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prolog, zprávy z radnice

První jednání rady mìsta po volbách

PROLOG

(ze 16. jednání rady mìsta dne 15. 11. 2006)

Vážení obèané mìsta Roztoky!

Prvního jednání rady mìsta v novém složení se zúèastnilo šest

Znáte mì jako èlovìka, který vždy a bez ohledu na oèekávané

zaèalo jednání již v 16.00 hodin a program byl hned úvodem

reakce mluví a píše o vìcech, které se mu nelíbí a o kterých se

doplnìn o sedm bodù, z nichž nejdùležitìjší byla problematika

domnívá, že jsou proti zájmùm obèanù tohoto mìsta. Tentokrát

týkající se kanalizace v ulici Levohradecká a Na Pískách

k vám chci promluvit jinak než dosud.

a rekonstrukce a rozšíøení MŠ Pøemyslovská.

Vánoce a Nový rok jsou svátky, kdy každý z nás, tak èi onak,

V úvodu zasedání radní jednomyslnì odsouhlasili zmìnu

zastaví všední bìh života, setká se s tìmi, které má rád nebo -

jednacího øádu, kdy všechna hlasování budou jmenovitá, tj. bude

i sám se sebou. Nelze je pøehlédnout. Vánoce a Nový rok jsou

jasné, kdo a jak hlasoval. Stejný návrh pøednese paní starostka

svátky symbolizující konec, ale pøedevším zaèátek. Pro mì

také na jednání zastupitelstva.

radních ze sedmi. Jiøí Landa byl pøedem omluven. Netradiènì

osobnì jsou letošní svátky více než kdy jindy symbolem nového
zaèátku. Do komunální politiky jsem vstupovala s pøáním dobøe
sloužit obèanùm Roztok, naslouchat a rozhodovat v zájmu mìsta
a lidí, kteøí v nìm žijí. K tomu, abych v novém roce mohla své
pøedstavy a pøání uskuteènit, potøebuji vaši pomoc. Potøebuji
vás, konkrétní obèany s konkrétními problémy, vašimi
pøedstavami a pøáními. Jenom tak to dokáži. Proto vás v novém
roce vyzývám k návštìvì, k diskuzi s vaší starostkou. Pøijïte!
Pøijïte vždy, když si budete myslet, že je nìco nedobré, nìco je

Následnì byla projednávána tzv. ‚kauza žalovského zemníku',
kde rada mìsta z dùvodu, že se jedná o spor mezi dvìma
samostatnými privátními právnickými osobami, uložila
mìstskému úøadu, aby promptnì vyzval firmu CZ BIJO a.s.
vrátit již vyplacenou zálohovou fakturu ve výši 59.500,- Kè,
protože do dne 15. 11. 2006 mìsto neobdrželo žádné výsledky
geofyzikálního mìøení na pozemcích mìsta a neexistuje ani
smlouva mezi mìstem a dotyènou firmou.

problém, máte starost a pøijïte i tehdy, když budete vìdìt nebo si

Na základì návrhù jednotlivých volebních stran projednala rada

myslet, že se nìco podaøilo. Pomozte mi naplnit moji vizi.

nové obsazení komisí a podìkovala jejich dosavadním èlenùm.

Vìøím, že je dobrá. Vìøím, že je dobrá pro nás, pro všechny.

Vzápìtí pak rada mìsta jednala o tom, koho jmenovat
oddávajícím pro následující volební období. Nakonec se shodla,

Vážení moji spoluobèané, pøeji vám pokoj a dobro o tìchto
Vánocích. Pøeji vám radostná setkání s tìmi, které máte rádi,
pøeji vám zdraví, spokojenost a lásku v osobním životì a pøeji
vám, aby rok 2007 byl dobrým rokem pro vás i pro naše mìsto.
Ze srdce vaše starostka Olga Vavøínová

že oddávajícími budou všichni èlenové zastupitelstva. Ke svému
jmenování se budou moci vyjádøit na následujícím jednání
zastupitelstva.
Pøed závìreèným blokem velkých investièních akcí mìsta bylo
ještì odsouhlaseno prodloužení nájemní smlouvy panu
Kambulatu Kadievovi (azylant narozen v Rusku), schválena VI.
zmìna organizaèního øádu mìstského úøadu, kterou došlo ke
snížení systematizace pracovních míst MÚ o jedno pracovní

ZPRÁVY Z RADNICE

místo pracovníka zaøazeného do kanceláøe starosty (agenda
grantù, kultury, školství a informatiky) ke dni 31. 12. 2006.

Vážení roztoètí obèané,

Pro bouølivém, avšak nekonfliktním projednání situace okolo

poèínaje lednem 2007 bude každé první pracovní pondìlí

rekonstrukce kanalizace v ulici Levohradecká, kdy byli snad

v mìsíci dnem otevøených dveøí u starostky.

všichni pøítomní èlenové ve stavu tichého koprnìní zpùsobeném

Každý z obèanù mìsta mùže bez pøedchozího objednání

neprofesionalitou provedení celé akce, rada mìsta konstatovala,

pøijít a sdìlit mnì svoje názory, námitky a nápady.

že navýšení ceny díla bylo zavinìno postupem tehdejšího

Tìším se na spolupráci s vámi,

vedoucího odboru SRM panem Ing. Sovinou a požádala
Olga Vavøínová
starostka

kontrolní výbor, aby se podrobnì touto kauzou zabýval a navrhl
pøípadnou trestnìprávní odpovìdnost a možnost náhrady.
Obdobný závìr konstatovala rada v pøípadì rekonstrukce

Poslední letošní zasedání zastupitelstva mìsta se

a rozšíøení MŠ Pøemyslovská pøi posuzování nákladù na dílo

uskuteèní ve støedu 20. prosince - tradiènì od 18 hodin

a provedených víceprací a také doporuèila kontrolnímu výboru

v zasedací síni radnice. Program najdete s pøedstihem na

zabývat se touto kauzou s vyvozením konkrétní odpovìdnosti.

úøedních deskách a internetových stránkách mìsta.

prosinec - strana 4

Martin Urx
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Zaèátky jsou krušné
Pod novì instalovaným projekèním plátnem a provizornì
umístìným projektorem se novì složené zastupitelstvo poprvé
sešlo 22. 11. a nemìlo zrovna skromný program. St. Boloòský na
zaèátku zasedání navíc požádal o rozšíøení programu o nìkolik
bodù podle §88 zákona o obcích. Zde jen poznámka: po
nahlédnutí do aktuálního znìní zmínìného zákona se doèteme:
“§ 88 - zrušen zákonem è. 313/2002 Sb.“ Jinak zbìžnì šlo
o námitky pana Boloòského k nìkterým usnesením z pøedcházejícího zasedání rady mìsta.
Jednání zastupitelstva ale zaèínalo návrhem paní starostky na
zmìnu jednacího øádu, kdy by stejnì jako v radì byla automaticky
všechna hlasování veøejná a jmenovitá. Vìtšina zastupitelù byla
ale proti a nakonec prošel pouze kompromisní návrh, který
zjednodušuje vyvolání jmenovitého hlasování.
Mezi ty zajímavìjší body dále patøil návrh pana Drdy na zøízení
‚organizaèního výboru'. Výbor by byl v praxi složen z vedoucích
pøedstavitelù jednotlivých uskupení v zastupitelstvu a mìl by být
plénem pro pøedjednávání dùležitých rozhodnutí. Vìtšinový
názor ale nakonec znìl, že dùležité materiály, zejména rozpoèet,
se mezi jednotlivými šéfy pøedjednávají již tak, a není proto nutné
takový výbor zøizovat.
Velice diskutovaným bodem jednání byl ale návrh na zkrácení
odmìn èlenù zastupitelstva. V koneèném dùsledku by všichni
zastupitelé dostali pouze základní pøíspìvek ve výši 550 Kè
mìsíènì a další odmìny (za funkci pøedsedy komise èi èlena rady
mìsta) by nedostávali. Pro tento návrh nakonec hlasovali pouze
Vavøínová, Roškotová, Cihláø, Urx, Bendová, Moravcová, Král
a Jungwirthová, proti byli pánové Huk, Novotný, Boloòský,
Kubeèka a Matas a pro úplnost zdrželi se Veselý, Tondrová, Drda,
Stanìk, Landa, Kantor a Štifter. Kompromisnìjší protinávrhy,
kdy by se krátilo ménì, neprošly. Nakonec, když to vypadalo, že
si zastupitelé neodsouhlasí nic, prošel návrh na pøiznání pouze
základní odmìny s tím, že zbytek bude projednán na pøíštím
zasedání.
Nejdéle se asi jednalo o rekonstrukci kanalizace v ulici
Levohradecká. Tato zamotaná kauza se již pøesunula ze stavaøské
do právní roviny, proto bylo rozhodnuto, že dále o této akci bude
zastupitelstvo jednat až s kvalifikovaným posudkem od právníka.
Jen telegraficky: zastupitelstvo souhlasilo s bezúplatným
pøevodem od pozemkového fondu, stejnì tak od manželù
Butkových. Naopak úplatnì pøevede manželùm Šnajdrovým 2m2
pozemku v Žalovì. Oddávajícími se nakonec stávají Olga
Vavøínová, Stanislav Boloòský, Jiøí Král, Martin Štifter, Ladislav
Kantor, Milan Veselý, Martin Matas a Jaroslav Drda (zbytek
zastupitelù s díky odmítl).
To vše. V pùl jedenácté se zastupitelé rozešli do svých domovù.

Podpora kulturních akcí v Roztokách
v roce 2007
Dovoluji si požádat všechny poøadatele kulturních podnikù
v obci, kteøí se budou ucházet o pøíspìvek z mìstského rozpoètu,
aby svou žádost podali na pøedepsaném formuláøi (je k mání na
www obce nebo osobnì u tajemnice kulturní komise paní Vìry
Dìdièové), a to do 20. prosince 2006.
V tomto termínu se podávají žádosti o podporu akcí, které jsou
konány v prvním pololetí roku 2007, tedy do èervna 2007.
Formuláøe prosím smìrujte k rukám paní Vìry Dìdièové na
radnici.
Pøipomeòme, že akce, která se uchází o podporu z obecních
prostøedkù, musí být veøejnì pøístupná, konaná v Roztokách èi
Žalovì, mìla by výraznì obohatit roztocký kulturní
a spoleèenský život a pøíspìvek z obecních prostøedkù by nemìl
být jediným zdrojem financování.
Pokud žádáte o podporu více akcí, uveïte, prosím, prioritu
poøadí.
Drtivá vìtšina spolkù a sdružení také již požádala o dotaci na svùj
chod, o kontinuální podporu. Ty, které tak ještì neuèinily, mají
(výjimeènì) rovnìž možnost nejpozdìji do 20. prosince.
O výši rozdìlených prostøedkù rozhoduje zastupitelstvo.
V lednu èi únoru budou spolky vyrozumìny o pøidìlených
prostøedcích konzervativní poštou, na mìstském webu a na
stránkách Odrazu.
Tomáš Novotný
pøedseda kulturní komise

Zmìny nejen u nás
Volby jsou pøíležitostí pro volièe, aby projevili své mínìní a tøeba
taky zúètovali s tìmi, kteøí po ètyøi roky obec vedli. Roztoky
nebyly jedinou obcí, kde k úètování došlo, i když na druhou
stranu øada starostù své posty uhájila. Posuïte sami, jak to
v sousedních obcích a mìstech dopadlo.
Starostenské køeslo a s ním bøímì prací všeho druhu sedm dní
v týdnu ponesou dál Václav Kášek v Horomìøicích, Vladimír
Vytiska v Únìticích, Václav Vlk v Tursku, Jiøí Øíha ve Velkých
Pøílepech, Tomáš Divina v Úholièkách a Barbora Dezortová
v Okoøi. Souèet let jejich panování by jistì pøekroèil padesátku,
takže jde o hlavy obcí témìø legendární a do obecních kronik
nesmazatelnì zapsané. Cesta k obhajobì byla pro nì nicménì
rùzná a i následující osudy se budou asi lišit podle toho, jak
pevnou oporu mají ve svých zastupitelstvech. Pøílepští vìdí,
o kom je øeè. Pokud jste zaregistrovali inzerát v Odrazu, jímž
Vladimír Vytiska shání šafáøe pro svou obec, pak vìzte, že výše
uvedený starosta, pøemyslovské kníže, muzikant a „mlynáø“ se

Martin Urx
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rozhodl vykonávat funkci starosty neuvolnìného.

Elektrické svíèky na stromeèku doma i na venkovní výzdobì je

A kdo nastoupil na horkou židli poprvé?

tøeba zkontrolovat.

U nás paní Olga Vavøínová, jak jistì víte.

Požárù vánoèních stromkù rapidnì ubylo, jelikož skoro každá

V sousedním mìstì Libèicích nad Vltavou pan Pavel Bartoš ze
sdružení Libìhrad, které ovládlo radnici od sklepa až po pùdu.
V Lichocevsi, obci zahrnující i sousední Noutonice, pan Václav
Lautner.
Ve Statenicích nahradil Michala Pokorného pan Antonín Zeman.
V Holubicích a pøidruženém Kozinci bude vládnout paní Eva
Ježková.
A ve Svrkyni pùjdou volit v náhradním termínu, protože se pøi
podávání kandidátních listin opozdili nad zákonem stanovený
limit.
Díky všem, kteøí svou starostenskou misi skonèili, a hodnì štìstí
a pevných nervù ženám a mužùm, kteøí potáhnou nelehkou káru
obecních správcù dál. Kdo si nìkdy nìco takového, by o pøíèku
níž, vyzkoušel, ví, jak je pevných nervù i štìstí tøeba.
Jaroslav Huk

domácnost používá elektrické svíèky. Vìnujte ale pozornost
adventním vìncùm, kde jsou klasické svíèky a èasto pøi jejich
dohoøívání pøeskoèí plamen na samotný vìnec, který se snadno
vznítí a muže iniciovat nežádoucí požár.
Zvláštì malé dìti nenechávejme bez dozoru se svíèkou èi pøi
peèení v kuchyni. Bohužel, nìkdy staèí okamžik a úraz je tu. Co
dìlat v tìchto pøípadech:
Popáleniny a opaøeniny
Opaøeniny vodou a horkými nápoji jsou nejèastìjší v útlém
vìku. Grily, sporáky, vany, topná tìlesa a rùzné jiné tepelné
zdroje se stávají pøíèinou tepelných úrazù u dìtí starších.
První dùležité opatøení pøímo na místì je vydatné a ustavièné
chlazení popálených ploch. Pùsobí nejen proti bolesti, ale
omezuje i hloubku poranìní. Tekoucí studená voda má být
aplikována po dobu 15 až 20 minut. U rozsáhlých popálenin je
nutno dbát na vèasný pøísun tekutin a dostateèné tišení bolesti tedy co nejrychleji vyhledat lékaøskou pomoc.

Z èinnosti Sboru

Postižené plochy mají být pøed transportem kryty sterilními

dobrovolných hasièù

obvazy nebo pøežehlenými prostìradly. Masti nesmìjí být

Co se dìlo v mìsíci listopadu
V tomto podzimním období èlenové
výjezdové jednotky pøipravili
požární vozidlo na zimní provoz
a provedli drobné opravy. Vybraní

aplikovány! Všechna poranìní takového rázu musejí být léèena
lékaøem a u nìkterých pacientù je nutný pobyt v nemocnici. Opìt
je nutno pøekontrolovat, zda je dítì oèkováno proti tetanu.
Lépe je úrazùm i požárùm pøedcházet.
Ètenáøùm Odrazu pøejeme klidné Vánoce a šastný Nový rok.

èlenové jednotky absolvovali další
èást odborné pøípravy strojníkù a velitelù a zakonèili ji úspìšnou
závìreènou zkouškou. Toto školení
každoroènì poøádá HZS Støedoèeského
kraje. Jednotka v tomto mìsíci nebyla
operaèním støediskem Kladno povolána
k žádné události.
Jednotka by ráda uvítala nové zájemce
o tuto prospìšnou èinnost. Tato možnost
platí neustále a podmínka je pouze vìk nad
18 let.
Prevence
Blíží se èas Vánoc - èas velkých úklidù
a peèení.
Zvláštì v tomto, i když idylickém období,
bývá zvýšený poèet požárù i úrazù.
Dbejme vždy nìkolika zásad: zapálené
svíèky nenechávejme v domácnostech bez
dozoru.
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Renáta Koláøová a Vlastimil Drchota

školní okénko

a tìšili se na slíbené pøekvapení v pavilonu želv. Èekali tam na

ŠKOLNÍ OKÉNKO

nás dva plazi, které paní lektorka vzala do ruky a nechala
každého odvážlivce, aby si ho pohladil. Byl to slepýš

Vážení ètenáøi,

a korálovka. A vy mùžete hádat, který z nich je ještìrka a co je to

vítejte u pøedvánoèních informací o dìní v naší škole. Vìøím, že

svleèka. My to už víme.

si i v tomto adventním èase najdete chvilku k malému zastavení

Vìra Zelenková

a pøeètete si tuto naši rubriku, nebo je hlavnì o „našich“ dìtech,
pro které Vánoce pøevážnì chystáme. Mnoho dalších zpráv
a obrázkù si též mùžete prohlédnout na webové stránce:

Hudební veletrh

www.zsroztoky.cz. Za všechny pedagogy Vám pøeji krásné

V pátek 22. záøí jsme vyrazili do pražského Veletržního paláce

vánoèní svátky a mnoho pohody a úspìšných dní po celý nový

na Hudební veletrh Praha 2006. Po vstupu do rozlehlé budovy

rok.

nás nejprve témìø beznadìjnì pohltil velký dav návštìvníkù,
Vìra Zelenková

který se zájmem proudil mezi stánky vystavovatelù - výrobcù a
prodejcù elektronických i akustických hudebních nástrojù. Cíl

Uèíme se v NG
Dne 8. listopadu vyjela za novými poznatky do Národní galerie
2.A. Jak tuto netradièní výuku, nazvanou Pøíbìh èáry, hodnotí
samy dìti? Napøíklad Barbora Havlíková píše: „Vidìli jsme
drátovanou kavárnu. Povídali jsme si o vùních z pytlíèkù.
Kreslili jsme rùzné èáry. Pøivezli jsme si vlastní plakát. Nejvíc
se mi tam líbila noèní kavárna.“

naší cesty se ale nacházel v prvním patøe, kde byl pro žáky
nachystán doprovodný program: hudební divadélko Romaneto
a semináø skupinového bubnování Drumcircle. Pøedstavení
Romaneta hravou formou seznamovalo žáky se základními
principy hudby, nicménì tato produkce byla svým pojetím
pøece jen urèena menším dìtem, a tak se naši sedmáci
a devááci zaèali záhy trousit do pøedsálí. Zde byla pro nì

B. Hroudová

nachystána øada elektronických hudebních nástrojù, klávesami
poèínaje a bicími soupravami èi
hudebními poèítaèovými programy
konèe. Každý využil možnosti si na nìco
zahrát, ozkoušet ten èi onen nástroj ve
vlastních rukách. To, co nás ale všechny
skuteènì „vzalo“, byl Drumcircle:
rtuovitý lektor nás nejprve uspoøádal do
kruhu, každému pøidìlil nìjaký bicí
nástroj (nejrùznìjší africké bubny, bonga,
tamburiny, rumbakoule atd.) a doslova
nás vtáhl do spontánního svìta rytmu.
Spoleèné bubnování má velkou moc;
uvolòuje emoce hráèù (ne nadarmo je
jednou z metod psychoterapie) a pùsobí
na nì pradávnou silou, která je vlastní
pøírodním národùm. Místnost se tøi ètvrtì
hodiny rozechvívala vírem mocných
úderù a rytmických výkøikù hráèù, kteøí
náhle jako by byli jedno tìlo a mysl. A o tom právì hudba je cožpak se neøíká, že hudba je zpùsob komunikace, která

Pohladili jsme si hada
Každoroènì navštìvujeme s našimi sedmáky ZOO, kde pro nás
mají pøipraveny výukové programy odpovídající probíranému
uèivu. Tak jsme 16. listopadu vyrazili za plazy. S paní lektorkou
jsme prošli terárium s hady a ještìry, vyplnili pracovní listy,

všechny zúèastnìné sjednocuje? Jsem moc rád, že si naši žáci
spoleèné bubnování prožili na vlastní kùži, a tìším se zase
nìkdy pøíštì pøi jiné pøíležitosti na další spoleèné hudební
prožitky.

hádali stopy na odlitcích, zblízka si okoukli svleèky plazù
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Ondra Kulhavý

školní okénko

dobu blížících se Vánoc, a proto nìkteré dìti využily výstavy

Zajímavosti z výtvarné výchovy
Ve tøetím patøe naší školy pøibyla na chodbì zajímavá výzdoba.

k nákupu drobných dáreèkù. Škoda jen, že perníèky nebyly

Mají ji „na svìdomí“ letošní devááci, kteøí na staré vyøazené

jedlé, mìli jsme na nì velkou chu.

mapy namalovali dva rozmìrné obrazy. Jako námìt jim

M. Vacková

posloužily texty písní, které si poslechli a pøeložili, a poté
vymysleli jejich obrazové ztvárnìní. Šlo o písnì To be free od
M. Oldfielda a When I´m gone od Eminema. Jak se jim dílo
podaøilo, mùžete posoudit sami.
B. Valiová

Multikulturní výchova ve škole aneb Chceme být dobøí
kamarádi
Po celou dobu školní docházky upevòuje celý uèitelský sbor ZŠ
Roztoky bìhem výuky i mimo ni mezilidské vztahy ve škole.
Mezi spolužáky øeší a snaží
se odstraòovat nepøátelství,
posilovat smysl pro spravedlnost, solidaritu a toleranci.
V tomto mìsíci se žáci 3.A a
3.B velmi intenzivnì zamìøili na otázku:„Umíme být
zdvoøilí?“ Formou her,
dramatizací kladného a záporného chování, doplòováním
køížovek a dotazníkù jsme si
uvìdomili, co zdvoøilost
v sobì skrývá: POZDRAV,
OSLOVENÍ, OMLUVU,
PØÁNÍ, PODÌKOVÁNÍ,
PROSBU…
Budeme se snažit dodržovat
takové chování, aby nám bylo
spoleènì dobøe.
L. Rosièová a J. Srpová

Naše vánoèní pøáníèka putují do Norska
I letošní øíjen probíhal na 2. stupni ve znamení tvorby
vánoèních pøáníèek pro hnutí „Stonožka, aneb na
vlastních nohou.“ Vèas se nám podaøilo odeslat pøes 60
pøání do Norska a tìšíme se, že výtìžek za jejich prodej
opìt pomùže tam, kde je to nejvíce potøeba. Fotografie
nìkterých pøání si mùžete prohlédnout na internetových
stránkách školy.
B. Valiová

ŠD na „perníku“
V listopadu jsme s dìtmi školní družiny navštívili ve
Støedoèeském muzeu v Roztokách výstavu pod názvem
„Tvary a vùnì perníkù“. Kromì perníkáøských forem,
které si dìti mohly osahat, jsme se seznámili i se
zpùsobem jejich výroby. Vùnì perníkù nám pøipomnìla
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zprávy z radnice

dobu ukrýval Rudolf Vetiška, vyslaný z Moskvy na pomoc

ZE ŽIVOTA VE MÌSTÌ

odboji.
Jak již bylo uvedeno, odbojové skupiny pùsobily zpoèátku

Kapitoly z novodobých dìjin

vzájemnì izolovanì, nekoordinovanì. Na popud èetnického

Roztok a Žalova

strážmistra Melichara došlo na pøelomu let 1942-1943 k prvním

VI. kapitola - Doba okupace, odboje a nadìje 1938 - 1945 -

vzájemným kontaktùm pøedstavitelù jednotlivých odbojových

pokraèování

skupin. Na jednu z prvních vzpomíná pan Tomáš Jungwirth:

Pøi hodnocení odbojové èinnosti si zaslouží vzpomenout

„Praporèík èetnictva Melichar mne vyzval, abych se sešel
s hostinským Kauckým (jeho hostinec byl na Tyršovì námìstí

zvláštní zásluhy nìkterých obèanù a rodin:
§ MUDr. Rudolf Poledník (ordinaci mìl na Tyršovì námìstí nad
dnešní prodejnou kovového zboží) poskytoval lékaøskou
pomoc a ošetøení úèastníkùm odboje a hledaným osobám.

v prostorách, kde je dnes prodejna hraèek). Zavedl mne k nìmu
do hostince, ale nezùstal pøítomen dalšímu jednání. V hostinské
místnosti byl mimo Kauckého pøítomen jedinì Emanuel Švarc.
Mezi námi tøemi bylo dohodnuto: Odbojové organizace se

§ MUDr. Ladislav Tichý poskytoval nezištnì lékaøskou pomoc

pracovnì slouèí. Politickým vedením povìøen Kaucký,

úèastníkùm odboje, a koncem války øídil zdravotní pomoc,

zpravodajským vedením Melichar a Švarc, vojenským znalcem

léèení zachránìných vìzòù Transportu smrti.

urèen plukovník Wiesner a praporèík Spurný. Zpravodajskou

§ Pharm. Dr. Vlèek, roztocký lékárník, poskytoval léky ve

službu, listovní, telegrafní a telefonní spojení provádìt pøes
poštu Roztoky. Byl to pøímý kontakt a dohoda o spolupráci

prospìch odboje.
§ František Matìjka, roztocký faráø, se zapojil aktivnì do

s oprávnìnými èinovníky z ilegální organizace KSÈ a dalších

odbojové práce, poskytl vícekrát jídlo a úkryt hledaným

odbojových složek v Roztokách a s odpovìdným poštmistrem

osobám.

Josefem Pelcem. Šlo o spoleèný boj proti nacismu a spoleèný cíl

§ Jaroslav Melichar, strážmistr, zástupce velitele roztocké
èetnické stanice, pøedával vedoucím odboje informace

- svobodu“.
Lze soudit, že od té doby pùsobily odbojové skupiny

o pøipravovaných akcích policie a gestapa, o pátrání po

koordinovanì a na øadì akcí úzce spolupracovaly. Svìdèí o tom

obèanech, varoval osoby sledované gestapem apod.

napø. kurýrní služba pro skupinu Èervená sedma do Mnichovic,

§ Tomáš Jungwirth, váleèný invalida, využíval jako poštovní

dodávka dynamitu pro odbojovou skupinu v Poberouní.

doruèovatel pochùzkové èinnosti k tomu, že byl trvalou

Spoleènì byla pøipravována opatøení pro pøípad ozbrojeného

spojkou odbojových skupin v Roztokách i mimo nì. V r. 1944

povstání, obrany Roztok a Žalova, pøevzetí moci a státní správy.

ukryl, vybavil jídlem a doklady a pomohl zpìt na Slovensko

Výrazem byla dohoda o vytvoøení Revoluèního vojenského

dvìma úèastníkùm povstání, kteøí uprchli z nìmeckého

velení a Revoluèního národního výboru. Tyto spoleèné orgány

vìzení.

øídily odbojovou èinnost v Roztokách v dubnu 1945 pøi záchranì

§ Josef Sysel, poštovní montér a údržbáø hlavní telefonní

vìzòù z Transportu smrti a pøi kvìtnovém povstání.

ústøedny v Roztokách, pøi kvìtnovém povstání 1945 pøerušil

Odbojová èinnost byla velmi mnohotvárná. Bylo to získávání a

všechny telefonní spoje nìmeckých velitelství a posádek,

skrývání zbraní, shromažïování neevidovaných trhavin, pomoc

èímž byla znemožnìna jejich souèinnost a vytvoøeny

pronásledovaným ilegálním odbojáøùm a rodinám vìznìných,

podmínky pro to, aby se vzdaly.

sabotáže na pracovištích, zcizování a nièení pøepravovaného

§ Josef Špic, žalovský obèan, v jehož domku (èp.383, nyní
1423) bylo založeno za úèasti A.Vidima, J.Moláka, F Prokopa,
J.Špice a dalších III.ilegální vedení KSÈ a konány jeho
schùzky.
§ Václav Teresèuk, støelmistr ÈSD, který dodával odboji
trhaviny, pøi kvìtnovém povstání 1945 zastavil náložemi mezi
Kralupami a Nelahozevsí nìmecký pancéøový vlak.
§ Rodiny Pavlíkova a Junkova v Žalovì, u nichž se èasto
ukrývali odbojáøi stíhaní gestapem.

materiálu urèeného pro zbrojní výrobu, zapalování nákladu a
nièení ložisek vagonù, rozšiøování odbojových letákù a novin,
poslech zpráv zahranièního rozhlasu a šíøení jejich obsahu,
rozšiøování pravdivých zpráv o váleèných událostech a další.
Zdùraznit je tøeba skuteènost, že existence a èinnost ilegálních
odbojových skupin v Roztokách a Žalovì nebyla gestapem
odhalena. Lze právem soudit, že do tìchto organizací nepronikl
žádný konfident a byla dobøe dodržována pravidla konspirace,
utajení. Nespornì k tomu pøispìla i obìtavá, nebezpeèná èinnost
pracovníkù pošty a nìkterých pøíslušníkù èetnické stanice

§ Rodiny Øachova a Èerných z Roztok, u nichž se v r. 1943 delší

(pøipomeòme vrchního strážmistra Melichara, strážmistry
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Chmela a Košála). Pokud byli obèané Roztok a Žalova zatèeni,
vìznìni, pøíp. i popraveni, bylo to za ilegální èinnost mimo

umuèen v r. 1942 v koncentraèním táboøe.
Ø Josef Pilaø, nar. 14. 5. 1912, významný pracovník

Roztoky.

komunistického odboje, od r. 1939 v ilegalitì, nìkolikrát

Kromì odbojové èinnosti v bydlišti - Roztokách a Žalovì -

unikl gestapu. Zatèen 17. 2. 1944, popraven 28. 6. 1944

pùsobila øada obèanù v celostátních odbojových orgánech (napø.

v Drážïanech.

popravení Antonín Vidim a Josef Pilaø v orgánech KSÈ) nebo

Ø Antonín Øach, nar. 11. 12. 1897, èlen komunistického odboje

v odbojových buòkách na pracovišti (popravení Jaroslav

na pracovišti v Praze. Zatèen 7. 8. 1944, popraven

Mühlberger, Antonín Øach, vìznìní Karel Kokoška, Jan Reindl,

v pøedveèer konce války, 2. 5. 1945 v Terezínì.

Josef Ocman, Josef Špic, Miroslava Ryšavá, Julie Pavlíková,
a další).

Pøi povstání èeského lidu v kvìtnu 1945 padli:

Významnou souèástí boje za osvobození a obnovení

v V pražském povstání v boji na barikádách Jan Procházka,

Èeskoslovenské republiky byl odboj zahranièní, boj
v ès.jednotkách pùsobících po boku spojencù. Byli mezi nimi
i obèané bydlící nebo po válce usídlení v Roztokách a Žalovì :
V zahranièních armádách bojovali :

Ladislav Spìšný, Miroslav Vraštil.
v Jako èlen osádky pancéøového vlaku Orlík byl v boji smrtelnì
ranìn Josef Žirovnický.
v V boji s pøepadovým komandem SS jedoucím do obce

v poruèík Mojmír Sedláèek (po r.1989 povýšený na
podplukovníka), navigátor 311. ès. bombardovací perutì
v Britském královském letectvu (RAF). Úèastnil se 19
operaèních letù nad Nìmeckem, 16.9.1941 se nevrátil z náletu
na Hamburg.
v seržant Ladislav Hnilièka, pøíslušník ès.jednotky v Britském
královském letectvu (RAF), zahynul pøi letecké havárii.
v generál Antonín Pelich, jeden z velících dùstojníkù ès.polního
praporu na Støedním východì, pak v ès. jednotce ve Velké

Husinec byl zastøelen Antonín Krásný.
Ve vìzení nebo koncentraèním táboøe byli vìznìni až do
osvobození v r. 1945:
§ Karel Kokoška, zatèen 18. 2. 1941, vìznìn na Pankráci;
§ Anna Vidimová, zatèena 16. 11. 1943, vìzeò koncentraèního
tábora;
§ Jiøina Vidimová-Pospíšilová, zatèena 16. 11. 1943, vìzeò
koncentraèního tábora;
§ Antonín Vidim ml., zatèen 16. 11. 1943. vìznìn

Británii.
v plukovník JUDr. Jiøí Poláèek, dùstojník ès.polního praporu na
Støedním východì, pozdìji ès.obrnìné brigády ve Velké
Británii, úèastník obléhání nìmecké posádky v Dunkerque.
v Doc.MUDr. Elo Luža, DrSc. po útìku ze slovenského
internaèního tábora partyzán, pak pøíslušník ès.armádního
sboru v SSSR.

v Drážïanech;
§ Julie Pavlíková, èlenka „Pøedvoje“, vìzeò koncentraèního
tábora;
§ Matìj Sedláèek, otec Mojmíra Sedláèka, pøíslušníka RAF,
vìzeò koncentraèního tábora;
§ Kamil Pelich, syn Antonína Pelicha, pøíslušníka ès.jednotky

v Jaroslav Poøíz, partyzán, pak pøíslušník ès.armádního sboru
v SSSR.

ve Velké Británii, vìzeò koncentraèního tábora;
§ Ladislav Marek, vìzeò koncentraèního tábora;

Pøi hodnocení a popisu období nacistické okupace nelze
nevzpomenou tìch pøíslušníkù domácího odboje, kteøí položili
své životy v boji za svobodu nebo byli vìznìni v nìmeckých
káznicích a koncentraèních táborech.

§ Karel Guttmann, internován v rámci holocaustu, vìzeò
koncentraèního tábora;
§ Marie Majerová, internována v rámci holocaustu, vìzeò
koncentraèního tábora;

Za aktivní èinnost v odboji byli popraveni nebo umuèeni:

§ Jan Reindl, zatèen 1. 11. 1939, vìzeò koncentraèního tábora;

Ø Antonín Vidim, nar. 31. 12. 1895, komunistický a odborový

§ Lev Podolník, zatèen 11. 6. 1941, vìzeò koncentraèního

funkcionáø, èlen III. ilegálního ústøedního výboru, zajišoval
zásobování a finance pro odboj. Zatèen v r. 1943, popraven
28. 6. 1944 v Drážïanech.

tábora;
§ Josef Ocman, zatèen 11. 9. 1944, vìzeò koncentraèního
tábora;

Ø Jaroslav Mühlberger, nar. 21. 9. 1906, obìtavý organizátor
dìlnické tìlovýchovy, komunistický funkcionáø, èlen
odbojové buòky na pracovišti v Praze. Zatèen 27. 11. 1941,

§ Miroslava Ryšavá, vìzeò koncentraèního tábora;
§ Marie Gráfová, vìzeò koncentraèního tábora.
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Tragický byl osud roztockých obèanù židovské národnosti.
Jeden z pramenù uvádí 33 jmen umuèených a zavraždìných
v koncentraèních táborech. Ze všech odvleèených z Roztok
Jaroslav Mühlberger,
žalovský obèan, umuèený

a Žalova se vrátil jen nepatrný poèet dospìlých, z dìtí dle
dostupných svìdectví nikdo.

v koncentraèním táboøe
Vedle masového odporu obèanù Roztok a Žalova
k mnichovskému diktátu a jeho dùsledkùm pro republiku
a demokracii, vedle rostoucího rozsahu úèasti vlasteneckých
obèanù v odbojových organizacích se i v našich obcích
aktivizovaly fašistické a antisemitské živly. Nezùstalo jen
u letákù Vlajky a Národního tábora èeskoslovenského generála
Gajdy - fašistických organizací pøisluhujících okupantùm.
Objevilo se i nìkolik obèanù, kteøí se najednou k pøekvapení
Seržant Ladislav

sousedù hlásili k nìmecké národnosti. Naproti tomu nezdarem

Hnilièka, pøíslušník RAF

skonèil nábor mládeže do organizace „Kuratoria“, od níž si
zrádce plukovník Emanuel Moravec sliboval, že bude nástrojem
pøevýchovy èeské mládeže. Bohužel, našli se mezi èeskými
obèany i udavaèi a konfidenti gestapa (otec Mojmíra Sedláèka
zmiòuje udavaèe Novotného, Josef Špic zmiòuje konfidenta
Fialu, který má na svìdomí rozsáhlé zatýkání odbojáøù
v r. 1943). Jak již bylo døíve uvedeno, díky dobré konspiraci
a øadì vlastencù mezi èetníky a pošáky byly ztráty odbojových
Doc. MUDr. Elo Luža,
DrSc., partyzán
a pøíslušník ès.armádního
sboru v SSSR

pracovníkù v našich obcích minimální.
Pro pochopení složitosti té doby je tøeba mít na zøeteli, že
v našich obcích žili i pøed rokem 1938 obèané nìmecké
národnosti (podle sèítání z r. 1930 to bylo v Roztokách 71
a v Žalovì 8 obèanù). Po 15.bøeznu 1939 se jejich poèet
postupnì více jak zdvojnásobil. Masový pøíchod nebo prùchod
nìmeckých obèanù byl zaznamenán od r. 1944, kdy prchali pøed
postupující Rudou armádou.
Ani naše obce se nevyhnuly tomu, že zde byla od r. 1940
dislokována posádka wehrmachtu. V Roztokách byly nìmeckou

Miroslav Vraštil, padl

armádou obsazeny tyto objekty: 21.10.1940 èerstvì dostavìná

v boji na pražských

nová škola, Sakura, Maxmiliánka, sokolovna (sloužila jako

barikádách

sklad), Marešùv statek, hostinec U jelena, Wantochova vila
a ovèín (zde byli ustájeni konì). V nìkterých obdobích bylo
v Roztokách ubytováno až 2 000 vojákù wehrmachtu, z nichž
èást tvoøili letci - rekonvalescenti z letištì Klecany. Až do r. 1945
nebylo zaznamenáno, že by se wehrmacht angažoval
v násilnostech proti èeskému obyvatelstvu. Po poèáteèních
oslavách vítìzných tažení zaèátkem války jim po r. 1942 sklapl
Josef Žirovnický, smrtelnì
ranìn v boji jako

Ve výètu mocenských orgánù protektorátu nelze opomenout tzv.

pøíslušník pancéøového
vlaku Orlík

høebínek.

Vládní vojsko. To bylo zøízeno již 25.7.1939 v síle cca 8 000
mužù. Bylo vyzbrojeno pouze lehkými pìchotními zbranìmi
(pistolemi, puškami a lehkými kulomety). a bylo urèeno pro
strážní službu. Starší obèané možná vzpomenou na strážní
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budky na skalách nad železnièní tratí - stanovištì stráží vládního

Lidice a 24. 6. Ležáky, po desítkách byli odsuzováni stanným

vojska støežícími tra pøed poškozením, diverzemi, vzájemnì

soudem a popravováni i za malièkosti èeští obèané. Z Roztok

telefonicky spojenými s velitelstvím. V r. 1943 bylo vládní

byli v té dobì zatèeni Antonín Vidim, jeho manželka Anna

vojsko odvoláno a pøesunuto k ochranì tratí a objektù v Itálii.

a dcera Jiøina Vidimová-Pospíšilová. Státní správa byla plnì

Zde se øada z jeho pøíslušníkù zapojila do italského

podøízena okupantùm - i v našich obcích byla rozpuštìna obecní

protifašistického odboje, bojovala v partizánských oddílech,

zastupitelstva, odvoláni starostové a jmenovány správní komise.

a mnozí z nich se po pøíchodu spojeneckých vojsk pøihlásili do

I pøes tyto peripetie život v obcích šel dál, záslužnou èinnost

èeskoslovenských jednotek ve Velké Británii. Nìkolik vládních

v posilování národního vìdomí a víry v budoucnost vykonaly

vojákù se po válce do Roztok a Žalova vrátilo, oženili se zde

místní spolky, žalovské Lidové divadlo, obce baráèníkù. Byly

a stali se našimi spoluobèany.

i smutné události. 17. kvìtna 1939 v Žalovì pøi manipulaci

Zaèátek druhé svìtové války - zákeøné pøepadení Polska

s malorážkovou pistolí kamarád nešastnì zastøelil A. Kapalína.

Nìmeckem dne 1.záøí 1939 - pøinesl sebou všechny dùsledky

Na jaøe r. 1940 katastrofální povodeò s ledy znièila vltavské

z toho vyplývající. Prùmysl byl pøeveden na váleènou výrobu,

koupalištì Okrašlovacího spolku Roztoky, který následnì

zemìdìlství byly pøedepsány odvody produkce, zaèal se

ukonèil svou èinnost. V r. 1940 došlo k dvìma velkým sesuvùm

projevovat nedostatek zboží, potravin a paliva (nedostatek uhlí

skal na tra, a to mezi Žalovem a Podmorání a východnì od

vedl obèany k tomu, že zaèali po nocích potajmu kácet stromy ve

Levého Hradce. Další tìžba kamene pak zde byla zastavena.

stráních okolo Roztok a Žalova - lesíky tím znaènì proøídly).

Velikou vlasteneckou a morální vzpruhou byl v r. 1940

Výsledkem bylo zavedení pøídìlového hospodáøství -

provádìný archeologický výzkum a vykopávky na Levém

potravinových lístkù, poukazù na boty, odìvy atd. Samozøejmì

Hradci, místu vzniku èeského pøemyslovského státu.

jiné pøídìly mìli Nìmci a jiné èeští obèané. Nedostatek benzinu

Vykopávky pod vedením prof. Borkovského odkryly pod

a nafty vedl k zavedení pohonu aut na døevoplyn, bìžnou obuví

podlahou kostela sv.Klimenta základy rotundy, èímž byla

se staly døeváky nebo v létì sandály z vyøazených pneumatik.

potvrzena existence prvého èeského køesanského kostela

K zajištìní váleèné výroby a náhradì mužù odvedených do

v Èechách, na Levém Hradci jako sídle prvních èeských knížat.

wehrmachtu byli èeští muži, pozdìji i ženy odvelovány na

Dne 8.èervna 1941, pøi pøíležitosti slavnostního otevøení

nucené práce do urèených fabrik v Nìmecku.

rekonstruovaného památného kostela na Levém Hradci, se pøes

Významnou úlohu mìlo výrobní a spotøební družstvo Vèela,

výslovný zákaz K.H. Franka shromáždilo kolem tisíce lidí. Po

jehož prodejny v obcích okolo Prahy sloužily jako styèné body

zásahu gestapa byli øeèníci odvleèeni do koncentraèních táborù,

odbojáøù. Družstvo získávalo a pøedávalo potraviny a peníze jak

kostel byl uzavøen a zakázána jakákoliv publicita o nìm

odbojovým pracovníkùm v ilegalitì, tak rodinám zatèených

a archeologických nálezech.

a vìznìných.
Narùstající odpor a odbojové akce, pøes
represe øízené K.H.Frankem, vedly v r. 1941
k tomu, že zaèátkem roku byli masovì
pozatýkáni funkcionáøi ÈSSD, rozbito
1.ilegální vedení KSÈ. Po pøepadení SSSR
22. 6. 1941 byl ke zvládnutí situace v protektorátu 27. záøí dosazen øíšský protektor
Reinhard Heydrich, který si právem vysloužil
název „kat èeského lidu“. Ten vyhlásil
výjimeèný stav a stanné právo. Den po jeho
pøíjezdu zaèaly hromadné popravy èeských
vlastencù, následoval zákaz Sokola, zatèení
a poprava pøedsedy protektorátní vlády
gen.Eliáše. V polovinì øíjna zaèaly hromadné
transporty židù do koncentraèních táborù.
Nelze se divit, že si vysloužil nenávist, která
vyústila v atentát dne 27. 5. 1942, kterému Heydrich podlehl.

Skupina pracovníkù provádìjící vykopávky na Levém

Odvetné represe nacistù, byly kruté, 10. 6. 1942 byly vypáleny

Hradci. Uprostøed v klobouku prof. Dr. Borkovský
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Jak již bylo døíve uvedeno, v období let 1942-1943 došlo
v Roztokách a Žalovì k dohovoru a dohodì o spolupráci
jednotlivých odbojových organizací. V té dobì vznikl
v Roztokách základ Revoluèního národního výboru
a Revoluèního vojenského velitelství, obdobný byl vývoj
i v Žalovì. V této dobì se v Žalovì v domku Josefa Špice ustavil
a konalo nìkolik schùzek III.ilegálního vedení KSÈ. U øady
obèanù našli doèasný úkryt ilegální pracovníci hledaní
gestapem (napø. u Øachù a Èerných se po zatèení A.Vidima
ukrýval R.Vetiška, u Ing. Neliby se ukrýval Ladislav Benetka ze
Suchdola, obdobnì ukrývaly øadu odbojáøù rodiny Pavlíkova
a Junkova ze Žalova ), úspìšná byla sbírka penìz a potravin pro
Josefa Pilaøe, a další.
Lze øíci, že právì v období krutých represí se upevnila
soudržnost obèanù-vlastencù našich obcí, odvaha èelit
okupantùm a bojovat i se zbraní v ruce za ukonèení
nenávidìné vlády fašistù - síla, která se nejvíce projevila
v r. 1944 a v událostech dubna a kvìtna roku 1945. Ale o tom
pøíštì.
Ing. Zdenìk Karas, CSc.
Základy rotundy odkryté pod podlahou kostela sv.Klimenta

Kralupy a ještì kousek

a kosterní nálezy pøi vykopávkách

Tentokrát se vydáme do mìsta, které jsme již nìkolikrát vidìli,
ale jen z vlaku. Myslím, že by byla slušnost podívat se také do
ulic našeho nejvìtšího „støedoèeského“ souseda, mìsta se
zhruba 18 000 obyvateli.
Historie Kralup jako mìsta je mladá. Od roku 1253 jsou
Kralupy vedeny jako ves, kterou tvoøilo jen pár domù pøi
Vltavì. Rozkvìt zaèíná až koncem 19. století. Vznikají tu
chemické a jiné továrny, penìžní ústavy, následnì školy.
Hlavním zdrojem kralupského rozvoje byla dráha. Kralupy
se staly jedním z nejdùležitìjších železnièních uzlù v tehdejších
Èechách. Hlavní osu tvoøila tra Praha - Dráždany, dokonèená
v roce 1851, na ni pak navázala tra na Kladno (1856), pozdìji
pak spojky na Louny a Most (1884), do Velvar (1882) a do
Neratovic. To všechno mìlo vliv na to, že rychle se zalidòujícím
Kralupùm byl udìlen v roce 1884 statut mìsta. Následuje
výstavba kostela (1895), mìsto získává hejtmanství (1913)
a okresní soud (1912). Zdejší pivovar byl založen v roce 1852.
Byl tu také mlýn, pekárna, nemocnice a mnoho dalších
institucí.
Mìsto rostlo také pøipojováním sousedních obcí. Nejprve to
byla Lobeè (1902), na druhém bøehu pak Lobeèek (1919).
Menší Mikovice byly pohlceny o pár let pozdìji (1923).
Mnohem pozdìji pak došlo k pøipojení Minic (1960) a jako
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poslední se staly souèástí Kralup Zemìchy (1986). V nich
najdete tøetí kralupský kostel sv. Jana Køtitele.
Kralupy pøíliš pohledným mìstem nejsou. Mají vlastnì dvì
centra, každé na jednom bøehu Vltavy. Nenajdeme tu ani
významné sakrální stavby, pouze køíže. Køíž è. 179 (viz obr.) je
viditelný z tratì na Kladno, je hezky upravený a barevný. Køíž
è. 180 je z roku 1896 a má i své jméno: Karbanùv. Køíž è. 172 je
z roku 1869 a nachází se blízko školy. Køíž è. 43 je neúplný a byl
u cvièištì pro psy. Jediný skuteènì venkovský køíž è. 181 je
v Minicích.
Nemìli bychom zapomenout ještì na vesnièku Lešany, k níž se
dostaneme pøes Lobeè. V prostoru Lešan jsou køíž è. 192, kaple
(191) a boží muka (597).
Z Lešan mùžeme na vlak do Nelahozevse a pokud chceme jít
pìšky, pak mùžeme po èervené znaèce jít Dvoøákovou cestou
do Kralup.
Michal Janský
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Sbíráni Ivy Hüttnerové

Vùnì perníku v muzeu

Støedoèeské muzeum pro Vás na zimní období pøipravilo

K právì probíhající výstavì o tradièním perníkáøství, o které

bohatou nabídku.

pøineslo obsáhlejší informaci øíjnové èíslo Odrazu, pøipravilo

K výstavám perníkáøských forem Tvary a vùnì perníku

Støedoèeské muzeum pro nìkolik sobot doprovodný

a vánoèních ozdob Jednou v roce na Vánoce pøibude od

program, bìhem kterého mohou návštìvníci vidìt øezbáøe pøi

15. prosince výstava Sbírání Ivy Hüttnerové - z èasù krajek

práci na nové formì na perník, vyzkoušet si vytvarovat

a tøešní na porcelánu.

vlastnoruènì perník dnes již málo obvyklým zpùsobem -

Paní Ivu Hüttnerovou Vám zcela jistì pøedstavovat nemusíme,

otisknutím tìsta ve formì - a na místì si jej upéci. Výstava

ale svìøíme Vám, jak a proè zaèala sbírat.

prezentuje pøedevším perníkáøské formy v širokém zábìru

„Zaèalo to nenápadnì. Po své babièce jsem zdìdila malý
byteèek v Praze na Letné plný starých pøedmìtù. Nikoliv
starožitností, ale vìcí denní potøeby: hrnky, vaøeèky, kredenc
s mnoha šuplíky, šicí stroj Singer, staré pendlovky… Bylo mi
asi dvacet let a zaøizovala jsem svou první domácnost. Pøestože
právì panovala móda sektorových stìn, umakartu a krimplenu,
nic z tìch opotøebovaných vìcí jsem nedokázala vyhodit.
Naopak shánìla jsem další, obcházela bazary, vetešnictví,
„železné nedìle“ i skládky. Tenkrát byl pro sbìratele ráj,
všichni se starých krámù zbavovali a krásný hrnek s tøešnìmi èi
oválný rámeèek se daly koupit za pár korun. Snažila jsem se ty
vìci opravit, vypulírovat a vrátit jim život. V dobì praktických
silonových záclon jsem vìšela do oken ty ruènì háèkované, co
se musí škrobit a vypínat a dìlám to dodnes. Je s tím práce, ale
stojí to za to. Vždycky, když žehlím nový kousek do své sbírky,

motivù, které sloužily pro výrobu perníkù pro nejrùznìjší
rodinné èi spoleèenské pøíležitosti. Její souèástí je dotyková
èást, která umožòuje zrakovì postiženým seznámení s nejtypiètìjšími pøedmìty vztahujícími se k perníkáøství. Právì mezi
zrakovì postiženými zaznamenala výstava obrovský ohlas a na
všechny dny s doprovodným programem se kromì
individuálních návštìvníkù objednaly organizované skupiny,
mnohdy i z velké dálky. Pro tyto návštìvníky je pøipraveno
„k ohmatání“ také staré perníkáøské náèiní. Pro zpestøení jsme
jen tak na okraj zaøadili do výstavy také sklenice s nìkolika
druhy perníkového koøení, v domnìní, že se jeho poznáváním
spíše zabaví dìti. K našemu úžasu jsme zjistili, že nìkteré
druhy, døíve celkem bìžnì používané v tradièní kuchyni,
nejsou dnes již pøíliš známé. Takže sklenièky kolují nejen
v rukách nevidomých dìtí, ale i jinak zkušených hospodyní.

a je to košilka, ubrus èi zástìrka, myslím na ty nekoneèné
hodiny, které vìnovaly naše babièky èi prababièky tomu, aby
vlastnoruènì zkrášlily svùj domov. Protože: Kdo radosti nemá,
ten ji marnì jinde hledá, jak stojí psáno na jedné vyšívané
kuchaøce. Nikdy nepochopím, kde na to vzaly èas. Možná
tenkrát ty pendlovky tikaly pomaleji… Vím, že ta má sbírka
nemá žádnou valnou historickou ani finanèní hodnotu. Je jen
svìdkem èasù minulých, které mnozí ještì pamatují. Pro mne
má ovšem cenu ohromnou. Ráda ji pøerovnávám a jsem vdìèná
za každý nový pøírùstek. Ze srdce dìkuji všem, kteøí do mé
sbírky pøispìli. Ze všeho nejradìji ji ukazuji tìm, koho dnes už
zbyteèné vìci dojímají stejnì jako mne a obdivují šikovnost,
trpìlivost a øemeslnou zruènost našich pøedkù.“. Tak o své
sbírce hovoøí Iva Hüttnerová, která vystaví i své obrázky, na
kterých se odehrávají pøíbìhy právì z dob již minulých.
Pøijïte se potìšit a zavzpomínat na domácnosti našich babièek
a prababièek.
Výstava potrvá do 18. bøezna, muzeum je otevøeno dennì
mimo pondìlí od 10 do 18 hodin, 24. a 31. 12. pouze do
15 hodin.
Táòa Pekárková

prosinec - strana 20

ze života ve mìstì
A kdy máte ještì možnost zhotovit si svou vlastní perníkovou

Zprávy ze sdružení
Roztoè

hvìzdu, rybièku èi nìco jiného? Poslední, v poøadí pátá
sobota spojená s peèením perníkù probìhne 16. prosince od
10 do 18 hodin, samotná výstava potrvá až do 28. ledna 2007.
A pokud se do muzea nedostanete a pøesto byste se chtìli
o historii perníkáøství a o této výstavì nìco dozvìdìt, máte
možnost 29. prosince ve 12.30 na ÈT 1 v poøadu Barvy života.
Ivana Kubeèková
Støedoèeské muzeum pøeje všem ètenáøùm Odrazu
krásné Vánoce a plno radosti a zdraví v novém roce.

Dìti ze Speciální školy J. Ježka pro nevidomé a slabozraké pøi
návštìvì muzea.

Foto Aleš Hùlka.

Rozsvìcení vánoèního stromeèku na námìstí
Sedìly jsme na obìdì. Tøi ženský. Ústa se nám nezastavila. Když
jedna øekla: „Škoda, že už tento rok nestihneme udìlat stromek
na námìstí.“ A ty dvì zcela synchronizovanì: „Fakt bychom to
nestihly?“ Mìly jsme na to ètyøi pracovní dny. Tøi ženský se na
sebe podívaly, šly a nápadem nakazily nìkolik lidí, aby pomohli:
§ pana Sládka (vedoucí TS), aby stromek pøivezl a ukotvil,
§ paní Hojsákovou (sekretáøku paní starostky), aby objednala
svìtýlka,
§ paní Maršíkovou (vedoucí OSRM) a paní Krautovou (vedoucí
OŽP), aby ještì ten den vybraly místo pro stromek,
§ paní Tichou (Roztoè), aby nám zapùjèila obleèení pro
Mikuláše, èerta a andìla,
§ pana Urxe, aby nám, už po uzávìrce Odrazu, umožnil
otisknout alespoò noticku o stromeèku na námìstí
§ nìkolik dalších, aby roznesli nebo si vzali do obchodù
a provozoven plakáty s upoutávkou na akci
A dokázaly jsme to. Je hodnì fajn lidí v Roztokách a všem jim, a
jmenovaným nebo ne, dìkujeme.
5. 12. 2006 na námìstí starostka mìsta rozsvítila první vánoèní
stromek.
Když si totiž ženský nìco usmyslí, znáte to … Roztoky jsou toho
pøíkladem.
BB

I na letošní èas adventu a pøedvánoèních dnù pøipravujeme již
tradièní vánoèní slavnosti, které
urèitì potìší dìti a snad i mnohé
z vás. V nedìli 10. prosince od 14.00
poøádáme ve školní jídelnì vánoèní
trhy výjimeèné svojí atmosférou a hlavnì tím, že trhovci, kteøí
prodávají svá rukodìlná originální dílka, jsou dìti. Jejich
tvoøivost, fantazie a nemalá zruènost vás urèitì mile pøekvapí a
potìší. Malým trhovcem se mùže stát každý, kdo pøijde se svým
doma vyrábìným zbožím. Registrace a pøíprava prodejních míst
bude mezi 13. a 14. hodinou. Trhy jsou doprovázené lidovými
vánoèními zvyky - pouští se lodièky, holky házejí støevíce,
rozkrajují se jablíèka, vìští budoucnost, zpívají koledy a mnohé
další. Pøijïte se podívat, zazpívat si i nakoupit, potìšíte tím sebe
a oceníte nemalou snahu malých trhovcù. Maminky, které by na
trhy mohly nìco dobrého napéct, i další, kteøí by nám mohli
pomoci s pøípravou tržištì, jsou nastokrát vítáni.
V pøedveèer Štìdrého dne vás všechny srdeènì zveme na
roztocké Živé jeslièky, vánoèní setkání s hudbou a obrazy pro
dìti i dospìlé. Na zahradì školy mùžete spatøit zvìstování Pannì
Marii, andìlský sbor a pasáèky døímající u ohnì. Prùvodem se
zpìvy pøejdeme ke kostelu sv. Jana Køtitele, kde se spoleènì se
Tøemi králi pokloníme Ježíškovi, Pannì Marii i Josefovi. Po
závìreèném vinšování si každý mùže do svých sváteèních
domovù odnést živé svìtlo betlémské a zahøát se na cestu teplým
èajem. Každý, kdo by se chtìl aktivnì podílet na pøípravì a
prùbìhu Živých Jeslièek, je srdeènì vítán. Ozvìte se nám do
kanceláøe nebo pøijïte na pøípravnou dílnu v sobotu 9.12.
Po Vánocích pøijde konec dalšího roku a my bychom chtìli touto
cestou podìkovat všem vám, kteøí jste èinnost našeho sdružení
jakoukoli cestou podporovali. Pomáháte nám tak vytrvat ve víøe,
že prostor, který svou pestrou èinností sdružení vytváøí, je pro
Roztoky a jejich obyvatele dùležitý a potøebný. Vìøíme, že
i Mìsto Roztoky s novým vedením bude i nadále partnerem
našich projektù, kterými bychom rádi pøispívali k vytváøení
kulturního a umìleckého prostøedí v našem mìstì.
Pøíští rok oslaví sdružení Roztoè své desáté narozeniny. Pìkná
øádka dnù a popsaných listù našeho archívu. Rádi bychom
v prùbìhu narozeninového roku pøipravili i pro vás nìkolik
slavnostních setkání a spoleèných zastavení nad oslavou
narozenin a èasu od narození po dnešek.
Tak i vám všecko nejlepší v novém roce!
Za sdružení Roztoè Dita Votavová
Více info o našich aktivitách najdete na www.roztoc.cz,
tel./zázn.:233 910 014, e-mail:roztoc@roztoc.cz, a na
plakátovacích plochách mìsta.
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Úspìch taneèního kroužku
na pøehlídce v Jablonci
Již pravidelnì pìt let se na konci øíjna koná v Mìstském divadle
Jablonec nad Nisou otevøený festival scénického tance
a pohybového divadla zvaný Podzimní fantazie 2006. Jeho
úèastníky jsou taneèní soubory z celé Èeské republiky. Letos jich
pøijelo ètrnáct a mezi nimi se prezentoval i Taneèní kroužek
Roztoèe lektorky Zuzany Smugalové. Dìti z Roztok jako
nejmladší úèastníci zatanèily dvì choreografie: Hádanky na
hudbu Pavla Jurkovièe a Bubliny s živým doprovodem. Obì
práce byly velice kladnì hodnoceny odbornou porotou, u dìtí
byla vyzdvižena pøedevším jejich radost z tance, pøirozený
projev a zároveò soustøedìní, se kterým k vystoupení
pøistupovaly.Pøestože choreografii Bubliny provázely na zkoušce
velké technické problémy, malé taneènice se nenechaly rozptýlit
a tanèily bez zaváhání tak, že obdržely jedno ze ètyø ocenìní „Za
celkovou hudební, výtvarnou a taneèní harmonii“. Celou
návštìvu Jablonce nad Nisou si dìti velice užily.Kromì vlastního
tance na jevišti tohoto krásného divadla vidìly i práce dalších
taneèních souborù a navštívily jablonecké Muzeum bižuterie.
V letošním roce to byla již jejich tøetí úèast na taneèní pøehlídce.
Kromì jarního regionálního kola Celostátní pøehlídky dìtského
scénického tance, která se konala v Salesiánském divadle v Praze
se zúèastnily i ètyødenního festivalu tance Tanambourré 2006 ve
Varnsdorfu.
Zmínìné choreografie a nejnovìjší premiéru tanenèího
kroužku Jitky Štecové, mùžete shlédnout na pøedvánoèním
vystoupení, jehož termín se dozvíte na našich webových
stránkách www.roztoc.cz a na plakátovacích plochách.
Zuzana Smugalová,
lektorka taneèního kroužku
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Materské centrum
Roztoky u Prahy

V mìsíci prosinci bychom vás chtìli pozvat na setkání 26. prosince od 17 hodin v Mateøském centru a v Husovì sboru, které jsme
nazvali Pojïte s námi do Betléma. Pøipravili jsme pro vás koledy, povídání o Vánocích, andìlská setkání, kávu, èaj a obèerstvení.

Na konci tohoto roku, který byl pro mateøské centrum Rožálek ve znamení narození nìkolika nových dìtí, rozvoje nových aktivit pro
dìti a rodièe, pøíchodu nových rodin do našeho sdružení bych chtìla podìkovat všem, kdo se aktivnì podílí na chodu mateøského
centra, na jeho organizaci, na jeho provozu, na vedení aktivit - Výtvarka, Pøedškolák, Masáže kojencù, Cvièení pro ženy. Dìkuji za
zájem a podporu Náboženské obci CÈSH, paní faráøce Kuèerové za trpìlivost. A také dìkujeme za podporu Mìstu Roztoky, bez jehož
finanèní podpory bychom nemohli fungovat.
Pøejeme všem dìtem, rodièùm a prarodièùm klidné vánoèní svátky a spokojený nový rok.
Za MC Rožálek
Jitka Šatavová
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Práce skladatele v divadle revuálního typu musela vyhovovat

Hnízda her
Hnízda her je klub deskových her, který se otevírá pøi sdružení
Roztoè.

mnoha požadavkùm. Hlavní náplní této práce byly melodie
k textùm V+W, pøi kterých se støídaly rytmy moderních tancù
s polkami, pochody a parodiemi na operní a operetní melodiku.

Pøijít mùže každý a nalezne zde spoluhráèe a rùzní deskové hry.
Pokud máte chu zahrát si nìco jiného než je na programu,
vezmìte hru s sebou a jistì se domluvíte.

Vìtší svobodu mìl pøi tvorbì baletní hudby a pøedeher.
Osvobozené divadlo bylo ojedinìlé, velmi avantgardní. Mìlo
nejlepší soudobé umìlce téhož vìku. Mìlo znamenité texty,

Hnízdo se otevírá ve støedu od 16 do 19 hodin v prostorách

které byly pozdìji politicky velmi aktuální. Mìlo výbornou

školní knihovny vždy jednou za 14 dní. Termíny a hry, které se

Ježkovu hudbu a moderní balet - Jenèíkovy Girls a pozdìji

v nich budou hrát naleznete na webových stránkách.

balet Saši Machova. Mìlo nejlepší soudobé divadelní

http://hnizda-her.roztoky.net

výtvarníky Zelenku a Wörsteina. Mìlo také orchestr, nad jehož
Ondøej Marek

úrovní pøi poslechu nahrávek (až po smrti J.J.) užasl i král
swingu Benny Goodman.

Jaroslav Ježek a Osvobozené divadlo
Jaroslav Ježek se narodil 25.záøí 1906 v Praze na Žižkovì. Od

Orchestr Jaroslava Ježka mìl tøi období.
1. období 1929 -1933. Ježek byl ovlivnìn orchestrem Paula
Whitemana a Jacka Hyltona a tomu odpovídal tøináctièlenný

narození trpìl ledvinovou chorobou a špatným zrakem.

orchestr - 3 saxofony, 2 trubky, 1 trombón, 2 housle, viola

Diagnóza - na pravém oku šedý zákal, operace byla nezbytná.

a rytmika (piano, suzafon, banjo, bicí).

Bohužel se nezdaøila pravé, oko zùstalo nevidomé a zákal se
rozšíøil na levé. „Muziku ovšem malý Jaroslav vnímal
s obrovským zájmem. Chodil s rodièi do Riegrových sadù, kde
hrával orchestr na promenádních koncertech. Mával rukama
jako kapelník a na otázku èím chce být odpovídal už tehdy -

Ve 2. období opustil pøedcházející vzory a inspiroval se hudbou
Duke Ellingtona „stylem džungle“. V øíjnu 1934 se pøedstavil
s orchestrem 4 saxofonù, 3 trubek, 2 trombónù, 3 houslí
a dosavadní rytmikou.
Ve 3. období mu byl vzorem orchestr Benny Goodmana a bratøí

skladatel.“ (Dr. Václav Holzknecht v poøadu ÈT).
Po skonèení 2. tøídy obecné školy ho rodièe dali do
„Hradèanského ústavu pro výchovu a léèení na oèi chorých
dìtí“. Ve slepeckém ústavu se mu hudba stala povinností
a získal tam základní hudební vzdìlání. Touhou Jaroslava bylo
dostat se na konzervatoø. Roku 1924 ho pro silnou
krátkozrakost nechtìli ke studiu na klavír pøijmout, ale štìstí
mìl v oddìlení kompozice. O rok pozdìji byl pøijat i do klavírní
tøídy. Po tøech letech studia absolvoval kompozièní oddìlení
klavírním koncertem a už tehdy se projevila jeho záliba
v moderní hudbì, když jednotlivé vìty nesly oznaèení Foxtrot,
Tango, Charleston. Ježek pokraèoval ve studiu na mistrovské
škole u Josefa Suka do roku 1929 a studoval klavír do roku
1930. V letech 1928 - 1929 strávil 10 mìsícù na studijním
pobytu v Paøíži, což utvrdilo jeho rozhodnutí vìnovat se

Dorseyù tzv. swingový band. Obsazení 4 saxofony,3 trubky,
3 trombóny a ètyøèlenná rytmika.
V+W se brzy postavili proti nastupujícímu fašismu a ve svých
hrách a písních proti nìmu tvrdì bojovali (písnì Kam asi míøí
svìt, Potopa, Pohádka o katu a bláznu atd.). Docházelo ke
støetùm mezi èeským a nìmeckým obyvatelstvem Prahy pøi
pøedstaveních Osvobozeného divadla. V øíjnu 1938
neprodloužily policejní úøady koncesi a divadlo pøestalo
existovat. Nejprve Voskovec a v lednu 1939 i Werich s Ježkem
odletìli do Paøíže a z Francie pak lodí do USA. Ježkovi se tam
nepodaøilo skladatelsky prorazit a živil se proto hodinami
klavíru. Od roku 1940 se stal sbormistrem Èeskoslovenského
pìveckého sboru v New Yorku. Zemøel na následky ledvinové
choroby 1. ledna 1942.
Za pomoci archivních pramenù MgA. Bohumír Šlégl

populární hudbì.
Roku 1929 dostal nabídku Voskovce a Wericha (kteøí doposud
pøetextovávali zahranièní šlágry), aby zkomponoval tøi

ZUŠ uprostøed podzimu

pøedehry ke tøem aktùm nové hry „Premiéra skafandr“.
Ježek napsal tøi skladby, které byly dodateènì otextovány:

Èas bìží tak neúprosnì, ani jsme se nenadáli a už jsme

Skafandr fox, Zasu a Tøi strážníci. Poslednì jmenovaná se stala

v Adventu. Ještì pøedtím se však na naší škole událo mnoho

jakousi hymnou V+W+J. V prosinci 1929 byl Ježek pøijat do

zajímavých vìcí. Jak jsem pøedeslal ve svém minulém èlánku,

angažmá OD a povìøen, aby sestavil orchestr.

otevøeli jsme v prvním patøe hlavní budovy ètyøi nové tøídy. Tu
nejvìtší používáme jako pìveckou tøídu, tøídu pro literárnì -
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dramatické oddìlení a koncertní sál. Vybudovali jsme nové

divákù ve zcela zaplnìné síni Zd. Braunerové a ukonèily tak

pódium, chystáme oponu, zkrátka dìláme vše pro to, aby zde

první pùli koncertu. Ve druhé pùli vystoupil herec Josef Somr

vznikl jakýsi multifunkèní prostor, kde by se hrála pøedstavení,

a pøednesl nìkolik malých próz Jana Skácela, které byly

malé koncerty, poøádaly se soutìže ZUŠ. První interní koncert

proloženy hudebními vstupy Hany Šulcové (flétna) a Petry

zažil tento sál, jehož pojmenování prochází ve škole širokou

Hladíkové (kytara) - Sonáta G dur Mathieu Bevilacqua,

diskuzí, 23. øíjna . Mùžu øíct, že se akusticky jeví velmi dobøe,

Bohumíra Šlégla (klarinet) a Zuzany Ajmové (klavír) -

dokonce i komorní zvuk kytary je zde umocnìn dobrým

Fantazijní kus Roberta Schumanna, Aleny Pavlíkové (zpìv)
a Zuzany Ajmové - Milostné písnì Víléma Blodka. Tento

dozvukem.
Pro nìkteré naše žáky posloužil již zmínìný interní koncert
jako dobrá pøíprava na vrchol letošní podzimní koncertní
sezóny, první roèník festivalu Roztocký podzim. Uskuteènil
se 9. listopadu v síni Zd. Braunerové na roztockém zámku. Již
z názvu je patrné, že jsme do uskuteènìní tohoto festivalu šli

kompaktním dojmem pùsobící literárnì - hudební blok
umocnil svìží dojem koncertu a tím i celého festivalu
a spokojení diváci odcházeli ze sínì Zd. Braunerové bohatší
o další kulturní zážitek. A co øíci na závìr? A žije druhý roèník
festivalu Roztocký podzim!
MgA. Bohumír Šlégl

s vizí vybudování tradice, nìèeho na co se bude vzpomínat, co
se bude porovnávat, chválit, kritizovat. Jak jsem ve svém
úvodním festivalovém projevu øekl: „Chci zde osvìtlit dùvod

Rosa opìt na schodech

konání festivalu. Tedy ani ne tak dùvod - vždy krásné umìní
není tøeba zdùvodòovat nebo ospravedlòovat. Dùležitá je idea,

Nezasvìcenému by se z titulku mohlo zdát, že se jedná o nìjaký

proè zrovna festival, proè první roèník? ZUŠ Roztoky

jev sociální, pøípadnì meteorologický. Pro pøíznivce

uspoøádala již mnoho veøejných koncertù. Za mého pùsobení,

Komorního smíšeného pìveckého sboru Rosa je to však signál,

na jaøe letošního roku také festival k výroèí narození

že se blíží tradièní vánoèní koncert sboru ve dvoranì Národního

W. A. Mozarta. Chtìli jsme uspoøádat akci, která by mìla
pokraèování, která by na nìco navazovala“. A chtìli jsme také
nìèím pøekvapit. V záøí letošního roku by se dožil sta let
skladatel Jaroslav Ježek. A to bylo to pøekvapení.

muzea v Praze, tzv. na schodech. Pro letošní rok soubor
nastudoval další skladby evropského vokálního repertoáru od
renesance po souèasnost, jako napø. oslavnou skladbu Orlanda di
Lassa Jubilate Deo, pùvabné Rorate coeli desuper Heinricha
Schütze, Ave Maria Camilla Saint-Saënse nebo novodobé

Pojïme však od zaèátku. Festival zahájil Komorní orchestr

úpravy vánoèních písní inspirované grónskými texty. Chybìt

ZUŠ, za nastudování umìleckého vedoucího Štìpána

samozøejmì nebudou ani pøevážnì barokní a klasicistní vánoèní

Sklenièky. A zahájil impozantnì. Zvuk smyècù a souhra dechù

zpìvy a lidové koledy. Za atmosférou Vánoc v podání Rosy se

zanechaly v posluchaèích nesmazatelný dojem. Dramatur-

mùžete vydat 16. prosince od 18 hodin.

gicky velmi vkusnì navázal Komorní pìvecký sbor ROSA za

Ivana Kubeèková

øízení Soni Frýdlové. Zdùrazòuji slovo komorní, nebo do
menšího koncertního prostoru nastoupil sbor v menším
obsazení, zato s ohromným nasazením a kultivovaným

Skauti zvou k návštìvì

projevem. Flétnový kvartet ZUŠ byl reprezentován napùl žáky

známých filmových míst

(Mirka Nováková, Veronika Burgrová) a napùl uèiteli (Marie
Rozsypalová, Hana Šulcová) a prezentoval se hudbou
soudobého skladatele Jiøího Berkovce, kterou pøednesl na
velmi dobré technické úrovni, jež se snoubila s perfektní

O podzimních prázdninách (25.10.-29. 10. 2006) jelo sedm
skautù a tøi skautky na výpravu do Pelhøimova. Bydleli jsme
v klubovnì pelhøimovských skautù ve vìži, hned naproti Muzeu
rekordù a kuriozit.

souhrou, tak typickou pro tyto komorní soubory.
Naše první cesta vedla na hlavní evropské rozvodí ve vsi Nová
Následoval virtuozní výkon Moniky Fukasové na akordeon,
která Variacemi na ukrajinskou píseò skladatele Schöne Minka

Buková: èást vody odtud odtéká do Severního a èást do Èerného
moøe. Dál jsme vystoupali na kopec Køemešník, kde jsme po

nadchla pozorné publikum. Hudební blok oslavence Jaroslava

obìdì navštívili rozhlednu Pípalka. Po této dobrodružné akci

Ježka zahájil Kryštof Pejøil, který na klavír brilantnì zahrál

(viz detektivní pøípad našich internetových stránkách) jsme si

známý Bugatti - step. Hana Blažková, Kateøina Mikyšková,

prohlédli Vìtrný zámek (nedokonèenou romantickou stavbu)

Anna Pösingerová a Petra Vítková zazpívaly, Johana Krbcová

a šli po køížové cestì dolù k prameni v Zázraèné studánce, kde

(altsaxofon) a Zuzana Ajmová (klavír) zahrály mix

voda teèe, ale jen na jaøe. Dále ke Støíbrné studánce a pak na kraj

nejznámìjších Ježkových písní za nadšeného pobrukování

odraz 12/06 - strana 25

ze života ve mìstì

Tøíkrálová Okoø

Pelhøimova ke høbitovu, kde jsme marnì hledali povìstné
krematorium, ale našli jsme jen smuteèní síò.

Tøíkrálový pochod odstartujeme v sobotu 6. ledna 2007 už po

Pelhøimov je mìstská památková rezervace doslova

devìtatøicáté! Všichni, kdo u toho chtìjí být, jsou vítáni mezi

napìchovaná zajímavostmi, z nichž jsme vidìli napø. Síò

7.30 a 9.00 ráno u staré školy ve Vokovicích-Veleslavínì. Tam se

Lipských - zdejší rod Lipských proslavili režisér Oldøich Lipský

pochodníci dopraví tramvají z Vítìzného námìstí, pøípadnì

a jeho bratr, herec Lubomír - k vidìní jsou zde fotky, plakáty

vlakem.

i ukázky z filmù. Naším hlavním cílem však bylo Muzeum
rekordù a kuriozit, kde jsme ale žádnou roztockou vìc bohužel

Pro roztocké zájemce bude jako každoroènì pøistaven v 8.00
ráno u sokolovny autobus, který je ke startu zaveze.

nenašli. V jiném domì jsme navštívili výstavu Unikáty ze sirek
- všechno od vázy na kvìtiny až po funkèní kytaru, vytvoøené

Trasy jsou nezmìnìny: hlavní 28 km, která vede pøes Okoø zpìt
do Roztok, 16 km, která se stáèí u sv. Juliány a pak možnost

pouze za pomoci tisícù rùznobarevných sirek a lepidla.

absolvovat polovinu trasy a zpìt z Okoøe odejet autobusem.
V okolí jsme nemohli vynechat
návštìvu slavných filmových
Kojèic (Mareèku, podejte mi
pero!) s nezbytným focením
u cedule a vesnici s nejkratším

U kaple v Èíèovicích bude partièka Toma Lévyho tradiènì
prodávat klobásy a svaøák. Cíl je v roztockém zámeèku do
18 hodin, na pøišedší poutníky budou èekat tøi králové. Roztoètí
tomíci zvou všechny, kdo chtìjí po svátcích protáhnout zlenivìlé
tìlo, k úèasti na nejstarším pochodu okresu Praha-západ.

názvem Eš. Z historických míst
Tomáš Novotný

jsme navštívili Leskovice,
s památníkem pøipomínajícím

Cesta do Burgund

vypálení obce v kvìtnu 1945,
hrad Kámen s expozicí starých
motocyklù, a pak ještì dva
høbitovy, a to nìmeckých
váleèných zajatcù u Pacova
a židovský pøímo v Pacovì.
Dopoledne posledního dne jsme si schovali na procházku po
stezce stavebních slohù (celkem 43 zajímavých domù) pøímo
v Pelhøimovì. Celkem jsme nachodili 62 km. Více fotek
a informací na www.skaut-roztoky.wz.cz

Zkraje listopadu vyrazila dvacítka Pøemyslovcù do Francie.
V èele naší delegace úøedníkù radnic, zastupitelù a lidí ze spolkù
byl únìtický vladyka Vladimír Vytiska...chce se skoro napsat.
Faktem je, že se jednalo o „výpravu“ lidí zapojených do
programu Pøemyslovské støední Èechy, kteøí tak burgundským
oplatili loòskou návštìvu. Jeli jsme do mìsteèka Champignelles,
kde se o nás vzornì staral tamní starosta Jaques Gilles, jeden
z pøedstavených regionu zvaného Le Pays de Puisaye Forterre,
který v rámci programù Evropské unie spolupracuje na mnoha

Fanýs - František ápal

projektech.
Konstatovat, že Burgundsko je krásné, by asi bylo nošením døíví

Vážení spoluobèané

do lesa. Ohavnými novostavbami, billboardy u silnic

od tìch nejmenších až po ty zralé a velké, v tomto roce

a plastovými okny se šetøí, mìsta a vesnice zapadají do krajiny

jsme si užili dosyta rùzných politických i jiných taškaøic

pøirozenì, skoro všude je poøádek a útulno, kamenné domy navíc

a zdá se, že jim ještì není konec. Naštìstí Vánoce

evokují tajemný støedovìk. Na turistiku nicménì nebylo mnoho

neschvaluje ani vláda, ani zastupitelstva, je to dar, který

èasu: hostitelé byli pozorní, ale organizaènì vskutku neúprosní.

jsme dostali od našich pøedkù a øada lidí vìøí, že jsou

Prezentace støídala prezentaci, na radnicích se otevíraly dveøe

darem Stvoøitele. V tuto dobu je dobré odložit celoroèní

jednacích sálù v pøesnì stanovené hodiny, hlavy nám ponìkud

sváry a starosti a podívat se kolem sebe. Žijí tu docela

rostly pøísunem informací o komunálním hospodaøení,

pìkní a sympatiètí lidé a ani ta pøíroda není tak znièená,

organizaci sbìrového hospodaøení v regionu. Tlumoènice

abychom se k ní nemohli chovat lépe a více si ji nejenom

Kájina Štípková a Dita Votavová mìly pohotovost 19 hodin

užívat, ale také si jí vážit.

dennì!

Proto Vám roztocké skautky a skauti pøejí krásné, klidné

Hlavní však byly informace o tom, jak se našim hostitelùm

prožití svátkù vánoèních, žádné zbyteèné spory, ale o to

v rámci projektu podobného Pøemyslovským støedním Èechám

více pøátelství, zdravá tìla a veselou mysl. A je naše

daøí dosáhnout na evropské prostøedky. Lakonicky se dá

mìsto místem, kde symbolicky rozsvícené svìtlo

konstatovat, že lépe. Jsou v té èinnosti zbìhlejší a sladká Francie

z Betléma osvítí nejen naši mysl, ale i srdce na celý rok

zøejmì nesvázala své Burgunïany takovým houštím byrokracie

Martin Štifter

jako Èesko.
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Vladimír Vytiska coby hlava Pøemyslovských Èech se to

Kralupy a Lokomotiva Praha. Rozlosovány byly tøi skupiny po

chystal øíci i evropské komisaøce, která nás pøijala v jednom

šesti družstev, s tím že první dvì družstva za skupiny postoupila

z dijonských palácù. Dáma nás však v prvních deseti minutách

do finále, tøetí a ètvrtí ve skupinách hráli o sedmé až dvanácté

proslovu pokládala za Poláky a posléze nás svìøila do péèe svých

místo, a pátí a šestí pak o tøinácté až osmnácté místo. Pøes to, že

mladých asistentù, což bylo malililièko úsmìvné.

byly k dispozici ètyøi kurty a kropení nám zajistila pøíroda, tak

Roztocké spoluobèany by mohlo zajímat, že Vladimír Vytiska,

odehrát 81 zápasù zabralo èas až do pozdního odpoledne. Bylo

Jitka Tichá a Dita Votavová domluvily návštìvu muzikantù a

kladem turnaje, že všichni úèastníci vydrželi hrát všechny

dalších kumštýøù z Champignelles a sousední Toucy. Na první

zápasy a nevzdávali to ani ti, kteøí hráli v nižších skupinách.

francouzské hosty, profesionální muzikanty, se mùžeme tìšit

Výsledky:

v bøeznu 2007, v létì zase naopak pojedou nìkteøí Pøemyslovci

1. Hvìzda-Charvát

Lokomotiva,

s kulturním programem do Burgund a na podzim by k nám na

2. Cihelka-Nekola

Øeporyje,

týdenní návštìvu mìla pøijet velká delegace starostù,

3. Pachman-Šubrt

Radotín,

zastupitelù, umìlcù a dalších zájemcù z regionu Le Pays de

4. „Cibuláøi“

Poèernice,

Puisay-Forterre. Více informací o této spolupráci se mùžete

5. Putík-Kozák

Øeporyje,

dozvìdìt na www.premyslovci.cz.

6. Soukup-Hubáèek

Poèernice,

7. Koráb-Šákr

Roztoky,

Tomáš Novotný

8. Rúcker-Chrdle

Roztoky,

9. Jirásek-Studnièný

Suchdol,

10. Nìmec-Morávek

Roztoky,

11. Ludvik-Studnièný Zd.

Roztoky,

12. Tichý-Baran

Kralupy,

Po letní pøestávce byly dohrávány zápasy, kde oddíl si vedl dobøe

13. Mája-Nový

Praha,

v pražském mìstském pøeboru. Porazili jsme Ïáblice 8:0,

14. Kemp

Nuzice,

Modøany 6:1. Poslední dvì utkání byla pro nás zvláštì

15. Rus-Korbeláø

Roztoky,

dramatická nebo tito soupeøi mìli šance postoupit stejnì tak

16. Mouchové

Kralupy,

jako my do vyšší tøídy. Na soupeøovì høišti jsme porazili

17. Jirák-Stružka

Praha,

Øeporyje 5:1 a poslední zápas jsme zvládli doma proti Radotínu

18. Jirásek-Žirovnický

Roztoky

výhrou 7:1.

Závìrem chci dodat, že turnaj se ke spokojenosti všech vydaøil,

Závìr sezóny oddílu nohejbalu
Sokola Roztoky

Koneèná tabulka je.

1. Sokol Roztoky 22

po organizaèní stránce byl výbornì zvládnut díky Václavu

2. Radotín

19

Mièkalovi, o zajištìní jídla a obèerstvení se postaral Pepa

3. Øeporyje

15

Kazimour. Díky i ostatním èlenùm, kteøí pomáhali upravovat

4. ETC

13

kurty a zajišovali ostatní èinnosti pro zdárný prùbìh turnaje

5. Petrovice

8

6. Modøany

5

7. Ïáblice

2

Boban Štuèka

Na závìr sezóny jsme pak uspoøádali na stadionu
Sokola Roztoky nohejbalový turnaj dvojic dne
21. 10. 2006, který byl vypsán jako otevøený, bez
rozdílu vìku a výkonnosti. Jelikož se hrálo na
venkovních høištích, byla obava o jeho prùbìh
vzhledem k poèasí, které v tomto pokroèilém
termínu bylo nestálé. Do zahájení turnaje také nebyl
znám poèet startujících, nebo byla možnost se
pøihlásit do pùl hodiny pøed losováním. Pøes to, že se
nám omluvili tradièní úèastníci z Dynama
È. Budìjovic a Libèic, tak k našemu pøekvapení se
pøihlásilo 18 dvojic z rùzných oddílù i bez oddílové
pøíslušnosti. Mimo domácích zde byly zastoupeny
Øeporyje, Poèernice, Radotín, Nuzice, Suchdol,
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Tabulka po podzimní èásti

Fotbalový podzim 2006
Polovinu soutìžního roèníku 2006/2007 máme za sebou a tak
mùžeme bilancovat. „A“ mužstvo se po rozpaèitém úvodu
soutìže pøeci jen rozehrálo k výkonùm, které se blížily
pøedstavám trenéra Kocába a na konci podzimu pøidalo ke skoro
stoprocentní domácí bilanci také body ze høiš svých soupeøù.
Šestibodové manko na první pøíèku není pøi vyrovnanosti týmù
nijak závratné, a tak sen o postupu do okresního pøeboru je stále
reálný. Formu na jarní finiš budou naši fotbalisté ladit na
kvalitnì obsazeném turnaji na Zlièínì hraném na „umìlce“.
Roztoètí dorostenci se sehrávají v perspektivní mužstvo. Vyjma
porážky v Holubicích odehráli velmi kvalitní podzimní èást
a naznaèili, že o budoucnost fotbalu v Roztokách nemusíme mít
strach. Do týmu se podaøilo zabudovat nìkolik nových tváøí,

Dorost / okresní pøebor - skupina B
9. kolo (30.9.2006)

které splnily oèekávání a v pøípadì kanonýra Boroše jej

RUDNÁ - SK ROZTOKY 4:2 (2:1)

i pøekonaly.

Branka Roztok: Koráb Martin, Valík Lubomír
Tabulka po podzimní èásti

Nejpøíjemnìjším pøekvapením podzimu byli žáci. Nejen svými
výsledky, ale hlavnì pøedvádìnou hrou. Kromì nepovedeného
utkání v Tuchomìøicích a bezbrankové remízy s favorizovanými
Libèicemi, doslova kosili jednoho soupeøe za druhým a pro jarní
èást sezóny zùstávají horkými kandidáty na postup do vyšší
soutìže. Žákùm zjevnì prospívá spolupráce s dorostem, kde
nìkteøí žáci dostávají pravidelnì pøíležitost ukázat svùj talent
a zkušenosti, nabyté se staršími spoluhráèi, pak uplatnit
v žákovské kategorii.

Žáci / okresní soutìž - skupina C

Pøípravka se pomìrnì dobøe vypoøádala s absencí nìkolika opor,

Tabulka po podzimní èásti

které se byly buï dlouhodobì nemocné, nebo pøešly k žákùm.
Z tohoto pohledu je tøetí místo pøípravky úspìchem a naši
nejmenší fotbalisté si tak udržují vysoký standard, který nasadili
již od svého premiérové sezóny. Na jaøe, kdy by se na høištì mìli
vrátit již všichni uzdravení fotbalisté, by mìla pøípravka být ještì
silnìjší.
Muži / III.tøída - skupina B

Pøípravka / okresní pøebor - skupina C

11. kolo (29.10.2006)
Tabulka po podzimní èásti

SOKOL STATENICE - SK ROZTOKY 4:1 (3:1)
Branka Roztok: Vodòanský Martin
12. kolo (4.11.2006)
SK ROZTOKY - SOKOL KOSOØ 5:1 (2:1)
Branky Roztok: Rus Pavel, Nebeský Šimon, Drbal Radek,
Kocáb, Michal, Èížek Milan
13. kolo (11.11.2006)

„O pohár Slávy Klusta“ aneb nejlepší roztocký kanonýr:

FK DOBØÍÈ - SK ROZTOKY 1:1 (0:0)

15 gólù - Hodan Richard

„žáci“

Branka Roztok: Koláø Jan

12 gólù - Valík Lubomír

„žáci“

14. kolo (19.11.2006)

8 gólù - Boroš Benedikt

„dorost“

SOKOL TUCHOMÌØICE „B“ - SK ROZTOKY 2:5 (1:2)

7 gólù - Juráèek Tomáš

„pøípravka“

Kopeèný Vít

Branky Roztok: 2x Drbal Radek, Èížek Milan, Šiška
Jindøich, Gabèo Martin
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Koráb Martin

„dorost“

Fotohádanka z Odrazu 11/2006

6 gólù - Kapitán Jakub

„žáci“

5 gólù - Èížek Martin

„áèko“

Již v pøedváleèném období (pøed II. svìt. válkou) za zaèaly

Drbal Radek

„áèko“

zakládat kanoistické oddíly. Jedním z nejstarších pamìtníkù je

Gabèo Martin

„áèko“

pan Vladimír Fyman:

Vondra Filip

„pøípravka“

„Mìl jsem první kanoi v Roztokách. Sleèny Hrubých

Podrobnosti k odehraným podzimním utkáním, aktuální

provozovaly pøívoz na Brnka. U mola mìli „vilaøi“ pøivázané

informace o úèasti roztockých fotbalistù na zimním turnaji, ale

pramièky. My tam mìli pøístøešek pro kánoe. Sleèny Hrubých

i ostatní zajímavosti z roztocké kopané mùžete najít na našich

vše hlídaly. V létì jsme èasto pøepádlovali na druhou stranu

webových stránkách www.skroztoky.cz.

Vltavy. Byly tam dvì tùòky, ve kterých jsme se koupali.
Martin Rambousek

Pozdìji jsme získali pozemek u vody. To místo se jmenovalo „Na
Kovárnì“. Byla to bývalá kovárna. Zaøídil jsem osobnì, že

Výstava fotografií Jiøího Bedøicha

kanoistický oddíl dostal pozemek do užívání, ne do majetku. Do

Roztoky a blízké okolí

majetku tenkrát nešlo nic. ( v r. 1949). Tam jsme si potom

od 18. 10. do 31. 12. 2006

postavili lodìnici. (fotohádanka) Z pùvodního objektu kovárny

Roztocká vinotéka - Tyršovo námìstí 1731

zùstala zdìná èást s komínem, kterou jsme použili.“
Z dostupných pramenù (z r. 1982)

Fotohádanka 11/06

Velké úsilí vìnovali èlenové oddílu v letech 1965-72

Ano, mìl bych reagovat na hádanku 11/06. Je to objekt, který

svépomocnému vybudování lodìnice s klubovnou,

byl spojen s úsekem mého života. Tato stavba stála pùvodnì na

pøíslušenstvím a høištìm u pøístavištì, kde odpracovali tisíce

"Hrdlièce"jako rekreaèní objekt bývalého VÚAB. Tehdejší

brigádnických hodin a vytvoøili tak vodácké sportovní

Slovan Roztoky ji dostal za rozebrání a vodácký oddíl ji

støedisko k výchovì mládeže. Lodìnice Mirka Matìjky je

postavil a rozšíøil vlastní lodìnici na pozemku "za potokem"

pojmenována na památku èlena a závodníka oddílu, který

u øeky. V dobì kdy jsem vedl vodácký oddíl, lodìnice

tragicky zahynul pøi tréninku na Vltavì. Mnoho hodin také

i s pozemkem byly využívány pro sportovní èinnost mládeže.

èlenové oddílu odpracovali pøi rekonstrukci a údržbì i úprav

Jistì si na to velice dobøe vzpomenou roèníky 1960 až

okolí objektu Sejfy v Krušných horách a údržbì oddílového

1975,které zde zažily krásné chvíle svého mládí, a už to byly

autobusu s vlekem pro lodì. Oddíl má stálý poèet kolem

tréninky, závody, schùzky u vody, vodácké tábory a mnoho

padesáti èlenù. Jeho èestnými pøedsedy jsou Vojtìch Šesták,

jiných akcí, které oddíl poøádal. Je škoda, že nebylo

Vladimír Fyman a Zdenìk Jodas. Souèasným pøedsedou je

následovníkù, kteøí by tento druh sportu udrželi v prostorách

Bohumil Šèuèka. Z roztockého vodáckého oddílu TJ Slovan

lodìnice a vìnovali se mládeži, která by jistì tento atraktivní

pochází i Miroslav Hypš, pøedseda Èeského svazu kanoistù

druh sportu (tøeba i turistického) pøivítala.

ÈSTV a mezinárodní rozhodèí. (Který mìl nejvìtší zásluhu na

Za roztocké vodáky ahoj Boban Štuèka

rozvoji roztocké kanoistiky.)
Závodní kanoistiku a vodní turistiku pìstuje vodácký
oddíl TJ Slovan, který vznikl v roce 1949. Bìhem let
dodnes se v oddíle vystøídalo mnoho èlenù, kteøí se
zúèastnili rùzných závodù se støídavými úspìchy.
Sjíždìli všechny naše øeky i zahranièní toky. V roce
1980 spluli støední a dolní tok Hronu s výlety do
Nízkých Tater a Štiavnických vrchù. V témže roce
èlenové oddílu organizaènì a technicky zajišovali
závod mistrovství ÈSSR ve vytrvalostní kanoistice
a spoleènì s vodáckým oddílem Kauèuk Kralupy
zorganizovali za Støedoèeský kraj 12. øíjna 1980
sjezd Vltavy v jejím horním toku z úseku Lenora Soumarský most - Nová Pec, jehož se zúèastnilo 26
èlenù oddílu. Ve dnech 22. - 24. ledna 1982 uspoøádal
vodácký oddíl s OV ÈSTV Praha-západ ve svém
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v ý c v i k o v é m a re k re a è n í m
støedisku Sejfy v Krušných
horách okresní kolo v lyžování.
V druhé polovinì devadesátých
let kanoistický oddíl nezájmem
i spory mezi èleny zanikl.
Bývalá lodìnice ustupuje
budované nové pøíjezdové
komunikaci do Roztok. Po obou
stranách Vltavy vedou
cyklotrasy, rozvíjí se vodní
sporty, fungující ÈOV mají vliv
na kvalitu vody. Rybáøù na obou
bøezích pøibývá. Možná, že bude
snaha vybudovat opìt zázemí pro
vodní sporty, klubovnu pro
rybáøe èi mladé „bikery“ od
pøívozu. Vltava nám v r. 2002
ukázala svoji sílu. Proto musíme
pro novou výstavbu respektovat

NOVÁ HÁDANKA - PROSINEC
CO TO BYLO?

záplavové zóny.
Renáta Koláøová

Roztocká
pøíroda
Soutìžní výstava
amatérských fotografií

Co se dìje u nás myslivcù
Prosinec
A je to tady. Co nejdùležitìjšího v prosinci? No pøece Vánoce.
Kdo by je nemìl rád. Tìším se na sníh. Chodím zasnìženým
lesem v závìjích polí. A když padne noc, vyjde mìsíèek,
nevnímám ani chlad. Na Štìdrý den všichni myslivci v Èechách
vycházejí do polí, lesù a nesou pochoutku zvìøi. S nimi spoleènì
vykraèují jejich ženušky, poskakují dìti, vnouèata - to je krásná
tradice.
Je krásné bloudit pøedvánoèní Prahou. Vánoce ji vždycky
vyšperkují do krásy. Na Staromáku si dáte svaøák a potom pøes
Karlùv most domù - já do Šáreckých konèin. Doma potom svítí
stromeèek, voní smažený kapr. V míse hromada salátu a ze šálkù
kouøí èaj. Z rádia zaznívají koledy, televizní stanice možná pustí
nìco našeho. Aspoò pohádku. Když potom vidíte rozzáøené
dìtské oèi, zjistíte, že jste nìjak jiní k sobì, ostatním i svému
okolí. Zkusme být takoví napoøád. Jo, a kupte si stromeèek. Je to

Infocentrum Støedoèeského muzea
v Roztokách

lepší. V lese by vás mohlo potkat nìco nemilého. Rozzuøený

Výstava bude zahájena
23. 11. 06 v 16 hod. a potrvá do 31.12. 06

My myslivci vám za náš spolek pøejeme hezké Vánoce, našeho

divoèák nebo hajný - vyjde to nastejno.
Ježíška, spoustu dárkù. Pohodu si vezmìte s sebou do nového
roku.

Otevøeno dennì 10 - 18 hod, mimo pondìlí
vstup zdarma

Za myslivecký spolek Hubertus-Roztoky Miroslav Slaba
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inzerce

INZERCE
Starosta obecního úøadu Únìtice
vyhlašuje výbìrové øízení na obsazení místa

Vedoucího obecního úøadu
Požadovaná kvalifikace: min. støedoškolské vzdìlání, aktivní
znalost práce na PC, znalost správního øádu, nejlépe praxe na
nìkterém obecním úøadu (není podmínkou).
Od uchazeèe se oèekává, že nastoupí vybaven(a) základními
znalostmi o chodu obce a zastupitelstva, ovládne nìkolik
základních jednoduchých postupù obecní agendy všeho druhu
a bude si rozumìt s poèítaèem a pøedevším s lidmi. K náplni
práce bude patøit napøíklad: pøíprava zasedání zastupitelstva
a plnìní jeho usnesení, evidence domù a obyvatel, ovìøování
dokumentù, odpadové hospodáøství, péèe o webové stránky
a ostatní informaèní media obce, administrativa spojená
s dotacemi a konkurzy a další èinnosti
Nabízíme a oèekáváme samostatnou práci, prostor pro využití
vlastní iniciativy a schopností, solidní platové podmínky dle
platných tarifù (tøída 9 + odmìny) a pøechodné ubytování.
Nástup možný ihned po provedení výbìrového øízení
a pohovoru, ke kterému budou uchazeèi na základì pøedložené
písemné nabídky vyzváni.
Nabídky adresujte obecnímu úøadu v Únìticích, èp. 17, 252 62,
pošta Horomìøice, k rukám starosty, nejpozdìji do 31. 12. 2006
Ing. Vladimír Vytiska
starosta
Mateøská škola Roztoky, Pøemyslovská 1193, okres
Praha-západ pøijme hospodáøku pro školní jídelnu.
Pøedpokládaný nástup od 1. 1. 2007. Kontakt: 220 912 154,
724 772 290, e-mail: ms.roztoky-zalov@volny.cz.
•••••
ZŠ Roztoky u Prahy hledá šikovnou vyuèenou kuchaøku
do malého kolektivu školní jídelny pro detašované pracovištì
na Žalovì. Jedná se o èásteèný úvazek 0,9. Plat dle platných
tabulek, nástup k 1. 1. 2007. Velmi dobré spojení z Prahy autobus, vlak, Informace na tel. 233 910 580, e-mail
info@zdroztoky.cz
•••••
TJ Sokol pøijme správce svého areálu (nejlépe zruèný
dùchodce) na 4-5 hodin dennì. Nástup možný od 1. 1. 2007.
Bližší informace podá J. Prokeš, tel. 723 154 464.
•••••
Prodám "první" dìtské lyže (pøivazování na botu) s hùlkami
za 250,-Kè. Rok staré, témìø nepoužívané. Poøizovací cena
480,-Kè. Kontakt: 606 232 055.
•••••
Prodám chlapecké brusle, vel. 32 nové a vel. 34 použité,
levnì. Tel.: 220 912 305

Prodám 4 èalounìné židle, kuøácký stolek, sedaèku,
kvìtinový stolek, sáòky, 20litrové kanystry, PB bomby,
jutové pytle, 30litrové litinové hrnce. Cena dohodou.
Tel.: 220 910 639 veèer.
•••••
Prodám akvárium s osvìtlením, obsah 108 litrù,
vzduchovaè, teplomìr, ohøívaè. Cena dohodou,
tel. 220 911 288 - 19-21 hodin.
•••••
Prodám lyže Head radial 3x, 160 cm, s vázáním Tyrolia C4,
cena 1900 Kè, snowboard Nidecker 151 cm s vázáním
Nidecker CF-760, staré 2 sezóny, cena 4900 Kè,
kombinovanou lednici s mrazákem zn. Saito, zachovalá, cena
1000 Kè, dívèí brusle bílé è. 34, 36, cena 300 Kè, pánské
kolo Trekking Fox, cena 2200 Kè. Tel. 731 160 280.
•••••
Prodám byt v osobním vlastnictví v ulici Braunerova 2+1/L
o velikosti 67 m2 ve druhém patøe panelového domu v
Roztokách za cenu 2350 000 Kè. Tel. 736 674 553.
•••••
Prodám Ford Fiesta rok výroby 1977. Tel. 604 683 401.
•••••
Prodám dìtskou pøilbu na lyže MODEL MINI XXS -52, GR
55 +- 50 (certified helmet) v cenì 500 Kè a dìtské pøezkáèe
zn. Koflach velikost 28 - 30 v cenì 100 Kè.
Telefon : 604 509 304.
•••••
Prodám rám postele Hemnes-Ikea. Masivní
borovice,lakovaná, bílá, nepoužitá. Rozmìry:171x206, v. 106
cm. Doporuèený rozmìr matrace 160x200 cm.
Cena: pùvodní - 8 000,- nyní-5 000,- Volat na: 603 841 839.
•••••
Vèelí med pøímo od vèelaøe obdržíte na adrese
Vidimova 607, Roztoky, tel. veèer: 220 911 665
•••••
Pronajmu dlouhodobì zaøízený byt 3 + 1 v Roztokách.
Tel. 605 217 941.
•••••
Pronajmu garsoniéru v rodinném domku v Roztokách
se zvláštním vchodem. Tel. 220 912 381.
•••••
Prodám modro - bìžový sportovní koèárek, skládací,
polohovací, velmi dobrý stav, cena 1000 Kè. Tel. 606 893 292.
•••••
Prodám dìtské horské kolo, na vìk 4 - 8 let, za 1.000,- Kè.
Tel.: 220 912 305
•••••
Prodám hnìdý lustr a stojací lampu jako sadu do moderního
bytu / studentského pokoje a rotoped ve velmi dobrém stavu
(1 000 Kè). Na pøání mohu zaslat foto e-mailem. Dále prodám
témìø 2 kila lego stavebnice. Rùzné druhy a souèástky.
Tel.: 731 226 176. Prosím volejte po 20. hod.
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•••••
Pronajmu zdìnou øadovou garáž v Masarykovì ulici od
prosince 2006 do bøezna 2007 vèetnì. Tel. 603 937 653.
•••••
Nabízím k pronájmu byt 1+kk v Roztokách (Solníky), 34m2
+ balkón, èásteènì vybavený, cena dohodou.
Zájemci volejte na èíslo 776 730 222.

Køíženci, støední velikost, èerné, èernohnìdé, chlupaté i
krátkosrsté, velice milé, chytré, vìrné. 6 týdnù staré. Nejlepší
hlídaèi a dárek k Vánocùm. Fotky k dispozici, Kontakt:
R. Withers Levohradecká 1170, Žalov, Tel: 220 911 129,
mobil: 775 311 174, Withers@seznam.cz

1200 m2. Tel. 603 705 944.

•••••
Anglièan, kvalifikovaný uèitel angliètiny, 7 let v ÈR, hledá
dlouhodobé ubytování v Roztokách - pokoj se samostatným
pøíslušenstvím nebo malý byt (i nezaøízený). Èást platby
možná formou výuky angliètiny (dospìlé i dìti) - zkušený,
kvalitní uèitel. Tel./zázn. 233 326 713, 603 993 603.

•••••
Koupím domek nebo pozemek v Roztokách, Žalovì a okolí.
Tel. 739 080 142.

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA

•••••
Pronajmu nebytový prostor 200 m2, sociální zázemí (sklad,
výroba atd.) v Roztokách (za servisem) na vlastním pozemku

•••••
Koupím menší byt v OV v Roztokách. Tel. 604 509 241.
•••••
Poptávám RD se zahradou v Roztokách u Prahy.
Maximálnì do 6 mil. Garáž je výhodou, nikoli podmínkou.
Nabídnìte prosím na tel: 604 529 405

Podìkování panu starostovi (èi již nové paní starostce)
a pracovníkùm mìstského úøadu za gratulace k životnímu
jubileu zaslali:
Marie Køehnáèová, Oldøich Hájek, Jílková, Jaroslav Hlava,
Mircea Nikodém, Konárková, Milena Procházková, Marie
Štauberová, Vladimír Pøibáò, Jan Barfus, Karel Šerpán, Amálie

•••••
2

Vymìním byt 1+1 (45m ) v OV v Písku za podobný
v Roztokách. Tel. 604 509 241.
•••••
Mladá rodina s malým dítìtem koupí starší byt nebo
domek v Roztokách a okolí. Sdìlte prosím dále, naléhavé.
Tel: 728 895 174.

Abrahámová, Helena Jeøábková, Anna Veselá, Ladislav
HroudaLada Tintìrová, Marie Štauberová, Stanislava
Rychtecká, Soòa Procházková

•••••
Hledám byt ke koupi v této lokalitì 1+kk až 1+1. Preferuji
OV nebo DV. Seriózní jednání. Staèí zaslat sms: 774 720 755.
•••••
Daruji štìòata støední velikosti, èerná, èernohnìdá, èernobílá.
Matka - žalovský hlídací pes, otec - nìmecký ovèák.
Kontakt: 220 911 129, 775 311 174.
•••••
Daruji gauè rozkládací, s úložným prostorem.
Tel. 603 937 653.
•••••
Kdo by mohl darovat cokoliv, co by mohlo sloužit jako
poklop na pískovištì velikosti cca 160 x 160cm (napø.
døevìná nebo plech.deska..atp.) Dìkuji. Tel. 604 627 868
•••••
Chcete douèit angliètinu? Douèuji ve správném akcentu i
zaèáteèníky a pokroèilé za 150 Kè/hodinu. Tel. 721 500 842.
•••••
Vyvenèím vašeho mazlíèka. Tel. 721 070 328.
Hledám práci v domácnosti jednou až dvakrát týdnìpøivýdìlek. 10 let praxe v zahranièní rezidenci.
Kontakt: 774 141 824.
•••••
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Brno, Kralupy, Roztoky
Komunální volby máme za sebou, novì zvolení èi staronoví
pøedstavitelé se v obcích a mìstech ujali svých funkcí a diskuse
o tom, kdo, s kým, jak a proè, pomalu utichly. Také na roztockém
diskusním fóru se pøestalo debatovat na volební téma a nastaly
všední starosti - tøeba o tom, jak dál øešit centrální roztocké
námìstí, co bude s územním plánem a jaký konec vezme investor
výstavby Na Panenské a jeho nešastní klienti.
Z voleb zùstal zápis v kronice a pouèení. I z prohraných partií.
V mnoha mìstech a obcích se ve volbách ukázalo, jak vratká je
pozice vítìze a že v komunálních volbách se rozhoduje èasto
podle jediného velkého pøípadu, který hýbe obcí a rozdìlí volièe
dokonaleji než programová prohlášení a stranická vlajeèka.
Nejznámìjší pøípad probírala ze všech stran média - jak by ne,
když šlo o druhé nejvìtší mìsto republiky. Patovou situaci,
kterou mìlo vyøešit pìt do dvou pìtadvacetihlavých blokù
nezaøazených komunistù, nakonec rozala „po kalouskovsku“
skupina zastupitelù KDU-ÈSL, kteøí se pøidali k bloku sociální
demokracie, nezávislých a Strany zelených, a vypudili ve
volbách vítìznou ODS do opozice. O výsledku se však rozhodlo
v Brnì už døív - v referendu o projektu pøesunutí hlavního
brnìnského nádraží. Megalomanský projekt v cenì dvaceti
miliard (podle oponentù snad dokonce ètyøiceti) se spornou
návratností (a už ve finanèní èi urbanistické hodnotì) rozštìpil
veøejnost na dva tábory a referendum ukázalo, že odpùrcù je víc.
Nesuïme brnìnské pomìry z Roztok, konstatujme jen to, že se
hlasy v referendu, by podle dikce zákona neplatného pro malou
úèast oprávnìných volièù, projevily ve volbách a patrnì
ovlivnily i v povolební vyjednávání.
Dosti podobný scénáø mìla situace v Kralupech nad Vltavou.
Jednak v tom, že proti sobì po seètení hlasù a urèení mandátù
stály dva prakticky rovnocenné bloky, dokonce tak rovnocenné,
že první pokus o volbu starosty, místostarosty a radních skonèil
1. listopadu patem a ukonèením schùze bez jediného výsledku,
jednak v tom, že na poèátku velkého rozkolu v osmnáctitisícovém mìstì byla jedna velká kauza - pøestavba kralupského
námìstí - nebo spíš centra, které by se poblíž kostela mìlo
námìstím stát. Také v Kralupech se k zámìru celkové pøestavby
mìstského centra a slouèení úøadu pod jednu støechu konalo
referendum a z tìch, kteøí pøišli (asi tøetina oprávnìných), to
skonèilo drtivým vítìzstvím odpùrcù investice. Dnes na radnici
v Kralupech zasedli lidé, kteøí byli pøed dvìma roky z radnice
„odsunuti“ a kteøí stáli proti projektu. Uvidíme, zda se
v Kralupech stomiliónová akce uskuteèní.
A u nás? Možná, že tìch sporných pøípadù bylo víc (zástavba
námìstí, dìtská høištì, dostavba mateøské školy v Žalovì),

nicménì opìt jedna vyènívala a stála u zrodu vítìzného sdružení
voleb - situace v základní škole. Podpisová akce byla také
jakýmsi referendem. Na rozdíl od Brna a Kralup však vlastnì ani
nešlo o peníze, aspoò ne o takové, které by položily mìstskou
pokladnu, ale o to, èemu se dnes módnì øíká komunikace mezi
lidmi, prostì o schopnosti se spolu bavit a naslouchat jeden
druhému. A staèilo to - protože ta „samozøejmost“ normálnì
spolu jednat je èasto dùležitìjší než stav obecní kasy.
Paní starostka ve volebním Odrazu vyslovila pøání, aby v zájmu
našeho mìsta pominula osobní nesnášenlivost a nevraživost
a sotva by se našel lepší dùkaz o cestì k nápravì než ten, který jste
v listopadovém Odrazu vidìli na fotografii z ustavujícího
zasedání zastupitelstva: podaná ruka nedávno ještì nepøátel na
život a na smrt, nyní koalièních partnerù.
Ale teprve èas ukáže, jak mnoho ta podaná ruka znamenala.
Jaroslav Huk

Ta povaha èeská - nebo roztocká?
Obnovené roztocké námìstí s pøilehlými novými komunikacemi,
chodníky ze zámkové dlažby i novì založenými zelenými
plochami nevydrželo dlouho bez povšimnutí zemních strojù
a silných kopáèských rukou. Témìø za mìsíc poté, co bylo
slavnostnì otevøeno se v ohybu zatáèky od serpentiny smìrem do
Jungmannovy ulice zaèalo kopat a hloubit. Èást nového
chodníku s pøilehlým, docela dobøe vzrostlým trávníkem vzala za
své. Prý se hledalo nìjaké napojení vody èi kanalizace. Rovnìž
v Nerudovì ulici za prodejnou Albert je v chodníku výkop
a jakési dlouhé barevné kabely napovídají, že tady pracují
energetici, možná i plynaøi. Novì zhotovený chodník je koncem
listopadu nepoužitelný, obèané s nákupy z nového obchodního
centra chodí po pøilehlé silnici. To není pøíliš bezpeèné.
Ano, takové nešvary jako jsou napø. rychlé dokonèení prací
z dùvodu splnìní nìjakého termínu a pak znovu vykopání toho,
co bylo již jakoby dodìláno obèas vidíme nejen v Roztokách, ale
po celých Èechách. Cožpak opravdu není možné pøedem
promyslet a skloubit všechny technické souvislosti tak, aby se
nemuselo v zápìtí pøedìlávat, dodìlávat, mìnit atp.? Je zøejmì
tìžké tento nešvar vykoøenit z èeských zvyklostí. Nevím, zda to
není pøežitek z doby minulé.
I když zøejmì náklady spojené s tìmi všemi novými výkopy
a úpravami kolem námìstí platí soukromý investor, jedná se
o práce na plochách ve vlastnictví mìsta, které jsou veøejným
prostranstvím. Mìsto doufám ekonomicky i provoznì celou
situaci investorovi vyhodnotí.
Je pravda, že výkop ve výše zmiòované zatáèce od serpentiny byl
docela rychle uzavøen a provoz chodníku obnoven, zdá se však,
že pùvodní kvality nedosahuje. Trávník se ale v této roèní dobì
obnovit nedá a musí se poèkat na jaro.
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Je konec roku a vìøím, že tento starý rok 2006 všechny peripetie
odnese. Pøeji všem šastný a úspìšný Nový rok 2007, pevné
zdraví a vzájemnou obèanskou ohleduplnost.

Proti konkurenci jiných dopravcù (hlavnì autobusù) vymyslely
Èeské dráhy nové slevy na dálkové rychlíky SC Pendolino
a snaží se konkurovat skuteènì komfortní a moderní dopravou.
Ostatnì i nové „pantografy“ øady 471 jsou pøece jen o generaci

Olga Veselá

dál než technicky obdivuhodné, ale pøece jen už dosluhující
soupravy ze 60. a 70. let minulého století.
Jaroslav Huk

Císaø a sakury
21. listopadu uplynulo devadesát let od smrti jednoho z nejdéle
panujících svìtových monarchù, rakousko-uherského mocnáøe
Františka Josefa. Roztoètí a žalovští obyvatelé mìli možnost si
jeho Apoštolské Velièenstvo pøipomenout v èervnu 2003,
v radostné dobì, kdy císaøùv salonní vlak projel naší obcí
a František Josef se suitou zavítal i do horních Roztok. Po císaøi je
ostatnì pojmenován i chudobinec, dnes Základní umìlecká
škola.

Hvìzda betlémská
Na velkém snìhovém mraku vysoko na nebi, uprostøed oblohy
plné blikajících hvìzdièek, sedí Ježíšek, ale není to Ježíšek
obyèejný, tenhle je zvíøátkový. Ano, opravdu. Zvíøátkový
Ježíšek, který nosí dárky zvíøatùm do lesa, k rybníkùm, øekám,
do hor, prostì všude tam, kde žijí.
Právì mu pøišla nebeská pošta a je plná zvíøecích pøání, že

Nu, a nedaleko chudobince vyrostl bìhem listopadu zbrusu
pìkný, nový sakurový sad. Staré sakury byly podaty a paøezy
rozšmelcovány, dùvod vysvìtlila šéfová odboru životního
prostøedí naší radnice. 22 nových stromkù se jistì uchytí
a øeknìme za 4 roky zmohutní, zesílí a bude ozdobou obce.

byste je nepøeèetli za celý rok. A vidíte, Ježíšek to musí
pøeèíst za pár dní, co zbývají do Štìdrého veèera, a ještì všechny
dárky obstarat. Inu, není to žádná legrace. A pøedstavte si, co
všechno ta zvíøátka chtìjí. Ète a nestaèí si všecièko pamatovat.
Veverky mu píšou, že chtìjí k Vánocùm nìjakou pìknì velikou

Paralela s politickou situací v malomìstì R, øekne nìkdo.
Uvidíme, øíkám já.

dutinu plnou lískových oøíškù a suchého listí. Divoèáci zase, aby

Tomáš Novotný

by chtìli hodnì zrní a teplých úkrytù, a velcí jeleni a daòci, aby

jim nadìlil spoustu žaludù a bukvic. Koroptve, zajíci a bažanti
jim narostlo ještì vìtší paroží, než jaké mají letos. Lišky i jezevci

Na kolejích nové øády i ceny

touží po mìkké pùdì, ve které se dají dobøe hrabat nory a hlavnì,

Od 10. prosince letošního roku vstoupí v platnost na 362 dní nový
jízdní øád vlakù. Struèný výtah z jízdního øádu pro obì trati, které
staví v Roztokách, tedy „koridorovou“ Praha - Kralupy nad
Vltavou i pøímìstskou Praha-Libeò - Roztoky, najdete v tomto
Odrazu. S potìšením si tak mùžete všimnout, že Èeské dráhy
vyplnily na kralupské trati nìkteré mezery mezi odpoledními
spoji, takže interval pùl hodiny v obou smìrech platí pro celé
odpoledne až zhruba do 19 hodin. Pravidelný rytmus pøíjezdù
dostala i pøímìstská linka a našla také už své zákazníky, by
nìkteré motoráky jsou stále nevraživì sledovány motoristy,
èekajícími za závorami na prùjezd „autobusu na kolejích“.
Ménì pøíjemnou stránkou zmìn od 10. prosince je zdražení
zákaznického jízdného. Po pravdì je však tøeba dodat, že se
jednak nemìní cena normálního jízdného a nìkterých slev
(traové jízdenky, žákovské jízdné, sleva SONE+), jednak i to
zdražení je mírné. Dráhy v podstatì sjednotily propoèet
zákaznického jízdného z ceny jízdného normálního - sleva je
vždy 30 %. Na krátkých trasách se tak cena zákaznického
jízdného od 10. prosince nezmìní (v pásmu pro spoj RoztokyPraha-Masarykovo nádraží, tj. 11-15 kilometrù, se dokonce
o korunu sníží), zdražení nastává až od délky trasy 40 kilometrù
a pohybuje se kolem 10 %.

a už je netrápí ta hloupá nemoc vzteklina. Malí ptáèci zpìváèci,
co putují v hejnech od keøe ke keøi, si pøejí uschlé plody letních
travin plné dobrých semínek, a všichni, co žijí u øek, rybníkù
a tùní, celou zimu nezmrzlou vodu.
A ještì tady mám jedno pøání od srneèka z Dubové hory.
Tak copak ten si pøeje? Ježíšek otevøe psaní a ète: „Milý Ježíšku.
Já bych chtìl mít na Vánoce u krmelce hvìzdu betlémskou. Tvùj
srneèek z Dubové hory.“ Tak nevím, jestli tohle dokážu tomu
dlouhonohému srneèkovi splnit. Hvìzda betlémská je pøeci
jenom jedna, jak já to jenom udìlám. A Ježíšek sedí na mraku,
tváøe v dlaních a láme si svou zlatovlasou hlavu.
Pøišel Štìdrý veèer a zvíøátkový Ježíšek dárek pro srneèka
nemìl. Co teï, co já si poènu, už je hodina dárkù... Hledí shùry
smutnì dolù do lesa, až jeho zrak zabloudí ke krmelci. A co
nevidí! Slétne rychle dolù na vysoký smrk, aby se podíval
zblízka. Na štítu støechy roubeného krmelce je velká hvìzda
a opodál ostrojený vánoèní stromek. Srneèek stojí a spolu
s ostatními zvíøátky užasle hledí na záøivou hvìzdu betlémskou,
kterou tam spoleènì s dárky pøinesli myslivci a jejich dìti,
protože dobøe vìdí, že zvíøátkový Ježíšek by to všechno nemohl
sám stihnout...
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