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díla do jeho majetku (chodníky a èásti nových komunikací

PROLOG

kolem Koruny), a bude se zøejmì jednat také o dalším osudu
eleznièního pøejezdu. Pro auta u chválabohu slouit nebude,

U jen 143 týdnù

mohl by však být zachován pro cyklisty, pro které je naopak

Všechno má svùj konec, i mìsíce a léta odkladù stavby pøeloky

hlavní silnice nepøíjemná i nebezpeèná. V projektové

silnice II/242 od eleznièního pøejezdu do našeho mìsta.

dokumentaci je však jeho likvidace, údajnì to bylo dokonce

Výbìrové øízení, které se protáhlo na plný rok (!), bylo uzavøeno,

podmínkou Èeských drah.

pùvodní èíslo jedna ze soutìe pro formální nedostatky

Hodnotit dílo jako celek z hlediska jeho úèelu nebo dokonce

vylouèeno a definitivní vítìz, Skanska DS a.s., mohl uzavøít

technického provedení by bylo víc nepøedèasné, a vlastnì i ten

s investorem, jím je Støedoèeský kraj, smlouvu o díle.

titulek není zcela se zárukou, pøinejmenším do okamiku, kdy

Staveništì bylo dodavateli pøedáno 26. èervna 2006 a zároveò

poslední archeolog opustí staveništì. Jedno však je ji jisté.

jsme byli alespoò zhruba seznámeni s dalším prùbìhem stavby.

Stavba byla zahájena, bude tedy i v reálném èase dokonèena

Bezmála ètvrtmiliardová investice se protáhne skoro na tøi roky,

a proklínaný pøejezd i katastrofální silnice pod lesem nebudou u

ve smlouvì je celé dílo rozvreno od pøedání staveništì na 147

ohroovat uivatele. Snad se vbrzku doèkáme zahájení i té

týdnù a termín ukonèení stanoven na duben 2009. Støedoèeské

druhé, o øád dùleitìjší a také nákladnìjší akce, èásti silnièního

zastupitelstvo vyèlenilo pro rok 2006 na stavbu 25 milionù

okruhu kolem severního okraje Prahy vèetnì pøípojek, které

korun, které pohltí v podstatì pøípravné práce. Ty první jste u

odlehèí roztocké serpentinì i našim obyvatelùm.
Jaroslav Huk

asi zaregistrovali. Byla odstranìna zeleò z prostoru budoucí
silnice (tedy pruh mezi Vltavou a tratí) a ve stejném pruhu byla
provedena skrývka vrchních vrstev zeminy. Na tyto práce
bezprostøednì naváe rozsáhlý archeologický prùzkum.

ZPRÁVY Z RADNICE

Archeologové si od nìj slibují objevy toho nejvìtšího kalibru:
podle jejich pøedpokladù by zde mìly být odkryty pozùstatky
nejstaršího slovanského osídlení, spekuluje se dokonce
o jednom z nejvýznamnìjších sídel v Èechách z doby, která
pøedcházela zaloení Levého Hradce a prvních sídel na území
dnešní Prahy. Archeologický výzkum by mìl být dokonèen
s pøíchodem letošní zimy, mimoøádné nálezy by však mohly
oddálit zahájení vlastních stavebních prací.
Poèátkem srpna by se mìlo zaèít kopat také na „roztocké“ stranì,
tedy na parkovišti Koruna. Úkolem pro letošní rok bude provést
pøekládku sítí vèetnì pøeloky hlavního kanalizaèního øadu.

Zase je co se uèit
Mnoho nových zákonù staèila protlaèit ještì dosluhující
poslanecká snìmovna a øada z nich bude významnì ovlivòovat
naše další jednání. Nejcitelnìji se dotkne vìtšiny z nás asi nová
úprava pravidel silnièního provozu a nový stavební zákon, který,
jak postupnì zjišujeme, má hodnì daleko od proklamací
a reklamních sloganù, jimi ho propagoval autor, ministerstvo
pro místní rozvoj. Zmìnil se však také zákon o obcích (napøíklad
novì je opìt zaveden mìstys) a øada dalších norem. Beze zmìny
je však nadále to asi pro obec nejdùleitìjší: zpùsob
pøerozdìlování daní. K naší roènì mnohamiliónové škodì.

Dodavatel pøislíbil, e stavbou nebudou dotèeny základní
dopravní funkce. Po dobu uzávìrky v Sedlci bude fungovat
toèna autobusù linek 340 a 350 a v celém trvání stavby bude
zachován pøístup pod tratí k domkùm za potokem, pøístup do
Tichého údolí (a to pøístup dostateènì pohodlný, jde pøece
o jediný prùjezd k nemocnici!) a alespoò v jednom jízdním
pruhu bude sjízdná komunikace smìrem k Praze.
V prùbìhu archeologického výzkumu odstraní investor také
nìkteré nevyuívané vrty a objekty v prostoru budoucí silnice
(bývalé objekty penicilínky).
Nejrozsáhlejší stavební práce budou v následujících letech
probíhat v prostoru za tratí, nicménì dùsledky pocítí i okolí.
Øada otázek je dosud ne zcela vyjasnìných a mìsto bude muset
obhájit své zájmy. Jde pøedevším o trasu dopravy materiálù na
stavbu a z ní, pøípadnì o kompenzaci zátìe pro mìsto,
o finanèní podíl mìsta na stavbách, které pøejdou po dokonèení

Spor o retardéry
Je to vìèný boj: stoupenci retardérù poukazují na zvýšení
bezpeènosti, odpùrci na to, e pak bychom nemuseli opravovat
silnice a e trestáme stejnì jen ty slušné øidièe...
V èervnu se na diskusním fóru našich internetových stránek
velmi razantnì domáhala skupina obèanù poøízení retardéru ve
sjezdu do alova, poblímateøské školy. Instalace retardéru nyní,
kdy školka je mimo provoz a zajídìjí k ní auta stavební firmy,
která školku rekonstruuje, by nemìlo logiku, ale co na podzim?
SÚS Kladno, do její správy silnice patøí, zatím ádosti
o instalaci retardérù na hlavní komunikace odmítala, tatá SÚS
však povolila velmi sporný retardér ve sjezdu do Velkých Pøílep.
Proè sporný?
Slušné øidièe, kteøí by i bez retardéru respektovali vjezd do obce,
nutí zpomalit na dvacítku - tenhle typ se opravdu rychleji pøejet
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nedá - ani taková bariéra však nezabrání v ïábelské jízdì
šílencùm na motorkách. Patøím k tìm sebevrahùm, kteøí chodí
pìšky po silnici v Pøílep èi z Úholièek, a tak jsem jich upìkných
pár potkal. Nadupaná motorka, široké balóny a sto padesát
(a moná mnohem víc) na tachometru. Jednoho jsem minul i ve
sjezdu do Pøílep. I ten pøed retardérem zpomalil, tak na sto
dvacet, a prolétl kolem pøekáky po rozlámané krajnici.
Pøibrzdila ho aostrá zatáèka dole ve vsi. Je jen otázkou èasu, kdy
nìkterý z tìch bláznù skonèí po tomhle riskantním manévru
v kotrmelcích, horší by bylo, pokud by na své cestì do pekel vzal
s sebou nìkoho z blízkých domkù anebo zcela nevinného
protijedoucího cyklistu nebo pìšáka. A nezabránil by mu v tom
ani retardér.

Osmdesátka neplatila
Ani bych si toho nevšiml, kdyby mì nedávno nepøedjídìli po
silnièce u plavební komory dva cyklisté, a jeden se dohadoval
s druhým, zda na té znaèce, kterou míjeli, je tøicet nebo osmdesát.
Jak se dohodli, nevím, ale pravdu mìl ten, který tvrdil, e se
nìkdo na znaèce vyøádil. Oprava z 30 na 80 byla provedena
skuteènì témìø dokonale, take Technické sluby mají co dávat
do poøádku…
vybral J. Huk
Mìsto Roztoky - Mìstský úøad Roztoky
Nám. 5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky
Tajemník Mìstského úøadu Roztoky vyhlašuje výbìrové øízení
na obsazení jednoho pracovního místa

Do ZOO pøívozem
Po znovuotevøení pøívozu v Sedlci se Praha 6 postarala o obnovu
také dalšího tradièního spojení s pravým vltavským bøehem. Od
èervence byl spuštìn pøívoz mezi Podbabou a Trójou, pøesnìji
Podhoøím. Pøívoz je v provozu 15 hodin dennì, první spoj jede
v 5.20, poslední ve 20.00 hodin. Základní taxa je 20 korun, dìti
od 6 do 15 let platí polovic a dritelé pøedplatních jízdenek PID
pro pásma 0 a P plují zdarma. Zdarma si mùete pøepravit pøes
øeku také zavazadlo, kolo, koèárek i psa.

samostatný odborný referent
odboru ivotního prostøedí
Podmínky výbìrového øízení:
Místo výkonu práce: mìsto Roztoky
Pøedpoklady pro výkon funkce: úøedníkem se mùe 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

Ruzyòské letištì láme rekordy

jednací jazyk a splòuje další pøedpoklady pro výkon správních

Tvrzení nìkterých lidí, e pøes nás pøelétá „kadou minutu
letadlo“, u není nadsázkou. Na konci èervna, v dobì
fotbalového mistrovství svìta v sousedním Nìmecku a blíících
se letních dovolených, padal jeden rekord za druhým. Ve ètvrtek
22. èervna vzlétlo a pøistálo v Praze-Ruzyni 628 letadel.
Maximální poèet letadel, který je schopno Øízení letového
provozu odbavit, je 40 za hodinu, a tato hodnota byla uv ranní a
podveèerní špièce pøekraèována. Problémy se zvìtšují také s
odbavováním, vedení letištì u zvauje rozšíøení odbavovací
haly a zvýšení poètu pøepáek ze souèasných 60 a na
dvojnásobek.

èinností.

Od záøí 2006 Øízení letového provozu radikálnì sníí poplatky za
pøistávání velkých letadel. Letištì si od toho slibuje, e podíl
velkých letadel, který tvoøí v souèasnosti asi 3 % všech
pøistávajících strojù, by se do tøí let mohl zvýšit na 15 %.

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

V plánech Letištì Praha. s.p. je vedle vybudování nové pøíletové
dráhy a terminálù také výstavba nového mezinárodního letištì
v prostoru souèasného letištì zbrojovky Aero Vodochody, které
by slouilo hlavnì nízkonákladovým spoleènostem. Existuje
studie, podle ní by kolem roku 2020 mìla tato dvì letištì
odbavovat dohromady roènì 27 miliónù pasaérù.

uvedou údaje o dosavadním zamìstnání a odborných znalostech

A protoe se stále více našich spoluobèanù domáhá informací
o provozu, zmìnách letových drah apod., odkazuji také na
internetové stránky www.csl.cz, kde vìtšinu informací najdou,
pøípadnì i na tamtéuvedené kontaktní telefony.

prohlášením), ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaeném

Další poadavky stanovené MÚ Roztoky pro uchazeèe:
- min. ÚSO vzdìlání (environmentální zamìøení výhodou),
- øidièské oprávnìní skupiny B,
- 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
název pøíslušné funkce, o kterou se uchazeè uchází, datum
a podpis uchazeèe.
K pøihlášce se pøipojí tyto doklady: ivotopis, ve kterém se
a dovednostech týkajících se správních èinností, výpis
z evidence Rejstøíku trestù, ne starší ne 3 mìsíce (u cizích
státních pøíslušníkù té obdobný doklad osvìdèující
bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad
domovský stát nevydá, doloí se bezúhonnost èestným
vzdìlání.
Platové zaøazení: do platové tøídy 8.- 9., která podle § 4 odst. 1
zákona è. 143/1992 Sb., v platném znìní, odpovídá

odraz 7-8/06 - strana 5

zprávy z radnice

vykonávanému druhu práce (platový stupeò podle délky praxe).
Lhùty pro podání pøihlášky:
Pøihlášky musí být doruèeny do podatelny nebo na uvedenou
adresu nejpozdìji do 25.8.2006.
Zpùsob podání pøihlášky:
V obálce oznaèené: VØ - samostatný odborný referent (odbor
P), osobnì v podatelnì MÚ Roztoky, písemnì na adresu:
Mìstský úøad Roztoky, Nám. 5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky.

Mìsto Roztoky - kanceláø starosty
Nám. 5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky
Mìsto Roztoky hledá stráníky

mìstské policie

Poadavky na uchazeèe:
obèan ÈR, starší 21 let, èistý výpis z rejstøíku trestù, dobrý
zdravotní stav a fyzická kondice, schopnost pracovat
v zátìových situacích, spolehlivost
(ve smyslu § 4b zák. è. 553/1991 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù, o obecní policii), øidièský prùkaz skupiny B, ochota
pracovat v noèních slubách.
Výhodou drení zbrojního prùkazu skupiny „D“ a schopnost
práce na PC. Znalost svìtového jazyka vítána. Nástup moný
ihned.
Nabízíme dobré platové podmínky, monost zvýšení odborné
kvalifikace.
Pøihlášky se ivotopisem, výpisem z trestního rejstøíku (ne
starším ne tøi mìsíce), potvrzením o nejvyšším dosaeném
vzdìlání a pøehledem dosavadní praxe doruète osobnì do
podatelny mìstského úøadu anebo zasílejte do 10. srpna 2006
na adresu:
Mìstský úøad Roztoky, k rukám starosty, Nám. 5. kvìtna 2,
252 63 Roztoky, obálku oznaète heslem STRÁNÍK

Rada s kolotoèem
(z 9. jednání rady mìsta 14. èervna 2006)
Dlouho ve ètyøech, pak v pìti a poslední hodinu v šesti - a skoro
do konce za asistence kolotoèù a hudby z atrakcí pøed kostelem tak jednala naposled v prvním pololetí rada mìsta. Prošla na
ètyøicet bodù programu a skonèila témìø s èistým stolem, i kdy
v mnoha bodech pochopitelnì jen pøipravovala podklad pro
koneèný verdikt zastupitelstva.
Po úvodních formalitách se radní velmi rychle vypoøádali
s bezproblémovými body (napøíklad doporuèením zastupitelstvu
zøídit vìcná bøemena firmám pokládajícím sítì, prodlouením
smlouvy s kronikáøkou mìsta, revokací usnesení k úklidu
Barochovky a jejího okolí apod.) a vyslechli øeditele TS pana
Sládka. Technické sluby stojí stále pøed základní otázkou - jak

v relativnì krátkém èase, který zaèíná a skonèením zimy,
zvládnout úklid, opravy komunikací, údrbu silnì se rozšiøující
zelenì (s novými plochami v Solníkách, Na Panenské a jinde),
a k tomu nárazové akce, jako jsou stìhování škol, pøíprava voleb
atd. Rada poádala øeditele TS, aby nìjaké koncepèní øešení
navrhl, i kdyvíme, e to logicky se nabízející - nábor sezónních
dìlníkù - naráí na „tragicky nízkou“ nezamìstnanost v Praze
a jejím okolí.
Stejným opakujícím se problémem je také kvalita pøebíraných
prací. Smutnou ukázkou je nedotaená první etapa ulice
Levohradecká, kde teprve dodateènì budeme upravovat to, co
mìla prvotøídnì udìlat u dodavatelská firma. Rada se proto
vyslovila pro zajištìní stavebního dozoru na nejdùleitìjší
investièní celky, podobnì jako jsme to udìlali u mateøské školy
v Pøemyslovské ulici. Rozsah prací a stav odboru, který táhne
roli dvou nebo tøí samostatných odborù v obcích s rozšíøenou
pùsobností, vyluèují, aby se dalo všechno uhlídat a ošetøit tak,
aby mìsto na tom v koneèném úètování netratilo.
Jiného druhu je pøípad chodníku v ulici Jana Palacha, kde firma
poaduje dodateènì vysokou èástku za vyšší objem prací,
smlouva však takové situace øeší v její neprospìch. K tomu
pøijala rada pevné stanovisko poadavek odmítnout. Stejnì
rozhodnì se rada postavila za odpovìï starosty na výtky
právních zástupcù VUAB k usnesení rady, v nìm jsme si
„dovolili“ kritizovat nedokonalost technických opatøení firmy
k odstranìní zápachu z provozù. Mnoho bylo uvylepšeno, ale
øadu vìcí je potøeba ještì dát do poøádku, a soustøedit se na to by
bylo jistì rozumnìjší ne hledat právní klièky, co kdo mohl
a nemohl napsat. V první øadì by bylo tøeba uzavøít smluvní
ujednání o vzájemných závazcích a platbách, a ani to není
zdaleka bez problémù. Poslední návrh firmy Hydria, øešící
vzájemné vztahy, zejména odpisy stavby mìstské èistírny po
roce 2010 (copoadovalo vedení VUAB øešit souèasnì s etapou
2006-2010) není pro radu pøijatelný, neboveškerou tíhu odpisù
stavební èásti díla svaluje výhradnì na mìsto a další pøipojené
obce, aèkoli se na uívání díla v nìjakém pomìru bude podílet
mìsto i fabrika.
Za pøítomnosti vedoucí odboru ivotního prostøedí se pak rada
zabývala nedokonèenou stavbou Solník II, tedy nevybudovaným
ochranným valem, nepostavenými retenèními nádremi
a obecným nepoøádkem, který v okolí rostoucí nové èásti mìsta
trvá. Mìsto bude konat podle moností, které mu dávají zákony,
a protoe správní jednání mùe vést jediný subjekt, je tøeba mu
rozvázat ruce. Rada proto revokovala své nìkdejší usnesení, jím
omezila limit pokut udìlovaných odbory úøadu na 20 tisíc korun.
Poslední tøetinu jednání ovládla škola. Rada se pøedevším vrátila
k problému speciálních tøíd (snad ji dovršenému pøechodem
ákù do Základní školy praktické v Kralupech) a návaznou
rekonstrukcí prostor v ZUŠ. Rada uvolnila peníze na
vystìhování zaøízení základní školy z tìchto místností
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a doporuèila zastupitelstvu, aby poskytlo ètvrt milionu na
zaøízení uèeben pro ZUŠ. Rada se postavila také za vybudování
školního høištì v areálu školní zahrady, a to vèetnì umìlého
povrchu. Poptávku na dodavatele díla - pokud zastupitelstvo
celkovou sumu 2,5 milionu korun z rezerv rozpoètu uvolní - by
bylo vhodné zahájit po 1. 7. 2006, kdy vstoupí v platnost nový
zákon o zadávání veøejných zakázek, který posune hranici pro
nutnost øídit se striktními pravidly výbìrových øízení
u stavebních prací ze 2 na 6 milionù korun.
Úplnì nakonec se radní nepohodli v tom, jak zmìnit termíny
jednání rady, aby nekolidovaly s pøípravou materiálù pro
zastupitele, se státními svátky ani s pøípravou podzimních voleb.
Dlouhodobé návrhy do konce øíjna neprošly, rada proto jen
rozhodla o posunu pøíští rady na 19. èervence - a na
zastupitelstvu bude, zda se uskrovní v poadavku se sejít do
konce øíjna ještì ètyøikrát.

Školní høištì: odklad na neurèito
(ze ètvrtého zasedání zastupitelstva 28. èervna 2006)
Pøedprázdninové zasedání zastupitelstva mìlo neèekanì rychlý
prùbìh. Tøicet bodù projednali zastupitelé (bylo jich a 18
a oproti dvouèlenné veøejnosti tedy zase v drtivé pøevaze).
bìhem ètyø a pùl hodiny a rozhodli øadu dùleitých vìcí vèetnì
nìkolika zmìn v rozpoètu tohoto roku.
Po úvodních formalitách vzali zastupitelé pøednostnì na poøad
Technické sluby. Schválili audit TS za uplynulý rok a vyslovili
souhlas s tím, aby si TS poøídily ze svého hospodáøského
výsledku nové víceúèelové vozidlo s kombinovanou nástavbou
namísto avie s rokem výroby 1989. Na návrh finanèního výboru
zastupitelé doporuèili nákup vozidla na leasing.
K dosti ostré diskusi došlo nad návrhem starosty a místostarosty
stáhnout program tøí zastupitelstev do konce øíjna (tedy do konce
funkèního období této zastupitelské sestavy) na dvì, z nich
jedno by se uskuteènilo 6. záøí a druhé 11. øíjna. Návrh byl
nakonec tìsnou vìtšinou pøijat - a jak ukázal prùbìh veèera, lze
skuteènì projednat mnoho vìcí, pokud je dobrá vùle.
Vzápìtí naplnili zastupitelé zákonnou povinnost rozhodnout
v pøedepsané lhùtì o poètu èlenù zastupitelstva v následujícím
volebním období. Drtivá vìtšina potvrdila souèasných 21, a tak
volební strany budou naplòovat 21èlenné kandidátky. Mají na to
èas do poloviny srpna, 66 dní pøed zahájením voleb, jejich
uskuteènìní je stanoveno v termínu 20.-21. øíjna 2006.
Starosta poté informoval zastupitele o pokraèujících a stále
neuzavøených jednáních s VUAB Pharma a.s. a firmou Hydria
o vzájemných platbách a o principech vzájemných vztahù po
roce 2010 a zastupitelé po dlouhé diskusi postoupili radì mìsta,
aby schválila „úplné znìní“ dosavadních smluv tìchto tøí stran,
shrnující pùvodní smlouvu nájemní na 15 let (tj. na léta 19962010) a ètrnáct dodatkù. Sumáø nijak nemìní znìní smluv, pouze

je dává dohromady a ujasòuje tak pohled na ponìkud u
nepøehlednou sí vzájemných vztahù. Pozitivním zjištìním je
fakt, e VUAB Pharma zaèala platit firmì Hydria a ta zase má
z èeho platit nám, take hrozivé manko se zaèalo zmenšovat.
Za pøítomnosti budoucí øeditelky základní školy Mgr. Barešové
informoval starosta zastupitele o rozhodnutí rady zøídit
v základní škole dvì tøídy pro áky se specifickými poruchami
uèení a poté zastupitelé vzali na vìdomí pøehledný materiál
o monostech zaloení nadaèního fondu školy. O jeho
pøípadném otevøení rozhodnou zøejmì a pøíští zastupitelé
v novém volebním období.
Smìrnici na prodeje a pronájmy nemovitostí na minulém
zasedání zastupitelé odmítli v pøedloeném znìní projednávat,
a tak dostali znìní nové, vycházející z návrhu zastupitele ing.
Štochela. Zastupitelstvo takto upravenou pøehlednou smìrnici
schválilo, respektive schválilo tu její èást, která spadá do jeho
kompetence, tedy prodeje nemovitostí. O nájmech pøísluší podle
zákona o obcích rozhodovat radì mìsta.
Blok investièních akcí otevøel místostarosta informací o prùbìhu
rekonstrukce mateøské školy v Pøemyslovské ulici. Po technické
stránce a z hlediska dodrování harmonogramu pokraèuje dílo
v souladu s plány, vícenáklady a úspory budou vyèísleny pro
následující jednání rady mìsta, lze je však odhadnout ji nyní:
k cenì z výbìrového øízení (zhruba 8,4 mil. korun) bude tøeba
pøidat pøes pùl milionu, co vzhledem k rozsahu díla je èástka
velmi pøijatelná (a nejde o zmìnu cen v rámci rozsahu díla
zadaného výbìrovým øízením, ale napøíklad o osvìtlení,
poèítaèovou sí, ústøednu apod.). Další statisíce si vyádá
vybavení nových tøíd, co projednávali zastupitelé ji pøed
mìsícem. Poptávka na vybavení nebyla dosud uzavøena
a nabídky budou - s technickou pomocí ing. Štochela - opìt
posouzeny.
O prùbìhu øady dalších investièních akcí se doètete na jiném
místì, k jedné z nichse však budou muset zastupitelé ještì vrátit
a bude to stát mnoho penìz. Jde o kanalizaci v ulici
Levohradecká, kterou vybudovala firma Pohl a uvedla do
provozuschopného stavu. Jene tento provozuschopný stav je
výraznì odlišný od nabídky, kterou tato firma vyhrála výbìrové
øízení. Extrémnì dlouhé pøípojky k nìkterým domùm
a prodlouení øadù si vyádají obrovskou sumu navíc, reálnì
pøes dva miliony korun. Pøesné vyèíslení a celkový rozbor
pøedloí odbor správy a rozvoje mìsta radì.
Návrh na vybudování školního høištì v areálu školní zahrady
neprošel. Umístìní v rohu parcely naráí na problém, e by se do
zahrady nevešlo u zároveò druhé køídlo budovy, samostatnì
stojící tìlocvièna a ještì venkovní høištì. Zastupitelé - pøestoe
v únoru vyèlenili dva miliony do adresné rezervy na venkovní
høištì - se neshodli v tom, co je vlastnì potøeba døíve a co je pro
školu dùleitìjší, zda høištì, anebo rovnou tìlocvièna
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s celoroèním provozem, a tak si vyádali variantní zpracování
celkové dostavby školy a jejích sportovišk dalšímu posouzení.
Bez diskuse bylo schváleno nìkolik vìcných bøemen a koneènì,
bypo velkých debatách, byl prodán pozemek panu Valdovi za
cenu stanovenou úøedním znalcem. V souladu s pøijatou smìrnicí
byl vyhlášen zámìr prodeje pozemku parc. è. 872 v Solníkách
a odsouhlasen prodej pozemku v Husovì ulici.
V rozpoètovém bloku pøijali zastupitelé (vedle nákupu vozidla
TS) posílení rozpoètu TS o necelých 200 tisíc jako kompenzaci
výdajù za zimní úklid (prostøedky pùjdou do oprav silnic),
235 tisíc pøidali zastupitelé ZUŠ na vybavení tøíd uvolnìných po
speciálních tøídách a 62 tisíc korun na náklady provozu MŠ
v Pøemyslovské po jejím rozšíøení.
Závìreènou kapitolou byl audit mìsta za rok 2005 a problémy
s daòovým odvodem za prodej pozemku na Tyršovì námìstí
firmì Trigema. Jde o daò z nepenìního plnìní, které sice bylo
smluvnì ujednáno, ale fyzicky nastane teprve po kolaudaci
objektù na námìstí. Verdikt finanèního úøadu vyslechneme
v polovinì èervence, daò tak jako tak jednou zaplatit musíme
a o pøípadném penále je mìsto pøipraveno vést stejný spor jako
v podobných pøípadech v minulosti. Jidne však máme doklady
o tom, e ani daòoví experti nemají na vìc jednotný názor, do
jaké kategorie plátcù mìsto jako právnická osoba vlastnì spadá.
z jednání rady a zastupitelstva informuje J.Huk

Stavaøi nemají dovolenou
Pokud budete i dny dovolených trávit v Roztokách èi alovì,
narazíte v mnoha èástech obce na stavební stroje, výkopy a jiné
nepøíjemnosti. Ale stavaøi dovolenou nemají, pro nì je naopak
léto obdobím nejvìtších zakázek.
Kromì zástavby Tyršova námìstí a pokraèující výstavby desítek
rodinných domù v Solníkách a podstatnì skromnìjších pøírùstkù
Na Panenské bude v dobì prázdnin pokraèovat také nìkolik akcí
financovaných z mìstského rozpoètu.
Tou nejsledovanìjší bude zøejmì pokraèování rekonstrukce
ulice Levohradecká a pøilehlé ulièky Na Pískách. Poèátkem
èervence zahájili záchranný prùzkum v ulici Na Pískách
archeologové a krátce poté byla zahájena rekonstrukce
vodovodního øadu v Levohradecké ulici v úseku od hospody Na
Rùku k toènì autobusù. Výmìna øadu a výstavba pøípojek by
mìla trvat zhruba mìsíc, dotèení obyvatelé budou v pøedstihu
o postupu akce informováni.
Ve stejnou dobu by mìl být ukonèen i prùzkum Na Pískách, po
nìmby mìlo dojít na kanalizaci a vodovod. Po skonèení tìchto
prací (patrnì v záøí) bude svaitá èást ulice Na Pískách ve
støedním pruhu zpevnìna lomovým kamenem.
Poèátkem èervence byla podána ádost o stavební povolení na
chodník podle ulice Pøemyslovská. V srpnu by vybraná firma
mìla tuto akci zrealizovat, take k zahájení nového školního

Havárie na èistírnì
prùmyslových odpadních vod

roku v rekonstruované mateøské škole (25. 9.) by mìlo být vše
ukonèeno.
Koncem èervence zaène výstavba dlouho slibovaného

V pondìlí 10. èervence pøed pùl šestou veèer došlo k havárii
v areálu firmy VUAB Pharma a.s. Do uzávìrky èísla nebylo
vyšetøování pøípadu ani zdaleka uzavøeno, pøinášíme proto jen
oficiální prohlášení provozovatele prùmyslové èistírny
odpadních vod, spoleènosti Hydria spol. s r.o. z 11. 7. 2006.

parkovištì u domù èp. 1516 a 1517 v ulici Obráncù míru. Bìhem

Provozovatel prùmyslové èistírny odpadních vod, spoleènost
Hydria spol. s r.o. oznamuje, e dne 10. èervence v pozdních
odpoledních hodinách došlo pøi údrbáøských pracích z dosud
neurèených dùvodù k výbuchu bioplynu. Pøi této havárii došlo
k tìkému zranìní pracovníka, který dlouhodobì smluvnì pro
provozovatele zajišoval údrbáøské a opravárenské práce na
zaøízeních èistírny. Pracovník utrpìl tìké popáleniny, se kterými
byl za pomoci záchranáøù pøevezen na specializované
pracovištì Vinohradské nemocnice. Spoleènost vyjadøuje lítost
nad touto skuteèností a poskytuje veškerou monou souèinnost
jak policii, tak orgánùm bezpeènosti práce pro zjištìní dùvodu
této havárie.

spoèívá v jejím obohacení cementem a pojivem a zhutnìní

K rozsáhlému poškození èásti technologického zaøízení èistírny
odpadních vod došlo v dobì její odstávky. Havárie nezpùsobila
narušení ivotního prostøedí a neohrozila místní obyvatele.
zaznamenal J.Huk

prázdnin se objeví také pìt parkovacích míst ve školní zahradì,
která budou slouit výhradnì zamìstnancùm školy.
Na pøelomu èervence a srpna se poprvé v Roztokách provìøí
technika zpevnìní povrchových vrstev komunikace, která
a pouívá se pøedevším u lesních cest. Tímto zpùsobem bude
upravena èást ulice Nad Èakovem po køiovatku s ulicí
Tøebízského.
Na závìr nìkolik slov o rekonstrukci mateøské školy
v Pøemyslovské ulici. Stavba pokraèuje (pod dohledem pana
Kovandy v roli stavebního dozoru ve slubách mìsta) podle
harmonogramu, který pøedpokládá ukonèení stavebních prací
17. 9. 2006. Tak jako pøi kadé rekonstrukci i zde se objevila øada
skuteèností, na které musel dodavatel po dohodì s mìstem
reagovat drobnými zmìnami projektu, nicménì práce navíc
a úspory se v té èásti stavby, která byla pøedmìtem výbìrového
øízení, témìø vyrovnaly. Náklady navíc vznikly však na novou
kuchyò, osvìtlení místností a prostor (to samo èítá ètvrt miliónu),
zavedení poèítaèové sítì a ústøedny atd. - celkem asi 800 tisíc
korun. A navrch vybavení tøíd, zhruba pùl milionu. V rozpoètu
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bylo celkem na akci vyèlenìno 9 milionù, nejménì pùl milionu
bude chybìt.
E. Maršíková, J. Huk

Deratizace v Roztokách

medicína, lékaøství, sport, cestopisy, básnì, poezie,
encyklopedie, právo, dopravní prostøedky, kuchaøky, hobby…
a mnoho dalších. Tento zpùsob vyhledávání pomáhá hlavnì tìm
ètenáøùm, kteøí dávají pøednost urèitému ánru, obsahovému
zamìøení, konkrétním tématùm v literatuøe nauèné, odborné
i beletristické.

V termínu 15. 5. a 15. 6. 2006 probìhla na území Roztok
a alova avizovaná celoplošná deratizace. S vybranou firmou
bylo dohodnuto, e její pracovníci navštíví postupnì jednotlivé
domácnosti a v pøípadì výskytu hlodavcù poloí v objektu
poerové nástrahy. Na základì vlastních pozorování nebo
nahlášení obèanù byla pøedem vytipována problémová místa, na
která byla zamìøena zvýšená pozornost. Celkem bylo navštíveno
1476 objektù, nástrahy byly poloeny ve 145 z nich. Mezi
problémová místa patøí i místa kanalizaèních vstupù a pøípojek,
kam bylo umístìno 212 dalších nástrah. Bohuel ne vdy se
podaøilo majitele nemovitostí zastihnout, navíc nìkteré domy
nemají domovní zvonek. Pokud u takové nemovitosti byla
schránka na dopisy, byl do ní ve vìtšinì pøípadù uloen lísteèek
s informacemi, kam v pøípadì výskytu hlodavcù zavolat
a domluvit si náhradní termín pro návštìvu pracovníka
deratizaèní firmy. Tímto zpùsobem se podaøilo oslovit naprostou
vìtšinu majitelù domù ve mìstì a poloit nástrahy ve všech
objektech a prostranstvích, kde se hlodavci vyskytovali. Plošnou
deratizací se podaøilo jednak zredukovat poèet hlodavcù na
minimum a navíc zmapovat jejich oblíbená místa výskytu.
V pøíštích nìkolika letech proto nebude potøeba plošnou
deratizaci opakovat a mìsto nechá ošetøit jen ta místa na území
obce, kde byl pøi letošní celoplošné deratizaci výskyt hlodavcù
masivní.

Dále zde naleznete monost získat pøehled o kniních
novinkách nakoupených do fondu mìstské knihovny, mùete si
prohlédnout vlastní ètenáøské konto, ve kterém jsou
zaznamenány výpùjèky uskuteènìné od 1. 12. 2005, kdy byl
zahájen provoz automatizovaného výpùjèním protokolu.

Ing. Eva Krautová

Dne 11.7.20006 se ve veèerních hodinách našla v alovì menší
èerná fenka køíence s kovovým jednoøadým obojkem. Fenka
je stará cca 1 rok, pøátelská a zvyklá být v kontaktu s lidmi.
ádáme jejího majitele, aby se dostavil na Mìstský úøad
v Roztokách, odbor ivotního prostøedí, kde je fenka
k vyzvednutí. Bliší informace je moné získat rovnì na tel.
è. 220400239 nebo u stráníkù MP na tel è. 602 666 458.
V pøípadì, e se nenajde její pùvodní majitel, hledáme pro fenku
nový domov.

ON-LINE katalog na internetových
stránkách mìstské knihovny
http://knihovna.roztoky.cz/
Jinìkolik let má mìstská knihovna webové stránky, ze kterých
se zájemci mohou dozvìdìt základní informace o mìstské
knihovnì, podmínky registrace vèetnì ceníku poplatkù za sluby
a aktuální informace o zmìnách, pøípadnì akcích pro veøejnost.

Do ètenáøského konta se dostanete zadáním èísla svého
ètenáøského prùkazu a data narození v podobì koncového
dvojèíslí roku narození, mìsíce a dne, napø. 760208 pro osobu
narozenou 8. 2. 1976.
Další slubou, kterou tímto nabízíme je rezervace titulù, které
jsou momentálnì pùjèené. K této slubì se dostanete tak, e pøi
vyhledávání konkrétního titulu nastavíte kurzor na øádek
s poadovaným záznamem o knize a pokud se zde objeví
informace, e kniha je v souèasné dobì pùjèená, lze zadat pøíkaz
k její rezervaci na vaše jméno resp. èíslo ètenáøské legitimace.
Pro všechny ètenáøe je stejný on-line katalog k dispozici na PC
v mìstské knihovnì, ale i ti, kteøí tuto slubu nebudou chtít
vyuívat, nemusí mít obavy, e budou v nevýhodì, protoe na
našem pøístupu k nim nebudeme nic mìnit.
Informace na telefonu 220 911 751.
Za mìstskou knihovnu A.Urxová

Nyní tu naleznete i informace o kniním fondu. Po otevøení
“kliknutím“ na on-line katalog se vám zobrazí tabulka, která
umoòuje vyhledávání knih z nìkolika hledisek: podle jména
autora- do pole pro vyhledávání se zadává jméno ve tvaru pøíjmení, køestní jméno /u zahranièních autorek bez èeské
pøípony …ová/ , názvu knihy- lze zadat pouze první slovo názvu
a po pøíkazu „start“ vybrat z nabídky titulù, které se objeví na
obrazovce, a klíèového slova - charakterizuje obsah nebo
tématické zaøazení knihy. Klíèových slov má kadá kniha
nìkolik pro pøíklad uvádím nìkteré z nich - historické romány,
detektivky, ivotopisy, 2.sv.válka, dìjiny, spoleèenské romány,
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Školní okénko
Váení ètenáøi, v tomto školním roce naposledy u informací
o dìní v naší škole. Poslední mìsíc byl pro pøevánou èást actva
mìsícem výletù, škol v pøírodì, ale i nìkolika zajímavých akcí, se
kterými Vás, ètenáøe, rádi seznámíme.
Sportovní dny na ZŠ Roztoky
V úterý 27. 6. a ve støedu 27. 6. probìhly na stadionu v Roztokách
sportovní dny. V úterý soutìily dìti z prvního stupnì a ve støedu
probìhla klání na stupni druhém.
První stupeò soutìil v bìzích, skocích i hodech, ale k vidìní byly
i nesoutìní disciplíny jako skoky pytlích, pøetahovaná lanem
nebo bìh po lupenech.
Na druhém stupni se konaly turnaje v kopané a pøehazované. áci
si ale mohli vyzkoušet i hod holínkou, støelbu na cíl, opièí dráhu
a další disciplíny. Všichni sportovci a sportovkynì soupeøili
èestnì, poèasí nám naštìstí pøálo a odmìny byly sladké. Vítìzùm
i vítìzkám blahopøejeme.
Podìkování panu Blakovi
Zvláštní dík v souvislosti s poøádáním sportovních dnù patøí
provozovnì potraviny Blaek, která poskytla našim dìtem
finanèní podporu a výraznì tak pøispìla k úspìšné
organizaci. Dìkujeme.
Kdo by je nemìl rád?
S tøídou 9.B jsme navštívili na konci roku Azyl pro týrané psy
v Praze Libni, abychom pøedali finanèní èástku (3 350,-Kè), která
mìla poslouit jako výpomoc pro potøebné, v tomto pøípadì
pejsky a koèièky, o které zrovna nikdo nestojí. V zaøízení
dráního domku a pøilehlé zahrady nás uvítala celá smeèka psích
divochù, z nichale kadý byl rád za podrbání za uchem a milé
slùvko. Nedávné prùtre mraèen sice zanechaly spouš, ale bylo
vidìt, e pejskùm se daøí dobøe, take našeho pøíspìvku bude
pouito na chystané malování a pøestavbu komína. Kdyby vìtšina
z nás jidoma nemìla své psí miláèky, asi bychom si nìkterého
vezli domù, takto zbývá jen doufat, e nìkterých se noví
páníèkové ještì ujmou, všem jim to moc pøejeme.
Turnaj ve vybíjené
Dne 20. 6. 2006 se vybraní áci ze speciálních tøíd zúèastnili
turnaje ve vybíjené v Mníšku pod Brdy. Dle pravidel bylo
sestaveno drustvo, které èítalo 7 èlenù (3 dívky, 4 chlapci).
Turnaje se zúèastnilo 5 drustev: Rudná, Hostivice,
Dobøichovice, Mníšek a Roztoky.
Za velmi teplého poèasí se s velkým zápalem a elánem pustili
všichni do boje. Na vítìze èekaly nádherné odmìny. Bohuel
naše drustvo skonèilo na posledním pátém místì, dìti byly
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zklamané, ale nedá se nic dìlat, tentokrát byli lepší jiní.

Tøídy se specifickými poruchami uèení.

Se soupeøi jsme se v dobrém rozešli a slíbili si, e pro pøíštì
musíme více trénovat.

Od pøíštího školního roku otevøe naše škola dvì tøídy pro áky se
speciálními výukovými potøebami. Jednu tøídu budou tvoøit áci
2. a 4. roèníku, druhou áci 5. a 7. roèníku. Specifický reim pro
tyto áky spoèívá zejména v organizaci vyuèování vybraných
pøedmìtù na základì konzultací s pedagogicko psychologickou
poradnou, školním psychologem, speciálním pedagogem
a souhlasem zákonného zástupce áka. Ve tøídì bude pracovat
speciální pedagog s pøizpùsobeným poètem ákù, za pouití
specifických vyuèovacích metod a individuálního plánu áka.
Tyto tøídy budou áci navštìvovat jen po dobu nezbytnì nutnou,
pøevánì na hlavní pøedmìty a cizí jazyk, to znamená, e na
výuku dalších pøedmìtù se budou úèastnit s ostatními áky svého
roèníku bìné tøídy. Statut tìchto tøíd je takový, aby poskytoval
ákùm odpovídající péèi pøizpùsobenou jejich monostem
a schopnostem, zároveò se i vyvaroval jakémukoli vyèleòování
tìchto ákù v rámci školy.

7.tøída byla na škole v pøírodì s agenturou Feelnat
Nejednalo se o klasickou školu v pøírodì, ale o speciální kurz plný
neobvyklých aktivit. Zamìøili jsme se na slaòování, lezení,
týmové hry, orientaèní bìh, turistiku - to vše v krásném prostøedí
skalních útvarù ve Sloupu v Èechách. Podívali jsme se do Muzea
skla v Novém Boru. Nechybìla ani diskotéka, draba
upomínkových pøedmìtù a velmi zajímavá beseda se soudním
lékaøem. Kadý ák mohl na závìr pobytu zakoupit CD
s mnostvím fotografií z prùbìhu celého kurzu.

Rozlouèení s áky devátých tøíd

Dopravní soutì v Rudné
áci 4. a 6.roèníku speciální tøídy se zaèátkem èervna zúèastnili
dopravní soutìe, kterou spoleènì s BESIPEM organizovala ZŠ
v Rudné. áci soutìili ve znalostech dopravních pøedpisù,
znalostí ze zdravovìdy, jízdì zruènosti na kole a jízda na kole po
mìstì. Z patnácti soutìících se umístil na 1. místì L. Øíèka,
6. místo obsadil L. Durdoò a 9. místo D. Èerveòák.
Blahopøejeme.
Poslední hodina ve „zvláštce“
Na základì usnesení zastupitelstva mìsta Roztoky byly k 31. 8.
2006 zrušeny speciální tøídy.
Poslední den školního roku bylo ákùm speciálních tøíd, kromì
vysvìdèení, pøedány na památku i malièkosti ze školy
v Jungmannovì ulici. Jedna kapitola speciálního školství
v Roztokách konèí. Tøídy jsou vystìhovány a celá budova jipatøí
ZUŠ. áky, kteøí dojídìli do školy z Libèic, rodièe pøeøadili do
Školy praktické v Kralupech nad Vltavou a áci z Roztok budou
zaøazeni do tøídy se speciálními vzdìlávacími potøebami.

V úterý 27. 6. v podveèerních hodinách jste mohli potkávat
v dolních Roztokách sleèny v nádherných šatech a ve slušivých
oblecích mladé mue. V síni Zd. Braunerové ve Støedoèeském
muzeu se louèili áci 9. roèníkù naší školy. Slavnostní atmosféra
umocnìná hudebním vystoupením ákù ZUŠ za pøítomnosti
rodièovské veøejnosti, uèitelù a dalších hostù, kde se z ákù
základní školy stali absolventi, byla milá a dojemná. Podìkování
patøí tøídním uèitelùm paní B. Valiové, M. Èerné
a M. Bartulíkové, ale i všem uèitelùm, kteøí je provázeli celými
devíti roky. Pøejeme absolventùm dobré studijní úspìchy a zdar
na jejich další ivotní cestì.
Informace školního psychologa I. Køelinové
Souèasný ivotní styl pøináší spoustu zmìn, novot, rychlost
a záplavu informací. Není nìkdy jednoduché vše efektivnì

odraz 7-8/06 - strana 11

školní okénko

zpracovat, orientovat se, pøizpùsobit se a adekvátnì reagovat.
Stoupají nároky naše sociální a komunikaèní kompetence.
Koncepèní zmìny ve školství smìøují k tomu, aby si áci ve
školách zaèali tyto kompetence osvojovat v rámci vyuèování.
Doba se mìní a já myslím, e je tøeba zmìnit i metody
pedagogické praxe. Aby však èlovìk vnitønì pøijal urèité
záleitosti za své, musí jim rozumìt a chápat jejich smysl. V tom
vidím urèité rezervy. Nìkdy vnímám, e ani uèitelé ani rodièe
nejsou dostateènì seznámeni se smyslem zmìn, které se ve
školství chystají a dochází tak èasto k zbyteèným
nedorozumìním.
Pøedpokládám, e náplò mé práce bude spoèívat ve spolupráci
s uèitelským sborem a dalšími zamìstnanci školy, s rodièi, ale
i s áky.
Nabízím:
- monosti individuálních konzultací v oblasti výchovných
postupù a efektivní komunikace
- participaci pøi péèi o áky se speciálními vzdìlávacími
potøebami
- pomoc pøi budování lepších vztahù mezi spoluáky
- úèast pøi vytváøení a realizaci preventivních programù
- vzdìlávání pedagogù v oblasti sociální a osobnostní výchovy
a v komunikaèních dovednostech
- svou pøítomnost na tøídních schùzkách, setkáních ákovského
parlamentu .
- svùj èas všem, kteøí projeví zájem - a mùe to být i tøeba jen
o tom chvilku si popovídat, o tom, e sdílená starost je
polovièní starost a sdílená radost je dvojí radost.
I v pøíštím školním roce mne mùete najít kadé úterý od 8.00 do
15.30 hodin v ZŠ na Školním námìstí.
Školní høištì

zastøešení. Doèkáme se opravdu vybudování ji tak dlouho
plánovaného høištì????
Závìrem chci podìkovat všem zamìstnancùm školy, kteøí se
starali o bezproblémový chod školy - paní Pelcové a panu
Tesaøíkovi, všem kuchaøkám školních jídelen - Roztoky a alov
a paní Ramdanové, která zajišovala mléèné svaèiny.
Pøejeme všem ètenáøùm krásné léto a v novém školním roce
nashledanou u školního okénka.
M. Bartulíková

Slovo øeditelky J. Barešové
Milí ètenáøi, léto se projevilo ve své plné síle a rtu teplomìru
dennì šplhá k takovým èíslùm, která lákají k vodì, do pøírody
nebo na dovolenou.
áci naší školy si ji v souèasné dobì uívají prázdnin,
pedagogové nabírají nové síly do dalšího školního roku a lidé
rùzných profesí renovují èásti školních budov tak, aby se nám
v nich v následujícím školním roce líbilo zase o nìco víc.
Vymalované tøídy s novými okny a hezkým linoleem se budou
dìtem jistì líbit. Moderní a èisté prostøedí, hezké tøídy, moderní
pomùcky - to je jen èást, která k pøíznivému a milému klimatu
školy urèitì patøí. Hlavní jsou zde ale pedagogové. Takoví, kteøí
se po vìtšinu dne o dìti nejen starají, ale kteøí je chtìjí nìco nauèit.
Aby proces uèení byl co nejúèinnìjší a pro dìti co nejpøíjemnìjší,
potøebujeme uèitele vzdìlané, kteøí mají pøirozenou autoritu,
vychází vstøíc dìtským potøebám i mimo vyuèovací proces
a pøedevším nauèí.
Na konci právì skonèeného školního roku nìkteøí pedagogové
odešli, noví byli pøijati. Vybírali jsme peèlivì a vìøíme, e všichni
naši noví kolegové budou pøínosem a dìti si je oblíbí. Na základì
pøání a intervence rodièù se vrací pan uèitel Ivo Cihláø. Rádi
bychom, aby se úroveò pøedmìtù, které bude vyuèovat, zvedla
a byla mnohem lepší, nebyla posledních pùl roku. Záleí nám na
znalostech našich dìtí i na tom, jak je budou umìt vyuít nejen pøi
dalším studiu, ale i v praktickém ivotì.

Na chodbì v 1. patøe hlavní budovy základní školy probìhla
ákovská diskuze nad projektovou dokumentací høištì s umìlým
povrchem, které by se
mìlo zaèít budovat o
Testy Kalibro školní rok 2005/2006 - výsledky a porovnání
prázdninách na školní
zahradì. Høištì o rozmìrech 40x30m s umìlým povrchem (na fotbal,
házenou, košíkovou) by
mìlo stát kolem 3 mil
korun. Na spoleèné
schùzce školské komise a
školské rady bylo navreno zøizovateli, aby høištì bylo pøipraveno potøebnými pøípojkami na
pøípadné nafukovací
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Z Roztok byli v legiích v Rusku: Jaroslav Bìlèický, Josef

ZE IVOTA VE MÌSTÌ

Beran, Augustin Cibulka, Otto Èerný, Václav Èurda, Josef
Fafek, Karel Freund, František Fyman, Adolf Havelka, Jan Hejl,

Kapitoly z novodobých dìjin

František Holan, František Hruška, Petr Hubáèek, Vojtìch Choc,

Roztok a alova V.

Antonín Jabùlka, Jan Jabùrek, Jaroslav Jarušek, Bedøich Jauris,

Meziváleèná historie obcí a dùsledky Mnichova 1918 - 1939
Na úvod kapitoly je vhodné struènì pøipomenout základní
kroky, které pøesvìdèily a pøimìly státy Dohody k uznání
a podpoøe práva na vytvoøení samostatného èeskoslovenského
státu. Uvést je tøeba i vojenskopolitické a ekonomické podmínky
za kterých byla vyhlášena a zaèala existovat jako suverénní stát

Augustin Jelínek, Rudolf Jelínek, Antonín Jiskra, Josef Kuba,
Kašpar Kusák, František Ledinský, František Lhoták, Josef
Matìjka, Václav Metlický, Josef Neliba, Jan Páska, Jaroslav
Pospíšil, Josef Rùièka, Josef Salaè, Antonín Skála, Josef
Sládek, František Smetana, Josef Svoboda, Alois Svoboda, Jan
Štìrba, Josef Tejnil, František Tintìra, František Tuèek, Václav
Turek, František Veselý, Milan Vondráèek, František Zelenka,

Republika Èeskoslovenská.

Karel Zelenka, Josef eníšek, ve Francii: Ludvík Fischer,
Rozhodující úlohu v øízení a koordinaci úsilí o vytvoøení
samostatného státu Èechù a Slovákù mìl èeskoslovenský
zahranièní komitét a jeho vedoucí osobnosti -T.G.Masaryk,
M.R.Štefánik a E.Beneš, kteøí jiv r. 1915 vyhlásili poadavek
zcela nezávislého èeskoslovenského státu. Jejich nezmìrné
úsilí umonilo v r. 1916 ustavení Národní rady Èeskoslovenské,

František Chrástek, Alois Landa, v Itálii: Václav Havlíèek,
Ferdinand Kotlík, František Krejèík, Josef Mladý, Josef
Otradovec, Josef Sedloò, Jindøich Skoupý, Václav Skoupý,
v Srbsku: Josef Mareš. S neúplnými jmény a údaji o místì
pùsobení jsou dále evidováni jako legionáøi : Emr, Lajbl,
Alexandr Lenský, Vandík, Vondrák, Zachoval.

která byla v polovinì r. 1918 vedoucími mocnostmi Dohody, tj.
Francie, Velké Britanie a USA uznána za základ ès. vlády.
Prozatímní èeskoslovenská vláda byla ustavena a státy Dohody
uznána v øíjnu 1918. (Ve vládì byl T. G. Masaryk prezidentem,
pøedsedou ministerské rady a ministrem financí, M. R. Štefánik

Ze alova byli v legiích: v Rusku: Adolf Doubek, Josef Holý,
Josef Kos, Václav Krásný, Antonín Kuel, Josef Novák, Antonín
Rameš, Josef Šlechta, Alois Weinlich, Josef Zrcek, František
eníšek, v Itálii: Karel Fridrich, Josef Keller.

ministrem vojenství, E. Beneš ministrem zahranièních

Forma státoprávního uspoøádání nového státu byla poprvé

záleitostí a vnitra).

jednoznaènì vyjádøena v tzv. Washingtonské deklaraci

Neménì významnou úlohu sehrál postupnì se formující
a názorovì se vyhraòující domácí protirakouský odboj, jeho
vrcholným orgánem, sjednocujícím všechny síly usilující
o vytvoøení samostatného èeskoslovenského státu, se v r. 1918
stal 38 èlenný Národní výbor Èeskoslovenský v èele

Prozatímní èeskoslovenské vlády z 18. 10. 1918, jejíèl.1. zní :
„Èeskoslovenský stát bude republikou“. Deklarace rovnì
nastínila hlavní zásady ústavy s tím, e „Koneèné rozhodnutí
o ústavì samé náleí zákonitì zvoleným zástupcùm
osvobozeného a sjednoceného národa“.

s V. Kramáøem. (Zastoupení v nìm bylo stanoveno podle

28. øíjna 1918 Praský Národní výbor vydal a vyhlásil zákon

výsledkù voleb v r. 1911, a to: 10 sociálních demokratù,

o „zøízení samostatného státu Èeskoslovenského“. Souèasnì

9 agrárníkù, 9 státoprávních demokratù, 4 èeští socialisté,

jeho delegace vedená V. Kramáøem odjela do enevy projednat

4 lidovci, 1 staroèech, 1 realista).

ustavení vládních orgánù.

Vyjádøením vlastenectví a vùle Èechù a Slovákù po osvobození

30. øíjna 1918 pøedstavitelé slovenského politického ivota

z rakousko-uherské nadvlády byla masová dezerce vojákù, èasto

v Turèianském sv. Martinì zvolili Slovenskou národní radu

celých plukù, na stranu Dohody, vytváøení èeskoslovenských

a pøijali tzv. Martinskou deklaraci, kterou se pøihlásili ke

legií a jejich hrdinná bojová vystoupení po boku spojencù. To

spoleènému èeskoslovenskému státu.

byly pádné argumenty na podporu úsilí Národní rady

12. listopadu 1918 ameriètí Rusíni plebiscitem rozhodli

Èeskoslovenské o získání souhlasu státù Dohody k vytvoøení

o pøipojení Podkarpatské Rusi k Èeskoslovenské republice.

samostatné Republiky Èeskoslovenské. (Ji1.8.1914 ve Francii

(Výsledek plebiscitu potvrdila 8. 5. 1919 porada rusínských

a 20.8.1914 v Rusku vznikly èeské druiny-zárodky budoucích

národních rad v Uhorodì).

ès. legií, z nich v r. 1917 vznikly : v Itálii Ès.dobrovolnický

14. listopadu 1918 se konala první schùze Národního

sbor, ve Francii Ès.armáda, v Rusku Ès.armádní sbor, v Srbsku

shromádìní, na ní byla prohlášena republikánská forma ès.

Ès.bojová druina).

státu, T.G.Masaryk zvolen prezidentem, ustavena vláda v èele

Jak jibylo uvedeno v pøedchozí kapitole, bojovalo v legiích 78

s K.Kramáøem. Vláda rozpustila národní výbory, správa

obèanù našich obcí. Pøipomeòme si jejich jména. Byli to dìdové

republiky byla vyhrazena státnímu aparátu (pøevzatému po

i otcové mnohých ze souèasných obyvatel Roztok a alova,

Rakousku-Uhersku).

a zaslouí si naši úctu.
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Tím byl státoprávnì dovršen vznik Èeskoslovenské republiky.

drobné ivnosti..

Èeskoslovenská republika a její vláda musela od prvopoèátku

Cílem ponìkud širšího úvodu kapitoly bylo pøipomenout

øešit krajnì naléhavé a obtíné úkoly, z nichza nejzávanìjší je

okolnosti, je sehrály podstatnou roli v úsilí o vytvoøení

mono oznaèit prosazení a upevnìní suverenity na celém území

samostatného státu a prosazení jeho suverenity, ukázat krajnì

státu a zajištìní výivy národa v podmínkách rozvráceného

obtíné podmínky a úkoly, se kterými se musela vyrovnávat

hospodáøství a nepøedstavitelné inflace.

i obyvatelé a zastupitelstva Roztok a alova.

Vláda musela radikálnì silami armády likvidovat pokusy

Roztoky a alov se s postupem stabilizace státu a ekonomiky

Nìmcù o vydìlení severoèeského pohranièí z Èeskoslovenské

staly místem výrazného pøílivu obyvatelstva a tím i rozsáhlé

republiky a vytvoøení provincie Deutschböhmen, obdobnì na

parcelace a bytové výstavby. Bylo tomu tak v první vlnì v létech

jiní Moravì provincie Deutschsüdmähren a v jiních Èechách

1920-1930 a ve druhé vlnì v létech 1934-1939. Svìdèí o tom

provincie Böhmerwaldgau. Vyostøily se spory s Polskem

výsledky celostátního sèítání z let 1920, 1930 a nakonec

o území Tìšínska a Oravy, maïarská vláda se snaila vojensky

i pováleèného sèítání z r. 1945.

zabránit vstupu ès. armády na Slovensko a Podkarpatskou Rus,

Výsledky provedeného sèítání dokládají následující tabulky :

kterou zèásti obsadili i Rumuni. Stabilizaci státu narušovala
i rùzná revoluèní vystoupení (napø.
vyhlášení Slovenskej åudovej
republiky v Košicích v prosinci 1918,
okupace èásti Slovenska vojskem
Maïarské republiky rad v kvìtnu
1919, vyhlášení Slovenské republiky
rad v Prešovì v èervnu 1919). V roce
1921 musela vláda vyhlásit mobilizaci, aby zabránila pokusu

Pøíèinou výrazného nárùstu poètu obyvatel mezi léty 1930

rakouského excísaøe Karla I. obnovit Rakousko-Uhersko.

a 1945 (údaje z r. 1945 charakterizují v podstatì stav na zaèátku

Situace se postupnì stabilizovala apodpisem mírových smluv,
které mimo jiné uznávaly hranice a územní nedotknutelnost
ÈSR. Mírové smlouvy byly podepsány: s Nìmeckem 28. 6.
1919, s Rakouskem 10. 9. 1919, s Maïarskem 4. 6. 1920.
S Polskem byla podepsána státní smlouva 6. 11. 1921.
K pøekonání rozvráceného hospodáøství si státní hospodáøská
politika vytkla dva hlavní cíle. Prvním bylo získání a udrení
rozhodujících pozic v èeskoslovenské ekonomice èeskými
a slovenskými obèany a sdrueními (lze jen litovat, e takto
nebylo postupováno po r. 1989). Druhým pak vybudování silné
èeskoslovenské ekonomiky, která by díky své stabilitì
a hospodáøské potenci získala vùdèí postavení ve støední
Evropì. Vedoucími osobnostmi v tomto úsilí byli ministr financí
Rašín a øeditel ivnobanky Preiss. K dosaení uvedených cílù
a potlaèení inflace byl napøíklad v noci z 25. na 26. 2. 1919
zastaven pohyb penìz pøes hranice ÈSR, hranice byly obsazeny
vojskem a provedeno okolkování rakouských bankovek
obíhajících na ès. území.
Vláda ráznì zakroèila i proti èernému obchodu s potravinami
(keasení) a dozor nad zajištìním nezbytných potravin pro
obèany svìøila zásobovacím komisím obcí a mìst. Vláda rovnì
pøijala opatøení k zaèlenìní demobilizovaných vojákù do
mírového ivota. Zvláštní péèe byla vìnována legionáøùm, kteøí
byli pøednostnì zaøazováni do státních slueb, a váleèným
invalidùm kterým byly pøidìlovány trafiky nebo obdobné

války) byl pøíliv obyvatel z Prahy (viz dále), zejména však
pøíchod èeských obyvatel vyhnaných z pohranièí Nìmci po
Mnichovu a do jisté míry i poèet nìmeckých antifašistù a idù,
kteøí po r. 1933 hledali v ÈSR azyl…
Obì obce musely proto pohotovì upøesnit regulaèní plány
a vzájemnì je sladit podél spoleèné hranice jako podklad pro
parcelaci a pro výstavbu. Rozparcelováno na stavební parcely
bylo v Roztokách celé území Vršek, støed obce od dnešní ulice
Palackého a po Hálkovu a Lidickou. V alovì byl
rozparcelován støed obce, území Kocandy a U Školky. Tato
území byla postupnì témìø souvisle zastavìna rodinnými
domky a vilami, z toho území od dnešní ulice Jana Palacha po
Hálkovu bylo intenzivnì zastavováno vilami zejména v dobì
ohroení republiky v r. 1938-1939 obyvateli Prahy obávajícími
se moného bombardování. Souèasnì byly zejména v Tichém
údolí streny domky z 18. a 19. století, které ji nevyhovovaly
novým poadavkùm, a místo nich byly vystavìny
reprezentativní vily s rozsáhlými zahradami.
Roztoky, aby dostály svému postavení mìstyse a v mnohých
pùsobnostech i støediskové obce, musely vzhledem k nárùstu
poètu obyvatel bezodkladnì øešit nároèné úkoly a investice,
k nim patøila pøedevším elektrifikace, zásobování vodou
a zajištìní dostateèné kapacity školy. Obdobné úkoly muselo
øešit i zastupitelstvo alova.
Elektrifikace Roztok byla zahájena v r. 1924, kdy byla podána
ádost na Elektrárenský svaz støedoèeských obcí o sdìlení
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moností a podmínek elektrifikace Roztok (mìstys Roztoky

o výstavbì vodovodu ji v r. 1910-1911, kdy statkáø Leder

v ádosti uvádìl 235 èísel popisných a daòový základ obce

nabízel obci k vyuití svùj statkový vodovod. V r. 1912 si

44 000.- Kè/rok). Výsledkem byla smlouva mezi Roztokami

vybudovali alovští obèané lokální vodovod pro oblast Levého

a Hlavním mìstem Prahou o výhradním právu k rozvodu a

Hradce. V pozdìjší dobì vznikly další lokální vodovody:

prodeji elektrické energie v Roztokách. Elektrifikace probíhala

v r. 1927 Sdruení pro zásobování vodou na Vrškách (vodovod

v plné reii obce s tím, e majitelé domù a provozoven se podíleli

vybudován v létech 1928-1929, vìová vodárna v r. 1932 na

na úhradì ceny pøípojky, její cena pøi délce 10 m byla cca

parcele p. è. 394 nákladem 183 000.- Kè), v r. 1928 vodovod

150.- Kè. Pro zajímavost je vhodné uvést, jaké byly stanoveny

p.Ajma pro 4 parcely na „Ajmovce“.

podíly na nákladech:

Koncepèní øešení bylo pøijato a
v r. 1933, kdy byla ustavena „Vodovodní
komise Roztoky“ pod pøedsednictvím
Ing. Dauma. Projekt mìstského
vodovodu, zahrnující výstavbu studní,

Elektrifikace probìhla v létech 1925-1927 bohuel se

vodárny, vodojemù a vodovodní sítì po

nezachovala ádná fotografická dokumentace o výstavbì, ani

mìstì rozvrhl výstavbu do dvou etap pøi celkových

rozpoèet a náklady na celou stavbu.

rozpoètových nákladech 4 430 000.- Kè. Po provedení

V alovì mìla elektrifikace specifický probìh. V r. 1925 obec

zkušebních vrtù probíhala v létech 1936-1938 vlastní výstavba.

odmítla dát pøíspìvek na elektrifikaci školy v Roztokách. Ji

Pøi tom byl k mìstskému vodovodu pøipojen i lokální vodovod

v r. 1927 však ustavila drustvo pro elektrifikaci obce (Byly

na Vrškách a pozdìji byl vodovod èásteènì rozšíøen i k alovu na

stanoveny pro kadý dùm tyto podmínky: zápisné 5.- Kè, podíl

území „Kocandy.“

100.- Kè, za kadý árovkový vývod 75.- Kè).

V r. 1938 byly v rámci kolaudace provedeny i zkoušky a rozbory

Pro elektrifikaci byla zøízena obecní komise jako poradní orgán.

vody s tìmito výsledky : „vyšší obsah Fe a Mg, bakteriologicky

Sama výstavba probìhla v létech 1928-1929 pøi rozpoètovaných

na hranì“. Lze soudit, e jitehdy pùsobila skuteènost, e studny

nákladech v r. 1928 51 616.- Kè. (K jednání o elektrifikaci je

byly vybudovány ve vodonosných vltavských pískových

v kronice obce zaznamenána tato historka: Radní Šebek

nánosech a navíc v pásu, kudy šel bývalý odtokový kanál

nesouhlasil a prohlásil „mùj dìdeèek svítil louèí, otec svíèkou a

z „Moldavského mlýna“ (nyní VÚAB Pharma).

já svítím petrolejkou, to mi staèí“ - nakonec se ale nechal

Vodné bylo na tehdejší dobu stanoveno pomìrnì vysoké, a to

pøesvìdèit a s elektrifikací souhlasil).

jako:

Pro zásobování kvalitní pitnou vodou byla jediným øešením

- Všeobecné vodné : 20.- Kè/rok z kadé místnosti bytu

výstavba vodovodu. Pøipomeòme si, e poprvé bylo jednáno

- Zvláštní vodné : 2,50 Kè/litr mìøeno vodomìrem.

Výkopové práce pro vodovod v Jungmannovì ulici
-vpravo v pozadí budova Mìstského úøadu

V alovì byl postupnì modernizován lokální vodovod v oblasti
Levého Hradce. Díky elektrifikaci bylo mono pùvodní trkaè
nahradit elektrickým èerpadlem, zavést dálkové ovládání
èerpadle v závislosti na stavu vody ve vodojemu. Další lokální
vodovod byl vybudován pro provoz cihelny, obdobnì pro
koelunu. Ostatní èást obce byla nadále odkázána na vodu ze
studní i ze studánek.
Tzv. dolní vodojem u Sokolovny

èervenec/srpen - strana 16

ze ivota ve mìstì

Výkop s kladením výtlaèného
a paralelnì i rozvodného potrubí

Budova mìstské vodárny ve Vltavském údolí
Velmi sloitá situace vznikla ve školství. Pøírùstku dìtí nových
obyvatel Roztok a alova po r. 1918 nestaèila kapacita roztocké
pìtitøídní obecné školy, neexistence mìšanky byla nahrazována
„pokraèovací školou“.
Nouzovým øešením bylo zavedení støídavého vyuèování „na
smìny“, a protoe ani to nestaèilo, byly zøízeny další tøídy
v chudobinci (dnešní ZUŠ), i jinde. V r. 1928 stoupl poèet ákù
obecné školy na 455 !!. V této
situaci probíhá øada jednání
s cílem nalézt a realizovat vhodné
øešení. alov vyzývá Roztoky ke
stavbì nové školy, souèasnì jedná
s Husincem a Øeí o spoleèné
stavbì školy v alovì, pro ní
ádá souhlas okresu. Roztoky
vyzývají alov ke spoleèné stavbì
nové školy s pøedpokladem
pùjèky na stavbu ve výši 500 000.Kè. Souèasnì navrhují zlepšit
podmínky ve stávající školní
budovì, do ní v budoucnu
pøemístit i mìstský úøad. alov
návrh pøijímá, protoe Roztoky
a alov jsou nadále jedna „školní
obec“.
Jak vyplývá z archivní dokumentace, byla celá záleitost výstavby
a provozu nové školy svìøena
mìstské (pozdìji újezdní) školní
radì. Projekt pøedpokládal
výstavbu školy ve 3 etapách.
Pøíprava a vlastní stavba I. etapy
postupovaly velmi rychle, take
ji 1. øíjna 1932 bylo zahájeno

vyuèování v nové škole, která se stala školou mìšanskou
újezdní, i kdy èást jejích tøíd vyuívala i škola obecná. (v té
dobì byly obecná a mìšanská škola kadá samostatnými
subjekty se svým øeditelem, školním øádem, hospodáøstvím,
ekonomikou). Do újezdní mìšanské školy docházely i dìti
z tìchto obcí : Klecany, Klecánky, Pøemyšlení, Brnky, Husinec,
Øe, Úholièky, Kamýk, Velké Pøílepy, Únìtice, Suchdol, Èerný
Vùl, Svrkynì , celkem 146 ákù.
Podle zachovalé dokumentace
újezdní školní rady bylo na
I.etapu stavby školy vynaloeno
celkem 1 313 063.- Kè, z toho
hradily Roztoky 82 %, tj. 1 057
361.- Kè, alov 18 %, tj. 255 702.Kè. Sama stavba si vyádala 1 225
253.- Kè, vybavení nábytkem
87 810.- Kè. Pokolaudaèní
dodìlávky a úpravy si vyádaly
navíc 58 634.- Kè.
Záhy se ukázalo, e ani s novou
školní budovou není kapacita škol
v Roztokách dostaèující. alov
poádal o „odškolení“ a povolení
stavby své školy-ádost nebyla
schválena (projekt pøedpokládal
dvì podlaí, 5 tøíd. Èást obèanù
alova formou rezoluce protestovala proti stavbì samostatné
školy). Pozdìji . vedl jednání
o monosti úpravy objektu

Školní námìstí s budovou nové školy po I.etapì výstavby.

„U Kmochù“ (k této myšlence se

V popøedí památník padlým v 1.svìtové válce, pøemístìný

úspìšnì vrátil alov v r. 1958,

pozdìji pøed školu

objekt by v létech 1959-1965
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Muncifaj

adaptován a pøistavìn a vznikla tak druhá budova Základní školy
Roztoky). alovská obec k tomu mìla svým zpùsobem prùkazné
argumenty v poètu dìtí docházejících do školy v Roztokách-viz
tabulka.

Dnešní výlet bude do nejzápadnìjšího místa Pøemyslovských
Støedních Èech. Abychom se tam nejlépe dostali, pojedeme
autobusem z Prahy do Slaného. Ze slánského autobusového

Docházka dìtí ze alova a Podmoránì

nádraí pùjdeme frekventovanou Ouvalovou ulicí (snad ubude

do obecné školy v Roztokách

zase dokonèena její rekonstrukce), mineme ulici Smeèenskou
a asi po šesti kilometrech jsme na místì.
Krajina neustále mírnì stoupá. Mìsto Smeèno vulgo Muncifaj je
na kopci.

Do roztocké obecné školy v tomto období docházelo celkem 509
dìtí, do školy mìšanské 307 dìtí.
alov se myšlenky na samostatnou školu nevzdával. V r. 1936
bylo ustaveno Drustvo pro stavbu školy v alovì, byla vypsána
sbírka obèanù na stavbu školy (výnos sbírky a její osud se
nepodaøilo vypátrat). V r. 1940 byla vyhlášena „Národním
souruèenstvím“ pracovní povinnost obèanù na stavbu školy bez
reálného výsledku (na pozemku parc.è. 206, adaptací domu
è.p. 153 na školu a obecní úøad).
Na komplikovanou situaci Roztoky reagovaly 12.3.1937
usnesením o zahájení pøípravy na II.etapu stavby školy. Stavba
byla schválena s rozpoètovými náklady 800 000.-Kè a v r. 1938
zahájena. Stavba pokraèovala rychle, a tak po kolaudaci
2.2.1940 byla do nové školy pøestìhována i celá škola obecná.
Bohuel, na III. etapu dostavby školy èekají Roztoky dodnes.
Objekt staré obecné školy bylo navreno vyuít pro mìstský
úøad, knihovnu, vodovodní správu, mìstskou zasedaèku.
Radost z nové školy však netrvala dlouho, 21. øíjna 1940 byla
celá škola zabrána pro Wehrmacht. Úprava budovy pro nového
uivatele, kterou musela hradit obec, si vyádala 76 214.- Kè.
Roztocká škola tak byla nucena uèit v provizorních podmínkách,
a to v chudobinci, v hostincích U Øehákù, U Lva, U Kmochù,
U Rokosù, ve staré školní budovì (nynìjší MÚ). Je ke cti
tehdejších øeditelù a uèitelù obou škol, e si školy i v tìchto
podmínkách zachovaly vysokou úroveò výuky, jak to potvrdil
úspìšný pováleèný pøechod dìtí do støedních škol.
K dokreslení situace ve školství je tøeba se zmínit o škole
mateøské. Kdy byla zøízena první mìstská mateøská škola se
zjistit nepodaøilo. V r. 1935 je zaznamenáno oznámení paní
Linhové (z èp.12) o zámìru zøídit soukromou mateøskou školu
vyvolaném nedostatkem míst v MŠ veøejné. V r. 1939 je nastolen
poadavek alespoò 2 dalších tøíd pro mìstskou MŠ s umístìním
buï v chudobinci, nebo v novém objektu školy. Jaký byl
výsledek koneèného øešení podle rozhodnutí zastupitelstva, není
zdokumentováno.
Ing. Zdenìk Karas, CSc.
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Historie mìsta se poèíná roku 1252, kdy zdejší tvrz obýval
vladyka Boleslav ze Smeèna. Od roku 1418 pak nastává
pøedlouhá vláda rodu Martinicù. Tvrz pøestavìli v roce 1460 na
renesanèní zámek, v roce 1520 se Smeèno stalo mìsteèkem
a o pìt let pozdìji získalo statut mìsta. Monumentální stavba
kostela Nejsvìtìjší Trojice je z roku 1587. V kostele jsou
jedineèné varhany, v opraveném zámku nyní je dùm pro seniory.
Martinicové zde také zaloili pivovar. Koncem 70. let jsem tu
provádìl dokumentaci a pátral po dolièných pøedmìtech z jeho
provozu, nalezl starou láhev, ale bez etikety. Pamìtníci se
rozcházeli v tom, zda se vùbec nìjaké tiskly. A po roce 2000
jsem našel dùkaz, e se pivo nejen vaøilo, ale mìlo i svou známku
na lahvi...
Pokud jsme putovali od Slaného, na cestì jsme minuli dvì
stavbièky. Køíè. 59 stojí na hranì strouhy, na dobrém aktivním
podloí s aktivním vrchlíkem.

206.

58.
Druhý køí è.58 pøi cestì nejeví ji ádné aktivní vychýlení.
Pøímo ve Smeènì jsme našli dva køíe. Ten bachratý (è. 206) je
aktivní v celé délce (dobré archeologické podloí a dobrý
vrchlík) a lze jej povaovat za nejsilnìjší záøiè ve Smeènì. Tenký
vysoký køí (311) vyzaøuje energii jen v hlavì. Ostatnì
smeèenské køíe pøekraèují prùmìr aktivních køíù v celém okolí
(75 % : 10 %).

311.
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Prohlídku teï ukonèíme a ulicí k Tøebichovicím se pøesuneme
do obce tohoto jména. Pùjdeme asi tøi kilometry, mezitím
pøekroèíme Svinaøovský potok, vlastnì potùèek, a na levé stranì
návsi se objeví kaple. Napravo si všimneme zalesnìného kopce,
jeho stránì se zdvíhají a k nezalesnìnému vrcholu, se 413
m.n.m. dominujícímu celému okolí. Vinaøická hora byla sice
„vylepšena“ v minulosti odpadem z hutí, najdete ale na ní stejnì
èasto geology, pro které je z jejich pohledu donedávna èinná
sopka bohatým nalezištìm zajímavých minerálù.
Na východním okraji Tøebichovic se silnice stáèí doleva, ale
odboèíme dolù smìrem do Sak. Osada s nádhernì obnoveným
mlýnem rodu Klapkù byla kdysi souèástí Pcher, nyní patøí
k Tøebichovicím. Zachovala se také kaple, zato z nìkdejší
eleznice Zvolevìnes - Kladno-Dubí u sotva vysledujeme
trasu, kudy vedly koleje.Ato je jen pøes dvacet let...
Ze silnièky, která se pak zatáèí do dlouhého kopce k pcherskému
høbitovu, zamíøíme rovnì, po cestì sledující smìr bývalé
eleznièní tratì do Jemník. Projdeme obcí a po cestì, kterou si
lidé vyšlapali pod novou silnicí protínající trasu od Prahy ke
Slanému, se dostaneme do Knovíze. Odtud jsou to ještì další dva
kilometry do Podlešína, z nìhonás vlak vrátí zpátky k Praze.
Michal Janský

61.

57.
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Mìstská policie Roztoky
Úkoly, které mìstská policie (dále jen
MP) plní na území mìsta, jsou
zakotveny v Zák. è.553/1991 Sb.
o obecní policii a dalších zvláštních
zákonech: MP je orgánem obce, který
zøizuje a zrušuje zastupitelstvo obce
OZV. MP øídí starosta mìsta, pokud
zastupitelstvo obce nepovìøí øízením MP
jiného èlena zastupitelstva obce. Mìstská rada povìøila plnìním
nìkterých úkolù pøi øízení MP stráníka Petra Hojsáka.
MP pøi zabezpeèování místních záleitostí veøejného poøádku
a plnìní dalších úkolù podle zákona o obecní policii nebo jiného
zákona zejména:
a) pøispívá k ochranì a bezpeènosti osob a majetku,

MP má k dispozici jedno sluební vozidlo, které je svojí velikostí
v nìkterých pøípadech nevyhovující, i z toho dùvodu, e kromì
technických prostøedkù k zabránìní odjezdu vozidel (botièky) se
ve vozidle pøeváejí odchycená a uhynulá zvíøata. O nákupu
dalšího vozidla „pickupu“ na pøepravu zvíøat se do budoucna
poèítá. MP má dále ve vybavení ji zmínìné TPZOV (botièky)
a to i na nákladní vozidla. Nedílnou souèástí je poèítaèová
technika, bez které si pøi souèasném nárùstu spisové agendy práci
stráníka ani neumím pøedstavit. V nejbliší dobì dojde k jednání
o nákupu nových sluebních zbraní a to z toho dùvodu, e nìkteré
pro svoje stáøí ani neplní svoji funkci. Z dùvodu nárùstu agresivity
pachatelù pøestupkù a trestných èinù té uvauji o poøízení
prostøedkù balistické ochrany.
Èasto se setkáváme s dotazy obèanù, co vlastnì ta policie dìlá,
kdyto nìkdy v Roztokách vypadá jak na divokém Západì?

b) dohlíí nad dodrováním pravidel obèanského souití,
c) pøispívá v rozsahu stanoveném zákonem o obecní policii nebo
jiným zákonem k bezpeènosti a plynulosti provozu na pozemních
komunikacích,
d) odhaluje pøestupky a jiné správní delikty,
e) upozoròuje fyzické a právnické osoby na porušování obecnì
závazných právních pøedpisù a èiní opatøení k nápravì.
MP dále vykonává oprávnìní stanovené zákonem o opatøeních
k ochranì pøed škodami pùsobenými tabákovými výrobky,
alkoholem a jinými návykovými látkami.
Pøi plnìní svých úkolù spolupracuje MP s Policií ÈR. Dùleitou
úlohu plní MP pøi mimoøádných událostech a ivelních
pohromách.
Zeptaly jsme se pana Petra Hojsáka, vedoucího stráníka MP
v Roztokách, jak MP zabezpeèuje tyto úkoly.
Kvalita práce MP je odvislá od prostøedkù k provádìní výkonu
pravomoci a dostatku kvalifikovaných stráníkù. MP
zabezpeèuje 24-hodinové sluby ve dvouèlenných hlídkách, po
12 hodinách v ideálním stavu. Poèetní stav stráníkù k 1. 7. 2006
je osm. Tøi stráníci jsou ve výpovìdní lhùtì, jeden ve stavu
nemocných. Fyzicky provádí výkon pravomoci 5 stráníkù, co
na stále vzrùstající poèet obyvatel ve mìstì jen sotva staèí.
Stráníci odcházejí za lépe placenou prací, pøedevším do hlavního
mìsta, kde nastupují na pozici stráníka MP. O navýšení poètu
stráníkù a platových podmínkách jednám se starostou mìsta p.
Mgr. Stanislavem Boloòským. Moje pøedstava do budoucna je,
aby slubu vykonávala tøíèlenná hlídka ve ètyøech smìnách.
Takový nárùst stráníkù poèítá s navýšením rozpoètu, který by se
mohl vhodnì kompenzovat napø. uzavøením veøejnoprávní
smlouvy, kde by se okolní obce spolupodílely na financování MP.
Domnívám se, e taková investice se vyplatí, protoe co mùe být
dùleitìjší, neochrana ivota, zdraví a majetku obèanù.
Jakou technikou ke své práci MP disponuje?

Roztoky mají svoje specifikum v nedostateèné šíøce komunikací
pro obousmìrný provoz vozidel. Zatímco èást mìsta je osazena
dopravními znaèkami, ta druhá, i v pøípadech, kde je úprava
silnièního provozu nutná, není. Z tohoto dùvodu dochází k tomu,
e øidièi jsou nuceni parkovat na chodnících, kde to není
dovoleno, a tím omezují chodce. Ti jsou potom nuceni vstupovat
na místech, kde je to pro nì i nebezpeèné, do komunikace.
Výbornì je øešena ulice Šaldova s jednosmìrným provozem
a s dostatkem místa na parkování. Mìsto se rozrùstá, parkovacích
míst je poskromnu. MP proto øeší takové pøestupky vìtšinou
domluvou, jiná vìc je ta, kdy se majitel vozidla na nìkterých
místech domnívá, e ochrání své vozidlo pøed vloupáním nebo
neoprávnìným uíváním tak, e parkuje zpùsobem, který brání
vjezdu vozidel IZS, napø. sanitky. V tìchto pøípadech stráníci
vìtšinou pøistupují v projednání takového pøestupku sankcí.
K tomuto musím øíci, e kadé projednávání pøestupku má svoje
specifika a je pøi nich pøihlíeno k mnoha okolnostem, napø.
spoleèenská nebezpeènost pøestupkového jednání.
Myslím, e ale máte spíš na mysli „závodníky“, tedy øidièe, kteøí
si pletou Roztoky se závodní dráhou. Novela zákona o provozu na
pozemních komunikacích takové jednání øidièe upravuje tak, e
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øidièi, který pøekroèí stanovenou rychlost, hrozí zákaz èinnosti
v øízení motorových vozidel. Øízení motorového vozidla bez
pøíslušného oprávnìní je pak trestným èinem a to ve smyslu
§ 180d TZ (trestní zákon), za který hrozí pachateli odnìtí svobody
a na 1 rok. Tato úprava je „tvrdá“, ale podle mého názoru
v souèasnosti nezbytná. Pro „závodníky“ mám vzkaz: øidièi, kdy
usi ve svém poèínání neváíte ivotù lidí, které rychlou jízdou
ohroujete, vate si alespoò toho svého a toho, e vám spoleènost
dala tu dùvìru, e mùete øídit motorové vozidlo.

prostøedkù a sluební zbranì. Po úspìšném sloení závìreèné
zkoušky vydá aspirantovi krajský úøad osvìdèení o splnìní
stanovených odborných pøedpokladù. Toto osvìdèení vydává
krajský úøad na dobu nejdéle tøí let, do této doby musí stráník
projít prolongaèním kurzem ukonèeným zkouškou, ji bez
praktické èásti.

Mùete uvést nìkteré konkrétní pøípady øešení situací, jako bylo
napø. nedávné celonoèní dunìní jakési párty, kdy nespala
pravdìpodobnì polovina Roztok?

Vše je o komunikaci. Veøejnost musí chápat práci stráníka, který
zastupuje zákon a chrání veøejné zájmy obèanù a naopak stráník
by mìl v pøípadech, kde je to moné, pøihlíet k potøebám obèanù
a umìt jim v rámci zákona pomoci.

Rušení noèního klidu, tedy pøestupek proti veøejnému poøádku ve
smyslu § 47 odst.1, písm. b/Zák. è. 200/1990 Sb., o pøestupcích,
byl øešen stráníky na místì v blokovém øízení. V tomto pøípadì
bylo vyuito sankce v plné výši, kterou zákon umoòuje.
Jaká preventivní opatøení v oblasti bezpeènosti ve mìstì
plánujete?
K bezpeènosti našich obyvatel by mìl pøispìt kamerový systém
ve mìstì, který je ji delší dobu navrhován a jeho realizace je
zatím v nedohlednu. Reálnìjší je však zapùjèení radaru k mìøení
rychlosti, které jistì pøispìje ke zvýšení bezpeènosti provozu ve
mìstì. Zakoupení pøístroje k mìøení rychlosti vozidel je pøíliš
nákladné, cca 500.000,- Kè. Od 1. èervence 2006 nabývá
úèinnosti novela pravidel silnièního provozu a zároveò s novelou
zákona è. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích se
rozšiøují kompetence stráníkù. V rámci programu prevence
zajišujeme také besedy pro ZŠ a zabezpeèujeme dohled nad
pøechody pro chodce v blízkosti základních škol.
K zamezení trestné èinnosti pøispívá spolupráce MP s PÈR.
V mnoha pøípadech však mohou pomoci sami obèané - staèí
zavolat na tel. èíslo 602 666 458
a oznámit MP, e se v jejich okolí dìje
nìco nevhodného nebo podezøelého.

Pùsobíte dojmem kompetentního èlovìka, který bere svou práci
vánì. Pøesto má veøejnost kritické pøipomínky na adresu
policie. Co Vy osobnì byste rád zlepšil?

Domníváme se, e lepší informovanost o výsledcích èinnosti
policie by pøispìla ke zvýšení dùvìry obèanù k MP. Proto jsme
jednak pøipravily tento èlánek, jednak jsme se s vedoucím
stráníkem dohodly o pravidelném uveøejòování vybraných
informací na stránkách Odrazu.
Více obecných informací se dozvíte na www.obecnipolicie.cz
Kontakt na MP Roztoky: ul. 17. listopadu è.p. 37, 252 63
Roztoky/ tel. 602 666 458, e-mail: m.p.roztoky@seznam.cz
Aještì závìrem:
V dobì prázdnin pøibývá cyklistù na pozemních komunikacích.
Nemusíme pøipomínat, e pokud jedete po komunikaci, jste
úèastníky silnièního provozu. Statistika jednoznaènì ukazuje, e
nejohroenìjší èástí tìla kadého cyklisty pøi pádu je hlava.
Povinné pøílby pro cyklisty tak pøedstavují velmi dùleitou
souèást výbavy.Anezapomeòte na pravidlo také být dobøe vidìn,
zvláštì pøi návratech za šera èi tmy.

Vzhledem k výše zmínìnému
personálnímu vybavení by MP
pravdìpodobnì potøebovala doplnit
stav. Jaké jsou podmínky k pøijetí do
pracovního pomìru na pozici stráníka
mìstské policie?
Stráníkem se mùe stát bezúhonná
osoba starší 21 let, která je tìlesnì
a duševnì zpùsobilá k výkonu povinností
a oprávnìní podle zák. o obecní policii.
Aspirant absolvuje intenzivní výcvik
ukonèený zkouškou pøed komisí MV
ÈR. Zkouška se skládá z teoretické èásti
znalosti právních norem a praktického zvládnutí pouití donucovacích
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Po stopách Barbory Markéty Eliášové

Jaroslavy Illichové bydlící v Roztokách, snaše stavitele
a architekta Františka Illicha, který se významnou mìrou

(1874 - 1957)

podílel na výstavbì rodinných domù v horních Roztokách ve

V minulém èísle Odrazu informovala ètenáøe Hana Nováková

20. a 30. letech 20. století, rozšíøila obzory nejen mnì, ale teï i

o cestovatelce B. M. Eliášové, která se pozitivnì podepsala na

všem ètenáøùm Odrazu.

vzhledu Tyršova námìstí. O pobytu této dámy v Roztokách

Barbora Markéta Eliášová, majitelka domu èp. 213, koupila
dùm patrnì pøímo od stavitele Antonína Landy, který
projektoval a dal postavit i okolní domy v Jungmannovì ulici.
První plány domu pocházejí z roku 1919, Eliášová se „objevila“
ve spisech Stavebního úøadu v Roztokách v roce 1922, kdy
ádala o povolení zøídit ve své vile podkrovní byt. Další majitel
èp. 213 se vyskytuje v roce 1939 (tehdy Eliášová ukonèila
pøekladatelskou èinnost pro ministerstvo zahranièí). Kdy
pøesnì se z Roztok paní Barbora Markéta Eliášová odstìhovala
není známo, alespoò zatím...

Výøez z plánu rodinného dvojdomku typu A v Roztokách,
Architekt Ant. Landa, stavitel a mistr tesaøský v Praze III. U
elezné lávky è. 10, v øíjnu 1919.
jsem hodnì slyšela, nicménì se mi nedaøilo zjistit, kde e to
Eliášová v Roztokách vlastnì bydlela. Oslovila jsem
i orientalistku z Náprstkova muzea, kde je èást pozùstalosti
uloena, pøeèetla jsem nìkolik statí o Eliášové z poslední doby,
ale po roztockém bydlišti ani stopy. A návštìva u paní
Výøez z plánu na zøízení podkrovního bytu ve ville èp. 213
v Roztokách, Bedøich Pøibyl, zednický mistr, stavební kanceláø.
Výbìr z autorèina díla:
Rok ivota mezi Japonci a kolem zemìkoule. Praha 1915.
Z vlasti samurajù: zkazky z Nipponu starého i nového. Praha
1922.
Dcery Nipponu. Nìkolik kapitol o japonských enách. Praha
1925.
V Japonsku v dobách dobrých i zlých: za hrùz zemìtøesení
1923. Praha 1925.
Rok na jiní polokouli: Jáva. Austrálie. Afrika. Praha 1928.
Pod Karlem Perglerem: rok ivota na Èsl. velvyslanectví
v Japonsku. Praha 1929.
Na støíbrných køídlech mládí. Román. Praha 1936.
Japonské pohádky. Praha 1943.
Hanako: Román moderní japonské dívky. Praha 1944.
Huria hledá cestu do nebe: Pøíhody novozélandského
dìvèátka. Praha 1947.
Marcela Šášinková, SM
ádost Barbory Markéty Eliášové o povolení ke zøízení
podkrovního bytu, 28. 11. 1922.

(foto Aleš Hùlka, materiály: Stavební úøad v Roztokách)
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Materské centrum
Roztoky u Prahy

Mìsíc èerven jsme pøivítali Oslavou Dne dìtí na zahradì Husova
sboru a v prostorách MC Roálek. Mìli jsme velkou obavu
z poèasí, protoe zima a déš by nás nutil velmi improvizovat
v našem programu. Oèekávali jsme ze zkušeností posledních let
velikou úèast, a opravdu pøišlo i pøes ne pøíliš vydaøené poèasí
cca 170 dìtí a rodièù. Maminky a tatínkové z mateøského centra
pøipravili na zahradì výtvarnou dílnu pod vedením paní Zuzky
Sýkorové, Markéta Bernátová a Ivana Peková pøipravily burzu
obleèení, manelé Vaèkáøovi pøipravili pohybové aktivity.
Pøijelo nás potìšit svým pøedstavením „Tøi zlaté vlasy dìda

jsme si mohli opéct buøty a posedìt v pøíjemné spoleènosti
rodin. A také dìkuji paní Hliníkové za vìnování odmìn pro dìti,
za citlivý a vstøícný pøistup k našim dìtem.

Vševìda“ praské divadlo Kejklíø a paní Vlaïka Drdová

V kvìtnu jsme zahájili novinku a tou je Cvièení pro eny

spoleènì s Irenou Lhotákovou se svým hudebním vystoupením

ve stylu p-class. O cvièení je veliký zájem. Cvièitelka

dìtských písnièek a hitù. Dìkuji všem, kdo pomohli s organizací

Dita Hegerová, bude cvièit i o prázdninách. V pøípadì,

této akce, také tìm, kteøí zapùjèili nepostradatelné pomùcky -

e cvièení pro její nepøítomnost odpadne, budete o tom

gril, varny na kávu apod. Díky za pomoc pøi nákupu, pøi úpravì

informováni na dveøích fitness, na dveøích MC Roálek,

zahrady a úklidu. Také dìkuji náboenské obci CÈSH a paní

na našem telefonu. Pokusíme se vytvoøit pøehled zajištìní

faráøce Jarmile Kuèerové, e má s námi trpìlivost, dìkuji za

záskokù, ten bude k nahlédnutí na internetových stránkách

zapùjèení zahrady a pøízeò našim aktivitám. Den se opravdu

www.centrumrozalek.org .

vydaøil a my jsme rádi, e nám obyvatelé našeho a okolních mìst

Také o naší další novinku, ,,Prázdniny s angliètinou“, který

a vesnic projevují pøízeò.

povede paní Karolína Dolealová, je veliký zájem. Nebojte se,

U komornìjší akcí na zakonèení školního roku byla cesta za

pøekonejte zábrany a zkuste vyuít volný èas k pøemýšlení

pokladem. Letos jí její autorka paní Milena Ventová nazvala

a sebezdokonalování se. Od podzimu plánujeme, pokud se nám

„Jak beruška poztrácela puntíky“. Pøipravila stejnì jako loni

podaøí vše zajistit, e by tento kurz bìel v intenzivní podobì.

a pøedloni pro dìti cestu plnou úkolù na dovednosti, pøemýšlení,

Obì aktivity - cvièení a angliètina - jsou zajištìny s hlídáním

pamì a pohybové dovednosti. A tak jako jsme se obávali na

dìtí v MC Roálek.

Den dìtí chladného poèasí, tak nás pøi této akci pøemohlo
tropické vedro. Nicménì odpoledne jsme si pøece jen uili.
Díky vlídnému pøijetí paní Hliòákové z Obèerstvení U šranìk,

O prázdninách bude provoz MC Roálek velmi podobný
bìnému školnímu roku. V pondìlí a pátek je dopoledne cvièení
pro eny. V úterý a ve ètvrtek je volná herna. Ve støedu
plánujeme výlety do Roztok a okolí - více info na telefonu nebo
na webu. Jakékoliv konzultace - sociální, právní,
psychologické - jsou zajištìny na našem telefonu nebo po
dohodì kdykoliv v MC Roálek.
Pøejeme vám vydaøené prázdniny, sluníèko, které nespálí, ale
posiluje, pøejeme mnoho aktivního odpoèinku a na dovolených
mnoho hezkých dní s celou rodinou.
tel.: 723 771 439
e-mail: centrumrozalek@seznam.cz
http://www.centrumrozalek.cz
Za MC Roálek Jitka Šatavová
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ZPRÁVY ZE SDRU ENÍ
ROZTOÈ

Chcete být u svìtového rekordu?
Pana Vladimíra Vidima asi mnozí znáte. Jako souseda,

Zahradní slavnost Slunovratu,

spoluobèana a tøeba i z Odrazu. U nìkolikrát (2000, 2001,

ji tradièní èervnové setkání dìtí,

2004) jste na stránkách našeho èasopisu mohli sledovat jeho tøi

rodièù, lektorù a pozvaných hostù,

úspìšné pokusy o zápisy do Guinessovy knihy rekordù. Poprvé

ukonèila další školní rok sdruení

v nonstop jízdì na historickém kole zdolal 336,3 kilometru za

Roztoè. Po rozdání vysvìdèení

18 hodin a 10 minut, o rok pozdìji tento výkon vylepšil na 406,

dìtem i dospìlým z jednotlivých

53 km (za 23 hodin) a v roce 2004 dokázal na silnièním kole bez

kroukù tak mohli všichni návštìvníci bìhem celého odpoledne

sesednutí za 24 hodin ujet 702 km.

a veèera shlédnout milá pøedstavení dìtí z taneèního krouku
Zuzany Smugalové, vystoupení maminek s dìtmi z Yamaha
hudební školy, obdivovat obrovské bubliny pana Štrasera
a onglérské kousky dìtí i lektorù onglovacího krouku,
vyzkoušet si své dovednosti na lanech u Drakù a u stolu
roztockých skautù, koupit si výbornou zmrzlinu a ochutnat
domácí peèené dobroty, prozkoumat hasièské auto, poslouchat
i tanèit pøi ivé hudbì kapely Péro za kloboukem a Pilgrim
Pimple, vyhrát v tombole nádherná kvìtinová aranmá
z Kvìtinového klubu, potìšit se Výstavou v trávì - dílky dìtí
z výtvarných kroukù, divadlem Ètyø známých cizincù,
taneèním vystoupením krouku Jitky Štecové a pùlnoèní
ohòovou show za nádherného hlasového doprovodu Ridiny
Ahmed. Urèitì kadý, kdo pøišel, si na prostorné zahradì školy
našel svoje místo k potìšení, zamyšlení i k radosti.
V novém školním roce pro vás a vaše dìti pøipravujeme øadu
kurzù a kroukù, jejich kompletní nabídku najdete bìhem
mìsíce srpna na našich nových webových stránkách
www.roztoc.cz nebo u zápisu v jednotlivých ateliérech.
Zápis do kroukù a kurzù na školní rok 2006/2007

Kromì tìchto zápisù drí pan Vidim ještì tøi další rekordy na
historickém kole - v hodinovce (24,11 km), jízdì bez drení
(2575 metrù) a nejpomalejší jízdì na vzdálenost 20 metrù (25,16
vteøin) - a nejnovìji vlastní také jeden nejlepší výkon v jízdì na
jednokolce.
S jízdou na jednokolce zaèal pan Vidim pøed dvìma lety a po
usilovném tréninku se vydal na první rekordní jízdu: za 4 hodiny
Zápis do kroukù po øádném termínu v jednotlivých ateliérech

a 41 minut ujel bez jediného pøerušení 40,78 kilometru.

je moný pøes kanceláø sdruení nebo pøímo u jednotlivých

K tomuto výkonu by chtìl letos koncem srpna pøidat rekord

lektorù.

v jízdì na jednokolce za 24 hodin. Asistovat u toho budou

Krásný letní èas všem vám a v záøí na shledanou!

televizní kamery (TV Nova a Prima), redaktoøi deníkù MF Dnes

Za sdruení Roztoè Dita Votavová
sdruení Roztoè, Èechova 564, Roztoky
tel.:233 910 014,
roztoc@roztoc.cz, www.roztoc.cz

a Blesk a hlavnì zástupci agentury Dobrý den, dva rozhodèí
a notáø, aby pokus mìl všechny náleitosti k pøípadnému zápisu
do knihy rekordù.
Trasu si pan Vidim vybral doma - na nových silnicích
v Solníkách, konkrétnì by jezdil ulicemi V Solníkách
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a Bernáškova, pøípadnì dalšími
ulièkami této èásti mìsta. Ostrý start je
naplánován na 19. srpna (sobota)
v 18.00 u dìtského høištì u ulice
Obráncù míru, konec by mìl být
tamté o 24 hodin pozdìji. Na
dìtském høišti bude také „hlavní stan“
doprovodu a pomocníkù, obèerstvení
bude asi i na druhém konci, dole u lesa
na slepém konci ulice V Solníkách.
Jednokolka je - stejnì jako všechny
stroje, na nich se pan Vidim vydává
za svìtovými rekordy - jeho vlastní
výroby, byla postavena v roce 2004
a má velmi jednoduchou konstrukci:
jedno kolo o prùmìru 622 mm
s normálním pláštìm s duší a pøímý
pøevod. Nejde si tedy odpoèinout
a vzhledem k nevalné stabilitì
takového dopravního prostøedku ani pøíliš mìnit polohu.

v archivech však ještì pokraèuje a moná bude stát pøed panem

Maximální rychlost na jednokolce je omezena velikostí kola,

Vidimem tedy tìší výzva.

pohybuje se kolem 10 kilometrù za hodinu.

Kadopádnì 19. nebo 20. srpna pøijïte na Solníky povzbudit.

Nejlepší výkon, o nìm se podaøilo v této disciplínì najít

Svìtový rekord se nevidí kadý den a v Roztokách uvùbec ne.
Jarda Huk

záznam, je nìco málo pøes 100 kilometrù za 24 hodin, pátrání

jako napø. kolik pøijde divákù, nebude-li pršet a kolik prodìláte
z vlastní kapsy…
Všichni tøi jsme však mìli zkušenosti s produkcí podobných akcí
a hlavnì chuzariskovat a festival rozjet.
V sobotu 10. 6. se tak stalo a uskuteènili jsme pilotní koncert

Rozkøik!!

ROZKØIKU, který se velmi vydaøil jak co do poèasí, tak co do

Bìhem dlouhých, pøedlouhých zimních veèerù jsme s Martinem

pøíjemné atmosféry, navozené hudebníky i posluchaèi. Alespoò

Kodlem a Ivanou Hliòákovou pøišli na nápad zaloit

tedy tìmi posluchaèi, kteøí skuteènì pøišli... Kdyby totidorazili

v Roztokách novou tradici v podobì hudebního festivalu. Dali

všichni, kteøí slíbili svou úèast (a nejeli by na kola do jiních

jsme mu název ROZKØIK a zadìlali si tak sami sobì na

Èech, nekoukali by na fotbal èi dokonce nešli na konkurenèní

problémy s bezesnými nocemi, kdy Vás muèí palèivé otázky,

akci k sousedùm), nemusel by ani tento první poèin skonèit
mírným prodìlkem - celkem dorazilo cca 150 divákù, co na
zaèátek není špatné, ale potøebovali jsme o zhruba o sto duší
více, abychom byli na nule.
V prùbìhu (teplotou prvního letního) odpoledne a veèera
postupnì zahrály kapely:
-

Pubculture - místní blues-rocková kapelka, nadìjní
mladíci kolem Vojty Dursta, plní energie…

-

Pavla Milcová & Peter Binder - nádherná, vtipná
muzika, plná a kompaktní, neuvìøitelné, co se ve dvou
dokáe…

Pavla Milcová

-

Majerovy brzdové tabulky - v nich hraji, take radìji
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pomlèím, samochvála smrdí…

Peter Binder

Nohu a lutého psa! A to u bude
„ohne sranda, pánové!“.

(ale redakce Odrazu by mohla
nìco napsat…)
-

Vít Kahle

Karel Kahovec, George &

Co o to, redakce Odrazu by mohla

Beatovens a Viktor Sodoma -

nìco napsat, sám jsem byl oèitým

skvìlý závìr koncertu, roztanèili

a ušitým svìdkem koncertu MBT asi

všechny, kdo mìli nohy, stále jim

tøikrát, naposled na pohádkové lodi

to krásnì šlape a zpívá…

bratøí Formanù, kdy kotvila
u roztockého pøístavu, ale po té výzvì

Zmínìný mírný prodìlek nás zatím

v èlánku by hodnocení vypadalo jako

neodradil od dalších aktivit, tak nám

chvála na objednávku. A tak to radši

drte palce a pøijïte se podívat na

nechám na vás. Kupte si Pálavu

druhý koncert ROZKØIKU v sobotu

(2004) anebo pøedchozí, snad ještì

16. 9., kde uslyšíte mimo jiné Jakuba

nìkde dostupné CD Ryba ryb (2000)
a poslouchejte. Jednou, dvakrát,
pìtkrát. Neoposlouchá se to a pokadé
objevíte ještì nìco navíc..A to se mùe
stát jenom hodnì dobré muzice.
J.Huk

Viktor Sodoma, Karel Kahovec a G&B

Vít Kahle (MBT)

Èerné a paní Mgr. Bartulíkové.

Tradice, jak se patøí
ZŠ Roztoky uspoøádala pro devááky jitradièní rozlouèení se

A ještì další dárek není moné opomenout. Tím dárkem byla

školou, uèiteli, spoluáky i prvními láskami. Vše se odehrálo

hudební produkce Základní umìlecké školy pod vedením pana

27. èervna v Zámeèku v Síni Zdenky Braunerové.

MgA. Bohumíra Šlégla, která provázela celý akt. Do pøíchodu

Škola pod vedením øeditele pana Mgr. Vody uspoøádala
rozlouèení nejen dùstojné ale zároveò dojemné. Tak to cítili
uèitelé, áci i hosté. Hosty byli pøíbuzní absolventù a také
všichni uèitelé, kteøí v prùbìhu celé školní docházky letošní
absolventy uèili.

absolventù pøednesla paní uè. Litošová skladbu Gaudeamus
igitur. Bìhem další hudební produkce se zaskvìli mimo dalších
i sólisté Martin Schùt, Kryštof Pejøil a Ondøej Hausknecht na
piáno a Johana Krbcová na saxafon. Zaznìly melodie od Beatles,
ústøední melodie poslední verze filmu Titanik, píseò ivot je jen
náhoda a další. Odchod absolventù provázela skladba Svatí

K absolventùm promluvil øeditel školy Mgr. Voda a pan starosta
Mgr. Stanislav Boloòský, který kromì proslovu pøedal
nejlepším ákùm kniní odmìny. Další dárky obdreli
absolventi od svých tøídních uèitelek paní ing. Valiové, paní Bc.

pochodují.
Ukonèení školní docházky je vìcí mimoøádnou a toto rozlouèení
mimoøádné bezesporu bylo.
Vladimír Vích
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Ateliér se otevøel pro obèanky z DPS

Dìtský den v Mysliveckém sdruení

Rád dìkuji paní øeditelce Støedoèeského muzea Evì Balaštíkové

HUBERTUS-ROZTOKY-HOROMÌØICE

a jejím kolegùm Marcele Šášinkové a M. Vlkovi za to, e

na Holém vrchu v Unìticích

umonili obyvatelkám DPS proít zajímavé odpoledne v muzeu,

V sobotu 3. 6. 2006 pøipravilo Myslivecké sdruení jitradièní

resp. ateliéru Zdenky Braunerové. Zajímavá pøednáška o vzniku

dopoledne pro dìti, plné soutìí a ukázek ze své èinnosti. Dìti

ateliéru, o tom, jak ho Braunerová financovala, jak se s dojmy

prošly nejdøíve stezkou poznání, kde urèovaly lesní zvìø. Potom

z výstavby svìøovala rodinì a svým pøátelùm, jakými

zkusily své znalosti pøi ukázce rostlin. K myslivosti patøí

peripetiemi procházel tenhle „prùkopnický“ domek od smrti

samozøejmì støelba ze vzduchovky. Za ty nejmenší to úspìšnì

Zdenky Braunerové a po nedávnou povodeò, byla v dobrém

zvládli rodièe. Potom pøišly na øadu rùzné liry. Obrovský zájem

slova smyslu korunována prohlídkou ateliéru samotného. ádná

dìtí byl o mohutného hroznýše, kterého chová jeden z myslivcù.

z dam, které navštívily pøednášku, si nenechala pøíleitost

Jinìkolik let nám pøedvádí své umìní skupina mistrù dlouhého

k prohlídce skvostnì zrekonstruovaného ateliéru ujít - a

meèe „Skeleton"' z Roztok. A chlápci umìjí. Na verandì mìli

nelitovaly.Noblesu pøíjemného odpoledne 19. èervna narušil jen

plné ruce práce kreslíøi z Trnek-brnek. Pomalovat tolik dìtských

zámecký vrátný s mravy šafáøe dob pøedtereziánských, ale já

rukou, zad, nìjaké to bøíško, to poøádnì zapotí. A co teprve

i kolegynì z kulturní komise D. Caislová, které dìkuji za pomoc

vodní dìlo hasièù z Lysolaj? To bylo nìco. Naše myslivecké

pøi organizaci téhle miniakce, jsme mu jiodpustili.

mámy, enušky, opìt napekly spoustu koláèù, cukroví, aby ti

Tomáš Novotný

caparti nìco mìli. Samozøejmì ochutnali i rodièe. Kadé dítì
dostalo obèerstvení - svaèinu i pití. Dospìlí si mohli zakoupit
v naší kantýnì.

Pohádkový les
Rok se s rokem sešel a zas tu byl Den dìtí. Kde se sešel rok
s rokem, nevíme, ale roztoètí tomíci a jejich ochotní kamarádi se
sešli v sobotu 3.6. brzy ráno na „Maxe“, aby opìt oivili les
spoustou pohádkových postav a zvíøátek.

Ve finále si po sobì dìcka musela samozøejmì uklidit louku, kde
pobíhala. Tak sesbírala spoustu èokolád, bonbonù, hraèek, které
tam pøipravili poøadatelé. Pøi závìreèném nástupu potom kadé
dìcko obdrelo pamìtní list, tašku plnou dárkù, ve finále jsme si
dali slib s dìtmi -ZAROK ZASE!!

Díky všem, kteøí nedbali pøedpovìdi poèasí, pomohli
s naloením a dopravou spousty nezbytných propriet (zajímavé,
jak tìch nezbytných vìcí rok od roku pøibývá..) a pak se
promìnili v krále, jeho šaška, pavouka, Èervenou Karkulku,
vodníka…

Úspìch zajistila i spousta sponzorù, Mìstská rada Roztoky,
Mìstská rada Suchdol a firma BAOBAB- P6 pøispìly finanènì
a bylo to velká podpora. Ostatnì Roztoky a Suchdol nám
pomohly u vícekrát. Dále vìcnými dary pøispìly redakce
Myslivost, Ústøední rada CMMJ a Lesy ÈR, Èeská pošta, Èeská

Díky všem rodièùm, kteøí pøivedli své ratolesti - a e jich bylo!protoe bez nich by naše snaení jaksi pozbylo smyslu…

pojišovna, redakce Tmky-brnky, firma pana Vladimíra
Steinera - Horst, s.r.o.

Díky „tam nahoru“, e naše nahlas i v duchu vyslovované
úpìnlivé prosby o alespoò trochu slušné poèasí byly vyslyšeny

Všem tìmto úøadùm, organizacím a lidem v nich dìkujeme za
tuto podporu.

a toto dodáno i se sluneènou mašlí.

Za Myslivecké sdruení HUBERTUS-ROZTOKY

A jmenovitì díky všem sponzorùm, kteøí se podíleli na vytvoøení

Miloslav Slaba

pohádkového dobrodruství :
RENOVA s.r.o., samoobsluha Blaek, PROKOS s.r.o.,

O myslivcích

restaurace ESO, drogerie Prokešová, autolakovna J. Zíma,
elezáøství Muller, AUTOTIPP Mostková, P.Štìpánek -

Naše Myslivecké sdruení bylo zaloeno v roce 1947. Nyní jsme

zahradní technika, masna I.Jindrová, parfumerie Zavadilová,

souèástí honebního spoleèenstva pøi ZD Velké Pøílepy.

obuv Bábová, restaurace U Šmucrù, cukrárna Rùový slon,

Myslivecky hospodaøíme na 1700 ha. Základna MS má pøiblinì

Oáza, prodejna Ryby-drùbe p. Perschová, potraviny LEKO,

40 èlenù. Nejstaršímu je 83 let, nejmladšímu 23. Jsme rùzných

autoopravna Náhlovský, K2-Jindra a Pavel Kozlovský

povolání: právníci, státní zamìstnanci, podnikatelé, zemìdìlci,

Za TOM Roztoky Jindra Zoufalá
Dík za uspoøádání patøí samozøejmì také právì Jindøe Zoufalé,
autorce masek a dobré duši Pohádkového lesa

dìlníci, dùchodci - lidé rùzných názorù. Ale na spoleèné vìci se
dokáeme domluvit vdycky.
Mnoho lidí si dnes myslivce spojuje s puškou, psem a vášní
støílet. Je to omyl. Díky za to mediím, které hledají senzaci za

(ton).

kadou cenu. Pravda je jiná. Nikdo neøekne kolik úsilí, èasu,
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práce a penìz myslivci vìnují svojí zálibì.

Jsme vdìèní za kadého sponzora. Napadle mì ... Proè orel

Rád bych vás seznámil s naší èinností tøeba za první pùlrok

moøský je pták roku? Koroptev by si to zaslouila rovnì.

letošního roku. Otevírám proto vrátka do polí a lesù....

Teï k vám lidé.. Máte pejsky, chodíte je vybìhat do pøírody? Nic

LEDEN

proti nim, ale pøeci jenom... Myslíte si, e malé srnèe, zajíèek

Je zima, mrzne, plno snìhu. Pøikrmujeme zvìø, aby ve zdraví

nebo kuøe uteèou vašemu dobrmanovi, nebo jinému psu?

pøeila ten neèas. Nosíme a vozíme plevy, seno, zrní, sušený

Na závìr pøipomínka.... V této krajinì ijí zajíci, srnèí, èerná

chléb. V našich zásypech se pøiivují i drobní zpìváèci

zvìø a spousta dalších ivoèichù... ijí tady také konì, ovce,

i hlodavci. Zkrátka jsou tato zaøízení jakési jídelny zvìøe.

skot. ijeme tu my - lidé. Jsme prý z tìchto stvoøení ti nejlepší.

Pøipravili jsme i tradièní myslivecký ples pro veøejnost.

Nauème se ít dohromady, respektujme se navzájem. Facky asi
rozdávají poslanci. Naše souití bude ku prospìchu všem Moná

ÚNOR

potom naši vnuci, pravnuci a další pra-pra-pra... budou moci

Zima pøidává na tvrdosti a snìhu pøibývá. Pokraèujeme dál

v pøírodì obdivovat to, co dnes vidíme my.

v pøikrmování. Zaèíná páøení lišek, také lovíme èernou zvìø

Myslivecké sdruení HUBERTUS-ROZTOKY

podle zákona. Je to zkouška vytrvalosti. No zkuste nìkdy v noci

Miloslav Slaba

sedìt v lese pøi mínus patnácti, takové tøi hodiny. Poøádáme
výroèní schùzi a pøipravujeme plán èinností na celý rok.

Z èinnosti Sboru

BØEZEN

dobrovolných hasièù

Pranostika nás posílá za kamna. Letos je pravdivá. My však

30.5.06 Základní škola v Roztokách

nemáme èas a trpìlivì pokraèujeme v zimní èinnosti. U jsou

- poární cvièení, spojené s ukázkou

vidìt bøezòáèci - první zajíèci a obèas potkáme i pruhovaná

èinnosti záchranné sluby a policie.

selátka. Pozor na jejich maminky. Nemají rády pøíliš drzé

(viz foto)

zvìdavce. Taková mamina dovede ty své bránit. O tom

8. 6. 06

nepochybujte. Provádíme sèítání zvìøe.

Výjezd naší jednotky

k poáru v porostu u el. trati mezi zastávkami Roztoky a alov

DUBEN

v souèinnosti s HZS ÈR .

Koneènì - zima to balí. V pøírodì je toho však málo, proto
pøikrmujeme dál. Pøedkládáme plány organu ivotního
prostøedí a honebnímu spoleèenstvu.

10.6.06 Sdruení Roztoè poádalo o poární asistenci pøi
ohnivé show pøi zahájení výstavy Matìje Formana ve
venkovních prostorách roztockého zámku.

Koncem dubna vylézají na Jiøího hadi a štíøí.... Brrr.... To musí
být pocit. Probouzí se jaro a také u radiátorù nìkteøí ochránci
pøírody. Ještì mají zalepené oèi, ale u varovnì vztyèují

22.6.06 Poární asistence na školní slavnosti poøádané opìt
sdruením Roztoè.

ukazováèek. Kdepak byli, kdysýkorky a jiná drobotina hledaly

Kadou sobotu probíhá pravidelná údrba hasièské techniky na

pomoc? Pøátele! Nìjak vymizela z parkù krmítka.

naší základnì v Máchovì ulici.

KVÌTEN
Poslední dubnovou noc pøed tímto mìsícem lásky, hrdlièka ladí
hlásek a slavíèek by rád v háji pìl.... Nikdo je neposlouchá. My
lidé zaèínáme lásky èas divnì. Nejdøíve hon na èarodìjnice. Sup
na hranici vy poletuchy. V áru a záøi ohnì, který konèí ití
tìchto enštin, proto peèeme buøty a popíjíme alkohol. Poslové
lásky, hrdlièky i ten slavík, ulétly. Vyhnaly je decibely
technomuziky a pokøik kolem ohòù. Je máj, lásky èas poøádáme brigádu a uklízíme Holý vrch. Palièi tam zanechali
spouš.Ale je tu jaro, i kdystudené.
ÈERVEN
Mìsíc dìtí. Pøipravili jsme dìtský den. Èerven je také mìsícem
myslivosti. Pøicházejí na svìt srnèata, baantí kuøata i jiná
drobná havì. Opravili jsme voliéry. Chováme koroptve,

Chceme dále pokraèovat v rozvoji preventivnì výchovné

vypouštíme 100 ks, rádi bychom více, ale to stojí dost penìz.

èinnosti s dùrazem na ochranu ivotního prostøedí ve vazbì na
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èinnost SDH, dodrování zásad poární bezpeènosti a nabízet

26. kolo (17.6.2006)

poradenskou èinnost odbornì zpùsobilými osobami.

SK ROZTOKY - SOKOL STATENICE 2:0 (0:0)

Rádi zodpovíme na Vaše dotazy a pøivítáme Vaše námìty.

Branky: Èíek Milan, Èíek Martin

Vlastimil Drchota - starosta SDH (e.mail vlastik.dr@seznam.cz

Poslední utkání sezóny, ve kterém šlo obìma soupeøùm u jen

MT: 604 965 010) nebo pošt. schránka Odrazu: nám. 5. kvìtna,

o èest, se hrálo ve vlaném a poklidném tempu. O výsledku

Roztoky

zápasu se rozhodlo a ve druhém poloèase, kdy roztoètí
fotbalisté prokázali vìtší touhu po vítìzství. Ziskem tøí bodù se
Roztoky posunuly pøed svého soka z Dobrovíze, jen klopýtl

Fotbalové jaro 2006

v Kosoøi, a konèí tak sezónu na krásném druhém místì za
postupující Jenèí.

Mui / III.tøída - skupina B
23. kolo (27.5.2006)

Koneèná tabulka mui

JÍLOVIŠTÌ - SK ROZTOKY 2:1 (1: 0)
Branka: Šiška Jindra
Poráka v Jílovišti definitivnì pohøbila byjen teoretické nadìje
na postup do okresního pøeboru. Staèily k tomu dvì pøesné støely
na roztockou branku za celý zápas. První støelou do sítì zakonèil
domácí útoèník sólo po chybì roztocké obrany, druhá, výstavní
støela z pìtadvaceti metrù skonèila v šibenici hostující brány.
Roztoètí fotbalisté hráli po vìtšinu utkání v jakési køeèi
a nedokázali se výraznìji prosadit. A v závìru zápasu se
rozehráli k výkonu, jaký je zdobil po vìtšinu sezóny. Nejprve
dokázali sníit a v poslední minutì dokonce sahali po bodu. Proti
byla spojnice tyèe a bøevna. Vzhledem k celkovému hernímu
projevu z celého zápasu však byla výhra domácích naprosto
zaslouená.

Dorost / okresní pøebor - skupina B
17. kolo
SOKOL STATENICE - SK ROZTOKY 0:17 (0:7)

24. kolo (3.6.2006)
SK ROZTOKY - SOKOL TURSKO 2:0 (0:0)

Branky: 5x Koráb Martin, 4x Šturm Zdenìk, 3x Vítù Miroslav,

Branky: Gabèo Martin, Èíek Martin

1x Moravec Petr, Rosinec Lukáš, Kapitán Jakub, Procházka Jan,

V zápase se musel trenér Siva obejít bez nìkolika opor, a to se

KlouèekAdam

projevilo zejména v útoèné fázi, kdy za celý první poloèas si

18. kolo

roztoètí nedokázali vypracovat proti dobøe bránícímu soupeøi

SK ROZTOKY - SK KAZÍN 5:0 (2:0)

ádnou šanci. Naopak tìsnì pøed pùlí podrel Roztoky Lyznyk,

Branky: 2x Koráb Martin, 1x Štochl Ivan, Vítù Miroslav,

jensporadicky útoèícím hostùm chytil jasnou tutovku. Také po

Rosinec Lukáš

zmìnì stran dobývali domácí fotbalisté turskou branku dlouho
Koneèná tabulka dorost

bezvýslednì, ale trpìlivost se vyplatila a dvìma góly nakonec
rozhodli o zasloueném vítìzství.
25. kolo (10.6.2006)
SOKOL DOBROVÍZ - SK ROZTOKY 1:1 (1:1)
Branka: Èíek Martin
K pøímému souboji o druhou pøíèku nastoupili naši fotbalisté
v silnì improvizované sestavì. Domácí se sice ujali vedení, ale
roztoètí bleskovì srovnali a i nadále pùsobili pøekvapivì
fotbalovìji. Pøestoe kvùli zranìním dohrávali utkání se tøemi
dorostenci v sestavì, byli tøem bodùm blíe ne domácí, ale
svoje šance nedokázali promìnit. Remíza tak odloila
rozhodnutí o druhém místì na poslední kolo.

áci / okr esní soutì - skupina C
11. kolo
SK ROZTOKY - SOKOL HOLUBICE 4:0 (2:0)
Branky: 2x Valík Luboš, 1x Gabèo Jiøí, Kopeèný Vít
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12. kolo
SOKOL TUCHOMÌØICE - SK ROZTOKY 1:4 (1:1)
Branky: 2x Hodan Richard, 1x Gabèo Jiøí, Šmíd René

Z dùvodu neoprávnìného startu hráèe byla roztocké pøípravce na
podzim kontumována ve prospìch soupeøe tato utkání:

Branka: Hodan Richard

Dobøichovice
Drahelèice
Dobrovíz
Èernošice

14. kolo

O pohár Slávy Klusta aneb nejlepší roztocký kanonýr:

SOKOL ÈERVENÝ ÚJEZD - SK ROZTOKY 2:2 (2:1)

Tabulka støelcù:

13. kolo
SK ROZTOKY - SOKOL DOLANY 1:1 (1:1)

Branky: Gabèo Jiøí, Šmíd René

Pøípravka / okresní pøebor - skupina B
13. kolo

pùvodnì 2: 2
pùvodnì 0: 1
pùvodnì 0: 5
pùvodnì 1: 3

„pøípravka“
„áèko“
„dorost“
„áci“ 9 + „dorost“ 1
„áèko“
„pøípravka“
„áci“
„pøípravka“
„áèko“
„áèko“
„dorost“
„áèko“

II.Roztocká dokopná

FK LETY - SK ROZTOKY 6:0 (4:0)
19. kolo
SK ROZTOKY - VŠENORSKÝ SK 1:1 (0:0)
Branka: Zemen Dan
20. kolo
ÈOS SOKOL STØEDOKLUKY - SK ROZTOKY 0:2 (0:1)

V sobotu 24.èervna probìhlo na roztockém høišti fotbalové
louèení se sezónou 2005/2006 zvané „Roztocká dokopná“. Ji
druhý roèník nás opìt potìšil teplým poèasím s obèasnými
mraky, které svým stínem obšastòovaly soutìící. Tentokrát se
zaèalo jidopoledne, aby soutìe mìly volnìjší prùbìh a mohlo
se vìnovat více èasu doprovodným akcím.
Roztockým kanonýrem se jako minulý rok stal jednoznaènì
Artur Janata, který se bohuel nemohl akce zúèastnit. Aè
nedokonèil celou sezónu, jeho náskok 27 gólù na druhého
Martina Èíka je více neimpozantní.

Branky: 2x Mibelli David
21. kolo
SK ROZTOKY - SOKOL JENEÈ 1:0 (0:0)
Branka: vlastní
22. kolo
SOKOL ÈERVENÝ ÚJEZD - SK ROZTOKY 4:3 (3:1)

Koneèná tabulka pøípravka

3: 0
3: 0
3: 0
3: 0

46 gólù - Janata Artur
19 gólù - Èíek Martin
14 gólù - Koráb Martin
10 gólù - Valík Lubomír
9 gólù - Drbal Radek
8 gólù - Mibelli David
7 gólù - Hodan Richard
Juráèek Tomáš
Koláø Jan
Rus Pavel
Šturm Zdenìk
Šulc-Seidl Bohdan

Koneèná tabulka áci

Branka: 3x Mibelli David

Roztoky
Roztoky
Roztoky
Roztoky

Soutìo Roztockého Tondu vyhrál Michal Holeèek, mezi áky
v soutìi o Minitondu byl nejúspìšnìjší Vít Kopeèný. Nejvíce
oèekávanou soutì en Miss fotbal vyhrála Eva Mibelli pøed
Julianou Brodskou a Olèou Šulcovou.
Dokopná 2006 - hlavním chodem dne byl celodenní turnaj
v malé kopané za úèasti následujících týmù:
Husákovy dìti - sloeno z fotbalistù okolo roèníku 1972
Stará garda - Roztocká stará garda
Rodièe z Tropiku - kombinované mustvo sponzorù (Tropik)
a rodièù našich nejmenších fotbalistù
alov - bývalí hráèi alova, ajifotbalovì aktivní èi skonèivší
Dorost - roztoètí dorostenci kombinovaní s mladšími roèníky
roztockého Áèka
Vítìzem turnaje se stalo mustvo Dorostu o skóre pøed
Husákovými dìtmi, tøetí byla Stará garda opìt o skóre pøed
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alovem a poslední skonèili Rodièe z Tropiku, kteøí trpìli
pøedevším svojí nesehraností.

v alovì, pod statkem Šebkových, na zaèátku ulice Potoky.

Nejlepším støelcem turnaje se stal Martin Gabèo.

komisi o povolení k pøístavbì jevištì k sálu s pøiloeným

Celá akce skonèila zhruba okolo ètvrté hodiny, ale poèasí pøímo
vyzývalo k delšímu posezení na høišti, a tak se nìkteøí zdreli
ještì o „chlup“ déle. Veèer pak tradiènì pokraèoval taneèní
zábavou v hostinci Na Rùku s velmi bohatou tombolou a okolo
pùl tøetí se i ti nejvytrvalejší taneèníci museli odebrat do svých
domovù. Pevnì vìøíme, e se „Roztocká dokopná“ všem líbila
a tìšíme se na hojnou úèast i pøíští rok.

plánem pøístavby.

Vítìzství ákù na turnaji v Holubicích

uvedeným podmínkám p. stav. znalce a p. obv. lékaøe bude

Dne 25. 6. 2006 se naši áci zúèastnili fotbalového turnaje
v Holubicích. Pøi úèasti týmù Otvovic, Libèic a domácích
Holubic vybojovali trofej za vítìzství, kdyve finále porazili tým
Otvovic na penalty (v deváté sérii).

vyhovìno. Páni sousedé aè pozváni byli se ke komisi

Na lavièce opìt František Kocáb

Skrèený Frant., neèitelné.obvodní lékaø, Josef Hladký,

Poslední utkání sezóny bylo i posledním pro trenéra Miroslava
Sivu na trenérské lavièce roztockého áèka. Po vzájemné dohodì
došlo k ukonèení jeho trenérské mise v Roztokách. Pøestoe se
trenéru Sivovi nepodaøilo s mustvem postoupit, jeho pùsobení
lze hodnotit kladnì a za jarní èást sezóny mu patøí podìkování.

stavební znalec.

Na uvolnìné místo trenéra „A mustva“ se tak po pùl roce vrací
pan František Kocáb. Ten i na jaøe pravidelnì sledoval výkony
týmu, take má o jeho výkonnosti dostateèný pøehled. Pod jeho
vedením budou roztoètí fotbalisté i v pøíští sezónì útoèit na
nejvyšší pøíèky, a proto trenéru Kocábovi popøejme v jeho
staronové roli hodnì štìstí.

v Roztokách a v blízkém okolí v Suchdole a Klecanech, kde

Podrobnìjší a aktuální informace z roztocké kopané najdete na
webových stánkách našeho klubu www.skroztoky.cz

i Svatopluk Èech, J.V. Myslbek, Jaroslav Vrchlický, J.V.

Martin Rambousek

Ignát Hermann a mnoho dalších místních a i okolních pøátel.

V r. 1921 majitel hospody pan František Skrèený ádal stavební

Èást ze zápisu z 11. ledna 1921:
Pan obvodní lékaø ádá by v sále 2 ventilace pod stropem proti
sobì provedeny byly. Dveøe budiotevírány ven ze sálu. umpa
pod záchodem budi klenutá. Proti stavbì není ze strany
zdravotnické ádných dalších námitek. Obecní komise stavební
nenamítá nièeho proti provedení této stavby. Kdy z pøedu

nedostavili.
Skonèeno a podepsáno.
Starosta: Václav Burger, Josef Malina, Václav Paøízek,

Nemìli to naši pøedkové jednodušší?
A co uvádìjí dostupné prameny:
Dùleitý význam mìla støediska politického a kulturního ivota
v letech 1876 a 1884 kaplanoval a nejplodnìji tvoøil Václav
Beneš Tøebízský (27. 2. 1849-20. 6. 1884). V kaplance, více
však u jeho dobrého pøítele, správce tamìjšího velkostatku na
zámku Josefa Janáèka, scházela se pokroková a umìlecká
èeská spoleènost. Pøicházeli sem vydavatelé, redaktoøi, ale
Sládek, Jan Neruda, M. Aleš, K.V. Rais, Šmilovský, Vlèek,
Tøebízský èastokrát navštívil Levý Hradec a pøi cestì se

Fotohádanka
Posílám odpovìï na fotohádanku
z posledního èísla Odrazu. Místo se
nachází v alovì v ulici Potoky. Jedna se
o bývalý statek a pivovar patøící rodinì
Skrèených.
Pøeji hezký den,
Jana Janoušková
Fotohádanka z èísla 6/2006
Naši roztoètí, èi spíše alovští pamìtníci
poznali objekt bývalé hospody
U Skrèených, uvádìné také pod názvem
Na Staré è.p. 6 (nyní è.p.1047). Byla to

Nová hádanka 7-8/06
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zastavil v alovské hospodì Na Staré u Skrèených, kde si

Roztocké i alovské hospody s pøilehlými sály byly v té dobì

zahrál s místními kuelky. Navštìvoval i roztockého

významnými støedisky kulturního ivota místních obyvatel.

vlasteneckého faráøe Èabouna, s kterým si dobøe rozumìl.

Hospoda zanikla po roce 1945.

Po prvním divadelním pøedstavení veselohry Jaroslava

Renáta Koláøová

Vrchlického Noc na Karlštìjnì v Roztokách dne 16. února
1913 uvedl svoji èinnost novì zaloený Vzdìlávací spolek
divadelních ochotníkù Vrchlický. Zanedlouho vzniklo
sdruení divadelních ochotníkù také v alovì. Jedno z prvních

Redakèní rada Odrazu vyhlašuje

fotografickou soutì Roztoky

vystoupení je známo z 11. listopadu 1917 uvedením veselohry

a nejbliší okolí - pøíroda kolem nás.

Petra M. Malocha Princ Bebé s dìjem v Èechách roku 1750 za

Do soutìe pøijímáme fotografie amatérù rozmìru

doby roboty. Za reie Františka Dobrovolného v hostinci

minimálnì 20 x 30 cm, nejvýše 5 kusù od jednoho

Františka Skrèeného uèinkovali: B. Chaloupecká,

autora. Fotografie zasílejte na adresu Odraz, nám.

K. Chaloupecký, A. Chaloupecký, H. Skrèená, M. Skrèený,

5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky, k rukám pana Vícha.

F. Dobrovolná, F. Dobrovolný,st.,F. Dobrovolný ml.,

Termín doruèení do 1. listopadu 2006.

R. Dudáková, A. Pohl, F. Velíšek, R. Veselá, Veselý, Straka,
a F. Toula.

Z fotografií bude poøízena výstava a hodnotit je budou
sami její návštìvníci formou ankety. Nejlépe hodnocené

Roku 1933 byl v Praze ustaven Sbor pro poøádání národních

fotografie budou zveøejnìny na internetových stránkách

poutí na Levý Hradec. Hlavním poøadatelem v tøicátých letech

mìsta a vítìz bude odmìnìn.

byl Spolek Václav Beneš Tøebízský, jeho pøièinìním

Máte-li mezi svými fotografiemi takové, o kterých si

kadoroènì navštívily tato památná místa desetitisíce

myslíte, e vystihují dané téma, neváhejte a pošlete je do

úèastníkù z Prahy i z celých Èech.

soutìe.
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Prodám málo ojeté dìtské kolo znaèky OLPRAN na 7-12
let. Cena: cca 1000 Kè. Tel.: 723 479 088, 736 534 851
•••••
Prodám èernou gumovou hadici pùlcoulovou, 21,5 metru za
100 Kè, ètyøpramenný gumový kabel mìdìný, síla 4 mm, 11
metrù za 100 Kè, jednofázový jistiè èerný 500 V / 5 A 4 ks za
10 Kè/kus. Tel. 220 912 135 po 19. hodinì.
•••••
Prodám pultový mrazák Gorenje 230 litrù, cena 2700 Kè,
tel. 220 912 348
•••••
Prodám v Roztokách, ul. Masarykova, zdìnou øadovou
gará. Tel. 604 432 013.
•••••
Prodám el. praèku Romo a malou dímaèku Klad - levnì,
tel. 220 912 467.
•••••
Prodám postel z masivního smrkového døeva - dvojlùko
160x200 bez èel + 2krát pøíslušný skládací lakový rošt
80x200. Cena pùvodní 7300 kè, nyní 4500 kè. Tel: 737366944
•••••
Prodám v Roztokách nový slunný byt 2+1 se šatnou
2

a sklepem o celkové výmìøe 58 m . Krásný výhled,
nadstandardnì vybaven. Cena 1 980 000, ihned
k nastìhování. Tel.: 607 566 401
•••••
Prodám hoblovku 200 mm - srovnávaèku - pøídavné zaøízení
na protah. Tel.: 220 912 305
•••••
Vèelí med pøímo od vèelaøe obdríte na adrese Vidimova 607
Roztoky. Vhodné je pøedem zavolat 220 911 665.
•••••
Prodám rybíz èervený, bílý, ze zahrady. Tel. 608 075 242
•••••
Prodám stavebnici sauny 166 x 200 z Makra za cca 20 tisíc
Kè a saunová kamna 8 kW za 4000 Kè. Tel. 602 445 766.
•••••
Prodám novou èínskou vázu, 60 cm vysokou, ruènì
malovanou, v originálním balení. Cena 1000 Kè.
Tel. 220 910 581.
•••••
Prodám 6 kusù starších plechových radiátorù, 60 x 20 cm.
Kus za 100 Kè. Tel. veèer 220 912 370.
•••••
Z dùvodu pobytu v zahranièí prodáme byt 4+kk (107 m2),
3 balkony, ZV orientace. Nadstandardní výbava, parkety,
døevo, døev. dveøe, vest. skøínì a kuchyò. linka. Hypotéka
(4,8 %, 5 let fix - 2009), cena 3 990 000 Kè.
Kontakt: sychrik@quick.cz

Prodám rodinný domek k celkové rekonstrukci, nová
elektrika, voda pouze zamìøená, na vlastním oploceném
pozemku 8 km od zámku Orlík. Lesy koupání, rybaøení.
Cena 400 000 Kè. Tel. 606 743 564.
•••••
Prodám domek v Roztokách pøed rekonstrukcí o velikosti
3+1 s pozemkem 755 m2 a garáí za cenu 3 200 000 Kè.
Tel. 731 947 225.
•••••
Prodám dùm v alovì po r ekonstrukci dvougeneraèní,
velikost 2 x 3+1, 2x koupelna a WC, pozemek 440 m2, gará,
za cenu 5 900 000 Kè. Tel. 603 705 944.
•••••
Prodám dvoudílnou magnetickou zdravotní podloku
(novou) teplou. Cena 400 Kè. Tel. 220 910 581.
•••••
Prodám stavební pozemek v Roztokách v Tichém údolí
2

o velikosti 1200 m se všemi sítìmi. Volejte tel. 736 674 553.
•••••
Hovawart - štìòata s PP, plavá i èerná se znaky, odbìr
koncem èervna, dobrá cena. Pøijeïte se podívat. Støedoèeský
kraj. Tel. 777 611 534.
•••••
Prodám koèárek svìtle zelený s barevnými kostièkami,
po jednom dítìti, jako nový, trojkombinace, taška, pláštìnka.
Krosnièka na dítì, nosnost do 19 kg, tmavomodrá, jako nová.
Vše za 3000 Kè. Tel. 604 214 197.
•••••
2

Prodám nebytový prostor 48 m , samostatný vchod, vhodné
na sklady i kanceláøe v Roztokách. Tel. 604 535 085.
•••••
Prodám levnì 2 prošívané deky péøové, 2 polštáøe npvé mpdrá sypkovina, úplnì nové, nepouívané. Cena dle dohody.
Tel. 220 910 746.
•••••
Prodám èernou, prosklenou skøíòku pod TV, Výška 90 cm,
šíøka 60 cm, Tel. 233 910 033, 602 878 084.
•••••
Prodám cihly - smìs Porotherm a Cilitherm - P+D 400 a 250,
cca 200 ks, volnì loené, cena dohodou. Roztoky - alov .
Tel.: 603 586 997
•••••
Koupím v Roztokách a okolí stavební parcelu do 1 mil.,
platba hotovì ihned tel: 603 443 606
•••••
Koupím dùm v Roztokách, alovì nebo okolí i pøed
rekonstrukcí. Tel. 739 080 142.
•••••
Koupím parcelu nebo RD do 4,5 mil. Kè v Roztokách
a okolí. Tel. 776 057 006.
•••••
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Koupím autosedaèku pro dìti od 4 let.
Tel. 233 910 033, 602 878 084.

Nabízím slubu v domácnosti jako uklízeèka. Spolehlivost,
pracovitost samozøejmostí. Cena dohodou. Tel. 777 686 599.

•••••

•••••

Mladý pár s dobrým vztahem k mìstu Roztoky u Prahy zde
hledá touto cestou nemovitost ke koupi, nejlépe menší
domek se zahradou, pøed rekonstrukcí. Mobil: 777 809 832

Hledám pronájem bytu nebo domu pro cizince v Roztokách
nebo okolí. Tel. 728 012 131.

•••••

Hledám uèitele/uèitelku nìmèiny, Roztoky tel. 776 167 407.

Pronajmu byt 3+1 Roztoky - na 2 mìsíce. Mìsíènì za 9000
Kè. Tel. 233 901 168, 602 478 405.
•••••

•••••

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA

Pronajmu prostory k podnikání v Roztokách (v blízkosti
2

námìstí) 3 místnosti o celkové výmìøe cca 80 m . El. rozvody
380V - 5x, 220V - 8x. Voda, WC. K pronajmutí od záøí 2006.
Cena dohodou. Tel. 603 846 222
•••••
Pronajmeme byt 4+kk v Roztokách (Solníky)- novostavby,
nadstandardní výbava - parkety, kuchyò. linka, praèka,
3 balkony, hezký výhled. Cena dohodou.
Kontakt: sychrik@quick.cz

Obyvatelé DPS dìkují za krásné odpoledne dne 19.6.
t.r. Pøipravili nám ho pan uèitel Tomáš Novotný s paní
Dášou Geislovou. Odvezli nás svými auty do
Støedoèeského muzea v Roztokách. Zde jsem si
poslechli pøednášku a diapozitivy paní øeditelky muzea
Mgr. Balaštíkové a paní Mgr. Šášinkové o stavebním
vývoji a rekonstrukci ateliéru Zdenky Braunerové.

•••••

Potom nás svými auty odvezli do ateliéru Zd.

Zaøízený byt 3+1 pronajmu dlouhodobì v Roztokách.
Tel. 605 217 941

Braunerové na prohlídku ateliéru s odborným výkladem

•••••

Bylo to velmi krásné a pro nás nevšední odpoledne. Ještì

Hledám byt 1+1 nebo 2+1 v Roztokách, 8000 Kè vèetnì
poplatkù, Tel..603 170 762

pana PhDr. Vlka. Po skonèení nás odvezli domù do DPS.
jednou jim dìkujeme.
Zároveò bycho chtìli podìkovat paní Tondrové a MÚ za

•••••

krásný výlet autokarem dne 28.6. t.r. do Prahy na

Hledám pronájem rodinného domku do 10 000 Kè mìsíènì.
Tel. 604 813 168

prohlídku Senátu Parlamentu ÈR ve Valdštejnském

•••••
Hledám paní na pravidelný úklid nového RD V Solníkách,
1 x týdnì. Tel. 737 270 950
•••••

paláci.
V. Stárková, Zd. Bínová, M. Ryšavá, Zd. Brodecká,
V. Paymová,. J. Houšková, E. Polaèincová, man.
Francínkovi, R. Králová, E. Stehlíková
za všechny zúèastnìné Z. Bínová

Mustøedního vìku hledá zaøízený podnájem v Roztokách.
Tel: 602 783 710
•••••

Podìkování starostovi a pracovníkùm mìstského úøadu za

Hledám paní na hlídání 5mìsíèní holèièky na cca 2 hodiny
dennì 3-5x týdnì. Roztoky. Tel. 777 929 426.
•••••
Hledám sleènu nebo paní na pøíleitostné pohlídání dvou
dìtí (8 a 6 let) Tel. 737 270 950.

gratulace k ivotnímu jubileu zaslali:
Jiøí Pelzbauer, Ludmila Khunová, Helena Kolomazníková, Ivo
Novotný. MUDr. Jindøich Zima, Marie Holeèková, Milena
Paøízková, Rùena Vildová, Blanka Schùtová, Vilemína
Dolejšková, Antonín Vacek, Rùena Peková, ing. Václav

•••••
Nabízím péèi o dítì, je moné spojit s úklidem v domácnosti.
Spolehlivost, pracovitost samozøejmostí. Cena dohodou.
Tel. 777 686 599.

Vodièka, Ladislav Rychecký, ing. Lubomír Štauber, Ladislav
Šindeláø, Hana Valdová, Regina Jeništová, Anna Herinková,
Marie Praáková, Karel Simandl, Zdìnka Lyerová, Jiøí Mejzr

•••••
Hledáme paní z Roztok, která by nám hlídala tøíletého
syna 3-4x týdnì (po vyzvednutí ze školky) plus obèasné
hlídání podle potøeby a domluvy. Na cenì se domluvíme.

Dìkuji všem institucím, pøátelùm a známým za
projevenou soustrast k náhlému a neoèekávanému úmrtí
mojí manelky Evy Peleškové.

Tel. 606 789 916.

RNDr. Stanislav Peleška

•••••
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NÁZORY, OHLASY, KOMENTÁØE
Ad èlánek p. Landy v Odraze è.6/2006
Nìkolik let jsem dìlal pokladníka ve sdruení ODS v Roztokách.
Pamìtliv stanov a poøádku v pøíspìvcích, jsem v únoru kadého
roku zaèal s výbìrem. Èleny, kteøí z rùzných dùvodù docházeli na
schùzky nepravidelnì, jsem navštìvoval v jejich bydlišti. Tím
jsem jim poskytl urèitý komfort, e pøi svém pracovním vytíení
nebo zapomìtlivosti mìli vše, co ádají stanovy, v poøádku. Vdy
bylo mým zájmem, aby se èlenská základna rozrùstala. Nikdy
bych se nesníil k tomu, abych tøeba nepohodlného èlena
neoslovil a nepøipomnìl mu jeho povinnosti, by bych byl pod
tlakem kohokoli.
Pan Landa má pravdu v tom, e v Praze a okolí má ODS silné
volièské zázemí. To v ádném pøípadì neznamená, e v místním
sdruení musí být selanka. Musíme si zvykat na ostrou diskuzi
mezi sebou a ta, kdyje vedená bez postranních úmyslù, je lepší
ne kývání. Do ODS zaèali vstupovat mladí lidé, kteøí vidí svìt
ponìkud jinak nemy starší. Mají rychlejší tah na branku a vìtší
odvahu. O to je horší, jak s nimi bylo naloeno. Èlenù není nikdy
dost. Osobnì jsem ze sdruení v Roztokách odešel do Horomìøic
v lednu 2005. Dùvod byl prostý: mùj zásadní nesouhlas se
spojením pro vedení radnice ODS-Sakura-Roztoè. Dnes mi za
pravdu dávají manaérské kousky pana starosty Boloòského
a místostarosty pana Jardy Huka, jak se familiérnì nazývá
"VÁŠ". Ke krocení rozpoètu mìsta mám také výhradu. Staèí se
podívat na kolonku ve výdajích na správu mìsta (18 mil.Kè).
Musím se pousmát nad výrokem Rady mìsta, e v Roztokách
vychází silnì opozièní èasopis (Dialogy). Nedovedu si pøedstavit,
e by nìkdo financoval èasopis slabì opozièní.
S pozdravem František Šulc.

Váení ètenáøi Odrazu,
tento èlánek navazuje na èlánky pí. Roškotové a p. Landy
v minulém èísle, ale nechce být reakcí na nì a, jak jsem ohlásil na
minulé redakèní radì, jeho zveøejnìní jsem odkládal jednak proto,
aby mi vychladla hlava a opadly emoce, a hlavnì proto, abych
nepoškodil ODS, stranu, na jejíkandidátce jsem byl po všechna
dosavadní období pøed volbami do parlamentu ÈR. Nicménì
povauji za nutné vysvìtlit volièùm, kteøí mi v minulých volbách
dali své hlasy (nìkteøí mi dokonce vhodili vzkazy do volebních
uren, co není regulérní postup), proè tentokrát nebudu na
kandidátce ODS. Není to proto, e by mi jinde nabídli lepší místo
na kandidátce, slíbili post v radì mìsta, nebo jiné prebendy. Je to
prostì proto, e mì místní sdruení ODS jinechce. Zaøadil jsem
se, jak to správnì formuloval Ing.Landa, mezi ty, kteøí pozbyli
èlenství nesplnìním nejzákladnìjší povinnosti èlena, tj. vèasným
zaplacením pøíspìvkù. Je mi to upøímnì líto, ale zaøadil jsem se
tak po bok lidí, kteøí se pracovnì nejdøíve nazývali pozbyvšíci, ale

protoe to znìlo pøíliš archaicky, a nezaslouenì mìkce, uznali
jsme, e nám spíše pøináleí název pozbylci. Sebekriticky musím
uznat, e jsem si pozbytí zaslouil. Pøišel jsem sice na první schùzi
místního sdruení Roztoky 1.dubna tohoto roku v domnìní, e
zaplatím pøíspìvky, ale mìl jsem pochopit, e podle stanov
vlastnì ádné schùze být nemusí a povinností èlena je zjistit si
termín, dokdy musí být pøíspìvky zaplaceny, i kdyve stanovách
není. Stanovil jej ale nìkdo a neznalost stanovení
neomlouvá…(právnì tuto záleitost øeší pøíslušný orgán ODS, ke
kterému se pozbylci odvolali). Nevím, jestli o jednání této schùze
je zpracován zápis (protoe, jak jsme se dozvìdìli, zápisy se
zpracovávat nemusí, ale úvodem pøeèetl pøedsedající pan Ing.
Landa seznam èlenù strany - tj. tìch, kteøí zaplatili do konce
bøezna, a na dotìrné dotazy nìkolika pozbylcù odpovìdìl, e ji
nejsou èleny strany a vykázal je z místnosti. Nesouhlasím s tím,
aby bylo úèelovì zneuíváno pozbytí èlenství 8 èlenù místního
sdruení ODS Roztoky (co èinilo na konci bøezna tj. „Den
Pozbytí“ 27,6% èlenské základny a asi 50% základny aktivních
èlenù) jako pøedvolební tah pøed komunálními volbami.
Skuteènost, e bìnou praxí v minulých letech bylo, aby
pokladník pan Šulc (øádnì zvolený) vybral pøíspìvky, je
irelevantní, protoe on sám nemá daleko od pozbylce. Opustil
roztocké sdruení a je èlenem ODS v Horomìøicích. Rovnì
povauji za nesprávné pøirovnávat (a pøiznávám, e jsem sám
v minulosti pøirovnal ètyøi nejvýkonnìjší èleny (výkonného
výboru) k politbyru coindikovalo jiv minulosti moji tendenci
k pozbylismu) pozbytí za pohovory v KSÈ v dobì normalizace.
Toto srovnání je naprosto nevhodné, zejména proto, e v KSÈ šlo
o vyškrtnutí nebo vylouèení èlena organizace a s kadým byl
proveden pohovor. Jestlie se strana oèišuje od èlenù, kteøí sice
byli aktivní, ale neádoucí, mechanismem pozbytí, není potøeba
ádného kontaktu s pozbylci. Kadý pragmatik uzná, e je to
ztrátou èasu. Uznal jsem to také, kdyjsem na asi dvacet emailù,
které jsem rozeslal s pošetilým protestem proti postupu místního
sdruení, dostal jedinou odpovìï od pana Cvancigera, èlena
Oblastní rady ODS Praha západ, který se se mnou dokonce sešel.
Tomu asi ještì záleí na lidech. Musím podotknout, e jsem
rozesílal maily mírnìjší, abych venku nedìlal ostudu a ostøejší pro
domácí, abych je vyprovokoval k reakci. Dnes nevím, jestli to
bylo to chybou? Jsem vdìèný tomu jedinému èlovìku, e projevil
zájem o mé úsilí obhájit své stanovisko, nebo svou èest.
Protoe jednání místního sdruení ODS v Roztokách není jen
tlachání mezi strýci, tím, e je to jedno z nejsilnìjších uskupení ve
mìstì, se dotýká jeho jednání potenciálnì všech volièù. Pozbylcù
ovšem zvláštì, protoe lidé ve mìstì jako Roztoky vnímají
posuny tak zásadního rozsahu, jako je „…vyhodili je ze stany“
dosti intensivnì. Takováto událost se aktérù dotýká nejen na
úrovni mezilidských, ale i jiných (moná i existenèních) vztahù.
Nìkteøí lidé toti vùbec nechápou, e je to prosté pozbytí.
Lhostejnost vedoucích pøedstavitelù naší rodné strany ve mìstì
Roztoky k tomuto aspektu lidské dùstojnosti mi pøipadá
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nejsmutnìjší. Ale kdo by se o to staral. Tak jako dnes skoro nikdo
neví, co to byli menševici, zítra nikdo nebude vìdìt, co jsou to
pozbylci.
Ovšem blýská se na lepší èasy, zakládající èlenové strany budou
napøíštì provádìt pohovory, aby se do strany nedostali renegáti
a oportunisté. Námitka, e k omlazování èlenské základny bude
potom docházet pravdìpodobnì klonováním, je pouhou další
jedovatou slinou, protoe kadý ví, e klonování lidských jedincù
naše legislativa nepøipouští.
Závìr je takový, e i kdy jsem chtìl pojmout svùj pøíspìvek
s humorem, nedokáu se zbavit hoøkosti, hoøkosti z toho, e jsem
nestál nikomu (u podruhé) z výkonného výboru za to, aby se
mnou prohodili alespoò jednu vìtu. S plnou odpovìdností v této
souvislosti prohlašuji, e za starého reimu, kdyjsem se dostal
do drobných kontraverzí s KSÈ (napøíklad odmítnutí vstupu ve
velmi choulostivé situaci pøed obhajobou disertace) se ke mnì
chovali pøíslušníci této strany slušnìji (napøíklad pan Cejnar
v Roztokách, pan Rohlik na mém pracovišti), a to je váení pro mì
pìkná pecka!

„zaslouilých“ èlenù na konstruktivní sezení lidí, kteøí mají zájem
o zlepšení kvality ivota v Roztokách. Jelikose ale uší vedení
roztocké ODS zaèalo obávat o svá køesla, umlèelo aktivní èleny
z pozice síly - zrušením schùzí a následnì jejich vylouèením.
Termín pro zaplacení èlenských pøíspìvkù nejene není uveden
ve stanovách, ale není urèen ani ádnou vnitøní smìrnicí, se kterou
by byli neádoucí èlenové seznámeni.“
Ad 3) Proè chtìl pan U. zápisy ze schùzí a místního snìmu?
Jak jsem ji psal ve èlánku do Dialogù. Zápisy mi byly
podsouvány panem Landou a paní Tondrovou jako dùkaz jejich
tvrzení, e jedna z pøedcházejících schùzí byla místním snìmem,
kde se odhlasovala spousta dùleitých vìcí. Kdy jsem jejich
nabídku na zápisy pøijal, situace se zaèala najednou
„komplikovat“. Zápisy najednou mohly být k dispozici a za
mìsíc (i kdyjsou uloeny u oblastní manaerky, která mi je byla
schopna, ovšem ne ochotna, bìhem okamiku ukázat). Mimo jiné
se následnì potvrdilo, e zápisy byly zmanipulované. Byly tam
jednak nepravdivé informace o prùbìhu schùzí, ale také byly pod
nìkterými zápisy podepsáni lidé, kteøí na schùzi ani nebyli.

Dobrý den. Chtìl bych se vám pøedstavit. Jsem „tajemný“ pan U.,
kterého zmiòuje pan Landa ve své reakci na èlánek paní
Roškotové (Odraz 2006/06). Asi by bylo dobré, kdy jsem ve
èlánku zmiòován, abych se k celé situaci ještì jednou vyjádøil.

Pan Landa má pravdu, e podle stanov se zápisy dìlat nemusí. Ale
v situaci, kdy se dìlají a vychází z nich i napø. oblastní rada ODS,
mìly by být rozhodnì v poøádku. Vzpomínám si pøi této
pøíleitosti na èlánek pana Marka, který podobnou praktiku
kritizoval ve stavební komisi. Té pan Landa pøedsedá. Doporuèuji
proto èlánek Jak pracuje stavební komise v Odrazu 2/2005. Je
v nìm totimoné nalézt daleko více paralel, nejen pouze tu se
zápisy.

Ad1) Pan Landa tvrdí, e do ODS vstoupila loni celá skupina
lidí, kteøí mìli být souèástí nìjaké pøedvolební akce v ODS.

Ad 4) (Pan U.) prosazoval schùzky pøed kadou radou èi
zastupitelstvem.

Pravda ovšem je, e ze všech lidí, kteøí loni do ODS vstoupili,
jsem znal pouze a jedinì Štìpána Køištu, se kterým jsem do ODS
také vstupoval. Ostatní jsem osobnì poznal ajako kolegy z ODS.
Nevstupoval jsme tedy do ODS, abych Vás dostal „od válu“, jak
si asi myslíte, pane Lando. Vstupoval jsem, protoe svoboda
a demokracie pro mne nejsou pouze prázdné pojmy a chtìl jsem
svou troškou pøispìt ke zkvalitnìní prostøedí tohoto mìsta. ODS
se v tu dobu v mých oèích tìmto cílùm blíila nejvíce. U ostatních
tomu, podle všeho co vím, nebylo jinak.

Tato situace je obzvláštì pikantní. S návrhem na schùzky „ve
ètvrtek pøed zastupitelstvem“ jsem pøišel po poradì s panem
Majerem, dlouholetým èlenem ODS, na schùzce v záøí 2005.
Podle mého návrhu by schùzek nebylo rozhodnì více, jak by se
mohlo zdát podle zmínìné vìty pana Landy, spíše dokonce
o jednu roènì ménì. Mìly by ale daleko smysluplnìjší obsah,
protoe by na stole byly materiály do zastupitelstva. Dokonce ze
schùzí, které se shodou okolností ocitly právì ten necelý týden
pøed zastupitelstvem, jsem si nejen já odnášel pocit, e se tzv.
„nìco probralo“. Po všeobecné shodì ale bylo rozhodnutí
o pøizpùsobení termínù schùzek posunuto nejdøíve o mìsíc,
následnì pak ana prosincovou schùzi. Evidentnì se èekalo, e se
zapomene.

Martin Štifter, Váš bývalý starosta, nyní pozbylec

ODS v Roztokách = Pan Landa … bohuel!

Ad 2) Pan Landa napsal: „Charakter pravidelných schùzek
se zmìnil postupnì z pøátelských na nepøátelské, zejména
pøièinìním pøítomnosti pana U. Pøirozenou reakcí na tuto
vytvoøenou atmosféru tedy bylo chovat se dùslednì pouze
podle stanov.  ádné pravidelné schùzky nejsou povinné,
ádné zápisy ze schùzek nejsou povinné, tak jsme je prostì
pøestali po poradì s oblastní radou svolávat. Otázky vzniku
a zániku èlenství jsou jasnì dány stanovami, nikdo nikoho
nevylouèil, èlenství této skupinì zaniklo øádnì podle stanov
nezaplacením èlenských pøíspìvkù ve stanoveném termínu.“
Já bych tu vìtu formuloval asi takto: „Charakter pravidelných
schùzek se zmìnil postupnì z nicneøíkajících posezení

Místní rada prý zmìnu schùzek nìkdy v záøí nedoporuèila. Pøi
prosincové schùzi se ovšem rozpomnìlo a probìhlo i hlasování.
Drtivou vìtšinou zmìna prošla (i hlasy èlenù místní rady ODS).
To byla rozhodnì ta povìstná poslední kapka pro pana Landu,
protoe následnì u ádná schùze do našeho vylouèení
neprobìhla.
Moná by se ještì slušelo pøipomenout, e mne pan Landa vyzval
v listopadu loòského roku, abych sepsal dùvody vstupu do ODS
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a cíle, které sleduji. Otevøenì øíkám, e jsem byl šokován!
Zejména proto, e jsem dùvody svého vstupu jasnì formuloval ji
na první schùzi, která nebyla zrovna dávno pøed touto ádostí.
Nicménì jsem vše sepsal a pøipravil jsem si to na nejbliší
následující schùzi. Pan Landa ovšem nedorazil a obratem mi do
telefonu sdìlil, e to se mnou u øešit nebude. Dokonce, e se
mnou nebude øešit unikdy nic!

Kdy jsem pøed nìkolika lety napsal pochybovaèný èlánek
k otevøení mìstské èistírny odpadních vod, dostal „nejmenovaný“
oponent 2 mìsíce na odpovìï dvojnásobného rozsahu. Vývoj
dalších událostí mi sice dal za pravdu, ale to use nepoèítá. Praxe,
kdy se dává prostor jmenovitému útoèení na rùzné lidi s velmi
chabou moností jejich obhájení, je mi zcela cizí a rozhodnì ji
nepouívám.

Ad 5) Pan Landa: „Pøirozenou reakcí na tuto vytvoøenou
atmosféru tedy bylo chovat se dùslednì pouze podle stanov.“

Celá série èlánkù mne nutí odpovídat znovu na vìci, které jsem ji
uvedl na pravou míru v odpovìdi na èlánek paní R. Myslím, e na
stránky Odrazu nepatøí dìní uvnitø politických stran a uskupení.
Èlánky navíc obsahují nepøesné nebo zavádìjící údaje, hlavnì
však jsme v roli napadeného, který z dùvodù prosté slušnosti nebo
z øady dalších dùvodù, které nepatøí na stránky obecního
èasopisu, nemùe nebo nechce adekvátnì a naplno odpovìdìt.

Bylo by fajn, kdybyste se pane Lando choval dùslednì podle
stanov. To byste nám pak umonil zaplacení èlenských pøíspìvkù
stejnì jako ostatním èlenùm. Nevylouèil byste nás za porušení
neexistujícího bodu stanov (termín zaplacení pøíspìvkù ve
stanovách není). Moná byste i plnil povinnosti, které má
pøedseda podle stanov.
Proè stále oslovuji pana Landu? To proto, e se jasnì ukázalo, e
po zmiòovaném „pozbytí èlenství“ pouze pan Landa vìdìl, jak se
celá situace má. Ostatní èlenové místního sdruení i místní rady
byli stejnì pøekvapeni jako paní Roškotová, paní Hackerová, paní
Sodomová, pan Štifter, pan Pošík, pan Køišta a já, tedy ti, kteøí
jsme byli odejiti. Proto ve mì zùstal dojem, e ODS øídí pan
Landa a ostatní jsou tam jaksi… do poètu. Bohuel!
Chtìl bych závìrem upozornit, e jsem voliè ODS. Ne voliè
menšího zla, ale strany s koncepèním programem. Ovšem taková
je ODS na celostátní úrovni. Není taková v Roztokách.
Myslím také, e místní organizaci primárnì poškodil pan Landa nesvoláváním schùzek, podezøelým zapíráním zápisù,
maskovaným vyluèováním. Podle mì by bylo pro místní
organizaci ODS pøínosnìjší, kdyby se zmínìnou kritikou
naloil jako osobnost a pokusil se problémy, na které poukazuje,
vyøešit. Publikací stihomamu o spiknutí se ale pan Landa hlásí
spíše ke skupinì lidí, které bychom radìji vidìli v politickém
dùchodu.
Martin Urx
martin@urx.cz

Pøedvolební èas - nejlepší chvíle
k bezplatným útokùm na ODS, tištìným
s laskavým svolením redakèní rady
a z penìz rozpoètu mìsta.
Vrátil jsem se z týdenní sluební cesty a dostal jsem ultimativnì
èas do veèera reagovat na èlánky, které mne osobnì jmenují èi
napadají z témìø hrdelních zloèinù, spojených s tím, e jsem
pøedseda místního sdruení ODS. Souèasnì podìkování ODS
volièùm za volební výsledek v parlamentních volbách byl
vyhodnocen jako placená inzerce. Jiné „volební strany“ dokonce
dostávají peníze z rozpoètu mìsta jako pøíspìvky na svou aktivitu.

Zároveò vyjadøuji nadìji, e v Odrazu budou otiskovány ohlasy,
názory a komentáøe ke skuteèným událostem a problémùm mìsta,
a nikoliv dopisy jednoho obèana druhému. Na to je tu pošta
a dopis za 7,50 a ne Odraz za témìø 400 tisíc roènì z penìz nás
všech, i tìch, které tyto osobní spory otravují, nebo alespoò
nezajímají.
Pana Urxe jsem oznaèil panem U. proto, e jsem ho èlánku
nechtìl bezdùvodnì vláèet plným jménem a tím jsem ho
ponechával pro drtivou vìtšinu ètenáøù v úplné anonymitì. Pøijali
jsme v minulém roce, tedy pøedvolebním, bez velkého zkoumání
a „kádrování“ celou skupinku lidí. Mohlo nás to trknout, co tak
náhle pøi naší dlouholeté a neskrývané existenci.Ale stalo se,
a záhy se prùbìh schùzí stal díky panu U. zcela nesnesitelný.
Vìtšina dlouholetých èlenù jasnì deklarovala, e na takovéto
schùzky nebude chodit. Co s tím? Toho èlovìka asi nikdo
nepøedìlá, vylouèení je problematické, a tak jsme zcela otevøenì
øeèeno poèkali na mezní termín pro zaplacení èlenských
pøíspìvkù. Co je na tom špatného? Naopak všichni pamatují na
doby, kdy vylouèení z KSÈ nebo dokonce vystoupení bylo
Kainovo znamení, které poznamenalo celou rodinu. ODS je
v tomto smìru zcela demokratická. Automatické ukonèení
èlenství nezaplacením èlenských pøíspìvkù pro pøíslušný rok ke
stanovenému datu patøí k demokratickým pøednostem, kde nikdo
není nucen vysvìtlovat, proè nepøišel zaplatit pøíspìvky a nechce
v èlenství pokraèovat. Proto není povinností pokladníka nikoho
nutit nebo obcházet. e to pan Šulc, jak v jiném èlánku píše, dìlal,
byla spíše jeho vìc. Navíc nelze mìøit rùzným metrem, nìkdo
pøišel a zaplatil, jiný ne. Nìkteøí se obrátili na smírèí výbor, paní
S. podala novou pøihlášku, nìkteøí zaloili velmi rychle politické
uskupení s osobami, o které bychom v ODS pøíliš nestáli.
Nakonec jsme jenom pouèenìjší.
Pan Štifter se ve svém emotivním èlánku ponìkud glorifikuje.
Zapomíná, e dvì volební období byl starostou za ODS jako
nestraník a nabízenému vstupu do ODS se urputnì bránil.
Dùvody jeho nesouladu s MS ODS byly v „jeho osobní zdravotní
indispozici“, v tom, e v nìkterých stanoviscích odmítal
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respektovat vìtšinový názor ODS a e pro své zvolení starostou
opakovanì navrhoval podporu „nedemokratických stran“, co
ODS v principu odmítá.
Za dodrování vnitøních stanov ODS jsme odpovìdni oblastní
radì a smírèímu výboru, èlenství v ODS je nevymahatelné, ale lze
o nìj ádat i u jiných místních sdruení. Od jara jinìkteré ádosti
posuzujeme. Zdá se však, e jsme zkomplikovali situaci nìkolika
lidem, kteøí poèítali s volebním výsledkem ODS jako snadným
výtahem do obecního zastupitelstva. e pøi tom nešlo o politiku
ODS, svìdèí to, jak hlasitì proti ODS vystupují ještì pøed
vyjádøením smírèího výboru a jak rychle zaloili jinou
„nezávislou“ politickou platformu. e moná zaniklo èlenství i
nìkomu, komu bychom mohli tìmito slovy køivdit, to ovšem pøi
nejlepší vùli nevíme.
Ing. Jiøí Landa, pøedseda MS ODS Roztoky
Toto stanovisko vyjadøuje názor
Rady místního sdruení ODS Roztoky.

Otevøený dopis
èlenùm Mìstského zastupitelstva
Váení,
jimnohé roky se my, kteøí bydlíme v Lidické ulici, v místech od
restaurace Na Vrškách k ceduli oznaèující konec mìsta, snaíme
dosáhnout omezení rychlosti jízdy na této roztocké rychlostní
silnici. Naše hlasy poadující instalaci retardérù byly vdy
smeteny ze stolu s argumentem, e nelze omezit rychlost sanitek,
poárních vozù apod., jakoby jinými cestami uvádìná vozidla
nikdy nejela. Po dobu posledních 15ti let došlo na naší silnici,
pokud vím ke dvìma smrtelným úrazùm, zpùsobených rychlou
jízdou a osobnì vím o jediném mìøení rychlosti jízdy radarem,
jednu zimu v den, kdy náledí bránilo pøidat plyn. Naše nadìje, e
po prvém èervenci letošního roku, i na Lidické závodníci pøibrzdí,
se ukázaly být planými. I dnes se zde závodí, mnozí musí dohnat
èas strávený objíïkou.
Navrhuji Vám, váení zastupitelé, abyste si projeli Suchdol,
pøípadnì Zbraslav, i jiná místa republiky. Naleznete zde na
hlavních ulicích retardéry, omezení rychlosti pøed pøechodem pro
chodce a øadu upozornìní, e není kam spìchat.
Dovolte, abych Vás jménem nás, kteøí bydlíme na Lidické ulici,
poádala o laskavost. Pøijïte nìkdy v podveèer posedìt na naší
zahradu, pokuste se usínat v letních mìsících v našem domì pøi
otevøeném oknì. Uslyšíte kvílení pneumatik. Zkuste ráno vyjet
autem z našich vrat, budete vyjídìt a zajídìt do vrat, protoe
vdy se náhle objeví nìjaký umìlec za volantem, který pøehlédl,
e je v obci. Zkuste si pøípadnì do našich vrat zajet po návratu
z Prahy v podveèer. Zajídìt budete za situace, e Vám nìkdo
bliká za zády, abyste u z té silnice zmizel, pøestoe musíte dát
pøednost protijedoucím. Zkuste si Lidickou ulici projít a spoèítat

kolik je zde vyznaèeno pøechodù pro chodce a kolik je zde
omezení rychlosti. Zvate, prosím, zda by nebylo vhodné pro nás
udìlat totéco udìlali pro své obyvatele v Suchdole a nebo se mi
slote na soukromý radar a vybavte mì pravomocí být
informátorem Mìstské policie o èíslech aut, která pøekroèila
povolenou rychlost.
Pøeji Vám hezké léto
Marie Marková

Topí a hyzdí
Jen málo, malièko bylo nás, pochybovaèù, kteøí nezvedli pøed
tøemi roky ruku pro prodej pozemku pod zchátralou kotelnou
v Èapkovì ulici. Firma Komterm mìla tehdy eminentní zájem
koupit pozemky pod areálem. Mé otázky, proè je kolem areálu
takový, s prominutím, bordel, odbývali zástupci firmy
blahovolnì: nemáme dosud motivaci.Ale ato bude NAŠE,
to budete koukat! (Houby jsem jim to vìøil-nestarali se o to, co
mìli roky svìøené, tak co!)
Následovala plejáda slibù, od vyèištìní okolí od náletù pøes
opravu oplocení a po - svìte zboø se - likvidaci nevzhledné
budovy, která pamatuje jistì nejkrásnìjší léta mého jmenovce,
ovšem v prezidentském úøadu. Zastupitelstvo pozemek rádo
prodalo, do obecní kasy pøiplulo tolik potøebných pár milionù, jen
firma jaksi zapomnìla splnit své sliby. Neopravené monstrum dál
hyzdí ulici, kolem je po vìtšinu roku dungle i na roztocké
pomìry ohavná.Èas od èasu, na tlak mìstského úøadu, majitelé
dungli drobet vysekají.
Nevím, jestli firma "holí" obyvatelstvo, takový podnìt jsem
v poslední dobì nezaznamenal. Faktem ale je, e ze slibù, které
tato firma dala mìstu na veøejném fóru a koneckoncù i na papíøe,
nesplnila témìø nic. Leda by usilovnì budovala a uvnitø stávající
kotelny rostla ta slibovaná malá, krásná, vzhledná, vdy upravená
a oku lahodící kotelnièka.
Ale to je sci-fi, e?!?
Tomáš Novotný

Levý Hradec znovu v kvalitní èeské próze!
V minulém èísle jsem ponìkud pohanìl stav novì vybudované
Levohradecké ulice. Dnes se o nejhezèí èást alova otøu jaksi
"literárnì". To v Odrazu nebývá zvykem. Nicménì, Levý Hradec
(a také jizaniklý Pravý Hradec) zmiòuje nìkolikrát ve své nové
próze, pozoruhodné novele Pole a palisáda, souèasný èeský
prozaik Miloš Urban. Mezi obìma Hradci se
pohybuje knìna Libuše, její sestry Kazi a Theta, otec Krok
i druina vladykù. Kudìj, Mnata..Právì vladykové knìnu
ponìkud iritují, kdyzpochybòují její soud nad bratry Svihlavem
a Chrudem. Knìnì nechybí sebevìdomí a pùvab - a umí
pøesvìdèit vladyky, e ze tøí sester je právì ona vhodnou
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nástupkyní svého otce Kroka. Po èase ji však ponìkud pøestávají
respektovat.
Ale pozor! Tady konèí Jirásek!
Urban si bytostnì èeský mýtus o tom, jak moudrá Libuše vyslala
posly pro Pøemysla Oráèe, pøetváøí po svém. Knìna má dvora
v tu chvíli pokrk - pro svého vyvoleného, mimochodem,
ovdovìlého mue støedního vìku, se vypraví sama.
Cestou se utká s ïasem, který ji chce - knìna neknìna - zneuctít.
Jak to dopadne? Inu, neprozradím, sami si pøeètìte.
Pro ty, kdo mají o jménu autora jen mlhavý pojem, dodám, e
Miloš Urban (roèník 1967) je autorem napøíklad "gotického
románu" Sedmikostelí èi kritikou vysoce cenìné "ekoteroristické
prózy" Hastrman. A právì ke kvalitám Hastrmana kritika
pøirovnává útlé dílko Pole a palisáda. Roztoètí a alovští patrioti
se nemusí rozèilovat bìhem léta nad Odrazem, nebo k uzoufání
nudit nad Monology, ale mohou si dopøát právì tuhle literární
lahùdku.
Vydalo Argo, cena pøívìtivá, grafická výprava hodnotná.
Tomáš Novotný
Zde jest pro povzbuzení zájmu malá ukázka:
"A mi na Levém Hradci postavíte vì,", stanovil Krok a vztyèil
pøed posvátnou korunou dlaò.
"Z nejlepšího kamene a døeva,", slibovali vladykové, ale on
zavrtìl hlavou a zdvihl ukazovák.
"Ze soli. ádnou jinou nechci."
Znova ty nejisté pohledy, znova ty èeské škleby.
"Ale pane, øekl Kudìj, "vìze soli se po èase rozpustí."
"Sùl - to jsou zkamenìlé slzy. A slzy nehoøí, nikdy se nevydrolí,"
stál na svém Krok.

O kulovém králi a jeho lidu
Krále Ubu, tupého a ve své omezenosti nebezpeèného tyrana,
kterého si vymyslel Alfréd Jarry a který dodnes provokuje i varuje
na svìtových jevištích, moná znáte. Ale v tomto pøípadì nejde
vùbec o nebezpeèného krále, i kdy z pozvánek na 8. roèník
turnaje, který se uskuteènil v Únìticích letos 2. èervence, to tak
mohlo vypadat.

udusaným pískem, nikoli povrchem zcela rovným a hladkým,
sada koulí s jednou koulièkou malou se zvláštním posláním a pak vlastnì ujen hráèi v témìø libovolném poètu.
Pétanque je hra veskrze francouzská. Neunavíte se pøi ní, mùete
pøi ní v klidu poklábosit, popít dvì, tøi, pøípadnì více deci, ba
i pokouøit (o ádném
zákazu jsem nikdy
neslyšel), prostì pohoda.
A pøitom i trocha toho
pohybu na vzduchu.
Vidìl jsem i špièkové
profesionály a závidìl jim
suverenitu, s jakou se trefí
na pìt metrù bravurnì
pøímo do protivníkovy koule a vystøelí ji
z výhodné pozice, ale ani
ti nebývají zbroceni
potem jako tøeba
fotbalisté, tenisté nebo
atleti. Kdo si chce
pétanque zahrát, mùe.
Na hru na amatérské
úrovni postaèí snaha, tedy
pokud nemá èlovìk vyslovenì „obì ruce levý“. A pokud není
morous, který se neumí bavit.
Podívejte se koneckoncù na kulového krále. Starý vladaø, oko ale
jiskrné a pohled vlídný. Jeho Apoštolské Velièenstvo František
Josef I. by mohlo závidìt.
Pøesvìdèit se mùete sami. Tøeba za rok, a kulový král bude
podeváté rozdávat ceny (sponzory jsou vinaøi a výrobce
francouzské speciality pastis firma Ricard), anebo kdykoli jindy.
Lid krále UBU je vlídný jako sám vladaø a høištì pøed únìtickou
sokolovnou vdy pøipraveno, stejnì jako obèerstvení všeho
druhu, jak se na francouzský sport sluší a patøí.

Kulový král UBU nevládne øíší, zato je postavou témìø reálnou
a jeho poddanými jsou hráèi sdruení ve spolku United Balls of
Únìtice, jako i všichni pøíchozí, kteøí si zkusí, jak se hraje hra
zvaná pétanque.
Jak vidíte z názvu, jeho zèeštìná podoba se na rozdíl od drtivé
vìtšiny jiných sportù a her ještì neobjevila èi nezdomácnìla, je
pétanque u nás dosud sportem pomìrnì málo známým.
V posledních letech ovšem hráèù a høišpøibývá. Urèitì proto, e
nároky na hru nejsou nikterak velké: kus rovného høištì tak
dvanáct na šest metrù, nejlépe s mlatovým povrchem èi
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