geniální, že se staly později základními
rituály tomíků. Tehdy se i seznámila se svým budoucím mužem
Františkem, s nímž vytvořila skvěle se doplňující dvojici vedoucích
a posléze i dvojici partnerskou (brali se v roce 1973). Poměrně
dlouho čekala na své první dítě, ale potom najednou šlo jedno za
druhým. Nějakých patnáct let byla s dětmi doma, ale přesto se
dokázala vrátit do profese a vykonávala i manažerské funkce
vedoucí knihovny Evangelické teologické fakulty a posléze
i ředitelky knihovny Národního muzea v Praze.

Turistický oddíl vedli Šírovi po skautsku, družinovým způsobem.
Výpravy, oddílové a družinové schůzky, tábory, turistické pochody
Přemyslovská padesátka a Tříkrálová Okoř ( tu ostatně pořádáme
dodneška) bodování, kroniky. Oddíl, to byla spousta her a také
poznávání nových míst na pravidelných sobotních výletech.
Maruška nám nenásilnou formou předávala dovednosti, které se
hodily do života, ale hlavně v nás, několika svých odchovancích,
probudila chuť do vedení oddílu.
V normalizačním moři červených pionýrských šátků byl navíc oddíl
alternativou. Tehdy jsem to jako kluk takhle nevnímal, to až o řadu
let později. I za to jsem nicméně vděčný.
Vždy vitální, s nezbytným šátkem a kožených pohorkách, shánějící
nás do houfce na hry či oddílový pokřik, neváhající odměnit naše
pošťuchování pořádným lepancem. Mám ji před očima docela živě
uprostřed tábora na Klučance či třeba na populárním srubu Psím
zubu pod Medníkem.
Na poslední tábor, tuším v roce 1979, přijela už s prvorozeným
synem Michalem.
O tři roky později jsem se vedení oddílu ujal spolu s Klárou
Stelzigovou. Maruška i její muž František mi pak byli coby
mladému vedoucímu několik let cenným a ochotným zdrojem rad
a inspirací.
Vídali jsme se vcelku pravidelně na Tříkrálovém pochodu na Okoř,
tu a tam při oslavách kulatin oddílu tomíků.
Start Tříkrálové Okoře se svou zcela specifickou atmosférou bude
také každoročně místem, kde si na Marušku zcela určitě – rád vzpomenu
Tomáš Novotný

Jedním ze znaků dnešní uspěchané doby patří to, že zanedbáváme
mezilidské vztahy, vlastně to nejcennější, co nám život nabízí. Je
velká škoda, že se naše životní cesty v průběhu času zcela rozešly
a vídali jsme se jen zřídka. Přesto, když jsme se setkali, mohli jsme
navázat v hovoru, jako bychom ho přerušili před týdnem. Budeš mi
scházet, Maruško.
Stanislav Boloňský

Přes hory a potoky…
s Maruškou Šírovou
Někdy před dvaatřiceti lety mi rodiče poměrně nekompromisně
přikázali: „Budeš chodit do turistiky. K Marušce.
Stalo se.
Marie Šírová vedla turistický oddíl mládeže (TOM) spolu se svým
manželem Františkem a nějakou dobu i s naším zakladatelem,
Mirkem Košťálem.
Právě oni mi otevřeli dvířka do světa, kterému jsem svým způsobem
a alespoň jistým dílem zůstal věrný dodneška.
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Soukromá inzerce
Angličtina pro malé i velké školáky, doučování / výuka.
Tel: 604 914 799.
-------------Hledám dlouhodobý pronájem bytu v Roztokách o velikosti nad
45 m2 s měsíčním nájmem do 10 tis. Kč. Slušná nekuřačka, bez
zvířat. Tel.: 607 192 219.
-------------Hledám paní na úklid bytu v RD, Tiché údolí, 3x týdně.
Tel.: 233 910 178.
-------------Hledám projektanta - i začínající nebo důchodce - pro jednoduchý
projekt ( jen pro účel staveb. povolení) na bazén a zimní zahradu.
časem také garáže. Volejte prosím: 603 198 237
nebo 608 709 506.
-------------Hledám pronájem garson. ev. 1+kk Roztoky, pro 1 osobu – ženu,
bez zvířat, v ceně cca 6.000,- Kč/ měs. Nabídky volejte, nebo
pište SMS na tel.: 603 572 508.
-------------Jednokřídlé plné vstupní dveře do bytu Kronodoor – v perfektním
stavu, barva dub, kukátko, protipožární (EI30D3), š. 90 cm
(měřeno rozpětí futra), při vstupu do bytu je klika vlevo a otvírají
se od sebe. Daruji za odvoz (ze Solníků). Kontakt 723 188 828.
-------------Kdo zařídí stavební povolení (případně jen ohlášku, či co je
potřeba) - v Roztokách - pro stavbu skleněné zimní zahrady
a bazénu. Časem ještě povolení pro stavbu garáže. Prosím
volejte tel. číslo: 603 198 237 nebo 608 709 506 děkuji.
-------------Koupím rodinný dům v Roztokách a okolí, tel.: 777 052 221.
-------------Nabízím k pronájmu byt 2+1 1.kat 60 m 2 kompletně zařízený
ve finském domku. Byt je se zvl. vchodem v 1. patře, balkon,
parkování v uzavřené zahradě. Cena je 9.000,- Kč + popl.
Kontaktujte na mob.: 737 405 533 nebo 732 510 550
popř. 272 937 215.
-------------Nabízím pro mimi: kočárek pro dvojčata Peg perego Aria twin
(4000,-), hrací deky (200,- za ks - prodám i jednotlivě), nočníky
(zdarma), peřinky do postýlky (zdarma). Tel: 606 962 484.
-------------Odkoupím starší Čtyřlístky (do č. 150), ABC (do r. 1991),
případně i některé komiksové časopisy z první poloviny 90. let
(Kometa apod.). Pište na komiksy@seznam.cz nebo
tel.: 724 715 514.
-------------Práce na PC - www.pracezdomu.com
-------------Prodám:
- autosedačku Maxi Cosi Citi 0-13 kg, nebouraná, po dvou
dětech. Včetně zimního fusaku a vložky pro novorozence. Tmavě
modrý potah s kočičkou. Cena dle dohody.
- 2 dětské vaničky: malou na novorozence až cca 3 měsíce se
stojanem, větší bez stojanu (s laťkami na vanu). Cena dle dohody.
- šátek na nošení dětí originál Vatanai s návodem na úvazy,
5 metrů dlouhý, po jednom dítěti, v perfektním stavu, původní
cena 2.230,- nyní 1.000,- Kč.
- postel Laďka (www.nabytek-hsp.cz), masiv smrk, úplně nová,
s laťkovým roštem bez matrace, původní cena 2.490,- Kč, nyní
1.200,- Kč. Tel.: 604 280 452
--------------
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Prodám byt 2+1 (58 m2) v os. vlastnictví. Byt ve 2. patře po část
rekonstrukci (plovací podlahy, dlažba). Byt se nachází
v Masarykově ulici v Roztokách. Tel.: 777 812 812.
-------------Prodám dětskou rozkládací přenosnou postýlku, typ Dream
(kupní cena 3.060,- Kč) ve velmi dobrém stavu za 800,- Kč.
Tel.: 607 547 200.
-------------Prodám elektronické klávesy Casio CTK-530. Plně funkční
včetně adaptéru, stojanu na noty a nových baterií.
Cena 1.500,- Kč. Tel.: 606 672 320.
-------------Prodám garážová vrata plechová dvoukřídlá 3x2,2 m, včetně
zárubně a kování. 2.500,- Kč. Žalov - tel.: 603 586 997.
-------------Prodám kulečník, rozměry 210 x 120 cm, horší sukno, bez tág.
Používaný 2 roky v bytě - dědictví. Cena 7.000,- Kč.
Tel.: 604 726 800.
-------------Prodám menší domek se zahradou. Roztoky-Žalov. Cena
2.280.000,- Kč Tel: 725 109 109, 731 502 333. RK nevolat.
-------------Prodám nějaké starší díly na Škoda Felicia a Favorit.
Tel.: 602 123 253.
-------------Prodám rodinný dům v Roztokách na hezkém a klidném místě.
Tel.: 736 674 553.
-------------Prodám stavební pozemek v Roztokách 600 m2 za cenu
2,500.000,- Kč. Tel.: 603 705 944.
-------------Pronajmu byt 2+KK v Roztokách, Braunerova ul., měsíční nájem
9.000,- Kč + poplatky
kontakt: 602 356 521.
-------------Pronajmu kompletně zařízený a vybavený byt (včetně spotřebičů)
2+1 v rodinném domě po rekonstrukci, na rok a déle pro 2 osoby
– Čechy, bez dětí a zvířat. Parkování na zahradě – otevřený
přístřešek. Nájem 8 tis. + poplatky + kauce 2 měsíční.
Tel.: 737 169 031.
-------------Starší barevná televize Grundig (pro příjem analog. signálu),
úhlopříčka 50cm. Cena 400,- Kč. Kontakt: 776 167 467.
-------------Sháníme klasické chodítko s kolečkama – ohrádku – co nejnižší.
Máme drobné dítě. Děkuji za nabídku tel: 607 863 259.
-------------Zednické práce: betony, základy, kopáčské práce, štuky, omítky,
vyzdívání. Tel.: 728 175 336.
-------------Nutriční terapeutka (dietní sestra) a zdravotní sestra s praxí
v nutriční poradně nabízí poradenství pro diabetiky-edukace
inzulinových per, glukometrů, diety diabetikům. Dále diety
a propočty jídelních lístků nejen pro obézní, ale i pro pacienty
s poruchou příjmu potravy, a dalších onemocnění.
Kontakt Mirka:604 156 408
-------------Líčení, poradenství a distribuce kosmetiky Oriflame. Kdykoli
se objednejte u kosmetického poradce Mirka na tel. 604 156 408
-------------Hledám (okolo) 60ti. letého kamaráda - nezadaného, nekuřáka,
sportovní typ na procházky a kulturní zážitky nejen po
Roztokách. Milada. tel. 737 68 64 52

Vánoce v Roztokách

Vánoce v ZUŠ

Karneval v Academiku

K. Marx v Husově sboru

Divadlo Kvítko 22.12.08

Rybova mše v Úněticích 21.12.08

Každý má svého anděla...

