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Návštìvníci i úèastníci tradièního masopustu byli 2. února
pøíjemnì pøekvapeni právì otevøenou kafírnou v èásti prostor
bývalé zámecké vinárny.
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Agentura ProVás, jejímž øeditelem je bývalý roztocký starosta
Vojtìch Sedláèek a jejímž posláním je vytváøet pracovní
pøíležitosti pro lidi se zdravotním postižením, byla vybrána
v konkursu na provoz obèerstvení v roztockém zámeèku. Konkurs
vyhlásilo Støedoèeské muzeum v Roztokách u Prahy, které tak
koneènì získalo dùstojné obèerstvení návštìvníkù výstav, expozic
a ostatních akcí. Bylo na èase, protože dosud tuto „èinnost“
zajišoval automat, vydávající jakousi èernou culifindu a sodovku
(pokud ovšem nedošly kelímky).
Kafírna ProVás zahájila èinnost v sobotu 2.února2008 pøi
poøádání tradièního masopustu. Specialitou je nabídka špièkové
kávy, kterou pøi otevøení pøipravoval jeden z nejlepších baristù
v republice pan Tomáš Bilík – finalista soutìže Mistr kávy ÈR.
Kafírna má otevøeno dennì mimo pondìlky a její obsluha – lidé se
zdravotním postižením – se tìší na hosty, kteøí mají rádi výbornou
kávu a milé posezení v pøátelském prostøedí.
Široká škála nabídky, milá obsluha, seriózní ceny – co víc si
mùžete pøát? Vìøte: dobrých zpráv není nikdy dost….
(foto na str. 30)

Ladislav Kantor

Co pøináší ODRAZ è.2?
Celé únorové èíslo je ve znamení Masopustu, vskutku mimoøádné
veselice, jejíž vìhlas již pøesahuje hranice mìsta…
Ve zprávì z jednání ZM i diskusním bloku si opìt ,,osvìžíte“
(doufejme, že naposled) spor o dešovou stoku…..
Jistì Vás zaujme historie i souèasnost èistírny odpadních vod….
Opìt se vracíme k odvolání øeditelky ZŠ a Ti, co mají radìji zprávy
veselejší, si mohou kliknout na roztocký web,kde v sekci,,mìstský
úøad“/,,dostavba ZŠ“ najdete ovìøovací studii na dostavbu ZŠ…..
Co ještì v è.2 najdete:telefonní èísla pro krizové situace, historické
repetitorium, Tøíkrálovou Okoø, kulturní kalendárium atd.
Tak hezké poètení a brzký pøíchod jara…
Ladislav Kantor
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vychází dne 12. 2. 2008, uzávìrka tohoto èísla
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Vivat Masopust !
Masopust, období od Tøí králù po Popeleèní støedu, èas hojných
svateb, plesù, zábav, poulièních prùvodù a všelikého veselí,
vrcholící v posledních tøech dnech tohoto období, v tzv. ,,ostatcích“,
tj. v masopustní nedìli, pondìlí a úterý, probìhl v Roztokách pod
léty vyzkoušenou rukou Roztoèe, ve spolupráci se Støedoèeským
muzeem a s kongeniálním spojením s únìtickými. A byl to
Masopust vìru znamenitý!
Už první únorový den putoval prùvod masek po spøátelených
domácnostech, jako pøedzvìst vìcí pøíštích.

Den druhý (na Hromnice, kdy je o
hodinu více) od 13hod na Zámku rej
maškar, žongléøi MIX TRIX, Divadlo
KVELB,koblihy, preclíky, Kafírna
ProVás, jitrnice, buøty, pražené
sladké mandle, chléb se sádlem a
škvarky zvláš lahodný, Fanfare
Dalimaž, na nabitém nádvoøí
starostka Olga Vavøínová (pøevleèená
za starostu) pøedává masopustní právo Královnì masopustu
(pøevleèenou za Jitku Tichou), jako
øízená støela se u všech poèínajících
dìjù zjevuje všudybyl Ondøej Marek
s tváøí svraštìlou odpovìdností, jak
generál Dwight Eisenhower pøed
invazí, prùvod se hrne Nádražní ulicí,
eskadra bubeníkù, Harmonikové duo
èi trio a Ledòák vyhrávají na cestu,
dlouhý prùvod tradièních i sakra
netradièních, leè invenèních masek
r.2008, stovky kostýmovaných
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mladých poutníkù radostnì smìøujících ku Kroupce, jakoby
prchali v posledním záchvìvu štìstí od hypotéèních úvìrù, vše to
fascinuje a dojímá zároveò. Kamiony plné zeminy z jakéhosi
tunelu raženému z Letné kamsi pro (prý) naší budoucnost, musí
poèkat. A tak dál, k radnici a kostelu a zpìt na námìstí, naplnìnému
až po samou mez, poøád nad vším vládne lehkost a radost, jeden
z virtuózních chodcù na chùdách se k nám ze ètyø metrù naklání,
abychom mu zapálili cigáro, a my si sakra musíme „plivnout pod
nohy“, jsme strachy bez sebe, onen chlapec se ohne z nebes málem
na zem a ještì podìkuje!
Pak ulicí Legií, asfaltovým krpálem až na horizont, zdatní oøi
kladou kobylince pøímo na asfalt, snad jako dar zahrádkáøùm pod
okurky, jsme nad Dubeènicí s rybníèkem, prostorem, kudy staletí
vchází do obce po celý den Slunce, od východu až po západ,
nevíme kolik let si této radosti ještì užijeme, pøivíráme oèi
a v duchu nás dìsí ještì nepostavené paneláky naležato, nebo jsme
Dubeènici díky prozíravosti bývalých radních, odmítli koupit za
babku…Prùvod se nad tou krásou v zapadajícím slunci zastaví jak
uhranutý, než se vydá bývalým úvozem k mírnì zdevastovanému
Malému Øivnáèku (vodárnì), odkud je už skok na dosud
nezdevastovaný Holý vrch, místu setkání s únìtickými maškarami,
poprava Klibny, a z kopce dolù ke Kravínu, dnes už proslulému
Kulturnímu centru, jehož vìhlas za pár rokù pøekonal vzpomínku
na desetitisíce pùvodních bohumilých a užiteèných obyvatelek
obývajících tento prostor více než sto let, vepøové hody, jitrnice,
jelita, pivo, grog, lahodné øízky velké jak stehno,posezení pøed
Kravínem u spoleèného ohnì,desítky pobíhajících dìcek i pejskù
nadšených tou volností ,uvnitø hrají Drunken Boomerang(ska)
a Trombenic (kletzmer), ve sto metrù vzdálené (už legendární)
sokolovnì El Gauèo a Pražský promenádní orchestr, na tisíc lidí o
jejichž slušnosti a inteligenci tìžko zapochybujete, nikdo do nikoho
nestrká, žádná rvaèka, nikdo tu neøve :SPARTA!!!, nikdo nestojí o
spásonosné vejšplechty politikù,celý den nezazáøí obrazovky s
upatlanými seriály, nikde pobledlí sociologové, kteøí v prachu
svých pracoven a jen z doslechu oznaèí pøítomnou spoleènost
,,vyznavaèi alternativního životního stylu“, jakoby nevìdìli,že
pøed televizním a následnì poèítaèovým boomem tak žily desítky
milionù lidí celá staletí- TAK KDO JE TADY SAKRA
ALTERNATIVA?, hospoda zvoní smíchem a obdivným

TÉMA MÌSÍCE

hodnocením masek a líèení, únìtický všeumìl pan Liška sundává medvìdí hlavu
a v kožichu se protanèí k výèepu spláchnout tíhu kostýmu, záøí na všechny strany
než se soumrakem vydá ještì za ,,svými“ ke sv. Jánu, dobrý duch všech místních
dìjù, které mají v posledních letech hlavu a patu, ostøílený jevištní i politický bard
Vl. Vytiska je natolik ponoøen do atmosféry, že mi po tøiceti letech neodpoví
na pozdrav – prostì nádhera!
Ideální trasa, optimální poèasí, obdivuhodný vkus dramaturgù, nebývalá škála
masek … nelze jinak: smekám klobouk!
Ladislav Kantor
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(foto: St. Marušák)
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INFORMACE Z RADNICE

Z prvního jednání RM dne 7.1.2008
RM na svém jednání v plné sestavì za ètyøi hodiny probrala
následující:
- Uložila starostce informovat Úøad pro hospodáøskou soutìž
ohlednì udìlování a neudìlování vyjímek ze stavební uzávìry.
- Zvýšila odmìnu za roznášku mìsíèníku ODRAZ.
- Jmenovala do funkce vedoucího finanèního odboru MÚ pana
ing.Mockovèiaka.
- Stanovila platový výmìr øeditelce MŠ Spìšného.
- Vyslechla výklad zpracovatele generelu odvodnìní mìsta
k pøedané dokumentaci a odsouhlasila již projednanou zmìnu
PD v rámci výstavby Pøeložky II/242 ohlednì úprav na
kanalizaci a dešové stoce. Pro mìsto to znamená úsporu
v budoucí investici do dešového oddìlovaèe v Nádražní ulici.
- Schválila harmonogram výroby èasopisu ODRAZ, ovšem jen
na výrobu èísla 2.
- Schválila žádost RHG na podnájem prostor v nemocnici za
úèelem kontinuity služeb oèního optika.
- Neschválila dodatek ke smlouvì na dlouhodobé mìøení
kvality ovzduší, neb dodavatel výraznì zvýšil cenu.
- Doporuèila schválit ZM bezúplatný pøevod pozemkù na
mìsto
- Schválila dotaci na vývoz odpadních vod ve výši 60,- Kè/m3
pro majitele nemovitostí, které prokazatelnì nelze napojit na
veøejnou kanalizaci.
- Doporuèila ZM pøijmout finanèní pøíspìvek na realizaci
projektu „Kamerový systém ve mìstì“ od Letištì Praha
v rámci darovací smlouvy v programu LP „Dobré sousedství“
-

Souhlasila na základì „opoždìné“ žádosti øeditelky ZŠ
Barešové ze dne 19.12.07 s navýšením poètu žákù ve tøídì
6.A na nìkteré hodiny výuky na 33 žákù.

Komentáø - fakta :
O navýšení poètu žákù ve tøídì, èi skupinì nad vyhláškou
è.2005/48 Sb. stanovený poèet 30 žákù, je povinna øeditelka ZŠ
Barešová požádat zøizovatele, což na poèátku šk.roku 2007/08
neuèinila.
Dne 28.11.2007 zøizovatel dopisem vyzval øeditelku ZŠ, aby
doložila poèty žákù v jednotlivých tøídách a v pøípadì, že jsou tøídy
dìleny na skupiny, aby doložila poèet žákù v jednotlivých
skupinách.
Dne 30.11.2007 odpovìdìla øeditelka Barešová na výše uvedený
dopis konstatováním, že poèet žákù ve tøídách a ve skupinách
nepøevyšuje vyhláškou è.2005/48 Sb. stanovený poèet dìtí ve
tøídách a skupinách (30 žákù) !
RM na svém jednání dne 10.12.07 mimo jiné i z dùvodu
nedodržení vyhlášky è.2005/48 Sb. O poètu žákù ve skupinách
odvolala øeditelku Barešovou z funkce.
-

Nakonec jednání RM vzala na vìdomí Rozhodnutí FÚ Praha
– západ, kterým bylo povoleno poseèkání odvodu a penále za
porušení rozpoètové káznì v celkové výši 36 990 tisíc Kè a to
nejpozdìji do konce èervence 2008.

POZORU HODNÝ JEV ROZTOCKÝ
( Zpráva z jednání ZM 16.1.2008)
Jsou debaty, které Vám cosi pøipomínají, nejdøív si nemùžete
vzpomenout, pak Vám to naskoèí,pamì najednou propustí již
dávno zapomenuté, ,, vypnete“ klání odehrávající se právì pøed
Vašima oèima,unikáte mimo reálný èas a kocháte se v duchu
a nezodpovìdnì jazykem žijícího klasika Josefa Škvoreckého,
v jeho povídce „Pozoru hodný jev chemický“. Komu se to už
alespoò jednou nestalo ?Užíváte si prùbìh ,,závodu v pojídání
koláèe“, jako vrcholu slavnosti sokolské. ,, Za tím úèelem upekly
sokolské dámy koláè borùvkový zvící témìø dvou metrù prùmìru.
V peèivu tom skryly …. poblíže støedu jednu støíbrnou pìtikorunu.
Cílem závodu byla tato mince, k níž bylo závodníkùm se projísti.
…. Jeden po druhém vzdávali borci závod, až setrvali v nìm toliko
dva: Berta Minz, syn velkoobchodníka a Vocenil, syn chudé vdovy.
Nepatrný toliko prostor, vyplnìný borùvkami, dìlil oba soupeøe
od støíbrné pìtikoruny, když tu Vocenil poèal jeviti známky únavy
… Již již zdálo se, že syn obchodníkùv odnese si palmu vítìzství,
když tu Vocenil v posledním úsilí udeøil jej pod koláèem pìstí do
žaludku. Ihned Berta Minz, zezelenavši, poèal vrhnouti, a zdržení
toho využil zákeønì Vocenil, projedl se k støedu a pozøel støíbrnou
pìtikorunu. Avšak po protestu…byl rozhodnutím starosty bratra
Vévody prohlášen vítìzem poražený Berta Minz…A tu druhého
dne, když Berta dožadoval se støíbrné pìtikoruny, odevzdal jemu
Vocenil z naøízení pana uèitele Picka dvì kovové koruny a padesát
haléøù, økouce , že více z požité pìtikoruny z nìho nevyšlo. Pan
uèitel udeøil naò velmi, vèetnì rákosky, avšak Vocenil stál na
svém. Pokud mluvil pravdu,nemá,tuším ,tento pozoru hodný jev
chemický obdoby v historii sokolských závodù v pojídání koláèe „.
Tak žil a žije slovutný kmen Èechù,tak nìjak jsem si chvílemi
pøipadal i na tomto jednání ZM, taky šlo o peníze,také nìjaké
nebyly k nalezení,žádné vstupní sympatie , žádná tolerance,obì
strany prostì musí mít navrch i kdyby to stálo kozu, a pokud
možno - aspoò trochu - pošouchnout ty druhé: Ech, tak žije
slovanský kmen Èechù !
O co vlastnì šlo? Inu opìt o onu proklatou dešovou
stoku,nebo ,,hlavním hitem“ lednového ZM se podle oèekávání
stalo schválení rozpoètových zmìn za r. 2007.
-Zastupitelstvo už v listopadu vzalo na vìdomí pøidìlení dotace
na ,,opravu havárie dešové stoky v Nádražní ulici“ poskytnuté
Ministerstvem pro místní rozvoj ve výši 4 mil. Kè.
-Zároveò odsouhlasilo vytvoøení adresné rezervy z rozpoètu
mìsta ve výši 4,7mil. jako spoluúèast mìsta na dokonèení akce
(To je nezbytná podmínka celé transakce, jinak by nám
ministerstvo nedalo ani halíø).
-19.prosince pak ZM odsouhlasilo pøijetí této dotace (ony
4mil.Kè) a zahrnulo ji do svého rozpoètu!
-Pøi schvalování rozpoètových zmìn na lednovém jednání se však
v pøíjmech i výdajích za r.2007 zastupitelùm „nepodaøilo“
zmínìné položky v pøedložené tabulce najít.
-Po nìkolika ostøejších slovních výmìnách, se bìhem milosrdnì
vyhlášené patnáctiminutové pøestávky ony dotaèní peníze
v pøedložené osnovì nalézt podaøilo, pod zmateènými popisky,

O.Vavøínová
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struènì: v jinak popsaných položkách . ( Ani se tomu nedivím:
finanèní odbor úøadu byl v té chvíli ve stavu personálního
kolapsu)
-Takže: nic se neztratilo, nikdo nikam žádné peníze nezašantroèil,
byl to ,,jen“ takový malý roztocký šlendrián.
Tím to však zdaleka neskonèilo. Hlavní spor byl (je a asi
dlouho bude) o výklad pøíslušného § Zákona o obcích, který
pøiznává právo uvolnit peníze z rozpoètu výhradnì
zastupitelstvu.

Král, Bendová, Kubeèka, Boloòský, Urx, Matas, Novotný, Štifter,
Drda, Kantor, Štochel , Landa ,Tondrová, Huk (18)
proti: 0, zdržel se: Jungwirthová (1)
3)ZM schvaluje rozpoètové zmìny pøíjmové a výdajové
stránky územního rozpoètu mìsta pro rok 2007 (viz tabulka)
s tím, že se doplní o zastupitelstvem pøijatou dotaci ve výši
4 mil. Kè v pøíjmové i výdajové èásti rozpoètu.

-A v tom je jádro pudla. Podle souèasnì praktikovaného výkladu
onoho § musí dojít ještì ke schválení tzv. rozpoètové zmìny.

4)ZM schvaluje uvolnìní finanèních prostøedkù z adresné
rezervy urèené na „Opravu havarijního stavu dešové stoky
v Nádražní ulici „.

-Mnozí však namítají, že se jedná o zbyteèný, ryze formální krok,
nebo pøijetí dotace(zmínìné 4 mil. Kè) i vytvoøení adresné
rezervy ( již zmínìné 4,7 mil. Kè) pøeci už jednou ZM schválilo ?!?

Jmenovité hlasování-pro: p. Vavøínová, Novotný, Cihláø,
Kubeèka, Štochel, Drda, Jungwirthová, Kantor, Moravcová, Urx,
Král, Bendová, Štifter (13),

-Pokoušel jsem se najít smìrodatný výklad zákona v judikátech
Nejvyššího správního soudu, zatím marnì. Zato vím,že dost
takových pøípadù skonèilo u soudu,odvoláním starosty,
odstoupením zastupitelstva, atd. Jistì se jednou onoho
smìrodatného výkladu doèkáme….Demokracie je prostì
nejpomalejší ze všech zpùsobù správy spoleènosti….

proti: p. Landa, Huk (2), Zdržel se: p. Veselý, Tondrová,
Boloòský (3)

-Zaznìla ještì jedna námitka, kterou si troufám oznaèit za
relevantní.Rozpoètové zmìny r.2007 mají být schváleny v r.2007
a teprve poté lze uhradit platbu za rekonstrukci dešové
stoky.Samozøejmý je i fakt,že peníze pøidìlené na r.2007, je nutné
vyplatit v r.2007.
-Jak to ovšem provést prakticky, je už ponìkud obtížnìjší.
Argumenty témìø nikdo nevnímá, dialog se nekoná, jsou to
vlastnì dva paralelní monology.
-Uvažujte se mnou:19.12. ZM pøijímá 4 mil. dotace a vytváøí
adresnou rezervu ve výši 4,7 mil. na rekonstrukci dešové stoky.
Až 21.12.došla na MÚ faktura od zhotovitele rekonstrukce. Mìlo
by se asi sejít ZM,ale kdy?22.je sobota,23.nedìle,pak tøi dny
Vánoèních svátkù,27. a 28.12. èerpají úøedníci MÚ obvyklou
naøízenou dovolenou,na úøadì se netopí-no a co-máme kabáty,29.
je sobota, 30. nedìle,na Silvestra by to sice šlo,ale rád bych to
vidìl….To pomíjím,že už týden až deset dní banky faktury
nepøijímají (jak která)….

ZM VZALO NA VÌDOMÍ:
1)ZM bere na vìdomí informaci J. Huka o rozpoètu DSO
Pøemyslovské Støední Èechy na rok 2008 a o platné výši
èlenských pøíspìvkù obcí (3 koruny na osobu a rok).ZM ruší
UZM 131-8/07, nebo zvýšení èlenských pøíspìvkù v DSO
Pøemyslovské Støední Èechy ze 3 na 10 Kè na osobu trvale
v obci hlášenou a rok nebylo øádnì v DSO schváleno.
2)ZM bere na vìdomí informaci o èerpání jednotlivých
kapitol územního rozpoètu mìsta Roztoky ke dni 31.12.2007.
3)ZM bere na vìdomí informaci starostky o rozhodnutí FÚ
Praha – západ o poseèkání danì za porušení rozpoètové
káznì.
4)ZM bere na vìdomí informaci starostky o tom, že nelze
požádat o dotaci na opravu Žalovského potoka z operaèního
programu ŽP (zatím není vydáno stavební povolení).
5)ZM bere na vìdomí informaci k dlouhým èekacím
intervalùm na železnièním pøejezdu v Roztokách a zvýšenému prùjezdu nákladních vozù pøes mìsto.
(pan Landa doporuèil zajistit mìøení pøetìžování nákladních
vozidel mobilními vahami)

Nu, a to je vše co stojí za komentáø. A teï struènì to
nejpodstatnìjší:
ZM SCHVÁLILO:
1)ZM pøijímá finanèní pøíspìvek ve výši 429.701 Kè na
realizaci projektu „Kamerový systém na výjezdech z mìsta
a na Tyršovì námìstí“ od Letištì Praha s.p. formou darovací
smlouvy, který byl pøedložen mìstem v rámci projektu
„Dobré sousedství“.

2)ZM souhlasí s uzavøením smlouvy O svozu komunálního
odpadu a cenovým dodatkem smlouvy s firmou Regios
v pøedloženém znìní s drobnými pøipomínkami: opravit
èíslování stran, oznaèení odstavcù, v odstavci 10.2 v druhém
pododstavci textu vypustit „drobné“ reklamace.
Jmenovité hlasování-pro : Vavøínová, Veselý, Cihláø, Moravcová,

NA ZÁVÌR JEDNÁNÍ:
1)Paní starostka pøedstavila zastupitelùm nového vedoucího
finanèního odboru Ing. Zdeòka Mockovèiaka.
2)Pan Landa pøedložil a dal kolovat originál obálky
z ministerstva vnitra, kterým bylo zástupcùm ODS doruèeno
z odboru dohledu jeho stanovisko, že podpis smlouvy bez
rozhodnutí zastupitelstva je neplatný.
3)Pan místostarosta požádal lídry volebních stran zastoupených v zastupitelstvu o sdìlení návrhù na jmenování èlenù
RR Odrazu.(Již podruhé-pozn. autora ).
Jednání skonèilo už ve 21.10 hod a zastupitelé se v mírných
rozpacích rozešli do svých domovù. Lednový závod v pojídání
koláèe skonèil.
Ladislav Kantor
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NADMÌRNÝ PROVOZ VE MÌSTÌ
Jedná se o akci „Mìstský okruh Špejchar Pelc Tyrolka (ŠPELC)“.
Investorem je Magistrát hl.m.Prahy (MHMP). Generálním
dodavatelem stavby je Metrostav, a.s., subdodavatelem pøesunu
hmot je Metrostav -divize 2, zadavatelem prací na odtìžování
zeminy je firma OHL-ŽS, a.s.
Aniž by byly s dotèenými správci komunikací (TSK Praha a SÚS
Kladno), mìstskými èástmi (P6 a P7) a KÚ Støedoèeského kraje
(jako majiteli dotèených komunikací) projednány pøepravní trasy,
stavba byla pravdìpodobnì v listopadu 07 zahájena.
Tehdy se vozilo pøes Suchdol nìkam do Statenic po komunikaci
II/240. Než stihl Suchdol hlasitì protestovat, skládka ve Statenicích
byla naplnìna a na komunikaci II/240 v Èerném Volu byla kvùli
havárii mostku omezena koncem prosince 07 nákladní doprava.
Bohužel, i po dokonèení opravy havárie onoho mostku bude
nákladní doprava omezena tonáží 19 t, takže je zcela jedno, kdy
bude opraven.
Na naší pøíjezdové komunikaci II/242 z Prahy do Roztok byla
z dùvodu havárie dešové stoky v Nádražní ulici od kvìtna 07 také
omezena nákladní doprava - pro náklaïáky nad 6 t.
Pøidìlená dotace na havárii dešové stoky v Nádražní ulici byla
limitovaná prosincem 2007. Vyèlenìná adresná rezerva v rozpoètu
mìsta byla též limitovaná koncem roku 2007. Z hlediska finanèního
krytí nebylo možné akci protahovat, bylo nezbytné akci dokonèit
a vyúètovat. Díky tomu byly znaèky omezující prùjezd mìstem pro
náklaïáky nad 6 t v prosinci odstranìny.
Od zaèátku roku 2008 zíráme, protože jediná kapacitní a povolená
skládka je v Libèicích a jak se tam dá jinak z Letné dostat, když nelze
projet pøes Èerný Vùl?

poukazuji na to, že naše komunikace takovou zátìž zcela urèitì do
kvìtna nevydrží. Zatím nemám pocit, že by toto sdìlení bral nìkdo
vážnì a tak se obávám, že než se všichni probudí, svolají se, seznámí
se, vymezí si kompetence a rozhodnou, akce bude úspìšnì
dokonèena.
Viz skuteènost:
- Dopravní trasy nebyly s nikým projednány
- Kooperace Stè. kraje , MHMP a MÈ Praha 6 je mírnì øeèeno
nedostateèná
- Do doby, než zaèal nìkdo „protestovat“ uplynulo dost èasu, aby
se stihlo odtìžit z tunelu Blanka jen tak mimochodem ¾ objemu
zeminy.
- Nyní se koneènì probouzí vìtšina dotèených a svolávají jednání,
kde zjišují, že akce „frèí“ bez ohledu na jejich souhlas èi
nesouhlas.
Zda to bylo zámìrem, èi pochybením, nedokážu ze své pozice
posoudit, ale ocitli jsme se v situaci, kdy v dohledné dobì (øádu dnù a
týdnù) zásadní rozhodnutí nehrozí a tak náklaïáky budou jezdit dál.
To skuteènost ke dni, kdy píši tento èlánek (3.2.2008).
Aktuální informace jsou prùbìžnì zveøejòovány v aktualitách na
webových stránkách mìsta.
Olga Vavøínová

Dotace na likvidaci odpadních vod
(vývoz fekálií)
Vážení spoluobèané, od 1. 1. 2008 se zmìnil systém uplatòování
dotace za likvidaci odpadních vod (dále jen dotace) u tìch
nemovitostí, které nelze prokazatelnì napojit na veøejnou
splaškovou kanalizaèní sí. Každý z majitelù nemovitostí, kteøí
odvádìjí odpadní vody do septikù a žump na svých pozemcích, již
dobøe zná prùbìh celého procesu, vèetnì placení za tuto poskytnutou
službu.
Rozdíl proti minulému období tkví v tom, jak bude dotace
uplatòována.

Mìsto Roztoky je v tomto pøípadì bezmocné. Není ani vlastníkem,
ani správcem hlavní (prùjezdné) komunikace, po které podle zákona
mùže jezdit každý, kdo zákon neporušuje, což je bohužel náš pøípad.
Pøedmìtné komunikace, po kterých dnes jezdí veškerá nákladní
doprava patøí majetkovì KÚ, správcem je SÚS Kladno a správním
úøadem je Odbor dopravy Èernošice, naše pravomoci jsou naprosto
nulové. To nám ale nebrání, abychom jednali.
Od ledna tohoto roku zjišuji, co se vlastnì dìje. Fakta nejsou
radostná. Ještì koncem ledna nikdo z kompetentních nebyl schopen
odpovìdìt, protože nebyl ani investorem, ani dodavatelem akce
ŠPELC osloven, aby odsouhlasil pøepravní trasy pro odvoz zeminy
z tunelu Blanka (tunel na Letné)!

Dotace budou obèanùm vypláceny pokladnou MÚ Roztoky, a to na
základì pøedloženého dokladu o zaplacení celé èástky za vývoz
fekálií, vystaveného firmou Severoèeské vodovody a kanalizace –
SÈVK (døíve Hydria).
„Jak na to?“
Majitel nemovitosti, který za poskytnutou službu zaplatil a na
kterého by mìl být vystavený doklad o zaplacení , se dostaví na
MÚ Roztoky, odbor správy a rozvoje mìsta (1.patro), s tímto
dokladem a Obèanským prùkazem.
Je nutné, aby dotaci uplatòoval majitel nemovitosti, èi rodinný
pøíslušník, který bude majitelem k tomuto úkonu zplnomocnìn
(na základì plné moci).
Úøedník odboru zkontroluje, zda dotace pro pøíslušnou nemovitost
mùže být vyplacena a vystaví pøíkaz pro pokladnu MÚ, kde Vám na
jeho základì vyplatí odpovídající hotovost.

Dle sdìlení dodavatele z jednání 1.2.08 na úøadu MÈ Praha 6, je
tøeba odtìžit z tunelu Blanka cca 200tisíc m3 zeminy. Ke dni sdìlení
bylo odtìženo cca 150tisíc m3 zeminy. Zbývá tedy odtìžit a odvozit
50tisíc m3 zeminy na skládku v Libèicích, pøedpokládaný termín
dokonèení je 05/2008.

Vyplacení dotace za likvidaci odpadních vod mùžete na MÚ
Roztoky uplatòovat každé pondìlí v úøedních hodinách:8.00 12.00 hod.; 13.00-16.30hod. Na Vaše dotazy rády odpovíme na
tel.èíslech: 220 400 218, 220 400 236

Na všech jednáních, kterých jsem se s drzostí sobì vlastní zúèastnila,

Eva Maršíková, vedoucí odboru SRM

„Kdy pro dotaci?“
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Telefonní èísla pro krizové situace

Odbory mìstského úøadu

Základní informace o mìstském úøadu
Adresa:
Mìstský úøad Roztoky
Nám. 5. kvìtna 2
252 63 Roztoky
telefon (ústøedna): 220 400 211
fax: 220 400 233, 220 400 238
e-mail: mu@roztoky.cz

Adresa:
Správní odbor Mìstského úøadu Roztoky
Jungmannova 1020
252 63 Roztoky
telefon (ústøedna): 220 400 211
fax 220 400 265
e-mail: mu@roztoky.cz

Úøední hodiny
Podatelna:
Po 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.30
Út 7.30 - 11.30; 12.30 - 16.00
St 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.30
Èt 7.30 - 11.30; 12.30 - 15.30
Pá 7.30 - 11.30; 12.30 - 14.30
Ostatní odbory
Po 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.30
St 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.30
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Pokladna:
Po 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.30
Út 8.00 - 11.00
St 8.00 - 12.00; 13.00 - 17.30
Èt 8.00 - 11.00
Pá 8.00 - 10.00
Bankovní spojení:
Èeská spoøitelna, a.s., poboèka Kladno
èíslo úètu 19-0388041369/0800

e-mail na MÚ: mu@roztoky.cz
e-mail na pracovníky: prijmeni@roztoky.cz
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Fúze spoleènosti HYDRIA spol. s r. o.
se spoleèností Severoèeské vodovody
a kanalizace, a.s.
Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že na základì rozhodnutí
Krajského soudu v Hradci Králové došlo k fúzi spoleènosti
HYDRIA spol. s r.o. do spoleènosti Severoèeské vodovody
a kanalizace, a.s. se sídlem v Teplicích, Pøítkovská 1689, PSÈ
415 50, identifikaèní èíslo 490 99 451, DIÈ CZ 490 99 451.
Spoleènost Severoèeské vodovody a kanalizace, a.s. pøebírá od
1.1.2008 veškerá práva a povinnosti spoleènosti HYDRIA spol.
s r. o.. Fúzí nedochází k žádnému ohrožení plnìní závazkù
zanikající spoleènosti HYDRIA spol. s r.o. a dochází pouze
k restrukturalizaci skupiny, ke které náleží obì výše uvedené
spoleènosti.
Provoz Roztoky je zaèlenìn do novì vzniklého Integrovaného
závodu Turnov.
Smluvní vztahy na dodávku pitné vody resp. odvádìní a èištìní
odpadních vod budou i nadále zabezpeèovány pro obyvatele
Roztok prostøednictvím zákaznického centra, které sídlí na
adrese:
Lidická 1642,Roztoky, PSÈ 252 63
Kontaktní osoba: Eva Abrahámová, Jiøina Rážová
tel:
220 911 464
fax:
200 911 734
úøední hodiny: Pondìlí a Støeda : 8 až 17 hodin
Úterý a Ètvrtek pouze po pøedchozí domluvì.
Pátek: 8 až 14 hodin
Technicko – provozní èinnost (TPÈ) bude zajišována na stejné
adrese takto:
Kontaktní osoba: Jaromír Horváth
tel:
220 911 756
fax:
220 911 734
úøední hodiny: Pondìlí a Støeda : 8 až 17 hodin
Úterý a Ètvrtek pouze po pøedchozí domluvì.
Pátek: 8 až 14 hodin
Dále bychom chtìli obyvatele mìsta Roztoky informovat, že od
1.1.2008 dochází na základì usnesení zastupitelstva mìsta
Roztoky UZM 209-12/2007 ze dne 19.1.2007 ke zvýšení ceny
vodného na 26,83 Kè/m3 a stoèného na 26,89 Kè/m3, t.j celkem
vodné a stoèné 53,72 Kè/m3. Uvedené ceny jsou vèetnì 9 % sazby
DPH.
Dùležitou zmìnou pro letošní rok je zpùsob platby za vývoz
a likvidaci odpadních vod ze septikù. Usnesením RM 38-15/2007
ze dne 17.9.2007 bylo rozhodnuto, že od 1.1.2008 bude
poskytování dotace na vývoz a likvidaci odpadních vod pouze
u nemovitostí, které nelze prokazatelnì napojit na veøejnou
kanalizaèní sí ( v ulici, kde neexistuje splašková kanalizace).
S tím souvisí zpùsob platby za uvedenou službu. Z výše
uvedených dùvodù od 1.1.2008 obèané Roztok zaplatí pøi vývozu
septiku celou èástku dopravci a na základì dokladu o vývozu
budou o dotaci žádat pøímo na MÚ Roztoky - odbor OSRM.
A. Mutòanský

Mìstská knihovna
Jungmannova 966, Roztoky
Rádi bychom vás na stránkách Odrazu pravidelnì informovali
o nových knihách v mìstské knihovnì a zveøejòovali výbìr toho,
co si v knihovnì mùžete pùjèit. Kompletní pøehled získáte na web.
stránkách www.knihovna.roztoky.cz/.
Próza:
Boyd W.Petterson P.Reinerová L.Formanová M.
Tejkalová J.
Peroutka F.
Wodehouse P.
Pilcher R.

Každé lidské srdce
Jít krást konì
Èekárny mého života
Trojdílné plavky
Mùj øecký rozvod
Mluví k vám Ferdinand Peroutka
Láska mezi slepicemi
Nebe plné hvìzd

Thrillery a kriminální pøíbìhy:
Rollins J.
Ledový ostrov
Khoury R.
Svatynì
Reichs K.
Svaté kosti
Vondruška V.
Vládcové ostatkù
Cestopisy
Hála D.
Kamer K.
Mikušová M.

Patagonií v sedle
Doktor na Everestu
Žila jsem v Africe

Literatura faktu
Gudmunsson B. V barvách Afrika Korpsu
Bártl S.
Záhada konvoje PQ 17
Odborná a nauèná literatura
Køesadlová L.
Exotické rostliny v nádobách
Bailey G.
Pes a jeho øeè
Hora P.
Slavní a mlsní U zlaté hrušky
------Vlaky-historie železnièní dopravy a 1000
fotografií
Pùjèovní hodiny
Po 12.00-18.00 h.
Út 9.00-17.00 h.
St 12.00-17.00 h.
Èt 12.00- 17.00 h.
Pá zavøeno
Kromì knih je možné si v mìstské knihovnì zapùjèit i èasopisy.
Seznam titulù, které odebíráme, bude uveøejnìn v pøíštím èísle
Odrazu.
Tìšíme se na vaši návštìvu
Za mìstskou knihovnu A.Urxová

Mìsto Roztoky a firma
si Vás dovolují informovat o zmìnì svozové firmy na svoz
komunálního odpadu ve Vašem mìstì od 1.února 2008.
Firma REGIOS a.s., která vyhrála výbìrové øízení, bude
zajišovat svoz popelnic a kontejnerù o objemech 110L, 120L,
240L, 1100L z jednotlivých domácností. Tato služba bude
poskytována mìstem v rámci schváleného systému nakládání
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s odpady v obci a placena z vybraných poplatkù za provozování
„systému“. Právnické osoby a
fyzické osoby oprávnìné
k podnikání si musí svoz odpadu zajistit individuálnì a pøi
pøípadné kontrole prokázat, že nakládání s odpady je v souladu se
zákonem!
Sbìrné nádoby si obèané mohou buï ponechat stávající, nebo
zakoupit èi pronajmout nové v provozovnì firmy Regios a.s.
v Úholièkách. Po pøedbìžné dohodì bude nádoba dovezena až na
místo urèení.
Bìhem následujících dvou mìsícù mùže v jednotlivých pøípadech
dojít v rámci optimalizace svozu ke zmìnám svozových dnù.
O zmìnách budou
obèané pøedem upozornìni letáèkem
vhozeným do poštovní schránky.
V pøípadì jakýchkoli dotazù èi problémù se svozem nás
kontaktujte na níže uvedených èíslech.

Zmìna sídla
Okresní správy sociálního zabezpeèení
Praha – západ
Ve dnech 11. - 14.bøezna 2008 probìhne stìhování Okresní správy
sociálního zabezpeèení Praha – západ do nového sídla v ulici

Sokolovská 855/225, 3. patro, 190 00 Praha 9.
V tìchto dnech bude OSSZ Praha – západ pro
veøejnost zcela uzavøena.
Podatelna bude v provozu pouze pro pøíjem podání na nové adrese
v prostorách klientského centra OSSZ Praha- západ, Sokolovská
855/225, Praha 9, 11.-.14.3.2008 v dobì od 8:00 do 16:00 hodin
Telefonní spojení po dobu stìhování bude omezeno, kontakt do
nového sídla bude od 12.3.2008 na tel. è. 284005301 – sekretariát
OSSZ.

REGIOS a.s.
Úholièky 215, 252 64 Velké Pøílepy
Tel.: 220 930 524
Fax: 220 930 523

Od pondìlí 17.3.2008 zaène na OSSZ Praha – západ plný provoz
dle standardních úøedních hodin.

BEZPLATNÁ LINKA: 800 101 102

Èíslo úètu pro odvod pojistného na OSSZ Praha – západ se nemìní.
Spojení do nového pùsobištì: metro trasa B stanice Vysoèanská
Všem velice dìkujeme za pochopení.
OSSZ

Nalezená fena nìmeckého ovèáka
V sobotu dne 12.1.2007 byla v ulici Žirovnického
odchycena mladá fena nìmeckého ovèáka. Fena byla
zranìná, mìla na høbetì velkou tržnou ránu. Nyní se již
zotavuje, a proto pro ni hledáme nového zájemce. Fenka je
hodná, poslušná, èistotná a dobøe hlídá.
Další informace o nalezené fenì lze získat na tel. èíslech
220 400 239 nebo 220 400 264.
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Z HISTORIE MÌSTA

Historické repetitorium
aneb
Roztocký ulièník, èást VII.
Kdyby nedošlo k pádu železné opony v roce 1989, bezpochyby
bychom dnes bez velkého nadšení uzavírali pracovní závazky na
poèest 60. výroèí tzv. Vítìzného února a jistì bychom mìli
v Roztokách i ulici, která by tento kritický mezník naší novodobé
historie pøipomínala. Leè, vše se vyvinulo jinak a v rejstøíku
roztockých ulic pøežila jediná, která ještì zavání naftalínem doby
minulé, a to ulice Obráncù míru. V roce 1990 byla také na
seznamu ulic, které jsme chtìli pøejmenovat - jednak proto, že
„obránci míru“ byli synonymem „bojovníkù za (sovìtský) mír“,
a také proto, že s “obranou míru a socialismu“ jsme mìli od srpna
1968 své praktické zkušenosti. Návrh však tehdy narazil na odpor
nìkterých obyvatel této ulice, kterým bylo zatìžko si nechat
vystavit nové osobní doklady. Možná, že dnes již svùj názor znìnili,
ale název pøežil, jako historická rarita pro naše potomky.
Proto v této kapitole svùj zájem obrátím smìrem zcela odlišným,
do hluboké, napùl temné historie.
St. Boloòský

Nejpozoruhodnìjší byly výrobky z danèího, jeleního a srnèího
paroží, medvìdích, koòských, vydøích a tchoøích zubù a dalších
kostí, mezi nimiž nechybìly ani kosti lidské! Rýzner zde totiž
nalezl také dvì lidské kyèelní kosti provrtané v oblasti kolen.
Zatímco komise lékaøù vyslovila domnìnku, že se jedná o lyžiny
prehistorických sánìk, Rýzner byl v tomto ohledu skeptický
a domníval se, že má pøed sebou doklad výkonu útrpného práva mimoøádnì bolestivého vrtání kolen delikventa. Nalezl též nìkolik
amuletù, mimo jiné též z èlánku malíèku lidské ruky. Odkryl také
pozùstatky obytných, tzv. kùlových staveb. Nìkteré chaty byly
zahloubeny do terénu jako polozemnice. Sídlištì tìžilo z pøíznivé
konfigurace terénu - bylo pøístupné jen z jižní strany, z ostatních
stran ho chránil strmý skalnatý sráz. Ochranu hradištì ještì na
východní a západní stranì umocòovaly valy. Rýznera však nejvíc
zaujaly keramické nádoby, vyrábìné ještì bez hrnèíøského kruhu,
s nezvyklými uchy ve tvaru býèích rohù (ansa cornuta) a v podobì
mìsíèního srpku (ansa lunata), které mìly ani ne tak praktický,
jako spíše nábožensko- rituální význam.
Podobných výšinných sídliš bylo pozdìji odkryto ve støedních
Èechách asi tøicet, napø. ve Vraném u Slaného, Na Zámkách
v Praze-Bohnicích (naproti Sedlci) a v pražské Šárce. Z nejnovìjších objevù této kultury je nález na staveništi úholièské
velkoskládky.Objekty øivnáèské kultury byly nalezeny
v nejvyšším bodì terénu, s dokonalým výhledem na
Øivnáè. Lze se tedy domnívat, že existence obou lokalit,
vzdálených od sebe 1 850 m, má pøímou souvislost.
Na základì tzv. radiokarbonové kultury byla existence
øivnáèské kultury zaøazena do období let 3 000 - 2 500
pøed n.l. Odkud etnikum této kultury do našich krajin
pøišlo, se lze jen domnívat, kam posléze zmizelo, je ještì
záhadnìjší.
Až bude, jak napsal básník,„definitivnì pøištìbetáno
jaro“, podniknìte vycházku na Øivnáè. Pøi dobré
viditelnosti uvidíte nejen rostoucí „tabulovou horu“
skládky Regiosu, ale i Øíp a Èeské støedohoøí v pozadí
meandrující Vltavy. Když si odmyslíte množící se lidská
obydlí, pokocháte se pohledem na scenérii, která se
nabízela lidu se záhadnou øivnáèskou kulturou již pøed
5 tisíci lety.

Tajuplný vrch Øivnáè.

Stanislav Boloòský

V Žalovì máme ulici Pod Øivnáèem, strmì stoupající od ulice Na
Valech k ulici U Háje, z níž pokraèuje pìšina na vrch Øivnáè.
Øivnáè je archeologickou rezervací, s ponìkud zpustlými
tøešòovými sady a divokou náletovou vegetací. Je to ovšem také
místem dalekého výhledu do krajiny a ostrùvkem romantické,
civilizací nepøíliš zkažené krajiny.
V místech, kde øeka Vltava ladným obloukem opouští Žalov, tyèí
se nad øekou èerné skalisko vrchu Øivnáèe. V pozdní dobì
kamenné zde bývalo tvz. výšinné sídlištì. Zbudoval ho zde
neznámý lid s kulturou, jejímž poznávacím znakem se staly
hlinìné, dobøe pálené nádoby s neobvyklým rohatým uchem ve
tvaru pùlmìsíce, vyènívajícím obìma hroty vysoko nad okraj
nádoby. Tuto kulturu pojmenoval archeolog MUDr. Rýzner podle
místa nálezu - kulturou øivnáèskou. Rozhodl se tehdy “na vlastní
náklady pastvištì øivnáèské až na skálu rozkopati“. Rýznerùv
dùkladný prùzkum pøinesl v letech 1881-3 pozoruhodné výsledky.
Nalezl zde množství kamenných, keramických i kostìných
pøedmìtù, a to na vysoké úrovni øemeslného zpracování.

14

Typický džbánek øivnáèské kultury s uchem ve tvaru pùlmìsíce
(SM v Roztokách)

CO SE DÌJE VE MÌSTÌ

Rychlejší než Pavel Bém
Už jsou to nejménì dva roky, kdy jsem na stránkách Odrazu psal
o zámìru dobrovolného svazku obcí Pøemyslovské Støední Èechy
obnovit v severozápadním okolí Prahy a na Slánsku sí polních
cest, propojit je s existujícími a nepøíliš frekventovanými
silnièkami a dát tak možnost domácím i turistùm pøijíždìjícím
zvenèí, aby bezpeènì po svých nebo na kolech poznávali tento
kraj. Pak se objevil ještì èlánek a mapka v našich
Pøemyslovských listech – a nastalo ticho.
Ta dlouhá pauza a neèinnost byly vynucené. První fázi našeho
zámìru, poøízení projektové dokumentace na páteøní trasu
zamýšleného systému cest, na Velký pøemyslovský okruh, jsme
dokonèili k poslednímu bøeznu 2006. Další pokraèování se
zadrhlo na tom, že program SROP, do nìhož bychom mìli tehdy
adresovat žádost o dotaci, byl už beznadìjnì vyèerpán, a nový,
Regionální operaèní program pro Støední Èechy, ještì kdesi
daleko na cestách mezi Prahou a Bruselem.
Asi pùlroèní zpoždìní ROPu je pro nás nemilé ze dvou dùvodù.
Tím prvním je fakt, že ministerstvo pro místní rozvoj,
poskytovatel první zhruba pùlmiliónové dotace na poøízení
projektové dokumentace, nám vyplatilo jen polovinu penìz
a druhou drží do doby, než požádáme o realizaci díla. A druhou je
zkrácení èasu na stavbu. Limity dané z evropského centra jsou
pevné, naše èeské zpoždìní s nimi nehne ani o den, a tak musí být
vše ukonèeno a vyfakturováno do 30. èervna 2010. A to je termín
šibenièní, zvážíme-li, že rozhodnutí o pøidìlení dotace se
dozvíme možná v kvìtnu, možná v èervnu letošního roku, že
okruh má délku skoro 90 kilometrù, z èehož rekonstruovaných
a opravovaných cest je sice jen asi tøetina, ale nároèné stavební
práce (jistì pro specializovaného dodavatele) si vyžádá
samostatný úsek podle levého bøehu Vltavy, kde je
vyprojektována mezi úholièskou vodárnou a propustkem pod
železnièní tratí pøed Letkami lávka s oporou v nové nasypané
hrázi pøi strmém bøehu øeky.
Pro pøipomenutí: na našem katastru zaèíná cesta u Vltavy
v Podmoráni, vede podle øeky do Potokù, tudy pak vzhùru,
k Levému Hradci a pak již pøipravenou stezkou MUDr. Rýznera
k Únìticím. A dál? Na Velké Pøílepy, Okoø, Zákolany, k Želenicím
a Podlešínu, po trase nìkdejší železnièní trati do Jemník, pak pøes
Slaný na Šlapanice, Zlonice, Hospozín, Èernuc a Velvary, poté
pøes kopec a okraj Kralup do Debrna, dále do Libèic a Letek –
a jsme opìt u již zmínìné lávky, která propojí levý vltavský bøeh
i most do Øeže.
Celé dílo bude stavebnì rozdìleno do dvou velkých a typovì
zcela odlišných èástí – první je lávka, druhou celý zbytek tras.
Start tìchto èástí se uskuteèní nejspíše v opaèném poøadí,
samozøejmì po výbìrových øízeních – a ty zaberou taky pár
mìsícù. Tedy reálný zaèátek stavebních prací se odsouvá kamsi
ke konci roku 2008 a drtivá vìtšina díla musí být odvedena v prùbìhu roku 2009, protože pro poslední rok nemùžeme riskovat
podobné vrtochy poèasí jako bøeznovou zimu pøed dvìma roky.
Ale abych nepøedbíhal. Až budete èíst tyto øádky, bude žádost
o dotaci na dílo v celkové hodnotì pøes 40 miliónù korun už do
regionálního operaèního programu nejspíš podána. Konkurence
v oblasti podpory, která se týká obecnì turistického ruchu, bude
obrovská, i když kvalitnì pøipravených projektù oèekávám

podstatnì ménì, než je nyní celkový poèet nezávazných
potenciálních zájemcù. Pøed svými nejbližšími spolupracovníky
jsem také dost furiantsky prohlašoval, že pro devadesátiprocentní
dotaci (maximální možná výše podpory je 92,5 %) si pùjdeme
jako pro housky do krámu – ale opravdu tomu projektu vìøím.
A rozhodnì vìøím tomu, že levý vltavský bøeh mezi Podmorání
a Libèicemi bude bezpeènou stezkou pro pìšáky a cyklisty
propojen døív, než se hlavnímu mìstu (a možná i Støedoèeskému
kraji) podaøí dokonèit severní èást obchvatu hlavního mìsta.
Jarda Huk

Sbor dobrovolných hasièù
Dovolil bych si Vám krátce pøiblížit
èinnost a poslání dobrovolných hasièù
v našem mìstì. Pod pojmem „Dobrovolní
hasièi“ se skrývají dvì organizace, které
jsou úzce propojeny.
Je tøeba rozlišovat Sbor dobrovolných
hasièù - obèanské sdružení a Jednotku
sboru dobrovolných hasièù, jejíž zøizovatelem je mìsto Roztoky.
Obèanské sdružení je nezisková organizace jejímž cílem je
vytváøet podmínky k ochranì života, zdraví a majetku pøed požáry
èi jinými živelnými pohromami a událostmi. Podílí se i na
vzdìlávacích, sportovních, kulturních, spoleèenských a jiných
akcích. Financuje se z vlastních zdrojù, nebo od sponzorù.
Jednotka sboru dobrovolných hasièù zasahuje pøímo u požárù, èi
u jiných událostí. Jednotku financuje mìsto, k dispozici jsou nyní
dvì zásahová vozidla, cisterna a terénní vùz. Hasièi nevykonávají
stálou službu na hasièské stanici, a sejdou se ve zbrojnici až
v pøípadì poplachu. Èlenové této jednotky vyjíždìjí k pøípadùm do
deseti minut po nahlášení události. Èlenství ve výjezdové jednotce
je již podle názvu dobrovolné a tudíž za nìj není pobírán plat.
Èlenem takové jednotky mùže být osoba starší 18let, v dobrém
zdravotním stavu. Není potøeba nìjaké speciální vzdìlání, jen
nauèit se pracovat s dostupnou technikou a chu pomáhat.
To bylo struèné nastínìní èinnosti výše uvedených sborù.
Za uplynulý mìsíc naše výjezdová jednotka zasahovala u dvou
pøípadù. Oba se událi v katastrálním území obce Tursko. První
z nich se stal na betonových retardérech umístìných na
komunikaci na okraji obce. Pøi této dopravní nehodì byla lehce
zranìna posádka osobního vozu, kterou záchranná služba pøevezla
do nemocnice. Naše jednotka se podílela na odstranìní následkù
nehody a usmìròovala dopravu. V druhém pøípadì došlo k požáru
sazí v komínì, jelikož ten byl ve velmi špatném technickém stavu.
Vìtší škody naštìstí nevznikly. Dobrovolná jednotka zasahovala
vždy s profesionálními hasièi.
Máte-li pocit, že by Vás tato dobrovolnická èinnost naplòovala,
mùžete vstoupit do naší dobrovolné jednotky a rozšíøit tak naše
výjezdové družstvo. Odmìnou za vykonanou práci Vám, kromì
dobrého pocitu, že pomùžete zachránit lidský život, mùže být
i díky od lidí, jimž ochráníte majetek. Kontaktovat mùžete velitele
jednotky pana Reného Šmída na tel.è. 607 843 815, èi jeho
zástupce pana Vlastimila Drchotu na tel. 604 965 010.
Starosta SDH Roztoky
Vlastimil Drchota
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Rekondièní cvièení kardiakù
s prvky jógy
(vhodné pro kardiaky i v seniorském vìku)
Chtìla bych pøispìt kamínkem do mozaiky rùzných tìlesnì
cvièebních aktivit obyvatel Roztok. Tímto kamínkem je cvièení
skupiny žen ze Sdružení zdravotnì postižených civilizaèními
chorobami ZO Roztoky. Jedná se o rekondièní cvièení s prvky
jógy pro lidi postižené kardiovaskulárními nemocemi. Cvièení
probíhá v Roztokách nepøetržitì již od roku 1992. Jsou mezi námi
totiž obèané, kterým je tìlesné cvièení životní nezbytností i pøes
omezující zdravotní problémy.
Cvièení je k tomu pøizpùsobeno. Jednak se cvièí speciální cviky
urèené právì pro lidi postižené kardiovaskulárními nemocemi,
jednak se provádí vybrané cviky z oblasti jógy. Cvièení je vždy
zahájeno èástí pro navození pøíznivé atmosféry pøed cvièením
a naše hodinové cvièení zakonèujeme relaxací. Pøed a po cvièení
provádíme zmìøení tepové frekvence, což je nutné vzhledem ke
zdravotnímu stavu cvièencù.

Vlastivìdný klub v Roztokách v r.2008.
Vlastivìdný klub bude v r.2008 poøádat 6 poznávacích zájezdù po
Èechách a Moravì,dvì pøednášky a jednu vycházku.
Zúèastníme se též akcí k výroèí transportu smrti koncem dubna,
výroèí ukonèení války v Evropì 8. kvìtna a pøi oslavách 28. øíjna.
Jednodenní autobusové zájezdy budou vždy v sobotu, v tìchto
termínech:
5.4.
26.4.
17.5.
14.6.
20.9.
11.10.

Sychrov, Hrubá skála, Turnov (Valdštejn)
Teplice láznì v Èechách, Komáøí vížka, Duchcov
Kromìøíž, Holešov
Borovany, Nové Hrady, Terezino údolí, Cukštejn
Havlíèkùv Brod, Žïár nad Sázavou, Zelená Hora
Frýdlant, Hejnice, Raspenava

Pøednášky:
26.2.2008 ve 14hod. komentovaná prohlídka výstavy „Dítì,
dìtství, mateøství“, velká výstavní síò muzea
v Roztokách, pøednáší Mgr. Marcela
Šášinková
18.3.2008 v 16.hod 150.výroèí narození Zdeòky Braunerové,
pøednáškový sál roztockého muzea, pøednáší
PhDr. Miloslav Vlk
Procházka:
29.4.2008 ve 14hod. Roztocké vily, sraz úèastníkù na rohu
Nádražní ulice a Tichého údolí. provádí Mgr.
Marcela Šášinková
Informace na tel. 220910548, 220910182
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Cvièení se skládá ze cvikù pro uvolnìní kloubù, dále pro posílení
svalových skupin nejèastìji ochablých a dechových
cvièení.Vždy dech je život. Že se jedná o cvièení prospìšné,
i když fyzicky nenároèné, svìdèí stálý zájem o nìj. Pøed cvièenci
je
nutné smeknout, protože se jedná pøevážnì o ženy
v seniorském vìku, které tuto svoji aktivitu provádí
s opravdovým zaujetím, protože samy poznaly, že cvièení
prospívá jejich celkové životní energii.
Cvièíme pravidelnì každé úterý od 9.30 – 11,00 hodin
v Základní umìlecké škole. V souèasné dobì je stav cvièencù
naplnìn. Pokud byste se chtìli dozvìdìt více o této tìlesné
i duševní aktivitì, mùžete pro bližší informace zavolat na
tel. 724 568 588.
Marie Habartová

Informace zdravotnì postiženým
1. Èlenové Svazu postižených civilizaèními chorobami v ÈR,
o.s., , mají možnost i v letošním roce shlédnout vybraná
vystoupení konaná v kongresovém sálu hotelu Academic za
zlevnìné vstupné (o 30%). Vstupenky jsou v prodeji u pí.
Faltové v klubovnì dùchodcù v úterý a ve ètvrtek odpoledne
dva týdny pøed pøedstavením.
2. V suchdolském plaveckém bazénu VŠZ jsou i nadále
vyhrazeny hodiny plavání pro zdravotnì postižené (na
zelenou a žlutou legitimaci) každý pátek kromì svátkù od
16 do 16.45 hod.. Doprava je individuální.
3. V ZUŠ pokraèuje cvièení kardiakù pod odborným vedením
(viz èlánek pí .Habartové).
4. Pokraèují 1x mìsíènì autobusové zájezdy do pražských
divadel. Bližší uveøejòujeme v našich informaèních
skøíòkách.
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5. Pro letošní rok byly zatím vypsány následující. rekondice
a ozdravné pobyty:

Ozdravné pobyty pro tìlesnì postižené
(bez dotace)

Pro rok 2008 plánuje okresní výbor SPCCH v ÈR, o.s.
J. Èesáková, tel. 220 930 113, mob. 605 505 124

následující ozdravné pobyty :

Onemocnìní vertebrogenního systému :
6.5. – 15.5. Láznì Bìlohrad,

8.3. – 18.3. Luhaèovice, cena (bez dopravy) 4 700 Kè
2.5. – 9.5. Žïár nad Sázavou, cena za ubytování 1 600Kè,
ostatní si platí úèastníci sami

K. Brtníková, tel.235 351 100,605117328

19.7. – 26.7. Janské Láznì, ubyt. v hotelu Astoria, plná penze,

Diabetici :

bazén, tìlocvièna mimo objekt (ne dennì), cena bez dopravy

15.5. – 25.5. Láznì Bìlohrad

3 300Kè.

J. Myšková, tel. 224 933 072, mob. 606 361 447

20.9. – 27.9. Liptovský Ján, hromadná doprava autobusem, který
zùstává po dobu pobytu k dispozici. Cena 5 520Kè za

Kardiaci :
25.5. – 4.6. Láznì Bìlohrad

dopravu, ubytování, polopenzi, výlety po okolí. Vstupné do

B. Fišerová, tel.311 670 572, mob. 728 365 872

železitých lázní si platí úèastníci sami.

Cena pobytù není zatím stanovena, protože není známo,

6. Informace o našich akcích vyvìšujeme v informaèních
skøíòkách v Roztokách u pekárny, u lékárny a v Žalovì v ul.

jakou dotaci na nì ministerstvo poskytne.

Pøemyslovské. Aktuální informace najdete také v klubovnì
Zájemci se mohou pøihlásit u vedoucích rekondicí do
19.února 2008. Ti jim také poskytnou veškeré informace.
Závazné pøihlášky potvrzuje pí. Faltová v klubovnì

dùchodcù v Havlíèkovì ulici. Klubovna slouží všem
obèanùm našeho mìsta a je otevøená každé úterý a ètvrtek od
14 hodin.

dùchodcù.
Marie Nadrchalová
Pro onemocnìní vertebro a tìlesná postižení (bez dotace) je
plánována rekondice v termínu 26.6. – 4.7.
K.Brtníková

v Deštné ,

pøedsedkynì SPCCH v ÈR,o.s.
ZO Roztoky
tel. 220910708
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Zákon ve stoce, již podruhé
Nepatøím k tìm, kteøí se radostnì louèí s uplynulým rokem, ale
ten rok se sedmièkou na konci se nìjak nevyvedl. Horší je, že ani
ten nový nezaèal lépe.
První zasedání našeho zastupitelstva v novém roce neslibovalo
podle programu žádné velké diskuse. Mnohokrát pilovaná
a vylepšovaná smlouva mezi mìstem a firmou Regios, která
pøevzala již svoz komunálního odpadu, byla hlavnì zásluhou
kolegy Štochela pøece jen dovedena ke stavu k podpisu
pøijatelnému a rozpoèet na rok letošní se teprve rodí na schùzkách
lídrù volebních stran. Zúètovat jsme však nejprve museli s tím
minulým. A v tom byl problém.
Zastupitelstvo na pøedchozím zasedání již pøijalo dotaci, kterou
mìsto získalo na rekonstrukci stoky v Nádražní ulici. Schválilo
také vyèlenìní adresné rezervy, nezbytné pro to, abychom jako
pøíjemce dotace doložili poskytovateli, že jsme finanènì
zpùsobilí zbytek hodnoty díla doplatit. Nezbývalo nic jiného než
dílo na konci stavby vyúètovat a uvolnit tolik z adresné rezervy,
aby spoleènì s dotaèními penìzi dostala firma to, co jí náleží za
øádnì odvedenou práci podle smlouvy s mìstem.
Jenže – o tom uvolnìní penìz z adresné rezervy mìsta jsme se
dozvìdìli až v materiálech pro zasedání první letošní schùze
zastupitelstva, a to formou lakonického sdìlení, že peníze již byly
firmì vyplaceny a že je na nás, abychom to zpìtnì, ve vyúètování
zbytku roku 2007, posvìtili.
Hodnì dlouho jsme se nad tím materiálem pøeli, kromì jiného
taky proto, že pár velkých položek bylo v rozpoètových
tabulkách zmateènì oznaèeno a v seznamu pøijímaných
rozpoètových zmìn v závìru roku 2007 (èi jako finanèníci øíkají
ve 13. období) v pøíjmech i výdajích chybìla již zmínìná dotace.
Ani finanèní výbor nám nepomohl, protože se odmítl takovou
„bramboraèkou“, jak øekl jeden z jeho èlenù, vážnì zabývat. Ale
hlavním problémem nebyly tyto zmatky a technické vady, ale
fakt, že v posledním roce již podruhé byl porušen zákon, který
kompetenci disponovat s penìzi, a tedy i uvolnit peníze z adresné
rezervy rozpoètu, pøiznává výluènì zastupitelstvu mìsta.
Dozvìdìli jsme se mnoho dùvodù, proè to slušnou a hlavnì
zákonnou formou udìlat údajnì nešlo. Že poslední faktura od
firmy byla doruèena (zèistajasna) dva dny po jednání
zastupitelstva, 21. prosince, a zastupitele nebylo již možné znova
svolat. Že jsme už vlastnì všechno odsouhlasili. Že dotace
musela být proplacena do konce roku 2007. I to, že tato dotace se
tak dlouho zdržovala vinou zlé vùle kohosi nejmenovaného, kdo
v ministerském zákulisí prý tahal za nitky proti mìstu. Skonèilo
to ètvrthodinovou pauzou, v níž jsem si s panem tajemníkem
vyjasnil ty zmateèné popisky u kapitol rozpoètu, a dobrali jsme se
toho, že aspoò úèetnì nebylo nic zanedbáno.
Vzali jsme pak na vìdomí stav rozpoètu ke konci roku 2007 a poté
vìtšina zastupitelù zvedla ruku i pro rozpoètové zmìny za
13. období vèetnì 2,9 miliónu korun vytažených z adresné
rezervy bez vìdomí a pøedchozího souhlasu zastupitelstva. Mezi
tìmi, kdo hlasovali pro dodateèné posvìcení platby za dílo, jehož
vyúètování nikdo z „obyèejných“ zastupitelù ani nevidìl, nebyl
ani jeden ze ètyø pøítomných èlenù ODS.
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Víme, že se náš protest neubíral správným smìrem, protože
kdyby bez našich hlasù rozpoètové zmìny neprošly, vytkl by
rozdíly mezi stavem skuteèným a odsouhlaseným mìstu
oprávnìnì auditor a následovaly by sankce. Mìli jsme však
svými hlasy pøikrýt to, že se porušuje zákon? Ano, mìli jsme svùj
nesouhlas dát najevo jinak. Víme to – a pøíštì už opravdu stejnou
chybu neudìláme.
Pøejme tedy paní starostce, abychom ve zbytku toho skoro
nového roku tøetí podobný pøípad nepotkali. Dvakrát projevilo
zastupitelstvo snad až pøíliš dobrou vùli. Ale znáte to: tøikrát
a DOST.
Jarda Huk

Nezbytná fakta k èlánku pana Huka.
Lze akceptovat sdìlení, že „pár položek bylo v rozpoètu
zmateènì oznaèeno“.
Nicménì, jak sám pan Huk pøiznává, po vyhlášení 15 minutové
pauzy na jednání ZM, bylo vše vysvìtleno vèetnì toho, že dotace
na havárii dešové stoky v Nádražní ulici byla v rozpoètu
promítnuta jak v pøíjmové, tak výdajové èástce.
Jestliže má pan Huk pochybnosti, dostává materiály pro jednání
ZM stejnì jako ostatní se sedmidenním pøedstihem, aby si
jakékoli nejasnosti mohl prokonzultovat.
To neudìlal a zcela úèelovì se ve svém èlánku toèí na své
„nevìdomosti“.
Vzhledem k tomu, že pan Huk byl garantem rozpoètu mìsta
v minulém volebním období, spatøuji jeho výhrady za zcela
úèelové.
Na havárii dešové stoky v Nádražní ulici byla poskytnuta
dotace Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) až poté, co
starostka osobnì intervenovala a doložila všechna relevantní
fakta.
ZM v rámci akce havárie dešové stoky v Nádražní ulici
a pøíslibu dotace z MMR odsouhlasilo vyèlenìní adresné rezervy
z rozpoètu mìsta (viz usnesení ZM v 11/07) na finanèní
spoluúèast akce.
ZM souhlasilo s pøijetím dotace na akci na svém jednání dne
19.12.07 (døíve relevantní záruky dotace nebyly k dispozici).
Takže je nám panem Hukem vyèítáno, že jsme, aè v souladu
s usneseními ZM, vyúètovali dotovanou akci pouze na rok 2007
v roce 2007!
Možná by nebylo od vìci, aby pan Huk jako garant rozpoètu
mìsta za minulé volební období vysvìtlil obèanùm mìsta
financování akce „Kanalizace Levohradecká“. Tehdy rada mìsta
rozhodla o navýšení rozsahu prací a tím i znaèném navýšení
rozpoètu, aniž by to bylo odsouhlaseno zastupitelstvem mìsta.
Pan Huk mluví o porušení zákona, zajímalo by mne, kterou akci
má vlastnì na mysli.
Ing.Schulz, tajemník MÚ
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Jedno ,,menší“ výroèí.
Pomalu se nám blíží 60. výroèí zahájení výroby antibiotik v ÈSR
(tedy v Roztokách), kterému se urèitì nìkdo na tìchto stránkách
bude vìnovat. Já bych chtìl jenom upozornit na menší, 50. leté
výroèí zahájení projekce a stavby ÈOV, dnes mìstské.
K dùvodùm a okolnostem její stavby se musíme vrátit do
minulosti. Tak jak v té dobì bývalo zvykem, odpadní vody se
z podniku „Penicilin n.p.“ vypouštìly rovnou do øeky. Po
úpravách roztockého jezu vznikl naproti podniku ostrov, v jehož
bližším rameni se tok Vltavy podstatnì zvolnil a neèistoty tak
zùstávaly u bøehu. Proto se odpadní potrubí prodloužilo za ostrov,
kde se v podstatnì vìtším proudu lépe naøedily a neohrožovaly
roztocké studny, ze kterých se zásobovali pitnou vodou obèané
Roztok. To se však bavíme již o roku 1953, který mìl pro
rozhodnutí o stavbì ÈOV asi zásadní význam. V tomto roce
pøišla letní povodeò, které se podnik jen tak tak ubránil (a tak
vznikl podnìt pro stavbu souèasné hráze) ale, což je v tomto
pøípadì dùležitìjší, byla dostavìna pøehrada Slapy. Její
dostavbou došlo (kromì zimních mìsícù) k podstatnému
ochlazení vody ve Vltavì a ke ztrátì její samoèistící schopnosti.
Od roku 1954 se z Vltavy pod Prahou stala v podstatì stoka. Svùj
rozhodující podíl na této situaci mìla Praha, ale ani na Roztoky se
nezapomnìlo, a tak podnik postupnì zaèal budovat ÈOV - kam
se zároveò pøipojovali i obèané Roztok.
Po nábìhu byla èistírna pøevedena pod Støedoèeské vodovody
a kanalizace a pøedpisùm a požadavkùm -jak podniku tak mìsta vyhovìla do poloviny 8o-tých let. To však již bìžela výstavba a
rozšíøení výroby podniku (nyní VUAB). Toto rozšíøení bylo sice
podmínìno stavbou další ÈOV, tentokráte jako pøedèistírny
pøímo v podniku, ale jak se v tehdejší dobì bìžnì stávalo tak se na
tuto stavbu nenašly kapacity a objednaná a zaplacená ÈOV
(dodána z bývalé NDR) skonèila na nìkolik let v bednách
u železnièní trati. Zrezivìlá a bez záruky byla do provozu
uvádìna od roku 1991. Nikdy se nepodaøil její 100% nábìh a tak
zpùsobovala problémy pùvodní ÈOV – kterou StèVaK pøedal
mìstu. Ani ta však nebyla bez problémù. V roce 1990 sice došlo
k dohodì o možném pøipojení èásti obèanù Suchdola
a k prodloužení kanalizace v Tichém údolí. Následnì v roce 1994
došlo k èásteèné a ne pøíliš povedené rekonstrukci a doplnìní její
technologie. A tak od poloviny 90-tých let bylo jasné, že obì
èistírny nevyhoví pøedpisùm a bude jen otázkou èasu, kdy
stoupající poplatky a pokuty donutí obì strany k jejich
rekonstrukci.
Jak mìsto Roztoky, tak VUAB si nechaly zpracovat rùzné
posudky, návrhy a nabídky jakým zpùsobem dále postupovat.
Vìtšina tìchto zpráv doporuèila jako nejlevnìjší a nejvýhodnìjší
spoleèný postup Mìsta a VUAB. Zároveò se jednalo s Únìticemi
a Statenicemi o možnosti jejich pøipojení a jejich požadované
kapacitì na MÈOV. Rozhodující byla asi v listopadu 1999
podepsaná „Dohoda mezi Mìstem a VUAB o spolupráci v oblasti
provozu èistírenských zaøízení“ následovaná smlouvou v kvìtnu
2000. Po upøesnìní požadovaných kapacit Mìstem Roztoky,
VUAB, Suchdolem, Únìticemi a Statenicemi byly mezi Mìstem

Roztoky, VUAB a.s. a provozovatelem Hydrií s. r.o. podepsány
smlouvy o financování celé akce a následném provozu. Mìsto
zhruba stála rekonstrukce 110 mil. Kè z toho cca zaplatilo tøetinu
v hotovosti, na tøetinu dostalo dotaci, a tøetinu si pùjèilo. Tuto
pùjèku mìsto splácí z pøíspìvku VUAB,na což ve vzácné shodì
zastupitelé i obèané rádi zapomínají.(Napø. v r.2007 mìsto mohlo
díky této filosofii vykázat pøíjem za èištìní odpadních vod ve výši
5,6 mil. Kè,a tak mùže v r .2008 investovat 2,8 mil. do nutné
rekonstrukce vodovodních øadù a 1,2 mil. Kè do výstavby nové
kanalizace).
V roce 2006 byly veškeré smlouvy znovu provìøeny a upøesnìny,
a finanèní vyrovnání bylo prakticky potvrzeno. Vlastní
rekonstrukce probìhla v letech 1999 až 2003. Nutno podotknout,
že byla pøerušena velkou povodní v roce 2002.
V souèasné dobì obì èistírny fungují podle pøedpokladù,
v souladu s legislativou i s požadovanou rezervou výkonu
a kvalitou vypouštìných vod. Až do roku 2020 by nemìlo dojít
k zásadním zmìnám a obì èistírny by mìly vyhovìt zákonu.
Z toho plyne, že sice budou nutné opravy a údržba, ale to pokryjí
novì pøipojovaní obyvatelé (takže peníze vložené do nové
kanalizace se vrací). Zásadní zmìny ceny stoèného (v øádech
100 % apod.), jak hrozí mnoha obcím této zemì, což mùžeme
èíst skoro dennì v novinách, se v Roztokách konat nebude!
Samozøejmì inflaèní zvyšování ceny v øádech procent (jako
v letošním roce) nás nemine.
Ještì jednou se vrátím do roku 2000, kdy zastupitelstvo mìsta
mìlo na stole protinávrh na podstatnì menší rekonstrukci,
v tehdejší dobì asi vyhovující, ale pøi souèasné legislativì
a rozvoji celého regionu by dnes znamenal celou novou
rekonstrukci MÈOV. Bouølivé spory o koncepci –technologii
èistírny,zda tedy tzv.deep-schaft (šachtová technologie,
šetøící citlivý prostor v blízkosti zámku) nebo klasická
technologie èetných venkovních aktivaèních nádrží, doutná
vlastnì dodnes.
Tehdejšího rozhodnutí zastupitelstva a jeho pohledu
do budoucnosti je nutno si považovat, a chci jen pøát
souèasnému zastupitelstvu mìsta mnoho takových prozíravých
rozhodnutí.
Petr Tøíska

P.S. Èasto se vyskytují fámy o tom , že máme nejdražší vodu v
republice. Kliknete-li na internet,zjistíte,že napø. v r.2007 platili
obèané v rùzných lokalitách o dost víc.Nìkolik pøíkladù:
Støedoèeské vodárny a.s.

56,53 Kè/m 3

Pražské vodovody a kanalizace a.s.

49.67 Kè/m 3

1.SÈV-a.s.- Øíèany

60,40 Kè/m 3

Hydria Roztoky

50.41 Kè/m 3

A tak si nenechte nic nabulíkovat, i když budeme letos platit víc,
díky inflaci a zvýšení DPH z 5 na 9%.
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JAMES BOND NENÍ TØEBA
V Odrazu 1/2008 kritizuje pan Boloòský postup Rady mìsta
(RM) pøi odvolání øeditelky ZŠ Roztoky. Svou kritiku uvedl
pøehlednì v pìti bodech.
Ad 1) Pan Boloòský opírá svou kritiku RM úvodem o statistiku.
RM pøi svém rozhodování však nemùže považovat takový faktor
jako nìjaké zásadní kritérium, nebo musí, resp. chce
upøednostòovat zájem obce pøed nìjakou statistikou.
Mimochodem za dobu, o které pan Boloòský hovoøí, se jedná
teprve o druhého odvolaného øeditele. K odvolání øeditelky
Barešové navíc byly objektivní dùvody, èehož se mùže pohledem
do pøedchozích usnesení RM dopídit každý.
Na druhou stranu je tøeba si úvodem uvìdomit, co pøinesla éra
starostování pana Boloòského:
Odvolání øeditele Vondry, což byl v té dobì pomìrnì velmi
jednoduchý úkon, nebo tehdy k tomu staèil pouho pouhý souhlas
Krajského úøadu (KÚ). Bylo by dobré pøipomenout, že pan
øeditel Vondra se tìšil pomìrnì znaèné oblibì a dùvody pro jeho
odvolání nebyly nikdy øádnì osvìtleny a pøímìr „politbyro“ je
celkem trefný, avšak na tehdejší RM.
Éra starosty Boloòského s sebou nesla další zajímavý úkaz – éru
øeditele Vody.
K tomuto øediteli již bylo øeèeno a napsáno mnohé, a již
v samotném Odrazu, ve všemožných peticích, na Zastupitelstvu
èi na Radì. Je doteï prohrou obce, že éra tohoto øeditele nebyla
ukonèena jeho odvoláním, ale že po „dohodì“ opouštìl školu se
„zlatým padákem“. Chceme-li pøesto nahlížet na odvolání
øeditelky Barešové z pohledu statistiky, je dobré dále namítnout,
že za tuto statistiku nese nejvyšší podíl viny právì éra pana
Boloòského.
Ad 2) Nechápu, jaká kritika na postup RM je ve druhém bodì
uvádìna. Zkrátka kontrola finanèního odboru MÚ v záøí 2007
zjistila závažné nedostatky a žádala o jejich nápravu. Doba od
záøí do prosince nemùže být žádným logicky uvažujícím
èlovìkem chápana jako doba èekání na chybu, ale naopak jako
doba èekání na nápravu.
Paní øeditelka byla odvolána z toho dùvodu, že v této dostateènì
dlouhé dobì nebyla schopna nápravu zaøídit. Jaké podmínky
stanoví školský zákon pro platnost odvolání øeditele je RM
dostateènì známo, což je patrno i z toho, že øeditelka Barešová
odvolána byla. Je otázkou, byl-li dostateènì znám školský zákon
RM za éry pana Boloòského. Neodvolání øeditele Vody svádí
k závìru, že nikoli.
Ad 3) Tøetí výtka k postupu RM by se dala pøirovnat k velmi
lacinému populistickému gestu, které od pana Boloòského,
jakožto bývalého starosty, který by mìl proceduru postupù
obecních orgánù jistojistì znát velmi dobøe a jakožto
zamìstnance školní inspekce, pùsobí dosti smìšnì. Pan
Boloòský nikde ve svém èlánku neuvádí, z jakých konkrétních
dùvodù byla øeditelka odvolána. Z toho lze dovodit pouze to, že
buï píše o nìèem, o èemž nezná fakta, nebo že tomu zkrátka
nerozumí.
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Øeditelka byla odvolána z toho dùvodu, že porušila právní
pøedpisy, a že ani po upozornìní na tuto skuteènost nesjednala ve
vìci nápravu. Tvrzení, že v této vìci postupovala RM jako nìjaké
„politbyro“ a nevyslechla školskou komisi èi školskou radu je
sice pravdivé, ale je tøeba uvést na pravou míru, že paní øeditelka
nebyla odvolána z dùvodu nìjaké nevhodnì zvolené vyuèovací
metodiky èi z obdobného dùvodu, ale jednak kvùli pochybením
ryze ekonomického charakteru (což nespadá do kompetence ani
školské komise, ani školské rady, nýbrž finanèního výboru, který
v celé vìci angažován byl a dokonce to byl právì tento výbor,
který si tohoto pochybení všiml a inicioval další kroky) a jednak
kvùli porušení vyhlášky o poètu dìtí pøi výuce.
Požadovat po radì školy èi školské komisi stanovisko
k ekonomickým pochybením je totožné, jako požadovat
stanovisko kominíka k výsledkùm práce truhláøe. Požadovat tyto
orgány o stanovisko k tomu, kolik dìtí je pøi hodinì v jaké uèebnì,
bylo shledáno pomìrnì zbyteèným, nebo že 33 x 1 je tøicet tøi, ví
krom osob ve školských orgánech i všichni žáci druhého stupnì
ZŠ, dokonce i vìtšina žákù stupnì prvního.
Vzhledem k tomu, že všichni èlenové souèasné RM základní
školu úspìšnì absolvovali, tuto otázku se rozhodli nekonzultovat.
Pevnì doufám, že tato výtka pana Boloòského pramení z toho, že
si pøed napsáním svého èlánku nezjistil fakta a nikoli z toho, že se
skuteènì cítí pohoršen tím, že RM výše uvedené dùvody
nekonzultovala s orgány zabývajícími se školskou
problematikou.
Ad 4) Osoèení RM za zvolení si „velmi neslušného a procesnì
nevhodného postupu“:
Pominu-li skuteènost, že v bodì 2) je vytýkáno, že o chystaném
odvolání øeditelky „se ví“ již od voleb do zastupitelstva a nyní je
RM vytýkáno, že paní øeditelka se o tom dozvìdìla až jako
poslední, nelze opomenout, že usnesení RM, kterým došlo mimo
jiné i k odvolání øeditelky, bylo paní øeditelce zasláno
prostøednictvím e-mailu již tøetí den. Stejným zpùsobem jsou
paní øeditelce (jakož i dalším organizacím, jejich zøizovatelem je
mìsto Roztoky) zasílána všechna usnesení RM.
Bìžné zaslání usnesení RM však zákon neztotožòuje s doruèením
odvolání z funkce, bylo tedy zapotøebí zaslat samotné odvolání
poštou. Je tedy zapotøebí èinit rozdíl mezi „doruèením nìèeho“
a „vìdìním o nìèem“. Pokud má pan Boloòský informaci, že paní
øeditelka se o odvolání dozvìdìla až pøi pøevzetí dopisu, nemùže
snad RM vyèítat, že paní øeditelka neète svùj e-mail. Pokud je
RM vyèítáno, že „celá obec“ o odvolání vìdìla døíve, je to patrnì
tím, že pøedmìtné usnesení RM bylo zveøejnìno na webových
stránkách mìsta, což si zøejmì dle informací pana Boloòského
pøeèetla celá obec opìt vyjma paní øeditelky.
Souèasná RM v této vìci ještì nikdy neudìlala výjimku, nebo je
toho názoru, že každý má právo vìdìt, co se v jeho obci dìje,
stejnì jako má právo vìdìt, kdo a jak ve vìcech veøejných rozhodl,
tj. usnesení této RM byla zveøejòována, jsou zveøejòována
a zveøejòována budou. Pevnì vìøím, že názor pana Boloòského,
že takováto transparentnost je velmi neslušná a procesnì
nevhodná, zùstane názorem ojedinìlým.
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Pátý bod snad ani nemùže normální èlovìk považovat za výtku
RM, resp. pøedpokládám, že snad ani pan Boloòský nemohl
myslet vážnì, èinit RM odpovìdnou za skuteènost, že paní
øeditelka plnì nevyužila své šance stanout ve funkci po
nekoneèných a nikým øádnì nevyøešených lapáliích s jejím
pøedchùdcem, stejnì jako snad nelze RM vytýkat, že øeditelka
musela zajistit vèasné zpracování školního vzdìlávacího
programu. Zaøazením tohoto bodu do výtek RM hodlal pan
Boloòský zøejmì pouze prokázat, že mezi jeho silné zbranì
rozhodnì nepatøí argumentace, logika, ani orientace v daném
problému.
Pøestože tak pan Boloòský spoleènì s nìjakým jedním rodièem
požadují, necítím potøebu, aby novým øeditelem ZŠ Roztoky byl
zrovna James Bond.
Bohatì by staèilo, kdyby nový øeditel byl schopným managerem,
pøirozenou autoritou se smyslem pro zodpovìdnost a empatií
a aby svou funkci bral jako své poslání. Zkrátka takový, jaká byla
pøevážná vìtšina øeditelù v historii naší školy. Vìøím, že takové
lidi se nám na trhu práce objevit podaøí. Koneckoncù pátrání po
takovýchto lidech je v zájmu všech, jak obce, tak obèanù, rodièù,
žákù i uèitelù.
Paní øeditelka byla odvolána z tìchto dùvodù:
1.

Stanovila úplatu ve školní družinì mimo rámec
Vyhlášky è.74/2005 Sb. Na provoz školní družiny
v roce 2006 vybrala od rodièù èástku ve výši 181 170,Kè, pøièemž prokazatelnì dle úèetních dokladù lze
doložit náklady na kroužky družiny pouze èástkou ve
výši 35 417,50 Kè. (Zpráva o výsledku pøezkoumání
hospodaøení ZŠ Roztoky ze dne 19.9.2007)

2.

Porušila vyhlášku è.48/2005 Sb. tím, že rozdìlila žáky
do skupin ve tøídì tak, že poèet žákù ve skupinì byl
vyšší než 30 dìtí.
V této záležitosti nebyl zøizovatel k udìlení výjimky
øeditelem osloven a øeditel jej o takovém rozdìlení žákù
ani neinformoval.

tohoto svalu je však pro naše zdraví zásadní. „Jaká je pánev,
takové je vše v tìle nad ní i pod ní!“ opakovala nám paní
Mojžíšovou školená instruktorka a více než zkušená rehabilitaèní
pracovnice. „A jaká má být pánev, aby vše nad ní i pod ní
(rozumìj: v pohybovém aparátu) bylo zdravé?“ „Podsazená!“
Podsazenou pánev drží tøi skupiny svalù. Svaly bøišní, hýžïové
a dno pánevní. Co se stane, když dva ze tøí dìlníkù, kteøí mají za
úkol nést tìžké bøemeno, odejdou, slovy instruktorky „na pívo“
a tøetího nechají „ve štychu“? Tøetí je pøetížený, hroutí se a je
v køeèi ze snahy odvést sám práci za tøi. To údìl dna pánevního,
odešly-li bøicho a zadek se svou svalovinou „na pívo“. Dno
pánevní nám bylo pøedstaveno jako sval podobný tvarem nádobì,
v níž jsou jako v míse uloženy orgány ve spodní èásti bøicha. Je-li
pøetížený, dostává se do sevøení, v nìmž pak trpí nedostatkem
prostoru, krve a kyslíku vnitøní orgány v nìm uložené (pohlavní
orgány, støeva, moèový mìchýø). To mùže být pøíèinou
nepøíjemností jako neschopnost orgasmu, menstruace bolestivá,
nepravidelná nebo mimo ovulaèní køivku, neschopnost poèetí,
neschopnost donošení dítìte a pøirozeného porodu, poruchy
moèení a inkontinence, vyhøezlá plotýnka, sklony k zácpì a jiné.
Nerovnováha v oblasti pánve se pøenáší do celého pohybového
aparátu (který prý tvoøí 80% váhy štíhlého èlovìka) a podílí se na
dalších zdánlivì nesouvisících potížích (bolesti hlavy, pøetížení
jiných svalù). Uvolnìní stažených svalù však musí nejprve
pøedcházet posílení svalù ochablých. Když svaly bøišní
a hýžïové zaènou plnit svou skuteènou svalovou funkci, dno
pánevní získá potøebnou podporu a uvolnìní. To daruje vnitøním
orgánùm dostatek prostoru a prokrvení pro zdravé fungování.
Toto vše a mnohem víc si v minulém století uvìdomila a na
svìtlo vynesla paní Ludmila Mojžíšová. Vytvoøila systém
jednoduchých a úèinných tìlesných cvikù pro harmonizaci
pohybového systému a dosáhla výsledkù v oblastech pro ni
samotnou neèekaných – kromì rehabilitací pohybového aparátu
pacientù i otìhotnìní mnoha žen, které se o to již dlouho marnì
pokoušely, zkvalitnìní intimního života, odstranìní problémù
inkontinence, upravení menstruaèního cyklu aj.
Petra Janoušová

Pevnì vìøím, že jako poslední prohøešek paní øeditelky bylo
nedávno zjištìno, že KÚ nedal souhlas se zøízením „specielních
tøíd“ (žáci se specielní poruchou uèení „SPU“ - celkem 26 žákù)
a to z toho dùvodu, že o souhlas nebyl požádán (musí žádat ZŠ).

Vítìzí zdravý rozum
nad ekolháøstvím?

Lze tedy konstatovat, že od doby zøízení onìch tøíd pøichází
rozpoèet ZŠ o nemalou èástku, nebo pøíspìvky KÚ na žáky se
SPU jsou výraznì vyšší než na žáky „normální“.

+
ijeme na zaèátku 21. století. Zatímco pøed sto lety bylo módní
být anarchistou nebo nejlépe komunistou, dnes je módní být
ekologickým aktivistou nebo alespoò zarputilým a zaslepeným
ochráncem pøírody.

Jiøina Roškotová, èlenka RM

V lednu o dnu (pánevním)
Jsou dna, jichž jsme se už urèitì alespoò nìkdy dotkli. Dno
penìženky, dno sil tìlesných nebo duševních. Už tušíme kde jsou,
jaká jsou a co nám pøinášejí (po setkání se dnem pøicházívá nové
stoupání). Záhadou nám možná zùstává v záhadných
souvislostech vyslovovaný pojem dna pánevního. Význam a stav

Zdá se, že se mnozí zaèínají nad mýty, které mezi nás zaseli
ekolháøi, zamýšlet a objevovat jejich nesmyslnost. Nad
nelogièností, kterou znamená podpora biopaliv jsem se již
zamýšlel ve svém èlánku Biopaliva - zkáza lidstva, který
naleznete na mém blogu (http://jakob.blog.idnes.cz). Nyní mohu
s potìšením øíci, že i mnozí evropští politici koneènì dostávají
rozum. Napøíklad eurokomisaø pro životní prostøedí Stavros
Dimas øekl: „Problémy v životním prostøedí a sociální problémy,
které zpùsobují biopaliva, jsou vìtší než jsme se domnívali.“

21

KOMENTÁØE, POLEMIKY, DISKUZE
Poslanci britského výboru pro životní prostøedí dokonce vyzvali
svou vládu, aby uvalila na využívání biopaliv moratorium.
Podobným pøípadem u nás jsou i vìtrné elektrárny. Jsou
ekonomicky a energeticky velmi neefektivní. To, že u nás rostou
jako houby po dešti, je zpùsobeno jen nesmyslnou dotaèní
politikou a garantovanou vyšší výkupní cenou než u normální
elektrické energie. Mezi další negativa patøí narušení krajiny,
ohrožení fyzického a psychického zdraví èlovìka a zvíøat,
znehodnocení cen nemovitostí v okolí èí v zimì nikterak
výjimeèné nebezpeèné bombardování kusy ledu. Dobrou
zprávou je, že napøíklad krajští zastupitelé na Vysoèinì apelují,
aby byla vìtší regulace vybudovávání vìtrných elektráren, èi
obèasné zprávy, že místní obecní úøad nepovolil podobnou
„ekologickou“ stavbu. Nejekologiètìjší masovou výrobou
elektrické energie je zcela jistì využití jaderné energie.
Paradoxní je, že ekologiètí aktivisté proti jaderným elektrárnám
tolik bojují a v tomto boji neváhají ani nasadit vlastní fyzické
zdraví. Je dobøe, že takovéto jedince ministr zahranièí Karel
Schwarzenberg zcela trefnì oznaèil: „Já vám nìco povím, já tyhle
magory znám, demonstrovat budou dlouho.“
Pøed sto lety nám lhali komunisti a postupnì dokázali ovlivnit
a zmást ohromnou masu lidí. Dnes se o totéž pokouší ekolháøi.
Být ekologiètìjší než sama pøíroda je obrovský módní hit,
doslova fenomén doby. Díky propracované demagogii získává
skupina ekolháøù èím dál vìtší spoleèenský i politický vliv.
V zákulisí jde však pøedevším o enviromentální business. Kdo
vydìlává na biopalivech nebo na vìtrných elektrárnách? Pøece
jen ten, kdo pøijímá štìdré státní a evropské dotace a díky tomu
mùže vydìlávat i na tomto za normálních podmínek
neekonomickém (ale i neekologickém) trhu.
Zdá se, že se ledy trochu hnuly, ale i pøesto se mìjme pøed ekolháøi
na pozoru. Vždy všichni víme, kam dospìly zárodky zaseté pøed
sto lety.
Jan Jakob
www.janjakob.cz

Únor bílý - èím ledviny sílí?
V únoru jsou nejcitlivìjším vnitøním orgánem ledviny. Zima
se totiž váže k prvku vody a ten v lidském tìle pøedstavují
právì ony (také moèový mìchýø a pohlavní orgány). Nabízí se
nám tedy možnost lépe než kdy jindy sledovat a zkoušet, co
našemu „ledví“ dìlá dobøe.
Základní úkol ledvin dle „školní“ medicíny tkví ve vyluèování
dusíkatých zplodin látkové výmìny a udržování stálého podílu
solí a vody v tìlních tekutinách. Dle tradièní východní medicíny
je zásadní jejich role „skladu“ tepla a životní síly. Na úrovni
duševní pak souvisí s odvahou (pøi silných ledvinách) a strachem
(pøi jejich oslabení). Jejich zdraví se odráží a zároveò jej lze
zpìtnì vyèíst ze stavu kostí, vlasù a sluchu.
Jev, na který ledviny reagují velmi citlivì, je množství
pøijímaných tekutin. Je-li jich málo, trpí stažením,
nedostateèným prokrvením a nemohou správnì plnit svou roli.
To se projeví bolestmi v bedrech a podél páteøe, tmavými kruhy

22

pod oèima, tmavou moèí. Je-li tekutin nadmíru, ledvinová tkáò je
pøíliš uvolnìná a oslabená a má tendenci propouštìt s moèí vìtší
množství minerálù z tìla ven. Mùžeme pak zaznamenat znovu
bolest v bedrech, zadržování vody v tkáních, otoky, slzení oèí,
vlhko v uších, váèky pod oèima, velmi svìtlou moè. Jaké
množství tekutin tedy dennì potøebujeme? Obecnì doporuèovaná množství (èasto s vážnými následky) nezohledòují
rozdílné potøeby každého z nás. Je tøeba vyjítz obsahu vody ve
stravì, stavu ledvin, z denních èinností a prostøedí, v nìmž se
pohybujeme, z roèního období, které klade na ledviny rùzné
nároky a neposlednì i z momentálního poèasí. Tak se mùže stát,
že sestává-li denní strava z polévky, obilovin, luštìnin a zeleniny
vaøených ve vodì èi páøe s pøimìøeným použitím soli a koøení,
budou nám v chladném vlhkém poèasí staèit dva až tøi šálky
tekutin dennì. Jíme-li však èasto chléb a jiné peèené, koøenìné
a slané pokrmy (sýry, slané maso, vejce...), z nichž mnohé navíc
obsahují i pøídavné chemické látky, bude tìlo k prùbìžnému
promývání ledvin potøebovat množství vody nìkolikanásobnì
vìtší. Pomùžeme si vnímáním skuteèných potøeb vlastního
tìla.
Co ještì mùžeme pro své ledviny udìlat? Nosit je v teple.
Dopøát si dostatek spánku. Pøijímat nápoje a potravu o teplotì tìla
nebo teplejší a nejlépe do tøí hodin pøed ulehnutím. Omezit nebo
vynechat potraviny, které se podílejí na vyplavování minerálních
zásob z tìla – mléèné výrobky, jednoduché cukry a slazené
potraviny a zejména nápoje. Mnoho odvahy!
Petra Janoušová

ŠKOLY, ŠKOLKY etc...

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Milí ètenáøi,
první mìsíc nového roku je za námi a s ním i naše první aktivity.
Tak co jsme to všechno vlastnì stihli?
Nìkteré tøídy zajely do Prahy obdivovat obrázky J. Lady.
Všechny tøídy I. stupnì se zúèastnily hudebního poøadu. Celá
škola se podrobila pololetnímu testování k vysvìdèení
a samozøejmì dle nového ŠVP probìhlo sebehodnocení žákù
i pedagogù. Žáci devátého roèníku již obdrželi pøihlášky na
støední školy a usilovnì pøemýšlejí, øeèeno témìø slovy Jana
Nerudy, „Kam s ní?“ Mohu Vám dùvìrnì sdìlit, že se mnozí
budoucí studenti pøi „úpravì“ známek na své nejdùležitìjší
vysvìdèení poøádnì zapotili. (A my taky.)
V polovinì ledna jsme také pøivítali naše eventuální rodièe, kteøí se
pøišli na neformální setkání s rodièi budoucích prvòáèkù
informovat na práci naší školy a prùbìh zápisu do prvních tøíd.
Naši nejmenší si 24. 1. pìknì užili èerveného dne a nezbývá, než
se tìšit na jarní prázdniny, které probìhnou od 3. do 9. bøezna.
Na „ètenou“ pøíštì se tìší
Vìra Zelenková

Comenius v Roztokách – mezinárodní projekt naší ZŠ
Již v minulém školním roce jsme psali o mezinárodním projektu
Comenius, ve kterém naše škola spolupracuje s partnerskými
institucemi z Belgie, Norska a Slovinska. Loni jsme cestovali za
hranice my, tentokrát jsme na podzim pøivítali (chlebem a solí)
naše kolegy tady v Roztokách.
Setkání mìlo bohatý program, který byl rozdìlen na pracovní
a spoleèenskou èást. V pracovní èásti všichni partneøi prezentovali
své první výsledky a zkušenosti s novými zpùsoby hodnocení,
zamysleli jsme se, proè chceme zmìnu a jak budeme pokraèovat.

Ètvrtého prosince 2007 v Jesenici vyhráli ve skupinì D lepším
skóre postup do finále, které se odehrálo 13. 12. 2007 tamtéž. Do
finále se kromì nás probojovala družstva ZŠ Rudná, Èernošice
a Hostivice. Naši chlapci se po celou dobu konání této soutìže
nikdy do finále nedostali. Poèítali jsme, že budeme zøejmì ètvrtí.
V prvním utkání jsme porazili Hostivice 2:1 a tím se rýsovalo
alespoò 3. místo. Pak jsme s Rudnou neèekanì vyhráli 3:1 a to se už
schylovalo k senzaci, protože Rudná byla loòský vítìz. V tøetím
zápase jsme zbyteènì prohráli s Èernošicemi 2:0. O vítìzství opìt
rozhodovalo skóre, protože Èernošice, Roztoky a Rudná mìly
stejný poèet bodù. Na poèet støelených branek na tom bylo nejlépe
družstvo Rudné, druzí byli chlapci z Roztok a tøetí Èernošice.
Z umístìní máme nesmírnou radost. O vítìzství se zejména
zasloužil brankáø Ríša Hodan a støelci branek Milan Køeèek,
Kuba Kapitán a René Šmíd. Pro úplnost dodávám, že dívky se
také úèastnily, ale nepostoupily ze skupiny. Kromì Mníšku (1:1)
prohrály se všemi ostatními družstvy.
M. Jungwirthová

Èervený den – Den s Karkulkou
Èervený den využili žáci 1.B k putování s Karkulkou. Kromì
úkolù, ve kterých museli využít toho, co se ve škole nauèili,
pomáhali Karkulce s dárky pro babièku. Sbírali jablíèka a za každý
správnì splnìný úkol dostali kytièku do kytice pro babièku. Foto
ve fotogalerii naší ZŠ.
O. Janoušková

Èervený den v 1.B

Kromì práce ale na nás èekala další setkání – s paní starostkou Ing.
O. Vavøínovou na Mìstském úøadì, s uèiteli a žáky školy na
vernisáži výstavy Roztoky oèima dìtí , ale i pøi obìdì ve školní
jídelnì. Zajeli jsme také na výlet – do skláren v Nižboru, kde jsme
mìli možnost prohlédnout si výrobu i promluvit si s panem Ing.
Rücklem, majitelem skláren, o jejich zpùsobech hodnocení
zamìstnancù. Navštívili jsme Muzeum èeských Betlémù
a prohlédli si Karlštejn, Levý Hradec i zámeèek a Støedoèeské
muzeum v Roztokách.
Mùžeme øíci, že naši partneøi od nás odjíždìli okouzleni
atmosférou naší školy, naší pohostinností i krásami naší vlasti.
Naše partnerství pøerùstá v hlubší svazek. Alespoò èásteènì
dùkazem toho je text, který jsme dostali jako dar ve formì obrazu
od pana øeditele z Belgie F. Vernplanckeho:
„Pøátelé jsou jako hvìzdy. Nemusíš je vidìt každý den, ale víš,
že tam jsou.“
A. Gabalová

ŠSL – 2. místo ve florbalu aneb „Chlapci, dìkujeme!“

Knižní bazárek bude v bøeznu
Máte doma hodnì knih, které již neètete a jsou uložené v krabici,
ale nechcete je vyhodit??? Stìhujete se a všechny knihy se vám do
nového bytu nevejdou??? Neváhejte a knihy pøineste již nyní do
ZŠ, Školní námìstí 470, od pondìlí do pátku v dopoledních
hodinách nebo po domluvì na tel.è. 736419287.
Ve dnech 27. 3. - 28. 3. poøádá ZŠ „Knižní bazárek“, na kterém
chceme knihy za drobný peníz nabídnout široké veøejnosti.
Nezapomeòte: „Bøezen - mìsíc knihy.“ (M. B.)

V prosinci jsme mìli velkou radost z úspìšného pùsobení chlapcù
ve florbalovém turnaji ŠSL Praha – západ.
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Ještì zpìt k vánoènímu knižnímu trhu
Poèátkem loòského adventu byl zorganizován tradièní knižní trh.
Mùže se zdát, že výtìžek z letošního knižního trhu byl
„hubený“oproti loòským roèníkùm , ale není tomu tak. Èástka,
kterou jsme získali pro žákovskou knihovnu školy, je 17 700 Kè.
V souèasné dobì jsou vybírány knihy pro žáky 1. a 2. stupnì
k mimoèítankové èetbì a doplòovány a obmìòovány knihy
pøevážnì pro nejmenší ètenáøe.
Dìkujeme všem, kteøí organizovali knižní trh, ale i tìm, kteøí
svým zakoupením knihy podpoøili dobrou vìc.
M. Bartulíková

provonìná svaøeným vínem se støídavì plnila a vyprazdòovala,
tøi králové zpívali a vítali pøíchozí, napeèené dobroty naštìstí
staèily
pro všechny…a vládla pohoda a dobrá nálada.
Porovnávaly se výsledky Matusa – malého zábavnìvìdomostního testíku, kterému mnozí neodolají a ovìøují si,
kolik toho ještì nezapomnìli ze zemìpisu, literatury, dìjepisu…
a jestli ty chytáky nìkde jsou opravdu chytáky.. Pøíchozí si mohli
letos koupit i výroèní triko s tøíkrálovým motivem – ètyøicítka se
pøece neslaví každý rok, tak a je památka. Kdo pøišel s dìtmi,
nechal je svézt v minikoèáøe taženém roztomilým poníkem nebo
jen pohladit si oslíka, oveèku èi lamu – to bylo letošní milé
zpestøení u pøíležitosti té krásné ètyøicítky.
Dìti se mohly v cíli pochodu potìšit se zvíøátky pana Laštovky

Tøíkrálová Okoø - pohled „ze zázemí“.
„Každý rok je jiný, okolí trasy se mìní, nìkteré zkratky
ubývají….ale tahle jistota zùstává“.To jsou slova jednoho
z úèastníkù pochodu poté, co se v cíli na roztockém zámeèku
s úsmìvem zakousl do tradiènì rozdávané buchty a zapil ji
horkým èajem. Doufejme, že sladká malièkost není tím hlavním
dùvodem, proè se stovky nadšencù každoroènì vydávají na cestu.
Nìkteøí brzy ráno, jakoby nemohli dospat, aby už už vykroèili do
nového roku tou správnou turistickou nohou.To jsou naše
„vlaštovky“ v cíli, pøicházejí kolem pùl 11 a je to zas taková naše
jistota, že je vše tak, jak má být. Tìch pár za ty léta už známých
tváøí znamená, že jsme sice zase o rok starší, ale stejnì nadšení
jako vloni a všechny roky pøedtím.

Ostøílení okoøští pochodníci i ti, co zde byli letos poprvé – všichni
pøišli s dobrou náladou a ta je naštìstí hodnì nakažlivá. Èím víc
lidí tenhle bacil v sobì nosí, tím lépe pro všechny okolo.A tak
nezbývá než si pøát, a v nás ten pocit vydrží hodnì dlouho.
A kdyby nìkdy nebylo až tak dobøe – nebojte, rok uteèe jako voda
a sejdeme se tu zas!
Všem, kdo se podíleli na pøípravì a pohodovém prùbìhu celé
akce – všem ochotným hlavám a rukám na ústøedí Asociace
TOM, vstøícným zamìstnancùm roztockého zámeèku, panu
Laštovkovi a jeho milému týmu za pùjèení zvíøátek, Pepemu,
Kuøeti ,Tradákovi, Lucce,Drábinkám,Týnì,Davidovi, Adamovi
za vytvoøení tøíkrálové atmosféry, Terezce za fotodokumentaci
všeho, co se na zámeèku dìlo, Tomáši Lévymu za doplòování
kalorií turistùm na trase, Jitce Ramdanové za pomoc pøi peèení
dobrot a všem ostatním, které jsem snad nejmenovala.
Díky vám!
Jindra Zoufalá, turistický oddíl mládeže

Rozhýbali jsme skoro tisícovku lidí
V krásných oblecích od Jindry Zoufalé
vítali Tøi králové promrzlé pochodníky v zámku
Letos už ètyøicátý roèník pøilákal rekordní poèet úèastníkù –
zpráva, že ze startu vyšlo okolo 750ti lidí, nám poránu trochu
vzala dech. Pøipoèítejme pøibližnì dvì stovky tìch, co se pøipojí
cestou…odeètìme asi tøetinu, která nedošla až do cíle – i tak bylo
na zámeèku celé odpoledne pìknì živo.Ti, co se potkají jednou za
rok právì tady, se vítali, jako by to bylo vèera, co se vidìli
naposledy. Nováèci se poznali snadno, chtìli platit za èaj…
S postupujícím dnem pøibývalo turistù, vyhøátá místnost
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Je mou milou povinností vztáhnout díky, které Jindra Zoufalá
smìrovala k leckomu ve svém okolí, i na ni: už øadu let se stará o
cíl Tøíkrálové Okoøe, neúnavnì vymýšlí a inovuje obleky králù,
zkrátka bez ní bychom nároènou akci vìru neuspoøádali!
Podìkování musí ale doletìt i za panem Šlancarem, který již
dlouhá léta pochod sponzorsky podporuje, paní starostkou
Dezortovou na Okoø, za její dcerou Bárou, a v neposlední øadì
k vedení našeho muzea, jmenovitì za paní øeditelkou Zemanovou
a panem Kulièkou, za jejich vstøícnost.Stejnì tak – tradiènì chválím šéfa Technických služeb pana Sládka. Skeletoni si
pøipravili vtipné šermování, zcela zapadající do atmosféry
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svátku Tøí králù a byli letos zvláštì originální-díky jim též. Ti
všichni nám letos pomohli rozhýbat bezmála tisícovku lidí,
pokud krom startujících zapoètu i rodiny, které se pøijely podívat
na Okoø jen na vystoupení Skeletonù èi se povozit na pánì
Laštovkovì koníku na zámeèku v Roztokách.
Tøíkrálového pochodu se k mé radosti zúèastnil i jeden z jeho
zakladatelù, Stanislav Boloòský – a je na místì upøesnit, že právì
on a jeho kamarád Boøek Mikulecký byli u zrodu Tøíkrálové
Okoøe v roce 1969.
Z Roztok pøijel na start do Veleslavína autobus nacpaný
roztockými pøíznivci této tradièní akce, kteøí ji vynechají
opravdu jen málokdy. To je prima, stejnì jako fakt, že krom
tomíkù-poøadatelù se tøíkrálového výšlapu zúèastnily oddíly
tomíkù z Podìbrad, Uštìka a pražský TOM STAN.
Co pohanìt, nad èím si postesknout? Strašnì se, k horšímu,
promìnila krajina! Kdysi pùvabná trasa modré znaèky je místy
nenávratnì znešvaøena- mezi Noutonicemi, Velkými Pøílepy
a Èerným Volem pøibylo množství obludných domkù
v podnikatelském baroku, jejichž okázalost ostøe kontrastuje
s místy strašlivými cestami a silnicemi. Mám pocit, že v tomto
smyslu Roztoky dopadly o malý kousíèek lépe…ale jen
o malý.Pochodník tahle místa projde co nejrychleji a doufá, že
mezi nemìnnými turistickými jistotami navìky zùstane
malebná (a novou zástavbou nezasekaná) víska Okoø, stejnì jako
Tiché údolí, kde se pøedloni instalovaná nauèná stezka stateènì
a zatím vcelku bez újmy drží.
Postesknu si i nad svými pøeklepy, kterých jsem se dopustil
v pøedminulém Odrazu, v anonci pochodu. Tu mi kolega Kantor
pøijal do èasopisu ještì po uzávìrce a je poctivé napsat, že chyby
v èlánku opravdu nepadají na jeho hlavu.
Vážení pøíznivci turistiky, poøadatelé Tøíkrálové Okoøe se na vás
tìší i na dalším roèníku, tentokrát 10. ledna 2009.

O nejkrásnìjší pomlázku.
V rámci Velikonoèního dne pro celou rodinu, který pøipravujeme
na Tyršovì námìstí na sobotu 15. bøezna, vyhlašujeme soutìž
O nejkrásnìji vyzdobenou pomlázku. Soutìže se mohou zúèastnit
jednotlivci i skupiny bez rozdílu vìku. Pøihlášky a další informace
na tel. 606 893 292 nebo na e-mailu v.drdova@volny.cz. Tìšíme se
na Vás!
Vlaïka Drdová

Slavnostní otevøení
nového ateliéru sdružení
Roztoè v Havlíèkovì ulici
V úterý 22. ledna 2008 jsme malou
podveèerní slavností otevøeli náš nový
ateliér v Havlíèkovì ulici. Po témìø
dvouletém úsilí jsme promìnili pronajaté
prostory od Mìsta Roztoky po bývalé
spoøitelnì v novì zrekonstruovaný ateliér umìlecké tvorby, který se
stane spoleènì s malým informaèním centrem dùležitým zázemím
pro èinnost našeho sdružení.
Krátkým vystoupením žonglérù a slavnostním pøípitkem jsme
pøivítali na 30 hostù, kteøí pøijali naše pozvání jako podìkování za
podporu a pomoc s nároènou rekonstrukcí prostor. Byli mezi nimi
dobrovolníci, donátoøi, lektoøi našich kroužkù i zastupitelé mìsta
vèetnì paní starostky Olgy Vavøínové. V ateliéru byla vedle malého
domácího pohoštìní pøipravena výstava dokumentující prùøez
bohaté èinnosti našeho sdružení, kterou uvedl krátkou hobojovou
suitou lektor hudebních kroužkù Adam Janoušek. V prostoru
budoucího informaèního centra mohli hosté shlédnout krátké slide
show fotografií Josefa Mirovského z akcí poøádaných sdružením
Roztoè v roce 2007 a promítání nového dokumentárního filmu
o Masopustu 2007.

Tomáš Novotný

V souèasné dobì probíhá v hlavní èásti zrekonstruovaných prostor
pravidelná výuka øemeslných kurzù (šití, keramika, vazba kvìtin,
døevoøezba), výtvarných a hudebních kroužkù (kytara, flétna,
bubny), dále výuka angliètiny, znakového jazyka a otevøený klub
deskových her. Bezbariérová úprava prostoru nabízí umìlecké
a øemeslné aktivity i dìtem a dospìlým s omezenou možností
pohybu. V nastávajícím období nás ještì èeká rekonstrukce vnìjší
èásti budovy a pøilehlého dvorku, dále poøízení vnitøního vybavení
informaèního centra, které zatím není v provozu.

Na Okoøi se tradiènì pøedstavila
populární skupina historického šermu Skeleton

Naše velké díky patøí všem vám, kteøí jste nám s nároènou
rekonstrukcí vnitøních prostor pomáhali, a již poskytnutím
finanèních prostøedkù nebo dobrovolnou prací a podporou
celého projektu. Mnohokrát dìkujeme!
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Již více než pùl roku probíhají v našem mìstì a jeho okolí kulturní
akce a tvoøivé dílny v rámci nového projektu sdružení Roztoè „
Buïte tu doma“. Cílem tohoto multikulturního projektu je
vzájemné obohacování tradicemi, zvyky i historií rozdílných
kultur. Dùležitým prvkem je zapojování místních rodin
minoritních etnik do pøípravy a náplnì tìchto akcí.
Možná jste již mìli pøíležitost se nìkteré akce zúèastnit a obohatit
se o bližší poznání kultury lidí, kteøí tu dnes žijí spoleènì s námi,
ale vítr je k nám zavál pùvodnì velmi zdaleka. Bìhem druhého
pololetí minulého mnozí z vás navštívili tvoøivou dílnu nazvanou
Islámská keramika, na jejíž pøípravì se podílela lektorka Lada

v Libèicích a také únìtické Vánoèní setkání
o vánoèních zvycích sousedù z cizích krajù.

a povídání

I v tomto roce bychom vás rádi pozvali na akce, kde hlavní slovo
nemá jen èeská kultura a její tradice. Mezi nejbližší bude patøit
Africká mozaika, viz. pozvánka, a Velikonoèní dílny 15.-16. 3 ,
na kterých se vedle malování vajec a pletení pomlázky dozvíte,
jak se tyto svátky slaví v zemích kolem nás. Více o chystaných
akcích v rámci projektu Buïte tu doma na www.roztoc.cz.
Podpoøeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci
finanèního mechanismu EHP a Norského finanèního mechanismu
prostøednictvím Nadace rozvoje obèanské spoleènosti.

Krupková Køesadlová a èesko-egyptská rodina Ramdamù.
Všichni úèastníci se mohli seznámit s historií arabské kultury,
vyrobit si stylovou keramickou konvièku a ještì ochutnat arabské
dobroty. Dalším zajímavým multikulturním setkáním byla
spoleèná oslava nejvìtšího amerického svátku Thanksgiving Day
pøímo v Roztokách díky americké rodinì Johna a Esther Waldrop,
kteøí tuto akci pøipravili a zasvìtili pøítomné do pùvodu svátku

Za sdružení Roztoè Veronika Nìmcová a Dita Votavová
Fotografie Josef Mirovský
www. roztoc.cz

Buïte tu doma
– projekt pro sblížení rozlièných kultur

Africká mozaika
16.2. 2008 v 16 hodin
ateliér sdružení Roztoè v budovì jídelny ZŠ

Setkání s africkým svìtem
v pohádkách a vyprávìní našich
sousedù, kteøí z rùzných koutù Afriky
pocházejí.
Hosté:
Ridina Ahmed - hudební súdánská
i novodobého prùbìhu oslav v USA. Známé Kubelíkovo trio tøí
roztockých umìlcù (Shizuka Ishikawa, Karel Fiala a Kvita
Bílinská) zahájilo v pøedvánoèním èase veèer inspirovaný
japonskou kulturou nazvaný Japonská mozaika. Následná
diskuze s pozvanými japonskými hosty z našeho kraje pøinesla
zajímavé otázky i odpovìdi na téma, jak se žije Japoncùm
v Èechách. V rámci projektu probìhly i další dílny inspirované
tradicemi dávných i blízkých kultur - Lampiónová dílna
v Roztokách, Podzimní, Vánoèní a Masopustní dílna
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pohádka „O krásné Zaynab“
rodina Ramdanù – egyptská pohádka
ÄO Neuvìøitelných dobrodružstvích troseèníka
na oèarovaném ostrovì uprostøed moøe“
Abu George – vyprávìní o životì v Súdánu
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Soutìžní leden na ZUŠ

ZÁPIS
PRO ŠKOLNÍ ROK
2008 / 2009

V novém roce se úsilí našich žákù a pedagogù zamìøilo
na soutìže ZUŠ. V letošním roce je vypsána soutìž
v oboru klavír, smyècové nástroje, akordeon a skladba.
Kromì poslednì jmenovaného se naše škola úèastní
všech oborù.

Zápis se bude konat : 11. – 12.bøezna
2008 v èasech od 10 – 15h
Žádost o pøijetí k pøedškolnímu vzdìlávání lze podat tìmito
zpùsoby :
1. osobním podáním žádosti o pøijetí k pøedškolnímu
vzdìlávání v MŠ
2. formou doporuèené poštovní zásilky pøijaté mateøskou
školou nejpozdìji dne 12.3.2008/ den zápisu do MŠ na
adresu :
Mateøská škola Roztoky,
Pøemyslovská 1193, 252 63 Roztoky
Poštovní zásilku prosím oznaète heslem „ Žádost o pøijetí „
Žádost doruèená poštou musí být øádnì vyplnìná, v opaèném
pøípadì nebude žádost do pøijímacího øízení zaøazena .
Výdej pøihlášek / dokument ke stažení : www.mspremyslovska.eu
/ bude probíhat i v rámci DNE OTEVÀENÝCH DVEØÍ , který
se bude konat : 26. a 27. února 2008 ve vyhrazených èasech od
15,30 do 16,30h
Podání žádostí k pøijetí / dokument je ke stažení na:
www.mspremyslovska.eu / nejpozdìji dne 12.bøezna 2008
Rozhodnutí o pøijetí (resp. o nepøijetí s možností se odvolat) obdrží
žadatelé do 30 dnù ode dne odevzdání žádosti. Další pøípadné
informace Vám ochotnì podáme na tel.: 724 772 290

V lednu probìhlo školní kolo a nutno dodat, na dobré úrovni.
Místy výbornou úroveò mìla klavírní soutìž. Do okresního kola
postupují Veronika Kalinová, Kristýna Pejøilová, Veronika
Šimková, Kateøina Trefná, Lenka Zahradníková, Lenka
Heømanová a Kryštof Pejøil. Doufejme, že toto bohaté
zastoupení v rùzných vìkových kategoriích pøinese své ovoce
v podobì postupu našich nejlepších do krajského kola. Soutìž
akordeonistù mìla tøi úèastníky – Zoru Nižòanskou, Alenu
a Hanu Voltrovou. Všechny postupují do okresního kola. V oboru
kytara si postup vybojoval David László, Filip Koøínek a Jan
Trefný. V houslích postoupili Terezie Trefná, Ingeborg
Stehlíková, Adam Ramdan a David Ramdan. Violoncello mìlo
dva zástupce, do okresního kola postoupila talentovaná
Ema Ramdanová a je jedním z uchazeèù o postup do
krajského kola.
Pøejme našim soutìžícím hodnì soutìžního štìstí v okresním
kole!
MgA. Bohumír Šlégl

Helena Váòová
øeditelka MŠ

ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK
2008 / 2009
MATEØSKÁ ŠKOLA
Spìšného 288, Roztoky 252 63
Zápis probìhne dne 17.3.2008 v èasech od 9.00 hod. – 16.30 hod.
Tento den v mateøské škole probìhne i DEN OTEVØENÝCH
DVEØÍ.
Výdej pøihlášek / dokument ke stažení na : bude dne 10.3.2008 od
16,00 – 17,00 hod.
Rozhodnutí o pøijetí ( o nepøijetí s možností se odvolat ) obdrží
žadatelé do 30 dnù ode dne odevzdání žádosti.
Veškeré další informace týkající se zápisu do MŠ Vám rádi
zodpovíme na telefonim èísle: 731 525 100
Jana Smržová
Øeditelka MŠ

Zápis do mateøské školy
v Havlíèkovì ulici
se koná 27.2.od 8.00 do 16.00 hodin. Souèasnì probíhá den
otevøených dveøí. Tìšíme se na Vás i Vaše dìti.
Srdeènì Vás zve
øeditelka MŠ Z. Kulhánková
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KULTURA

Po Stanislavu Boloòském. Janu Šibíkovi, Gariku Avanesianovi,
Romanu Sejkotovi, Kamilu Rodingerovi a Janu Šroubkovi se
v galerii chystá další fotografická výstava.

poèet již byl prezentován ve SMART GALLERY Janovského
v listopadu téhož roku. Tucet velkoplošných kvadrálù Jiøího
Hellera, grafické zpracování pøírodních námìtù poskytujících
pozorovateli zcela nové pohledy a tváøe pøírody bude v hotelu
Academic vystaveno premiérovì.

Jiøí Heller
Tucet kvadrálù a Køenovický rybník.
9.2.2008 – 31.3.2008

Autorský podíl pøi jejich vzniku byl potvrzen i prof. Miroslavem
Vojtìchovským jeho zaøazením do Výbìru, reprezentativní
výstavního souboru Asociace profesionálních fotografù ÈR pro
rok 2008.

Kvadrály jsou nejenom novým slovním oznaèením, dosud
nezaregistrovaným a neschváleným Ústavem pro jazyk èeský, ale
i jedním z nových fotografických souborù Jiøího Hellera. První tøi
velkoplošné zvìtšeniny byly vystaveny krátce po svém vzniku na
jaøe 2007 v Ambitu kláštera Františkánù na Jungmannovì námìstí
s názvem KVADRÁLY - Pocta Jiøímu Hanzlíkovi. Dvojnásobný

Výstavy v Galerii Academic v 1. patøe kongresového centra
Academic na Tyršovì námìstí v Roztokách jsou veøejnosti volnì
pøístupné.

Výstava fotografií v Galerii Academic
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Veronika Souralová
vedoucí galerie
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Nabídka Støedoèeského muzea
v Roztokách u Prahy
Chcete být aktuálnì informováni o vernisážích výstav a kulturních
akcích, které se konají v muzeu, prostøednictvím elektronické pošty?
Zašlete nám svoji e-mailovou adresu na:muzeum@muzeumroztoky.cz, jako pøedmìt prosím uveïte ADRESÁØ.
Muzeum nabízí kromì krátkodobých výstav a stálých expozic
v areálu zámku a ateliéru Zdenky Braunerové, více na
www.muzeum-roztoky.cz. rùzné koncerty, literární poøady,
výtvarné dílny a další. Zámecký park se sochami a vzácnými
døevinami Vám zároveò poskytne místo k odpoèinku a dìtem
prostor na probìhnutí. A novinka: vznikne tu nová mini kavárnièka.
Zámek a jeho okolí je místem poznání i odpoèinku pro celou rodinu,
odkud se dají poøádat procházky Tichým údolím do Únìtic, Hájem
do Suchdola, èi podél Vltavy na Levý Hradec, nebo pøívozem na
druhý bøeh Vltavy, kde mùžete pokraèovat napø. do Zoologické
zahrady nebo Malého máslovického muzea másla.
Tìšíme se na setkání s Vámi a Vašimi pøáteli.
Za Støedoèeské muzeum
Táòa Pekárková

Pruhovaná krása – kanafas od historie
po souèasnou tvorbu Evy Jandíkové

„sehráli“ komedii Štika k obìdu. Dlužno dodat, že pøedstavení je
postaveno na mistrných hereckých výkonech všech úèinkujících.
Mimické a pohybové kreace Václava Postráneckého, vitalita Kvìty
Fialové, hraná naivita Nadi Konvalinkové i rafinovanost Libuše
Švormové více než vyvážily dìj vcelku banálního pøíbìhu o tøech
starých pannách a jejich stárnoucím sluhovi
(a pøíležitostném milenci).
V únoru (17.) pøivítáme Tajanu Medveckou ve vynikajícím
pøedstavení pro jednoho herce od ruského autora Pavla Nilina
Poprvé vdaná, a 9.3. vystoupí v Academiku Pavel Zedníèek
s Janou Paulovou v lechtivém divadelním kusu s názvem Bez
pøedsudkù. Jste srdeènì zváni, vstupenky jsou v pøedprodeji
v recepci hotelu, hromadné objednávky na tel. 736 524 650.
Jaroslav Drda

Do Únìtic pøijel Teátr Víti Marèíka
s "Popelkou"
Sál únìtické Sokolovny se ve støedu 23. ledna zaplnil dìtmi a rodièi
a na dveøích pøilehlé hospody se objevil nápis "prosíme omezte
kouøení a hlasitý hovor". Diváci všech vìkových kategorií
oèekávali pohádku Popelka v podání potulného Teátru Víti
Marèíka. Poøadatelé slibovali nevšední a výjimeèný zážitek a nutno øíci, že nepøehánìli. "Vía má èisté svìtlo a nese ho
divákùm," napsal kdosi do návštìvní knihy "teatrálních"
webových stránek. Je to pravda.

Kanafas není jen proužkované povleèení na peøiny, které jsme
vídali u babièek, prababièek a v pohádkách, nebo kostkované
záclonky v oknech chalup. Od zániku prodejen Krásná jizba, které
nabízely kvalitní a originální èeské zboží, je daleko ménì možností
se s kanafasem setkat.
Støedoèeské muzeum vám toto setkání umožní. Od 8. února do
30. bøezna tu mùžete navštívit kromì výstav Dítì, dìtství, mateøství
a Sklo jako obal novou výstavu, kde se seznámíte
s historií této svérázné textilie a pøedstaví se vám rozmanitá tvorba
textilní výtvarnice Evy Jandíkové.
Eva Jandíková se po studiu na Vysoké škole umìleckoprùmyslové v
Praze vìnuje intenzivnì navrhování nových vzorù kanafasu,
z kterých pak napø. vzniká povleèení jménem Modøenec, Èekanka,
Gingo, závìs Proužky slunce, Povidla, pøehoz Durman, ubrusy,
prostírání. Eva Jandíková spolupracuje i s odìvními návrháøi
a vznikají tak originální odìvy pro galerie a malosériové kolekce.
Pøijïte se potìšit s pùvodní èeskou prací, za kterou Eva Jandíková
získala nìkolikrát i cenu Dobrý design.
Táòa Pekárková

Postránecký, Medvecká, Zedníèek…
Plejáda známých osobností naší kulturní scény na pódiu v hotelu
Academic se úspìšnì rozrùstá.
V polovinì ledna jsme mìli možnost shlédnout koncert Jitky
Vrbové. Mimo scénu je to nenápadná starší dáma malé postavy, ale
jakmile zazpívá na jevišti první tón, je zøejmé, že se jedná
o zpìvaèku mimoøádných kvalit. Svùj neopakovatelný alt využívá v
neuvìøitelné šíøi žánrového zábìru – zazpívá skvìle cokoli od
swingu a jazzu až po obyèejnou trampskou píseò.
Poslední lednovou nedìli patøil sál hotelu Academic hvìzdnému
kvartetu Postránecký, Fialová, Švormová, Konvalinková, kteøí

Když hned na zaèátku pøedstavení zaène principál, herec
a loutkoherec v jedné osobì narychlo "nìco zaøizovat" a pak
poprosí diváky, že by si rád zahrál na saxofon (ale moc to prý
neumí), napadne vás, že to bude asi nìco "alternativního". Zvým
zpùsobem to tak je: obrovské, ale jen symbolicky odìné loutky
nebo loutkoherec, který neváhá prolézt loutkovým jevištìm - to
není úplná klasika. Avšak zároveò s tím na vás dýchne kouzlo
jarmarkù, poutí, klaunù a lidových vypravìèù. Celé je to originální
a pøitom prosté, ale hlavnì pøívìtivé.
Na pøemýšlení, "co je tohle divadlo zaè", však nemáte moc èasu,
protože vlastnì nevíte, jestli máte døív sledovat loutky, vtípky
vypravìèù, nebo mistrnì provedené hudební vsuvky a doprovod
(klavír a saxofon), to vše v podání perfetknì sehrané dvojice V+V
Marèíkových - otce a syna.
Jste tak vtaženi do dìje, že se na chvíli opravdu bojíte, že si mladší
Vía místo jedné zlé sestry uøízne palec, a jako zodpovìdný rodiè
znejistíte, když starší Vía zavelí: "teï si dìti zacpìte uši, bude to
trochu sprosté". (Ale rodièe nebojte se, Vía mladší si palec neuøízl
a sprosté to nebylo). Jste pøekvapeni v každé minutì, šli jste na
divadlo, a zatím prožíváte spíš úžasné setkání a rozpomenutí na
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nìco, co vám už dlouho chybìlo. Chvílemi si øíkáte, že se to snad
dìtem ani nemùže líbit, když vy se bavíte tak dobøe ("promiòte, my
to pro ty malé dìti fakt neumíme," omluví se nìkolikrát Vía starší),
a pak vám ètyøleté dítì øekne, že "všemu rozumìlo" - a koneckoncù,
proè by ne?
Vía Marèík totiž vlastnì nevypráví a nehraje, ale prožívá
a rozdává nìco nepopsatelnì krásného ze sebe. A jak už to tak
v pohádkách bývá, toho rozdaného neubývá, ale pøibývá.
Eva Rázgová
DRUŽINKA Únìtice:
Hravý, hudebnì výtvarný program pro dìti od 1roku s rodièi!
Tìší se na Vás teta Lucka.
mobil: 603 335 261, druzinka@email.cz
Dìkujeme sponzorùm z Roztok
K ozvláštnìní celé akce pøispìla cukrárna Rùžový slon (lízátka pro
všechny dìti) a Kvìtinárium, které vìnovalo jako milou pozornost
50 rùží pro umìlce - ti je s dojetím a s radostí darovali maminkám
pøítomných dìtí.
E.R.

Kafírna...

(foto: St. Marušák)
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Roztoètí stolní tenisté útoèí v soutìži
družstev na historický postup
Soutìžní sezóna 2007/2008 by se mohla zapsat zlatým písmem do
historie roztockého stolního tenisu. Zatím je ve své polovinì, zda
tomu tak bude se dozvíme až v dubnu.
Již pøed zahájením soutìže se podaøilo získat dva štìdré partnery
pøispívající na zajištìní chodu oddílu. Veliký dík za finanèní
podporu patøí vedení spoleènosti Alchimica a provozovatelùm
restaurace U krbu. Majitel pražské firmy Alchimica navíc pro
zvýšení motivace pøislíbil zdvojnásobení pøíspìvku pro pøíští rok,
pokud se A-mužstvu podaøí postoupit do krajské soutìž. Doufejme
že i v budoucnu se k dlouhodobé podpoøe ze strany tìlovýchovné
jednoty TJ Sokol pøipojí další partneøi ochotní pøispìt na rozvoj
sportu v Roztokách.

mužù bylo do turnaje pøihlášeno 10 roztockých hráèù a hned šesti
z nich se podaøilo postoupit ze základních skupin do vyøazovací
èásti. V té si vedl nejlépe Josef Žáèek a po zásluze si odvezl pohár
za tøetí místo. V kategorii ètyøhry mužù se podaøilo probojovat až
do semifinále hned dvìma roztockým párùm. Dvojice Sork-Žáèek
a Švarc-Vacek obsadily dìlené tøetí místo.
V nedìli 20. ledna zorganizoval oddíl stolního tenisu v roztocké
sokolovnì turnaj pro neregistrované hráèe. Pod organizaèním
vedením Jiøího Láži a za podpory starosty jednoty Jaroslava
Prokeše byly vypsány kategorie dospìlých a pøedevším kategorie
dìtská. Turnaje se zúèastnilo šest dospìlých hráèù a osm dìtí.
V utkáních hraných na dvì vítìzné sady roztockou mládež úspìšnì
reprezentovali bratøi Lážové, kteøí obsadili v dìtské kategorii 1.
a 2. místo. Na tøetí pøíèce se umístil Adam Choc z Velkých Pøílep.
V kategorii dospìlých zvítìzl ve finále Jan Bareš nad roztockým
Jiøím Lážou.

Družstvo bylo v øíjnu kvalitnì posíleno o dva hráèe s bohatými
zkušenostmi z vyšších soutìží, proto byl zaèátek sezóny plný
oèekávání. Po polovinì soutìže se zdá, že by tato oèekávání mohla
být naplnìna. V posledním utkání první poloviny základní èásti
Roztoky zvítìzili nad dosud vedoucími Lety a vyhouply se tak do
èela tabulky. O postupujícím se rozhodne až v dubnovém play off,
nicménì je dobrým znamením, že roztoètí dokázali porazit
všechny tøi nejvìtšími konkurenty ze špièky tabulky. Velmi
pøíjemný je rovnìž pohled na aktuální žebøíèek jednotlivcù.
V konkurenci stodvaceti úèastníkù obou tøíd mu na prvním místì
vládne dosud neporažený Josef Žáèek, dále jsou Martin Švarc 4.,
Jiøí Vacek 8., Antonín Sork 18., Miroslav Pöschl 19. a Josef Šípek
31.
Zcela rozdílné cíle má B-mužstvo, které je po loòském postupu z II.
tøídy letos nováèkem. Družstvo složené z mladých hráèù sbírá
pøedevším cenné zkušenosti a jediným úkolem je nesestoupit a
udržet soutìž i pro pøíští sezónu. V horizontu nìkolika let mají
hráèi urèitì potenciál pohybovat se v klidném støedu tabulky.

Aktuální informace o výsledcích roztockých družstev je možné
nalézt na stránkách Regionálního svazu stolního tenisu na adrese
http://pinces.xf.cz/.
Martin Švarc

V Roztokách se opìt bruslilo
Díky pøíznivému poèasí, které umožnilo vytvoøit ledovou plochu,
se po delší dobì v areálu TJ Sokol Roztoky o vánoèních svátcích
opìt bruslilo (23. -

Kromì soutìže dtužstev se roztoètí hráèi zúèastnili 12. ledna také
okresních pøeborù jednotlivcù. Turnaj byl otevøen pro všechny
registrované hráèe bez rozdílu výkonnosti, takže v nìm startovali
také stolní tenisté z vyšších soutìží. Pøesto se podaøilo získat tøi
umístìní na stupních vítìzù. V nejprestižnìjší kategorii dvouhry

27.12.2007 a dále pak ještì v lednu, a to 5. a 6.1.2008. Zejména
nároèná byla pøíprava lednu 6. ledna, kdy pøes noc napadlo témìø
10 cm snìhu - díky všem dobrovolníkùm, kteøí se chopili hrabel, se
podaøilo odklidit sníh z celé plochy! Zde je nutno vyzdvihnout
aktivitu B. Šèuèky s nìkolika pomocníky, kteøí se prùbìžnì starali
o led (kropení i v noèních hodinách), a dále je nutno podìkovat
Sboru dobrovolných hasièù z Roztok za úèinnou pomoc pøi
vytváøení ledové plochy. Nutno jen doufat, že se v letošní zimì
nebruslilo naposledy.
Za TJ Sokol Roztoky J. Prokeš.

32

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
100 let našeho dìdeèka

Spoleèenská kronika
Podìkování p. starostce a MÚ za blahopøání k životnímu jubileu,
výroèí sòatku atd. zaslali:
Billian Vladimír, Boháèová Hana, Bureš Josef, Bušta Miloš, Ing.
Hájek Oldøich, Jahoda Jaroslav, Koová Marie, Kožmín Jaroslav,
Køížek Pavel, Lièková Kvìta ,Marková Zdenka, Matysová
Miroslava, Nosková Vìra, Novák, František, Ozimá Vlasta,
Pazourová Violeta, Podolníková Marie, Rychterová Jiøina,
Sedmihradský Vladimír, Solfronková Marie, Šimáèková Božena,
Švecovi Jiøí a Milena, Svobodovi Pavel a Blažena.
PODÌKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou podìkovala za vzornou péèi o nás pacienty
v Roztokách panu prof. MUDr. Kordaèovi. Když manžel na náledí
uklouznul a mìl potíže s páteøí a kyèelním kloubem, docházel mu
domù aplikovat injekce a vèas pøedepsal i hospitalizaci do
nemocnice – možná, že ho zachránil pøed èásteèným ochrnutím. Za
jeho vzorný pøístup a jednání s pacienty mu náleží VELKÉ
PODÌKOVÁNÍ.
Marie Zámecká – Roztoky

Rok plný 8 a zajímavých výroèí je tady.
I v naší rodinì se takové výroèí najde.
Mùj dìdeèek Ing. Miloš Hrubec by se
tento rok dožil krásných 100 let.
Narodil se 6.2.1908 a zemøel v 73
letech 5.7.1981.
Do Roztok se pøistìhoval kolem roku
1939, kde si se svojí ženou Darií
postavili dùm. Narodili se jim tøi dìti,
dvì dcery a jeden syn. Kdyby tu byl
teï s námi, mohl by se radovat z 16 vnouèat a 22 pravnouèat
(23. a 24. jsou teprve na cestì).
Pracoval v SUDOPu (Státní ústav dopravního projektování) jako
projektant – specialista na konstrukce a statiku železnièních mostù.
V Roztokách se zapojoval do rùzných aktivit. Napø. pomáhal
poøádat plesy v naší sokolovnì, také spolupoøádal letní tábory
v Køížanech pod Ještìdem v chalupì Jitøenka tehdy patøící naší
škole. Projektoval a zamìøoval nìkteré roztocké ulice - Vanèurova,
Horova, Krátká, 17.listopadu, Nádražní a další.
Jeho nejvìtší stavební akcí bylo vyprojektování roztockého
stadionu, kde jeho výstavbu i sám øídil. Všechny tyto projekty
vypoèítával pomocí logaritmického pravítka a ne na poèítaèi èi
kalkulaèce, jak se to dìlá dnes.

Touto cestou dìkujeme supermarketu Tesco Roztoky za poskytnutí
milého pøedvánoèního daru v podobì dobrot pro dìti z Mateøské
školy Spìšného a také za pøíslib dlouhodobé patronátní spolupráce.
Náš dík patøí zejména manažerovi roztockého Tesca, panu Tomáši
Kunfrontovi, který s námi ochotnì jednal v hektické dobì
vrcholících pøíprav na otevøení obchodu a dárek dokonce sám
pøivezl.

Jeho zájmy byli všestranné. Rád chytal motýly a brouky, své sbírky
poté vìnoval roztockému muzeu a základní škole. Byl milovník
pøírody, vášnivý houbaø a zahrádkáø.

MŠ Spìšného, Roztoky

Za vnouèata Marie Pašková

V posledních letech svého života se vrátil do rodného Písku k dceøi,
kde je i pohøben.
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Soukromá inzerce
Hledám paní na úklid nového rodinného domku v Solníkách,
jednou týdnì, dopoledne, asi 5 hodin. Tel.: 737 270 950.
-------------Chovatelská stanice z Roztockého zámku nabízí zlatá
a trikolorní štìòátka KRÁTKOSRSTÉ KOLIE s PP.
Oèkovaní,odèervení a vyšetøení na oèní vady - CEA, PRA
a KAT negativní. Kolie je vhodná k dìtem a pro zaèáteèníky pro
svou velice milou, mírnou, poslušnou a neagresivní povahu.
Štìòata jsou od narození zdravá, odchovaná v bytì za plné
socializace. K odbìru nyní. Kontakt: Marta Bajerová,
http://sweb.cz/zezamku/stanice. Tel.: 775 061 476
-------------Vymìním byt v OV 2+1 v Roztokách – doplatek.
Tel.: 777 812 812
-------------Prodám byt 1+kk v novostavbì z roku 2004 v Solníkách, patro
2/3. Plocha bytu s pøíslušenstvím je 40 m2. Byt je kompletnì
zaøízen, volný ihned. Tel.: 00421/908703677.
-------------Prodám lyžaøskou soupravu (bunda, lyž. kalhoty) znaèky
S.A.M, èerveno-èerno-bílá, témìø nová (pouze po jedné sezonì),
velikost 36, dívèí. Pùvodní cena 6000,- prodám za 4000,- +
èepice zdarma. Tel.: 604 775 076
-------------Hledám dlouhodobý pronájem garáže (event. koupím)
v Roztokách. Ideálnì v okolí Masarykovy ulice.
Tel.: 737 402 529.
-------------Daruji starší tmavý dýhovaný psací stùl se tøemi šuplíky.
Za odvoz. Roztoky. Tel.: 737 402 529.
-------------Hledám od 4/2008 pronájem samostatného pokoje nebo bytu
kategorie 1+0 èi 1+1 v Praze 6 nebo blízkém okolí (Roztoky
u Prahy aj.) v cenì do 5.000,- Kè vè. poplatkù. Jsem vìøící,
absolventem konzervatoøe, nekuøák a nevlastním žádné domácí
zvíøe. Tel.: 777805291
-------------Hledáme spolehlivého pána na mytí oken v rodinném domku
v Roztokách. Dohoda jistá, tel.: 732 668 756.
-------------Hledáme paní na konverzaci v nìmèinì se 2 dìtmi
a maminkou v našem bytì. Tel.: 776 102 509, 220 510 70.
-------------Rodina s tøímìsíèními dvojèátky hledá pronájem bytu min.
2+1 nebo 3+kk v Roztokách èi okolí. Tel.: 602 668 971
-------------Pronajmu byt 3+1 v Roztokách. Volejte prosím 605 217 941.
-------------Koupím byt v Roztokách o velikosti 1+1 nebo 2+kk. Nabídky
prosím posílejte na e-mail: biotechnologie@seznam.cz,
nebo na tel. èíslo: 604705188.
-------------Pronajmu byt v rod. dom. 1+kk v Roztokách. Tel.: 721 539 835
-------------Koupím rodinný dùm se zahradou v Roztokách.
Tel.: 603 579 048.
-------------Výuka angliètiny a francouzštiny pro dìti v Roztokách.
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Výuka probíhá u žákù. Tel.: 732 814 809.
-------------Pronajmu 1/2 bytu 3+kk jedné osobì – nejlépe nekuøákovi
nebo nekuøaèce – (není však podmínkou) v Roztokách na
Tyršovì námìstí. Cena – 6.000,- vèetnì poplatkù. V pøípadì
zájmu volejte na tel.: 721 114 449.
-------------Hledám podnájem nebo pronájem bytu 2+kk nebo 2+1
v Roztokách a okolí. Jsem nekuøák. Tel.: 721 114 449.
-------------Hledám uèitele/uèitelku nìmèiny pro svého studujícího syna.
Tel.: 724 561 712.
-------------Dám za odvoz rozkládací sedací soupravu + 2 køesla,
2 šatní skøínì. Tel.: 723 846 380, 728 937 316.
-------------Prodám horské kolo na 8-14 let, málo používané.
Cena 1. 500,- Kè. Tel.: 724 181 721.
-------------Vèelí med pøímo od vèelaøe obdržíte na adrese:
Vidimova 607, Roztoky. Vhodné pøedem zavolat.
Tel.: 220 911 665, nejlépe veèer.
-------------Hledám spolehlivou paní na hlídání 4 dny v týdnu (zpravidla
od 8:00 do 16:00 hod.), 3-letá dvojèata. Slušná odmìna dle
domluvy. Tel.: 777 012 059.
-------------Hledám na duben a kvìten ubytování pro 2 mladé lidi,
nejlépe se samostatným vchodem v soukromí. (Zaøízený pokoj
a kuchyò nebo k. linka s nádobím a možností vaøení, dále
sprchový kout). Dobøe zaplatím. Tel.: 739 086 526.
-------------Pronajmu byt 2+1 s balkonem, 55 m2, ve druhém podlaží
ètyøpodlažního panelového domu v Masarykovì ulici. Byt je po
celkové rekonstrukci v roce 2005 – zdìné jádro, nová plastová
okna, renovace parket, nová kuchyòská linka s vestavnými
spotøebièi. Cena: 11.000,- + poplatky za elektøinu, vodu a teplo.
Tel.: 602 689 516, 608 224 177.
-------------Pronajmu garáž v Roztokách, ul. Nad Èakovem. Do garáže je
zaveden el. proud. Tel.: 737 207 748.
-------------Pøevedu za úplatu zahrádku v zahrádkáøské kolonii "U Jezu"
vèetnì chatky vhodné k letní rekreaci. Tel.: 602 374 111 nebo
602 235 425 (víkend).
-------------Student gymnasia hledá douèování matematiky v Roztokách.
Tel.: 728 074 816.
-------------Základní škola Roztoky, okres Praha-západ hledá na dobu
urèitou (do 30.6.2008) pomocnou sílu do kuchynì školní jídelny
ZŒ, budova Zaorálkova 1300. Èásteèný úvazek, nástup ihned.
Bližší informace v kanceláøi školy na tel.: 233 910 580.
-------------Prodám nìjaké starší díly na Škoda Favorit. Tel.: 602 123 253.
-------------Žena – nekuøaèka hledá podnájem pokoje v rodinném domì,
nejlépe s vlastním vchodem, parkování pod zámkem vítáno.
Výpomoc možná. Tel.: 777 822 111.

Masopust z druhého bøehu...

foto: Eva Mysliveèková (Suchdol)

