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Sláva vítìzùm, èest poraženým

PROLOG
Vážení spoluobèané,
dìkuji vám všem, kteøí jste se voleb aktivnì zúèastnili a vaše
volba pomohla zmìnit rozložení sil v našem zastupitelstvu.

Toto staré úsloví by mìlo platit i po skonèení volebního klání,
které, netøeba si nalhávat, neprobíhalo zrovna „v rukavièkách“.
Mìlo by platit také proto, že hranice mezi úspìchem a prohrou
bývá pøi volbách (resp. pøi povolebních vyjednáváních) hodnì
úzká.

Všem novým a staronovým zastupitelùm upøímnì gratuluji ke
zvolení, které je výsledkem toho, že již pro mìsto nìco dokázali
udìlat, nebo že volièùm dali takový slib, který je zaujal, a který se
budou snažit prosadit.
Vy obèané - volièi jste jasnì øekli, že si pøejete ZMÌNU, dali jste
nám velkou podporu, což znamená, že si pøejete vnést
Dùslednost, Odpovìdnost, Spolupráci a Tvoøivost do roztockých
vìcí veøejných.
Na ustavujícím zastupitelstvu mìsta dne 30. 10. 2006 jsem byla
zvolena starostkou mìsta.
Jsem si vìdoma toho, jak ohromný je to závazek pro celé sdružení
D.O.S.T. a pro mì osobnì.
Chtìla bych vás bìhem následujících ètyø let pøesvìdèit o tom, že
se o vìci veøejné dá starat jinak, než tomu bylo doposud.
Bylo by mi ctí, kdyby se nám to povedlo a kdyby žádné nové
DOST bìhem našeho funkèního období nemuselo v Roztokách
vzniknout.
Koalici jsme po dlouhé a vážné diskuzi, zvážení všech pro a proti
uzavøeli s ODS.
Prvním krokem bude zmìna jednacího øádu zastupitelstva a to
tak, že všechna hlasování budou jmenovitá, každý z vás tak bude
mít pøehled o tom, jak jeho zastupitel hlasoval.
Prùbìžná, ale intenzivní bude i práce na zefektivnìní a zkvalitnìní práce mìstského úøadu.
Budeme se snažit podnítit zastupitele ke spolupráci a zasadíme se
o to, aby se nestávalo, že nìjaký návrh bude zamítnut jen proto, že
ho pøednesla nesprávná osoba.
V širším kontextu budeme rádi spolupracovat se všemi, kdo
spolupracovat chtìjí, do slova a do písmene. Každý smysluplný
podnìt je vítán.
Pøeji si, aby v zájmu našeho mìsta pominula osobní nesnášenlivost a nevraživost.
Obyèejná slušnost, vstøícnost a sousedská pospolitost ve spolcích
a ostatních sdruženích v obcích a mìstech jsou základy demokracie. Budeme se snažit v této sféøe podporovat dle svých možností
všechny aktivity.
Vážení spoluobèané, prosím vás po nejbližší období o shovívavost, pozitivní a efektivní zmìny nemohou nastat okamžitì.
Dejte proto nám a našim koalièním partnerùm èas, abychom vás
mohli pøesvìdèit o tom, že to myslíme D.O.S.T. upøímnì.
Olga Vavøínová
starostka

Slib zastupitele
foto: St. Marušák
Naše letošní volby do zastupitelstva mìsta pøinesly zásadní
obmìnu v jeho složení. Po mnoha letech pomìrnì stabilní situace
vstoupil na roztocké politické høištì nový hráè - sdružení
D.O.S.T., které získalo nejvíce mandátù. Úspìch tohoto sdružení
je bezpochyby projevem vùle obyvatel našeho mìsta po zmìnì
a my, kteøí pùsobíme v ZM øadu let, to musíme respektovat.
Pravidelné støídání moci je dokonce jedním z typických atributù
demokracie. Povolební situace v Roztokách je podobná situaci
v øadì obcí našeho okresu, resp. venkovských obcí pražské
aglomerace. I tam, kde se neoèekávaly podstatné zmìny,
pøevratné zmìny nastaly - viz napø. Libèice nad Vltavou,
Hostivice, Mníšek pod Brdy, Jílové u Prahy, Jesenice a také
Kralupy nad Vltavou, Brandýs - St. Boleslav a další.
Volby jsou v demokratické spoleènosti jediným nástrojem
legitimizace moci - jedinì jejich výsledek opravòuje pøevzít
odpovìdnost za správu vìcí veøejných. Tak také následkem
tìchto voleb došlo k zásadní zmìnì ve vedení radnice. Vítìzná
koalice obsadila novì post starosty i místostarosty a novì urèila
složení rady mìsta. Z bývalé RM pokraèuje jediný - Ing. J. Landa.
Nìkteøí jsou naopak úplnými nováèky v komunální politice. Tìm
si dovoluji popøát, aby se jejich velká oèekávání skuteènì
naplnila.
Mnì pak nezbývá, než se s prací na radnici po 4 letech rozlouèit.
Na jednu stranu to pro mì znamená jistou úlevu, protože pracovní
vypìtí starosty, pokud se snaží dìlat svou práci poctivì, je
skuteènì enormní. Na stranì druhé cítím, že mi bude každodenní
„radnièní adrenalin“ a zejména stálý kontakt s vámi, obèany,
chybìt. Zùstávám ale èlenem zastupitelstva a jsem vám tak dál
k dispozici, radou i konkrétní pomocí.
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Stanislav Boloòský
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ZPRÁVY Z RADNICE

Tajemník Mìstského úøadu Roztoky vyhlašuje výbìrové øízení
na obsazení pracovního místa

Rybníèek je pøipraven na zimu
Suchý a sluneèný øíjen nepotìšil houbaøe, zato si ho chválili
archeologové, pokraèující v záchranném prùzkumu mezi
Vltavou a železnièní tratí, a umožnil také Technickým službám
vylepšit pøed zimou Rybníèek. Na dno vjel bagøík a odstranil
vrstvu slehlého nepropustného bahna, aby byla v zimì zajištìna
aspoò èásteèná propustnost dna.
Albert v zábìhu
Každý zaèátek je tìžký, a ani nové prodejnì na Tyršovì námìstí
se startovní potíže nevyhnuly. Pár dní nejezdily pásy u pokladen,
hned první ráno selhala dodávka peèiva a chleba, pokladním
bude trvat pár týdnù, než získají šikovnost svých zkušenìjších
kolegyò. Ozvali se už samozøejmì taky nenapravitelní
kverulanti („a co na tom vidíte, vždy je to tam dražší než
u Blažka“ nebo „a proè zrovna Albert, to sem nemohli zajistit
nìco levnìjšího?“) a problémy jsou s hromadami papírových
krabic, pokud je rychle neodvezou. Všechno chce ale svùj èas.
Jen jeden otazník zùstává do budoucna: poèet parkovacích míst.
Vyøešit dobrý režim bude nezbytností, zvláš po otevøení hotelu
Academia. Starosta požádal vedení firmy, aby zamìstnanci
prodejny parkovali mimo vyhrazené parkovištì pro zákazníky.
Konec podzimu
Den po státním svátku se naposledy letos opøelo do støedních
Èech slunce, zmìnu ohlásil silný, stále ještì teplý vítr, a vláda
vlídného podzimu skonèila odpoledním krupobitím. Od
pondìlního rána pøevzala vládu už druhá, chladnìjší tváø
podzimu, a s prvním dnem listopadu se pøihlásila zima - vichøicí,
snìhovými pøeháòkami a mrazíky.
Poslední zasedání zastupitelstva mìsta pøed volbami
schválilo mj. návrh zadání zmìny è. 3 územního plánu
mìsta. Znamená to otevøení diskuse - veøejné
projednání se uskuteèní 16. listopadu 2006 od 18 hodin
v zasedací síni radnice a poté mají obèané 15 dnù na
podání pøipomínek.

Upozoròujeme veøejnost, že dne 29. 11. 2006 bude
oddìlení sociálních vìcí správního odboru mìstského
úøadu uzavøeno z dùvodu zaškolení pracovnic na nový
program (zákon o hmotné nouzi platný od 1. 1. 2007).
Agenda bude vyøizována v pondìlí 27. 11. a 4. 12. 2006.

Prosíme maminky, které si již 25. dubna objednaly CD
s fotografiemi z vítání obèánkù, aby se ohlásily na radnici
u paní Vyšehradské. CD pro nì jsou u ní stále uložena
a èekáme na vyzvednutí!

vedoucí stavebního úøadu.
Podmínky výbìrového øízení:
Místo výkonu práce: mìsto Roztoky
Pøedpoklady pro výkon funkce: úøedníkem se mùže stát fyzická
osoba, která je státním obèanem ÈR, popø. fyzická osoba, která je
cizím státním obèanem a má v ÈR trvalý pobyt, dosáhla vìku 18
let, je zpùsobilá k právním úkonùm, je bezúhonná, ovládá jednací
jazyk a splòuje další pøedpoklady pro výkon správních èinností.
Další požadavky stanovené MÚ Roztoky pro uchazeèe:
! min. VŠ - bakaláøský studijní program techn. zamìøení
(stavební, strojní dopravní, apod.),
! øidièské oprávnìní skupiny B,
! aktivní znalost práce s PC a orientace na internetu,
! orientace v oblasti územního a stavebního øízení (ZOZ
výhodou),
! komunikativnost, samostatnost v rozhodování, organizaèní
a øídící schopnosti.
Písemná pøihláška k výbìrovému øízení musí obsahovat:
Jméno, pøíjmení a titul uchazeèe, datum a místo narození
uchazeèe, státní pøíslušnost uchazeèe, místo trvalého pobytu
uchazeèe, èíslo obèanského prùkazu uchazeèe (nebo èíslo
dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního obèana),
název pøíslušné funkce, o kterou se uchazeè uchází, datum
a podpis uchazeèe.
K pøihlášce se pøipojí tyto doklady: Životopis, ve kterém se
uvedou údaje o dosavadním zamìstnání a odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních èinností, výpis z evidence
Rejstøíku trestù, ne starší než 3 mìsíce (u cizích státních
pøíslušníkù též obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný
domovským státem, pokud takový doklad domovský stát
nevydá, doloží se bezúhonnost èestným prohlášením), ovìøená
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání, èestné
prohlášení a osvìdèení podle zákona è. 451/1991 Sb., ve znìní
pozdìjších pøedpisù.
Platové zaøazení: do platové tøídy 10., která podle § 4 odst. 1
zákona è. 143/1992 Sb., v platném znìní, odpovídá
vykonávanému druhu práce (platový stupeò podle délky praxe).
Lhùty pro podání pøihlášky: Pøihlášky musí být doruèeny do
podatelny MÚ nebo na uvedenou adresu nejpozdìji do 30.
listopadu 2006.
Zpùsob podání pøihlášky: V obálce oznaèené „VØ - vedoucí
stavebního úøadu - neotvírat“ osobnì v podatelnì MÚ
Roztoky, písemnì na adresu: Mìstský úøad Roztoky, Nám.
5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky.
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Dvì opravy z minulého èísla
První se týká textu Michala Janského Od tratì ku trati - v nìm
bylo chybnì uvedeno jméno rektora Karlovy univerzity Martina
Bacháèka z Naumìøic. Èlánek vyvolal odezvu jedné ètenáøky,
kterou ve zkrácené verzi otiskujeme.
K mnohem smutnìjšímu omylu došlo pøi grafickém zpracování
textu ve spoleèenské rubrice. Zmizela èást podìkování za
projevy soustrasti rodiny Šenfeldových. Velice se omlouváme
a otiskujeme znovu ve spoleèenské rubrice v úplném znìní.

Upozornìní pro pøispìvatele do Odrazu
V tiráži jste už nenašli mailovou adresu huk@roztoky.cz.
Zmizela, stala se souèástí historie. Veškeré elektronicky
zasílané pøíspìvky posílejte na mu@roztoky.cz, do èísla
prosincového by mìl být už vybrán nový redaktor našeho
mìsíèníku.
MÚ Èernošice s úèinností od 1.10.2006 zmìnil hodiny pro
veøejnost na úseku agendy obèanských prùkazù, cestovních
dokladù, evidence øidièù a vozidel na svém pracovišti
v Podskalské 19, Praha 2, a to takto: Po, St 8-17 hodin, Út, Èt, Pá
8-12 hodin
vybral J. Huk

Rada plná hostù
(ze 14., mimoøádného jednání rady mìsta 4. 10. 2006)
Jednání bylo svoláno jako mimoøádné, protože jsme uznali, že
projednávat ètyøicet bodù dva dny pøed volbami by asi nebylo
nejvhodnìjší. Velký kus práce si tak radní odbyli o ètrnáct dní
døíve. Asistovalo jim pøitom nezvyklé množství hostù.
Chybìl mezi nimi vedoucí strážník - na mimoøádné jednání není
zván, hned na poèátku se tak dostavili první hosté „zvenèí“,
pánové Suvajdžiè a Hanslík, aby mìstu pøedali své stanovisko
k pøípadu zemníku Žalov. Celou causu pak za pøítomnosti
vedoucího stavebního úøadu ing. Veselého rekapitulovala rada
a všichni se shodli v tom, že jediným øešením je provést korektní
mìøení, která prokáží, zda skuteènì byl materiál do zemníku
ukládán technicky správnì a zda tam nebylo zahrabáno nìco, co
tam jasnì nepatøí. Den po radì pak jednání s vlastníky vìtšiny
pozemkù zemníku - malou èást vlastní také mìsto - posunulo vìc
o krok dál, mìøení budou na celém zemníku provedena, firma
bude k tomu vybrána poptávkou.
Další blok jednání se týkal peèovatelské služby. Rozsah služeb,
které poskytuje, pøesahuje už reálné možnosti peèovatelek. Týká
se to zejména rozvozu obìdù. Zájemcù pøibývá a rozvoz nelze
rozumnì zvládat èasovì, a už vùbec nezbývá pøi rozvozu èas si
se starými lidmi aspoò chvilku popovídat. Vedoucí správního
odboru dr. Makajev pøedložil radì návrh, aby tøetí pracovník

peèovatelské služby se podílel jednak na rozvozu jídel, jednak
na úklidu kolem DPS, který je hlavnì v zimních mìsících pozdní
a pro obyvatele domova je cesta pro zasnìžených chodnících
nebezpeèná. Rada návrh odsouhlasila a rozhodla o posílení
peèovatelské služby, která je pøímo zaèlenìná pod mìstský úøad,
o tøetí osobu.
Po vedoucím správního odboru se dostavili pøedseda komise
životního prostøedí pan Votava a vedoucí stejného odboru
radnice ing. Krautová. Jednalo se o pokutì, kterou odbor uštìdøil
firmì Ekospol za to, že neudržuje své pozemky v Solníkách
a stále odkládá úpravy, které podle projektové dokumentace
mìla provést (úpravy navážek za rodinnými domky, vybudování
retenèních nádrží atd.). Firma se odvolala a odvolací orgán, jímž
je pøíslušný odbor krajského úøadu, odvolání uznal, protože
v materiálu odboru naší radnice bylo nìkolik formálních chyb
a pokutu mìl udìlit stavební úøad jakožto státní stavební dozor
a nikoli odbor v rámci samostatné pùsobnosti obce. Rada pøípad
uzavøela výtkou odboru, že takhle „dìravý“ text byl jménem
mìsta odeslán, nic to ale nemìní na tom, že nepoøádek si firma
musí uklidit a pozemky uvést do stavu, který pøedepisuje
projektová dokumentace. Druhý pokus patøí stavebnímu úøadu.
Dlouho jednali radní se zástupcem petice, sepsané obyvateli
Kroupky. Jejich zájmem je, aby mohli do Kroupky vjíždìt
a v nìjakém pro chodce bezpeèném uspoøádání a tøeba po
omezenou èasovou dobu parkovat. Je to vìc ale znaènì
problematická. Støedem Kroupky vede kanalizaèní øad, který by
nemìl být trvale zatížen, Kroupka je hlavní trasou dolù k nádraží
pro chodce a má veliký sklon, nebezpeèný pro pøípadný pohyb
vozidla smìrem dolù. Mìsto (a v prvním kole stavební komise)
budou hledat proto øešení v sousedství Kroupky - nad ní anebo
na jejím dolním konci, kde už døíve byl zpracován projekt na
malé parkovištì.
Starosta informoval své kolegy o dokonèování smluv s VUAB rada doporuèila zastupitelùm odsouhlasit verzi, která je
pøipravena k podpisu, a která zajistí mìstu, že firma bude splácet
do roku 2010 kompenzaci na zvýšené náklady výstavby èistírny,
aby umožnila èištìní i prùmyslových vod. Tyto splátky nám
pokryjí úvìry, které si mìsto vzalo od Èeské spoøitelny pøi stavbì
ÈOV. Rada odsouhlasila také nájemné pro firmu Hydria, na
jejímž základì se propoèítává vodné a stoèné na následující rok.
Závìreèná èást šestihodinového maratónu patøila investièním
akcím, kde hlavní slovo mìli místostarosta a vedoucí odboru
paní Maršíková. Probíhá jich celá øada, další budou záhy
spuštìny (napøíklad rekonstrukce støechy nad èp. 713),
diskutovalo se však hlavnì o dvou uzavøených: o rekonstrukci
mateøské školy v Pøemyslovské ulici a o kanalizaci v ulicích
Levohradecká a Na Pískách. Na obou pøípadech je spoleèné to,
že dílo bylo øádnì odvedeno, je (školka) nebo brzy bude
(kanalizace) zkolaudováno a bude sloužit svému úèelu.
Problémem je cena, v prvním pøípadì v nìkterých položkách
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zpochybòovaná (zastupitelstvo sestavilo komisi, která má
vyhodnotit vybavení školky, nìkteré stavební dokonèovací
práce bude s firmou Zeman stavební øemesla projednávat
i stavební dozor ing. Kovanda), ve druhém pøípadì sice zøejmì
nezpochybnitelná (firma Pohl CZ pracovala v jednotkových
cenách), zato nekrytá s výjimkou úseku Na Pískách v letošním
roce rozpoètem. Zastupitelé budou stát pøed problémem, kolik
zaplatit a hlavnì z èeho. Rezerva rozpoètu se smrskla na zhruba
tøi a pùl milionu, což by zvýšené náklady na kanalizaci (pøes dva
miliony) a na školku (vèetnì vnitøního vybavení a zaøízení
školky to bude èástka asi také kolem dvou milionù) beznadìjnì
spolkly. Místostarosta pøedložil návrh, aby mìsto požádalo
firmu Pohl CZ o odklad èásti plateb, aby mìstu nemuselo
otevírat kontokorentní úvìr.
V závìru jednání projednali radní zápisy z komisí a redakèní
rady a konstatovali, že pro prezentaci volebních stran byly
zajištìny všechny podmínky.

Dobrý skutek na závìr
(ze 6. zasedání zastupitelstva mìsta 11.10. 2006)
Dvacet z 21 zvolených zastupitelù využilo poslední pøíležitosti
v tomto volebním období spolurozhodovat o vìcech veøejných a místy se zdálo, že jsme se to po ètyøech letech i trochu nauèili.
Jednání mìlo spád, diskutovalo se vìcnì a dlouhý program byl
u konce ve 22 hodin. Existuje ovšem podezøení, že zásluhu na
tom rychlém jednání mìlo jednak veèerní kvalifikaèní fotbalové
klání naší reprezentace v Irsku a možná i vidina závìreèného
slavnostního zakonèení - ale to ponechejme zcela nestranným
pozorovatelùm.
Zastupitelé zaèali krátce po 18. hodinì kontrolou zápisu
a usnesení, poté vyslechli velitele stále se poèetnì ztenèující
mìstské policie a pøešli k prvnímu velice dùležitému bodu: ke
smlouvì mezi mìstem a VUAB Pharma a.s. Narovnání
vzájemných pomìrù a podpisu Dohody o spoleèném postupu,
jak se hlavní dokument jmenuje, pøedcházel rok vysilujících
jednání, v nichž k rozhodujícímu obratu došlo po zmìnách ve
vedení firmy. Nový generální øeditel ing. Mengler projevil
jasnou vùli vìc dotáhnout do konce a doslova nìkolik hodin pøed
jednáním zastupitelstva také spoleènì se starostou svými
parafami potvrdili, že toto znìní dohody je skuteènì znìním
definitivním, majícím jejich podporu. Podpis dohody, pro kterou
zvedlo ruku 13 ze 16 pøítomných zastupitelù, dává mìstu
koneènì pevnou právní oporu v pøípadì jakékoli komplikace
v budoucnu. Podpis smlouvy má hodnotu 18 miliónù korun,
které VUAB mìstu do roku 2010 ve splátkách ještì uhradí, aby
tak pokryl zvýšení nákladù, které mìsto muselo pøi stavbì
èistírny vynaložit k tomu, aby firma mohla doèišovat na
mìstské èistírnì své odpadní vody. Pro starostu, našeho právního
zástupce dr. Jirouška i nìkteré další to byl rok dlouhých jednání,
ale toto zastupitelstvo ve vztahu s VUAB odchází s èistým

stolem. Pro pøíští zastupitele je výzvou narovnání vztahù
s ostatními uživateli naší èistírny - dalšími obcemi, které již èistí,
anebo èistit budou své odpadní vody u nás. I ty se musí podílet na
nákladech jak na provoz, tak na obnovu zaøízení, a tento podíl
musí být rovnìž kodifikován do vzájemných smluv.
Tìsnì pøed slavnostním otevøením námìstí vyrovnalo mìsto
také po právní stránce svùj vztah k Trigemì. Firma Trigema vrací
velkou èást pozemkù na Tyršovì námìstí, na nichž vybudovala
chodníky, prostor pøed blokem B a další infrastrukturu, mìstu.
Ihned po schválení dohody s VUAB a smlouvy s Trigemou pøešli
zastupitelé k druhému zásadnímu bodu - ke schválení návrhu
zadání zmìny è.3 územního plánu mìsta. Výkladu se ujal ing.
Sovina, a protože diskuse probìhla již na jednání minulém,
zastupitelé bez vìtších prùtahù návrh zadání schválili - a tím, jak
nìkolik øeèníkù, hlavnì smìrem k veøejnosti, zdùraznilo,
otevøelo prostor pro veøejné projednání tohoto dokumentu.
Veøejné projednání spojené s podrobnou prezentací se uskuteèní
16. listopadu od 18 hodin v zasedací síni radnice a poté bude
následovat 15 dní na zaslání pøipomínek. Teprve pak se
zastupitelstvo k návrhu vrátí a bude schvalovat definitivní text,
který bude podkladem pro další stupeò dokumentace, pro
koncept zmìny územního plánu.
O krátkou vsuvku se postaralo nìkolik obèanù z ulice Žirovnického, kde byli letos opakovanì postiženi vyplavením po deštích.
Dostali od zastupitelù nejen ujištìní, že pøedávají svým
nástupcùm doporuèení, aby investovali do celkové rekonstrukce
této ulice, ale i okamžitou pomoc - bude postaveno nouzové
odvodnìní žlabem až na konec ulice, kudy bude voda svedena od
Haškovy ulice až ke garážím a stráni nad øekou.
Majetkoprávní blok otevøelo nìkolik vìcí nikoli snad nevýznamných, ale pøece jen svým finanèním rozsahem nevelkých.
Prodej malého pozemku za necelých 50 tisíc, zámìr prodeje
dalšího kousíèku (necelých dvou ètvereèních metrù!)
a opakovaný pokus o investici do zvýšení plotu kolem nového
žalovského høištì. Zámìr zvednout plot sítí o dva metry na dvou
kritických stranách opìt neprošel.
Nejdelší diskusi vedli zastupitelé - a zcela právem - o dvou
nejvìtších investicích mìsta v tomto roce a dvou obrovských
výdajích, které zatíží mìstskou pokladnu.
Mateøská školka v Pøemyslovské již øádnì slouží dìtem, zùstaly
ale otázky kolem financování. Ing. Kovanda v roli stavebního
dozoru mìsta tvrdým vyjednáváním stlaèil požadavky firmy
Zeman stavební øemesla na vícepráce pøi rekonstrukci objektu a
celková suma za dílo podle smlouvy, podle „stavebních“, již
dozorem schválených dodatkù, i se zapoètením nábytku
a provozního vybavení nových oddìlení školky èiní 9,4 milionu
korun. Tuto èástku také zastupitelé odsouhlasili, a zvedli tedy
pùvodní rozpoèet na rekonstrukci a rozšíøení školky o 400 tisíc.
V dalších jednáních, která za mìsto vedou se stavební firmou
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a jejími subdodavateli místostarosta a vedoucí OSRM, je ještì
dalších zhruba 1,5 milionu, vesmìs za vybavení budovy
(hygienická zaøízení, osvìtlení, rozvody apod.). Skupina, kterou
jmenovalo minulé jednání zastupitelstva, odvedla pro mìsto
nesmírnì užiteènou práci, a pánové Matas a Štochel na øadì
pøípadù dokázali, že nìkterá zaøízení jsou úètována v nepøimìøené cenì a další byla subdodavateli dodána dokonce jiná, (od
jiných výrobcù, v jiné kvalitì), než bylo vykázáno ve fakturaci.
Ponìkud jiná situace je v pøípadì kanalizace v ulicích
Levohradecká a Na Pískách. Návrh místostarosty (viz pøedchozí
jednání rady) byl upøesnìn tak, že zastupitelé pøidali pùl milionu
ihned a zbylých 1,65 milionu dali do adresné rezervy. Mìsto
bude jednat s firmou Pohl CZ o odkladu, samozøejmì v pøípadì,
že to stav obecní kasy ke konci roku umožní, dluh firmì splatí.
Vìc je nutno rovnìž stvrdit po právní stránce dodatky k základní
smlouvì. Zastupitelé také pøijali usnesení, aby úøad pøijal
opatøení, kterým by zabránil podobným situacím, kdy vedoucí
odboru svým úpisem ve stavebním deníku spustí rozpoètem
nekrytou investici v hodnotì víceprací pøes dva miliony korun.
Bez komplikací prošlo pøevzatí daru od Ekospolu - firma pøedá
mìstu sítì, komunikace a pozemky pod nimi v rámci zástavby
Solník, II. a III. etapy, mìsto podepíše smlouvu však až poté, kdy
firma øádnì nahradí uschlé stromy v alejích uprostøed ulic.
Dobrou zprávou je fakt, že finanèní úøad vyhovìl žádosti mìsta
o odklad platby 1,1 mil. korun doplatku danì za nepenìžní
plnìní na Tyršovì námìstí v roce 2002.
V závìru zastupitelé pøijali ještì nìkolik drobných rozpoètových
zmìn (zajištìní poèítaèové uèebny v základní škole - v žalovské
budovì, pøesun penìz z kapitoly silnic do kapitoly Technických
služeb, které velkou èást prací na údržbì ulic vykonávají aj.)
a uèinili dobrý skutek. Na podnìt radního Novotného, který
oznámil, že letos nebude za publikaci o Roztokách vynaloženo
300 tisíc, ale jen 150 tisíc korun, se zastupitelé vrátili k žádosti
sousedù z Únìtic o pùjèku, kterou bychom morálnì splatili jejich
pomoc, kdy poskytli ve své mateøské školce prostor pro 11
našich dìtí. Pro pùjèku 120 tisíc korun s tøíprocentním úrokem
na dva roky zvedlo ruku 13 z 18 pøítomných zastupitelù. Nebyla
to špatná teèka konèícího zastupitelstva.

Posledních pìt hodin
(z 15. zasedání rady mìsta 18.10. 2006)
Když má pøedstavení 76 repríz, trochu slavnostní derniéru si
zaslouží. Rada mìsta v tomto složení zasedala za ètyøi roky
skuteènì 76x, ale ani to poslední pøedstavení pøíliš ze zabìhnutého poøádku nevyboèilo a vlastnì ani slavnostní ráz nemìlo.
Program, pùvodnì dvacetibodový, se nafoukl na bodù tøicet a na
první pohled skoro bezproblémové jednání se natáhlo na
poctivých pìt hodin.
Jednání mìlo jen dva hosty, z nichž prvním byl tradiènì vedoucí

strážník pan Hojsák a druhým šéf stavebního úøadu pan Veselý,
který zde vystupoval jak ve své hlavní služební roli (v pøípadu
žalovského zemníku a nìkterých staveb po území Roztok), tak
v roli správce autoparku úøadu. Radní totiž opìt diskutovali
o tom, co s pøívìsným vozíkem mìstské policie, který pùvodnì
urèili na odprodej. Po dlouhém dohadování se nakonec rozhodli,
že na pøevoz zvíøat by mohl být vozík dostateèný a že nároèným
hygienickým pøedpisùm pro transport zvíøat živých
i mrtvých mohlo být uèinìno zadost, kdybychom na vozík
zakoupili vhodnou bednu.
Pøípad zemníku se dostal do fáze, kdy je tøeba dokonèit mìøení,
již zahájené vybranou firmou na èásti zemníku, který je v držení
mìsta. Majitelé zbylé, mnohem vìtší èásti zemníku totiž
zpochybnili autorizaci této firmy k celému rozsahu geofyzikálních mìøení a požadovali na posledním spoleèném jednání, aby
byla vybrána firma jiná. Rada proto požádala již zvolenou firmu,
aby doložila, že má plná oprávnìní (by v konsorciu s dalšími
specialisty), a mohla tak pokraèovat v díle, jímž doloží, zda byl
zemník ukládán v souladu s projektovou dokumentací a nemùže
ohrožovat sousední stavby.
Dlouho jednali zastupitelé také o urovnání vztahù s penicilinkou. Podnìtem k diskusi byl návrh VUAB Pharma na vypsání
výbìrového øízení na provozovatele komplexu obou èistíren.
Rada uložila odboru správy a rozvoje mìsta, aby vyhodnotil
dosavadní spolupráci s provozovatelem vodovodní sítì ve
mìstì, s firmou Hydria, a poskytl tak podklad k našemu
stanovisku k návrhu VUAB. Odbor rozbor provedl a mìsto
požádá VUAB, aby svùj návrh zdùvodnil. Zároveò si oba
partneøi musí vyjasnit, za jakých podmínek by k pøípadným
zmìnám provozovatele mohlo v budoucnu dojít. Obì èistírny
tvoøí jeden komplex a logické by bylo, aby mìly i spoleèného
provozovatele.
Starosta informoval o dalším vyjednávání se spoluvlastníky èp.
155 a radní nakonec odsouhlasili zásady, podle nichž bude
sepsána dohoda o spoluužívání nemovitosti.
TJ Sokol podává žádost o dotaci na celkovou rekonstrukci
stadiónu Stanislava Jungwirtha a požádala mìsto o vydání
stanoviska k tomuto zámìru. Rada vyslovila akci podporu,
shledala však v projektové dokumentaci jeden vážný nedostatek
- øešení parkoviš. Rada vydala rovnìž kladné stanovisko
k projektové dokumentaci k územnímu rozhodnutí pro pøipravovaný supermarket a dùm obchodu a služeb Na Dubeènici.
Místostarosta zrekapituloval aktuální stav jednání o cenì
víceprací na mateøské škole v Pøemyslovské a pøinesl návrh
dodatku smlouvy o dílo, protože však kontrolní skupina
sestavená zastupitelstvem vznáší stále námitky k nìkterým
položkám, budeme s dodavatelem díla dále vyjednávat.
Zbývající agendu tvoøily „drobné“ - odpis nedobytných
pohledávek za inzerci v Odrazu, pokrytí škody vzniklé krádeží
v knihovnì, cena propagaèních pøedmìtù, které se budou
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prodávat na Levém Hradci - všechno v cenì øádovì stokorun èi
pár tisíc - ale znáte to: èím o menší èástku se jedná, tím déle to
trvá.
A tak se k závìreènému pohledu do nejbližší budoucnosti
dopracovalo šest pøítomných radních až v obvyklých 22 hodin.
Diskutovali o tom, kdy svolat ustavující jednání novì zvolených
zastupitelù a nakonec starostu povìøili, aby se nové zastupitelstvo sešlo k volbì starosty a radních v pondìlí 30. øíjna,
v tradièních 18 hodin.

V èele mìsta poprvé žena
(ustavující zasedání novì zvoleného zastupitelstva 30.10.2006)
Všech 21 zastupitelù, zvolených 20. a 21. øíjna, se dostavilo
v pondìlí 30. øíjna pøed 18. hodinou do žalovské tìlocvièny, aby
složilo slib a zaèalo nové volební
období. Devìt z nich vstoupilo mezi
zastupitele poprvé v životì.

samozøejmì obsahovala i personální obsazení nejdùležitìjších
míst. Skuteènost, že se k dohodì tìchto dvou stran odmítl
pøipojit (již bývalý) místostarosta, volbu neohrozila, i tak bylo
pro kandidáty navržené koalicí k dispozici vždy nejménì 11
hlasù a ve velké vìtšinì pøípadù se k tìmto jedenácti pøidal
i nìjaký hlas navíc.
Po složení slibu a formálních povinnostech (volba komisí atd.)
vyzvala pøedsedající schùze (paní Jungwirthová jakožto
nejstarší ze zvolených zastupitelù) své kolegy k pøedložení
návrhù na starostu mìsta. Pan Cihláø navrhl za D.O.S.T. paní
Vavøínovou, protinávrh na dosavadního starostu pøedložil za
Sakuru pan Matas. Pro pana Boloòského hlasovalo šest
zastupitelù a návrh pøijat tedy nebyl, pro paní Vavøínovou
dvanáct. V 18.32 hodin se tak poprvé v dìjinách mìsta Roztoky
stala starostkou žena - paní Ing. arch. Olga Vavøínová.

Ustavující zasedání se mìlo pùvodnì
uskuteènit o dva dny pozdìji a na
jiném místì - v Síni Zdenky
Braunerové v zámku, pro znaèný
zájem veøejnosti a pøedem známou
nepøítomnost jednoho ze zastupitelù
rozhodl starosta o pøesunu do
prostorného sálu tìlocvièny, kam se
víc než stovka obèanù pohodlnì
vešla.
Vlastní jednání zaèalo deset minut
po šesté veèerní a trvalo pouhých 50
minut. Vše bìželo podle pøipravenéDvanáct hlasù pro novou starostku
ho scénáøe - toho formálního, daného
zákonem o obcích a programem schùze, i toho hlasovacího.
Bez komplikací postupovala i další hlasování. Rada mìsta bude
Týdenní maratón povolebních vyjednávání vyústil v dohodu
opìt sedmièlenná, s jedním uvolnìným místostarostou, kterým
dvou ve volbách nejsilnìjších stran (D.O.S.T. a ODS), která
byl zvolen dosavadní vedoucí stavebního úøadu Ing. Milan
Veselý (ODS). Dalšími
radními pak byli zvoleni za
D.O.S.T. Martin Urx, Mgr.
Jiøina Bendová a Ing. Jiøina
Roškotová, za ODS Ing. Jiøí
Landa a Ludvík Stanìk.
Na závìr se zastupitelé
rozhodli, že o obsazení
finanèního a kontrolního
výboru, které je zastupitelstvo
ze zákona povinno zøídit,
rozhodnou na pøíštím øádném
zasedání, které se uskuteèní
pravdìpodobnì na pøelomu
listopadu a prosince.

Jednadvacet hráèù a jejich publikum
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Bylo pøesnì 19 hodin, když nová starostka po krátkém podìko-

Konec vegetaèního období je nejvhodnìjší dobou pro zásahy do

vání volièùm úvodní schùzi nového zastupitelstva ukonèila.

zelenì. Nahrazeny budou uschlé nebo vandaly poškozené
stromy v zeleném pásu nad Dubeènicí, výmìny se
doèkají sakurové aleje na Školním námìstí, namísto

Nová koalice

uschlých dubù v Levohradecké ulici budou
vysazeny akáty, doplnìna bude také zeleò na
Tyršovì námìstí a pøi vjezdu na Ostroh.
Dùkladného proèištìní se dostalo také trasám do
dolních Roztok - zmizely køoviny a nálety jak kolem
Barochovky, tak kolem schodištì do serpentiny.
Trochu romantiky zùstalo jenom v Kostelní ulièce,
kam se ale v zimì (a potmì) vydávají jen osoby víc
než dobøe znalé místního terénu.
Eva Maršíková, Eva Krautová, Jaroslav Huk

Obnova stromoøadí na Školním
námìstí
Poprvé v èele mìsta žena, nejkratší ustavující schùze

Sakurová alej lemující pìšiny v centrální èásti Školního námìstí

v polistopadové historii mìsta, devìt nových zastupitelù - to jsou

byla vždy ozdobou a dominantou centrální èásti mìsta, bohužel

první zmìny nového období. Volební program vítìzné strany

však už má svá nejlepší léta již za sebou. Nìkteré stromy musely

sliboval, že se doèkáme i dalších. Ale o tom až nìkdy pøíštì.

být v minulosti pokáceny, ostatní jsou za zenitem své životnosti.

o dìní v zastupitelstvu a radì informoval J.Huk
foto: St. Marušák

Trpí rùznými houbovými chorobami, kosterní vìtve postupnì
odumírají a pøi sebemenším zatížení se vylamují.

Práce venku ještì pokraèují
Pøíznivé poèasí letošního podzimu umožnilo pokraèovat
v nìkterých investièních akcích. Témìø dokonèena je výstavba
v Levohradecké ulici. Firma Šlehofer položila nový povrch
v èásti ulice od Rùžku k toènì autobusù i k nìkolika domkùm nad
touto ulicí, urovnány jsou i krajnice a upraveny pøístupy
k domùm. 20. øíjna 2006 byla zkolaudována kanalizace v celém
úseku Levohradecká - Na Pískách, a tak nám na pøíští rok
zùstane jen úprava povrchu ve strmém úseku spojujícím ulice Na
Pískách a Levohradecká - prozatím je tam zaválcován cihelný
recyklát.
V pozdním podzimu došlo i na chodník kolem novì rekonstruované mateøské školky v Pøemyslovské ulici. Podle plotu, který
na hranici svého pozemku postavila firma IVA Roztoky, položí
zámkovou dlažbu Technické služby.
Na provizorním øešení v ulici Žirovnického se dohodlo na svém
posledním jednání zastupitelstvo. Pøi okraji ulice vznikne
korýtko, které bude svádìt vody z ulice Haškova až ke svahu za
garážemi, aby voda nevnikala do domkù.

V posledních dvou letech jsme se pokoušeli stromy zdravotním

Na obecním objektu v Havlíèkovì ulici se kutá uvnitø i zvenèí.

a odlehèovacím øezem pøimìt k ozdravìní korun, potvrdilo se

Mìsto dalo opravit støechu domku (provádí firma ASFA),

však, že stávající stromy nelze žádnými zásahy uvést do stavu,

sdružení Roztoè zaèalo úpravu vnitøních prostor v èásti, kterou

který by byl dostateènì bezpeèný pro osoby procházející v jejich

bude na základì nájemní smlouvy s mìstem využívat.
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Z èinnosti Sboru
dobrovolných hasièù

bezprostøední blízkosti a zároveò dostateènì reprezentativní pro
danou lokalitu. Tyto zásahy a snaha o zachování stávajících
stromù byly podnikány zejména proto, že se v roce 2004 veøejnì
projednávaly uvažované zmìny v parkové èásti námìstí a pøi
této veøejné prezentaci se ukázalo, že vìtšina zúèastnìných lpí
na tradièním uspoøádání námìstí se zachováním léty provìøené
sítì cest pro pìší.

Pìkné øíjnové dny využili naši
èlenové k údržbì techniky
a vybavení. Jednotka SDH v tomto
mìsíci nemìla žádný výjezd, ale
zúèastnila stáže u profesionální
jednotky na stanici Roztoky. Tato
praxe se provádí v rámci odborné pøípravy a spoèívá ve spoleèné
službì s pøíslušníky HZS. Znovu pøipomínáme, pokud máte
zájem se stát dobrovolným hasièem a být prospìšný našim
spoluobèanùm, rádi vás zaškolíme. Podmínkou je vìk nad 18 let.
Prevence
Velká èást listí již ze stromù spadla a nyní vrcholí pøípravy
zahrádek na pøíchod zimy. Lidé pálí odpady a spalují klestí,
pøitom se však mnohdy chovají neopatrnì a nedodržují základní
bezpeènostní pravidla.

Z prùzkumu zahradnické firmy, která pøed tøemi lety provádìla
dendrologické posouzení stávajících døevin, i z inventarizace
døevin zpracované v letošním roce vyplynulo, že stromy na
Školním námìstí jsou již v takovém zdravotním stavu, že se musí
poèítat s jejich postupnou obnovou. Proto jsou dosazovány
chybìjící javory v chodnících, nebo celkový charakter námìstí
by mìl být zachován. Tato dosadba je pøedepisována jako
náhradní výsadba tìm, kteøí žádají o kácení døevin a nemohou
vysadit stromy na pozemku, kde ke kácení došlo. V letošním
roce bude v prùbìhu listopadu provedena úplná výmìna všech
sakur. Staré stromy budou pokáceny, paøezy vyfrézovány
a bezprostøednì poté vysazeny stromky nové. Døevo z pokácených stromù (bude-li použitelné) využije umìlecký øezbáø,
døevo, které nepùjde tímto zpùsobem zpracovat, bude nabídnuto
jako palivové za odvoz obèanùm Roztok. Jednorázová výmìna
byla zvolena proto, aby stromoøadí bylo tvoøeno stejnì starými
stromy pocházejícími od jednoho pìstitele, u kterých je
pøedpoklad, že pøi kvalitním ošetøování v nìkolika pøíštích
letech po výsadbì vytvoøí jednotné stromoøadí.
Ing. Eva Krautová
vedoucí OŽP

Zákon o požární ochranì hovoøí jasnì: právnické èi podnikající
fyzické osoby jsou pøi spalování hoølavých látek na volném
prostranství povinny uèinit odpovídající opatøení proti
vzniku a šíøení požáru - jinak øeèeno, zabezpeèit vše tak, aby se
spalování nevymklo kontrole a nevznikl z nìj požár. Navíc
právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé
spalování hoølavých látek na volném prostranství - vèetnì
pøijatých protipožárních opatøení - pøedem oznámit územnì
pøíslušnému hasièskému záchrannému sboru kraje. HZS kraje
pak má pravomoc naøídit pøijetí dalších podmínek pro bezpeènost
spalování, èi spalování zcela zakázat.
Pálení vìtšího množství materiálu by mìli lidé pøedem ohlásit
na operaèní a informaèní støedisko pøíslušného HZS kraje.
Pøi ohlášení je tøeba uvést místo a èas pálení, osobu odpovìdnou
za pálení vèetnì kontaktu na ni a také pøijatá protipožární
opatøení. Lidé mnohdy bohužel pálení nahlásit zapomínají
a hasièi pak zbyteènì vyjíždìjí k domnìlým požárùm.
Navíc je tøeba si uvìdomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona o
ovzduší lze v otevøených ohništích spalovat jen døevo, døevìné
uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastù, gum èi jiných
materiálù obsahujících chemické látky je zakázáno.
Letošní podzim je charakteristický pomìrnì suchým a teplým
poèasím, což zvyšuje riziko vzniku požáru a projevuje se ve
vyšším poètem výjezdù jednotek požární ochrany. Napøíklad
ve støedu 25.10. tak hasièi likvidovali celkem 76 požárù (41% nad
dlouhodobým prùmìrem) a v úterý 24.10. to bylo 74 požárù.
Hasièi èasto zasahují u požárù trávy, hrabanky a v poslední dobì
došlo i k nìkolika rozsáhlejším požárù lesních porostù.
pravidla:
• Oheò pozornì hlídejte, aby se nevymkl kontrole a nedošlo
k jeho nekontrolovatelnému šíøení a vzniku požáru.
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• Pøi silném vìtru oheò vùbec nerozdìlávejte.
• Ohništì dùkladnì ohraniète, oddìlte od okolí (napø. kameny),
pøi spalování je tøeba mít po ruce dostatek vody popø. jiné
hasební látky.
• Nezapomeòte ohništì dùkladnì uhasit a pøesvìdèit se, že
nemùže dojít k opìtovnému vznícení.
• Spalování odpadù by mìlo probíhat na bezpeèném místì,
v dostateèné vzdálenosti od objektù, lesa, stohù, seníkù, polí.
Zakázáno je rozdìlávat oheò na místech se vzrostlým
porostem, tedy i na louce nebo na strništi.

Slavnostní otevøení Tyršova námìstí zahájil výstøel
z historického dìla, po krátkých proslovech oficiálních hostù,
z nichž nejvýznamnìjším byl støedoèeský hejtman Petr Bendl,
pøedal jednatel firmy Trigema starostovi Roztok St. Boloòskému
symbolický klíè od námìstí. Poté následoval pestrý kulturní
a zábavný program, k nìmuž pøispìla mj. kapela Bumerang,
známá roztocká skupina historického šermu Skeleton èi imitátor
Petr Jablonský.

• Pøíjezdové cesty vedoucí k místùm spalování nesmí být
zataraseny,
• Dùslednì dbejte pokynù operaèního dùstojníka pøíslušného
HZS kraje.
Pokud pálíte odpad a oheò se vám vymyká kontrole, neváhejte
a volejte hasièe prostøednictvím tísòových linek 112 nebo 150.
V prostøedí jako je zahrada, pole, les èi louka se oheò dokáže šíøit
velice rychle a pokud byste se ho snažili uhasit vlastními silami,
mohli byste utrpìt zranìní èi dokonce pøijít o život.
Zdroj: Generální øeditelství HZS ÈR
Rádi zodpovíme na Vaše dotazy a pøivítáme Vaše námìty:
Vlastimil Drchota - starosta SDH
(e.mail vlastik.dr@seznam.cz MT: 604 965 010)
(nebo pošt. schránka Odrazu: nám. 5. kvìtna, Roztoky)

informuje
Slavnostním pøedáním Tyršova námìstí mìstu Roztoky a jeho
obèanùm v pátek 13.10.2006 bylo prakticky dovršeno šestileté
úsilí o dostavbu námìstí. Zbývá již jen nìkolik týdnù do úplného
dokonèení výstavby hotelu Academic a jeho bezprostøedního
okolí, aby mohlo námìstí plnì sloužit svému úèelu.

Téhož dne zahájila provoz také prodejna Albert, která roztockým
obèanùm rozšíøila výbìr mezi prodejnami potravin. Postupnì
otevírají také další obchodní prostory v sektoru B.
Pøedání námìstí je vhodným mezníkem pro trochu bilancování.
Trigema pøesnì podle smlouvy vrátila nezastavìné plochy
námìstí zpìt do vlastnictví mìsta. Mìsto tím získalo dílo (nové
povrchy, infrastruktura, mobiliáø) v hodnotì 18 miliónù Kè.
Takže není pravda, že mìsto prodalo námìstí za hubièku, to by
opravdu byla ta nejdražší hubièka na svìtì.
Vedle hodnot, které se dají vyèíslit v korunách, pøedstavuje nové
námìstí i další pøínos. Bylo tu v obou sektorech otevøeno 24
nových obchodù a provozoven, které nabízejí roztockým
obèanùm nejen svùj sortiment výrobkù a služby, ale také desítky
pracovních pøíležitostí, aby nemuseli dojíždìt za prací do Prahy.
V hotelu Academic pøibudou restauraèní prostory, bowling a také
víceúèelový sál, který v Roztokách tolik chybí.
Jsme rádi, že stále více obèanù námìstí chválí,
jsme šastni, když na lavièkách vidíme maminky
s koèárky èi s dìtmi hrajícími si u fontány, nebo
odpoèívající seniory. To byl od zaèátku náš cíl
a náš závazek vùèi mìstu Roztoky.
Zpravodajská povinnost: v sektoru B zbývají
v souèasné dobì poslední tøi volné byty.
Další informace o projektu dostavby námìstí
a o postupu výstavby naleznete na
www.trigema.cz, pøípadnì v naší výloze na
Tyršovì námìstí.
Ing. Hugo Jandl
Vedoucí projektu koordinace zástavby
Tyršova nám., v Roztokách
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Výsledky voleb do mìstského zastupitelstva v Roztokách (20.-21.10.2006)

Volební úèast byla 55,1 % (2914 z 5293 oprávnìných volièù), v celé ÈR byla úèast 46,4 %.

Novì zvolení zastupitelé

Prvními náhradníky jsou za jednotlivé strany jsou Eugen Hinterbuchner (D.O.S.T.), Olga Charvátová (ODS), Milena Sankotová
(Sakura), Stanislav Valda (Netøesk), Zdenìk Karas (KSÈM) a Jana Chržová (Sdružení VPM, NK).
Výsledky voleb do mìstského zastupitelstva v Roztokách podle volebních okrskù
(uvedena procenta hlasù)

J. Huk
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Klíè ve sborovnì

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Žádné obavy, nikdo nevykradl ani neztratil klíè od sborovny.

Po kratší odmlce jsme tu opìt s informacemi o dìní v naší ZŠ
a zprávami pro rodièe všech žákù. O tom, že jsme nezaháleli
a absolvovali kromì výjezdového semináøe uèitelù, jednání
Školské rady a zasedání žákovského parlamentu spoustu dalších

Pouze vìtšina, pøesnì 22 uèitelù odcestovalo ve dnech 14.9. až
16.9. na chatu Doubravka, pracovištì Prázdninové školy
Lipnice, na kurz KLÍÈ urèený kolektivùm pedagogických
pracovníkù - sborovna.
Kurz byl zamìøen na rozvoj týmové spolupráce a komunikace

aktivit se žáky, svìdèí následující øádky.

v rámci našeho kolektivu formou zážitkových aktiv, které
mohou být inspirací jak zaujmout, motivovat a vést tøídní
První den nového školního roku 2006/2007

kolektivy v naší škole. Prostøednictvím bohatých aktivit

Léto se pøehouplo do podzimního èasu, prázdniny skonèily

pøevážnì realizovaných v pøírodì jsme se dozvìdìli nìco

a zaèal nový školní rok.. První školní den letos
vyšel až na 4. záøí. Den byl teplý, sluneèný a plný
dìtského ševelení. A pro ty nejmenší velmi
slavnostní. Pøivítat 45 nových prvòáèkù a jejich
rodièe pøišli nejen paní øeditelka Jaroslava
Barešová a zástupce pan Jan Burda, ale také pan
starosta Stanislav Boloòský. Ten pøedal dìtem
i pìknou knížku. Rádi bychom, aby se tìm
nejmenším ve škole líbilo a chodili do ní rádi.
Nový školní rok však zaèal i pro ostatní dìti.
První den se setkaly nejen se svými kamarády,
ale i se svými tøídními uèiteli a novými
vyuèujícími, kterých je na naší škole v letošním
školním roce devìt. Vìøíme, že i tìm se bude ve
škole líbit a odnesou si z ní plno nových poznatkù
a pøíjemných zážitkù.

i o sobì samých. Kromì tìchto aktiv byl kurz
zamìøen na prùøezová témata školního
vzdìlávacího programu.
Marie Bartulíková
Ozdravný pobyt Staré Splavy
Ve dnech 26.-29.9. vyjely tøídy 1. A,B a 2. A,B se
svými uèitelkami do Starých Splavù na ozdravný
pobyt v pøírodì. Pro druháky to nebyla žádná
novinka, v loòském roce absolvovaly druhé tøídy
takové pobyty dva, ale pro prvòáky to byla
premiéra, takže tìšení se na dobrodružství se
støídalo s obavami a stýskáním po mamince. Ale
hned, jak dìti zamávaly u autobusu rodièùm,
zapomnìly na strach a celý pobyt si náramnì
užívaly. Protože nám pøálo poèasí a témìø poøád
se na nás usmívalo sluníèko, trávili jsme vìtšinu
Do nového školního roku pøeji všem žákùm a pracovníkùm

èasu v pøírodì, nìkteøí se dokonce projeli po Máchovì jezeøe na

školy hodnì zdraví, pracovních úspìchù a mnoho pøíjemných

parníku. Ètyøi dny utekly jako voda a všichni jsme se spokojenì

chvil strávených v roztocké škole.

vrátili domù.

Jaroslava Barešová, øeditelka školy
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seznamoval s nejznámìjšími pražskými památkami.
Honzík dostal malé houslièky a s nimi poznává další hudební
nástroje. Dìti se nauèily nové písnièky a zopakovaly si i ty, co
umí.
Tøetí tøídy se v poøadu „To je zlaté posvícení“ pøenesly na
vesnickou slavnost plnou zpívání a veselí za doprovodu houslí,
klarinetu, dud, klavíru a vozembouchu.
Ètvrté a páté tøídy si v dílnì „Voda vypravuje“ uvìdomily
dùležitost vody v životì i práci mlynáøù, rybáøù, voraøù a spousty
dalších øemeslníkù. Mnoho písnièek proto s vodou tìsnì souvisí
a my je s chutí zpíváme.
Lenka Rosièová
Školní knihovna
Škola knihovnu využívá v rámci vyuèování pøevážnì

Zpráva ze žákovského parlamentu

v dopoledních hodinách. Pro malé školáky, uèitele, ale

První setkání žákovského parlamentu se nezdaøilo. Pøišli pouze

i veøejnost lze knihovnu navštívit každé úterý od 13.30 do 14.30

dva zástupci ze 6.A. O týden pozdìji jsme již byli v hojnìjším

hodin a ve støedu od 14 do 15 hodin. Knihovnu chceme využívat

poètu. Po seznámení a vzájemné informaci „co oèekávám od

i k hudebním a hudebnì literárním podveèerùm pro mládež.

žákovského parlamentu“ jsme zaèali øešit první problémy

Pøijïte se podívat, jaká školní knihovna je. Najdete ji v patøe nad

a návrhy.

roztockou školní jídelnou.

Žáci z 9. roèníku by uvítali bohatší sortiment „dobrot“, ale
i školních pomùcek v krámku u paní Ramdanové. Ve tøídách

Škola v ZOO

budou provedeny ankety, které pak žákovský parlament

V øíjnu opìt zaèíná platit permanentní vstupenka do ZOO, kterou

vyhodnotí a pøedá zprávu vedení školy. Žáci projevili zájem

naše škola již tradiènì využívá. Na druhém stupni jsme tentokrát

i o spolupráci na tvorbì školních webových stránek. Jistì získají

využili možnosti objednat komentovanou exkurzi na téma

dostatek vlastního prostoru ke svému vyjádøení. Nadále pro

etologie-neboli chování zvíøat. Žáci osmého roèníku se

všechny žáky slouží schránka dùvìry umístìná v 1.patøe školy.

dozvìdìli mnoho zajímavostí ze života zvíøat žijících ve
smeèkách, stádech i o životì samotáøù. Nìkterá zvíøátka nám,
k velké radosti žákù, dokonce pøedvedla i praktickou ukázku
oznaèování svého teritoria.

Dùležitá informace pro rodièe žákù roztocké školy
Z bìžného soukromého života víme, co penìz nás stojí
nakupování, energie, nájemné atd. Zdražování všemi smìry nás
dìsí, ale nevyhne se mu nikdo z nás. Bohužel se mu nevyhne ani

Výlet 3. A do Úholièek - 6. 10. 2006

škola a v souvislosti s tím i výše poplatkù za obìdy ve školní

6. øíjna jsme jeli do Úholièek. Naším cílem bylo ZOO ve statku,

jídelnì. Proto je nutné od 1.1.2007 tyto poplatky zvýšit a to takto:

které nás mile pøekvapilo. Vidìli jsme opice, papoušky, osly,

žáci I. stupnì - ze 17 Kè na 18 Kè, žáci II. stupnì - z 18 Kè

lamu, kozy, ovce, pštrosy, páva. Dikobraz se nás bál a líná želva

na 20 Kè.

se nám ani neukázala. Probìhli jsme se v zámeckém parku, kdy

Jak sami vidíte, zvýšení není drastické a vìøím, že se s touto

byli ještì mufloni.

situací vyrovnáte. Dìkujeme za pochopení.

Zpìt jsme šli pìšky kolem Vltavy a vše jsme si pìknì užívali.
„Nejrychlejší“ boty, hlavnì do kopcù, mìla paní uèitelka. Za
devadesát minut jsme byli až u školy.

Den otevøených dveøí v roztocké základní škole
Milí rodièe a všichni, kteøí máte zájem o dìní v naší základní

Žáci 3. A

škole. Co nejsrdeènìji vás zveme na Den otevøených dveøí,
který se bude konat v úterý 28. listopadu. V dopoledních hodinách budete mít možnost „nakouknout“, jak to našim dìtem jde

Hudební dílny
9. øíjna probìhly v naší škole pod vedením pana sbormistra Karla
Virglera „Hudební dílny“. První a druhé tøídy v „Houslové
pohádce“ bloudily s malým Honzíkem po Praze, který je

pøi výuce, v odpoledních hodinách se budete moci volnì projít
po škole, prohlédnout si její vybavení, popovídat si s vyuèujícími, tøeba si i nìco vyzkoušet. Pøijïte, tìšíme se na vás!
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Rùžencová slavnost
Dìti z pátého roèníku navštívily Valdštejnskou jízdárnu, kde je
instalována netradièní výstava Albrechta Dürera s názvem
Rùžencová slavnost. Obrazy Rùžencové slavnosti se zde
nacházejí hned ètyøi (jeden originál, dvì kopie a grafika).
Prùvodcem celé výstavy nám byla paní lektorka, která velice
poutavì vyprávìla o životì malíøe a osudech obrazù. Poté mìla
pro dìti pøipravený pracovní list. Jedním z úkolù se stalo právì
porovnání originálu a kopie, kde všechny nejvíce zaujala
„moucha“, která i tehdy mìla oklamat oko diváka, nebo
vypadala jako živá. Práce dìtí však neskonèila s návštìvou
výstavy, ale i ve škole pokraèovaly v plnìní zadané práce.
V rámci výtvarné výchovy si každý mìl vytvoøit svou znaèku vlastní zpùsob podpisu, jakým by oznaèoval své obrazy.
V pracovních èinnostech pracovaly dìti na tvorbì rámu pro
Rùžencovou slavnost a v èeském jazyce vymýšlely pøíbìh, proè
umístil malíø na okraj jednoho z obrazù svou podobiznu.
Veškeré èinnosti souvisejí s uèivem v pátém roèníku, a to hned
v nìkolika pøedmìtech.
Podle reakcí žákù mohu soudit, že se jim výstava i práce s ní
související líbila.
Dita Blechová
tøídní uèitelka
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vyzvaly v záøí 1938 ès. vládu, aby odstoupila pohranièní oblasti
s více jak 50 % nìmeckého obyvatelstva Nìmecku.

Kapitoly z novodobých dìjin Roztok a Žalova

Osamocenému Èeskoslovensku nepomohla záøijová mobilizace
a celonárodní hnutí za obranu republiky, pøipravenost a dobrá
výzbroj ès. branné moci - to vše bylo prezentováno jako èeskoslovenská neochota k dohodì a ústupkùm. Nakonec Francie a Anglie
prostøednictvím Mussoliniho požádaly Nìmecko o mezinárodní
jednání o nìmeckých požadavcích. Výsledkem byla série jednání
o Èeskoslovensku bez Èeskoslovenska vrcholící jednáním
v Mnichovì a dne 29.záøí 1938 podpisem Hitlera, Mussoliniho,
Chamberlaina a Daladiera na dohodì o odstoupení pohranièních
území èeských zemí Nìmecku. Tak vznikl „mnichovský
diktát“, který pod vyhrùžkami èeskoslovenská vláda 30. 9. 1938
pøijala.

VI.kapitola - Doba okupace, odboje a nadìje 1938 - 1945
K osvìtlení a pochopení vývoje událostí té doby je tøeba se vrátit
trochu zpìt, k pøíèinám ztráty èeskoslovenské samostatnosti.
V demokratickém Èeskoslovensku byla respektována práva
národnostních menšin. Byly zastoupeny ve vládì i v parlamentu,
mìly své politické strany, školství, sportovní a kulturní organizace.
Státní bankovky byly vydávány s textem v jazyku všech menšin,
úøedním jednacím jazykem v národnostnì smíšených oblastech
byl vedle èeštiny i druhý jazyk, atd. Až dosud bezkonfliktní soužití
jednotlivých národností bylo po r. 1933 cílenì torpédováno stále
agresivnìjší nacionalistickou propagandou, v jejímž èele stálo
hitlerovské Nìmecko. Èeskoslovenská zahranièní politika
usilovala o zajištìní bezpeènosti státu uzavøením spojeneckých
dohod, pøedevším s Francií a Velkou Britanií a tzv. Malou
dohodou (Èeskoslovensko, Rumunsko, Jugoslávie). Další vývoj
ukázal jejich neúèinnost. Pod vlivem sílících agresivních aktù
Nìmecka se mezinárodní postavení Èeskoslovenska zhoršovalo.
Úsilí èeskoslovenské vlády o zlepšení vztahù s Nìmeckem bylo
odmítáno, a naopak Hitler na poradì 5.11.1937 vydal vojenským
pøedstavitelùm pokyn k pøípravì útoèného úderu proti Èeskoslovensku (plán „Fall Grün“). V øadì evropských státù sílilo
fašistické hnutí sympatizující s nacisty. Nìmecko využívalo všech
možností a intrik, aby pøesvìdèilo západní mocnosti o stoupajícím
útisku nìmecké menšiny v Èeskoslovensku, o oprávnìnosti
požadavku pøipojení èeskoslovenských pohranièních oblastí, kde
žili obèané nìmecké národnosti k Nìmecku, a propagandisticky
vyhrožovalo, že je rozhodnuto øešit problémy vojenskou silou.
Francie a Anglie i další státy ve snaze pøedejít možnému vzniku
nové svìtové války šly Hitlerovi stále více na ruku. Formálnì
a neúèinnì protestovaly proti „anšlusu“- okupaci Rakouské
republiky Nìmeckem v bøeznu 1938. Do Èeskoslovenska byli
vysíláni „nezávislí vyšetøovatelé a zprostøedkovatelé“ západoevropských státù. Na základì jejich zpráv vlády Anglie a Francie

O tom, jak mylné byly pøedstavy mocností o uspokojení Hitlera,
svìdèí schematické mapy. Prvá je Nìmci zpracovaná mapa
územních požadavkù, která byla pøiložena k mnichovské dohodì.
Druhá mapa ukazuje koneèné stanovení hranic ze dne 21. 11. 1938
vypracované mezinárodním výborem podle stále se zvyšujících
kategorických nìmeckých požadavkù, které ès.vláda rovnìž pod
nátlakem pøijala.

Mapa Nìmci pøedložených územních požadavkù, která byla
pøiložena k Mnichovské dohodì.
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Podkarpatské Rusi, 2.11 bylo tzv. Vídeòským arbitrážním
výrokem potvrzeno oddìlení èástí území pomnichovského
Èeskoslovenska pro Nìmecko, Polsko, Maïarsko. Republika tím
ztratila celkem 41 098 km2 území a 4 879 000 obyvatel. 19. 11. byl
pøijat zákon o autonomii Slovenska a Podkarpatské Rusi, 30. 11.
1938 byl èeskoslovenským prezidentem zvolen JUDr. Emil
Hácha. Skonèilo tak období zvané historiky „První èeskoslovenská republika“ a pro novì vzniklý stát bylo použito oznaèení
„Druhá republika“.

Mapa koneèného rozsahu záboru èeskoslovenského území,
vynuceného na mezinárodní komisi Nìmeckem.
Prorockými se ukázala slova èeskoslovenského ministra zahranièí
Kamila Krofty, když zlomený a rozhoøèený sdìloval po poledni
30. záøí 1938 pražským vyslancùm tøí mnichovských velmocí,
Anglie, Francie a Itálie souhlas své vlády s amputací životní èásti
Èeskoslovenska, kdy dodal varovnì „Nevím, budou-li
z rozhodnutí v Mnichovì mít prospìch Vaše zemì. Ale jistì
nejsme poslední, po nás budou postiženi jiní“.
Podle historických pramenù ještì pøed Mnichovem muselo
uprchnout pøed nacistickým terorem, èasto za dramatických
podmínek, do vnitrozemí na 150 000 lidí, do bøezna 1939 pak
dalších až 250 000 èeských obyvatel. Jen èeští uprchlíci zanechali
v Sudetech, jak Nìmci zabrané území nazývali, soukromý majetek
v hodnotì tøí miliard tehdejších korun. Zabrané území pøedstavovalo cca 29 000 km2, pøedstavujících 38 % celkové plochy
Èeskoslovenské republiky.

Záruky pro okleštìné Èeskoslovensko, ke kterým se Nìmecko
v Mnichovì zavázalo, nehodlalo plnit. Naopak Hitler vydal
smìrnici pro pøípravu vojenské likvidace zbytku Èeskoslovenska,
stupòoval své politické a ekonomické požadavky. S podporou
nacistù byl 14.3. 1939 vyhlášen samostatný „Slovenský štát“
a Maïarskem obsazena Podkarpatská Rus. Situace vyvrcholila
pozváním prezidenta Háchy a ministra zahranièí Chvalkovského
do Berlína (14.3.1939), kde jim 15. bøezna 1939 Hitler ultimativnì
oznámil, že ráno bylo zahájeno vojenské obsazování èeských
zemí. Následnì 16. bøezna byl vydán výnos o zøízení
„Protektorátu Èechy a Morava“ a jmenování protektorátní vlády
v èele s R.Beranem. Výkonnou moc pøevzala nìmecká vojenská
správa, šéfem civilní správy se stal vùdce sudeákù Konrád
Henlein, státním tajemníkem K.H.Frank.
Souèasnì s vojenskou okupací zaèala i akce GITTER (èesky møíž)
- pronásledování a zatýkání èeských pokrokových obèanù,
nìmeckých antifašistù a vedoucích pøedstavitelù židovské obce.

Události a dùsledky tohoto období se výraznì promítly do dìní
v Roztokách a Žalovì a do života jejich obyvatel.
Pøipomeòme si, že v našich obcích nalezla nový domov øada
èeských rodin vyhnaných Nìmci z pohranièí (šlo vesmìs o rodiny
pracovníkù státní správy, pošt a státních drah - napø. rodina
Jungwirthova) a cca 60 obèanù židovské národnosti. Doèasný azyl
zde našlo i nìkolik nìmeckých antifašistù.

Skupina èeských uprchlíkù z okupovaného pohranièí pøed
pražským Wilsonovým (nyní Hlavním) nádražím
Povzbuzeni Nìmeckem, vznesly vùèi oslabenému Èeskoslovensku územní požadavky další státy: Polsko na oblast Tìšínska,
Maïarsko na území jižního Slovenska a pozdìji i Podkarpatskou
Rus.
Události, tragické pro další osud Èeskoslovenska, pokraèovaly
v rychlém sledu: 1. 10. Polsko obsadilo Tìšínsko, 5. 10. 1938
abdikoval prezident Dr. Beneš, 6. 10. byla ustavena 1. slovenská
autonomní vláda, 11. 10 byla jmenována autonomní vláda

Život v Roztokách a Žalovì zdánlivì pokraèoval ve starých
kolejích. Obce dál øídili dosavadní starostové se zastupitelstvem
(v Roztokách do r. 1943 starosta Bernášek, v Žalovì do r. 1941
starosta Rùžièka). V Roztokách se dokonèovala pøístavba
východního køídla nové školy, do r. 1940 dobíhala výstavba
rodinných domù a vil v prostoru mezi dnešní ulicí Masarykovou
a Hálkovou, plánovala se výstavba silnice Roztoky-Suchdol
Tichým údolím. Obchodní sí dosud nepociovala nedostatek
zboží, zásobování obyvatel nebylo narušeno.
Okupaèní moc a protektorátní vláda však brzo ukázaly svou
pravou tváø. Souèasnì s okupací zaèala za spolupráce èásti èeské
policie zmínìná akce Gitter. Již 16.bøezna 1939 byli v rámci této
akce v Roztokách zatèeni Antonín Vidim, Václav Macura,
Jaroslav Pálka, Emanuel Švarc, Josef Ulrych, Walter Sodomka,
Antonín Èermák, Václav Melka, Èenìk Dressler, Josef Ulièný

listopad - strana 20

ze života ve mìstì

a Marie Svobodová. Obdobnì byli v Žalovì zatèeni Josef Køíž,
Josef Pilaø a A.Gabriel. Navíc probíhaly v obcích výslechy dalších
obyvatel. Po ètrnáctidenním žaláøování a výsleších byli zatèení
propuštìni. Josef Pilaø jako známý komunistický pracovník pøešel
do ilegality.
Vedle již døíve zakázané Komunistické strany byly zakázány nebo
rozpuštìny pokrokové a vlastenecké (nejen levicové) organizace
a spolky, øada novin a èasopisù, divadel, a zabaven jejich majetek.
V èervnu 1939 byla zahájena konfiskace židovského majetku;
v Žalovì byl tak konfiskován majetek Schönbergerù a zastaven
provoz jejich koželužny, v Roztokách vily židovských rodin
a jejich správou povìøeni „dùvìrníci“ („Treuhändleøi“). V záøí
1939 spustili nacisté další akci „Albrecht“ , pøi níž bylo zatèeno na
3 000 osob, pøedevším z øad starostù obcí a mìst, známých
veøejných a kulturních èinitelù a pøedstavitelù židovské obce.
V polovinì øíjna následovaly první transporty židovských vìzòù
do koncentraèních táborù.
Za vzniklé situace se nelze divit, že 28.øíjna 1939 èeský lid
rùznými formami demonstroval svùj postoj k okupaci a kolaborantské vládì. Nejmasovìjší byla demonstrace v Praze, pøi jejímž
potlaèování byli zastøeleni student J.Opletal a dìlník V.Sedláèek.
Pohøeb Jana Opletala 17.11.1939 se stal obrovskou masovou
vlasteneckou demonstrací, na níž nacisté reagovali zavøením
všech èeských vysokých škol, popravou 9 studentských
funkcionáøù, zatèením témìø 1 200 studentù
a jejich internací v koncentraèních táborech.

Ø Zaèátkem r. 1939 se v roztocké sokolské jednotì vytvoøila
odbojáøská skupina „Vlasti zdar“, vedená A. Kobrem
a Z. Lorencem.
V dalším období vznikly :
Ø Skupina plukovníka Wiesnera, pravdìpodobnì orientovaná
na „Obranu národa“, jejímiž èleny byli Jan Spurný, Ladislav
Šel, Jaroslav Melichar, Sezemský, Nechystal, Kuèera,
Chmel.
Ø

Skupina MUDr. Rudolfa Poledníka, orientovaná na sokolský
odboj, jejímiž èleny se stali Arnošt Kobr, Zdenìk Lorenc,
Josef Neliba, Jaroslav Pálka, Jan Kaucký.

Ø

Skupina MUDr. Ladislava Tichého se èleny MUC L. Tichý
ml., Èermák, Noha, Kuba, Èech

Ø

Významná odbojová skupina se vytvoøila po nìmecké
okupaci na roztocké poštì, jejímiž vedoucími èleny byli
T.Jungwirth, J.Sysel, V.Mladý a poštmistr J.Pelc (vesmìs
pracovníci, kteøí na svém pøedchozím pùsobišti v pohranièí
již poznali pravou tváø nacismu). Podle dostupných pramenù
byly na poštì odposlouchávány hovory mezi nìmeckými
vojenskými a policejními služkami, hovory obèanù
podezøelých z kolaborace s Nìmci, byly zachytávány
a nièeny udavaèské dopisy. Pošta se tak stala zpravodajským
centrem pro roztocký odboj.

Pøes perzekuci teror nacistù vznikaly postupnì
celonárodní odbojové organizace (ON - Obrana
národa složená pøedevším z vojákù a orientovaná na zpravodajskou a diverzní èinnost, PVVZ Petièní výbor Vìrni zùstaneme orientovaný
zejména na podporu rodin zatèených obèanù,
NHPM - Národní hnutí pracující mládeže
vydávající a rozšiøující letáky a vlastenecké
tiskoviny, PÚ - Politické ústøedí usilující být
koordinujícím orgánem odboje, a pozdìji
ÚVOD - Ústøedí vedení odboje domácího).
Vedle tìchto organizací existovala zatím jako
nezávislá konspiraèní odbojová sí Komunistické strany.
I v našich obcích, Roztokách a Žalovì, vzniklo postupnì nìkolik,
v té dobì izolovanì, nezávisle pùsobících odbojových skupin
a konspiraèních sítí. Podle dostupných, ne vždy úplných pramenù
to byly:

Pøíslušníci roztocké pošty : uprostøed sedící poštmistr Josef Pelc,
stojící zleva tøetí Václav Mladý-legionáø, listonoš, pátý s brýlemi
Josef Sysel-montér a údržbáø, sedmý Tomáš Jungwirth-listonoš,
osmý vpravo nad Jungwirthem Václav Vondra-listonoš, všichni
uprchlíci z okupovaného pohranièí.

Ø Od r. 1938 pøipravovaná konspiraèní komunistická sí
dùslednì vzájemnì nezávislých „trojek“, které vedli
v Roztokách A.Vidim, E.Švarc, J.Pálka, v Žalovì J.Špic
a J.Køíž, jejichž èleny dále byli Antonín Øach, Jaroslav
Mühlberger, Jan Kaucký, Josef Køíž, manželé Pavlíkovi,
a další.

Odbojové organizace mìly spojení na jim blízké organizace
v okolních obcích a Praze. Nìkteøí obèané byli kvùli spojení èleny
dvou i více organizací. Pøipojené schéma ukazuje pravdìpodobnou strukturu a vzájemný styk odbojových organizací
v Roztokách a Žalovì.
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„Schéma pravdìpodobné struktury a spojení odbojových organizací v Roztokách a Žalovì“

Autíèka ve III. ètvrtletí 2006
Prázdninový provoz bývá vždycky slabší, stejná situace se opakovala i letos, propad byl dokonce o nìco hlubší než v minulém roce, v záøí
došlo již opìt k oživení.

2005 - 2006

Michal Janský / J.Huk
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Dvorskou ulici, která konèí u nìkdejší vìhlasné hospody, vedle

Pivovar v Suchdole
Je to už 140 let, kdy bylo uvaøeno poslední pivo v sousedním
Suchdole. Bylo to v roce 1866 v Brandejsovì statku ve Starém
Suchdole. Tenkrát to tu vaøili benediktini.

ní je benzinová pumpa a toèí se tu autobus è. 147. Napravo
vychází Kosova ulice, z poloviny lemuje pole a nakonec
pøechází v polní cestu a je pohlcena hlavní silnicí z Horomìøic do
Lysolaj. Zatáèkou klesáme a poblíž toèny autobusu è.160 vede

V souèasné dobì se u nás velké pivovary zvìtšují, zato malých

stezka do blízkých Houslí, pozoruhodného pøírodního útvaru.

ubývá. V celosvìtovém mìøítku se ale v posledních deseti letech

Najdeme tu také kaplièku stínìnou starými stromy. Z údolí

nové pivovary objevují. Jsou malé, malinké a ještì menší.

stoupá silnice v serpentinách vzhùru a v jedné ze zatáèek stojí

Obecnì se jedná o minipivovary, mikropivovary a home -

kaple Panny Marie Bolestné z roku 1840. Tudy jsem obèas

domácí. V Èechách najdete všechny tøi tyto typy, nìkteré brzy

chodíval buï do Šárky, anebo do Nebušic.

zanikají, ale jiné si vedou docela dobøe.

Vrátíme se ulicí Starosuchdolskou zpìt na hlavní ulici a ulicí

Posledním hitem jsou domácí pivovary. Zájemce si nakoupí

Hlubokou stoupáme v zatáèce k ulici Sídlištní k centrální

suroviny již pøedem namíchané a pivo si uvaøí podle návodu.

køižovatce Suchdola. Pøejdeme ji, až do místa, kde odboèuje

Vaøí si pro uspokojení, anebo, když vyrábí více, i pro hospodu.

autobus, a pøes pole vede cesta smìøující k lesnaté stráni. Prudce

Takováto èinnost není pro velké pivovary samozøejmì

klesá, pod strání naráží na silnici od mrazíren. Zde je skryta naše

konkurencí.

poslední zastávka - honosná kaple Nejsvìtìjší Trojice.

Vìdecky na to šel docent Pøibyl ze Zemìdìlské univerzity na

Domù vlakem, anebo zpátky do stránì a kolem chatové oblasti

Suchdole. Se studenty vaøí pivo Suchdolský Jeník. Kapacita

do Roztockého háje a pøes nìj do Roztok.

výrobny je 1000 hl roènì. Zatím se vaøí v 10 hl várkách 500 hl za
rok. Èepovat se bude údajnì i v nìkterých místních
provozovnách.
Michal Janský

Sousedé nejbližší
Milí spoluobèané, dnes tu mám pro vás lahùdku, která vás zve do
míst, kde jsme dosud nebyli. Je to již na území Prahy, ale stále je
tu cítit venkov. Ostatnì dìjiny tìchto obcí nám pøipomínají
dìjiny Roztok. Jen les a stráò nás od nich oddìlují, kolikrát ani
nevnímáme, že už to není území roztocké.
Cesta to není dlouhá, ale na provìtrání zcela postaèí. Od
žalovské køižovatky jdeme panelovou cestou k vodárnì,
klesáme a témìø na konci uhneme vpravo a travnatou cestou se
dostaneme do místa, kde cesta sestupuje mezi Holým vrchem
a bývalou skládkou do údolí. Nalevo je les, napravo travnatá
otevøená plocha, nad ní nyní už zalesnìný Holý vrch. Naše cesta
konèí v Tichém údolí a kousek pøes louku je Trojanùv mlýn. Po
lávce pøes potok, pak kolem vrat a pìšinkou odboèíme ze široké
cesty ke stoupání, skalnatým podložím. Nahoøe je ulice
U kaplièky. Èást je zastavìna rodinnými domky a èást jsou
parcely s chatami. Ulice je krátká, na konci zahýbá vzhùru. To
jsme už u morové kaple sv. Václava z roku 1700. Moje kresba
ukazuje kapli od východu a je ménì známa. Vchod je od západu.
Na Suchdole je ještì jedna stavba, jež nás mùže zajímat.
Udìláme èelem vzad a ulicí Ke Kozím høbetùm se vnoøíme do
Starého Suchdola. U odboèky do ulice Pod Rybníèkem najdeme
kaplièku. Stojí tu ve svahu, èelem k severu.
Odtud kolem Brandejsova statku míøíme na hlavní cestu -
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ZPRÁVY ZE

Z nabídky listopadových akcí bychom vás rádi upozornili na

SDRUŽENÍ ROZTOÈ

zmìnu „Setkávání pøed školkou“, programù pro nejmenší dìti
a rodièe, které budou oproti loòskému roku probíhat každý pátek

V prùbìhu mìsíce øíjna se rozbìhly

od 10 a od 11 hodin v ateliéru Roztoky. Z dùvodu velkého poètu

již všechny kroužky a kurzy pro dìti

zájemcù a omezeného poètu míst je nutná rezervace na naší

i dospìlé, které pro tento školní rok

kontaktní adrese. Mùžete také využít pøedplatného se zajištìnou

naše sdružení nabízí. Pøihlašování

rezervací míst.

dìtí i dospìlých do nìkterých
kroužkù je stále možné. Více
informací vám rádi sdìlíme v kanceláøi sdružení nebo se mùžete
obrátit pøímo na vyuèující lektory.

18. listopadu probìhne závìreèné setkání celoroèního cyklu
Košíkáøství (pozor zmìna termínu) a v pátek 17. 11., na státní
svátek, nabízíme jednodenní dílnu Košíkáøtví pro každého,
kdo by si chtìl pletení vyzkoušet. Rezervace nutná
na naší kontaktní adrese, dílna probìhne pouze
bude-li dostateèný poèet zájemcù.
20. listopadu v 18.00 vás srdeènì zveme na další
autorské ètení Dagmar Urbánkové, tentokrát
z její novì vydávané knihy Fìrtoch si vyšiju.
A poslední listopadový víkend se mùžete úèastnit
sobotní divadelní dílny nazvané „Narození“
a nebo nedìlní keramické dílny pro rodièe s dìtmi
i dospìlé, kde se bude modelovat keramický ptáèek
s otvory na suché kvìty.
Tìšíme se na setkání s vámi a s vašimi dìtmi.
Více info na tel./zázn.:233 910 014,
roztoc@roztoc.cz, www.roztoc.cz a na
plakátovacích plochách mìsta.

Po delší dobì jsme dokonèili novou podobu našich webových

Za sdružení Roztoè

stránek. Zpìtnì se tím omlouváme všem z vás, kteøí jste zde

Dita Votavová

v záøí hledali aktuální informace o našich aktivitách a nenalezli.
Vìøíme, že nová struktura a grafika stránek pøinese lepší
informovanost a snazší orientaci všem návštìvníkùm. Buïte
tedy vítáni na našich nových www.roztoc.cz.
Pøiložené fotografie jsou malou vzpomínkou na dvì vydaøené
kulturní akce, které jsme poøádali v mìsíci øíjnu. Beseda
„Victoria na cestì kolem svìta“, byla neuvìøitelnì živým
vyprávìním pana Orla, èlena posádky døevìné plachetnice, která
se plavila pøes pìt let kolem svìta. Malé domácí obèerstvení,
zkušení jachtaøi, dìti i snící cestovatelé v publiku, cestovatelská
tombola i možnost koupì knihy autora Ivana Orla o této plavbì,
to vše patøilo vedle neuvìøitelného vyprávìní k milému
podveèernímu setkání. Koncert indické tradièní hudby v podání
Mahabuba Khana a jeho taneènice Maya Sapery rozeznìl
nádherným zpìvem za doprovodu harmonia a indických tabla
kamenné zdi v síni Zdeny Braunerové na zámeèku. Hudba
s temperamentním indickým tancem celého tìla, teplý èaj
masala a možnost posezení po indicku na zemi snad potìšili
všechny, kterým je tato kultura blízká, a kteøí na koncert v sobotu
veèer pøišli. Dìkujeme Støedoèeskému muzeu v Roztokách
a zpìvaèce Ridinì Ahmed za spolupráci pøi jeho organizaci.
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Martin Bacháèek
z Naumìøic, rektor
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V Odrazu 10/06 dospìlo
Materské centrum
Roztoky u Prahy

putování Michala Janského po
kaplièkách a køížcích blízkého

Mateøské centrum Rožálek rozjíždí po kratší odmlce opìt svùj
pravidelný program. V mìsíci záøí a øíjnu se narodila tøi nová
Rožálkovská miminka - Karolína, Kristýna a Laura. Gratulujeme
rodièùm a pøejeme dìtem do života jen to dobré. K pravidelnému
programu mateøského centra patøí Masáže kojencù.

i vzdálenìjšího okolí Roztok
do údolí Knovízského potoka.
Jednou z vesnic, kterou tam
Michal Janský navštívil, byly
Neumìøice. V krátké zmínce
o historii obce bylo uvedeno (a
bohužel s chybou) také jméno
nejslavnìjšího neumìøického
rodáka, Martina Bacháèka.
Na tento èlánek zareagovala naše spoluobèanka paní
Chocholová, která do roku 1970 v Neumìøicích žila, a poslala
nám øadu podrobností o životì tohoto muže. Z textù, které nám
poskytla (z Muzea heraldiky a z dokumentù, které shromáždil
otec souèasné øeditelky neumìøické školy, vybírám pár drobností.
Martin Bacháèek se narodil roku 1539 v Neumìøicích,
v Cardovském statku, dnešním èísle popisném 1. Jeho rodièe
Václav a Marta mu umožnili studovat, absolvoval školy ve
Slaném, Táboøe, Praze a Klatovech, a posléze, už
v pokroèilejším vìku, nastoupil na univerzitu. Studia (Praha,
Lipsko, Altorf, Wittenberg, Vídeò) zakonèil dosažením
bakaláøské hodnosti na pražské Karlovì universitì (1577), o pìt
let pozdìji se stal mistrem a v roce 1583 profesorem. Vrcholem
jeho kariéry bylo 11 let ve funkci rektora v letech 1598-1600
a 1603-1612. Jeho vìdecký zájem se soustøedil zejména na
matematiku, geografii a astronomii (k okruhu jeho pøátel patøili
Tadeáš Hájek z Hájku, Jan Kepler a Tycho de Brahe), kterou od
roku 1584 také pøednášel.
Velké úsilí vìnoval organizaci mìstských škol. Za léta jeho
rektorování podléhalo univerzitì v Èechách 101 škol (v tom
nebyly poèítány školy církevní, tedy školy katolické
a èeskobratrské). Pro zvýšení jejich úrovnì založil roku 1591 pøi
Karlovì koleji vzorné gymnázium jako základ pro univerzitní
studium. Ve stejném roce byl císaøem Rudolfem II. povýšen do
šlechtického stavu. Na sklonku své kariéry se roku 1609 zúèastnil
jednání o univerzitní reformu a stal se èlenem evangelické
konzistoøe.
Martin Bacháèek zemøel v únoru 1612 v Praze a mistr Jan
Campanus Vodòanský se ujal vydání univerzitního sborníku na
jeho památku. Mnoho z Bacháèkova odkazu znièila bìlohorská
katastrofa, po níž pøešlo veškeré školství do rukou jezuitù.

„U mnohých domorodých kmenù i v celé øadì národù zejména ve
východní èásti svìta, patøí masáž dítìte k základním dovednostem
matky a toto umìní se pøedává z pokolení na pokolení. Naše
kultura je samozøejmì jiná a názor na vztah matky a dítìte,
výchovu prošel celou øadou až témìø radikálních zmìn. Koneènì
i my jsme dospìli k názoru, že hlazení a tìlesný kontakt
je dùležitým prvkem rodièovství. Mnozí z nás se však musíme
uèit, jak se s láskou dotýkat druhých a jak láskyplný dotyk
pøijímat.
Každé dìátko je citovì vnímavé již od narození a utváøejí se tak
základy pro jeho další vývoj. Jestliže napøíklad dítì vnímá své
okolí jako odmítavé, nemilující, nepeèující a nepøátelské, pak
vznikající úzkost bude škodit jeho øeèi, chování, schopnosti
navazovat vztahy a uèit se. A nedostatek lásky tak mùže zpùsobit
celou øadu psychických a zdravotních problémù. Lásku dìti musí
cítit, neustále jim musí být dokazováno, že jsou milovány. Jedním
z prvních dùkazù lásky je dotek - dotek milující matky. Dávejme
svým dìtem lásku! Milujme je! Dotýkejme se jich! Hlaïme je!
Nauème je i sebe dávat a pøijímat lásku. Usnadníme jim život
a uèiníme je šastnìjšími.
Masáže kojencù probíhají pravidelnì v MC Rožálek každé
pondìlí od 13.45 hodin a v úterý od 14.30 hodin. Jde o kurz
dotekové relaxaèní techniky k navození pocity pohody. Vychází
z jemného hlazení, pøi nìmž se nevyvíjí tlak a proto touto masáží
nelze ublížit. Masáže pùsobí preventivnì i léèebnì, odstraòují
poporodní trauma, stimulují krevní obìh a èinnosti orgánù,
zlepšují dýchání, pozitivnì ovlivòují dìti se specifickými
potøebami a zlepšují stav astmatikù, alergikù a ekzematikù. Poèet
dìtí ve skupince je max. 5, každému dìátku a mamince se
vìnujeme individuálnì, podle jejich potøeb. Masírovat mohou
chodit i tatínkové, babièky …. Pøihlásit se mùžete na tel. èísle
606 89 32 92 nebo 723 771 439. Vlaïka Drdová”
Pod vedením lektorky Martiny Matasové probíhá ve fitness ZŠ
v Havlíèkovì ulici každé pondìlí a pátek od 10 do 11 hodin
Cvièení pro ženy. Nabízíme možnost hlídání dìtí v dobì cvièení
v prostorách MC Rožálek .

z materiálù M. Chocholové

Již tøetím rokem jsme zahájili po prázdninách kurz Pøedškolák,

vybral J. Huk

pod vedením speciálního pedagoga paní Lenky Kutevové. Kurz

listopad
únor - strana
- strana
2226

ze života ve mìstì

probíhá každou støedu od 16.45 do 17.45 hodin v MC Rožálek a

výjimek, kde to nejenom snesu, ale kde se mi to i velmi líbí.

je urèený pro dìti od 4 let.

Navíc jeho kapelka výbornì rytmicky šlape, takže parádní

Od listopadu také rozjíždíme Výtvarku pro dìti a maminky

rozjezd.

pod vedením paní Aleny Konvalinové a paní Vendulky

Lenka Vychodilová (Lemura)

Bromovské. Nabízíme stejnì jako loni dva dny v týdnu - pondìlí
od 16.30 a ètvrtek od 16.30 hodin. Výtvarka je vhodná pro dìti i
od 2 let v doprovodu rodièù, ale i pro dìti starší, napø. 5 let bez
doprovodu rodièù. Téma hodiny se vždycky snažíme
pøizpùsobit tomu kterému vìku.
O prázdninách probíhala výuka angliètiny. Rožálek dostal
nabídku výuky Nìmèiny a proto vybízím všechny zájemce o
výuku, aby se pøihlásili na tel. 723 771 439 nebo osobnì v MC
Rožálek.
Stejnì jako loni, pøedloni … pøijde 5.12. v 17 hodin do Rožálku
Mikuláš, andìl a èert. Zveme vás na setkání s Mikulášem a jeho
doprovodem v prostorách MC Rožálek a Husova sboru. Pro dìti
budou pøipravené balíèky a rodièe budou mít možnost zakoupit
drobné výrobky dìtí a rodièù z MC Rožálek.
Zveme všechny, kdo se doma nudíte, chybí vám spoleènost lidí s
podobnými zájmy. Zveme všechny, kdo se potøebujete poradit
nebo si jen popovídat.
Za MC Rožálek Jitka Šatavová
723 771 439, www.centrumrozalek.org

LEMURA, nìkdy luzná, jindy hrùzná a muzikanti kolem
únìtického „sklepáckého“ starosty Vladimíra Vytisky, to byl pro
mì osobnì pøekvapivý vrchol veèera. Znal jsem, samozøejmì,

ROZKØIK 16.9. 2006

èásteènì jejich produkci z divadla Sklep, z Limonádového Joa èi

Od samého rána se honily nad Roztokami mraky, odpoledne se

z nahrávek, ale takhle kabaretnì mi to krásnì sedlo, a myslím, že

dramaticky setmìlo a ve vzduchu byl cítit déš, vítr jej však

nejenom mnì ale i dalším posluchaèùm. Vynikající divadelní

odfoukl kamsi ke Kralupùm, takže i druhému koncertu

kreace Lemury Lepé a hudební vtípky mì dokonale pobavily, že

hudebního festivalu ROZKØIK poèasí nakonec pøálo.

jsem se místy až za bøicho popadal. Prostì bezvadná zábava.
Zdenìk Juraèka a Ondøej Hejma (Žlutý pes)

Nohaband

ŽLUTÝ PES odvedl to, co se od nìj oèekávalo, pøitáhl lidi a

Hned první skupina - NOHABAND - vytvoøila pøíjemnou

byla to show, ale upøímnì se pøiznám, že aèkoli chlapci odvedli

hudební atmosféru, která vlastnì všem hudebníkùm i divákùm

poctivý výkon, nedá se srovnat s jejich koncertem blahé pamìti v

vydržela po celý veèer a noc. Pøiznám se, že pøíliš nemiluji

Litomyšli èi v Lucernì (první pol. 90. let), byla z toho cítit

zpìváky vysokým hlasem, Jakub Noha je však jednou z mála

muzikantská rutina, aèkoli se Hejma, jako leader kapely, velmi
snažil a publiku se líbil.
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Závìr obstarali roztoètí PUBCULTURE, o kterých nesmím
øíkat, že jsou mladí a nezkrotní, neb mi za to jejich frontman
vynadal, ale stejnì si to myslím, tak co bych to neøekl.
Každopádnì zde rovnìž našli své publikum a teèka za druhým
koncertem ROZKØIKU tak byla bezvadnì blues-rockovì
dokonána.

Ojedinìlý koncert
Pøekrásný zvuk trubky a varhan se nesl v nedìli 22. øíjna 2006
odpoledne z Husova sboru V podání pana Dimitara Peneva
Dimitrova na malou trubku (cornet) a pana Roberta Fuchse na
elektrické varhany, po øepnutí rejstøíkù jako doprovodné
cembalo. Oba umìlci jsou známí jako výkonní interpreti na

zleva: Vít Kahle, Vladimír Vytiska a Stanislav Boloòský

koncertních pódiích po celé Evropì. V Roztokách pøednesli
skladby vrcholného baroka napø. P. Vejvanovského, G. F.
Handela, Th. Albinoniho, J. S. Bacha (Chorální pøedehry) Jako
poslední skladbu uvedli suitu anglického skladatele J. Clarka,
jejíž poslední vìta je známý pochod dánského krále.
Pøíjemnì pøekvapil pøídavek - melodii známe jako znìlku
Eurovize, provedenou v dokonale propracované úpravì.
Oba umìlci hráli na špièkové nástroje znaèky Yamaha vysoké
technické úrovnì.
Škoda jen, že takový duchovní zážitek si pøišlo poslechnout asi
jen 10 lidí, což pøi poètu asi 6 000 obyvatel mìsta svìdèí
o ignoraci kulturních hodnot. Koncert byl vèas oznámen
v pøehledu kalendária i na vývìskách.
Možná, že pøekážkou bylo pøíliš pìkné poèasí nebo èasná
odpolední hodina èi povolební vášnì, které by se ale urèitì pøi
tak krásném kulturním zážitku mohly uklidnit.
H.a F. Šulcovi
Støedoèeské muzeum zve na výstavu:

Koncert se konal pod záštitou starosty mìsta Roztok, Mgr.

Jednou v roce na Vánoce II.

Stanislava Boloòského, který se pøi zdravici posluchaèùm sešel
na pódiu se svým kolegou z Únìtic, Vladimírem Vytiskou. Dále

Výstava historických vánoèních ozdob

patøí velký dík partnerùm festivalu, bez nichž by se akce

(14. listopad 2006 - 18. únor 2007)

nemohla konat - spoleènostem Eurocert, Vyšehrad 2000, firmì

Vánoèní ozdoby se zcela zøídka vystavují v muzeích jako

Døevobis Horomìøice, spoleènosti Adjust art, firmì Cyklo

samostatné exponáty. Jejich historie není tak dlouhá, lze je

Adam, Jiøímu Vydrovi (autorovi grafické podoby plakátù

sledovat posledních sto padesát let. První pøírodní ozdoby,

a letákù), manželùm Hliòákovým z obèerstvení U Šranìk

kterými byly oøechy nebo jablka, záhy vystøídaly pekaøské

a v neposlední øadì mìstu Roztoky, které této akci udìlilo

výrobky z marcipánu nebo tragantu. O sériovì vyrábìných

dotaci.

vánoèních ozdobách lze hovoøit až v poslední tøetinì 19. století.

(Dìkuji i Mìstské policii, že nakonec odjela, když si kdosi

Z pùvodnì vedlejšího produktu, vzniklého pøi výrobì sklenìné
bižuterie v domácích dílnách, se stal v

z Klecan ve 21.30 stìžoval na hluk….).
A tak se už v Roztokách tìšíme na další roèník festivalu
ROZKØIK, který opìt probìhne dvoukolovì - v èervnu a v záøí

desetiletí 20. století zajímavý
ní artikl, jehož výroba se

2007. Rádi bychom pokraèovali v podobné dramaturgii,
v jednání jsou následující kapely a interpreti: ETC a Vladimír
Mišík, KRAUSBERRY, Václav Koubek, Ester Koèièková,
MAJEROVY BRZDOVÉ TABULKY a další.
V rámci spolupráce s místní ZUŠ bychom rovnìž chtìli pozvat
mládežnický školní soubor - sám jsem chodil dlouhá léta do
hudebky, tak vím, co to pro dìti znamená, zahrát si na
opravdovém festivalu…
Vít Kahle
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Adventní koncert

z Nìmecka i do èeských zemí, nejprve na Jablonecko, poté na
Hoøicko a Vsetínsko.

se koná v nedìli 10.12.2006 v 15 hodin v Husovì sboru.

Sklenìným historickým ozdobám pøedcházely, ale zároveò jim

Na programu jsou skladby J.J.Ryby, W.A.Mozarta, J.S.Bacha,

i konkurovaly, ozdoby z rozlièných materiálù, zejména z papíru,

C.Francka, L.v.Beethovena. Úèinkují J.Koucká - soprán,

vaty, vosku, sklenìného vlákna nebo døeva. Èasto šlo o skuteènì

V.Mazáèek - housle, Z.Petráò - klavír. Koncert je podpoøen

drahé luxusní pøedmìty vyrábìné strojovì. Použité materiály se

grantem mìsta Roztoky, vstup dobrovolný

vzájemnì kombinovaly a zdokonalovala se jejich barevnost.
Druhá polovina 20. století pøinesla i nový trend do tohoto

Hnízda her - pøijïte si zahrát

odvìtví - umìlé hmoty.

Carcassone, Tikal, Ostrovy, Hrad, že je neznáte, nebo naopak
pøesnì víte, o co se jedná? To není dùležité, hlavnì pokud máte
chu zahrát si poøádnou deskovou hru. Od letošního podzimu má
kdokoliv možnost pøijít si zahrát nìkterou deskovou hru do
Hnízda her. Hnízdo se otevírá ve støedy od 17 do 19 hodin
v prostorách školní jídelny vždy jednou za 14 dní. Termíny a hry,
které se v nich budou hrát, naleznete na níže, na letáku a na
http://hnizda-her/roztoky.net . Pokud však pøinesete nìco svého,
mùžeme si zahrát i to.

Støedoèeské muzeum ve spolupráci se sbìratelkou Alicí
Zemanovou shromáždilo kolekci historických vánoèních ozdob
z muzejních a soukromých sbírek. Na výstavu darovali nebo
zapùjèili exponáty i souèasní výrobci - firma Rautis, a. s.,
výrobce perlièkových ozdob z Poniklé; Vánoèní ozdoby - DUV
družstvo, ze Dvora Králové; Neor, a. s., z Trhové Kamenice;
Moser, a. s.; Hoka z Rübenau, výrobce nìmeckých tradièních
vánoèních výrobkù ze døeva - a èeská muzea.
Výstava bude zahájena dne 14. listopadu 2006 v 17 hodin.
Na sobotu 2. a 16. prosince bude pøipraven pro návštìvníky
doprovodný program, montáž perlièkových ozdob firmou
Rautis z Poniklé.
Marcela Šášinková
Církev èeskoslovenské husitská Vás srdeènì zve ve ètvrtek
30.11.06 v 17.hod do Husova sboru - Husovo námìstí na
pøednášku Th. Mgr. Zdeòka Krušiny:
Kdy a co se hnízdí:

IZRAEL A PALESTINA
JAK NÁM O NICH NEVYPRÁVÌLI
Co se dìje na Golanských výšinách? Mezi kabalisty v Safedu.
Dvì Golgoty aneb Kde skonal Ježíš? Výlet do Jericha se

8. listopadu Da Vinci Code a další kostkové logikovky (trocha
logiky na temné podzimní veèery)
29. listopadu záøí Bang (rozjedeme to divokou pøestøelkou)

samopalem u hlavy. Tajemství svitkù od Mrtvého moøe.

13. prosince Hrad (vánoèní pøekvapení, aneb kdo zabije draka,

Pøednáška je doprovázena autentickou dokumentací

vyhrává)
Ondøej Marek
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Organizace zdravotnì postižených
má vyhrazenu pro plavání svých èlenù 1 hodinu týdnì v bazénu

nemuseli do školy. Nìkdy se i vymlouvali, ale jen do té chvíle, než
se starý pan øeditel Pritz šel podívat, jak to s tou øekou doopravdy
je.

VŠ v Suchdole, a to v pátek (kromì svátkù) od 15.45 do 16.45
hodin. Poplatek èiní 30 Kè, doprava je individuální. Je nutné se
prokázat žlutou nebo zelenou èlenskou legitimací organizace.
Ing. Marie Nadrchalová
SPCCH v ÈR, ZO Roztoky

Tøídní sraz roèníku 1924
Tichounce, tiše šumí les
tam nad Spáleným mlýnem.
Tichounce, tiše šumí les.
Na stráni kvete vonný vøes,
Co bylo, vše je jen stínem.
Už nikdy zpìt se nevrátí
Vzpomínali na školu, kde døíve byly oddìlené tøídy dívek
a chlapcù. Také, jak místo zemìpisu s panem uèitelem
Chlebeèkem sborovì zpívali na školních schodech výòatky
z „Prodané nevìsty“ a „V studni“. Zeptala jsem se, zda mìli také
tìlocvik. Tìlocvièna nebyla, takže pár „prostných cvikù“ ve tøídì
a pokud dovolovalo poèasí, cvièilo se na školní zahradì.

Našeho mládí zlatý èas.
Už nikdy zpìt se nevrátí.
Hlava se toèí závratí….
Kéž by nám bylo dvacet zas!
Staèilo by tìch padesát.
To by byl ten správný èas.

Ti pøespolní se mì ptali, zda už má roztocká škola svoji
tìlocviènu. Snad už se po tolika letech roztocké dìti doèkají!

Zd. Bínová

Popøála jsem všem hodnì zdraví. Všichni se tìší na další,
každoroèní sraz. Nashledanou opìt za rok.

Dne 21. 10. 06 se sešli v odpoledních hodinách v hotelu
Alexandra bývalí spolužáci z roztocké školy. Velkou
organizátorkou byla paní Zdenka Bínová, která mì požádala
o „pár foto pro spolužáky“. Z pùvodnì padesáti spolužákù se sešlo
patnáct. Byl to roèník, který nastoupil do novì postavené budovy
roztocké školy v r. 1935. Do „mìšanky“ docházeli žáci nejen
místní, ale i ze Žalova, Podmoránì, Úholièek, Únìtic a nejdále to
mìli „pøes vodu“ z Klecan. Samozøejmì, že chodili všichni pìšky.
Cesta do školy nìkterým trvala i pøes hodinu chùze. Klecanští
nìkdy høešili na vysoký stav vody, èi na tající ledy. V tu dobu

Renáta Koláøová

Záøí a øíjen v oddíle
orientaèního bìhu OK Roztoky
Celé záøí a øíjen byl ve znamení spousty závodù. Hned první
víkend v záøí se bìžely poslední dva závody žebøíèku B Èechy.
Výbornì si vedl Juráš Bìlohlávek, když v sobotu skonèil na 3.
a v nedìli na 2. místì. Tìmito vynikajícími výsledky vybojoval
v celkovém hodnocení èeského žebøíèku 2. místo v kategorii H14
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a získal tak licenci A, která mu umožní v pøíštím roce startovat
o kategorii výše mezi nejlepšími! Umístìní našich dalších
závodníkù: 35. Vojtìch Danìk a 39. Michal Vik v kategorii H16.
Následující víkend se od ètvrtka veèer do pátku konalo ve
Ferdinandovì soustøedìní støedoèeské mládeže. Mìlo sloužit
zejména k utužení kolektivu, nabrání nových zkušeností
a následnì pomoci pøi nominaci na MÈR oblastních výbìrù
žactva. Od nás se zúèastnili Adéla Brodská, Terka, Vašek a Jitka
Klinkerovi. V sobotu se úèastníci pøesunuli do Lázní Libverda,
kde se konal dopolední sprint v lázeòském parku a pøilehlém lese.
Odpoledne se všichni pøesunuli na odpolední štafety do Nového
Mìsta pod Smrkem. Zde se konaly i druhé nedìlní štafety. A jak se
našim daøilo? Sprint: 5. Adéla Brodská (D12C), 10. Terka
Klinkerová (D14C), 3. Vašek Klinkera (T3) a 5. Jitka Klinkerová
(D35). V sobotu odpoledne štafeta ve složení Terka Klinkerová,
Adéla Brodská a Zuzka Kozáková obsadila krásné 5. místo v D14.
V nedìli jim to už tak pìknì nevyšlo. O víkendu 23. - 24. 9. se
konalo Mistrovství republiky na klasické trati. Na tento velice
prestižní závod se probojoval i jeden náš zástupce - Vojta Danìk.
Ve své premiéøe na tomto závodì si nevedl špatnì a skonèil
v kategorii H16 na 54. místì. Mistrovství republiky štafet
a oblastních výbìrù žactva probìhla o víkendu na pøelomu záøí
a øíjna. Také my jsme zde mìli dva své zástupce bìhající za
støedoèeskou oblast: Juráše Bìlohlávka a Terezu Klinkerovou.
Výbornì zabìhla štafeta, kde jedním z èlenù byl J. Bìlohlávek.
Dobìhli na vynikajícím 8. místì. Druhý den se bìželo Mistrovství
republiky oblastních družstev. Naši bìželi za støedoèeskou oblast.
Výbornì bìžel støedoèeský výbìr ètrnáctiletých, dobìhl 4.!

TJ SOKOL ROZTOKY
V sobotu 14. øíjna se naši závodníci z oddílu R+D - Vojtíšek
Revák, Deniska Svobodová, Daneèek Saska a Ondrášek
Papoušek - zúèastnili Pøeboru všestrannosti župy Jungmannovy
pøedškolního žactva. Z celé župy do poøádajících Èernošic pøijelo
75 dìtí narozených v roce 2000 a mladších. Závody v atletice,
gymnastice a míèovém trojboji odstartovala starostka místní TJ.
My jsme soutìžili jen v atletice a míèovém trojboji.

závodníci zleva Vojta Revák, Deniska Svobodová,
Dan Saska a Ondra Papoušek

Výsledky oblastních závodù:
7. 10., Hutì pod Tøemšínem, D12 - 6. Adéla Davidová, 8. Žofie
Matìjková, H10 - 5. Matìj Nižòanský, H10L - 5. Tomáš Jíra, H16
- 6. Michal Vik, H35L - 15. Luboš Jíra
8. 10., Pohoøí u Jílového, D12 - 10. Adéla Davidová, 11. Žofka
Matìjková, D14 - 7. Tereza Klinkerová, H10L - 8. Tomáš Jíra,
H16 - 1. Michal Vik!
14. 10., Stará Hu, D12 - 12. Adéla Davidová, D35K - 8. Sylva
Matìjková, H10L - 3. Tomáš Jíra, H12 - 9. David László, H16 - 3.
Michal Vik
15. 10., Stará Hu, D12 - 2. Adéla Brodská, 9. Žofie Matìjková,
D35K - 12. Juliána Brodská, H10 - 7. Matìj Nižòanský, 8. Matìj
David, H10L - 1. Tomáš Jíra, 3. Filip Brodský, H16 - 5. Michal
Vik, H35K - 6. Artur Brodský
28. 10., Zakšín, D12 - 10. Žofie Matìjková, D35K - 4. Sylva
Matìjková, H10 - 6. Tomáš Jíra, H16 - 4. Michal Vik
Pokud se chcete dovìdìt více o našem oddíle èi o støedoèeské
oblasti, navštivte jejich stránky, http://roz.ini.cz (oddíl),
http://stredoceskaoblast.unas.cz (støedoèeská oblast orientaèního
bìhu).
František Pašek
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Z roztocké atletiky

Naše umístìní v atletice:
BÌH NA 40 m - Ondra Papoušek 27. místo (11,40s), Vojta Revák
28. místo (13,80s) a Deniska Svobodová 30. místo (17s).

Roztoky bìh na dráze - hodinovku. Za krásného poèasí se

HOD TENISÁKEM - Dan Saska 10. místo (7,5 m), Vojta Revák

zúèastnilo 6 závodníkù, mezi nimiž nechybìl ani nìkolika

16. místo (6,55 m), Ondra Papoušek 19. místo (6,2 m) a Deniska

zápisy v Guinessovì knize známý Vladimír Vidim, tentokrát

Svobodová 36. místo (3,02 m).

jako bìžec.

V sobotu 7.10.2006 uspoøádal oddíl atletiky pøi TJ Sokol

1. Pavel Bartoš

14 648 m

(40 kol)

2. Dušan Hošek

13 580 m

(37 kol)

3. Vladimír Vidim

13 440 m

(36 kol)

4. Ladislav Zámeèník

13 312 m

(36 kol)

5. David Ruèka

11 846 m

(32 kol)

6. Jan Kudrna

11 250 m

(30 kol)

ing. Jaromír Prokeš, starosta TJ Sokol

Roztoètí bikeøi dokonèují
Prakticky pøed rokem jsme vás informovali o tom, že se nám
podaøilo vybudovat bikový areál u vody blízko roztocké
penicilínky. V tu dobu bylo dole na „trati“ ještì neskuteènì práce
a jezdit se také poøádnì nedalo. Dnes už je to o poznání lepší.
Dne 14.10. byla na trati v tomto roce již naposled tìžká technika
v podobì bagru. Ten nám za jeden den neuvìøitelnì pomohl
a díky nìmu se zbylé hromady hlíny ležící neforemnì na okraji
trati pøesunuly na svá místa. Tím vznikla nejvìtší øada skokù, na
které jsme patøiènì hrdi. Ještì je potøeba je domodelovat pomocí
lopat a ruèního náøadí. Bez bagru si nikdo nedokáže pøedstavit,
co by bylo. Nakonec ale vše vyšlo.

SKOK DO DÁLKY Z MÍSTA - Ondra Papoušek 19. místo
(91 cm), Dan Saska 28. místo (75 cm), Vojta Revák a Deniska
Svobodová 38.-39. místo (0,46 cm)
A v míèovém trojboji:
HOD NA KOŠ - do koše míè spadl jen Danovi S. (2x) a Vojtovi
R.(1x) z deseti hodù.
HOD NA BRANKU - tam jsme byli úspìšnìjší: Dan S. (9x),
Vojta R. i Ondra P. (6x) a Deniska S. (3x) opìt z deseti hodù.
KOP NA BRANKU - Ondra P. a Vojta R. (4x), Deniska S. (2x)
a Dan S. (1x) z deseti kopù.
Za TJ Sokol Roztoky
Martina Sasková
TJ Sokol Roztoky pøijme správce areálu (nejlépe
dùchodce) na 4-5 hodin dennì od 1.1.2007. Bližší
informace podá ing. Prokeš, tel. 723 154 464.

Ale bohužel, i zde se ukázaly nenechavé èeské ruèièky (pokud
nebyly èeské, což se už dnes nedá vylouèit, pøedem se
omlouvám). Nìjaký „dobrodinec“ vìtšinu náøadí, které jsme
mìli a které mìlo alespoò nìjakou cenu, ukradl z naší zamèené
boudy na náøadí, kterou jsme pracnì postavili. Zøejmì si musel
dát práci, aby vylomil celé dveøe, ale co èlovìk neudìlá pro pár
lopat a pilu, že?!
Jinak zbylá èást trati funguje pøesnì tak, jak jsme si
pøedstavovali a na trati se objevuje èím dál tím více bikerù, jak
lokálních, tak i z Prahy ale i dalších mìst naší krásné zemì.
Pøevážná vìtšina si tra nemùže vynachválit. Spoustu lidí už
vídáme u nás prakticky pravidelnì a ti o našem areálu referují
dalším a dalším. Také to tak „dole“ èasto vypadá. Bikeøi jsou
všude. Tím se samozøejmì stáváme støedem pozornosti lidí, kteøí
jdou èi jedou kolem. Èasto jich je tam tolik, že si øíkáme, zda-li
by se pro nì nemìlo vybudovat nìjaké sezení. Práce je tu stále
dost, ale pøevážná vìtšina terénu je dokonèena. Nyní už zbývá
jen doufat, že nepøijde velká voda a že se všichni sportuchtiví
jedinci vydovádí bez újmy na zdraví. Díky moc všem lidem,
kteøí nás jakkoliv podporují.
Jakub Sláma
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Fotbalový podzim 2006
Muži / III.tøída - skupina B
6. kolo (23.9.2006)
VŠENORSKÝ SK - SK ROZTOKY 3:2 (1:1)
Branky Roztok: Koláø Jan, Šulc-Seidl Bohdan
7. kolo (30.9.2006)
SK ROZTOKY - SOKOL ZBUZANY 1:0 (1:0)
Branka: vlastní
8. kolo (7.10.2006)
SOKOL ÈOS STØEDOKLUKY - SK ROZTOKY 3:3
(2:2)
Branky Roztok: 2x Èížek Martin a vlastní
9. kolo (14.10.2006)
SK ROZTOKY - SK TØEBOTOV 3:0 (1:0)
Branky Roztok: 3x Gabèo Martin
10. kolo (21.10.2006)
SK ROZTOKY - SK KAZÍN 1:0 (0:0)
Branka: Èížek Martin (p)
Tabulka

5. tradièní knižní trh pro ZŠ Roztoky
Pøijïte si nakoupit vánoèní dárky na knižní trh v roztocké
škole za ceny nižší než v knihkupectvích a zároveò svým
nákupem pomozte škole
Výtìžek z prodeje bude použit na nákup školního vybavení. Z
pøedchozích roèníkù jsme pro školu nakoupili: žínìnky pro školní
tìlocviènu, knihy a CD-ROMy pro školní knihovnu, zvukovou
aparaturu, drobné hudební nástroje pro výuku hudební výchovy
za celkem 63.843,- korun.

v pátek 8.prosince 2006 15-18 hodin
v sobotu 9.prosince 2006 9.30-13 hodin
ve školní jídelnì ZŠ Roztoky
Co bude v nabídce: novinky zajímavých nakladatelství,
encyklopedie a knihy pro dìti a mládež, drobné umìlecké
pøedmìty.
Knihy Vám na pøání dárkovì zabalíme.

Dorost / okresní pøebor - skupina B
5. kolo (30.9.2006)
SOKOL HOSTIVICE - SK ROZTOKY 4:1 (2:0)
Branka Roztok: Procházka Jan (p)
6. kolo (7.10.2006)
SK ROZTOKY - AFK HOROMÌØICE 5:3 (2:0)
Branky Roztok: 2x Boroš Benedikt, Kapitán Jakub, Káral
Adam, Koráb Martin
7. kolo (14.10.2006)

Knižní trh pøipravujeme již 5. rokem a bude hodnì práce,
neobejdeme se bez pomoci dobrovolníkù, rodièù a všech
pøíznivcù školy. Prosíme proto všechny, kteøí nám chtìjí
pomoci, aby pøišli na schùzku pøípravného výboru knižního
trhu v úterý 14.11.2006 v 19 hodin do knihovny roztocké
školy (v družinì) a tam se poradíme, jak na to. Pokud mùžete,
pošlete pøedem e-mail nebo SMS.
Na všechny se tìší Martina Krátká
martina.kratka@seznam.cz, Tel.775 581205

AFK LIBÈICE - SK ROZTOKY 1:5 (0:3)
Branky Roztok: 3x Boroš Benedikt, Koráb Martin, Moravec
Petr
8. kolo (21.10.2006)
SK ROZTOKY - SK KAZÍN 3:1 (3:0)
Branky Roztok: Boroš Benedikt, Procházka Jan (p), Koráb
Martin
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8 gólù - Boroš Benedikt
7 gólù - Juráèek Tomáš
Kopeèný Vít
6 gólù - Kapitán Jakub
Koráb Martin
5 gólù - Èížek Martin
Vondra Filip

Tabulka

„dorost“
„pøípravka“
„žáci“
„žáci“
„dorost“
„áèko“
„pøípravka“

Aktuální informace, rozpisy utkání a podrobnosti k již
odehraným utkáním mùžete najít na našich webových stránkách
www.skroztoky.cz.

Žáci / okresní soutìž - skupina C
4. kolo (24.9.2006)
SK ROZTOKY - AFK LIBÈICE 0:0

Martin Rambousek

5. kolo (1.10.2006)
SOKOL ÈERVENÝ ÚJEZD - SK ROZTOKY 2:3 (1:1)
Branky Roztok: 2x Hodan Richard, 1x Koneèný Jaroslav
6. kolo (8.10.2006)
SK ROZTOKY - SOKOL JENEÈ 9:4 (5:1)
Branky Roztok: 5x Valík Luboš, 2x Kapitán Jakub, 1x Hodan
Richard a Šmíd René
7. kolo (15.10.2006)
AFK HOROMÌØICE - SK ROZTOKY 1:11 (0:6)
Branky Roztok: 4x Valík Lubomír, 3x Kopeèný Vít,1x Hodan
Richard, Kapitán Jakub, Matys Michal, Šmíd René

Dr. Èenìk Rýzner
Èeský archeolog, absolvoval gymnázium a poté studoval
v Olomouci na medic.-chirurg. ústavu. Roku 1867 se stal
obvodním lékaøem v Roztokách u Prahy. Vedle svého povolání
se vìnoval (od roku 1875) i archeologickým výzkumùm v okolí,
zejména na Levém Hradci, u Únìtic, na vrchu Øivnáèi a v okolí
obce Èerný Vùl. O svých výzkumech napsal øadu èlánkù do
odborných èasopisù, stál v èele Spolku pøátel starožitností
èeských a byl èestným èlenem i øady dalších sdružení.

Tabulka po podzimní èásti

Pøípravka / okresní pøebor - skupina C
5. kolo (30.9.2006)
SK ROZTOKY - SOKOL DOBROVÍZ 13:0 (4:0)
Branky Roztok: 5x Juráèek Tomáš, 3x Vondra Filip a Buchta
Štìpán, 1x Hadáèek Jakub a Raitmajer Miroslav
6. kolo (7.10.2006)
VŠENORSKÝ SK „B“ - SK ROZTOKY 1:0 (0:0)
7. kolo (14.10.2006)
SK ROZTOKY - RUDNÁ 0:3 (0:0)
Tabulka po podzimní èásti

„O pohár Slávy Klusta“ aneb nejlepší roztocký kanonýr:

Roztocký lékaø a archeolog Dr. Èenìk Rýzner s chotí v den

Tabulka støelcù:
15 gólù - Hodan Richard
11 gólù - Valík Lubomír

jejich Zlaté svatby 7.10.1917 (* Horní Studénky
„žáci“
„žáci“

u Šumperka 9.1.1845, † v Roztokách 12.2.1923)
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ze života ve mìstì

Ve svém domì è.p. 70 (fotohádanka z 10/06) mìl do roku 1914

Osada se nacházela na východní stranì Kozích Høbetù. Je

ve tøech místnostech pro veøejnost zpøístupnìny bohaté

zajímavé, že pravìcí lidé vždy dbali na to, aby od svých nebožtíkù

geologické, paleontologické, archeologické, etnografické

byli oddìleni vodním tokem, který zabraòuje, aby unikající

a historické sbírky, které zde obdivovali i svìtoví archeologové

energie zemøelých mìla negativní vliv na živé. A tak i zde byla na

Kopernicki, Virchow a Osborne. Èást sbírky byla darována

jednom vrcholu osada živých a na protilehlém, za hlubokým

Národnímu muzeu v Praze. Zbývající èást byla darována jeho

údolím, osada mrtvých.

vnukem Jiøím Rýznerem budovanému roztockému muzeu

(Úryvek z knihy Otomara Dvoøáka: Pole sluneèného býka)

v roce 1957.

Renáta Koláøová

Na náhorní planinì Holého Vrchu uèinil
roku 1879 roztocký lékaø a nadšený

Nová hádanka 11/06

amatérský archeolog Dr. Èenìk Rýzner
senzaèní objev.
Odhalil zde rozsáhlé pohøebištì dosud
neznámé kultury, která je od té doby
nazývána „únìtickou“. Pravidelné øady
hrobù o jednotné šíøce 1,5 m, oddìlené
metrovými ulièkami. Všichni mrtví leželi
na pravém boku v pokrèené poloze, jako
by spali, s hlavou k jihu a tváøí
vycházejícímu slunci. Proto se pro nì ujal
populární název „skrèenci“. U každého
stála zvláštní malá nádobka vyplnìná
hlínou.
Stejnì pravidelnì byla uspoøádána jejich
obydlí, dlouhé døevìné chaty; v každé
z nich zøejmì spoleènì žil jeden rod.

Co zde bývalo?

odraz 11/06 - strana 35

inzerce

INZERCE
Prodám ložnici z leštìného mahagonu, skøínì s nástavci,
toaleta s taburetkou, cena 5.900.-Kè a el.sporák, cena 900.-Kè.
Telefon: 604 458 629 nebo 220 910 433 veèer.
•••••
Prodám mosazný køišálový devítiramenný lustr s velkými
ovìsy. Pùvodní cena 25 000,- Kè, nyní za 6 000,- Kè. Nutno
vidìt. Tel.: 728 012 708.
•••••
Prodám akvárium s osvìtlením - obsah 1080 litrù,
vzduchovaè, teplomìr, ohøívaè. Cena dohodou,
tel. 732 742 435, 19-21 hodin.
•••••
Prodám rotoped ve velmi dobrém stavu za 800,- Kè.
mobil 737 366 944
•••••
Prodám plechové vany, decimálku se závažími, PB bomby
(10 kg), rùzný nábytek. Cena dohodou. Tel. 220 910 639 veèer
•••••
Prodám kompletní dìtské lyže na vìk 8 - 9 let.
Cena dle dohody. Tel.: 606 620 345.
•••••
Prodám dívèí horské kolo - cena 1000 Kè. Tel. 607 700 633.
•••••
Prodám nový RD v Roztokách - Solníky, 4+kk, garáž
s dílnou, koupelna, 2xWC, šatna, komora, prádelna se
sušárnou, 2 balkony, terasa, celková užitná plocha 180 m2.
Pøíprava na: krb, alarm, garážová vrata na dálkové ovládání,
elektrobrána, mìstský vodovod a kanalizace, plyn, ústøední
topení plynové, telefon. Pozemek 640 m2, z toho zastavìná
plocha 117 m2. Kolaudace v prosinci 2006.
Cena bez vnitøních úprav (podlahy, obklady, sanita, dveøe)
6 300 000 Kè, s veškerými úpravami 6 800 000 Kè. Úpravy
dle výbìru zájemce. Tel. 728 604 210.
•••••
Prodám 2 ks keramické umyvadlo - baterie nástìnná, 1 ks
keramické umyvadlo - baterie stojánková (vèetnì), mrazák
40 litrù - výborný stav. Tel. 233 910 033.
•••••
Prodá se oválný stylový stùl 110/130, rozkládací, 4 židle
s potahovou látkou šedo-modrou, tøešòové døevo, výrobek
Francie, cena 35 000 Kè. Stìhování - spìchá.
Tel. 220 912 005.
•••••
Prodám golfové hole zn. Baby Dreams vèetnì nánožníku
za 800,- Kè. Volejte, prosím do 18 hod. Tel. 777 605 025.
•••••
Prodám velký rozkládací gauè pro 2 osoby. Pùvodní cena
15 000,- Kè, nyní za 3 000,- Kè. Tel.: 728 012 708.

•••••
Prodám nový postøikovaè na ovocné stromy
i s pøíslušenstvím. Mosazný nástavec 3 m + hadice 3 m.
Pùvodní cena 1 600,- Kè, nyní za 300,- Kè. Tel.: 728 012 708.
•••••
Prodám velmi pìkné støíbrné thuje od 160 do 180 cm
s balem. Cena dohodou. Tel. 220 911 762.
•••••
Prodám garáž v Roztokách, ul. 17.listopadu, 30 m2, tøífázový
proud. Dále pøenechám zeminu pouze za odvoz.
Tel. 220 912 371.
•••••
Koupíme menší stavební pozemek v kdekoliv v Roztokách,
tøeba i se starou chatkou; ne vìtší než 500 m2 za rozumnou
cenu. Tel. 604 788 073.
•••••
Koupím starší byt pøed rekonstrukcí v Roztokách, v osob.
vlastnictví, min.3+kk nebo 3+1, do 2,5 mil. Kè.
Tel.: 608 731 434, mail: brandys@brato.cz
•••••
Koupím 2 zimní fusaky pro dvojèata. Do 500 Kè za oba.
Tel. 604 627 868.
•••••
Vymìním náhrobní desku pro 2 urny ve Strašnicích hned
vedle obøadní sínì za místo na høbitovì na Levém Hradci.
Tel. 602 262 850.
•••••
Hledám stálou práci v Roztokách jako napø. úklid kanceláøí,
pøípadnì domácností mohu docházet každý den po 17.00 hod.
Kontakt 604 705 188, e-mail: mikrobiologie@seznam.cz
•••••
Hledám uèitele angliètiny - pro zaèáteèníka, v odpoledních
hodinách. Tel.: 736 534 851. Dìkuji za nabídky.
•••••
Chcete douèit angliètinu? Douèuji ve správném akcentu
i zaèáteèníky a pokroèilé za 150 Kè/hodinu. Tel. 721 500 842.
•••••
Hledám uèitele(ku) španìlštiny v Roztokách - kurz pro
zaèáteèníci. Termín výuky dohodou. Kontakt Iveta a David
Kutišovi 606 473670, 602 355 486.
•••••
Hledám pomocníka (zedníka) na dostavbu rodinného domu
v Roztokách na období listopad až duben (betonování, omítání
stìn, sádrokartony, dlažby...). Kontakt na tel. 779 282 720.
•••••
Žena se dvìma dcerami (17 a 8 let) a malým pejskem hledá
v Roztokách pronájem 2+kk (nebo 1+1 nebo 2+1). Slušné
Èešky. Prosím spìchá. Tel. 604 459 552.
•••••
Pronajmu garáž v Tichém údolí cena dohodou
telefon 220 911 007.
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•••••
Pronajmu byt v rodinném domku 2+kk, èásteènì zaøízený,
nejlépe 1-2 dospìlým osobám èestného jednání.
Cena 8000 Kè/mìsíc vèetnì spotøeby.
Tel. 605 804 195 nebo 220 912 378 veèer.
•••••
Pronajmu zdìnou garáž v ul. 17. listopadu, elektøina, voda.
Dále prodám levnì nové regulaèní ventily kyslík, plyn
k autogennímu sváøení. Nepoužité, v orig. balení.
Tel. 233 910 037 po 18. hodinì.
•••••
Pronajmu øadovou garáž Nad Èakovem se zavedenou
elektøinou. Dohoda. Tel. 220 911 741.
•••••
Mladý muž, nekuøák, hledá pronájem jedné místnosti
s vlastním sociálním zaøízením nebo garsoniéru, 1+kk
v Roztokách. Pøedem dìkuji za nabídky.
Tel. 776 152 947.
•••••
Pøijmu bìžný úklid domku nebo bytu, 1-2x týdnì
v Roztokách nebo v Žalovì. Tel. 607 944 655.
•••••
Hledáme spolehlivou paní z Roztok na pravidelnou pomoc
(cca 1x týdnì) v domácnosti, pøedevším žehlení a úklid
rodinného domu v Roztokách - Solníkách. Cena dohodou.
Tel. 602 365 740
•••••
Hledáme spolehlivou paní na pravidelnou pomoc (cca 1x
týdnì) v domácnosti ve Velkých Pøílepech. Tel. 736 527 150.

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
Podìkování starostovi a pracovníkùm mìstského úøadu za
gratulace k životnímu jubileu zaslali:
Vladislav Batìk, Vratislav Beran, Ing. Rudolf Dittrich, JUDr.
Ivan Grék, Gertruda Gréková, Jaroslava Hroudová, Libuše
Matìjková, Ludmila Šindeláøová, Hana Jonová, Olga Turková,
Anna Hejhalová, M. Kholová, Vìra Fleischmannová, Ilona
Kaszineczová, Dagmar Burešová, Ivan Beòo, Ing. Kamil Pelich,
Vlasta Hradcová, Jitka Kendíková, Kvìtoslava a Milan
Ledeckých, Stanislav Èáslavka

Dìkujeme všem obèanùm, kteøí nám zaslali projevy
soustrasti k úmrtí našeho pana manžela, tatínka,
dìdeèka, bratra a strýce Josefa Šenfelda, a také
dìkujeme všem obèanùm, kteøí ho doprovodili k jeho
poslednímu spánku.
Vìnceslava Šenfeldová s rodinou.
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NÁZORY, OHLASY, KOMENTÁØE
Staronová „skládka“?
Dìlím naše spoluobèany do dvou skupin podle jejich vztahu
k pøírodì, poøádku a èistotì. Do první, vìtší skupiny patøí ti z nás,
kteøí se aktivnì podílejí na vzhledu svého bydlištì a jeho okolí
nebo ho alespoò udržují v pøijatelném stavu.

O velkých vìcech rozhodují náhody
Urèitì si ještì vzpomenete na velkou aféru kolem pøepoèítávání
hlasù pøi posledních prezidentských volbách ve Spojených
státech. O vítìzství George Bushe rozhodlo pár tisíc hlasù,
nepatrný zlomeèek ve tøistamiliónovém národì.
Skoro smìšných 24 lístkù rozhodlo nedávno o tom, že bývalý
èeský premiér ještì z dob federace a pozdìjší pøedseda horní
parlamentní komory Petr Pithart si svùj pobyt v Senátu prodlouží
o dalších šest let.
A u nás v Roztokách? Zhruba stejný poèet preferenèních hlasù,
jako rozhodl o senátorském køesle pro Petra Pitharta, posunul do
zastupitelstva dosavadního šéfa stavebního úøadu Milana
Veselého. Kdyby mu chybìly, jmenoval by se místostarosta dnes
jinak.

Ve druhé skupinì jsou ale lidé, kteøí naše životní prostøedí
naopak nièí - tøeba rozbíjením sklenìných vývìsek,
vysypáváním odpadkových košù, pohazováním PET lahví,
papírù a jiného nepoøádku po ulicích i kdekoliv jinde.

A výsledek celých povolebních vyjednávání by se zøejmì
zmìnil, kdyby se po skonèení oficiálního programu na
posledním jednání mìstské rady, nìkdy po desáté veèerní
v družné diskusi o vìcech pøíštích, starosta nezmínil o termínu,
na který chce svolat ustavující zasedání nového zastupitelstva.
Pùvodnì se totiž podle starostova zámìru mìli zastupitelé sejít
až v pøedveèer dušièek, tedy prvního listopadu. Jenže v tu dobu
jeden z radních, kolega Jiøí Landa, mìl být už na palubì letadla
míøícího na jihoamerický kontinent. Jiøí Landa si na svùj odlet
vzpomnìl, starosta termín posunul - a zeptejte se ho, jestli nìkdy
toho pozdìji náhodou nelitoval...
Jarda Huk

Podìkování
Pondìlní ustavující schùze roztockého zastupitelstva nepøinesla
pøekvapení. Vedení obce bylo zvoleno podle dohodnutého
scénáøe a nešlápnu jistì vedle, když našim pøedstaveným popøeji
úspìch.

Za finskými domky a garážemi v zalesnìném svahu byla kdysi
èerná skládka, kterou mìsto asi pøed 14 lety dalo zlikvidovat.
Prostor byl oplocen, aby nebylo tak jednoduché v nièení lesíka
pokraèovat. Stráò zùstala dost dlouho èistá, ale nyní se opìt našel
„chytrák“, který - snad na koleèku nebo dokonce ruènì - odnosil
do prostoru za plotem nejprve nìkolik automobilových sedaèek,
pak pneumatiky a po pár dnech i další nekovové zbytky jednoho
nebo nìkolika aut. Myslím, že by našim mìstským strážníkùm
nemìlo èinit velký problém zjistit pachatele (jistì není zdaleka),
možná že by se našli i oèití svìdkové pøestupku. Navíc, silnì
pochybuji o tom, že by se kdokoli tímto zpùsobem zbavoval
automobilu, nabytého legální cestou.
Byla bych moc ráda, kdyby se pùvodce této skládky postaral
o její likvidaci a uvedení svahu do pùvodního stavu.

Malé pøekvapení se ale vlastnì pøeci jen konalo. Nìjak
nezaznìla slova podìkování obìma mužùm, kteøí stáli ètyøi roky
v èele Roztok. Škoda, zastupitelstvo se neslo jinak ve vìcném,
nekonfliktním a svižném tónu.
Rád tedy zopakuji to, co jsem na stránkách Odrazu udìlal, když
se s místostarostenstvím louèil v roce 2002 Petr Tøíska.
Podìkuji obìma pánùm. Za trpìlivost, nikdy nekonèící èas,
který mìstu vìnovali, korektnost, pracovitost a úsilí, které
Stanislav Boloòský a Jaroslav Huk obci vìnovali, za
bezpochyby dobré úmysly, se kterými do úøadu pøišli a z nichž se
jim øada podaøila realizovat. Jsem pøesvìdèen, že obstáli se ctí
a rád jsem s nimi spolupracoval.
Dìkuji i svým kolegyním, které již do zastupitelstva
nekandidovaly, jmenovitì Martinì Mirovské a Jitce Tiché.

N. Vanková
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ní, nemile dotklo, doèetl jsem se dokonce o pøejmenování

Sázky se mají plnit
Øídím se tím, a aè v opozici, blahopøeji Martinu Urxovi
k zasednutí v mìstské radì, která se z nìjakých jazykovì

Odrazu, jak naznaèeno v titulku. Inu, kdo nic nedìlá, nic
nezkazí, a není èlovìk ten, aby se zalíbil lidem všem.

neuchopitelných dùvodù nazývá rada mìsta, zøejmì podle

Mohu ubezpeèit nyní i ty, kterým se poèetné èlánky mým

vzoru Divadlo národa èi Most Karla. Blahopøeji mu

jménem podepsané nelíbily, a už z jakéhokoli dùvodu, že jich

k olbøímímu množství schùzí, k chlebíèkùm, nepøíliš dobré

výraznì ubude. Poslední èíslo letošního roku bude mít v režii

kávì, defilé návštìv, které na radu pøicházejí, k pøívalu

už nìkdo jiný, patrnì nová redakèní rada ustanovená radou

informací, obèasné možnosti nìco ovlivnit víc a nìco ménì,

mìsta, a pokud se v ní budu vyskytovat, budu pøispívat jen

k noblesnímu oslovení, které s sebou funkce nese a zcela vážnì

v míøe pøimìøené øadovému èlenu tohoto sboru, a budu-li mít

také k pocitu odpovìdnosti, který tenhle post nese též.

náhodou pohnutky nìkomu šlápnout na kuøí oko, uèiním tak

Tomáš Novotný

s gustem a bez obav, že bych tím porušil neutralitu osoby
veøejnì èinné a z veøejných prostøedkù placené.
Jeden kousek historie mìsta, vymezený ètyøletým volebním

Hukoviny konèí, Odraz pokraèuje

cyklem, konèí, a na jeho posledních øádcích se sluší podìkovat.

Nedávno se mì jeden ze starostù obcí našeho pøemyslovského

Díky všem èlenùm redakèní rady, kteøí se za ty ètyøi roky

spolku zeptal, jak dlouho u nás už èasopis jménem Odraz

vystøídali, díky pøedevším Martinu Štifterovi, který si jako

vychází. Pøiznám se, že jsem mu pøesnou odpovìï dát neumìl

pøedseda redakèní rady vyzkoušel asi spíš horší stránky této

a že jsem musel lovit v domácím archivu, abych se dobral

role, a díky obèanùm, kteøí do Odrazu pøispívali.

aspoò pøibližného data. Nejstarší Odraz, už s hlavièkou

Hodnì štìstí a dobrých nápadù tìm, kteøí povedou mìstský

„odrazu ve vodì“, jejímž autorem je, tuším, Václav Kalenda,

èasopis v letech následujících, a vìøím, že Odraz zùstane

jsem našel z èervna 1994 (psalo se v nìm tøeba o nové skládce

i nadále jednou z vìcí, k níž se mùžeme hlásit i za hranicemi

u Úholièek), mám doma i revoluèní èísla Obèana z roku 1990,

našeho mìsta.

ale kdy vyšlo první èíslo Odrazu vùbec, to opravdu nevím.
Tøeba poradíte. Každopádnì celých tìch zhruba patnáct let
jsem do Odrazu dopisoval, vìtšinou jako èlen redakèní rady,
pìt let (1999-2002 a 2006) jako její pøedseda.

P.S.: A kdybyste doma objevili stará èísla Odrazu z dob jeho
prehistorie (do r.1994), zanechejte zprávu redakèní radì. Pro
poøádek v kronice mìsta a tøeba i proto, aby noví zastupitelé
k nìjakému výroèí pøisypali Odrazu do mìšce, aby mohl dostat

Psal jsem poctivì, z velké èásti „služebnì“ jako èlen mìstské

nároènìjší úpravu nebo barevný kabát.

rady povìøený záznamem z jednání rady a zastupitelstva, a psal
jsem rád, i když hlavnì ta služební èást byla vždycky chùzí na
hodnì tenkém ledì. Jen si to
zkuste napsat vyváženou,
jakžtakž ètivou a obsahovì
pøimìøenou zprávu ze
šestihodinového sezení
radních, aby z toho veøejnost
nìco pochopila, nikomu
nebylo ublíženo a aby se na
základì nešikovnì formulovaných vìt nevyrojilo ještì
víc spekulací, než se stejnì
vyrojí.
Obèas mi zbyl èas a místo i na
to, abych napsal nìco, co se dá
èíst, ba i nìco o tom, co bych
chtìl touto cestou obèanùm
sdìlit. Nìkoho se to, možná
s ohledem na dobu pøedvoleb-
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odstupující pøedseda
redakèní rady Jarda Huk

