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První sníh v Roztokách

ÚVODNÍK
Vážené dámy a pánové,
minulý rok byl myslím nejen pro mì velmi
pestrý, proto mi na úvod dovolte drobnou
bilanci dìní v Roztokách. Co významného se tedy loni v Roztokách a okolí
stalo?
Pan Voda se zaèátkem roku s bývalým
starostou dohodl, že k poslednímu
èervenci své roztocké pùsobení ve
funkci øeditele základní školy ukonèí. Po
opadnutí rozvodnìné Vltavy byla kvùli
rekonstrukci uzavøena Roztocká silnice
v Sedlci. Po necelém pùlroce mohli opìt
øidièi bez strachu z pokuty jet do Prahy
podél øeky. V kvìtnu zaèala rekonstrukce
mateøské školy v Žalovì. Po necelých
pìti mìsících se mohla dítka a jejich
rodièe tìšit z nové veliké školky. Stejnì
tak byla dokonèena rekonstrukce ulice
Levohradecká, také v Žalovì. Do tøetice
ze Žalova: bylo zrekonstruováno sportovištì pøed žalovskou hospodou.

Nejdùležitìjší události (záleží pochopitelnì na úhlu pohledu) byly ale dvoje
volby. V tìch prvních, do poslanecké
snìmovny, v Roztokách drtivì s nadpolovièní vìtšinou vyhrála ODS.

OBSAH:

Z roztockých ale na kandidátce nemìla
nikoho. V tìch podzimních už tak
úspìšná nebyla. U nás vyhrálo sdružení
DOST, následováno právì ODS, pak
Sakurou, Netøeskem a sdružením Volba
pro mìsto. Celkovì v zastupitelstvu
zasedlo devìt nových tváøí, což je
z jednadvaceti èlenù celkem dost. Po
tomto výsledku pochopitelnì následovala také zmìna ve vedení mìsta.
Starostkou se stala Olga Vavøínová
a místostarostou Milan Veselý.
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TÉMA

Odraz v novém
S novým složením redakèní rady
pøichází s novým rokem i Odraz s novým
kabátem a novým uspoøádáním. Ujal
jsem se tohoto èlánku, kde se vám
pokusím v kostce pøedstavit celou
koncepci, na kterou bìhem pár èísel
kompletnì pøejdeme. Hlavnì kvùli
pozvolnému zažití pravidel pro pøispìvatele. Vìtšina pravidel byla zavedena
kvùli zámìru mít Odraz s pevným
rozsahem, což by pøi nejistotì 'co kdy
pøijde, jak to bude dlouhé' bylo hodnì
obtížné zajistit. To úvodem, nyní
konkrétnì:
1] Rubriky a øazení
Odraz bude rozdìlen do 3 hlavních èástí.
'Život ve mìstì', 'Informace z radnice'
a 'Komentáøe a názory'. V tom se nic
v zásadì nemìní. Nové ale bude øazení,
kdy první bude rubrika o dìní v Roztokách (a okolí), druhá èást zprávy
z radnice a poslední zùstanou komentáøe a názory (listárna).
Dále také bude èíslo zaèínat tématem
(v tomto pøípadì tímto èlánkem), které se
bude hloubìji zabývat nìjakou aktuální
nebo historickou kauzou. Téma by mìlo
v jednom èlánku shrnout všechny
dostupné informace a mít nìjaké
resumé. Další významnou souèástí
Odrazu bude rozhovor s nìjakou pro
Roztoky zajímavou osobností. Tyto dva
èlánky budou souèástí rubriky 'Život ve
mìstì', kterou bude Odraz novì zaèínat.
Uprostøed èísla budou radnièní
informace, kde by se mìly novì
prùbìžnì objevovat zprávy i z komisí
a výborù a celkovì by tato rubrika mìla
být spíše 'provozní'. V poslední rubrice,
v komentáøích, je nejdùležitìjší zmìnou
zavedený maximální rozsah pøíspìvkù.
K tomuto kroku jsme pøistoupili z dùvodu,
který jsem uvedl v úvodu tohoto èlánku.
Chtìli bychom mít Odraz s pevným
rozsahem a tato rubrika je rozhodnì
nejpružnìjší, co se poètu stran týká. Tøi
èlánky mohou být v jednom èísle jako
sedm èlánkù v dalším. Proto ta
maximální délka. Redakèní rada se
shodla na jedné normo stranì (1800
úhozù).
2] Obsah rubrik
Obsah rubriky s informacemi z radnice
byl prakticky vysvìtlen v pøedchozím
bodu. Mìly by to být hlavnì úøední
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informace z mìstského úøadu.
Komentáøe asi také není potøeba úplnì
rozebírat. Každý mùže napsat, co bude
chtít, jen se musí vejít do 1800 úhozù.
V pøípadì, že se nevejde a èlánek
neupraví, nebude èlánek otisknut. Platí
samozøejmì klasická formulka, že
nebudou otisknuty vulgární a urážlivé
pøíspìvky.
Co se týká 'života ve mìstì', tak ten by
mìl být (a doposud také byl) hlavní
souèástí Odrazu. Jelikož bude hlavní
a pøispìvatelù je mnoho (spolky, škola,
školy... atd.), rozdìlili jsme celou tuto
rubriku do pomyslných dvou èástí: èást
obsahu pøedem dohodnutá (že od toho
a toho sdružení mùžeme do uzávìrky
poèítat s dohodnutým množstvím textu /
obrázkù) a èást jako místo pro èlánky
výjimeèné nebo nad dohodnutý rozsah.
Obèas bude mít víc materiálù napø.
základní škola, jindy zase tøeba SK
Roztoky na konci sezóny.
3] Inzerce
Jelikož je souèasný systém pøíjmu velice
decentralizovaný, není bohužel výjimkou, že se na stejné místo prodá více
inzerátù. To je docela závažná
systémová chyba, kterou již od poloviny
prosince øešíme pøípravou celého
nového systému. Bylo by chybou tuto
záležitost uspìchat, takže jsme se
rozhodli, že všechny informace
zveøejníme v pøíštím èísle v samostatném èlánku, s podrobným vysvìtlením
jednotlivých èástí. Spolu s tím dojde také
k úpravì cen inzerce. V tuto chvíli bych

chtìl zatím všechny zadavatele poprosit,
aby inzeráty zadávali pøes podatelnu
mìstského úøadu, kde bude každý mít
rozhodnì jistotu, že místo, které si pro
svùj inzerát vybral, je neobsazené. Ale
jak jsem se zmínil, od února bude vše
v novém a neprùstøelném kabátì.
Pokud chcete poslat komentáø
Pokud chcete poslat komentáø, tak se
staèí držet maximálního rozsahu - 1800
úhozù. To je jediné omezení pro rubriku
s komentáøi a názory.
Pokud chcete stabilnì pøispívat do
rubriky 'Život ve mìstì'
V tomto pøípadì byste mìli podat svoji
nabídku redakèní radì. Posléze se
s vámi dohodneme na tom, kolik místa
bychom v Odrazu pro vás vyhradili a èím
byste toto místo plnili. Všechny námìty
a témata vítáme!
Pokud chcete jednorázovì pøispìt do
rubriky 'Život ve mìstì'
Doporuèuji s dostateèným pøedstihem
informovat o tom, že chcete napsat
jednorázový èlánek, který patøí do této
rubriky, abychom pro nìj mìli místo.
Opìt øeknu, že všechny námìty
a pøíspìvky vítáme. Jen bychom rádi
vìdìli pøedem, že dorazí.
Pokud chcete v Odraze inzerovat
Podejte inzerát standardní cestou pøes
podatelnu mìstského úøadu. Více
informací o možnostech inzerování
v Odraze se dozvíte v únorovém èísle.
Martin Urx

ŽIVOT V OBCI

ŠKOLNÍ OKÉNKO
S chutí do toho, pùl je hotovo!
Nový rok je tady a s ním od 1. 9. 2007
zmìny týkající se výuky na všech ZŠ
v Èeské republice. O naší cestì za
novým vzdìlávacím programem, vás
prùbìžnì budou informovat naše
koordinátorky - M. Bartulíková a D.
Blechová. Kromì tvorby ŠVP jsme
samozøejmì ještì pøed Vánoci stihli
s dìtmi navštívit rùzné výstavy s vánoèní
tematikou, nakoupit pár dárkù na trzích
v Praze, obhlédnout v NM Vìstonickou
venuši, zkontrolovat Karlštejn i Pražský
hrad a na závìreèné vánoèní besídce
udìlat radost nìjakým tím dárkem tìm,
které máme rádi. Doufám, že jsme
všichni obdrželi od Ježíška to, co jsme si
vytouženì pøáli, a nyní spokojení a
odpoèatí se pustili do uèení i do práce.
My se zvláštì tìšíme na ty, kteøí dostali
svou první tašku do školy a pøijdou se
k nám v únoru pochlubit a zapsat do
první tøídy. Tak a nám všem ta novoroèní
pøedsevzetí dlouho vydrží!
Vìra Zelenková

Milí rodièe pøedškolákù,

veøejnost a zøizovatel prostøednictvím
ankety. To byla pøípravná fáze. Nyní
uèitelé pracují na zaèlenìní prùøezových
témat do uèebních osnov a tvorbì
uèebního plánu. Následnì pøistoupíme
k rozpracování uèebních osnov. Informace o práci na ŠVP školy jste se mohli
dozvìdìt na Dni otevøených dveøí 28. 11.
2006 nebo na setkáních s vedením školy
po tøídních aktivech.
M. Bartulíková, D. Blechová

Adaptaèní pobyt 7.B
„Chci sedìt vedle Terezy, chci být ve
skupinì s Terezou.“ Tak by možná mohlo
znít motto pro adaptaèní pobyt sedmákù
v Karlovì. Ano, pøesnì tam vyrazilo
15 žákù a 2 uèitelky vlakem a pìšky
17. øíjna. Kromì pravidelné výuky v malé
a pøíjemné jídelnièce penzionu u Kubù
jsme vyráželi do okolí Karlova a poznávali kraj a historii Jizerských hor. Pro
žáky jsme pøipravili bohatý program,
který plnili ve skupinách jako Baletky,
Feáci a Vidláci.
Každý veèer bylo vyhodnocování jednotlivých aktivit a každý pokoj pøipravoval
veèerní program pro ostatní na dobrou
noc.

Mùj dùm, mùj hrad
V rámci výuky jsme v øíjnu navštívili
Veletržní palác - program Stavby kolem
nás. Paní lektorky pomocí dramatické
výchovy pomáhaly dìtem vnímat
a provìøovat prostøedí, ve kterém se dìti
dennì pohybují. Prostøednictvím hry si
tak dìti samy urèily hlediska, skrze která
je možné architekturu hodnotit. Jejich
úkolem napø. bylo ztvárnit ze svých tìl
budovu, kterou si na výstavì vybraly (viz
foto).
Ve škole jsme v tomto programu
pokraèovali. Žáci si pøinesli skuteèné
plánky bytù s rozmìry a v rámci geometrie a matematiky je ve zmenšeném
mìøítku pøekreslovali na milimetrový
papír. Poté poèítali obvody a obsahy
jednotlivých místností (kolik potøebují
podlahové krytiny apod.). V èeském
jazyku vymýšleli pohádku „O uplakaném, køivém, šlehaèkovém… domeèku“
a doplnili vše kresbou. Celý projekt jsme
završili stavbou domu z novinového
papíru.
Dita Blechová, tø. uè. 5.A

Fotoworkshop pro žáky 9. tøídy

nastal nový rok a vy jistì netrpìlivì
èekáte, kdy bude na naší škole zápis dìtí
do 1. tøíd na školní rok 2007/2008. Tento
pro øadu dìtí i rodièù slavnostní okamžik
nastane ve dnech 5. 2. a 6. 2. 2007
v dobì od 14 do 17 hodin. Vzhledem
k tomu, že škola má dvì budovy, bude se
zápis konat dne 5. 2. v budovì na
Žalovì, Zaorálkova 1300 a dne 6. 2.
v hlavní budovì v Roztokách, Školní
nám. 470. S sebou je nutné pøinést
rodný list dítìte a zákonný zástupce se
musí prokázat obèanským prùkazem.
Tìšíme se na vás! Na všechny dìti èeká
pøekvapení.
Jaroslava Barešová, øeditelka školy

Školní vzdìlávací program
(ŠVP)
Kromì normální výuky a aktivit mimo
vyuèování uèitelé naší školy, ale ne
jenom oni, pracují na tvorbì školního
vzdìlávacího programu. Vytváøejí dokument, podle kterého od pøíštího školního
roku budou uèit. Pøibližnì pøed dvìma
lety sborovna absolvovala fázi zvanou
„Zjišování stavu školy a charakteristika
školy“, na které se podílela i rodièovská

Nebýt plíživé chøipkové choroby, která
celou naši výpravu postupnì postihla,
byl to bezvadný adaptaèní pobyt.
Závìrem, co dodat? Poslední den sedìli
vedle Terezy úplnì všichni.
M. Bartulíková, A. Ovsenáková

se uskuteènil v prosinci na naší škole.
Mìli jsme to štìstí, že jsme pro tuto akci
byli vybráni právì my, nebo workshop
probìhne jen na 10 základních školách
z celé republiky. Pod záštitou internetového èasopisu FotoAparát.cz, se žáci
nejprve seznámili s funkcemi foto-
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ŽIVOT V OBCI
aparátù Olympus, následovalo fotografování portrétù ve studiu vybaveném
osvìtlovací technikou Fomei a poté
prezentace programu na úpravu
fotografií Zoner Photostudio 9. Nìkteré
fotky si mohli žáci ihned vytisknout.
Pøestože celý program trval 4 hodiny,
nikdo se rozhodnì nenudil a mnohý hoch
èi dívka ještì honem psali Ježíškovi
prosbu o digitální fotoaparát pod
stromeèek.
B.Valiová

Za lovci mamutù
Vstoupili jsme do pravìku, obklopeni
zvuky, pachy, rituály, magií, životem
a smrtí našich
pøedkù. Okoukli jsme originál Vìstonické
venuše a prohlédli obydlí a mamuta ve
skuteèné velikosti. Z pravìku jsme se
rádi vraceli do vánoènì vyzdobené
Prahy.
tøída 7.B

Mikuláš ztratil pláš aneb Èert
zùstal za dveømi
Je po jedné hodinì a oèekávaný okamžik
nastává. Na chodbì se ozývají tiché
kroky. Rachot øetìzù a tiché klepání na
dveøe školní družiny. Už je tady: „Júú…
má plné koše dáreèkù a dobrùtek“!
Všichni jsme ho poznali, dlouho
vyhlížený Mikuláš koneènì pøišel.
A už to zaèalo! Ètení v knize høíchù,
troška nejistoty, malièko slibù a hodnì

legrace. Byly i dáreèky, básnièky
a nakonec spoleèné zpívání. Za radostného pokøiku odcházel Mikuláš
s prázdným košem a slibem, že pøíští
rok zase pøijde.
P. S. Èert zùstal za dveømi. Nemìl co
dìlat. Všechny dìti byly hodné, a tak si
ustlal na chodbì a poøádnì se prospal.
(Náš dík patøí vedení školy za finanèní
podporu, ochotnému kolegovi Honzovi,
který pro nás vyfotil celý prùbìh besídky,
a všem, kteøí nám pomohli pøi organizaci
akce.)
Za školní družinu Ivana Hajnerová

Projekt SOCRATES (Belgie)
V tomto školním roce byl pro naši
školu schválen mezinárodní projekt
SOCRATES - COMENIUS - projekt na
rozvoj škol. Tématem projektu je
„Hodnocení bez hranic“ a cílem je
prùzkum rùzných zpùsobù hodnocení
a pokus o zavedení stejné nové metody
hodnocení do všech partnerských škol.
Koordinátorem je škola z mìsta Kortrijk
v Belgii a naši partneøi jsou také školy
z Norska a Slovinska.
První projektové setkání se uskuteènilo
v listopadu v Belgii. Naši školu
reprezentovali Jan Burda a Alena
Gaba¾ová. V prùbìhu 4 dní jsme se
seznámili nejen s našimi partnery a jejich
systémy školství a zpùsoby hodnocení,
ale navštívili jsme také dvì spoleènosti,
které spolupracují se školami na nových
metodách hodnocení.

V budoucnosti budeme pracovat na
hodnocení uvnitø pedagogického sboru a
udìláme prùzkum metod hodnocení ve
školním i podnikatelském prostøedí.
Doufáme, že nám pøi tom pomohou také
nìkteøí rodièe. Tìm rodièùm, kteøí se již
do projektu zapojili vyplnìním prvního
dotazníku, touto cestou dìkujeme.
Alena Gaba¾ová

Vánoce na ZUŠ
Po èinorodé podzimní èásti koncertní
sezony, která vyvrcholila 1. roèníkem
festivalu Roztocký podzim jsme se
pøehoupli do Adventu. Pøípravou na
tradièní Vánoèní koncert se stal interní
koncert uskuteènìný 7. prosince v multifunkèním sálku, který jsme na návrh
paní uèitelky Pavlíkové pojmenovali
Studio základní umìlecké školy,
zkrácenì STUŠka.
Završením práce žákù naší školy a také
vizitkou pedagogické práce jejich uèitelù
jsou tøídní koncerty. Obvykle se
uskuteèòují ke konci jednotlivých
pololetí. Od zaèátku prosince mohou
rodièe a pøíbuzní slyšet výkony žákù ze
tøíd p.øed. Šlégla (klarinet, saxofon),
p.uè. Ajmové (klavír), Fukasové (akordeon, klavír), Rozsypalové (flétna pøíèná
a zobcová), Hudeèkové (taneèní obor),
Dostálkové (violoncello), v lednu ze tøíd
p.uè. Hladíkové (kytara), Šulcové (flétna
pøíèná a zobcová), Litošové (klavír) a
Pavlíkové (zpìv a literárnì - dramatický
obor).
Nesporným vrcholem zimy byl Vánoèní
koncert uskuteènìný v Síni Zd. Braunerové roztockého zámku 14. prosince.
Koncert byl zahájen netradiènì
Nìmeckým kánonem pro ètyøi klarinety.
Anna Hrabalová, Vojtìch Nižòanský,
Markéta Gotschalková a Denisa
Nadrchalová v tomto nezvyklém
obsazení ukázali posluchaèùm, že
budoucnost tohoto nástroje v Roztokách
vypadá docela slibnì. Koledami pro dva
akordeony se pøedstavily sestry Voltrovy,
Alena a Hana. I pøes drobný výpadek
zabojovaly a dohrály svùj repertoár až do
konce. Ema Ramdanová v polonéze
S. Macha ukázala opìt velký pokrok
hudební i technický.
Lenka Zahradníková s citem zahrála
Smetanovu Salonní polku E dur. I pøes
urèité intonaèní nepøesnosti prokázal
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Adam Ramdan cit pro vedení
melodie v Küchlerovì
Concertinu. Allegro W.F.
Bacha pøednesla Kateøina
Trefná s obdivuhodnou
lehkostí. Známou skladbu
Ave Maria skladatele Ch.F.
Gounoda zahrála s velkým
zápalem stále se lepšící
Veronika Burgrová. Hana
Blažková zarecitovala Baladu
rajskou Jana Nerudy s tolik
potøebnou dikcí i nosným
hlasem. Španìlský tanec pro
klavír M. Moszkowského
pøednesli Lenka Heømanová
a Martin Schùt. Po transkripci
Madrigalu pro dva klarinety
G . F. Te l e m a n a , k t e r o u
zahrála Zuzana Ajmová
a Bohumír Šlégl zaznìla
Sonáta W. Corbetta v kultivovaném provedení Marcela
Ramdana, Barbory Kohoutové (altové flétny) a Hany
Šulcové (basová flétna).
Pøíjemným pokraèováním vánoèního
veèera byla Sonáta pro klavír op. 27, è. 2,
1. vìta L. van Beethovena, známá pod
názvem Mìsíèní svit (Montschein).
Kryštof Pejøil prokázal, že se utváøí
v mladého umìlce, který je schopen
postihnout skrytý emoèní náboj skladby
a prožít prchavé okamžiky naplnìní
nejkrásnìjší hudbou. Po sonatinì G dur
J. Mindla v provedení tøí flétnistek Veroniky Burgrové, Mirky Novákové
a Marie Rozsypalové jsme po delší
dobì uslyšeli trumpetistu Tomáše
Mikyšku, který zahrál kantilénovou
Barcarolu od P. Staòka. Taneèní kus
Andìlé s choreografií Jany Hudeèkové
a hudbou Jakuba Litoše (byl to jeho
skladatelský debut na pùdì ZUŠ)
pøedvedla velmi pùsobivì Taneèní
skupina ZUŠ. Technickou pøestávku,
potøebnou k pøestavbì pódia jsem chtìl
obecenstvu zpøíjemnit èetbou citátu
jednoho slavného èeského básníka,
bohužel jsem nebyl schopen „pøekøièet“
nenadálý „provozní šum“ v sále. Abyste
však o nìj nepøišli, zde je citace:
„Uèitelství jest tìžký úøad, vysilující
duši, pijící sílu z organismu. Dìti
pøicházející do školy jsou zlé,
svéhlavé, zrùdnì vychované bytosti,
rafinované, zlomyslné, zhýèkané,
zbloudilé a ve velkém procentu
úžasnì neschopné. Vracím se po
pìti hodinách vyuèování fyzicky i

duševnì vysílen, zdisgustován,
umrtvený, zatemnìn, tupý, mdlý a
sešlý. Pouze noc jest vyhrazena mé
duševní práci a i tu se nedostavuje
vždy dispozice, vystøebána
celodenním rozechvíváním nervového systému a stálým krvácením
intelektuálním“. Tolik Otokar Bøezina
roku 1897. Psychologickou sondou
z uèitelského života básníkova však
veèer nekonèil, ale spìl k závìreènému
vystoupení komorního orchestru (um.
ved. Štìpán Sklenièka)a sboru ZUŠ za
øízení Aleny Pavlíkové. Sbor reprezentovaný tentokrát žáky mladší i starší
generace pøednesl známé i ne tak èasto
provádìné koledy, které byly prostøídávány velmi zdaøilými hudebními èísly
komorního orchestru se sóly jednotlivých
hudebních nástrojù a pøinesl oèekávané
vyvrcholení pøíjemného adventního
veèera.
Letošní Vánoèní koncert byl ponìkud
netypický. Poprvé se na nìm pøedstavili
žáci všech oborù, které se na ZUŠ uèí hudebního, taneèního i literárnì dramatického. Tato skuteènost pøispìla k
dramaturgickému oživení, což bylo
i naším cílem.
Základní umìlecká škola v Roztokách
pøeje všem obèanùm hodnì zdraví,
štìstí a pohody v roce 2007.
MgA. Bohumír Šlégl

Vyhodnocení
fotosoutìže
Roztoky a okolí - Pøíroda kolem nás
Fotosoutìže amatérù, která byla
vyhlášena mìst. èasopisem Odraz
v 6/2006, se zúèastnilo 15 autorù s 56
fotografiemi.
Výstava byla realizována ve víceúèelovém sálu Støedoèeského muzea
v Roztokách, kterému patøí podìkování,
že v tìchto prostorách, kterými dennì
projde mnoho návštìvníkù (za prosinec
pøes 4 000), mohla být výstava pøístupná
široké veøejnosti. Po dobu výstavy byla
uzavøena Smlouva o výstavní spolupráci
mezi mìstem Roztoky, zastoupeným
paní starostkou ing. arch. O. Vavøínovou
a paní Mgr. E. Balaštíkovou, øeditelkou
SM. Nastal však problém, nebo
muzeum nemìlo k dispozici samonosné
výstavní fundusy. Po operativním
jednání bylo zapùjèeno a pøivezeno
Technickými službami mìsta Roztok
10 ks „volebních zástìn“. Tak jsme mohli
s panem J. Vítkem, ve ètvrtek 16. 11.
2006 odpoledne instalovat fotografie na
pøipravené „volební zástìny“. Vzhledem
k tomu, že jsem nemìla žádné zkuše-
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nosti s realizací výstavy, musela jsem
øešit problémy s upevnìním fotografií,
které se zaèaly odlepovat.
23. 11. 2006 byla výstava zahájena,
která trvala do 31. 12. 2006.
Zájem o výstavu byl patrný ze zápisù
v návštìvních listech i poètu 422
anketních lístkù,
vhozených do „hlasovací krabice“.
Nìkolikrát jsem doplòovala anketní lístky
i pracovnice muzea, to však nestaèilo.
Chu zúèastnit se ankety byla vidìt
i nìkdy z kuriózních, ale platných
hlasovacích lístkù (napø. útržky ze
záznamníku, papírový kapesníèek).
Pøed uzavøením muzea 31. 12. 2006
jsme odváželi dekorace i „hlasovací
krabici“. Zaèátek silvestrovského veèera
zaèínal u Koláøù vkládáním dat do PC.
Fotografie, které se umístily na
prvních pìti místech:
1. Marie Pašková: Tání - rybníèek
77 hlasù, foto è. 14
1. Jaroslav Frána: U Únìtic (žába)
77 hlasù, foto è. 22
2. Jaroslav Frána: Osamìlý sirotek
76 hlasù, foto è. 18
3. Jan Vítek: bez názvu,
71 hlasù, foto è. 2
4. Petra Køápková:Únìtický potok
65 hlasù, foto è. 34
5. Jiøí Blažek: Zátiší na Levém Hradci
63 hlasù, foto è. 29
5. Tomáš Koneèný: Stébla trávy
63 hlasù, foto è. 33
(viz celkové tabulky hodnocení na
www.roztoky.cz)
Byli také osloveni naši profesionální
fotografové, aby se k výstavì vyjádøili.
Zatím své hodnocení zaslal pan Mgr. St.
Boloòský: foto è. 4 - Jan Vítek, è. 9 Blanka Pekárková, è. 22 - Jaroslav
Frána, è. 26 - ing. Jiøí Bedøich a è. 47 Markéta Jandlová.
A pan Josef Mirovský výstavu ohodnotil
takto: „Prvním dojmem po zhlédnutí
výstavy byla jakási roztøíštìnost, neuspoøádanost, ale nikoliv ta pøirozená,
vzniklá díky rùzným autorským pohledùm, ale pramenící z pøíliš volného, nebo
pøíliš volnì pochopeného tématu, což
samozøejmì nesnižuje kvalitu nìkterých
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snímkù, ale jaksi to ztìžuje objektivnost
pøi hodnocení. Z výstavy napøíklad
ponìkud vyboèovaly fotografie
Jaroslava Frány, technicky bez námitek,
ale tematicky spíš na výstavu "Roztocká
fauna", nebo do magazínu Naší
pøírodou. Snímky Vìry Paškové zase
patøí spíše na vývìsku Mìstského úøadu
èi do Odrazu.
Z mého pohledu asi nejvìtším nedostatkem nìkterých vystavujících je jakási
absence vyhranìného fotografického
stylu. Fotografie pùsobí dojmem
náhodného vzniku, autor byl v danou
dobu na místì a jen exponoval.
Neodpustím si jednu radu, co na
fotografii nepatøí a ruší kompozici èi
atmosféru, to prostì nefote :-). Dost
kritizování, teï k snímkùm, které mì
zaujaly a které bych "nominoval" na
pomyslné stupnì vítìzù (bez poøadí).
Snímek è. 4. Jana Vítka (trochu opatrnìji
bych upravoval v poèítaèi, ale kompozice
fajn)
Snímek è. 25 ing. Jiøího Bedøicha (volil
bych trochu jiný výøez, ale dobré)
Snímek è. 29 Jiøího Blažka (pøíjemná
svìtelná atmosféra)
Snímek è. 33 Tomáše Koneèného

Snímek Holý vrch Markéty Jandlové
(opìt bych volil mírnì jiný výøez, ale
dobré)
Nakonec snad už jen popøeji fotografùm
mnoho krásných zábìrù a jen konstruktivní kritiky.
Dobré svìtlo pøeje Josef Mirovský“.
Vítìzné fotografie budou uveøejnìny na
internetových stránkách mìsta www.roztoky.cz .
Fotografie jsou k vyzvednutí v sekretariátu starostky. Zde jsou také k nahlédnutí
„Návštìvní listy“.
Nechávám na zvážení paní starostky,
jakou cenu dostanou vítìzové ankety.
Mnozí z nás jsme vystavovali poprvé.
Jistì budou pøínosem vaše námìty
a pøipomínky, jaká pravidla vyhlásíme na
již avizovanou další fotovýstavu.
Dìkuji všem za spolupráci. Velký
dík patøí Støedoèeskému muzeu
v Roztokách, které výstavu umožnilo.
Jsem ráda, že výstava oslovila naše
spoluobèany, kteøí se zúèastnili
nebo se pøišli do zámku podívat.
Zvláštì si vážím našich spoluobèanù
z DPS, kteøí mají stále zájem o dìní
v Roztokách.
Renáta Koláøová

Nové téma fotovýstavy:
1. Roztoky vèera a dnes (Starší fotografie Roztok v konfrontaci
s novými zábìry. Pokud možno zábìry ze stejného místa).
Toto téma by mohlo oslovit naše obèany, kteøí žijí v Roztokách déle.
Jistì najdete ve svých fotoalbech èi v krabicích s fotografiemi
zajímavé zábìry a zapùjèíte fotografie ke skenování a zvìtšení
(tj. min. rozmìr 13x18 cm, nejlépe 20x30 cm).
2. Zajímavé objekty v Roztokách a nejbližším okolí (napø. historické,
køížky, kaplièky, staré budovy, technické památky).
Toto téma jistì osloví i naše nové spoluobèany.
Zúèastnit se mohou všichni, kteøí rádi fotografují. Bližší podmínky budou
uvedeny na formuláøi, uveøejnìném na internetových stránkách mìsta
a v podatelnì MÚ Roztoky.
Fotografie pøedávejte s vyplnìnými údaji na formuláøi do podatelny MÚ
do 28. 2. 2007.
Výstava bude následovat opìt ve spolupráci s mìstem Roztoky
a Støedoèeským muzeem Roztoky.
Renáta Koláøová
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Fotohádanka
z 12-2006
Úryvek z vyprávìní pamìtníka ing. Mirko
Janeèka, nar. 21. 1. 1927:
„Do Technische Nothilfe jsem byl totálnì
nasazen 15. 9. 1944 jako student
septimy reálného gymnasia v Pardubicích, kde jsem bydlel s rodièi.
Museli jsme se ohlásit ve Slezské ul.
v Praze a tam jsme dostali pøíkaz odjet
do Roztok u Prahy. Ubytováni jsme byli
v budovì u nádraží (pozn. hostinec
u Ptákù). Dostali jsme bílé obleky
a každý den chodili Tichým údolím
smìrem k Únìticím stavìt nìjaké baráky
(viz fotohádanka, za býv. koupalištìm na
Maxmiliánce, dnes za Kolibou). Jinak
naším úkolem bylo odstraòovat trosky
a pomáhat pøi záchranì zasypaných
civilistù v severní Praze, v Kralupech
a okolí v pøípadì náletù.“
Tito studenti také pomáhali zachraòovat
vìznì z transportu smrti, který byl
zastaven na roztockém nádraží 29. 4.
1945. Po dobu kvìtnové revoluce plnili
úkoly Revoluèního národního výboru.
V boji padl jejich spolužák Míla Vraštil.
„17. 5. 1945 jsem byl propuštìn ze
služby a vrátil jsem se k rodièùm do
Pardubic. V r. 1946 jsem maturoval.

NOVÁ HÁDANKA - LEDEN

Zaèal jsem studovat na VŠZ v Praze 6Suchdole. Po únoru 1948 však události
dostaly jiný spád, které ovlivnily mùj
život. V èervnu 1948 se mi podaøilo v noci
pøejít hranice na Šumavì.
Prostøednictvím známých jsem se dostal
do Švédska, kde jsem dostudoval VŠ.
V kvìtnu 1951 jsem odjel do Kanady
a v roce 1956 jsem dostal kanadské
obèanství. Pomohl jsem mnoha èeskoslovenským emigrantùm. Zaèal jsem
vydávat noviny Kanadské listy. Teprve
po r. 1989, pravidelnì od r. 1990 jsem
zaèal jezdit z Kanady do mé vlasti.
Opìt jsem navazoval „zpøetrhané“
kontakty. Shodou náhod jsem se vrátil
zpìt do Roztok, kde nyní po èást roku
pobývám“.
Foto z r. 1944-45:M. Janeèek
Zkrácený text:
Renata Koláøová
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Èeská mše vánoèní opìt v Roztokách - díl šestý

V sobotu 9. 12. 2006 byla žalovská
škola opìt svìdkem mimoøádnì
zdaøilého provedení Rybovy Èeské mše
vánoèní - již po šesté. Co o ní vlastnì lze
napsat nového? Nu, moc toho není a tak
se budu nìkde opakovat citacemi z let
minulých.
Vedle nesporných hudebních kvalit
zùstává nejvìtším kladem pøedstavení
jeho inscenaèní princip. V posledních
desítkách let jsme bohužel uvykli
vìtšinou koncertnímu provedení, kdy
umìlci ve smokingu a róbách chtì nechtì
dávají (naivnì pùvabné) poezii Rybovy
mše „na frak“ svou konzervatoøí nacvièenou manýrou, a stejnì tak svìží
melodiku rožmitálského kantora bezdìky
opatøují jakousi operetní patinou nijak
nesouvisející s pùvodním posláním díla.

A tak návrat k autorovým zámìrùm,
souvisejícím s dobou vzniku (r. 1796),
k étosu díla i jeho tématu (tj. Vánoc), je
v tomto pøedstavení dovedeno k logické
dìjové ilustraci v kostýmní høe, evokující
smysl, lidovost a pravé poslání tohoto
díla, které je jakoby zázrakem zdaleka
nejpopulárnìjší vánoèní mší vùbec - od
svého prvního provedení až po dnešní
dny!
To není tak samozøejmé (a slovo zázrak
je tu zjevnì na místì),nebo v 18. století
bídnì placení èeští kantoøi složili na dva
tisíce podobných (i velmi kvalitních)
pastorálních skladeb - pøesto Rybova
,,Hej, mistøe!“ je svou oblibou zastiòuje už
dvì století! Jan Jakub Ryba by mìl asi
z tohoto spontánního, živého a citlivého
pøedstavení radost…

Hudební provedení díla se opìt opíralo o
výteèný profesionální výkon C&K Vocalu.
Veèer zastihl v znamenité formì
i velmi smíšený únìtický sbor i doprovodný orchestr.
K slavnostnímu rázu veèera pøispìlo
i zapálení svící na adventním vìnci
starostkou Roztok O. Vavøínovou
a starostou Únìtic Vl. Vytiskou. A aby
všem pøekvapením nebyl konec, role
Josefa se ujal slovutný herec Divadla
SKLEP a prùvodce ,,Šumnými mìsty“
arch. David Vávra!
Roztoètí diváci v nabitém sále svým
bouølivým potleskem ale i spoleèným
zpìvem koled vytvoøili bájeènou
atmosféru. A tak za rok nashledanou!
L. Kantor

foto: St. Marušák
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Tøíkrálový výšlap na Okoø

skoro samí blonïáci. Skuteènì: obsluhu
buøtového stánku, na který si všichni
pochodníci rok co rok freneticky tìší,
zajištuje rodina Levých a Jirákù, letos
rozhojnìná o množství plavých dítek.
Na Okoøi vystupovali šermíøi, roztoètí
Skeletoni, kteøí si pochvalovali hojné a
vdìèné publikum. Díky Barèe Dezortové
zde fungovalo bezvadné obèerstvení.
Všichni, kdo absolvovali jednu z tras
(13,16,28) a dorazili do zámku, se potkali
s králi, resp. králkami. Mužský byl mezi
tomíckými králi jen jeden, David
Ramdam. Králové krásnì zpívali a koledovali si o peníze, z nichž èást dávají
roztoètí tomíci tradiènì na charitu.
Zámek je od poèátku pochodu našim
pøirozeným pochodnickým cílem a spolupráce se Støedoèeským muzeem v tomto
smyslu bezvadná. Díky jim!
Perník, který napekla Jitka Ramdamová ,
Lenka Kracíková a Jindra Zoufalá
rozdávala právì poslednì jmenovaná,
které budiž dík za kompletní organizaci
celého cíle i krásné kroje, ve kterých
králové vystupují.

V roztockém zámeèku, cíli pochodu, vítali pochodníky roztoètí tomíci.

Je to každý rok svým zpùsobem stejné.
Asi dvacet lidí, takto tomíkù nebo duší
spøíznìných, pøipravuje zhruba od
zaèátku prosince Tøíkrálový pochod na
Okoø. Administrují, tedy vyøizují autobusy,
které pochodníky pøiblíží ke startu
pochodu, domlouvají místnost v roztockém zámku, ve které bude cíl
pochodu, zajišují tisk upomínek, výrobu
razítek. Za to dìkuji zejména Zuzanì
Antošové z ústøedí tomíkù.

Od veleslavínského startu až ke
sv.Juliánì nad Nebušicemi se šlo po
vlastním znaèení, které den pøedem
v bahnì obìtavì instalovalo Kuøe
s Tradákem. Mír jejich botkám. U èíèovické kaple, v poslední dobì stínìné
pomìrnì nevkusnými novostavbami, byli

A proè psát každý rok o našem pochodu?
Tøeba proto, že se na nìm potká øada
známých, pøátel, cestou poklábosí,
ledascos proberou a naplánují, že se dá
shodit nìjaké to deko z tìla zlenivìlého
Vánocemi nebo se jen tak projít místy
docela hezkou krajinou.
Pøíští rok bude Tøíkrálové Okoøi ètyøicet.
Tomíci pøichystají pøi té pøíležitosti
nìjakou trachtaci, tak si ji nenechte ujít.
Tomáš Novotný
PS: Nevíte, kde by se dal pùjèit velbloud?

Tradièní souèástí pochodu je i Matus,
Malé turistické sázení. Jeho úspìšní
øešitelé mohou v cíli dostat malou
odmìnu, ale otázky nejsou lehké. No
považte, vìdìli byste pøesné datum úmrtí
diktátora Franca, nebo to, kdo ze ètveøice
filosofù Hegel, Kant, Nietzsche èi
Wittgenstein je autorem spisku Kritika
èistého rozumu? Že také ne? Inu, Tomáš
Rubín, autor nìkolika posledních soutìží,
si s hlavolomnými otázkami rozhodì
rozumí.
Letošní pochod probíhal za pìkného dne,
dobré nálady a hojné úèasti lidu. Jen
roztockých odhaduji na dvì stovky,
zbytek do cca 750 pøespolní.

Tom Levý a jeho bratr Standa byli spolu
se svými pøáteli a nespoèetnými pøíbuznými
duší èíèovického stánku s obèerstvením
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Protifašistická èinnost v okolí Roztok
aneb trnitá cesta ke svobodì
Dostupné prameny uvádìjí jednu
z mnoha významných bojových akcí
obèanù Roztok a okolních obcí
v bojující Praze. Pìt bojových skupin
utvoøených v Roztokách bojovalo na
barikádách na rùzných místech
v Praze. Pøíslušníci autokolony a další
se úèastnili bojù o sklady v dejvické
sladovnì, o Mautnerku.
Zøejmì posledním bojem a posledním
padlým na území našich obcí byla
pøestøelka s gestapáckoesesáckým
komandem, které 8. kvìtna do Husince
a Øeže pøivedl udavaè Holubek, zøejmì
k likvidaci svìdkù své zrádcovské
èinnosti. Pøi pøestøelce byl smrtelnì
zranìn na strážním stanovišti u høbitova
na Levém Hradci mladý žalovský obèan
Antonín Krásný. Donedávna bylo možno

z Levého Hradce vidìt v protilehlém
kamenolomu v Øeži bílý pomníèek na
památku další obìti této pøestøelky Pepy
Štìpanèíka, který se smrtelnì zranil,
když se snažil pancéøovou pìstí zastavit
vozidlo gestapákù.
Pøi vzpomínce na heroické období
Pražského povstání a odbojovou èinnost
v našich obcích nelze opomenout
zásluhy roztockých žen a dívek
z Èerveného køíže, které ve dne v noci
poskytovaly zdravotní pomoc, dalších
žen, které se staraly o stravování
bojovníkù. Všichni obèané, bez rozdílu
vìku se podíleli na stavbì barikád
a zátarasù pro pøípad útoku nacistù na
Roztoky nebo Žalov. Nelze nevzpomenout obìtavosti stovek mužù, zkušených

Mùj milej masopust, jen ti mì neopus
Zima sice stále nezaèíná, ale již je tøeba
zaškrtnout v kalendáøi datum, kdy se s ní
bude úètovat, kdy se jí dá jasnì najevo,
co si o ní myslíme. Masopust se letos
odehraje v pátek 9. a sobotu 10. února
2007. A poèítám, jak poèítám, jedná se
o 10 roèník. Proto se v Roztokách
a Únìticích tìšte na:
Tam tam orchesta
Timodej
Happy Sapienc
Sketa fotr
Žongléry
Chùdaøi
Famfáry
Krále masopustu
Bližší informace na webu www.roztoc.cz
a plakátcích.

Masopustní pøíprava
Jak se Masopust se kvapem pøibližuje,
rozjíždìjí se i pøípravy této nejvìtší
roztocké slavnosti. Pokud si ji chcete užít
se vším všudy, rozhodnì si nenechte ujít
její pøípravu. Aèkoliv se mùže zdát, že
taková akce musí záviset na práci
profesionálù opak je pravdou. Bez
pomoci øady dobrovolníkù a sponzorù
si masopust nedovedeme pøedstavit.
Smysl Masopustu tak není jen v maskách a veselí, ale i v potkání mnoha
lidí, kteøí se na nìm podílí. Tìžko
vyprávìt.
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Podívejte se prosím na soupis vìcí,
s kterými bychom potøebovali pomoci,
najde se nìco pro každou ochotnu ruku.
- Sháníme zruèné ruce na opravu
masek a kostýmù (šití, malování,
kašírování),
- potøebuje pomoci s výdejem a pøíjem
masek (sobota 10:00 - 13:00 a 16:00 18:00),
- hledáme výpomoc pøi peèení a pøípravì obèerstvení (pátek a sobota do
12:00),
- užijeme i administrativní a organizaèní výpomoc pøi pøípravì masopustu,
- potøebujeme zajistit popsání a utøídìní tomboly,
- využijeme i pomocníky na líèení
masek (sobota 10:00 - 13:00),
- nepohrdneme pomocí s vypráním
kostýmù po masopustu,
- sháníme pomocníky na úklid po
masopustu (nedìle od 14:00),
- v neposlední øadì budeme vdìèni za
jakékoliv dary sponzorské a vìcné èi
finanèní.
Mùže nás kontaktovat na:
roztoc@roztoc.cz, èi záznamník:
tel:233 910 014, prosím do 20. 1. 2007.
Ondøej Marek

vojákù i mladíèkù, kteøí ukáznìnì plnili
uložené úkoly strážní služby, jako spojky,
pozorovatelé a prùzkumníci, prostì co
bylo tøeba.
Vzpomenout a vzdát uznání je tøeba
vlastencùm z øad pøíslušníkù èetnické
stanice, celému osazenstvu roztocké
pošty za nepøetržitou spojovací
a zpravodajskou službu, více než stovce
železnièáøù, a to nejen z Roztok, kteøí
s nasazením života zajišovali provoz na
trati, øídily lokomotivy pancéøových
i zásobovacích vlakù, zajišovali dùležité
telegrafní a telefonní spojení po celé
trati.
Definitivní konec nacistického nebezpeèí, úlevu a radost ze svobody pøinesl
devátý kvìten 1945, kdy i do Roztok
a Žalova pøijely první prùzkumné
jednotky Rudé armády.
Konèí kapitola, zaznamenávající z dostupných pramenù co nejúplnìji a nejobjektivnìji období, kdy se projevila síla
èeského národa a jeho obèanù z Roztok
a Žalova, období které provìøilo vlastenectví, odvahu a obìtavost.
Bylo dobøe, že v roce 2005 byl pøijat, by
se zpoždìním nejménì padesáti let,
zákon è. 357/2005 „O ocenìní úèastníkù
národního boje za vznik a osvobození
Èeskoslovenska nìkterých pozùstalých
z nich, o zvláštním pøíspìvku k dùchodu
nìkterým osobám, o jednorázové
penìžní èástce nìkterým úèastníkùm
národního boje za osvobození v letech
1939 až 1945“. Podle nìho byly
dodateènì ocenìny i zásluhy více jak
desítky obèanù Roztok a Žalova.
Ing. Zdenìk Karas, CSc.

PODÌKOVÁNÍ
Tomíci dìkují panu Šlancarovi, velkopodnikateli ve vinaøství, za podporu
pochodu Tøíkrálová Okoø. Vážíme si
kontinuální, více než 15 let trvající
pomoci!
Mìstskému úøadu a paní starostce za
pøání k jubileu podìkovali: Václav Hess,
Ladislav Cempírek a Kamil Patera.
Dìkujeme vám za milá pøání do nového
roku. Všem obèanùm vše dobré v novém
roce 2007 pøeje
Olga Vavøínová a zamìstnanci MÚ

ŽIVOT V OBCI

INZERCE
Prodám dvoukøídlé okno Deceuninck š 2,06m x v 1,57m. Cena: 3.500,Kè zn. Nové. Tel: 775 345 413
Prodám rám postele Hemnes-Ikea.
Masivní borovice, lakovaná, bílá,
nepoužitá. Rozmìry: 171*206, v. 106
cm. Doporuèený rozmìr matrace
160*200 cm. Cena: pùvodní – 8 000,nyní – 5 000 ,-, Volat na: 603 841 839
Prodám hoblovku - srovnávaèku 200
mm - litinový stùl a pravítko, vèetnì
ruèního tlouškovacího zaøízení. Cena
dohodou. Tel.: 220912305
Darujeme za odvoz 2 starší zachovalé
šatní skøínì, jedna s nástavcem
(VxŠxD v cm): 162x58x120, nástavec
87x58x120, hnìdá dýha. Levnì
prodáme terárium I. pro želvu
74x65x75, pøední stìna zkosená,
odnímatelná. Darujeme terárium II.
60x35x91, tel.: 724 238 229

Pronajmu zaøízený
byt 3+1
v Roztokách. tel. 605 217 941
Pronajmu byt 2+kk (65m) na Tyršovì
nám. v Roztokách.
Pronajmu garážové stání v domì pod
Ty r š o v ý m n á m ì s t í m . D á l k o v é
ovládání dveøí. Nabídnìte: stani.roztoky@volny.cz
Pronajmu 2+kk, 64m2 s balkónem
v novostavbì na Tyršovì námìstí.
Luxusnì vybavený byt, možno
i s garážovým stáním. Nabídnìte:
stani.roztoky@volny.cz
Novostavba, novì zaøízená kuchyòská linka, pøíjemný výhled, možné i
garážové stání. Cena: 10.000,-, Popl.:
cca 3.500,-tel.: 777 865862
Pronajmu v Roztokách byt 2+1
(56 m2), balkon, 7. patro, výtah.
Eurookna, zdìné bytové jádro, nová
kuchyòská linka, parkety, dlažba,
vybavený. K pronájmu od 1.3.2007.
Cena 8.000,- Kè / mìsíc + poplatky.
Tel.: 602 616 111

Mladá rodina s malým dítìtem koupí
starší byt nebo domek v Roztokách a
okolí. Sdìlte prosím dále, naléhavé.
Tel: 728 895 174.
"Mladý pár, žijící v podnájmu v Žalovì,
koupí domek èi menší stavební
pozemek v Žalovì, Roztokách nebo
okolí. Prosím volejte na tel: 607 830
047"
Hledáme ètyøpokojový (ev. tøípokojový, který pùjde na 4-pokojový pøebudovat) byt v Roztokách èi Žalovì.
Kontakt: 723961618.
RESTAURANT VICTORIA pøijme
samostatného kuchaøe na stálý
(polovièní) úvazek, nebo brigádnì.
Nástup leden 2007. Tel.: 220 912 157,
Mobil:732 977 831
Hledám práci v domácnosti jednou až
dvakrát týdnì – pøivýdìlek. 10 let praxe
v zahranièní rezidenci. Kontakt: 774
141 824.
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INFORMACE Z RADNICE

RADA

M Ì S TA

Dne 11. 12. probìhlo za úèasti šesti
radních (omluvena paní Roškotová)
poslední jednání RM v roce 2006.
Program nebyl nijak obsáhlý, avšak
stejnì místy dramatické jednání trvalo
skoro pìt hodin.
Hned v úvodu si pan radní Landa
vyhradil prostor pro svoje prohlášení,
ovšem bez úèasti starostky a místostarosty. Prohlášení pana Landy se týkalo
kauzy rekultivace zemníku v Žalovì,
která zamìstnávala minulou RM velmi
intenzivnì již od èervna 2006. Byly
pøedloženy dùkazy o tom, jak opravdu
rekultivace èásti zemníku probíhala.
Fotky starých pneumatik, betonových
blokù, kabelù a podobného odpadu byly
opravdu výmluvné. Po návratu zpìt na
jednání jsme s místostarostou mohli po
shlédnutí „dùkazù“ konstatovat, že na
fotografiích je zdokumentováno odtìžování èerné skládky na pozemku, který

s rekultivací zemníku nemá nic spoleèného.
Dále se pokraèovalo podle programu.
§ Zpráva o èinnosti mìstské policie byla
vzata na vìdomí.
§ Zvýšení ceny za vodné a stoèné pro
rok 2007 bylo odsouhlaseno, takže
v roce 2007 budeme platit za vodné
a stoèné 50,40 Kè/ m3.
§ Za RM byla do dozorèí rady nemocnice
RHG jednohlasnì jmenována
nepøítomná paní Roškotová .
§ Souhlasili jsme s tím, aby odbor ŽP KÚ
vysvìtlil svoje nejdøíve zamítavé
rozhodnutí, posléze kladné rozhodnutí
k jedné a téže kauze, která se týká
výstavby dvou rodinných domù
v ochranném pásmu chránìného
území pøírodní rezervace Roztocký
háj - Tiché údolí.
§ Odsouhlasili jsme termíny jednání RM,
které jsou navrženy vždy dva v mìsíci

s tím, že první bude mít spíše pracovní
charakter (aktuální kauzy, dohody jak
postupovat v jednotlivých pøípadech,
atd.) a doporuèili jsme zastupitelstvu
schválit termíny jednání tak, aby
navazovala logicky na jednání RM,
což následnì ZM schválilo. Pro vás je
tedy dùležité si pamatovat, že jednání
zastupitelù mìsta je do èervna 2007
vèetnì vždy poslední støedu v mìsíci a
poslední jednání RM je vždy v pondìlí
v pøedcházejícím týdnu pøed zastupitelstvem. V týdnu následujícím po
jednání ZM by se mìly scházet
komise, podléhající radì mìsta.
§ Pøed informativním blokem pøišla na
øadu stavební uzávìra - naøízení rady
mìsta è.1 a RM se shodla jednomyslnì, že toto opatøení do doby schválení
regulaèních plánù na jednotlivé
lokality je zcela v zájmu mìsta. (viz
èlánek o Stavební uzávìøe).
O jednání RM informovala
Olga Vavøínová

Naposledy v roce 2006 se sešlo zastupitelstvo
Prosincové jednání zastupitelstva se
konalo sice v tìsnì pøedvánoèním èase,
mìlo ale k idyle opravdu daleko.
Slibná byla informace paní starostky na
zaèátku jednání, totiž o tom, že Trigema
právì vìnovala obci ètvrtmilionový dar
na modernizaci školy. Pozdìji se
ukázalo, že Trigema s poskytnutím daru
vlastnì tak zcela srozumìna není, ale
o tom až za chvíli.
Do programu bylo na žádost zastupitelù
doplnìno napøíklad poskytnutí informace o využití kongresového sálu
v novostavbì Trigemy, informace
o stavební uzávìøe, èinnosti odboru
životního prostøedí èi integrovaném
povolení provozu VÚAB. Do øádného
programu naopak nebyl schválen bod
zemník Žalov, který ovšem navrhovatel,
Jiøí Landa, posléze pøednesl v tzv.
rùzném.
Zastupitelstvo vzalo na vìdomí informaci, že stran odmìn neuvolnìným èlenùm
zastupitelstva vypukne debata až na
další, lednové schùzi (pøipomeòme, že
již jednou neprošla verze navržená
mìstskou radou, aby zastupitelé
pracovali bez ohledu na vykonávanou
funkci jen za základní odmìnu, tj. cca
500 Kè).
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Starostka Olga Vavøínová podala
informaci o tom, že mìsto se odvolalo na
„kraj“ ohlednì výstavby dvou masivních
rodinných domù v lokalitì Na háji.
Zastupitelstvo vzalo na vìdomí èerpání
rozpoètu. Debata se rozproudila
o mechanismu, jakým je kontrolováno
èerpání kapitol na konci roku.
18 zastupitelù zvedlo ruku pro úpravu
rozpoètu, z nichž nejvýraznìjší bylo
témìø tøísettisícové navýšení prostøedkù
na provoz technických služeb, 21
zastupitelù pak souhlasilo s vyhlášením
rozpoètového provizoria.
Zastupitelé vyslechli, jaká bude pracovní
náplò nového místostarosty ing.
Veselého. Uvolnìný zástupce paní
starostky bude mít ve své kompetenci
napø. pøebírání inženýrských sítí do
majetku mìsta, péèi o vozový park,
nemovitý majetek mìsta, øešení havarijních situací èi kontakt s dopravci
a tvùrci jízdních øádù.
Zastupitelstvo schválilo novou cenu
vodného a stoèného ve výši 50, 40 Kè,
vèetnì DPH, zvolilo paní Tondrovou do
dozorèí rady mìstské nemocnice
a stanovilo termíny svých zasedání na
31.l., 28.2., 28.3., 25.4., 30.5., 27.6.,

22.8., 26.9., 24.10., 21. 11. a 19.12.
Kolik krásných schùzí - a kolik moudrých
rozhodnutí pøi nich jistì udìláme!
Zastupitelé chvíli debatovali o tom, zda je
možné, aby pøíjmy z pronájmu sloupù
veøejného osvìtlení byly opravdu jen
v øádu tisícù a uložili úøadu, aby pøíslušné
odbory svìdomitì vymáhaly platby za
užívání sloupù pro reklamní úèely, dále
souhlasili se zøízením vìcného bøemene
pro O2 na pozemcích mìsta.
Nejživìjší èástí zastupitelstva byla
bezesporu rozprava v bodì Rùzné.
Zástupce Trigemy ing. Jandl se ohradil
proti formì, jakou byl požadován dar. Po
bouølivé debatì, ve které se svìdomitì
støídal cimrmanovský prvek oèekávání
s prvkem zklamání, vzalo zastupitelstvo
informaci o možnosti daru jen na vìdomí
s tím, že Trigema dar poskytne tehdy, až
bude .. jaksi…sama více chtít.
Vzrušenìjší výrazy a výkøiky typu
„stanné právo pro investory“ padaly pøi
projednávání usnesení, které pøijala
rada jednomyslnì, tedy hlasy radních
Vavøínové, Urxe, Landy, Veselého,
Bendové a Staòka, totiž stavební
uzávìry.

INFORMACE Z RADNICE
Toto do dneška bezprecedentní
rozhodnutí, které na nespecifikovanou
dobu zastavuje stavební èinnost v obci
(samosebou krom staveb, které jsou
v bìhu nebo na které již bylo vydáno
platné územní rozhodnutí), nìkteøí
zastupitelé vítají, jiní proklínají.
Mám za poctivé napsat, že se øadím
spíše k první skupinì, která vnímá
stavební uzávìru jako oddychový èas,
bilanci, dopracování potøebných
regulativù a prostor pro vyjednávání
s dravými podnikateli, kteøí jsou vždy
o míli napøed pøed mìstem…skoro ve
všem! …a kterým jde spíše než o veøejné
blaho o vlastní kapsu. Èest výjimkám,
samosebou, ale…
Velmi výrazné byly hlasy, které vyhlášení
uzávìry kritizovaly, stejnì tvrdá byla
i pohrùžka právníka firmy Trigemy, který
hrozil všemi druhy existujících soudù
proto, že uzávìra zásadnì poškozuje
podnikání zmínìné firmy.
Zajímavá byla i debata o využití sálu
kongresového centra. Jako deus ex
machina byla pøímo bìhem zasedání
objevena smlouva, kterou se pøed cca
3,5 roky tehdejší vedení radnice
(Boloòský, Novotný, Tichá s podporou
zbytku rady) snažilo s Trigemou ukotvit
potøeby mìsta, spolkù, zkrátka zajistit,
aby roztoètí a žalovští obèané mohli za
pøimìøený peníz jediný moderní sál
v obci využívat.
Zástupci Trigemy poslali mìstu nabídku
a od uzavøených dohod se nikterak
nedistancovali, je tedy možné vìøit, že
spolkové èinnosti nebude sál hotelu
Akademik uzavøen. Resumé by se
spoluobèané mìli dozvìdìt bìhem
mìsíce èi dvou.
Hned dvakrát v rozpravì zaznìlo téma
žalovského zemníku. Poprvé, když
zastupitelstvo požádalo radu o provìøení
termínu otevírání obálek s nabídkami
firem, které byly pøipraveny geofyzikální
mìøení provádìt, podruhé, když pan
Landa pøeèetl své zásadní stanovisko ve
vìci zavážení zemníku, resp. sousedního pozemku.

Sociální služby
Informace pro obèany
Ministerstvo práce a sociálních vìcí ÈR
oznamuje, že od 1. ledna 2007 vstoupí
v úèinnost zákon è. 108/2006 Sb.
o sociálních službách
Podle ustanovení §7 a následující § 120
pøedmìtného zákona bude osobám
závislým na pomoci jiné osoby mìsíènì
poskytována sociální dávka, která je
urèena na zajištìní péèe o vlastní osobu
a sobìstaènost:
Pøíspìvek na péèi
Pøíspìvek na péèi bude vyplácet obecní
úøad obce s rozšíøenou pùsobností (tzv.
obce III) podle místa trvalého pobytu
osoby, která péèi potøebuje
pøíspìvek na péèi bude náležet
BEZ ŽÁDOSTI
- osobám, které pobírají zvýšení
dùchodu pro bezmocnost
- dìtem, kterým je pøiznán statut
dlouhodobì tìžce zdravotnì postiženého dítìte vyžadujícího mimoøádnou péèi
Postup

pøíspìvek na péèi bude náležet
NA ZÁLADÌ ŽÁDOSTI
osobám, které nejsou uvedeny výše
a podají si žádost o pøíspìvek na péèi nejdøíve však k 1. lednu 2007
Postup
Obecní úøady obcí s rozšíøenou pùsobností zahájí øízení o pøíspìvku na péèi
dnem podání žádosti. Souèástí øízení je
provedení sociálního šetøení v místì, kde
žadatel žije a posouzení zdravotního
stavu žadatele.
O vzniku nároku na dávku rozhodují
obecné úøady zpravidla do 90 - ti dnù od
podání žádosti a v pøípadì pozitivního
rozhodnutí jim dávka bude vyplacena
zpìtnì do kalendáøního mìsíce, ve
kterém byla podána žádost.
Informace pro peèující osoby - rodinné
pøíslušníky, blízké èi jiné osoby
Nároky peèující osoby ze systémù
dùchodového a zdravotního pojištìní
zùstávají peèujícím zachovány, pokud
budou peèovat o osobu alespoò ve
druhém stupni závislosti na pomoci jiné
osoby. Potvrzení o tom že peèují, jim na
žádost vydá pøíslušný obecní úøad obce
s rozšíøenou pùsobností.

Obecní úøady obcí s rozšíøenou
pùsobností zašlou v lednu 2007
oprávnìným osobám oznámení o vzniku
nároku na pøíspìvek na péèi, ve kterém
budou obèané vyzváni k tomu, aby
uvedli, jakým zpùsobem chtìjí dávku
doruèovat a jakým zpùsobem dávku
využijí.

*Zákonem jsou dále speciálnì upraveny
pøípady, kdy je souèasnì pobírán
pøíspìvek pøi péèi o blízkou nebo jinou
osobu a zvýšení dùchodu pro bezmocnost a to tak, že je stanovena odchylná
výše pøíspìvkù na péèi, to je vyšší než
v uvedené tabulce.

K 1. lednu souèasnì zanikne nárok

Další informace je možno získat

- na zvýšení dùchodu pro bezmocnost
(osobì, o kterou je peèováno)

- Na internetových stránkách ministerstva práce a sociálních vìcí
www.mpsv.cz

- na pøíspìvek pøi péèi o blízkou nebo
jinou osobu (peèující osobì)
Tyto dávky již nebudou vypláceny a
zcela je nahradí pøíspìvek na péèi

- Od pracovníkù obecných a krajských
úøadù
- Od pracovníkù poskytovatelù sociálních služeb

Zastupitelstvo ještì povìøilo pana
Sládka, šéfa TS, aby urychlenì realizoval chodník v ulici Pøemyslovská (od
mateøské školy v Žalovì po ulici Za
cihelnou) a již jen na pùl ucha vyslechlo
žádost pøedsedy kontrolního výboru, aby
mu byla poskytnuta nahrávka z právì
ukonèeného jednání…
Tomáš Novotný

15

INFORMACE Z RADNICE
Upozoròujeme, že na území mìsta platí
OZV è.3/2003 o pravidlech pohybu
zvíøat, která ukládá povinnost osobì
kontrolující pohyb zvíøete neprodlenì
odstranit zneèištìní zpùsobené
zvíøetem na veøejném prostranství
a na místech veøejnì pøístupných. Nedodržování OZV bude
sankcionováno MP.

Informace pro
majitele psù
Majitelé psù, kteøí zaplatí místní
poplatek za psa za rok 2007, mají nárok
na bezplatné poskytnutí sáèkù na sbìr
psích exkrementù. Sáèky je možné
získat na OŽP MÚ Roztoky, a to v úøední
dny v dobì od 8 do 12 a od 13 do 17,30
hod. Pøi platbì místního poplatku
v hotovosti v pokladnì MÚ obdržíte
sáèky pøímo pøi zaplacení. Majitelé psù,
kteøí jsou osvobozeni od poplatku a psa
mají øádnì pøihlášeného, mají na výdej
sáèkù rovnìž nárok.

Použité vánoèní stromky odkládejte do blízkosti kontejnerù na
separo-vaný odpad. Jejich odvoz
bude bìhem ledna a února
zajištìn každé úterý a pátek.
Dìkujeme.
TSM Roztoky, OŽP MÚ Roztoky

STAVEBNÍ UZÁVÌRA - NAØÍZENÍ RADY MÌSTA È.1
Na posledním jednání RM dne
11.12.2006 bylo jednomyslnì odsouhlaseno Naøízení rady mìsta è.1 týkající
se stavební uzávìry v k.ú. Roztoky
a k.ú. Žalov, a to v lokalitách: Na
Panenské I, Panenské II, Solníkách,
Dubeènici a v Tichém údolí.
Toto naøízení je termínováno datem
schválení regulaèních plánù pro výše
uvedené lokality.
Výše uvedený odstavec je opsán ze
strohého sdìlení, které je na úøední
desce mìsta øádnì vyvìšeno a v dobì,
kdy tyto øádky ètete, již nabylo právní
moci. Vzhledem k nìkterým ohlasùm na
diskusním fóru mìsta a diskuzi na
posledním zastupitelstvu bych ráda
vysvìtlila nìkolik dùležitých skuteèností spojených s uvedeným naøízením:
1/

toto je historicky první naøízení
RM

2/

vyhlášení stavební uzávìry je
zcela legitimní postup (uvedené
jsme konzultovali s pøíslušnými
státními orgány a s mìsty, která
mají s takovými naøízeními
zkušenost)

3/

4/
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nejsme zdaleka prvním mìstem,
které tak uèinilo (nejblíže napø.
Holubice)
zámìry jednotlivých stavebníkù,

kteøí mají platné územní èi
stavební povolení nejsou stavební uzávìrou nijak dotèeny
5/

ze stavební uzávìry je možné
pøed schválením jednotlivých
regulaèních plánù udìlit výjimku
pro projekty, které budou v souladu se zájmy mìsta a jeho
obèanù.

Naše mìsto je prezentováno jako
zahradní mìsto. Za posledních 15 let
Roztoky postihla, tak jako mnoho jiných
mìst, intenzivní výstavba. Nové domy,
nová infrastruktura a pøedevším noví
lidé jsou dùležitou podmínkou prosperity mìsta. Bohužel se zapomnìlo, že
jsme mìsto zahradní, od této myšlenky
jsme se vzdálili.
Toto jsou faktické dùvody:
Ø Souèastný stále platný územní plán
mìsta nemá pro rozvojová území
poøízeny regulaèní plány. Stavebníci se
odvolávají na provádìcí vyhlášku
a interpretují jí v souladu se svými
potøebami. Jako pøíklad mohu uvést to,
že podle provádìcí vyhlášky je ve
všeobecnì obytném území možné
stavìt bytové domy s maximálním
poètem ètyø nadzemních podlaží.
Pøesto, že by ètyøi podlaží mìla být
považována spíše za výjimku, vzhle-

dem k absenci regulaèních plánù,
investor staví ètyøi podlaží rovnou
a všude a stavební úøad nemá žádnou
možnost uvedenému zamezit.
Ø Dalším argumentem, který nás vedl
k potøebì vyhlášení stavební uzávìry je
to, že mìsto dosud nedokázalo jasnì
definovat svoje potøeby ohlednì
dopravní a technické infrastruktury
a nezbytné obèanské vybavenosti (za
zvláš alarmující považuji absenci
budování dešové kanalizace a obecnì
pøijímaný argument „vždy se to
vsákne“).
Jsem pøesvìdèena o tom, že není
obhajitelné pøijímat a podléhat ekonomickým zájmùm investorù a akceptovat
jejich argumenty jako jediné platné
a nadále povolovat další a další
výstavbu bytovými domy bez ohledu
na nezbytné zájmy mìsta a jeho
obèanù.
Cílem stavební uzávìry je chránit
zájmy mìsta a stávajících obèanù
Roztok.
Stavební uzávìra dává mìstu
dostatek èasu pro definování svých
priorit.
Stavební uzávìra je prvním krokem
návratu myšlenky zahradního mìsta.
Olga Vavøínová
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Pro kolik a za kolik
Jedním z prvních úkolù novì jmenované komise životního prostøedí bylo
vyjádøit se ke studii opatøení na
Žalovském potoce, jimiž by bylo
podstatnì omezeno nebezpeèí
takových povodní, jaká prošla údolím 3.
srpna 2006. Vyslechli jsme více než
hodinový zasvìcený výklad autora
návrhu, a protože na pøedložení
stanoviska pro radu mìsta zùstalo ještì
dost èasu, rozhodli jsme se, že výkresy
a technickou zprávu ještì nìkteøí z nás
prostudují a že pøedsedovi komise
zašleme své pøipomínky.
Po technické stránce bych - jako laik
v oboru takových staveb - sotva
navrhovaným opatøením nìco vytkl
a s autorem návrhu opatøení mám jen ty
nejlepší zkušenosti. Probudil se však
ve mnì nedávný správce obecní kasy a s ním pochybnosti.
Kanalizace v Levohradecké ulici a Na
Pískách je už zkolaudována a slouží
svým uživatelùm, ale pøípad neskonèil.
Nechci zde soudit - urèitì by však
nebylo kolem skoro pìtimiliónové akce
tolik napìtí, kdyby tìch pøipojených
domácností bylo za stejnou cenu nikoliv
devatenáct, ale padesát.
Po kruté loòské zimì, kdy pùda
promrzla pøes pùl metru hluboko a pøi
tání po ní voda stékala jako po betonu,
jsme málem horeènì zaèali investovat

do technicky nároèné a drahé stavby,
která by zajistila napojení rybníèku Na
Dubeènici na dešovou kanalizaci kdesi
na opaèném svahu pod Vršky. S odstupem nìkolika týdnù strach opadl
a nastoupila racionální úvaha - proè
doslova utopit nìkolik miliónù v zemi,
když k podobnému zámrazu dojde
možná nìkdy za tøicet let a do té doby si
s odvodnìním Dubeènice dávno musí
poradit ten, kdo na ní bude stavìt.
A úplnì stejné myšlenky mì napadají
pøi pohledu na studii opatøení na
Žalovském potoce. Na rozdíl od Dubeènice se zde nemùžeme spoléhat bohužel - na žádného investora
a nemáme k dispozici ani nouzové
øešení jako u rybníèku (propojení na
splaškovou kanalizaci). Zato víme, že
pøeliv z Dubeènice by zpustošil pìknou
øádku domù, které stojí v cestì ve
vodoteèi, zatímco v samotném údolí
Žalovského potoka, na jeho dolním
toku pod pøeèerpávací stanicí, jsou už
jen dvì desítky stavení.
Ne, otázka nezní, zda máme vùbec
nìco se Žalovským potokem dìlat, ale
kolik z navrhovaných opatøení je
nezbytné skuteènì realizovat? Poldr,
Zdrž pod Panenskou urèitì. Dokonèením zástavby nad ní se odtokové
pomìry pro ty, kteøí jsou dole, rozhodnì
nezlepší. Zpevnìní bøehù silnice

v Potokách samozøejmì. Ale to ostatní?
Vždy i ten potok, navíc pøikrocený
shora poldrem se slušným rezervoárem vody, nebude øádit urèitì každým
rokem jako v podveèer 3. srpna 2006,
ba možná se taková situace bude
opakovat jednou za deset, dvacet let.
A stejné riziko živelní pohromy jako
obyvatelé Potokù nesou tøeba lidé na
Vrškách, protože skuteènì nièivá
vichøice si dává pauzu už 32 let a jednou
se taky vrátí. A nikdo - aspoò zatím neuvažuje o tom, že budeme stavìt
ochrannou zeï nebo vysazovat
vìtrolamy.
Pøi pohledu na podemleté bøehy potoka
a tuny materiálu, který povodeò splavila
do koryta, to vypadá jako nìco nepøimìøeného, ba asociálního a zavrženíhodného - ale pøesto: položme si døív, než
vytáhneme peníze z obecní pokladny,
otázku. Pro kolik lidí to stavíme a za
kolik? A zda bychom se tím, že vynaložíme osm miliónù na uskuteènìní
všeho, co by v ideálním provedení
chránilo okolí potoka, nechovali
asociálnì vùèi tìm ostatním? Dnes už
snad sedmi tisícùm ostatních obèanù
mìsta - a zda bychom tøeba taky
zbyteènì nesvazovali romantickou,
i když nebezpeènou krásu zeleného
údolí?
Jaroslav Huk

Dárek pod stromeèek
Když jsem si doma prohlížel tenouèké
desky s materiály pro poslední zasedání
zastupitelstva v roce 2006, myslel jsem
si, že se v pùl deváté s pøáním hezkých
svátkù rozejdeme do svých domovù.
Nìkteré dárky ovšem do desek
pøibaleny nebyly. I když - dárky...
Posuïte sami, jak to s jedním z nich
bylo.
Firma Trigema horeènì dokonèovala
kongresové centrum a aby v Hotelu
Academic mohla uspoøádat dávno
pøedem dohodnutou silvestrovskou
oslavu (a nemìla komplikace s evrop-

skou dotací, vázanou na rok 2006),
musel mít provozovatel v ruce kolaudaèní rozhodnutí v právní moci.
Kolaudace stavby probìhla 20.
prosince, zákonná lhùta na odvolání je
15 dnù a proces lze urychlit jedinì tak,
že mìsto jako jediný úèastník øízení se
vzdá práva na odvolání. To mùže uèinit
jedinì hlava mìsta, a ta to pár minut
pøed zahájením zasedání zastupitelstva
uèinila - ovšem s písemnì a pøed svìdky
stvrzenou podmínkou, že firma
poskytne sponzorský dar základní škole
ve výši ètvrt milionu korun.

Mnozí lidé nadávají na zlou, komerèní
a neurvalou dobu. Ale tahle doba
s sebou nese i to, že firmì nestaèí
k úspìchu v konkurenci jen technická
vyspìlost, organizaèní schopnosti
a dobré projekty, ale musí mít v poøádku
i to, èemu se øíká image, tedy povìst,
jméno. A k ní patøí, stejnì jako sako do
Národního divadla, i poskytování darù.
Nikoli z nìjakého milosrdenství, ale
právì proto, že to vyžaduje spoleèenská
povinnost a tlak konkurentù, dávají
miliony a miliardy na charitu, nadace èi
rùzné bohu a lidu libé úèely všichni ti
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mega a giga, Skanska, ÈEZ, ÈSOB,
Sazka a jiní, a stejnì tak je dával a chce
nadále dávat i obr v mìøítku našeho
malomìsta, firma Trigema. Kdyby kvùli
nièemu jinému, tak proto, že ani zdaleka
v našem mìstì se svými zájmy neskonèila.

s bývalým starostou jednali s pøedstaviteli Trigemy v minulé dobì nìkolikrát
a staèilo slovo èi podání ruky, abychom
pak v zastupitelstvu mohli skuteèný dar
pøijmout. V loòském roce jsme tak pøijali
dílo v hodnotì 1,2 milionu korun, dvì
modernì vybavené uèebny.

po dosti bouølivé diskusi stažen
z programu, v pøehledu usnesení na
úøední desce èi webu se o nìm dozvíte
jen to, že se o nìm mìlo jednat. A tak
jsem rád, že se o tom podivném dárku
pod stromeèek mùžete doèíst aspoò
v Odrazu.

O darech èi sponzorských pøíspìvcích
ve prospìch základní školy jsme

Pøípad „daru“ vynuceného metodou,
které se používají v noci v prùjezdu, byl

Jaroslav Huk

Jak na Nový rok, tak po celý rok
Pøehoupli jsme se do nového roku, a tak
si vìtšina z nás uvìdomí, že je o rok
starší. Napadlo mne, že by Vás mohlo
zajímat nìkolik myšlenek o vìku, vìku
matrièním a tzv. biologickém. Do
nìkoho byste neøekli, že mu je už tolik
let a druhému zase tipujete i o mnoho
víc, než mu doopravdy je. Lidé se
odjakživa zamýšleli nad otázkou, proè
nìkdo stále vypadá jako dítì a nìkdo
zase stárne pøed oèima. Byly proto
pøipraveny pomìrnì jednoduché testy,
které každému zájemci umožní
si ovìøit, jak na tom po psychické i
fyzické stránce vlastnì je.
O duševní i tìlesné zdatnosti nerozhoduje datum narození, ale životní styl.
Pøedevším všechny naše špatné
návyky, jako jsou tøeba kouøení nebo
èasté slunìní, které ovlivòuje stárnutí
pokožky. Jako první si mùžeme vzít na
paškál kapacitu plic.
Jejich výkonnost prokáže jednoduchý
experiment. Staèí se pokusit sfouknout
zapálenou svíèku umístìnou ve výši
oèí jediným prudkým výdechem. Pokud
se to podaøí na vzdálenost jednoho
metru, plíce odpovídají dvaceti
letùm. Pøi šedesáti centimetrech jde
o biologický vìk kolem tøicítky, ètyøicet
centimetrù odpovídá pøinejmenším
padesátce…
Skuteèné stáøí nejzøetelnìji prokazuje
kùže na rukou, pøesnìji øeèeno její
prokrvování. Pokud ji na høbetì
sevøeme mezi palec a ukazováèek na
dobu pìti sekund a pak sledujeme, za
jakou dobu bílá skvrna opìt zèervená,
pøesnì zjistíme, jak na tom jsme. Po pìti
sekundách se vrací k normálu
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u tøicátníkù, po osmi u ètyøicátníkù,
deset sekund to trvá padesátníkùm…
Potíže s rovnováhou. S ubíhajícím
èasem se objevují rovnìž menší èi
vìtší potíže s udržením rovnováhy.
Spolehlivým prostøedkem k zjištìní
jejích výkyvù je stoupnout si s napøaženýma rukama na jednu bosou nohu
a balancovat na ní. Když se pokusné
osobì podaøí udržet se na ní se
zavøenýma oèima déle než tøicet
sekund, je jí po biologické stránce
teprve dvacet. Osmadvacet sekund
zvládnou ještì ètyøicátníci, šedesátníci
to nevydrží déle než deset vteøin.
Vìk se podepisuje výraznì rovnìž na
pružnosti a ohebnosti kloubù. Jejich
funkènost nejlépe prokáže hluboký
pøedklon, pøi nìmž se snažíme
s napjatými koleny dotknout podlahy.
Podaøí-li se na zem dosáhnout dlanìmi,
mùžeme se smìle øadit k lidem kolem
dvacítky. Pokud se jí dotkneme jenom
koneèky prstù, už patøíme mezi
tøicátníky, když skonèíme deset
centimetrù nad podlahou, máme na
krku už ètyøi køížky, chybìjících dvacet
centimetrù neomylnì signalizuje
padesátku.
Lze však zkoumat i fyzickou vytrvalost.
Na vytrvalost, jež je jedním z ukazatelù
fyzického opotøebování, samozøejmì
nelze zapomenout. Dá se provìøit
napøíklad ètyøkilometrovým bìhem,
který odpovídá deseti koleèkùm na
standardním stadionu. Pochopitelnì za
plného nasazení. Ženy, které tuto trasu
zvládnou za ménì než dvacet minut,
jsou na tom jako dvacítky, 21 až 23
minut je øadí k tøicátnicím, 24 až 27

minut odpovídá ètyøicítce. Pokud
potøebují více než tøicet minut, musí se
smíøit s tím, že je jim nejménì šedesát.
U mužù jsou limity nároènìjší. Pod
devatenáct minut zadaný úkol zvládnou
dvacetiletí, tøicátníci potøebují 20 až
21 minut, o deset let starší již 21 až
23 minut. Mezi šedesátníky se pak øadí
ti, jimž to zabere více než 27 minut.
Zkouška mozkových schopností. Se
ztrátou fyzických sil vìtšinou ruku
v ruce kráèí i úpadek duševních
schopností, respektive spolehlivého
a precizního výkonu mozku. Jeho
fungování potvrdí test, pøi nìmž se staèí
po dobu jedné minuty soustøedit na
zapamatování si dvou desítek
vzájemnì nesouvisejících výrazù:
tužka, obrazovka, mobil, dovolená,
poznámkový blok, krém, foto, banány,
židle, kufr, okno, šéf, psací stùl, ulice,
smích, kùò, ústa, vrásky, dùm, auto.
A po dalších pìti minutách písemnì
zaznamenat ty, které nám utkvìly
v hlavì.
Pokud se jich podaøí vybavit alespoò
sedmnáct (v optimálním pøípadì
všechny), mozkové funkce odpovídají
vìku dvaceti let. Tøicátníci jich uvedou
14 až 16, 11 až 13 pak ètyøicátníci
a padesátiletí a starší vìtšinou uvíznou
na 8 až 10 pojmech. Biologický vìk,
jenž se mùže znaènì lišit od
zaznamenaného v matrice, nakonec
odhalí souèet dílèích "vìkových
kategorií" získaných v jednotlivých
disciplínách dìlený šesti…
Tak a je Váš výsledek co nejlepší!
Eugen Hinterbuchner
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Pøemyslovci pøed rozhodující bitvou
Èas od èasu, tak jednou za rok,
pøináším pro roztocké ètenáøe zprávy
o tom, co dìlá svazek obcí, jehož jsou
Roztoky zakládajícím èlenem, a jak si
vede „nadøazené“ sdružení, do nìhož
svazek jako nejsilnìjší èlánek vstoupil,
aby se jeho prostøednictvím dostal
k evropským dotacím z programu
LEADER. Nìkdy jste mohli „mezi øádky“
zjistit, že prostøednictvím svazku obcí
jsme pøišli k nìjaké dotaci, loni tøeba ke
112 500 korunám na inventarizaci
zelenì a pøedloni k 2,325 milionu na
žalovské høištì u hospody. Jinak ale
o sobì dáváme vìdìt dost málo,
a protože poslední loòské (2006) èíslo
Pøemyslovských listù se z úsporných
dùvodù objevilo jen v elektronické
podobì, mìl bych zase o naší èinnosti
nìco napsat.
Tu letošní zprávu musím uvést trochu
zeširoka. Možná, že jste zaregistrovali,
jak se pøedstavitelé èlenských zemí
Evropské unie asi pøed rokem hádali
o rozpoèet - nikoli na pøíští rok, ale na
celé sedmileté období 2007-13. Hádali
se dlouho, ale nakonec se na principech
dohodli, což znamená, že pro toto
období jsou nastaveny i limity dotací pro
jednotlivé èlenské zemì. A o nì se teï
hraje.
Hrát o nì bude i zájmové sdružení
právnických osob Pøemyslovské
støední Èechy, protože letos se
rozhodne, kterých asi 60-70 uchazeèù
z bezmála pùldruhé stovky zájemcù
(podobných sdružení, tzv. místních
akèních skupin, jako je naše) bude
vybráno pro pøísun prostøedkù
z programu LEADER na následujících
sedm let. Na jeden vybraný celek
nepøipadne suma nikterak závratná
a samospasitelná, zhruba 10 (u vìtších,
lidnatìjších, jako je ten náš), snad 15
milionù korun roènì, nicménì je to
èástka, z níž (z pøedepsaného
desetiprocentního podílu z ní) bychom
mìli bezpeènì být schopni financovat
práci nìkolika profesionálù, kteøí by
pracovali jako servisní tým pro èleny,
mj. pøi zpracování žádostí o dotace
z jiných zdrojù.

O vyvolených bude rozhodovat
Ministerstvo zemìdìlství ÈR. Rád bych
vìøil tomu, že alespoò vìtšina vybraných projde skuteèným sítem kvality,
kde bude zhodnocena jejich pøipravenost a zpracování dlouhodobé strategie. Naše sdružení zpracovalo (za
peníze z programu Osvojování
schopností) loni strategii novou a na
valné hromadì 19. prosince 2006 ji také
jako základní dokument schválilo.
V databázi projektù, kterou strategie
obsahuje, byste našli i vìtšinu akcí,
které by v pøíštích nìkolika letech chtìly
uskuteènit Roztoky - to je užiteèné
kdykoli, až budeme, a už prostøednictvím sdružení, anebo jako mìsto
sami, žádat o nìjakou dotaci.
Rok 2007 bude pohøíchu rokem
„prázdným“, pøipravenost naší zemì na
evropské dotace je slabá a asi
málokterý titul bude vùbec otevøen. Pro
naše sdružení to znamená, že musí
vydolovat peníze ze svých zdrojù, chceli si platit aspoò nezbytné zázemí,
zajišující všechnu agendu, hlavnì
pochopitelnì pro pøípravu na rozhodují-

cí bitvu o LEADER. Rozhodující podíl
z nezbytných penìz musí pøinést
èlenské svazky obcí.
Ten náš, Dobrovolný svazek obcí
Pøemyslovci, na shromáždìní starostù
14. prosince 2006 odsouhlasil zvýšení
èlenských pøíspìvkù na stejnou sumu
jako platí svazky ostatní - na 10 korun
na hlavu a rok - a rozhodl, že polovinu
penìz dáme pro zájmové sdružení.
Vzhledem k tomu, že ve svazku je už 30
obcí s celkem 33 tisíci obyvateli, je to
velmi slušný základ. Mìl bych dodat, že
shromáždìní starostù mì zvolilo na
další ètyøi roky hlavou tohoto svazku
obcí, mými novými, a vìøím, že na rozdíl
od minulých tøí let, plnì funkèními,
zástupci se stali nový starosta Libèic
nad Vltavou pan ing. Bartoš a zkušený
starosta Žižic pan Rubeš, a že svazek
obcí budu (nebo mí zástupci) nadále
hájit v pøedstavenstvu zájmového
sdružení. Že se jako významní plátci
budeme hlásit o pøimìøený díl koøisti,
nemusím asi zdùrazòovat. Jde o to,
abychom mìli co dìlit - a o tom se letos
rozhodne.
Jaroslav Huk

žalovské høištì
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