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PROLOG ZPRÁVY Z RADNICE

Novoroèní

Nový rok, jak ho slavíme 1. ledna, by mohl být vlastnì dnem jako 

každý jiný - vždy• na nìj nepøipadá žádný významný svátek 

køes•anský ani pohanský, není pøedzvìstí jara jako ve starém 

Øímì, kdy rok zaèínal bøeznem, snad jedinì mùže být poèátkem 

oèekávání velkých povánoèních slev v hypermarketech....

Jde vlastnì o umìle vytvoøený, administrativní pøedìl v roèním 

kalendáøi, který je souèasnì pøíležitostí k malému zastavení 

v bìhu života, pøi nìmž nejen konstatujeme, že jsme opìt o rok 

starší, ale také obvykle bilancujeme, co se nám za minulý rok 

povedlo více, co ménì a co jsme tak øíkajíc „pìknì zvorali“.

Toto bilancování bude záhy umocnìno ještì tím, že rok 2006 

bude rokem supervolebním - nejprve na pøelomu kvìtna a èervna 

budou volby do Poslanecké snìmovny PÈR, na podzim pak 

volby senátní a obecní (senátní volby v našem volebním obvodu 

nebudou). Patøí k folklóru volebních kampaní, že neúspìchy 

konkurentù jsou zvelièovány a vlastní ambice a pozitivní 

oèekávání jsou nafukovány. Všichni najednou zaènou zbožnì 

vzývat volièe a nabízet neuvìøitelnì jednoduché recepty na ráj na 

zemi, nebo alespoò v obci. Nìkteré nové myšlenky bývají 

skuteènì inspirativní a mohou pøinést pozitivní zmìnu - jiné ale 

rychle vyšumí jak levné perlivé víno. Všechno to billboardové 

chvástání stojí znaèné peníze, leè dohoda volebních stran 

o skromné a vìcnì vedené kampani je asi nápad ryze utopický.

Naše mìsto je tradiènì velmi politicky èilé a o kandidáty do 

zastupitelstva nikdy nebyla nouze. To je dobøe, protože není nic 

horšího, než když se v nìkterých obcích musí chasníci vzájemnì 

pøemlouvat v hospodì, aby se nechali na tu èi onu kandidátku 

napsat, aby se volby mohly vùbec uskuteènit.

Na stranì druhé se obèas necháme strhnout i nepøimìøenými 

emocemi, takže spolupráce v budoucím zastupitelstvu bývá 

nìkdy problematická.

Proto si dovoluji na prahu tohoto nového obèanského (volebního) 

roku pøát sobì i vám všem, abychom v tom pøedvolebním kvílení 

neztratili zdravý rozum a úsudek a také si zachovali pøimìøený 

odstup od nejrùznìjších „spasitelù“. Obec ani stát totiž nelze 

spasit, lze pro spoleènost jen poctivì pracovat s tím, že pøi troše 

štìstí a pøi dobré ekonomické i politické konstelaci se pak lze 

doèkat pozitivního výsledku. Všichni samozøejmì musíme 

doufat, že nepøijde nìco fatálního - jako úder vyšší moci, jak jsme 

to zažili tøeba pøi povodních v roce 2002.

Èlovìk však není živ jen vìcmi veøejnými, a proto vám všem 

ètenáøùm ODRAZu chci na prahu nadcházejícího roku 2006 

popøát také hodnì zdraví, osobních úspìchù a „domácího štìstí“.

Srdeènì a pøátelsky

VUAB je zpátky

Dne 9. 12. 2005 obdrželo mìsto oficiální sdìlení, že spoleènost 

ICN Czech Republic, a.s., zmìnila ke dni 5. 12. 2005 své 

obchodní jméno. Nové jméno zní VUAB Pharma a.s. Právní 

kontinuita zùstává zachována. Adresa (Vltavská 53, 252 63 

Roztoky), telefonické a faxové spojení se nemìní. V návaznosti 

na zmìnu jména se mìní i e-mailová adresa: office@vuab.cz 

a internetové stránky www.vuab.cz, v mailech na zamìstnance 

lze vložit jméno pracovníka, napø. pnovak@vuab.cz. 

Pár nových chodníkù

Na rozdíl od severní Moravy nezapadly Èechy poèátkem 

prosince snìhem, a tak nic nebránilo pokládání zámkové dlažby 

na naše chodníky. Ve spolupráci s firmou Pohl (firma pøispìla 

prací, mìsto materiálem) se doèkal obnovy chodník v Nádražní 

ulici v úseku kolem bývalé Wohankovy fabriky a Vošahlíkova 

gruntu, dnes tedy podle objektù firmy pana Pohla, a také menší 

úseky v ulici Chelèického a Svobody. 

Vichøice lámala stromy

Zuøivé poryvy vìtru pøinesly týden pøed Vánocemi do støední 

Evropy nejen snìhovou nadílku, ale také kalamity na silnicích 

a èetné škody na majetku a bohužel nìkde i na životech lidí. Ve 

vnitøních Roztokách padly pod nápory vìtru nejménì dva 

vzrostlé stromy: Vejmutovka u sokolovny, která poboøila 

naštìstí neosídlenou èást stavení, a jeden z kulovitých javorù na 

Školním námìstí. Koruna uletìla, jak by ji nìkdo u•al sekerou. 

I ty javory stárnou a je naèase podívat se na jejich stav, aby nám 

nìkteré další nepøistály pøi dalším vichru v zahrádce nebo na 

støeše auta.

Bláto, bláto, bláto

Vánoèní obleva se strefila pøesnì na dobu svátkù. Studený déš• 

padal už na jeslièky a betlémské svìtlo 23. prosince a na Štìdrý 

den i Boží hod ani v noci teplota nepoklesla k nule. V první den 

svátkù jsem obešel mìsto a nebyl to místy zrovna radostný 

pohled. Nejhùø to vypadalo tam, kde se nedávno kopalo (jako 

tøeba v Levohradecké ulici), ale i ostatní hlinìné roztocké cesty 

pøipomínaly nejzapadlejší vesnici. Stavební firmy naštìstí už 

pøed svátky vìtšinou zastavily práce, a tak se bláto aspoò 

nenaneslo na hlavní ulice. Po Novém roce mìli stavaøi už úplnì 

jiný problém - jak se do promrzlé zemì dostat...

Zmìny na mìstském úøadu

Od Nového roku najdete na mìstském úøadu dva nové úøedníky. 

Novým šéfem správního odboru (tel. 220 400 225) jmenovala 
váš starosta Stanislav Boloòský 
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rada mìsta pana JUDr. Alexandera Makajeva, posilou do 

podatelny se stala paní Martina Habartová.

Našli jste zranìné zvíøe?

Pak vám mùžeme poradit, kam s ním. V takové situaci pomáhají 

záchytné stanice sdružené pod Èeským svazem ochráncù pøírody. 

Roènì tyto záchytné stanice pøijmou témìø 10 000 živoèichù 

a více než polovinu z nich se podaøí vrátit zpìt do pøírody. 

Nejbližší stanice od nás jsou v Praze a na Kladnì.

Pokud chcete pøispìt na provoz tìchto zaøízení, mùžete poslat 

svùj finanèní dar na úèet 3355 3322 / 0800, k nìmuž lze pøipojit 

variabilní symbol konkrétní stanice (napø. pražská má variabilní 

symbol 1128, kladenská 0303). Více informací o záchranì zvíøat 

a o sbírce Zvíøe v nouzi najdete na www.zvirevnouzi.cz nebo na 

tel. 222 516 115.

vybral J.Huk

Podìkování

Možná jste si všimli, možná nevšimli, že v Nádražní ulici, mezi  

domy èp. 23 a 25, je nový chodník ze zámkové dlažby.

Nìkdo øekne „samozøejmost“, jiný „mìlo to být už dávno“ a oba 

budou mít svým zpùsobem pravdu. Mìla by to být opravdu 

samozøejmost, aby veškeré chodníky v Roztokách odpovídaly 

mìstskému (støedoevropskému) standardu. Dùvodem, proè tomu 

tak není, není neochota èi lenost pracovníkù MÚ, ale nedostatek 

finanèních prostøedkù. Firmy, které podnikají v této oblasti, 

neberou ohled na finanèní možnosti klienta (tedy mìsta) a úètují 

v obvyklých cenách padni komu padni.

O to je milejší, když nìkterá z místních firem projeví svùj lokální  

patriotismus tím, že udìlá pro mìsto nìco gratis, nebo na akci  

významnì pøispìje. Po firmì Trigema, která v loòském roce 

sponzorovala rekonstrukci dvou tøíd Základní školy, jsme se 

dohodli s firmou P. Pohl a.s., že se podìlíme o náklady na nový 

chodník na jedné z hlavních roztockých komunikací - v Nádražní, 

která dosud pøipomínala korzo nìkde v rumunském Banátu. 

Mìsto dodalo materiál a firma Pohl práci a výsledkem je pìkný 

kus nového chodníku. Považuji za svou povinnost této firmì, 

zejména jejímu majiteli p. Ing. P. Pohlovi, touto cestou podìkovat 

a dovoluji si doufat, že touto akcí spolupráce s mìstem 

neskonèila, ba právì naopak.

 Stanislav Boloòský, starosta

MÚ Roztoky se omlouvá 

za stav povrchu ulice Levohradecké od koneèné autobusu po 

Levohradecké námìstí. Je nám líto, že souhra nepøíznivých 

okolností vyvrcholila právì na Štìdrý den a znepøíjemnila mnoha 

našim obèanùm návštìvu høbitova i oblíbenou vánoèní procházku 

na Levý Hradec.

V Levohradecké ulici právì probìhla rekonstrukce vodovodu 

a stavba nové tlakové kanalizace. Stavba probíhající v obtížných 

podmínkách byla silnì zpomalena záchranným archeologickým 

prùzkumem, a proto se nepodaøilo dokonèit povrch vozovky do 

vánoèních svátkù. Rozmrznutí povrchové vrstvy zhutnìné 

zeminy spolu s vytrvalým deštìm vedly k rozbahnìní v celé šíøce 

ulice, které se i pøes úsilí pracovníkù firmy Pohl CZ a.s., kteøí  

stavbu provádìli, i pracovníkù Technických služeb mìsta 

Roztoky podaøilo omezit jen èásteènì.

Definitivní asfaltový povrch v Levohradecké ulici provede firma 

Inpros, jakmile to klimatické podmínky dovolí. Smlouva na tyto 

práce již je uzavøena a staveništì bylo Inprosu pøedáno.

Ing. Jiøí Sovina, vedoucí OSRM

Ordinace bez bariér 

Týden pøed Štìdrým dnem dostaly roztocké dìti dárek. Vlastnì 

nejen dìti, ale i jejich rodièe. Dìtská ordinace paní doktorky 

Šalamonové se otevøela v nových prostorách v Havlíèkovì ulici, 

v obecním domì èp. 713. 

Otevøení nové ordinace bylo dlouho dopøedu avizováno, a tak se 

do míst, kde sídlila kdysi autoškola, a kde, jak ukazují dnes už 

historické fotky, zùstala pak velmi neutìšená ruina s vizitkou 

obecního majetku, pøišli podívat mnozí hosté - od tìch oficiálních 

(pìt radních i dva další zastupitelé, zblízka pan Drda a zdaleka 

pan Kantor) až po maminky, které možná brzy sem zavítají 

s malými pacienty. Odpolední setkání postrádalo sice slavnostní 

starostùv proslov a fanfáry, zato bylo neformální, pøátelské 

a protáhlo se skoro na dvì hodiny. Inu, bylo o èem si povídat.

Rekonstrukce bývalé autoškoly RAMOS pøišla manžele 

Šalamonovy (tedy Zdravotnické zaøízení s.r.o., abych uvedl 

správný obchodní název) vèetnì vybavení zhruba na milión 
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korun a stála je mnoho mìsícù kalkulací a pøíprav, dva mìsíce 

intenzivní práce a dva mìsíce úøedního vyøizování. Stavební 

úpravy promìnily autoškolu i èást pøilehlých garáží k nepoznání. 

Jednoduché, úèelné a pøitom vzhledné vybavení, dostateèný 

prostor k tomu, aby nebyly pohromadì dìti zdravé a nemocné, 

nápaditá výzdoba, nad kterou byli u vytržení malí caparti, které 

sem maminky pøinesly. Bìžný provoz bude zahájen 2. ledna 

2006 a ve stejný den zaènou platit nová telefonní èísla: 246 035 

151 a 246 035 152. Smlouva Zdravotnického zaøízení s mìstem 

je podepsána na patnáct let.

Dluhy teï zùstávají na stranì mìsta. Úprava fasády se mùže 

vzhledem k zimì uskuteènit až na jaøe a mìla by spojit 

do jednoho slušivého kabátu celý obecní objekt - snad se na to 

v rozpoètu potøebný peníz najde. Mimoøádnì zdaøilá a pro 

obyvatele prospìšná rekonstrukce místností po autoškole však 

pøímo vybízí k novému zamyšlení nad tím, jak využít èást 

objektu, v nìmž sídlila do svého pøestìhování poboèka Èeské 

spoøitelny. Rada vypsala poptávku na pronájem tìchto prostor 

pro neziskové organizace. Zájem samozøejmì je, vždy• èinnost 

nìkterých spolkù se rozšiøuje a nebytových prostor ve mìstì 

nepøibývá. O nabízené místo je navíc poptávka i mezi lékaøi, 

logicky zdùvodnìná tím, že v celém mìstì nemáme dosud 

jediného doktora, k nìmuž by se mohli bez problémù dostat 

invalidní a špatnì pohybliví pacienti! Inu, nebude to vùbec lehké 

rozhodování....

Ani nevím, co bych mìl provozovatelùm dìtského zdravotního 

støediska popøát. Hodnì pacientù radši ne. Snad hodnì štìstí 

a spokojenosti nad dílem, do nìhož se pustili. Už dnes je zøejmé, 

že to byl dobrý krok.

Jaroslav Huk

Poslední korunky pod stromeèek

Nemusím asi pøipomínat, jak to s dotacemi chodí. Podáte žádost 

v èervnu, v záøí se dozvíte výsledek a v øíjnu pøijdou peníze. Ale 

jsou i horší pøípady.

Jedním z takových odstrašujících pøípadù byla kanalizace 

v Levohradecké ulici. Žádost podalo mìsto ke Støedoèeskému 

kraji k 30. dubnu a krajské zastupitelstvo zaøadilo naši žádost 

mezi vyvolené 27. èervna. Jenže spadli jsme do druhého koše, 

mezi ty, kteøí dostanou peníze, až se naplní jakýsi fond. Prý to 

bude do konce èervence, øíkali nám. Pak do konce srpna. A pak 

už jen „až se naplní fond“. A to jsem kvùli tomu svolával 

mimoøádnì v srpnu zastupitelstvo, abychom nezdržovali dílo.

Doèkali jsme se 21. prosince a byli jsme rádi, že je to aspoò letos. 

Pùldruhého milionu se hodí a o nic nepøijdeme, i když se èást 

investice (ulice Na Pískách) musí kvùli archeologickému 

výzkumu odsunout na jaro. Termín èerpání nám bez problémù 

prodloužili.

Také nejvìtší dotaèní peníz, 2,325 milionu korun na žalovský 

sportovní areál, pøišel dost pozdì. Peníze, které jsme získali 

prostøednictvím „pøemyslovského“ svazku obcí, byly po mnoha 

zmìnách a peripetiích odklepnuty sice v srpnu, ale pravidla 

výbìrového øízení pro tak velkou zakázku (nakonec se vyšplhala 

na 5,6 mil. korun) odsunula start na pùlku listopadu. Finále se 

tedy odehraje pøíští rok s pøíchodem jara.

I tøetí peníze dané shùry jsme zaèali èerpat až na konci roku, ale 

historie jejich vzniku je mnohem kratší. Žádost o prostøedky, 

které poskytuje ministerstvo vnitra na ubytování azylantù, úøad 

pohotovì dal dohromady, odeslal, ministerstvo ze svých 

databází nalezlo vhodného uchazeèe o bydlení a promptnì jsme 

vybrali i firmu, která vlastní rekonstrukci bytu provedla. Vnitro 

dalo 150 tisíc, zhruba stejnì pøidalo mìsto a PenServis byt ve 

starém obecním domì èp. 21 zadaptoval. Dalších 150 tisíc 

z ministerstva urèených na infrastrukturu se promìnilo v nové 

èásti chodníkù v Nádražní, Chelèického a Svobody.

Dar èeské správy letiš• už bereme skoro jako samozøejmost, by• 

se i letos o ten darovaný krajíc starostové pøetahovali jako 

o ohlodanou kost. Z 500 tisíc máme nové herní prvky u žalovské 

školy a z tøistatisícového zbytku rùzné chodníky, tøeba ten 

u školní jídelny. Pøipoètìme k tìm dobrým dárkùm pod 

stromeèek tøicet tisíc, o které se zasloužila pro své vybavení 

mìstská knihovna, a 25 tisíc, jimiž pøispìl kraj na výsadbu aleje 

kolem Dubeènice - a je to suma sumárum pìt milionù. 

Hra pokraèuje dál, kartu žalovských kanalizací (Pod Øivnáèem, 

Wolkerova, Na Valech) jsme už vynesli, další pùjde na sbìrný 

dvùr (jen až se zastupitelé dohodnou, kam s ním...) a školní 

jídelnu, kde naše èelisti zatím dvakrát sklaply naprázdno. Tøeba 

se v tom dotaèním bludišti napotøetí zakousnou.

Jaroslav Huk

Mìstský úøad Roztoky nabízí ubytování v mìstské 

uby tovnì  v  u l i c i  Pa l ackého  781  (nap ro t i  

vodohospodáøùm). Cena 140,- Kè / lùžko / den. Pøi 

dlouhodobém pobytu - sleva. Více informací podá 

správce ubytovny sl. Rovòaníková na tel. 724 116 252.

Výzva všem pøíznivcùm Masopustu!!!

Pro letošní Masopust hledáme pomocníky a zejména 

finanèní podporovatele, kteøí by byli ochotni se na pøípravì 

a prùbìhu Masopustu spolupodílet. Pokud byste nám Vy èi 

Vaše firma mohli a chtìli pomoci, obracejte se, prosím, na 

Ondøeje Marka, tel.: 776 320 209, omarek@volny.cz.
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Velká oprava 

Minulý Odraz pøinesl jízdní øád vlakù sice pøehlednì, obì trati 

(Praha-Kralupy i Roztoky-Libeò) na jedné stranì, ale 

s podstatným omylem: ve struèné verzi pøímìstské linky Praha-

Libeò - Roztoky byly pøehozeny pøíjezdy a odjezdy z Roztok. 

Pokud jste si stránku schovali, pøepište si prosím záhlaví. 

Pøinášíme jízdní øád pøímìstské linky znovu, v nezkrácené verzi. 

A za velkou chybu pøijmìte velkou omluvu.

Na jedné stranì obrovský tlak veøejnosti, ztotožòující problémy 

ve škole s tím, kdo stojí v jejím èele a je tedy za školu jako celek 

jejímu zøizovateli - mìstu - odpovìdný, na stranì druhé zákon, 

taxativnì vymezující radì mìsta, za jakých podmínek je možné 

øeditele školy odvolat. V jiné pozici byli proto „øadoví“ 

zastupitelé, z nichž vìtšina zcela jednoznaènì chápala hlas 

veøejnosti jako jasný signál, že pokraèovat dál je neudržitelné, na 

stranì druhé èlenové rady, uvìdomující si, že nemají nástroj, 

kterým by vìc vyøešili. Ani s tím, že by se situace vyøešila jako 

mávnutím kouzelného proutku odchodem souèasného øeditele, 

však nìkteøí zastupitelé nesouhlasili. Padla logická otázka co 

dál, kdo se velmi obtížné situace ujme (nové výbìrové øízení trvá 

nìkolik mìsícù a vybraný uchazeè by nastoupil až na sklonku 

školního roku), i to, zda pokraèovatel souèasného øeditele 

nebude za pár mìsícù ve stejné pozici, pod stejným tlakem, jako 

je ten souèasný. Od školské inspekce rychlou pomoc nelze èekat 

- její odpovìï na naši žádost byla velmi vyhýbavá a rozhodnì 

døíve než v lednu èi v únoru nedorazí. Velmi problematický je 

také pokus analyzovat pøíèiny odchodu žákù. Jak uvedla 

pøedsedkynì školské rady, je návratnost dotazovacích lístkù 

skoro nulová, a bez vstupních dat nelze analyzovat. 

I ti nejhorlivìjší zastánci „rychlého øešení“ uznávali, že jedinou 

cestou je apel na øeditele, aby odstoupil sám. A tak i formulace 

usnesení zastupitelstva byla nìkolikrát upravena, aby nebyla 

nesplnitelným èi výsledek pøedjímajícím požadavkem, ale 

výzvou k jednání. 

Po této hlavní èásti školního bloku následovaly ještì dva 

dodatky. Prvním je otázka tøíd se specializovanou výukou. 

Starosta jednal s kralupskou Základní školou praktickou (jak zní 

oficiální název) o pøevzetí vìtšiny žákù navštìvujících roztocké 

speciální tøídy a zastupitelé mu dali mandát tato jednání dovést 

do konce. Druhou otázkou bylo zastoupení mìsta ve školské 

radì. Zastupitelstvo odvolalo ze školské rady na jeho vlastní 

žádost pana Štiftera a na jeho místo jmenovalo místostarostu 

Huka.

Vìtšina veøejnosti po školním bloku opustila jednací síò 

a zastupitelé zhodnotili poslední vývoj kolem ICN. Verdikt 

odvolacího orgánu, ministerstva životního prostøedí, nebyl 

dosud vyøèen, ICN pøeruší 15. prosince výrobu a v odstávce 

bude instalovat zaøízení k odstranìní zápachu z èistírny 

prùmyslových odpadních vod a ze sušárny NIRO.

Ponìkud déle se zdrželo zastupitelstvo u Technických služeb. 

Zastupitelstvo samo dalo podnìt, aby byla vyhodnocena jejich 

èinnost jako pøíspìvkové organizace a aby bylo zváženo, zda by 

mìly v této formì dále pokraèovat. Rada souèasné uspoøádání 

podpoøila a na základì jejího rozhodnutí finanèní odbor radnice 

s TS projednal i to, aby TS byly financovány skuteènì jako 

pøíspìvková organizace, tedy aby dostávaly napø. kvartálnì 

Naposled ve starém roce
(z desátého zasedání zastupitelstva 7. 12. 2005)

Témìø v kompletní sestavì se sešli letos naposledy zastupitelé 

a pøes dvouhodinový „školní“ bod zvládli s mírnou èasovou 

rezervou celý program. 

Ten bod jednání, kvùli nìmuž bylo v zasedací síni opìt 

vyprodáno, pøišel na poøad hned po procedurálním úvodu a po 

krátkém vystoupení vedoucího strážníka a nìkolika otázkách 

zastupitelù, které pan Hojsák zodpovìdìl.

Druhá petice (jejíž text najdete jako placenou inzerci na zadní 

stranì Odrazu), jejímž hlavním cílem je odvolání øeditele 

základní školy a pod kterou se podepsalo asi šest stovek 

roztockých obèanù, na zasedání zastupitelù pøedložena nebyla 

a formálnì vzato nemohla být proto ani na programu jednání. 

Bez ohledu na to stáli zastupitelé pøed zásadní otázkou, co dál. 

Jaroslav Huk

zprávy z radnice
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balík penìz a podle své pøíkazní smlouvy a v koordinaci 

s odbory MÚ s ním nakládaly. Tuto èást navrhovaného usnesení 

zastupitelé schválili bez problémù, pøedmìtem diskusí byly 

další dva podnìty: sbìrný dvùr a svoz komunálního odpadu. 

Výjimka pro provoz souèasného sbìrného dvora konèí k 31. 12. 

2006, zastupitelé se vyslovili pro to, aby se tato potøeba promítla 

do nového rozpoètu, odmítli však pøisoudit stejnou prioritu 

zázemí Technických služeb s poukazem na to, že není ještì 

vùbec rozhodnuto, jak se bude tato vìc øešit. Zastupitelé odmítli 

i vypsání výbìrového øízení na svoz komunálního odpadu, které 

by umožnilo, aby se vybraná firma (uzná-li to mìsto za 

výhodné) ujala svozu od 1. ledna 2007. Zastupitelstvo uložilo 

pouze provést analýzu svozu komunálního odpadu 

Technickými službami, která by mohla pøípadnì být porovnána 

s nabídkami zvenèí.

Trpkou pøíchu• mìl další bod: zrušení obecnì závazných 

vyhlášek mìsta. Zákonodárci Ústavního soudu svým 

rozhodnutím vylouèili, aby se v obecnì závazných vyhláškách 

(OZV) opakovaly pasáže z jiných zákonù a silnì omezili 

možnosti obcí a mìst upravovat režim na svém území. Vyhlášky, 

které by napøíklad vymezovaly, kdy se mohou poøádat oslavy 

s pyrotechnickými efekty, kdy má být v obci klid apod., jsou 

podle zákonodárcù protiprávní a budou krajem zrušeny. 

Zastupitelé proto zrušili tøi po sobì jdoucí vyhlášky o veøejném 

poøádku a èistotì ve mìstì (è.3/2000 a dvì novely) a pøijali 

novou, pod èíslem 2/2005. Pøijali ji s vìdomím, že je to bezzubý 

text, odkazující na tucet zákonù, a že obèanùm budeme muset 

vedle této vyhlášky sepsat jednoduchý pøehled, co se smí a co 

není povoleno.

Poté zastupitelé rychle projednali nìkolik majetkoprávních 

záležitostí: vykoupení pozemku pod komunikací od vlastníka 

(za cca 70 tisíc korun), žádost o napojení na kanalizaci 

v Levohradecké ulici a doplnìní pøílohy OZV o úklidu 

komunikací a ulice v nové zástavbì. Formálnì zastupitelé 

odsouhlasili i pøijetí dotace na byt pro azylanta - 150 tisíc na 

rekonstrukci vlastního bytu a 150 tisíc korun na infrastrukturu 

mìsta (z toho budou poøízeny nové èásti nìkolika chodníkù). 

Mìsto uzavøe s azylantem smlouvu na 5 let.

Vìtšina projednávaných rozpoètových zmìn vyplývala ze 

skuteèného plnìní nìkterých pøíjmù (vìtšinou se pøíjmy 

navyšovaly) nebo z pøekroèení výdajù, kde se jednalo vìtšinou 

o desetitisícové èástky. Výjimkou bylo zabezpeèení poèítaèové 

sítì MÚ (zastupitelé odsouhlasili jen nìkteré komponenty 

a zadali zpracovat porovnání navrženého zpùsobu s jinými 

zpùsoby ochrany dat) a rozšíøení zpevnìné plochy v žalovském 

sportovním areálu. V tomto pøípadì šlo o 270 tisíc a nebylo 

snadné pøesvìdèit zastupitele, aby k již beztak úctyhodné sumì 

skoro 5,5 milionu pøihodili další peníze. Nicménì stalo se a v 

areálu bude jedno høištì navíc, tøeba pro volejbal nebo nohejbal.

Nakonec zbyla zastupitelùm otázka, jakým postupem a hlavnì 

v jakých termínech budou schvalovat rozpoèet na rok 2006, 

a tedy i kdy se v novém roce uskuteèní zasedání zastupitelstva. 

Na stole byly návrhy dva, jeden „ostøejší“ místostarosty a druhý, 

s ponìkud volnìjšími termíny, který pøedložil starosta. Po 

zkušenostech z let minulých zvolili zastupitelé klidnìjší 

variantu a nad návrhem rozpoètu (ten by mìl být vyvìšen po 

jednání rady 11. ledna) se sejdou 8. února 2006. Do té doby bude 

mìsto fungovat, jak mu ukládá zákon, v rozpoètovém 

provizoriu.

Výzva
(z devatenáctého jednání rady 14.-15. 12. 2005)

Tentokrát jednali radní jen v šesti (bez Jitky Tiché), ale stejnì to 

skonèilo beznadìjnì po pùlnoci... Program, kde klíèový bod - 

situace v základní škole, byl z dùvodu velmi pozdního návratu 

øeditele školy ze služební cesty posunut na 22 hodin, tomu 

ovšem pøedem nasvìdèoval.

Nìkolik vìcí projednali radní už „bokem“ pøi kontrole usnesení, 

tøeba výstavbu a budoucí spravování žalovského areálu nebo 

dokonèení nìkterých stavebních akcí ve mìstì. Krátce pak 

pøijali vedoucího strážníka a spoleènì hledali zpùsob, jak øešit 

parkování rezidentù v nìkterých èástech mìsta (zejména 

v Kroupce), a poté jednali se správcovou mìstské ubytovny, 

které pøislíbili, že stav této „chýše jedové“ bude upravován 

aspoò tak, aby ji bylo možno nìkde inzerovat a propagovat.

Po tomto dlouhém úvodu následovalo nìkolik jmenování. Rada 

jmenovala na základì výsledkù výbìrového øízení nového šéfa 

správního odboru, pana JUDr. Alexandera Makajeva, který se 

ujme funkce od Nového roku, a vzala na vìdomí složení komisí, 

které budou vybírat dva nové úøedníky, jednoho do odboru 

životního prostøedí, druhého do podatelny. Výbìrové øízení na 

úèetní budeme opìt opakovat, k dohodì s jediným pøijatelným 

uchazeèem z minulého kola nedošlo...

Pak se dostavil mezi radní šéf odboru správy a rozvoje mìsta 

ing. Sovina a asistoval u bodù majetkoprávního bloku 

a investièních akcí ve mìstì. Firma na dokonèení první èásti 

Levohradecké ulice je vybrána, položení asfaltového povrchu 

se však pøece jen pøetáhne pøes Nový rok. Výbìr projektanta na 

kruhový objezd na Tyršovì námìstí budeme opakovat, zato rada 

rozhodla o tom, kdo bude zpracovatelem zmìny územního 

plánu è.3, tedy jeho celkové revize. Z šesti došlých, vesmìs 

kvalitních, avšak cenovì velmi odlišných nabídek vybrala tu 

nejlevnìjší - firmy 3Q Projekt za cca 650 tisíc korun.

Delší dobu diskutovali radní o parkovištích kolem budoucího 

kongresového centra, které vybuduje v bloku B1 na Tyršovì 
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námìstí firma Trigema. Problém je v tom, že parkovací stání ve 

støedním pruhu Masarykovy ulice budou umístìna nad hlavním 

vodovodním øadem, který „to už má za sebou“ a je 

z nekvalitního materiálu. Rozhodnutí je vìcí odborného 

posouzení a také odvahy.

Po všech tìchto bodech a nìkolika drobnostech, nad nimiž se 

pøíliš nediskutovalo (zpráva likvidaèní komise, informaèní 

systém mìsta) nebo byly odsunuty jako nehotové k vyøešení 

(pøevzetí pozemku u vodojemu mìstem aj.), se radní pustili do 

první velmi sporné vìci: ceny vodného a stoèného v pøíštím 

roce. Firma VUAB Pharma (pøipomínám, že je to ICN, prostì 

penicilínka) vyvolala jednání s mìstem s cílem zmìnit od roku 

2001 respektovaný pomìr úhrady stoèného, který vycházel 

z pomìru dodávek zneèištìných vod na mìstskou èistírnu. 

V roce 2000 skuteènì platilo, že (tehdejší) ICN se podílela na 

zneèištìní 60 % a Roztoky spolu se Suchdolem a Únìticemi 

40 %. Tento pomìr však už neodpovídá skuteènosti, nebo• ICN 

pøestala vyrábìt efedrin a poèet napojených obyvatel se také 

mírnì zvýšil, a proto noví majitelé firmy chtìjí zcela pøirozenì 

pomìr stanovaný pro výpoèet stoèného zmìnit. Protože však 

nebyl návrh na cenu stoèného na pøíští rok dojednán do 30.11., 

jak ukládá nájemní smlouva z roku 2000, musí být vìc øešena 

v rozhodèím øízení. Návrh ceny byl mìstu pøedložen až 7. 12. 

a vše naznaèuje, že jednání budou velmi obtížná. 

Projednávání situace ve škole za úèasti øeditele Jana Vody 

se protáhlo na skoro dvì hodiny. Pøedmìtem nebyla jen petice 

(k té vypracují dva èlenové rady odpovìï a pøedloží ji na dalším 

jednání rady), ale zejména poslední osobní spory, které situaci 

ve škole opìt vyhrotily. Nelze najít pádné a jasné argumenty pro 

odvolání nìkoho ve sporu, kde proti sobì stojí tvrzení proti 

tvrzení a kde nejsou podložené dùkazy, pøesto vìtšina 

èlenù rady uznala situaci ve škole za neudržitelnou a vyzvala 

øeditele, aby zvážil další setrvání ve své funkci. Tuto výzvu 

doplnila rada mìsta nìkolika podnìty, které pøedložil 

místostarosta jako èerstvý èlen školské rady. Rada mìsta 

požádala školskou radu, aby definitivnì uzavøela dotazníkovou 

akci, která mìla být podkladem analýzy odchodu žákù 

z roztocké školy, by• ohlas na anketu je mizivý. Øeditele školy 

radní požádali, aby ve spolupráci s úøadem rozeslali školskou 

radou schválenou støednìdobou koncepci školy všem 

zastupitelùm, èlenùm školské rady a školské komise. 

Zastupitelùm adresovali radní doporuèení, aby pøi sestavování 

rozpoètu respektovali požadavky, které pøedložil správce 

kapitoly, tedy øeditel Voda, a aby zajistili dostateèné prostøedky 

na podstatné zvýšení kapacity mateøských škol v Pøemyslovské 

a Spìšného.

Zmìnu uèinila rada mìsta také v redakèní radì Odrazu. Po 

pøedchozím osobním projednání pøevezme vedení redakèní 

rady místostarosta (pan Štifter èlenem redakèní rady zùstává) 

a rada bude doplnìna panem Novotným a paní Koláøovou.

Vzájemné blahopøání k nadcházejícím Vánocùm bylo ponìkud 

odbyto - v pùl jedné se ani tìm nejvytrvalejším radním nechtìlo 

déle setrvávat v útulném prostøedí malé zasedací místnosti 

a rozešli se nakrátko do svých domovù.

z jednání zastupitelstva a rady informuje J.Huk

KuKo v novém roce

Zkraje roku 2006 bych rád podìkoval svým kolegùm v kulturní 

komisi. 

Jednak za vcelku pilnou docházku, jednak za invenèní nápady 

a milou, konstruktivní atmosféru na schùzích.

Co èeká kulturní komisi v posledním roce souèasného 

volebního období? Hned v prvních týdnech nového roku musí 

pøipravit podklady pro pøidìlení grantù v kultuøe a navrhnout 

rozdìlení prùbìžné podpory pro spolky našeho mìsta.

Kéž by byla k rozdìlení ponìkud bachratìjší èástka, než 

v uplynulých letech! Spolková èinnost jest solí mìstského 

života! Vìøím, že si to kolegové zastupitelé pøi rozhodování 

o rozpoètu uvìdomí.

Komise se bude zabývat i postupem prací na publikaci 

o Roztokách, názvy nových ulic, setrvalou pozornost vìnujeme 

Levému Hradci, ve spolupráci se Støedoèeským muzeem 

bychom rádi pøipravili jarní prohlídku ateliéru Zdeny 

Braunerové pro školu a veøejnost, spojenou s pøednesením 

nìkolika interesantních kapitol ze života umìlkynì. Stranou 

našeho zájmu nezùstanou ani drobné mìstské památky, rádi 

bychom spolupracovali s úøadem na doplnìní (obèas) 

chybìjícího oznaèení ulic.

A kdyby náhodou zastupitelé usoudili, že nauèná stezka 

v Tichém údolí zaslouží inovaci, rádi pøispìjeme svým dílem 

práce.

Tomáš Novotný

pøedseda kulturní komise
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i n f o r m u j e

Mìsto Roztoky - Mìstský úøad Roztoky

Nám. 5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky

Tajemník Mìstského úøadu Roztoky vyhlašuje výbìrové øízení 

na obsazení jednoho pracovního místa finanèního odboru

 samostatný odborný referent 

(finanèní úèetní)

Podmínky výbìrového øízení:

Místo výkonu práce: mìsto Roztoky 

Pøedpoklady pro výkon funkce: úøedníkem se mùže stát fyzická 

osoba, která je státním obèanem ÈR, popø. fyzická osoba, která 

je cizím státním obèanem a má v ÈR trvalý pobyt, dosáhla vìku 

18 let, je zpùsobilá k právním úkonùm, je bezúhonná, ovládá 

jednací jazyk a splòuje další pøedpoklady pro výkon správních 

èinností.

Další požadavky stanovené MÚ Roztoky pro uchazeèe:

- min. ÚSO vzdìlání (ekonomické zamìøení výhodou), 

- znalost podvojného úèetnictví rozpoètové sféry, 

- výborná práce s PC a orientace na internetu,

- komunikativnost, schopnost samostatné práce.

Písemná pøihláška k výbìrovému øízení musí obsahovat:

Jméno, pøíjmení a titul uchazeèe, datum a místo narození 

uchazeèe, státní pøíslušnost uchazeèe, místo trvalého pobytu 

uchazeèe, èíslo obèanského prùkazu uchazeèe (nebo èíslo 

dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního obèana), 

název pøíslušné funkce, o kterou se uchazeè uchází, datum 

a podpis uchazeèe.

K pøihlášce se pøipojí tyto doklady:

Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zamìstnání 

a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních 

èinností, výpis z evidence Rejstøíku trestù, ne starší než 3 mìsíce 

(u cizích státních pøíslušníkù též obdobný doklad osvìdèující 

bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad 

domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost èestným 

prohlášením), ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdìlání.

Platové zaøazení: do platové tøídy 8., která podle § 4 odst. 1 

zákona è. 143/1992 Sb., v platném znìní, odpovídá 

vykonávanému druhu práce (platový stupeò podle délky praxe).

Lhùty pro podání pøihlášky: Pøihlášky musí být doruèeny do 

podatelny nebo na uvedenou adresu nejpozdìji do 20. 1. 2006.

Zpùsob podání pøihlášky: V obálce oznaèené: VØ - 

samostatný odborný referent (finanèní odbor)

- osobnì v podatelnì MÚ Roztoky

- písemnì na adresu: Mìstský úøad Roztoky, Nám. 5. kvìtna 2, 

252 63 Roztoky.

2006 - rok výstavby Kongresového centra

Práce na výstavbì sektoru B Tyršova námìstí se nezastavily ani 

mezi vánoèními svátky. 

Byla osazena všechna okna a v objektu jsou postupnì 

realizovány rozvody vody, topení, elektroinstalace a vzducho-

techniky a provádìny vnitøní omítky (za stálého temperování 

objektu). 

Osazují se i výlohy budoucích obchodù.

S dokonèením objektù B2 a B3 se poèítá v letních mìsících roku 

2006 (v èervnu až v èervenci), dokonèovací práce a úprava okolí 

budou realizovány bìhem letních prázdnin tak, aby kolaudace 

mohla probìhnout v záøí. Je to výrazné zkrácení termínu 

výstavby proti pùvodním pøedpokladùm.

Do konce letošního roku by mìla být hotova i zbývající budova 

B1 - Kongresové centrum, s jehož stavbou se zaène v nejbližších 

dnech dle povìtrnostních podmínek. Výstavba bude probíhat po 

celý letošní rok, naším cílem je otevøít objekt veøejnosti již na 

Silvestra.

V minulém èísle jsme avizovali podrobnìjší informace 

o Kongresovém centru, pøineseme je v únorovém Odrazu. 

V souèasné dobì se pøipravuje dvoustrana o projektu dostavby 

Tyršova námìstí v deníku Mladá Fronta Dnes. Veškeré 

podklady, informace a vizualizace si od nás redakce již 

vyžádala, èlánek by mìl vyjít 18. ledna.

Pøed koncem roku výraznì stoupl zájem o komerèní prostory 

v sektoru B. V souèasnosti probíhají jednání o nájemních 

smlouvách.

Komerèní banka již obdržela stavební povolení na stavební 

úpravy své budoucí poboèky v sektoru A, která by mìla být 

otevøena v jarních mìsících.

Další informace o projektu dostavby námìstí a o postupu 

výstavby naleznete na www.trigema.cz, pøípadnì v naší výloze 

na Tyršovì námìstí. Vlastní prodej bytù a nebytových prostor 

probíhá v kanceláøi v Obecním domì v Praze 1. V souèasné dobì 

již je prodána èi rezervována pøesnì polovina bytù. Podrobnìjší 

informace o projektu, výstavbì a prodeji mùžete také získat pøi 

osobní návštìvì v naší kanceláøi na Tyršovì námìstí v úøedních 

hodinách.

Ing. Hugo Jandl

vedoucí projektu koordinace

 zástavby Tyršova nám., Roztoky
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zprávy z radnice

NAŠEL SE PEJSEK !

Dne 27.12.2005 byl nalezen v Roztokách menší pes. Barva srsti 

krémová, zjevnì dobøe udržovaný, mírné povahy (asi utekl za 

fenami). Komu tento pejsek chybí nebo by ho pøijal do náhradní 

péèe, a• se pøihlásí na telefonu MìÚ Roztoky 220 400 264, 220 

400 239 nebo u Mìstské policie 602 666 458. 

V novém roce 2006 hodnì zdraví, štìstí, co nejménì toulavých, 

opuštìných i jinak volnì pobíhajících psù, hezkou zeleò, èistý 

vzduch i vodu v Roztokách a okolí pøeje všem ètenáøùm 

ODRAZU odbor životního prostøedí.
Olga Veselá
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Neuvìøitelné se stalo skutkem!

Ptáte se co? Ještì nic, ale doufám, že tímto titulkem budeme moci 

potìšit ètenáøe Odrazu, avšak zejména žáky a uèitele ZŠ Roztoky 

už na zaèátku pøíštího školního roku. Až dosud totiž byly 

investice Mìsta v kapitole školství smìøovány pøevážnì do 

stavební rekonstrukce školních budov, z èehož bìžnému žáku 

neplynula žádná výrazná osobní užitná hodnota. Je sice dobøe, 

dokonce velmi dobøe, že nám støecha v žalovské tìlocviènì 

nepadá na hlavu a že jídelna splòuje nároèné hygienické limity 

a rovnìž se radujeme, že okna ve tøetím patøe už jdou zavírat a tak 

se snižují energetické ztráty, avšak prùmìrného žáka více zajímá 

zázemí pro jeho školní a mimoškolní vyžití.

V letošním roce jsme více než kdy jindy v historii roztockého 

školství blízko realizaci tolik žádaného a desítky let postrádaného 

školního høištì. Vedoucí odboru životního prostøedí a odboru 

správy a rozvoje mìsta už dokonce pøíslušnou plochu na parcele 

školní zahrady odkrokovali! Zastupitelstvo mìsta vyslovilo své 

stanovisko è. 163-7/05 „podporovat v tomto volebním období 

úsilí vedení školy o obnovu a modernizaci školy a jejího 

vybavení, a to jak ze svého rozpoètu, tak finanèními prostøedky 

z grantù a dotací“ už o prázdninách a rada mìsta na svém 

prosincovém jednání pod èíslem 461-19/05 deklarovala 

doporuèení zastupitelstvu schválit v rozpoètu na rok 2006 

požadavky školy „tak, jak je požaduje správce pøíslušné kapitoly, 

øeditel školy.“ Razantní obhajobu rozvojových požadavkù školy 

slíbili podpoøit poprvé také nìkteøí rodièe a pøedseda finanèního 

výboru požádal, aby na pøíští jednání FV dne 23. 1. 2006 byli 

pøizváni správci jednotlivých kapitol. Jak vidno, ledy se hnuly. 

Oè se tedy konkrétnì jedná? O zázemí pro výuku tìlesné výchovy 

a dalších pohybovì-rekreaèních aktivit školní mládeže (škola 

nemá od samého poèátku vlastní tìlocviènu ani høištì, na výuku si 

musí pronajímat sokolovnu). O dùstojné sportovní zázemí pro 

roztockou veøejnost, zejména pro teenagery (ve mìstì dosud 

neexistuje veøejnì pøístupné sportovištì, pouze dìtská høištì. 

Sportovní vyžití této skupiny je pøitom oprávnìným 

pøedpokladem ke snížení sociálnì negativních vlivù). O èástku 

2.060.000,- Kè z mìstského rozpoètu, resp. z možných grantù na 

realizaci velkého školního sportovištì s umìlým povrchem 

(høištì dosud supluje pouze neohranièená písková plocha a dvì 

kovové mobilní brány, bez pravidelné údržby)...

Že se budování školního høištì v souèasné napjaté rozpoètové 

situaci mìsta rovná skutku opravdového hrdinství na poli 

komunální politiky, je bez debat. Dìkujeme všem zastupitelùm, 

kteøí náš zámìr podpoøili nebo podpoøí a jsou ochotni pro školu 

dát svùj hlas.

Konec roku 2005 

v základní škole

Univerzita Karlova. 4.B 

V pondìlí 19. 12. jsme s žáky 4. B vyrazili na zajímavý výlet do 

Prahy. Èekala nás totiž návštìva nejstarší èásti Univerzity 

Karlovy - Karolina, a protože právì ve vlastivìdì probíráme 

dobu Karla IV., byli jsme moc zvìdaví, jak to na takové škole 

kdysi vypadalo.

Nejdøíve jsme si prohlédli aulu, pak nás èekala knihovna 

a bývalé pøijímací místnosti rektora, ve kterých se dochovaly 

pùvodní stropy i dlažba a zbytky kamenných obloukù 

pùvodních dveøí a oken ze 14. století. Nahlédli jsme i do 

slavnostního šatníku rektora a dìkanù - hermelínové pláštì 

zatím známe jen z pohádek a tady jsme je vidìli „na vlastní oèi“. 

Od naší pøíjemné paní prùvodkynì jsme se dozvìdìli hodnì 

zajímavostí o bývalém i souèasném životì studentù na 

univerzitì.

Náš výlet jsme zakonèili Vánocemi v lese - tak se jmenovala 

pøekrásná vánoèní výstava originálních betlémù a vánoèních 

ozdob v podzemí Hrzánského paláce.

Sejdeme se v Africe

Týdenní projekt realizovaný na 1. stupni.

První èást týdne jsme sbírali informace o pøírodì a obyvatelích 

Afriky, pøipravovali jsme si obleèení na Africkou párty. Zbylé 

dny jsme strávili jednak v Náprstkovì muzeu na výstavì 

afrických masek a výtvarné dílnì, kde si každý z nás vyrobil 

svoji vlastní masku, a pak na zajímavé pøednášce spoleènosti 

Humanitas Afrika. Tam jsme se dozvìdìli spoustu zajímavostí 

o afrických dìtech a jejich škole, zahráli jsme si národní hru 

oware, natiskli jsme si trièka tradièními znaky Adinkra a nauèili 

jsme se s hudebníky z Afriky nìkolik tancù.

Celý týden vyvrcholil ve støedu Africkou párty a setkáním 

všech „školních kmenù“ v tìlocviènì.

Od svìtla k barvì

V pøedvánoèním èase naši žáci 6. C a 9. B opìt navštívili NG - 

Veletržní palác.

Šes•áci si vytvoøili a sami vytiskli drásanou grafiku, devá•áci 

si mnoha optickými pokusy osvojili principy míchání barev. 

Nìkteré pokusy mìly blízko nejen k výtvarné výchovì, ale 

i k fyzice. Ke slovu pøišla i moderní technika - digitální 

fotoaparáty. S vytvoøenými fotografiemi budeme ještì 

dále pracovat v naší školní poèítaèové uèebnì pøi hodinách 

kreslení.   

ŠKOLNÍ OKÉNKO

školní okénko

Jan Voda
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Kalendáø Sokrates

Velmi nás potìšilo, že do tradièního kalendáøe EU 

PROGRAMME SOCRATES s dìtskými kresbami byla 

zaøazena i práce našeho žáka Michala Krasikova. Jeho pejsek 

kreslený kartáèkem na zuby a tuší uspìl v konkurenci stovek 

obrázkù. Naše radost je o to vìtší, že obrázky vybrané pro 

kalendáø pocházejí v drtivé vìtšinì z výtvarných a umìleckých 

škol.

Parlament

Dne 15. 12. se konala první schùzka žákovského parlamentu. 

Setkali se zde vybraní zástupci všech tøíd a spoleènì definovali 

témata pøíštích diskuzí. Do tøíd se vrací s úkoly, mimo jiné 

informovat své spolužáky o novì vzniklé schránce dùvìry. 

Doufáme, že z pøíštích setkání vzejde mnoho dobrých nápadù, 

které se podaøí brzy uskuteènit. Pøejeme všem aktérùm mnoho 

zdaru do budoucích projektù.

Olympiáda v èeském jazyce.

Ve støedu 14. 12. jsme se sešli my všichni, co se nebojíme 

záludností èeského jazyka, na školním kole Olympiády 

v èeském jazyce. Za osmou tøídu K. Pejøil a H. Blažková, 

z devátých tøíd A. Pavlis, B. Kohoutová, M. Richterová, 

Hubáèková, T. Kracíková, K. Marešová, A. Šavrdová 

a V. Valdová. Úkolem bylo zvládnout za 120 minut osm 

gramatických úloh a jednu slohovou na téma - „Jak vypadá 

stará bela“. Po vyhodnocení obou èástí olympiády se na prvních

 tøech místech umístili: H. Blažková (21 bodù z 27), K. Pejøil 

(20 b.) a T. Kracíková (19 b.). Do okresního kola postupují

 první dva. 

Milí ètenáøi, pøejeme Vám pìkné a spokojené Vánoce a hodnì 

štìstí a optimismu v roce 2006.

Uèitelé ZŠ Roztoky

školní okénko
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školní okénko
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ZE ŽIVOTA VE MÌSTÌ

Rekordní výdìlek knižního trhu

Dìkuji všem, kteøí nezištnì pomáhali, a také všem, kteøí pøišli 

nakupovat na 4. roèník knižního trhu v ZŠ Roztoky pøed 

Vánocemi. Spoleènì se nám podaøilo získat neuvìøitelných 

20.199,- Kè, které škole pomohou poøídit zvukovou aparaturu. 

Všechny pomocnice a pomocníci pracovali na pøípravì 

vánoèního knižního trhu úplnì zadarmo a není to práce 

jednoduchá - zaèíná výbìrem knih z edièního plánu, 

objednávkou, dovozem knih z nakladatelství do Roztok a pak se 

dva dny prodává. Všemu pøedchází tvorba a distribuce plakátù 

a pozvánek a nesmím zapomenout ani na výzdobu jídelny. 

Nakonec se musí všechno spoèítat, nesmí chybìt žádná knížka, 

peníze nebo paragon. Letos bylo to poèítání obzvláš• radostné, 

protože jsme utržili zatím nejvíce ze všech roèníkù. 

Doufám, že pøíští rok se nad touto radostnou prací s knihami opìt 

setkáme, a• už jako prodavaèi nebo zákazníci, a tímto krásným 

zpùsobem pøispìjeme dìtem v roztocké základní škole. 

Krásný nový rok pøeje Martina Krátká

Rád bych touto cestou podìkoval všem organizátorùm za jejich 

nezištnou spolupráci pøi zajiš•ování tradièního Knižního trhu ve 

prospìch naší školy. Osobnì se tìchto trhù úèastním od svého 

pøíchodu do Roztok, mohu tedy konstatovat trvalou a stále se 

zvyšující úroveò. Obì knihy, které jsem letos zakoupil, potìšily 

mé blízké jako krásný vánoèní dárek. 

Stejnì tak jsem pøesvìdèen, že získané finance promìní škola 

v materiální hodnotu, která bude pro naše žáky znatelným 

polepšením podmínek pro jejich vyuèování.

Dovolte nám tedy ještì jednou vyjádøit náš dík a úctu.

Jan Voda, øeditel školy

KAPITOLY Z NOVODOBÝCH DÌJIN 

ROZTOK A ŽALOVA

II. Kapitola - Vznik a podmínky vývoje 

obce Roztoky-Žalov (pokraèování)

Pro budoucnost obce a její rozvoj mìla zásadní význam výstavba 

železnièní trati „Rakouské severní dráhy“ (Österreichische 

Nordbahn) Praha-Drážïany a soubìžnì s ní podél Vltavy 

budovaná a v r. 1842 dokonèená stavba silnice Roztoky- Sedlec 

jako nová spojnice s Prahou. 

Rozhodnutí o stavbì trati padlo v roce 1838. O tom, kudy povede 

železnice, byly vedeny spory: baron a velkotovárník Liebig 

prosazoval trasu „Libereckou“ pøes Jizerské a Lužické hory, 

dùlní spoleènosti mostecká trasu „Teplickou“ pøes Krušné hory. 

Nakonec zvítìzil v r. 1842 projekt inženýra Pernera - trasa 

souèasná, vedená údolím Vltavy a Labe. Do r. 1844 byl 

dokonèen podrobný prùzkum a volba trasy, výkup pozemkù 

a zahájena vlastní stavba, a to železnice jednokolejné. V r. 1847 

bylo rozhodnuto o výstavbì železnièní stanice v Roztokách. 

V r. 1849 byl dokonèen úsek Praha-Lovosice, v r. 1850 byl 

zahájen plný provoz osobních i nákladních vlakù. Od r. 1851 

zaèala výstavba zastávek, v tom i v Žalovì a Podmoráni (tehdy 

souèásti katastrální obce Žalov). Pøestavba na dvojkolejnou tra•, 

tak jak ji známe dnes, byla zahájena až v r. 1867, v prvé etapì 

zdvojkolejnìním úseku Praha-Kralupy.

Vedle nesporného a zásadního významu železnice pro obec  

pøinesla její výstavba i nìkteré problémy. Bylo nutno zboøit 

zámeckou dvoutøídní školu, øada nemovitostí (budov i polí) se 

ocitla „za tratí“ (napø. roztocký velkostatek a zámek), stejnì jako 

pùda mnoha sedlákù (napø. Veselého a Klacákù v Žalovì). 

Stavba trati však tuto situaci øešila výstavbou dostateèného 

poètu pøejezdù a podjezdù.

O podrobném projektování trasy a výkupu pozemkù podává 

pøedstavu kopie èásti projektu, o trati a vzhledu prvního 

roztockého nádraží dobové fotografie.

Významnou dopravní spojnicí se stala i Vltava, kde existovala 

øíèní nákladní doprava, s pøístavištìm u roztockého zámku. 

Novì vzniklá obec Roztoky-Žalov se v nových podmínkách, 

zejména díky železniènímu a silniènímu spojení s Prahou, ale 

i úsilí pøedstavenstva obce velmi rychle rozvíjela. Podávají 

o tom svìdectví jak kopie katastrální mapy obnovené k roku 

1877, tak výsledky sèítání lidu:

Výøez katastrální mapy 

"stabilního katastru" 

z.r. 1879 - již se železnicí

školní okénko, ze života ve mìstì
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ze života ve mìstì

Výsledky sèítání ukazuje tabulka (Metodika sèítání lidu se èasto 

mìnila, a proto nìkteré údaje netvoøí ucelenou èasovou øadu). 

V záhlaví tabulky jsou uvedeny pro porovnání výsledky sèítání 

z r. 1849:

Pøedstavenstvo obce muselo øešit a zajistit zøízení a provoz 

orgánù a funkcí, které nyní spadaly pod pravomoc 

a odpovìdnost samostatné obce. Finanèní prostøedky obec 

získávala ze systému obecních dávek a poplatkù (podrobnìji 

o tomto i pro dnešek zajímavém systému viz dále), z pøíspìvkù 

vyšších státních orgánù (vìtšinou symbolických) a v krajním 

pøípadì úvìrem. A nebylo toho málo:

Naléhavì bylo tøeba øešit podmínky školního vyuèování - uèilo 

se po zboøení školy v zámku provizornì v èp. 6, 39, 60, 64. 

V r. 1855 byla dokonèena stavba nové dvoutøídní školy (starší 

èást dnešního MÚ).

V r. 1855 zahájila v èp. 22 v dnešní Nádražní ulici 

èinnost pošta, do jejíhož obvodu patøily i okolní 

obce, napø. Sedlec, Únìtice, Suchdol, ale 

i Klecany, Husinec (dodnes ji pøipomíná nápis nad 

branou „Na staré poštì“).

Obec musela zajistit prostory a vybavení pro 

èinnost èetnické stanice.

Bylo nutno zøídit obecní pastoušku a šatlavu 

(v tehdejším èp. 58), obecní chudinský fond 

a ustanovit obecního strážníka.

 Na obec pøešla povinnost správy obecní sýpky 

(Obecní sýpky byly zøízeny císaøem Josefem II. 

jako záloha obilí pro dobu neúrody. Odvody do 

sýpky jako díl z úrody byly pro všechny zemìdìlce 

stanoveny takto: pšenice nebo žita dvanáctý díl, 

jeèmene nebo ovsa desátý díl, sena osmý díl).

Již v r. 1786 byly Roztoky povýšeny na farnost, proto bylo nutno 

v samostatné obci vystavìt i kostel (kostel sv. Jana Køtitele byl 

pøestavìn z obecní sýpky v létech 1865-66, vysvìcen v r. 1867).

Bylo nutno v souladu se stabilním katastrem pro jednotlivé 

katastrální obce urèit a pøidìlit všem obytným stavením 

a hospodáøským objektùm jednotná domovní èísla. 

Kopie obnovené katastrální mapy 

Roztok z r. 1877 - originál žalovské 

se nezachoval

První nádraží v Roztokách z roku 1851

Dobová fotografie jednokolejné trati Praha-Kralupy, 

úsek mezi Sedlcem a Roztokami
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Od r. 1865 bylo v obci nutno zajistit vybírání mýtného za 

dopravní využívání okresní silnice do Prahy.

Zákon o obcích a další pozdìjší zákonná opatøení zavedl systém 

obecních dávek a poplatkù. Byly zavedeny dávky stavební, 

z nápojù (takzvaný pivní krejcar), èinžovní, školní. Poplatky 

byly vybírány za hru v karty, hudební (žebrácká hudba se 

nedanila), høbitovní, a další. 

Významné na tehdejším systému bylo právo obce úèelovì 

stanovit pøirážky k dávkám. Znamenalo to, že 

obec musela pøesnì stanovit, k jakému úèelu 

bude zisk z pøirážek využit (bylo to napø. 

umoøování pùjèky obce, financování výstavby 

konkrétního zaøízení obce, apod.). Pøirážky 

potvrzoval a jejich využití kontroloval okresní 

úøad. Tento pro obce výhodný systém, 

po r. 1918 rozšíøený i na pøirážky k daním, byl 

zachován do r. 1939. (Lze si jen pøát, aby tyto 

dobré zkušenosti byly podnìtem pro souèasné 

poslance ke zdokonalení a zlepšení podmínek 

a systému financování obcí.)

V obci bylo nutno postupnì øešit i otázky péèe 

o zdraví a hygieny. Lékaøský dohled a péèi 

zprvu vykonával újezdní lékaø do obce 

dojíždìjící. Stálého lékaøe Roztoky získaly 

v r. 1870 v osobì MUDr. Èeòka Rýznera, který 

pøevzal dohled i nad místní porodní bábou. Pro 

zásobování vodou vedle studní u vìtších 

nemovitostí obec zøídila na nìkolika místech 

studnì veøejné - všechny s rumpály. K likvidaci 

odpadních vod bylo naøízeno u každého stavení 

budovat žumpy; úklid a vyvážení pevného 

odpadu, smetí byl ponechán na obèanech. 

Nelze se divit, že za tìchto podmínek vznikala 

èas od èasu hromadná infekèní onemocnìní. 

V obci vedle rostoucího zastoupení øemeslníkù 

a živnostníkù (dobové prameny uvádìjí 

k v obci tato øemesla a živnosti: pekaø, tesaø, 

hostinský, obuvník, studnaø, krejèí, pivovarník, 

vinaø, porodní bába, øezník, zámeèník, truhláø, zedník, kováø, 

pøevozník, pletaø, holiè, koláø, kameník) vznikají postupnì další 

provozovny, zárodky budoucího prùmyslu. . 

Na území Roztok existovaly tøi mlýny. Malý (pozdìji 

„Braunerùv“), Nový mlýn v Tichém údolí u èp. 10 

a Moldavský mlýn (od r. 1949 souèást „Penicilínky“, nyní firmy 

VÚAB Pharma), kde je od roku 1860 zmiòována textilka, 

pozdìji lisovna øepkového oleje. 

Nejvýznamnìjšími stavbami a hospodáøskými objekty obce 

v té dobì byly :

V Roztokách :

- èp. 1 zámek, vlastníkem byli Josef a Anna Lederovi;

- èp. 2 velkostatek u zámku, vlastníkem byli Josef a Anna 

Lederovi;

- èp. 5 „Malý“ mlýn 

- èp.10 „Nový“ mlýn

- èp.22 grunt a poštovní úøad

- èp.25 grunt a pozdìji i obecní úøad

V Žalovì

- èp. 2 statek Vojtìcha Chudoby, pozdìji Vojtìchovských

- èp. 4 statek se stodolou Pavla Brabce 

- èp. 7 statek p. Soukupa, pozdìji rodiny Šebkù

- èp. 8 statek a hospoda Františka Skrèeného

- èp. 25 kostel sv. Klimenta se høbitovem

- èp. 31 usedlost Jana Klacáka

- èp. 32 statek Antonína Veselého

Blízkost Prahy a dobré vlakové i silnièní spojení, romantické 

vltavské a zejména Tiché údolí zpùsobily, že se Roztoky staly 

brzy nejen oblíbeným výletním místem Pražanù, ale že si 

Dobová fotografie staré roztocké školy - již po pøístavbì zadního køídla

Historická zástavba Levého Hradce a údolí Potok v Žalovì
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zámožní z nich v Roztokách kupovali a upravovali existující 

nebo stavìli nové domy a vily jako své letní odpoèinkové sídlo, 

Jedním z nich byl v r. 1861 Dr. František Augustin Brauner který 

zakoupil tehdejší „Malý“, nyní Braunerùv mlýn, v souèasnosti 

sídlo øeditelství Støedoèeského muzea. Roztoètí obèané stále 

více pronajímali èásti svých domù jako letní byty.

Pro další vývoj obce byl významným podnìtem „Zákon 

o obecním zøízení a øádu volebním“ a zv. „Zemský zákon“ 

pøijaté v r. 1864. Zákon o obcích již zavádí název obecní 

zastupitelstvo (obecní výbor) 8 až 36 èlenné, obecní pøed-

stavenstvo v poètu do 1/3 èlenù zastupitelstva tvoøené starostou 

a obecními radními, uzákoòuje samostatnou a pøenesenou 

(zákony stanovenou) pùsobnost, obecní trestní senát a další. Lze 

øíci, že tento zákon je svojí strukturou pøedobrazem souèasného 

zákona o obcích. Zemský zákon stanovuje novì strukturu 

a pùsobnost okresních orgánù, která tvoøilo: okresní 

zastupitelstvo (18-36 èlenné), okresní výbor (starosta + 6 èlenù 

okresního zastupitelstva), okresní starosta. 

Zákon a nová pùsobnost obce vedly v roztocké èásti obce, 

a jmenovitì u pøedstavenstva obce k rozhodnutí požádat 

o osamostatnìní a rozdìlení 

Roztok a Žalova na samostatné 

obce. Vùdèí osobností tohoto 

úsilí se stal Matìj Vošahlík, 

od r. 1866 starosta obce. 

V ý z n a m n o u  p o m o c  p ø i  

zpracování a podpoøe øešení 

žádosti poskytl obci František 

August in  Brauner ,  tehdy 

roztocký obèan. Žádost byla 

v r. 1865 podána a rozhodnutím 

císaøe ze dne 2.února 1867 

schválena. V r. 1868 byla 

ustavena spoleèná komise 

k vypoøádání vztahù a majetku 

rozdìlených obcí, komisi vedli 

starostové - za Žalov Václav 

Skrèený, za Roztoky Matìj 

Vošahlík.  Jak dosvìdèují  

protokoly, nebylo jednání 

jednoduché, a rozdìlení kromì 

výhod pøineslo i negativa, napø. 

v otázkách školy a jejího provozu, správy cest a silnic, vìcí 

církevních a pohøebních i dalších. 

Vznikem samostatných obcí Roztoky a Žalov zaèala nová 

kapitola jejich dalšího rozvoje. Je tøeba pøiznat, že ve vztazích 

obcí a jejích obèanù to obèas jiskøilo až do r. 1960, kdy se obce 

znovu spojily.

Ve znamení køížù

V minulých nìkolika mìsících jsme se toulali v užším i širším 

okolí našeho mìsta a navštìvovali drobné církevní stavbièky - 

køíže, kaple, kaplièky, boží muka, zvonièky a sloupy. Tento 

seriál je témìø vyèerpaný, zbývají nám ještì nìkteré obce, 

nìkteré doplòky a pøedevším samotné Roztoky, Praha 6 

a opravená místa. K tomu bych se vrátil nìkdy pozdìji.

Doufám, že jste byli spokojeni, pravda, nìkde bylo textu trochu 

málo. Vìøte, že jsem se snažil podat co nejucelenìjší pohledy, 

ne vždy to však šlo. A tak jsem nìkdy pøidal i své pøíhody, které 

jsem na nìkterých místech prožil. Materiály na další komplexy 

jsou, ale vìtšinou se jedná o místa vzdálenìjší v rámci našeho 

kraje (napø. Unhoš•, Kladno a okolí apod.). Další seriál 

pøedstavují obce, které jsou sdruženy ve svazku obcí 

Pøemyslovské Støední Èechy. Budu postupovat trochu 

nesystematicky, tak, jak budu získávat písemné podklady. 

Rozhodnì to nebudou podrobné písemné doprovody jako 

doposud.

Než zaèneme probírat jednotlivá místa, soustøedíme se na 

nìkolik mých poznatkù, snad užiteèných, by• nikoli nutných.

Námìt køíže je v mých análech vyveden 54 druhy, to znamená, 

že (zatím) existují køíže jednoduché a složité, plné kudrlinek, 

zákrutù, pøídavkù. Tady narážíme na energetický potenciál. 

Platí, že èím je køíž jednodušší, tím je energeticky více plusový. 

Zlepšení doprovází pøidání ukøižovaného Krista. Materiálem 

je obvykle železo, kamenina, pískovec, døevo. Vybral jsme šest 

u nás nejbìžnìjších typù (viz obrázky). Typ 4 ve svých 

ozdobách energii pøímo odebírá a nestaèí ani Kristus.Ing. Zdenìk Karas
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Protože jsem sehnal nìkolik materiálù z míst, kde jsme kdysi 

byli, odkládám zatím avizovanou zmìnu z úvodu. Nejprve se 

podíváme k sousedu nejbližšímu, který sice žije za vodou, ale 

na tento výlet se mùžeme vydat i odpoledne. Je to jen kousek.

Jistì jste poznali, že se vydáme do Klecan. Až vystoupíme 

z pøívozu, pùjdeme silnicí podle øeky. Silnice se vetøe mezi 

skály a míøí nahoru do Klecan. Pøed posledním domkem dole 

odboèuje cesta vpravo, postupnì stoupá a mizí v Klecanském 

háji. Háj není velký, tak 200 na 250 metrù, je porostlý starou 

dubinou a jinými listnatými døevinami. Od øeky stoupá smìrem 

k severu, uprostøed je terénní rýha, kterou protéká sporý 

potùèek. Nahoru jdeme tøemi ohyby, témìø se dotýkáme levého 

okraje a nakonec se stoèíme k lesnímu jezírku. V okolí je 

nìkolik soch, to všechno patøilo kdysi k zámku.

Zámek je skryt za silnicí od Øeže. Pøed léty mi jistý pan Veselý 

z Klecan oznaèil tento kout jako sídlo bývalého pivovaru. 

Snímkoval jsem tu tenkrát malý domeèek a léta jej za zbytek 

pivovaru vydával. Ale ouha, pivovar byl ve skuteènosti nìkde 

jinde. Zámek, háj i pivovar patøily koncem 19. století bratøím 

Beniesùm. Pivovar byl zrušen kolem roku 1900 a vaøil menší 

množství piva - asi jako pivovar U Flekù (5000 hl roènì). 

V západní èásti mìsta, poblíž zámku, jsou i dvì památky: 

honosný køíž a kaplièka.

První zpráva o Klecanech je z dob posledních Pøemyslovcù. 

Písemné doklady jsou o nìco mladší (1316). V roce 1507 tu 

vládl Zikmund Hromada z Boršic, od r. 1628 patøily Klecany 

Fürstenbergùm. V roce 1803 se objevuje nový majitel, snad bez 

šlechtického pùvodu, Jan Voboøil. Klecany byly pomìrnì brzy 

povýšeny na mìstys (1669), bìhem let však tento titul ztratily. 

Mìstem se opìt staly v roce 1994.

Od køíže a kaplièky projdeme pod kostelem støedem mìsta 

a pøipomeneme si nejslavnìjšího zdejšího obyvatele, Václava 

Beneše Tøebízského, který zde léta pùsobil jako kaplan.

Blíží se nám závìr výletu, ale ještì se zastavme v místech, kde 

ulice (U Vodárny, Na Vršku) míøí k øece. Porozhlédnìme se 

dolù k øece, na naše Roztoky, na chatový prostor Holosmetek 

a nalevo od našeho výstupu na masív Èerné skály. Dnes je tu již 

spousta borovic, ale pøed necelými sto lety, kdy tudy jezdíval 

koòmo prezident Masaryk, tu byla ještì lysina. A teï dolù, 

všechny cesty míøí do Roztok.

Michal Janský
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Co právì pro Vás pøipravuje 

Støedoèeské muzeum na letošní rok

Do 29. ledna 2006 se mùžete potìšit výstavou betlémù z Ústí nad 

Orlicí a do 12. února výstavou trpaslíkù. 

A pak již následují nové výstavy:

Støední Èechy na starých pohlednicích. 14. 2. - 8. 5.

Václav Král - èlovìk, tvùrce, uèitel. 7. 3. - 21. 5.

To byla 60. léta - móda, design, životní styl. 2. 5. - 15. 10.

Brouci zblízka i zdaleka 

- jak je pouhým okem nevidíme. 23. 5. - 17.  9.

Matìj Forman - ilustrace, kresby, scénografie. 10. 6. - 27. 8.

Letní plastika. 14. roèník, který se z Bechynì pøestìhoval 

tentokrát do Roztok. 29. 6. - 30. 9.

Japonsko Joe Hlouchy - historické fotografie ze sbírek známého 

cestovatele. 5. 9. - 3. 12.

Tvary vùnì a perníkù 

- dotyková výstava perníkáøských forem. 10. 10. - leden 2007

Jednou v roce na Vánoce II 

- historie vánoèních ozdob. 14. 11. - únor 2007

Sbírání Ivy Hüttnerové 

- z èasù krajek a tøešní na porcelánu. 15. 12.  - 15. 3. 2007

Ateliér Zdenky Braunerové se po zimním období veøejnosti opìt  

otevøe od 1. 4. a bude otevøen pro veøejnost až  do 29. 10. 2006.

Z nabídky jednodenních akcí:

25. 2. - Masopust, tradièní prùvod masek, poøádá sdružení Roztoè

8. 5. Veteráni - 27. roèník výstavy historických vozidel

2. 12. a 16. 12. - Udìlej si vánoèní ozdobu. Vánoèní soboty ve 

spolupráci se souèasnými výrobci sklenìných vánoèních ozdob.

Další kulturní akce, které pøipravujeme, budou avizovány 

prostøednictvím Odrazu a na www.muzeum-roztoky.cz.

Pøejeme Vám všem radostný rok a pøíjemné chvíle v muzeu.

Táòa Pekárková

ZPRÁVY ZE 

SDRUŽENÍ ROZTOÈ 

Všechna naše prosincová setkání byla 

protknutá adventní a vánoèní 

tematikou, a tak z pestré nabídky 

vybrat si mohl každý, kdo se chtìl 

stranou od všech nákupù a úklidù 

pøíjemnì vánoènì naladit. Pro ty nejmenší bylo 

pøipraveno Vánoèní setkání pøed školkou, ti starší si mohli pøijít 

vyrobit vánoèní ozdoby a dekoraci na výtvarné vánoèní dílny, 

které probìhly ve všech našich ateliérech v Roztokách, Únìticích  

i Libèicích. Na Vánoèní trhy pøišla opìt øada malých trhovcù 

se svými nádhernými rukodìlnými výrobky, které rychle mizely 

v rukou poèetných kupujících, kteøí již vìdí, že takovéhle dárky  

jsou jedineèné a obdarovávat jimi své blízké je velikou radostí. 

Kdo chtìl, mohl se rùznou cestou dozvìdìt, co ho v pøíštím roce 

èeká - rozkrojit si jablíèko, pustit lodièku po vodì,  ochutnat 

buchtu s vìštbou svého budoucího partnera nebo si hodit  

støevícem. Doprovodná hudba, dobrá medovina a peèené dobroty 

nasytily hladové a snad potìšily každého, kdo letos na  trhy zavítal. 

V rámci cyklu Výstavy, které znìjí probìhl ve Støedoèeském 

muzeu koncert originálního hudebního dua TARA FUKI, který 

byl opravdu jedineèným hudebním zážitkem pøedstavujícím 

snoubení dvou pøíjemných ženských hlasù, dvou violoncell, 

zvonící mísy a polských textù o dobrých i zlých snech.  Koncert 

byl spojen s prohlídkou výstavy Betlémù. 

Zvìstování Pannì Marii, pasáèci u ohnì, létající andìlé, cesta  

k jeslièkám, pøíchod Tøí králù, andìlské zpìvy, vinšování a svìtlo 

betlémské - takové byly letošní obrazy a pøíbìhy Živých jeslièek, 

které v pøedveèer Štìdrého dne déš• shùry pokropil. 

Více informací o akcích sdružení na tel.: 233 910 014,  

e-mail:roztoc@roztoc.cz, www.roztoc.cz, na plakátovacích 

plochách, internetových stránkách mìsta www.roztoky.cz 

a v tomto Odraze v kalendáriu.

PRAKTICKÉ ØEMESLNÉ KURZY  

Sdružení Roztoè zahajuje v lednu 2006 dvouletý cyklus 

øemeslných kurzù, jehož cílem je získání základních praktických 

dovedností v oborech 

· vaøení, peèení 

· šití, pletení, úprava a oprava odìvù

· výroba dárkových pøedmìtù, hraèek

· práce se døevem a kovem

· zahradnièení, chovatelství

· košíkáøství 

Kurzy jsou urèené zájemcùm starším 12 let, kteøí by rádi našli 

pracovní uplatnìní v praktickém oboru, nabízejí možnost 

seznámit se podrobnìji s vybraným øemeslem, získat potøebné 

praktické dovednosti a navázat kontakty usnadòující úspìšné 

vyhledání budoucího pracovního uplatnìní. Kurzy budou 

probíhat pod vedením zkušených lektorù 1x mìsíènì v Libèicích  

(páteèní odpoledne) a v Roztokách (o víkendu), celkem 8 setkání  

za rok v rámci jednoho øemesla. Jsou poskytovány zdarma,  

placený bude pouze registraèní poplatek zavazující zájemce 

k úèasti na celém cyklu vybraného øemesla (30,-Kè za jedno  

setkání). Všichni úèastníci obdrží na konci kurzu certifikát o jeho 

absolvování.

Kontaktní osoby:

sdružení Roztoè - Jitka Tichá tel./záznam. 233 910 014, e-mail 

roztoc@roztoc.cz, Dita Votavová t:220 910 496, e-mail dita.vota-

vova@volny.cz, Libèice - Martina Francuchová t: 777 552 142

Projekt „Podpora pøíležitostí pro vzdìlání a práci“ je podporován 

z Globálního grantu EU.

Za sdružení Roztoè Dita Votavová
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- pìvecký sbor ROSA

Mateøské centrum Rožálek prožilo mìsíc prosinec 

v laskavé spoleènosti dìtí, maminek, tatínkù, babièek a dìdeèkù, 

Ježíška v betlémských jeslièkách, Mikuláše, andìla a  èerta. Zpívali 

jsme koledy, zdobili jsme stromeèek, nadìlovali si dáreèky, 

vzpomínali a navštìvovali své známé a blízké,  sdíleli jsme spolu 

radost ale i trápení a plánovali jsme vìci budoucí. 

Na zaèátku prosince, v pøedveèer svátku svatého Mikuláše, 

pøivítalo v prostorách Husova sboru asi 40 dìtí Mikuláše a jeho 

svatý i èertovský doprovod. Pøi pohledu do plného sálu dìtí, 

maminek, tatínkù a prarodièù jsem si znovu uvìdomila, jak 

poèetná je tato skupina v našem mìstì  a pøi každodenním „bìhu“ s 

dìtmi svými vidím, že maminek a dìtí  pøibývá. Pøi pøedvánoèním 

setkání jsme vzpomínali, jak mateøské centrum zaèínalo jako 

herna pro dìti, jako možnost trávit svùj  volný èas. Skupinka 10 

maminek se scházela po bytech. Chtìli jsme ale tuto možnost dát i 

ostatním a tak jsme našli prostor na  øímsko-katolické faøe, kde na 

slavnostní zahájení pøišlo asi 35 dìtí. Zájem nás v tu dobu skuteènì 

zaskoèil a naše prostorové možnosti naprosto nestaèily. Na jaøe 

jsme díky vøelému zájmu a po dohodì s paní faráøkou Kuèerovou 

pøesídlili do Husova sboru, kde není prostor  o mnoho vìtší, ale 

máme možnost využívat v létì èást zahrady, která zvláštì 

maminkám z bytovek pøipadá jako oáza. Pøed letošními Vánoci je 

situace taková, že maminek pøibývá, nároky a  oèekávání se zvyšují 

a poptávka po náplni a programu je  velká. Proto se pøed rokem na 

valné hromadì sdružení pøijalo rozhodnutí o rozšíøení  nabídky 

programù a èasovém rozvrhu, o kterém se  nám pøed nìkolika lety 

ani nesnilo. Programy byly spuštìny tak, aby jejich provoz a náplò 

zajiš•oval èlovìk kvalifikovaný a nìkterá lektorská místa  byla 

nabídnuta maminkám z øad MC. Když se  ohlédnu zpìt za celý rok, 

jsem ráda, že se nám vše, co  jsme si naplánovali, daøí 

uskuteèòovat. Máme programy pro dìtí samotné, bez maminek - 

Sluníèka, Pøedškolák, funguje i hlídání dìtí. Máme programy pro 

maminky s dìtmi dohromady - Výtvarka, volná herna,  masáže 

kojencù. Máme programy pro maminky samotné -  tématické 

veèery, tématické soboty apod. Nabízíme služby Krizového centra 

- právní poradenství, rodinnou terapii, pomoc v rodinì, sociální 

služby ale i „jen“ návštìvu v dobì nemoci dìtí. Tìší mì, když se na 

naší non-stop linku dovolají i maminky z  okolních vesnic, že o nás 

slyšely a že by potøebovaly… Mezi naše  pøíznivce patøí i odborníci 

z pedagogické poradny, kteøí k nám dojíždìjí na pøednášky 

a konzultace. Probìhl u nás v centru  i kurz o první pomoci dìtem, 

který vedl MUDr. Robert Pleskot.  Téma maminek a dìtí zaèíná 

èím dál tím více zajímat naše okolí  jak laické tak odborné a tento 

zájem a podpora v èinnosti a víra  ve smysluplnost naší èinnosti nás 

tìší. 

Rodina jako taková by si skuteènì zasloužila  vìtší zájem 

a podporu všech. Péèe o maminky a  dìti již od tìch nejmenších 

k podpoøe rodiny patøí. 

Dìkuji všem, kdo v MC Rožálek pracují  (ve vìtšinì pøípadù 

zdarma), dìkuji za jejich èas, za jejich podporu.  Dìkuji všem, kdo 

MC Rožálek podporují, a• je to veøejnost  laická nebo odborná. 

Dìkuji mìstu Roztoky za finanèní podporu našeho provozu 

a prosím o další pøízeò našemu mateøskému centru, které se velmi 

rychle rozrùstá, nabízí stále více žádaných a  stále lepších služeb. 

V novém roce má MC Rožálek pøipraven stejný program jako 

v roce loòském. Pokud se nám podaøí  vyøešit naší prostorovou 

otázku, budeme nabízet služby pro rodièe v  podobì napø. 

jazykových kurzù za velmi pøijatelné ceny. Dále je velký zájem 

o cvièení pro maminky v denních hodinách  spojené 

s hlídáním dìtí. Ve spolupráci s odborníky chystáme cvièení pro 

hyperaktivní dìti a dìti s LMD a poruchami chování. A další 

mnohé patøí do našich plánù. Prosíme o podporu v jejich 

uskuteèòování. Pøijïte se mezi nás podívat, jste  srdeènì zváni.

Provozní doba MC Rožálek:  

Pondìlí 8:30 - 18:00

Úterý 9:30 - 12:00 16:00 - 18:00

Støeda 8:30 - 18:00

Ètvrtek 9:30 - 12:00

Pátek 8:30 - 12:00 14:00 - 16:00 

za MC Rožálek Jitka Šatavová
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Rozhovor s panem Václavem Šafrem 

(I. èást - 23. 10. 2005)

Èetník se vrací - po 62 letech v Klecanech

Pane Šafre, jak jste se dostal do Klecan, co tomu pøedcházelo? 

(Využili jsme k rozhovoru cesty autem z Roztok do Klecan. 

Použité zkratky Š= p. Šafr, K= Koláøová)

Š. Narodil jsem se 25. 7. 1920 v Oskoøínku u Nymburka. Po 

vyuèení jsem nastoupil 1. 1. 1939 do drogerie na Kladnì. V dobì 

obsazení republiky nastala „nákupní horeèka“. Drogerie byla 

vykoupena. Byl jsem nejmladší, musel jsem si hledat nové 

místo. Na pracovním úøadì mi sdìlili, že jsem pøidìlen do øíše, 

do chemické továrny v Brandenburku. Pracoval jsem i v jiných 

továrnách v øíši i protektorátu, také ve Stralsundu v drogerii. 

Zažil jsem nìkolik náletù. 

Snažili jsme se s kamarádem dostat zpìt do Èech. 

V r. 1942 se pøijímalo k èetnictvu a policii. Požádal 

jsem spolužáka o obstarání tiskopisù a se 

spolubydlícím Ladislavem Maškem z Berouna jsme je 

vyplnili a poslali. Pozvánka pøišla pro mne na 18. - 20. 

listopadu 1942. Dostavte se na pøijímací pohovor 

a zkoušky zdatnosti do Prahy na policejní øeditelství. 

Byl jsem pøijat s nástupem 2. 12. 1942. Obdržel jsem 

spoleènì s Bohoušem de Angelisem a Pøemyslem 

Paroubkem cestovní prùkaz èetnictva do Roztok, s urèením: 

èetnická stanice Klecany. Na stanici jsme vstoupili po 19. 

hodinì. Já první a po pozdravu: „Dobrý veèer pane vrchní 

strážmistøe, my jsme tøi èekatelé…“ více jsem neøekl. Spustil na 

mì nìmecky. „Tak jsem si øekl, dobrá, tak tedy nìmecky.“ Byl 

pøekvapen plynulou nìmèinou. Další rozhovor se už odehrával 

èesky. Vrchní strážmistr Douda nás uvedl do místnosti, sloužící 

za nocležnu. Ráno jsme byli pøedstaveni praporèíku Maniákovi 

(z Podkarpatské Rusi), štábním strážmistrùm Gleichovi 

a Žalskému a strážmistrovi Richtrovi. Nastal nám nový život. 

Byli jsme seznámeni se zbranìmi, s trestním zákonem, soudním 

øádem a správními pøedpisy. O novou èinnost jsem mìl zájem, 

velitel mnì brával na obchùzky do obvodu stanice a seznamoval 

mnì se zajímavými lidmi, napø. s lékaøem MUDr. Petákem, 

lesníkem Døevíkovským, starostou obce, obecním tajemníkem 

Gerstbergerem (od finanèní stráže), pekaøem Soukupem, 

bývalým velitelem stanice Kopøivou a dalšími. 

Pøíslušníci klecanské stanice se zúèastòovali výuky nìmèiny 

na stanici v Roztokách. Hlídal jsem zde telefon a vedle na 

„nìmèinì“ to jen pleskalo (hrály se karty). 

Bohužel, mìl jsem i smutná poslání. V bøeznu èi koncem února 

1943, pøi opadu velké vody ve Vltavì, bylo hlášeno, že bylo 

nalezeno tìlo utopeného muže. Utopený mìl v kapse doklady. 

Byl to èlovìk z Bratislavy, vyhnaný Slováky, židovského 

pùvodu. V Podbabì skoèil pøed vánocemi r. 1942 do vody. 

Øež patøila také do našeho okrsku. Chodil jsem kolem 

kamenolomu, v té dobì ještì nebyl tak velký, jako je nyní. V Øeži 

byla kdysi továrna "Silika", vyrábìla umìlé omítky. Všude bylo 

ticho, mrtvo. Bydleli tam rodièe èlovìka, který umøel 

v koncentráku. Musel jsem jim pøedat tu smutnou zprávu.

Pøíjezd do Klecan po 62 letech

K. Jsme na námìstí v Klecanech. Pan Šafr se rozhlíží.

Š. Hospoda byla pøímo na námìstí. Asi tam, co je dnes obchodní 

dùm. Byla zde divadelní scéna. Divadlo - místní byli známí 
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ochotníci. Pan Šafr zanotoval: „Rùžovou ti krinolínu koupím 

dítì mé“…Už si pøesnì nepamatuji, kde to hráli, bylo to kolem 

Vánoc. (K. Doplòuji z Klecanského zpravodaje 9/05: dne 25., 

26. a 27. prosince 1942 byla sehrána veselohra „Úsmìvy 

a kordy“, za režie sl. Døevíkovské na novì upravené scénì 

v hostinci u p. Corny.) Pamatuji si, že pøi pøedstavení musel 

dohlížet hasiè a èetník. Rád jsem to pøivítal, bylo to zpestøení mé 

èetnické služby.

K. Byl jste se tu již døíve podívat?

Š. Ne. 

K. Po 62 letech poprvé v Klecanech? 

Š. Ano, dívám se, co se tu zmìnilo. Èást staré zástavby zùstala. 

Tady bylo kino? Procházíme ulicí od námìstí vzhùru k bývalé 

èetnické stanici. (také bývalá pošta) Drogerie - je na stejném 

místì jako v r. 1943.

Blížíme se k bývalé èetnické stanici. Pan Šafr ukazuje: „Pošta - 

majitelé domu byli Kocourkovi. Nahoøe v prvním patøe byla 

èetnická stanice a byt velitele.“

Do obvodu klecanské èetnické stanice patøily obce Vìtrušice, 

Øež, Husinec a Klíèany.

K. Napadlo Vás nìkdy, když jste byl v Klecanech, že budete žít 

pøes øeku v Roztokách?

Š. To mne nenapadlo.

K. Jak dlouho žijete v Roztokách?

Š. Od r. 1947. Moje první manželka mìla strýce, který 

v Roztokách zdìdil domek. Chtìli, abychom zde bydleli, než 

jsem dostal byt. Strýc byl obuvník. Chodil rád zpívat, hrát karty. 

Teta, když strýc zemøel, žila u mé dcery Patocsové. Zemøela 

v 95 letech.

K. V Klecanech jste moc dlouho nebyl.

Š. Pùl roku. Do. 31. 5. 1943. Potom jsem byl povolán do 

policejní školy v Mladé Boleslavi. 

K. Možná, že se ještì nìkdo pøihlásí, kdo Vás znal. (Bude 

 

uveøejnìno v Klecanském zpravodaji.)

Pan Šafr ještì vzpomíná na zkratku od pøívozu. Mizerná cesta. 

Pøijel jsem jednou pozdì a šel jsem od roztockého nádraží 

k pøívozu. Pøívoz nikde. Nezbylo mi nic jiného, než se dostat na 

druhou stranu po jezu. 

K. Po jezu? To muselo být nebezpeèené!

Š. Šel jsem opatrnì, bylo tam zábradlí.

Pøed klecanským zámkem

Zámeèek se opravuje. 

Š. K zámeèku patøí nádherný park. 

K. Sem už jste pøístup v dobì války nemìli? 

Š. Ne, byli tu Nìmci. Ubytovna pro Hitlerovu mládež.

Letištì

Š. Za I. republiky zde letištì nebylo. Až Nìmci si jej vybudovali. 

700èlenná posádka bydlela pøímo na letišti v døevìných 

barácích. Nìmci byli dobøí organizátoøi. Všude mìli zásoby 

støeliva, potravin. Jak ustupovali, všechno mìli pøipravené 

a využili toho. 

Po válce jsem se dozvìdìl, že Stralsund byl 6. 10. 1944 

bombardován. Lékárna zmizela pøímým zásahem bomby. Mùj 

kamarád Ladislav Mašek zemøel v krytu spolu s 41 lidmi.

Vzpomínám na pana Richtra ml. Jeho otec byl strážmistrem, 

když jsem odcházel z èetnické stanice v Klecanech. Po válce 

jsem hledal velitele Doudu. V r. 1947 jsem byl na „uhelné 

brigádì“ v Jiøetínì. Myslel jsem, že byl pøevelen sem, ale nikdo 

ho neznal. Byl v Bílinì, dozvìdìl jsem se to pozdìji od jeho 

dcery, s kterou jsem se nedávno náhodnì potkal.

Po ukonèení policejní školy v Mladé Boleslavi 15. 3. 1944 

nastupuje mladý, 24letý Václav Šafr do Prahy. Stal se pøímým 

úèastníkem bojù o Rozhlas v kvìtnových dnech r. 1945. Ale to už 

je další pøíbìh. Pokraèování pøíštì.

pro Odraz pøipravila Renáta Koláøová
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Hudební Vánoce 

V adventním období se s kulturními akcemi ZUŠ pro roztocké 

obèany roztrhl pytel. Veškeré snažení smìøovalo k Vánoènímu 

koncertu, kterému ale pøedcházel koncert interní v Taneèním sále 

ZUŠ. Umìlecké rada ZUŠ ho pojala jako jakousi kvalifikaci 

a dlužno podotknout, že tento úèel byl beze zbytku naplnìn.

15. prosince se tedy v Husovì sboru uskuteènil díky laskavému 

pochopení paní faráøky Jarmily Kuèerové Vánoèní koncert. 

Oproti minulému roku dostál urèitých koncepèních zmìn. 

V první pùli vystoupily naše tradièní opory v sólových 

a komorních skladbách barokního, klasického 

a romantického stylu. Svými oduševnìlými výkony 

navodily skvìlou vánoèní atmosféru, umocnìnou 

výbornou akustikou koncertního prostoru. Druhá pùle 

se nesla již zcela ve vánoèním duchu. Sérií koled 

zahájilo kytarové duo, vánoèními skladbami pøevážnì 

z jižních Èech pokraèovalo klarinetové trio. Dechová 

harmonie ZUŠ za øízení Františka Kindla pøipravila 

svým již typickým herním projevem vyvrcholení 

celého vydaøeného veèera, kterým se stalo vystoupení 

Komorního orchestru a Sboru ZUŠ v nastudování 

umìleckého vedoucího Štìpána Sklenièky a sbormistra 

Aleny Pavlíkové. Bylo až dojemné, když se prostorami 

Husova sboru nesly dìtskými hlásky nadšenì zpívané 

známé koledy Dej Bùh štìstí, Pùjdem spolu do 

Betléma, Narodil se Kristus Pán, podporované kompaktním 

zvukem komorního orchestru, jenž se poprvé pøedstavil na 

veøejnosti - a musím prohlásit, že se mu pøedstavení velmi 

vydaøilo. Posluchaèi, kterým zdaleka nestaèila kapacita 

koncertního sálu, odcházeli jistì s povzneseným a vyrovnaným 

pocitem, tak pøíznaèným pro období Vánoc. 

Kromì Vánoèního koncertu ZUŠ uspoøádala ještì nìkolik akcí. 

V pøedveèer Mikuláše obdarovali svými výkony rodièe 

a pøíbuzné žáci ze tøídy pana øeditele Bohumíra Šlégla (klarinet, 

saxofon), 20. prosince se uskuteènil koncert ze tøíd paní uè. 

Moniky Fukasové (klavír, akordeon) a Marie Rozsypalové 

(flétna). Týž den potìšili naši žáci svou hrou pacienty roztocké 

nemocnice.

20. prosince se v Divadélku Kvítko uskuteènilo pøedstavení 

pohádky „Jak uèil kováø princeznu móresùm“, v nastudování 

paní uè. Aleny Pavlíkové (literárnì - dramatické oddìlení), 

tentokrát v nových kulisách a velmi zdaøilých dekoracích. 

Scénickou hudbu vytvoøil Jiøí Litoš, náš nezištný mistr 

zvuku a kameraman. S realizací celé inscenace 

v Divadélku Kvítko nám velmi pomohla paní uè. ZŠ 

Marie Bartulíková a patøí jí za to naše podìkování. 

Pohádka byla urèena pro nejmenší dìti ze základní školy 

a mìla takový úspìch, že dìti v hledišti nechtìly domù 

a tìší se na pokraèování. 

21. prosince se taneèní oddìlení pøedstavilo veøejnosti 

svým „Vánoèním taneèním minipøedstavením“. 

V Taneèním sále, v nových kostýmech, s osobitým 

choreografickým rukopisem paní uè. Jany Hudeèkové, 

se k pøekvapení všech namaèkaných divákù odvíjel 

alegorický obraz biblických pøíbìhù z období Vánoc, 

støídaný dìtskými hrami tìch nejmenších taneènic, ale 

i taneèníkù! Jsme rádi, že k nám pøichází i chlapci 

a obohacují svým naturelem atmosféru v taneèním 

oddìlení. Jak mi po pøedstavení øekla paní uèitelka Jana 

Hudeèková, chystá 25. ledna jakousi rozšíøenou reprízu, tentokrát 

v prostorách tìlocvièny v žalovské škole. Pøedstavení bude 

nazvuèeno novou zvukovou aparaturou.

Na závìr chci podìkovat všem svým kolegùm za kvalitní 

a obìtavou práci, kterou po celý rok odvádìli ku prospìchu našich 

dìtí a pøeji jim i Vám všem mnoho zdraví a osobních úspìchù 

v roce 2006.

MgA. Bohumír Šlégl
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DPS má vlastní pìvecký sbor 

Mìsto Roztoky uspoøádalo den po vánoèních svátcích v domì 

peèovatelské služby hudební produkci. „Je to fešák“, šeptaly si 

mezi sebou babièky, které dostaly týden dopøedu propagaèní 

letáèek s fotem umìlce. Oním fešákem byl Josef Matura, 

profesionální zpìvák a hráè na akordeon. Hned v poèátku 

produkce zaznìly známé melodie a bylo jasné, že v tom nebude 

umìlec sám. Všechny babièky od zaèátku až do konce zpívaly 

a jejich zpìv prozáøil prostory domova. Pøíštì urèitì zase 

všechny pøijdou.

Vladimír Vích
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Ohlédnutí za letními prázdninami 

oddílu orientaèního bìhu OK Roztoky 

Poslední víkend v srpnu jsme se vrátili z našeho již ètvrtého 

tábora. Byli jsme ve Svaté Kateøinì u Chotìvic spoleènì s našimi 

nerozluènými kamarády z kamenického oddílu OB. Téma naší 

celotáborové hry poprvé opustilo známého Harryho Pottera, aby 

se z nás na èas stali draèí jezdci, Stín, urgalové, vardenové 

a podobné bytosti z knihy Eragon. Program tábora byl letos oproti  

minulým letùm více zamìøen na soupeøení a závody. Tudíž jsme 

absolvovali nìkolik pìkných sprintù (dokonce i jeden noèní) 

v okolí tábora, kros, rohlíkové štafety, ... Samozøejmì jsme 

nemohli vynechat celodenní výlet na kolech, barvení trièek a náš 

oblíbený famfrpál. Vrcholem tábora byla celodenní hra, pøi níž si 

dìti užily lesa, triatlonu a dokonce jízdy na velbloudech. Pøi 

závìreèném veèerním ohni byli všichni pasováni skuteèným 

rytíøem Bromem na draèí jezdce! Tábor se vydaøil!

Táboru bezprostøednì pøedcházely dvoudenní závody 

v tradièních Kacanovech. Mìli jsme tu nìkolik velice kvalitních 

želízek v ohni. Tereza Klinkerová skonèila 6. v D12, Juráš 

Bìlohlávek 7. a Michal Vik 14. v H14. Vìtšinu èasu bylo hezky 

a tak jsme mohli plnì využít místního koupalištì a bufetu .

Dalším prázdninovým závodem byly Jièínské skalní pìtky, tedy 

závody na mapách 1 : 5000. Závody uvedl jeden závod 

z kategorie nemnohých, tedy noèní. Juráš Bìlohlávek si v nìm 

dobìhnul pro vítìzství. Koneènì co mu zbývalo, když byl 

v kategorii sám. Centrum skalních pìtek bylo v obci Boseò, což 

naznaèovalo, že se všechny tøi etapy pobìží v okolí hradu 

Valeèov, který jsme si pro úèely loòské táborové hry pøejmenovali 

na Azkaban. I proto jsme vìdìli, že to nebude žádná legrace. 

Nejvìtších letošních závodù, tzv. Bohemie se zúèastnilo 30 èlenù 

roztockých a kamenických borcù. Hlavní stan jsme rozbili v obci 

Jítrava. Všichni se na závody vypravili za úèelem vybojovat 

nìjaké cenné skalpy svých soupeøù. Bydleli jsme nedaleko 

shromaždištì a tak jsme na etapy jezdili na kolech. Všichni 

bojovali stateènì se zdejším kopcovitým terénem. Nìkterým se 

daøilo více, nìkterým ménì. Jitce Klinkerové se dokonce podaøilo 

vybojovat pìkné 2. místo, 5. skonèila Terka Klinkerová (mohlo to 

být i lepší, kdyby stihla start první etapy) a 19. Juráš  Bìlohlávek 

(potøeboval by pøidat v bìhu). Nìkolik postøehù z letošního 

pobytu: Jitka vyhrála nìkolik sklenìných medailí, výrostci si 

vymìnili dresy se švýcarkama, kvùli èemuž si byli ochotni si ty 

dresy dokonce vyprat(!) a vrcholem všeho bylo Michalovo 

prohlášení, že orien•ák je fakt hustej! 

Navštivte naše webové stránky - http://roz.ini.cz.

František Pašek

Roztocká atletika v roce 2005

V letošním roce roztocká atletika vzpomíná na 45. výroèí založení 

atletiky v našem mìstì. Zásluhou uèitele Jana Hrùzy a dr. Slance, 

vedoucího zdejší tìlovýchovné jednoty, vznikla v Roztokách 

atletická dráha jako základ vzniku oddílu atletiky. V té dobì ještì 

pod názvem lehká atletika, která, jak se ukazuje, není zrovna moc 

lehká.

Za dobu 45 let mìla roztocká atletika své úspìšné roky, ale i roky 

neúspìšné. Záleželo vždy na partì, která se zde vytvoøila. 

Roztoky svou velikostí nestaèily na zásobování oddílu dobrými 

jednotlivci, a tak se zde vystøídalo mnoho závodníkù z celého 

okresu.

O celé této svojí èinnosti vydal oddíl atletiky v letošním roce 

velmi pìknou brožurku, leè, jak se ukázalo, v malém nákladu. 

Všem zájemcùm, kteøí s es roztockými atlety zúèastnili závodù 

jak pøi závodech školy, tak i v soutìžích, doporuèujeme, aby si 

našli své výkony pøi návštìvì místní knihovny, kde je tato 

brožurka k dispozici. I když obsahuje až 100 nejlepších výkonù 

v disciplínì olympijské a 30 výkonù v disciplínách ostatních, není 

snadné se svými výkony do tìchto tabulek zaøadit!

Tolik k historii. V letošním roce se nám moc nevedlo v soutìži 

jednotlivcù, kde nám scházela opora minulých let Katka Bolfová, 

která svými umístìními na mistrovstvích republiky dìlala dobré 
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jméno celé roztocké tìlovýchovì. V konci letošní sezóny ji 

nahradil Pavel Frajtág, který se umístil na mistrovství Èeské 

republiky v silnièním bìhu na 10 km na 16. místì a ve  stejné 

soutìži v pøespolním bìhu na 25. místì.

V soutìžích družstev mužù i pøes èastou absenci, kdy se nám sešlo 

málo závodníkù (pro nemoc, pracovní zaneprázdnìní, z osobních 

dùvodù), jsme velmi pìknými výkony nakonec obsadili druhé 

místo. V této soutìži se v našem družstvu vystøídalo 20 závodníkù 

a získali jsme 27 vítìzství v jednotlivých disciplínách. Nejvíce 

vítìzství získal Lukáš Vokoun (7), Pavel Rus (6), Pavel Frajtág 

a Libor Vykydal (po 4), Zdenìk Pudil (2), Petr Tomiška vyhrál 1x 

a tøikrát jsme vyhráli ve štafetì.

Tolik k dlouhodobé soutìži Støedoèeského poháru. V druhé 

soutìži Støedoèeského poháru, kde startují mužstva bez rozdílu 

tøíd, jsme obsadili pìkné tøetí místo se stejným poètem bodù jako 

druholigový Beroun. Suverénní bylo extraligové Kladno.

Velkou radost nám v letošním roce udìlali naši rozhodèí I. tøídy 

Ing. Jaromír Prokeš a Mgr. Mirka Moravcová, kteøí aktivnì 

rozhodovali jak pøi krajských soutìžích, tak i na nejvyšších 

závodech pøi mistrovství republiky dospìlých.

Podstatnì hùøe se nám vedlo v soutìžích mládeže. V krajských 

kvalifikacích jsme obsadili poslední místa. Mezi mládeží není 

o pohyb zrovna velký zájem. Naši závodníci patøili mezi 

nejmladší a i co do poètu nás bylo nejménì. Na silná družstva  

Kladna, Pøíbrami, Staré Boleslavi a Berouna jsme nestaèili.

Závìrem zveme mezi naše závodníky všechny, kteøí mají zájem 

o dostatek pohybu a nemají strach pøed trochou námahy.

Koneèná tabulka krajského pøeboru mužù 2005

1. Sokol Kolín B 21 b. 658,5 b

2. Sokol Roztoky 16 b. 530,5 b.

3. Ol. Kutná Hora 16 b. 479,5 b.

4. Aletik Nymburk 12 b. 446,5 b.

5. Spartak Vlašim 10 b. 422,0 b

Koneèná tabulka krajského pøeboru mužù 2005

1. TEPO Kladno 72 b.

2. Loko Beroun 39 b.

3. Sokol Roztoky 39 b.

4. Sj. Stará Boleslav 31 b.

5. Sokol Kolín 16 b.

webové stránky oddílu at let iky Sokola Roztoky 

www.atletikaroztoky.wz.cz

František Tomiška

Omluva

V prosincovém Odrazu bylo nesprávnì uvedeno jméno 

náèelnice Sokola paní Martiny Saskové. Omlouváme se jí 

i ètenáøùm.

Za TJ Sokol J. Prokeš

Pøání starého pøedsedy do nového roku

Vážení ètenáøi, dovolte, abych se pøipojil k øadì jiných gratulantù 

a i já Vám do roku 2006 popøál všechno nejlepší. Ale aby to nebylo 

zase tak struèné, pokusím se rozvést, co považuji pro dosažení  

tohoto ideálního „všeho“ za hlavní.

Pøedevším, abychom byli zdraví a nemuseli se po pøeètení  zpráv 

v novinách dìsit, že budeme nuceni vyhledat lékaøskou péèi.  

Abychom mohli dìlat nìco užiteèného nejen pro obživu, ale také  

proto, že nás to baví, nebo vznešenìji naplòuje, mohli  se bavit 

jinou kulturou, než reality show, protože i naše situace je nìkdy 

dost tìžká a vìøit i v jiné vìci, než že  bude zavedeno euro, nebo 

nebude (jak kdo).

Pøeji Vám, aby se nikomu v nadcházejícím roce, který bude 

vzhledem k volbám asi dost rušný, nepodaøilo Vás znechutit. 

Udržte si klid a rozvahu, i když to bylo  i v roce 2005 dost tìžké.

Všimli jste si, že jsem v uplynulém roce své pøíspìvky  omezil. 

Bylo to nejen pro moje znaèné èasové vytížení, ale  také proto, že 

jsem si vzal k srdci doporuèení rady mìsta, abychom omezili  své 

úvahy a sdìlovali ctìnému ètenáøstvu vìci, které jsou opravdu 

dùležité. Myslím, že to je správný požadavek vydavatele. Bohužel  

takovýto pøístup si nevzala za své øada ostatních autorù. Pøeji  novì 

doplnìné redakèní radì a jejímu novému pøedsedovi, aby úroveò 

èasopisu, který má svou oblibu i renomé, dále zlepšila  a uchránila 

ho od žabomyších válek i zneužívání pro politické souboje.

Váš spoluobèan Martin Štifter

V souvislosti s odvoláním ing. Martina Štiftera z funkce pøedsedy 

redakèní rady ODRAZU odstoupil z redakèní rady i Ladislav 

Kantor, který byl jejím èlenem témìø 10 let.

Dne 21. 1. 2006 oslaví 79. narozeniny vydavatel a redaktor  

Kanadských listù pan ing. Mirko Janeèek.

Pøejeme mu hodnì zdraví a životní energie.

Renáta Koláøová s rodinou

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
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Prodám dubové podlahy, schody, støešní okna. 

Tel.: 777 788 164

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Prodám funkèní praèku s vestavìnou sušièkou zn. Ardo, 

cena 4500 Kè. Tel. 602 576 406.

Prodám stavební pozemek v Roztokách-Žalovì (v horní 
2èásti Žalova) o velikosti 760 m  v rodinné zástavbì se všemi 

inženýrskými sítìmi, který není v satelitní zástavbì.

Tel. 736 674 553.

Prodám starší rodinný domek o velikosti 2+1 pøed 

rekonstrukcí v Roztokách-Žalovì (v horní èásti Žalova) 
2s pozemkem cca 900 m . Tel. 603 705 944.

Prodám lyžaøské boty - znaèkové, è. 37, 800 Kè. 

Tel. 220 910 776.

2Koupíme byt 2+1 s balkonem v Roztokách, od 55 m , 

ne novostavba, ne pøízemí. Nejlépe v pùvodním stavu 

pøed rekonstrukcí. Prosím nabídnìte. Dohoda jistá. 

Tel. 602 616 111.

Koupím stavební pozemek v Roztokách nebo Žalovì 
2do 600 m . Tel. 775 942 964.

Pronajmu garsoniéru v rodinném domku v Roztokách. 

Zvláštní vchod. Tel. 220 912 381.

Hledám laskavou paní nebo mladou maminku 

na vyzvedávání 3,5letého chlapce z mateøské školky 

(MŠ Havlíèkova) po 15. hodinì a na obèasné hlídání. 

Finanèní odmìna dohodou. Volejte na tel. 732 267 925.

Dovoluji si požádat spoluobèany, kteøí staví rodinný èi jiný 

dùm a byli by ochotni poskytnout vìtší množství výkopové 

hlíny pro vybudování bikerského (cyklo) areálu 

u Vltavy, aby kontaktovali redakci, pøípadnì 

Jakuba Sámu na èísle 605 13 45 78. 

INZERCE

Kopa lístkù z loòského kalendáøe

Jak jsme neschválili rozpoèet

* Tøíkrálovou Okoø se 14°C nad nulou nikdo ještì nezažil. 

Takovou teplotu 8. ledna nezaznamenali ani meteorologové 

za 200 let, a tak pøepsali rekord.

* Teplý leden patrnì povzbuzoval lupièe železa, kteøí se 

specializovali na kanalizaèní poklopy v ulicích. Žádný 

pøípad neskonèil naštìstí zranìním nepozorného chodce.

* Stav obyvatelstva k 31.12. roku 2004 èítal pouhých 6042 hlav. 

Pouhých proto, že nám v roce 2004 pøibylo víc 

zkolaudovaných bytù než stálých obèanù.

* Masopust si pospíšil: 29.ledna prošel v plné zimní parádì 

mìstem a konèil koncertem populární kapely Traband 

v hospodì Na Rùžku.

* Zastupitelé se 26. ledna sešli - a zase rozešli, aniž schválili 

rozpoèet. Nezvedlo se nezbytných 11 rukou pro schválení 

programu jednání.

Jak jsme schválili rozpoèet

* Maratón rozpoètových diskusí ukonèilo mimoøádné zasedání 

zastupitelstva 23. února, které rozpoèet odkleplo.Výdaje 

i pøíjmy rovnì ve výši necelých 73 milionù korun. 

* Zastupitelé i obèané vedli spor o památník roztockých Židù. 

Proè právì jim a proè ne nìkomu jinému... 

* Seriál kvalitních koncertù v Roztokách, organizovaných 

Mìstem pro život a Volbou pro mìsto, naèala v únoru kapela 

Neøež.

* Seriál neménì kvalitních petic zahájila ta, jejímž cílem byla 

hlava šéfa odboru správy a rozvoje mìsta.

* Zima se mstila za teplý leden a pøed tím, jak Technické služby 

zvládly ledovou kalamitu vprostøed mìsíce, klobouk dolù.

Bøezen, za kamna vlezem

* Tím ovšem vláda zimy neskonèila: první bøeznová dekáda 

mìla plných 7 stupòù pod normál a patøila k nejchladnìjším 

obdobím celého roku.

* Zastupitelé se pasovali opìt se zmìnami územního plánu. 

Návrh na celkovou revizi neprošel, uspìl jen podnìt zmìnit 

kousek na Dubeènici pro supermarket PLUS..

* V Únìticích mìla 5. bøezna premiéru nová hra Václava 

Matouška Klíèe od klavíru. Následovaly neménì nadšenì 

aplaudované reprízy.

* Roztoètí fotbalisté se rozhodli udílet nejlepšímu kanonýrovi 

ze svých øad každoroènì pohár, který ponese jméno Slávy 

NÁZORY, OHLASY, KOMENTÁØE
Panu starostovi, pracovníkùm mìstského úøadu a nìkteøí 

také dobrým duším, které peèují o naše starší spoluobèany, 

dìkují prostøednictvím Odrazu 

Ing. Václav Hess, Adéla Svobodová, Vojtìch Hejè, Helena 

Jeøábková, Vìra Jílková, Josef Nìmec, Libuše Lžièaøová, Emilie 

Janoušková, Vìra Køížová, Jitka Várková, Jiøí Ferstl, Vìda 

Doležalová, Marie Šabatová, Zdenìk Jiskra, Zdenka Èiháková, 

Marie Kosobudová, František Novák, Miloš Moravec, Bohuslav 

Šisler, Jiøí Švec, Božena Vodrážková, Marie Kouøimská, František 

Domanský, Blažena Strašková, Mirko Novák
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Klusta.

* Posledního bøezna se bagr Technických služeb, poslušen 

rozkazu rady mìsta, zaryl do nevyhovujících herních prvkù 

u žalovské školy. A další petice byla na svìtì.

Nebezpeèná hra o bezpeèná høištì

* V polovinì mìsíce navštívil Roztoky bývalý tajemník Jana 

Masaryka dr. Antonín Sum. Fenomenální pamì•, 

nezapomenutelné vzpomínky.

* 26. dubna zavítaly v rámci koncertù pøipravovaných VPM 

a MPŽ do Roztok hned dvì legendy èeské muziky: písnièkáø 

Jaroslav Hutka a kytarista Radim Hladík. 

* Novì otevøenou poboèku sázkové kanceláøe na Tyršovì 

námìstí si vyhlédl lupiè. Pøišel, sbalil a odešel.

* 27. dubna vyvrcholila bitva o dìtská høištì na pódiu 

zastupitelstva. Titulek Kotel v Odrazu dìní plnì pøíslušel. 

Ještì, že je zasedací místnost v pøízemí.

* Soud vynesl koneèný verdikt ve vìci vily èp. 155 (bývalý 

domov s peèovatelskou službou): pùlka patøí mìstu, pùlka 

potomkùm jednoho z bratøí Wantochù.

Pomník a Ateliér

* Poèetná delegace z polského partnerského mìsta Skawina si 

prohlédla Roztoky, pobesedovala se zastupiteli a pøinesla 

návrh další spolupráce.

* Studený a ubreèený byl 6. kvìten, kdy byl v parku pøed 

kostelem slavnostnì odhalen k 60. výroèí konce svìtové války 

pomník obìtem holocaustu z øad roztockých Židù. 

* 21. kvìtna se Okoø doèkal opìt š•ávy. Vlasta Redl. BSP, Èeské 

srdce, No name, Laura a její tygøi a plná louka pod hradem. 

* V pondìlí 30. kvìtna byl za úèasti støedoèeského hejtmana 

Petra Bendla slavnostnì otevøen Ateliér Zdenky Braunerové. 

Hømìlo, lilo, ale dílo je dovršeno. 

* Na konci kvìtna meteorologové pøepisovali rekordní tabulky. 

Dvakrát se teplota vydrápala až kamsi nad 32 stupòù.

Potrhané vysvìdèení

* Další petice, tentokrát k situaci ve škole. Bìhem týdne hlavnì 

o ní jednalo jednou zastupitelstvo a dvakrát rada. Impulsem 

bylo slouèení tøíd a odchody dìtí.

* A další petice byla už na obzoru: proti zápachu 

pocházejícímu z ICN, ze sušárny nystatinu, o níž se jako 

o zdroji zápachu vìdìlo.

* Vedle lékárny byla vpodveèer 20. èervna slavnostnì otevøena 

Zahrada vùní. Co jsme se kolem ní nahádali....

* Starosta a tajemník se Polákùm revanšovali, vyrazili 

do Skawiny a podepsali tam partnerskou smlouvu.

* Roztockou radnici opustil „pøedmìt petice“ a dlouholetý šéf 

odboru správy a rozvoje mìsta Roman Dìdiè. Najdete ho 

v Libèicích a má na dveøích napsáno tajemník.

Pøíliš mnoho smradu

* Petice proti zápachu z ICN, burcující vedení mìsta k ráznému 

zásahu, dorazila na jednání zastupitelù 27. èervence. Další 

kotel, dnešním slovníkem fièák.

* 27. èervence zastupitelé schválili strategický plán mìsta a pøi 

témže jednání i zmìnu územního plánu è.2, otevírající 

možnost postavit supermarket na Dubeènici.

* Roztoky urvaly prostøednictvím dobrovolného svazku obcí 

pøes dva miliony korun na areál høiš• u žalovské hospody.

* Šikovné pacièky støihaèù TV Nova (pod architektonickým 

dozorem) šmikaly a šmikaly, aby v celém Èesku mohli 

žasnout, jací jsou na roztocké radnici debilové a podvodníci.

* Mírnì ubreèený èervenec skonèil peklem: 28. a 29. èervence 

padly dva rekordy, v Praze byla maxima oba dny kolem 36°C. 

Následovala série lijákù a skonèilo léto.

ICN pod inspekcí

* Jak bylo napsáno: srpen si s létem pøíliš nerozumìl. Zejména 

celá první polovina pøipomínala deštìm Medarda 

a teplotami konec záøí.

* Petièní listiny k situaci ve škole se nezastavily ani 

o prázdninách. Øeditel školy ubezpeèil mimoøádnì svolané 

zastupitele, že školní rok bude plnì zabezpeèen. 

* V ICN se provalil druhý zdroj zápachu, mnohem vìtší než 

sušárna: èistírna prùmyslových odpadních vod. Navíc jede 

bez øádné kolaudace.

* Ve školním podzemí a suterénu se kopalo a budovalo. První, 

spíše pøedbìžná etapa rekonstrukce kuchynì. Kanalizace, 

vodovody, napojení kotlù a myèek.

* Šest tisíc lidí si pøišlo 20. srpna na Okoø poslechnout 

Divokýho Billa, Jirku Macháèka a Mig 21, Richarda Krajèa 

a Kryštof, Ready Kirken, Ivana Hlase... Vyprodáno.

Územní plán: koneènì zgruntu

* Po pùldruhém roce, po mnoha odkladech (a také po schválení 

strategického plánu) pøistoupili zastupitelé ke zmìnì ÚP è.3, 

která bude zmìnou zásadní a celkovou.

* Èeská inspekce životního prostøedí zastavila èinnost 

prùmyslové èistírny ICN. Firma se odvolala k ministerstvu 

životního prostøedí, èistírnu zastavila a odpady odváží.

* V Holubicích se volilo 3. záøí nové zastupitelstvo. Staré se 

totiž rozpadlo. Volièi svými hlasy rozhodli, že k „obecnímu 

právu“pùjdou ti, kteøí byli dosud v opozici. 
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* Mìsto pøevezme od pøíštího roku do svého opatrování 

peèovatelskou službu. Stát nám ji pøenechal, zatím s èástí 

penìz na provoz.

* V Zahradì vùní byly pøes jeden záøijový víkend vystaveny 

pelargónie. I tam se však našel nenechavec, který jich pár 

uzmul...

Duch høištì oživl

* S velkým zpoždìním a po mnoha dohadech, leè nakonec snad 

k plné spokojenosti dìtí bylo otevøeno høištì u žalovské 

školy. Konec jedné petice.

* Ve dnech 11. a 12. øíjna uspoøádalo Støedoèeské muzeum 

prestižní mezinárodní konferenci Žena - umìlkynì na 

pøelomu století.

* Zubatá s kosou si vybrala krutou daò. Koncem øíjna nás 

krátce po sobì opustili nìkdejší skvìlý fotbalista Josef Král 

a svìtovì proslulý designér aut Václav Král.

* Zamìstnanci ICN sepsali protipetici a 19. øíjna obhajovalo 

vedení ICN svùj postup v zasedací místnosti radnice. Vedení 

mìsta nemá co mìnit. Rozhodnou jiní.

* Zasedání zastupitelù 26. øíjna bylo mimoøádnì vìcné 

a slušné. Jen o rytíøe Wohanku jsme se mírnì pohádali a ulici 

zatím mít nebude ani rytíø, ani Wohanka.

Ne bolševici, ale trpaslíci

* Od 7. listopadu se ve Støedoèeském muzeu usadili trpaslíci. 

Slušivou èapku dostala i socha na nádvoøí.

* Konec výbìrového øízení, na høištì u žalovské hospody 

vyjela Trigema. S úkolem vybudovat areál snù za pìt a pùl 

milionù korun.

* 23. listopadu hrál a zpíval v Roztokách Vladimír Merta. Jen 

pár dní pøed tím (19.listopadu) vládla na bále Na Rùžku 

country, s domácí kapelou Pøehmat.

* Jedna z nejobludnìjších roztockých ulic, Šaldova, dostala 

nový kabát. Vèetnì vodovodního øadu a pøípojek. 

* Ekospol slavnostnì pøedal do užívání dalších 136 bytù ve 

tøech bytových domech v Solníkách. Kdyby to tak šlo 

Lunetì...

Š•astný, veselý - a bez zápachu

* Ministerstvo životního prostøedí vyneslo koneèné slovo: 

ICN (od 5.12.2005 již VUAB Pharma, a.s.) svou èistírnu 

takhle provozovat nebude. Nové povolení podle zákona.

* Poslední zasedání zastupitelstva a rady mìla na stole další 

školní petici. Vìtšina radních nakonec vyzvala øeditele, aby 

zvážil, zda to má ještì cenu. 

* Obyvatelé Levohradecké ulice (od autobusu ke kostelu) se 

doèkali kanalizace a nového vodovodu. V ulici Na Pískách 

nás zastavili archeologové. Jen ale do jara.

* Hned tøikrát si dali Rybovu Èeskou mši vánoèní C&K Vocal 

a Velmi smíšení Únìtiètí: 3. prosince v žalovské tìlocviènì 

a dvakrát 10. prosince doma v sokolovnì.

* Fotbalisté pøezimují v èele skupiny B III. tøídy. V patách mají 

ovšem Dobrovíz. Škoda té domácí plichty. Ale kdo by to pøed 

rokem øekl, že budou hrát o postup! 

Útržky z roku 2005 vybral J. Huk

Fa. Averita 
Odpovìï na èlánek pana starosty

Èlánek témìø shodného textu byl panem starostou napsán 

v Odraze již pøed rokem. Bylo mu navrženo (také 

prostøednictvím tohoto mìsíèníku), aby tento problém øešil 

právní cestou.

Na to mìsto slyšelo a žalovalo fa. Averita. Žaloba mìsta byla 

v plném rozsahu zamítnuta a nabyla právní moci dne 12. 8. 

2005. Tato skuteènost se v èlánku neobjevila. Další 

rozmazávání této záležitosti považuji za zcela bezpøedmìtné.

Je také pøekvapivé, že tìchto listù se využívá pro zveøejnìní 

soukromých dopisù. V tom pøípadì si toho dovolím využít i já 

a upomínám mìsto o náhradu nákladù soudního øízení, jak bylo 

rozhodnuto okresním soudem Praha-západ.

Za fa.Averita-Eva Sodomová

Vysvìtlení k poznámce pí. Sodomové 

(firma Averita)

Žaloba (a následný rozsudek) se vùbec netýkala podstaty 

vlastního problému, tzn. povinnosti firmy Averita uznat 

platnost nájemních smluv pí. Kocourkové a Hübelové 

a umožnit jim návrat do jejich bytù v Nádražní èp. 20.

V soudním sporu, který zmiòuje paní Sodomová, se mìsto 

dožadovalo na firmì AVERITA vyklizení obecních bytù, které 

mìsto v nouzi poskytlo paní Kocourkové a Hübelové po 

povodních. Soud mìsto prohrálo kvùli formální chybì v textu 

nájemních smluv. Mìsto se proti rozsudku neodvolalo, nebo• 

toto formální pochybení uznalo a nechtìlo spor øešit na úkor 

obou nájemnic z domu èp. 20, které jsou již tak v obtížné situaci.

Za vèasné nezaplacení nákladù soudního øízení se firmì 

AVERITA omlouvám a okamžitì jsem dal pøíkaz finanènímu 

odboru MÚ, aby byl tento dluh uhrazen. 

Stanislav Boloòský, starosta

ohlasy, názory, komentáøe
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Pøíjemné drobnosti

Nedá mi to, abych se nezmínil 

o pár pøíjemných drobnostech, které 

vylepšují jinak chmurnì ponurý kolorit 

našeho hádavého malomìsta, kde jeden 

neví, zda mají pravdu vdovy, nebo 

sirotkové ...abych drobet parafrázoval 

kolegu zastupitele K.

Nejprve høbitovní kvítí. Rád píšu, že 

mìsto splatilo kousek svého dluhu, 

totiž závazku, že bude peèovat o hroby 

svých slavných. Pískovcový náhrobek 

statkáøe Ledera, významné roztocké 

postavy z poèátku minulého století, je 

péèí Ondøeje Doležala a Technických 

služeb obnoven. Stejnì tak i nedaleký 

køíž s Kristem, za jehož zdaøilou opravu 

dìkuji Michalu Štancovi a firmì 

Kumžák. Po loòské zdaøilé opravì høbitovní zdi je to další 

pøíjemný krok v téhle lokalitì. Pøibyde-li toèna ze žulových 

kostek a rozumná úprava Levohradecké ulice, bude už místo 

témìø dokonalé. Na høbitovì na Levém Hradci, je, myslím, 

v Roztokách stejnì nejkrásnìji. Je tam velebný klid a malebno.

Krásnì je také v Zahradì vùní, ale o tom se nesmí psát, aby se 

nedráždilo. Troufnu si glosovat ještì nìkolik stavebních poèinù. 

Nádražní ulice vypadá s novým chodníkem hned o fous lépe. Kéž 

by tak ještì pøibylo nových fasád! Mìsto dalo už vloni dobrý 

pøíklad, tøi novì nahozené obecní domy ulici doslova rozsvítíly. 

Spolehlivì je ale vyváží strašlivá a roky se rozpadávající 

soukromá Mašinka ... Užiteèným a léta toužebnì oèekávaným 

èinem je i spojovací cesta mezi hlavní školní budovou a školní 

jídelnou. Je fakt, že po ní øada kantorù v posledním pùlroce capká 

spíše se setrvalou neurózou kolem žaludku a že se v polovinì 

onoho chodníèku jaksi mimodìk pøikrèí pod øeditelským oknem, 

to ale nic neubírá na chvályhodnosti této stavební investice.

A abych se nerozplýval jen nad poèiny obecními, napíšu, že nová 

omítka hospody Na Vrškách místo také pøíjemnì vylepšila a že 

jsem na tohle téma zaslechl nìkolik spokojených ohlasù.

Líp se tam teï trefí ...

Tomáš Novotný

Deník Roztoèáka

Každý pátek se mi na stránkách iDnes, které se mi vždycky 

otevøou na úøadì na internetu, objeví nové pokraèování Diaøe 

Ostravaka. Nevím, zda jste už nìjakou ukázku èetli, anebo zda 

dokonce vlastníte první, druhý èi tøetí díl knižního vydání tohoto 

bestselleru, ale já to ètu rád. Autor, píšící kratkym ostravskym 

zobakem „jak mu narost´“, zatím zdárnì uniká identifikaci. 

Spekulovalo se už o nìkolika známých lidech z kulturní branže, 

možná je to však docela obyèejný Ostravák èi Tøineèák, který 

prostì vládne suverénnì místním náøeèím - a hlavnì umí se 

koukat kolem sebe.

A malý zárodek takového „diaøe“ vzniká asi už i v Roztokách. 

Pøed pár mìsíci jsem psal o nauèné a pouèné stezce Tichým 

údolím, kde neznámý autor zvìènil na jednotlivé tabule zastávky 

nauèné stezky svá mírnì jedovatá hodnocení „radnice“, pod což 

zahrnuje patrnì jak úøedníky, tak taky zastupitele. Záznamy 

tohoto neznámého pokraèují po celých dolních Roztokách 

a dokládají, jak si neustále rozšiøuje repertoár. Oznaèení radnice 

z nápisù zmizelo, nahradilo je struèné MÚ, tón zùstává vcelku 

nevýbojný a nepøekraèuje meze spisovného slovníku. Nejtvrdším 

výrazem je patrnì tupci, urážlivìjší by mohlo ovšem být 

paušalizující krasavci, pokud by se nìkoho na úøadì osobnì 

dotklo. Mimoøádnì mì zaujal jeden z mnoha nápisù u nádraží, 

hlásající, že MÚ je plný lehkoživkù. Pøiznám se, že význam tohoto 

oznaèení mi není úplnì zøejmý, a že jsem se ho nepokoušel ani 

prokonzultoval se svými kolegy, natož kolegynìmi. Kdoví, jak by 

si to vyložili a hlavnì vyložily.

Všechny nápisy charakterizují mìstský úøad jako celek. Speciální 

pozornosti se tìšíme opìt pouze já s kolegou Kantorem. Pan 

Kantor se doèkal titulu klaun a já jsem byl poctìn šarží exot. 

Bílou køídou na zelený nátìr døevìného trámoví nádražní haly.

Stránky roztockého neznámého se knižní podoby asi nedoèkají 

a bestsellerem se nestanou. Ale zaèínám se tím docela bavit 

a èekám na pokraèování. Jen se trochu bojím, že ve volebním roce 

náš neznámý svùj skoro sousedský slovník obohatí tvrdším 

kalibrem.

Jarda Huk

ohlasy, názory, komentáøe
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