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Úvodník plný omluv
Vážení ètenáøi,
chtìl bych se vám omluvit za chyby
v minulém èísle. Bylo jich více než
obvykle. V prùbìhu prosince a ledna
jsem strávil spoustu èasu pøípravou
systému, kterým Odraz bude tvoøen.
Výsledkem jsou jasné cesty, kudy se
dostávají èlánky od autorù k redakci
a jak se pøijímá inzerce. Doufám, že
tento systém, na kterém jsme se se
všemi zainteresovanými dohodli,
schválí mìstská rada a nás všechny
ètenáøe již bude èekat pouze pøíjemné
poètení.
Nešlo však pouze o gramatické chyby a
pøeklepy. Dorazil mi dopis od pana
Karase, ve kterém se ohrazuje proti
zveøejnìní èásti jeho èlánku z novodobé
historie Roztok. Dodaná verze èlánku
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má rozsah 6 stran textu + fotografie.
Panu Karasovi se tedy omlouvám, že
jeho èlánek byl rozdìlen do více èísel
a do lednového èísla jsme umístili
celistvou èást, která nebyla nijak
obsahovì pozmìnìna.
Další stížnost téhož pisatele se týkala
mého úvodníku.. Panu Karasovi se
nelíbí mùj pohled na významné události
minulého roku. Jen zdùrazním, že to je
mùj pohled a doba, kdy byly pohledy
urèovány, je již naštìstí dávno pryè.
Nezmínil jsem komunisty ve volebních
výsledcích. Omlouvám se tedy a svùj
minulý úvodník rozšiøuji o informaci, že
i komunisti se dostali do zastupitelstva.
Dosáci, ódéesáci, sakuráci, netøeskové, komunisti a pan Kantor.
Martin Urx
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PODOBA KØIŽOVATKY NA TYRŠOVÌ NÁMÌSTÍ
Okružní nebo prùseèná?
Každé øešení má své pro a proti, svoje
zastánce i odpùrce.
Mìsto nechalo v roce 2006 zpracovat
studii, která øeší obì varianty.
Stavební komise na svém jednání dne
9. 1. 2007 v pomìru 5:3 hlasovala pro
okružní køižovatku.
Rada mìsta na svém jednání dne 15. 1.
nedospìla k rozhodnutí. Výsledkem
dlouhé diskuze nakonec bylo, že by
s tímto zámìrem mìla být seznámena
veøejnost.

Koneèné rozhodnutí bude na zastupitelstvu mìsta.
Podoba køižovatky Tyršovo námìstí
definitivnì dotvoøí, domnívám se proto,
že vy jako obèané tohoto mìsta máte
právo vyjádøit svùj názor.
K tomu, abyste se mohli rozhodnout,
slouží následující grafické znázornìní
obou variant køižovatky a text, který je
souèástí oné studie.
Stejný soubor je umístìn na webových
stránkách mìsta. Pro ty z vás, kteøí se
chtìjí s dokumentací seznámit na

vlastní oèi, je k dispozici v úøedních
dnech na odboru správy a rozvoje
mìsta.
Svùj hlas pro vámi preferovanou
podobu køižovatky mùžete vyjádøit
vyplnìním anketního lístku.
Vyplnìné anketní lístky prosím vhoïte
do schránky pøed Mìstským úøadem a
to nejpozdìji v pondìlí 26. února 2007.
S výsledkem ankety bude seznámeno
zastupitelstvo na svém jednání ve
støedu 28. února.
Dìkuji vám za spolupráci.
Olga Vavøínová

Úvod
Stavba je souèástí dopravních opatøení
smìøujících ke zvýšení bezpeènosti
silnièního provozu a pohybu chodcù
v tomto dopravnì exponovaném
prostoru mìsta Roztok.
Dùvodem stavby je nutná pøestavba
køižovatek, která je dùsledkem rychle se
rozvíjející dostavby na pøilehlých
pozemcích v centru mìsta, ale i rozvoj
bytové výstavby na okrajích mìsta.
Realizace nových cílù a zdrojù dopravy
vyvolává následnì i zvýšení zatížení
místních komunikací, zejména v prostoru klíèových køižovatek se sbìrnou
komunikací Lidickou.
Cílem úprav povrchù komunikací je
odstranìní dopravních závad na
køižovatkách komunikací, usmìrnìní
provozu vozidel v prostoru køižovatek,
zvýšení bezpeènosti automobilové
i pìší dopravy a zlepšení estetické
úrovnì mìstského parteru. Rekonstrukcí køižovatek a navazujících
komunikací dojde i k omezení negativních vlivù na životní prostøedí jako je
napø. vibrace na nerovnostech terénu
doprovázené hlukem a zvýšenou
prašností povrchù.
Budou zøetelnì vymezeny jízdní pruhy
a øazení pøed køižovatkou, stání vozidel
u polyfunkèních objektù, pìší komunikace a úrovòové pøechody pro chodce
v bezbariérových úpravách. Bude
zlepšena kvalita dopravní obsluhy
i z hlediska MHD a bude zvýšena
bezpeènost provozu. Realizací stavby
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nedochází ke zvýšení dopravní
intenzity na komunikacích, nebo se
v daném území jedná pøevážnì
o cílovou dopravu rezidentù.
V rámci rekonstrukcí bude navrhována
nejen úprava vozovek, ale i zøízení
parkovacích pruhù a rekonstrukce
chodníkù. Souèástí pìších ploch jsou
travnaté pruhy a ostrùvky podél
komunikací.
V ulici Lidické budou odpovídajícím
zpùsobem novì situovány stávající
zastávky BUS - Tyršovo námìstí. Jízdní
pruhy vozovek budou navrženy
s ohledem na provoz autobusù a vozidel
zásobování.
Vozovky budou navrženy živièné.
Parkovací pruhy budou dláždìné napø.
ze zámkové dlažby. Zálivy pro zastávky
autobusù budou vydláždìny drobnou
žulovou kostkou. Také pøídlažba
prstence okružní køižovatky bude
z drobné žulové kostky. Obrubníky
budou betonové prefabrikované.
Chodníky budou dláždìné betonovými
prvky. Bezbarierové pøechody a místa
pro pøecházení budou vybavena
vodícími liniemi šíøky 800 mm.
Výstražné pásy podél obrubníkù budou
z reliéfní dlažby v šíøce 400 mm, oba
druhy pásù budou v kontrastním
barevném odstínu od vlastní dlažby
pìších ploch. V rámci výstavby
zastávek BUS budou do stavebního
objektu mìstského mobiliáøe zahrnuty
lavièky, pøístøešky, odpadkové koše.
Komunikace Lidická bude dvoupruhová, obousmìrná v daném úseku bez

možnosti parkování. Je upravena ve
tøech úsecích navazujících v úrovòových køižovatkách s Masarykovou
a s Jana Palacha. V západním úseku
bude jízdní pás dvoupruhový o základní
šíøce 8m vèetnì vodících proužkù.
Vozovka bude živièná. Po obou stranách budou založeny zastávky autobusù v samostatných zálivech. Délky
úsekù zálivù ve smìru jízdy 15 m
vjezdový úsek, 15 m nástupní hrana,
10m výjezd. Šíøka zálivu bude 3 m.
Povrch zastávek autobusù bude
vydláždìn drobnou žulovou kostkou
v kroužkové vazbì.
Pøed køižovatkou se jízdní pás rozšiøuje
o støední ostrùvek rozdìlující úrovòový
pøechod:
!

ve variantì prùseèné køižovatky
bude ostrùvek z obou stran køižovatky pøevážnì konstantní šíøky 2,5m

!

ve variantì okružní køižovatky jsou
dìlící ostrùvky z tvarovaných klínù
délky 20m, resp. 30m a šíøky v osách
pøechodù 2,5m. Šíøka pøechodù
bude 4m.

Šíøky jízdních pruhù mezi dìlícími
ostrùvky a chodníky budou:
!

ve variantì prùseèné køižovatky 4m
vèetnì vodících proužkù øadící
pruhy budou 2 x 3,25m

!

ve variantì okružní køižovatky budou
šíøky jízdních pruhù 4,5m vèetnì
vodících proužkù a rozšíøení.

Po obou stranách komunikace budou
upraveny trasy chodníkù navazujících
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na stávající pìší plochy, dále na prostor
nové polyfunkèní zástavby a na
situování zastávek autobusù. Chodníky
budou dláždìné betonovou dlažbou.
Vybavení komunikací chodníky bude
øešeno bez výškových barier a vyznaèené pøechody opatøeny varovnými
a signálními pásy a vodícími liniemi.
Místa pro pøecházení budou z obou
stran bez výškových barier (20mm nad
úrovní vozovky) a opatøeny varovným
pásem podél obrubníku v pøedepsaném
provedení. Pro chodce se zbytky zraku
budou varovné a signální pásy provedeny v odlišném barevném provedení.

Zhodnocení variant
pøestavby køižovatky
U klasických prùseèných køižovatek
je posuzována kapacita jednotlivých
pruhù a procentuální rezervy do
výhledu. Posuzuje se do jaké míry je
zajištìna bezpeènost chodcù na
úrovòových pøechodech a navrhují se
stavební opatøení ke snížení rychlosti
vozidel na prùjezdu køižovatkou a ke
zkrácení úsekù úrovòových pøechodù.
K tomu se využívá úprava køižovatky
s vysazenými chodníkovými plochami,
vkládají se do jízdního pásu støední
dìlící ostrùvky, snižují se šíøky jízdních
pruhù, eventuálnì se vkládají pøíèné
prahy, které na obslužných komunikacích umísují do míst pøíèných pøechodù
v úrovni chodníkù. Tyto úpravy jsou
však èasto v kolizi se zabezpeèením

plynulého prùjezdu delších vozidel,
zejména autobusù MHD, které odboèují
do ostatních zaústìných ramen
køižovatky. Zde je tøeba zajistit nutné
rozšíøení jízdního pruhu pøi odboèování
vozidel, a to i v prostoru pøechodu pro
chodce s dìlícím ostrùvkem.
Výhodou tìchto úprav bývá pomìrnì
snadné provádìní a malý zásah do
stávajícího stavu terénu vèetnì vedení
podzemních inženýrských sítí, a tudíž
menší stavební náklady. Je tøeba
ovšem naopak poèítat s investicí do
svìtelného signalizaèního zaøízení
/SSZ/ (kabely, sloupy signalizace,
svítilny, øadiè) a s náklady na údržbu
a stálé napájení elektrickým proudem.
Výhoda okružních køižovatek spoèívá
zejména ve zvìtšení plynulosti provozu
v køižovatce, nebo je odstranìna
pøednost na zaústìných paprscích
komunikací ve smyslu stanovení hlavní
a vedlejší komunikace. Znamená to ale
zmenšení plochy zelenì na okraji parku
o cca 60 m2 a odstranìní 3 stromù. Na
druhé stranì bude ale o stejnou plochu
rozšíøena travnatá plocha na opaèné
stranì køižovatky.
Okružní køižovatka odstraòuje levé
odboèování a snižuje se poèet kolizních
bodù, u malé okružní køižovatky až na
ètyøi. Je zajištìn dobrý rozhled na
vjezdu do køižovatky.
V dùsledku stavební úpravy køižovatky
na okružní se pøirozeným zpùsobem
snižuje rychlost projíždìjících vozidel

na 20 - 30 km/h. To umožòuje bezpeèné
pøecházení chodcù na vyznaèených
pøechodech, které jsou odsazeny od
hranice køižovatky. Poèáteèní vyšší
investice, kterou pøestavba vyžaduje,
souvisí s pøeložkami inženýrských sítí
nebo s jejich ochranou, s vybudování
nového VO, vyžaduje stavební úpravy
zaústìných vìtví komunikací vèetnì
úprav chodníkù. Vyšší náklady jsou
také dány vìtší celkovou plochou
køižovatky.
Výstavba okružní køižovatky, pokud je
založena koncepènì a je sladìna
s urbanistickými požadavky na øešení
celého prostoru i v širších souvislostech, je pozitivním, esteticky významným poèinem v území mìsta. Pozitivnì
ovlivní životní prostøedí v jinak obvykle
dopravnì složitém prostoru.
Centrální travnatý ostrov køižovatky se
stává novým orientaèním prvkem. Je
novým magickým bodem na prùseèících komunikaèních os mìsta.
Ve výhledu tento typ køižovatky nevyžaduje vybavení inženýrskými sítìmi, a
tudíž nenárokuje související provozní
náklady. Proto se v souèasném procesu
rozhodování dává tak èasto pøednost
okružním køižovatkám pøed svìtelnì
øízenými. Je tøeba vzít v úvahu, že
svìtelnì signalizované køižovatky
vykazují vìtší poèet kolizních míst,
která jsou zejména pøi vypnuté signalizaci místem èastých dopravních nehod.
(Citace z prùvodní zprávy projektové
dokumentace.)

ANKETA MÌSTA ROZTOKY
O PODOBÌ KØIŽOVATKY NA TYRŠOVÌ NÁMÌSTÍ
Jsem pro, aby køižovatka na Tyršovì námìstí byla:

PRÙSEÈNÁ

OKRUŽNÍ

Nehodící se škrtnìte. Anketní lístek vhoïte prosím do schránky pøed budovou MìÚ
a to nejpozdìji v pondìlí 26.února 2007.
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ŽIVOT V OBCI

Z èinnosti Sboru dobrovolných hasièù
Vichøice o síle
orkánu, která se
v noci ze ètvrtka na
pátek pøehnala
pøes celou republiku a na území
Støedoèeského kraje usmrtila tøi lidi, už
naštìstí zeslábla. Zbyly jen škody na
majetku, životním prostøedí, infrastrukturách a nenahraditelné ztráty na lidských
životech.
Od ètvrtka 18. 1. do soboty 20. 1. 07
zasahovalo na 6 500 jednotek požární
ochrany dohromady u témìø 5 800
pøípadù.
Skupina ÈEZ vyhlásila kvùli vichru stav
energetické nouze.
Škody na majetku pojišovny odhadují
na stovky milionù.

Hasièi vyrazili k asi 4 000 mimoøádným
událostem, což je nejvyšší poèet od
povodní v roce 2002.
Také roztocký SDH byl povolán v 21.00
hod. jako záloha na
požární stanici Roztoky. Ilustraèní foto
Nejvíce práce bylo pøi
odstraòování pøímých
dopadù vichøice, a to
v noci z 18. na 19. ledna.

Vlastimil Drchota - starosta SDH
(e.mail vlastik.dr@seznam.cz - telefon:
604 965 010) nebo pošt.schránka
Odrazu: nám. 5. kvìtna, Roztoky
R. Koláøová

Odstraòovány byly
vyvrácené stromy a
uvolnìné støechy. Vìtrem
byla také poškozena
støecha hasièské zbrojnice profesionálního
sboru. SDH akci ukonèil
ve 4.30 hod. ráno.

Zprávy ze sdružení Roztoè
V den, kdy se
vìtšinì z vás
dostává do
rukou toto
èíslo Odrazu,
p r o b í h á
jubilejní desátý
roèník oslav
Masopustu v Roztokách a Únìticích,
první velká kulturní akce tohoto roku,
která ve spolupráci s dalšími spolky
zahajuje desátý narozeninový rok
sdružení Roztoè. Vìøíme, že dlouhodobá pøíprava programu, práce mnoha
dobrovolníkù i podpora mnoha sponzorù
budou zárukou opravdu vydaøené akce,
kterou ocení jak èetní návštìvníci tak
neménì èetní úèastníci. V pøíštím èísle
Odrazu se k Masopustu 2007 slovem i
obrazem urèitì vrátíme.
Nyní bychom vám rádi pøedstavili
nìkteré novinky, které vám s novým
rokem sdružení Roztoè pøináší.
Novì otevíráme hudební kroužky !!!
Moderní kytara - pro dìti od 9ti let
i dospìlé
Lektor Ondøej Ekrt se pøizpùsobí pøáním
zájemce, vyuèována bude hra na
akustickou nebo elektrickou kytaru,
žánrovì je možno se zamìøit na folk
a country, blues, funky, rock nebo
základy jazzu. Souèástí kroužku bude

také zvládnutí konkrétních písnièek
z nahrávek nebo z not a zpìvníkù. Podle
pøání mùže být náplní kroužku výuka
hudební teorie a improvizace. Výuka
bude probíhat v pondìlí od 16:00 do
21:00, v prostorách školní knihovny
v budovì školní jídelny Roztoky.
V pondìlí 12. 2. od 17.00 do 18.30
probìhne v knihovnì první
informaèní schùzka pro všechny
zájemce.
Hrátky s flétnièkou - pro dìti od 4 do
9ti let
Dìti se pod vedením lektorky Radany
Poláškové uèí hru na flétnu formou
hudebních hrátek, øíkadel a veselého
pískání. V kurzu se seznámí s flétnou, s
notami a zahrají si jednoduché lidové
písnièky. Cílem je rozvoj muzikálnosti,
správná dechová cvièení, podpora
jemné motoriky a zvládnutí základní
techniky hry na zobcovou flétnu. Výuka
bude probíhat v úterý od 16:00 do 19.00
v prostorách školní knihovny v budovì
školní jídelny Roztoky. V úterý 13. 2. od
16.00 do 17.30 probìhne v knihovnì
první informaèní schùzka pro
všechny zájemce.
Máte-li zájem o tyto kroužky, dostavte
se osobnì na informaèní schùzky
nebo se
obrate
na kanceláø
sdružení, viz. kontakt níže.

Práce se døevem nový øemeslný kurz
V bøeznu 2007 otevíráme nový kurz
Práce se døevem. Po úspìšných kurzech
Košíkáøství, Kvìtináøství a probíhajícím
Peèení-vaøení nabízíme další øemeslný
kurz v rámci projektu "Podpora
pøíležitosti pro práci a vzdìlání"
financovaného z globálního grantu EU.
Kurz je urèen pro menší skupinu chlapcù
i dívek starších 12 let, kteøí by se rádi
prakticky seznámili se základními
technikami opracování døeva a sami si
zkusili vyrobit drobné døevìné
p ø e d m ì t y. K u r z b u d e p r o b í h a t
v Roztokách v termínu od bøezna do záøí
2007 formou pùldenních až celodenních
lekcí, cca 1 lekce za mìsíc. Zájemci
o tento kurz platí registraèní poplatek
30 Kè za každou lekci a po úspìšném
ukonèení kurzu obdrží certifikát o jeho
absolvování.
V pøípadì vašeho zájmu si rezervujte
místo na tel./záznam. 233 910 014
nebo na roztoc@roztoc.cz, kontaktní
osoba:Dita Votavová
Setkání pøed školkou
jsou programy pro rodièe s malými dìtmi
ve vìku od 2 do 5 let. Ètyøèlenný tým
lektorek opouští z dùvodu velké pracovní
vytíženosti Martina Sasková. Setkání
budou probíhat i nadále každý pátek od
10 a od 11 hodin v ateliéru Roztoèe.
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Martinu Saskovou nahradí Bára
Vokáèová, lektorka dramatického
kroužku, která na pøípravì programù
spolupracuje v novém týmu s Jitkou
Štecovou od podzimu 2006. Nejbližší
termíny Setkání pøed školkou jsou 16. 2.
„Havraní let“, 23. 2. „Hovniválova
kulièka“, 2. 3. a 9. 3.
Rekonstrukce nových prostor
v Havlíèkovì ulici
Mìsto Roztoky poskytlo našemu
sdružení prostory po bývalé Èeské
spoøitelnì (vedle ordinace dìtské
doktorky) k využívání pro zájmovou
èinnost pro dìti i dospìlé. Této podpory
ze strany mìsta si velmi vážíme nebo
našich aktivit i zájemcù o nì stále pøibývá
a možnost stálého využívání dosavadnì
pronajatých prostor je nejistá.

Nové prostory budou sloužit jako ateliér
pro výtvarnou a øemeslnou tvorbu
(keramika s již zakoupenou instalovanou
pecí na výpal, práce s proutím, práce se
døevem …). Zároveò zde otevøeme
infocentrum pro všechny zájemce
o èinnost nejen našeho, ale i dalších
místních a regionálních spøátelených
sdružení a spolkù.
Realizace prací
Probíhající pøípravné práce by mìly
bìhem února a bøezna umožnit zahájení
rekonstrukce prostor podle schváleného
projektu. O víkendu 3. a 4. bøezna 2007
probìhne první pracovní víkend pro
dobrovolníky na vyklízecí a bourací
práce. Dobrovolníky v pracovním
obleèení a s vlastními pracovními
rukavicemi pøivítáme v obou dnech od

9 do 17 hodin. Práce bude pro muže
i ženy pøípadnì pro starší dìti - dorost.
Podrobné informace získáte na našem
kontaktu.
Více informací o našich aktivitách
najdete na www.roztoc.cz,
tel./zázn.:23391 0014,
e-mail:roztoc@roztoc.cz, a na
plakátovacích plochách mìsta.

BOLÍ VÁS
ZÁDA?
Mnoho lidí bolí záda a neví si s tím rady.
Pokud si myslíte, že když si zajdete
jednou mìsíènì na masáž, zaplavat
a koupíte si postel s tvrdou matrací, tak
jste na omylu! Jediné, co na pohybový
systém nejvíce zabírá, je rehabilitaèní
cvièení. V tuto chvíli, už tento èlánek
nedoète asi 70% ètenáøù, kteøí oponují,
že pohybu mají v práci a doma dost. Toto
je druhý nejvìtší omyl v dìjinách
rehabilitace (ten první je, že si každý
myslí, že ho jedna masáž zachrání).
Pokud nevíte, jak se správnì postavit
k vysávání nebo k žehlení a nièíte si tak
záda ještì více, nemá smysl mluvit
o tom, že máte doma pohybu dost...
Pokud už nemùžete vydržet se svými
zády, tak si hezky lehnìte na podložku
a zacviète si cviky. (Pokraèování
v pøíštím èlánku).
Malé (velké) doporuèení
Kupte si míè (gymball). Rozhodnete-li
se pro tuto pomùcku, øiïte se heslem,
èím levnìjší míè, tím vìtší pravdìpodobnost nekvalitního výrobku. Ty kvalitnìjší
jsou od 500,- Kè, z protiskluzového
materiálu, který je odolný proti opotøebení a propíchnutí. Dalším ukazatelem
kvalitního míèe je jeho zátìž do 300 kg.
Poslední a nejdùležitìjší faktor pøi
výbìru, je výška Vaší postavy, podle
které se vybere prùmìr míèe.
Výška postavy
do 150 cm
do 175 cm
nad 175 cm

Prùmìr míèe
prùmìr míèe 55 cm
prùmìr míèe 65 cm
prùmìr míèe 75 cm

Nakonec odkaz na ukázkovou hodinu,
která zaèíná 12. 2. 07 od 20.00
v roztocké sokolovnì, abyste vìdìli,
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jak se na rehabilitaèním míèi cvièí. A
proè zrovna doporuèuji gymball? Pøi
cvièení i pøi sezení na míèi musíte
vyrovnávat rovnováhu a stabilitu tìla,
takže se nám zapojují všechny svaly
trupu a to i ty nejmenší svaly kolem
páteøe, které jinak až tak nepotøebujete.
Potøebujeme je právì ve chvíli vyrovnávání rovnováhy. Míè vás nutí sedìt
rovnì, protože když se hrbíte a uvolníte
tìlo do vašeho oblíbeného a nezdravého
posedu, tak se stane, že neudržíte
„balanc“ a z míèe spadnete. Posaïte se
na chvíli k poèítaèi na míè, ale ne na delší
dobu než je hodina dennì, nic se nemá
pøehánìt.

Cvièení s gymbalony
Informujeme všechny zájemce, že
pondìlní cvièení bude rozšíøeno o nové
náèiní, a to o gymbalony (velké míèe
nebo také fitbally, gymbally).
Míè procvièí a protáhne celé tìlo, hlavnì
posiluje svaly nohou, zad a bøicha.
Cvièení je vhodné i pro zaèáteèníky.
První ukázková hodina se bude konat
12. února ve 20 hod. v sokolovnì.
Na všechny se tìší cvièitelka Hanka.
TJ SOKOL ROZTOKY
Tyršovo námìstí 480,
252 63 Roztoky u Prahy

pro ètenáøe Odrazu vybrala:
Renáta Koláøová

ŠKOLNÍ
OKÉNKO
Milí ètenáøi,
vítejte u aktualitek z naší školy. Doufám,
že si tu každý najde tu svou, která ho
zajímá. Takže nyní struèný pøehled dìní
za konec prosince a leden. Školní
parlament srší nápady, uèitelé tvoøí
nový vzdìlávací program, vánoèní
prodej knih se vydaøil, vychovatelky
v ŠD plánují zajímavé aktivity, dìti se
pøipravují na pololetní testy a radují se
z množství napadaného snìhu.
S pozdravem „Únor bílý pole sílí!“ se na
pøíští setkání tìší
Vìra Zelenková

Ze “žákoparlu“ (žákovského parlamentu)
Francouzské „parler“ znamená
v pøekladu mluvit, hovoøit. A na posled-
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ních schùzkách se opravdu mluvilo, ale
hlavnì k vìci, struènì a výstižnì. Zájem
o bohatší nabídku ve školním obèerstvení byl obsahem ankety, kterou si
žáci sami zadali ve svých tøídách,
následnì pøedali svým zástupcùm, kteøí
anketu vyhodnotili a sestavili seznam
zboží, o které se sortiment rozšíøí.
Zkušební prodej ukázal, že jsme vybrali
dobøe.

na nás, dìti, neèekané „pøekvapení“.
Pøijel se na nás podívat „Ronald
Mc Donald“. To jsme tedy koukaly!
Ronald nás pìknì rozveselil, nechybìl
ani tanec a rozdávání drobných
dáreèkù. Užily jsme si mnoho pìkné
legrace.

Ihned se objevil další nápad. Žáci,
rodièe i uèitelé vyplòovali v poslední
dobì nìkolik dotazníkù, jednak pro
agenturu SCIO a jednak pro naše
vlastní školní potøeby. Jednou z otázek
pro žáky bylo: Hodnotili byste rádi také
své uèitele? A nápad byl na svìtì,
sestavit opravdový dotazník pro žáky,
ve kterém budou moci hodnotit práci
svých uèitelù. Není zrovna jednoduché
takový dotazník sestavit, vymyslet
nabídku možných odpovìdí a zahrnout
do ankety vše, naè byste se chtìli
zeptat. O výsledky našeho prùzkumu se
podìlíme v dalším okénku.

Pohádka v ŠD

ŠD, dìti 2.A

Dne 20. 12. probìhlo v žalovské
tìlocviènì divadelní pøedstavení
pohádky Støíbrné tajemství pro školní
družiny. Pøedstavení svým jednoduchým pøíbìhem dobra a zla, které bylo
proloženo vánoèními koledami, dìti
zaujalo a pobavilo. Herci v nìm tak
dìtem svými dobrými výkony pøipomnìli
blížící se èas Vánoc a zpestøili jim
dosavadní zimu bez snìhu. Dìkujeme
tímto Lidušèinu divadlu Praha pod
vedením L. Císaøové za jejich profesionální výkony. Bylo to velmi pìkné
pøedstavení.

D. Moravcová

Pravidla slušného chování
v 3. A
Den otevøených dveøí využila 3. A
k tomu, aby rodièùm ukázala, jak formou
her lze stanovit pravidla slušného
chování.
Napøíklad: žáci sedí v kruhu a dávají si
podmínku: „Po mé pravé ruce je volné
místo, chtìl bych, aby tam sedìl
Štìpán, protože mi se vším pomùže“
Z mnoha rùzných her se nám postupnì
vytvoøila následující pravidla:
· Budeme se k sobì chovat
kamarádsky
· Budeme si pomáhat
· Budeme si pùjèovat vìci
· Mluvíme jenom jeden, o slovo se
hlásíme
· Když se mi nìco (ne)líbí, mohu to øíci
vždy zdvoøile
· Když nìco provedu, mám se omluvit
Žáci 3.A

Velké pøekvapení v družinì
Poslední týden pøed Vánocemi èekalo

10

Jana Hostková

První stupeò na koncertì
Dne 12. 1. se všichni žáci 1. stupnì naší
ZŠ sešli v žalovské škole, kde
navštívili výchovný koncert. Pøijel za
nimi pan Hrabì, který je seznámil
s rùznými hudebními nástroji, a nejen
to, dokonce je nechal zahrát si na
nì. Nìkteøí si tak mohli vyzkoušet,
jak se hraje na elektrickou kytaru
nebo elektrický saxofon. Pomocí
rùzných efektù, které se používají
v hudebním studiu,
upravovali rùzné
lidové písnièky do
rocku, blues nebo
latiny, zpívali na
mikrofon ap.
Koncert se všem
moc líbil.
Šárka Kovaøíková

Snìhové
sochy
Tolik snìhu jako
letos koncem ledna
školní zahrada

pøíliš èasto nezažila. Takovou pøíležitost
jsme museli samozøejmì náležitì
využít, a tak žáci 8. A a 7. B v hodinách
výtvarné výchovy tvoøili svá snìhová díla. Zahradu ozdobily želvy,
pyramida, krokodýli, pánské i dámské
figury s obleèením i bez, a dokonce
i kamion a narozeninový dort! A
protože se nejedná o díla pøíliš
trvanlivá, zvìènili jsme si je a fotografie
umístili na webové stránky školy.
Podívejte se.
B. Valiová

Podìkování
Vedení Základní školy Roztoky by touto
cestou chtìlo velmi podìkovat paní
Martinì Krátké za perfektní zorganizování pøedvánoèního Knižního trhu,
který se uskuteènil 8.12. a 9.12. ve
školní jídelnì naší základní školy.
Taková akce však vyžaduje spolupráci
s dalšími lidmi, kteøí to dìlali dobrovolnì a ve svém volném èase. I jim patøí
velký dík.
Knižní trh se pomalu stává pìknou
tradicí. Velmi pøíjemnou tradicí se stává
i to, že výtìžek z Knižního trhu je
vìnován škole. Letošní výtìžek byl
opravdu pøekvapivý 21 175 Kè. Škola
peníze použije na zlepšení prostøedí a
vybavenosti ve školní knihovnì, kde se
rozšiøuje výpùjèní doba a dìti ji èím dál
více navštìvují, dále pak na vybavení
žalovské tìlocvièny. Mockrát dìkujeme.
J. Barešová
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Kapitoly z novodobých dìjin Roztok a Žalova
VI. kapitola - Doba okupace, odboje a nadìje 1938 - 1945 - závìr (1.èást)
Události dubna a kvìtna 1945, odvaha
a vlastenectví obèanù Roztok a
Žalova pøi masové pomoci a záchranì
vìzòù z „Trasportu smrti“, v boji proti
okupantùm pøi kvìtnovém povstání
èeského lidu a pomoci bojující Praze
jsou významnou a neopomenutelnou
kapitolou v dìjinách obou obcí,
kapitolou na kterou mají obèané
dnešních Roztok právo být hrdi.

ta stanice RNDr. Jan Najdr. Tak byl
transport po domluvì s železnièní stanicí
Praha-Bubny v podveèerních hodinách
29. dubna na roztockém nádraží
zastaven. Vlak èís. 94803 sestával ze 77
otevøených vagonù ve kterých byli
namaèkáni vìzni tak, že mohli pouze stát
a z nìkolika osobních a nákladních
vagonù kde jela ozbrojená stráž
transportu složená z pøíslušníkù SS.

Transport smrti, jak je nazýván vlak
vezoucí více jak 4 000 vìzòù do
nacistických koncentraèních táborù, byl
formován od 20.dubna 1945 v Lovosicích z vìzòù terezínské Malé pevnosti,
poboèných koncentraèních táborù
v severních Èechách a zøejmì i Saska.
Na cestu se dal 28.dubna s cílem pøes
Prahu a jižní Èechy dopravit vìznì do
jižního Nìmecka, do koncentraèního
tábora v Dachau.

Na výzvu národního výboru o pøíjezdu
transportu a potøebì pomoci jeho
vìzòùm potravinami, obleèením,
Z. Karas
rozšíøenou po mìstì a telefonicky
v okolních obcích se ještì pøed
Historii událostí okolo Transportu smrti v
jeho zastavením na roztockém
Roztokách nejlépe dokládají autentické
nádraží shromáždily stovky fotografie:
obèanù. Lidé pøinášeli jídlo,
prádlo, šaty, boty i tolik potøebné
léky a zdravotnický materiál.
Souèasnì byla pøipravována
zdravotnická služba a pomoc pod
vedením místních lékaøù a sester
Èerveného køíže.

Pøednosta železnièní stanice
Roztoky u Prahy RNDr. Jan Najdr
Zpráva o cestì transportu, který zveèera
28. a pak 29. dubna projel Roudnicí,
Vraòany a Kralupami došla do Roztok
jak drážními, tak poštovními spoji.
Ilegální národní výbor spolu s odbojovými organizacemi pùsobícími na èetnické
stanici, poštì i nádraží rozhodl
o zastavení vlaku v nádraží v Roztokách.
Lze soudit, že podnìtem pro toto
rozhodnutí byly zprávy o boji o Berlín,
o blízkém konci války a snaha pokusit se
o osvobození vìzòù. Odpovìdnost
a úkol pod vhodnou záminkou zastavit
vlak („potøeba uvolnit transportu prùjezd
Prahou“) vzal na sebe tehdejší pøednos-

Po pøíjezdu vlaku vznikla napjatá
situace. Hned po pøíjezdu bylo
nìkolik mrtvých složeno za
nákladním skladištìm. Velitel
transportu kategoricky požadoval
pokraèování v jízdì, strážní SS
nebyli schopni udržovat poøádek
jak mezi vìzni, tak mezi stovkami
shromáždìných obèanù, kteøí se
snažili vìzòùm pøedat jídlo.
Pøednosta stanice velmi taktickou
argumentací o dopravní situaci
v Praze zadržoval vlak. Roztoètí
lékaøi v èele s MUDr. Tichým
upozoròováním na infekèní
choroby vìzòù které se mohou
pøenést i na stráž vlaku, dary jídla
a alkoholu pøesvìdèili nakonec
velitele transportu, že dovolil
vydat nemocné vìznì. Polonazí,
nemocní a hladem a útrapami
polomrtví vìzòové vycházeli
z vagonù na nástupištì, neschopní samostatné chùze byli z vagonù vynášeni.

nákladních vagonù nacpaných vìzni
v pruhovaných špinavých hadrech
a všichni si byli nìjak podobni velké
hlavy s odstálýma ušima, planoucí oèi,
z propadlých tváøí vystupoval špièatý nos
a jakoby vycenìné zuby. A ruce!! Ze
všeho nejstrašnìjší byly ruce. Nìkteré
nìmì prosily, spínaly se, jiné bez zájmu
plandaly podél vychrtlých tìl a opìt jiné
se dravì sápaly na každý kousíèek jídla.
Hlad, utrpení, zoufalství pøímo èišely
z každého gesta, z každého pohledu,
z každé tváøe“.

Stovky obèanù Roztok a okolí na roztockém
nádraží odhodláni pomoci vìzòùm transportu

Skupina vìzòù, kterým bylo umožnìno vystoupit
z vagonù a vyhledat pomoc lékaøù

O hrùze „Transportu smrti“
podává svìdectví vzpomínka
jednoho z roztockých obèanù
Tom
bratr Standa
„To,
coLevý
jsmea jeho
na nádraží
vidìli byli spolu
se svými
pøáteliotøáslo.
a nespoèetnými
pøíbuznými
Ženy-vìzeòkynì
volající o pomoc a jídlo
námi
hluboce
Vlak
duší èíèovického stánku s obèerstvením
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Tøíkrálový šachový turnaj

V sobotu 6. ledna 2007 šachový oddíl
Sokol Roztoky poøádal ve školní jídelnì
šachový turnaj mládeže a to „Základní
kolo krajského pøeboru jednotlivcù
regionu C2“, který se hraje každoroènì
jako seriál osmi turnajù. V letošním
roèníku nám byl pøidìlen 5. turnaj. Turnaj
se hrál ve dvou skupinách, starší
a mladší žáci. Ze Zdic, Berouna, Øevnic,
Kladna, Slaného, Rakovníka a Roztok
pøijelo celkem 44 dìtí. Každý hráè sehrál
sedm partií. Turnaj byl nároèný, hrálo se
od deseti dopoledne do ètyø odpoledne.
Sokol Roztoky reprezentovali Jakub
Šuranský a tøi Honzové: Kulièka,
Švenìk, Chotìbor. Ve starších žácích
hrálo 27 závodníkù, J. Kulièka se umístil
jako dvanáctý. V turnaji mladších žákù
bylo 17 borcù a roztocký J. Šuranský
obsadil místo sedmé.
Chlapci i dívky, kteøí se chtìjí nauèit hrát
šachy, mohou pøijít na trénink, který se
koná každé pondìlí od 16 hodin do 17:30
ve sborovnì Sokolovny a vedou ho
J. Hrubec a I. Vanìèek.
Ivo Vanìèek
ivo.vanecek@seznam.cz

Fotohádanka
z 1-2007
Urèitì nebyla tìžká, kdo chodí pìšky dolními Roztokami, jistì si všiml názvu „Na staré poštì“ a è.p. 22.
Od roku 1859 zde sídlil první úøad Pošty pro obvod obcí
Roztoky, Klecany, Bohnice, Suchdol, Únìtice, Velké
Pøílepy a Žalov, jak dosud hlásá nápis nad bývalým
vjezdem do dvora. U prvního poštmistra Josefa Khona
v letech 1900-1929 pobýval jeho vnuk, pozdìji známý
nìmecky píšící básník Franz Kafka, jenž vìnoval nìkolik
básní roztockému Tichému údolí.
Vedlejší rozlehlý objekt je pozùstatkem nejstarší
roztocké továrny. Prvním prùmyslovým podnikem
v Roztokách byla továrna Össinger Lepetit, Dolfus
a Gausser, pozdìji Össinger a spol. na výrobu extraktù
z barevných døev, založená nìkdy r. 1840 pravdìpodobnì Karlem Össingerem. (viz Odraz 6/2006).
Když projdete tímto vjezdem, pokra-èujete cestou strání
do horních Roztok do Máchovy ulice. Pùvodnì vedla
roklí jen úzká pìšinka k vlaku, která konèila
v zahradì bývalé Staré hospody è.p. 21 (nynìjší
pozemek a budova hotelu Alexandra). Teprve v 60tých
letech min. stol. byla vybudována širší, škvárou
upravená cesta, se sporým osvìtlením (Burešovka),
v 70tých letech byla upravena asfaltovým povrchem
i novìj-ším osvìtlením (Barochovka), v souèas-né dobì
je užívaný místní název „Myší díra“.

NOVÁ HÁDANKA - ÚNOR
nápovìda: blízké okolí Roztok

Renáta Koláøová
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Promìny støedoèeského venkova II. - Kladensko a Slánsko
akvarely Bedøicha Poláka v konfrontaci s fotodokumentací muzea
Støedoèeské muzeum,
9. února - 22. dubna 2007
V poøadí již druhá výstava z místopisného cyklu konfrontuje starší kresby
Bedøicha Poláka se souèasnou realitou
zachycenou na fotografiích. Tematicky
navazuje na pøedchozí výstavu (2005),
jež byla vìnována Roztokám a obcím v
jejich okolí. Tentokrát se pøedstaví
Kladensko a Slánsko, nebo územní
zábìr je dán existujícími kresbami
autora (pøíští a zároveò poslední
výstava cyklu bude vìnována dokumentaci Kralupska a Mìlnicka). Doc. ing.
Bedøich Polák (1909 - 1988) žil
v Roztokách a díky své profesi geodeta,
pozdìji vysokoškolského pedagoga, se
dostával do terénu. V rozmezí od
padesátých do osmdesátých let
20. století pøi svých cestách v severní
a severozápadní èásti støedních Èech
(nebo na základì vlastních fotografií)
kresebnì zachycoval stavby, které
považoval za zajímavé. Z dochovaného
souboru témìø 200 kreseb je patrné, že

ho oslovovaly spíš objekty lidové
a drobnìjší sakrální architektury, citlivì
zasazené v krajinì èi dotváøející lidská
sídla. Ponìkud na okraji jeho zájmu stály
stavby oficiálního charakteru. Mezi
pozoruhodnosti sledovaného regionu
patøí mohutné samostatnì stojící
døevìné zvonice, a již pravoúhlé
dispozice nebo polygonální, spoèívající
zpravidla na masivní zdìné podezdívce.
Nìkteré z nich pocházejí již z konce
16. století. Z celkového poètu 55
vystavených kreseb, vìtšinou lavírovaných nebo kolorovaných akvarelem, je
10 vìnováno právì tìmto zvonicím.
Aèkoliv byl B. Polák jako výtvarník
amatér, byl technicky dobøe vybaven
a jeho práce nejsou naivistickými
kresbami idealizujícími skuteènost.
Pøesto z jejich urèité melancholie
vysvítá, že si jako exaktnì vzdìlaný
èlovìk se vztahem k historii (hluboce
a na odborné úrovni se zabýval historickými sluneèními hodinami a v této
oblasti také publikoval), kladl otázku po
budoucím osudu tìchto ménì významných staveb. Tuto otázku si položili také

autoøi výstavy a vybrané objekty
zdokumentovali. Na výstavì se kromì
kreseb pøedstaví i stejný poèet fotografií.
Divák tak bude mít možnost posoudit,
jak vypadají stavby s odstupem
minimálnì ètvrt století od doby, kdy
zaujaly dokumentaristu B. Poláka.
Autorem dokumentárních fotografií je
Aleš Hùlka, fotograf Støedoèeského
muzea.
Ivana Kubeèková, etnografka

Fotografická výstava našeho
obèana amatérského fotografa
Jiøího Bedøicha, pod názvem „Svìt,
krásné místo k žití“, bude otevøena
od 1.3. do 30.4.2007 v nedalekých
Horomìøicích v Obecní knihovnì
u pošty, Požárníkù 38 a to vždy
v úterý 11.00-16.00/ ve støedu 13.0018.00/ ve ètvrtek 10.00-15.00 hod.
Vstup je volný. Neváhejte a zajeïte
se do Horomìøic podívat. Autor vám
chce ukázat, jak plynul èas, když ho
bavilo dívat se na svìt okem
fotoaparátu. Srdeènì zve autor
a redakce Odrazu.
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ÈESTMÍR
Od 5. ledna 2007 je v útulku pejsek.
Jedná se o køížence béžové barvy
s krátkou srstí, støedního vzrùstu - cca
45cm v kohoutku, drobné postavy,
Povahovì pøizpùsobivý a aktivní. Ideální
by pro nìj byl teplý pelíšek a vlídné
zacházení.
Hledáme zájemce - nového pána, který
by mu poskytl domov a zázemí.
Informace jsou k dispozici na tel. è. MÚ
Roztoky 220 400 239
Dìkujeme
odbor životního prostøedí

Podpora mìsta
Ve sdìlovacích médiích bylo možné se
doèíst, jak mìsta èi obce podporují své
SDH, protože si váží práce, kterou
vykonávají spolu s mìstskou policií pro
obyvatele.
„Hasièi jsou rádi, že i nové vedení radnice
zachovalo tradici lednových setkání
hasièù se starostou, kde se mají možnost
setkat a vyjádøit svùj názor na požární
ochranu.“
„Bylo nám pøi schùzce podìkováno za
èinnost v roce 2006, která by však nebyla
možná bez podpory jak finanèní tak
materiální, jakou se nám dostává ze
strany mìsta Pøíbram,“ uvedl starosta
pøíbramských hasièù Martin Poulíèek.
I v Roztokách probìhlo v lednu obdobné
setkání na Valné hromadì SDH, které se

zúèastnil místostarosta mìsta ing. Veselý.
MV - generální øeditelství HZS ÈR
vyhlašuje následující typy požární
techniky, na nìž mùže být poskytnuta
v roce 2008 úèelová dotace vybraným
obcím v rámci reprodukce požární
techniky pro jednotky požární ochrany. Dotace mùže být poskytnuta pouze
pro jednotky požární ochrany kategorie
JPO II a JPO III a to na CAS 8, CAS 16,
CAS 24 s maximální výší dotace 2 mil. Kè.
Podmínkou získání dotace je, že obec
neobdržela v posledních pìti letech dotaci
v rámci reprodukce požární techniky,
popøípadì jí nebyly uvolnìny prostøedky
na poøízení nové techniky z jiných zdrojù.
Zdroj: Generální øeditelství HZS ÈR
Proto dovolte malé (velké) zamyšlení:

Øízení bezpeènosti v území (ústavní
zákon è.110/1998 Sb., zákon o obcích
128/2000 Sb. a další legislativa)
a krizové øízení (Zák. è. 240/2000 Sb.
krizový zákon) se vztahuje i na obce.
V pøípadì živelní pohromy, ekologické,
prùmyslové havárie nebo jiného nebezpeèí, napø. blízkost letištì a ohrožení
životù, zdraví, majetku, životního
prostøedí je tøeba spolupráce mìsta
s mìstskou policií, PÈR, sborem
dobrovolných hasièù, HZS a rychlou
záchrannou pomocí, která by mìla mít
stálé pracovištì na území našeho mìsta
(IZS). Pro pøípad vyhlášení krizové
situace je nutno znovu zvážit vybudování
mìstského rozhlasu na vybraných
lokalitách ve mìstì.
Významným úkolem je rovnìž definovat
rozsah odpovìdnosti systému povodòové ochrany na úrovni subjektù vytváøející
linii: stát - orgány samosprávy obèanská a podnikatelská veøejnost, tj.
všichni zúèastnìní. Opomenutí tohoto
faktoru zpùsobuje nesprávné oèekávání výhradní odpovìdnosti státu,
absenci úèinné prevence na místní
úrovni a omezenou iniciativu obèanù.
Do krizového øízení a nouzového
plánování také patøí zajištìní obyvatel
mìsta v pøípadì dlouhodobého výpadku
dodávky pitné vody, systému dodávky
energií, pøedevším elektøiny, základních
služeb (zásobování potravinami, likvidace
odpadu, sociální služby, pohøební služby
atd. „Kritická infrastruktura“).
Podle zákona o obcích je tøeba být
øádným správcem území a dìlat preventivní opatøení, tj. aby nevznikaly krizové
situace, a když už vzniknou, aby byly
optimálnì zvládnuty.

Ilustraèní foto
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INZERCE
Koupíme byt 3kk, 3+1 v Roztokách novostavba i pred rekonstrukcí.
Prosím nabídnìte. Tel: 607 916 272,
604 728 666
Prodám funkèní AMERICKÁ kamna
po rekonstrukci, cena dohodou,
tel: 602478405
Koupím byt v Roztokách 3+1 nebo
4+1. Tel: 602478405
Pronajmu byt 1+KK v Roztokách,
Felklova 2004, Solníky. Novostavba,
3.patro s balkonem a sklepem.
Kompletnì vybavený 33m2. Cena
7.000Kè+ poplatky. Tel: 739086526
Nabízím vedení úèetnictví,
podvojné mzdy, pøiznání DPH.
Spolehlivost, peèlivost. tel: 603 978
031, email: a.trnkova@email.cz
Prodám šicí stroj znaèky "MINERVA" !levnì! Tel: 737938755 ve
veèerních hodinách
Pronajmu byt 1+kk I. patro, Roztoky
- Solníky, Najderova ul., byt zaøízený.

Skleník-daruji za odvoz a rozebrání.
Velikost 2x2m. Kontakt 777 219 910
Prodám starší díly na Škodu
Favorit, tel: 602 123 253
Hledáme paní na pravidelný úklid
rodinného domu v Roztokách-Žalovì.
Cena dohodou. MOBIL: 731 532 644.
Prodám pozemek v dolní èásti
Žalova o velikosti cca 600 m2 na
stavbu chaty - telefon: 739 932 330
Prodám v Libèicích uzavøený areál
vhodný k bydlení i podnikání, 2 velké
haly + dùm s pozemkem za cenu
4 500 000 Kè. Tel: 605 422 441
Prodám: Dívèí lyžaøský komplet zn.
Kiltec è.176 (bunda + kalhoty), cena
800 Kè; Dívèí péøová bunda zn. Helly
Hansen, èerná, è.S-M, cena 600 Kè;
Lyže dívèí z. Head Radial s vázáním
Tyrolia, 160 cm, cena 1500 Kè;
Jídelní stùl bílý rozkládací kulatý
(ovál), cena 500 Kè; Kombinovaná
chladnièka s mrazákem, cena
1000Kè; Telefon: 731 160 280
Prodám malou elektrickou praèku levnì. Tel: 220912467

Cena 7000,- + poplatky.
Tel: 775 125 233

Pronajmeme garáž Nad Èakovem.
Tel: 220 912 467

Mìsto Libèice nad Vltavou pøijme do
stálého pracovního pomìru administrativního pracovníka a technika
správy a údržby mìsta. Bližší
informace podá tajemník na tel
233 101 653, nebo jsou k dispozici
na el. úøední desce www.libcice.cz

Prodám novostavbu rodinného
domu 4+KK + garáž v Roztokách Solníky. 2x balkon, terasa, arkýø,
koupelna, 2x WC, šatna, komora,
prádelna se sušárnou. Pøíprava na
krb, alarm, garažová vrata na
dálkové ovládání. Zastavìná plocha
117m2, zahrada 521m2. Mìstský
vodovod, kanalizace, plyn, tel. linka,
ÚT plynové. Cena k jednání
6 800 000 Kè. Tel: 728 604 210

Koupím zachovalou dìtskou
postýlku a pøebalovací pult.
I jednotlivì. Prosím o nabídky na
email: d.smidek@nedcon.com.
Do výborných podmínek prodáme
štìnì Welshcorgiho. Je to pejsek
zlatobílé zbarvení,oèkovaný odchovaný v rodinì s celodenní péèí.
Rozumná cena. TEL:777219910

Prodám byt v osobním vlastnictví
v ulici Braunerova 2+1/L o velikosti
67m2 ve druhém patøe panelového
domu v Roztokách.
Telefon: 736 674 553

Koupím domek nebo pozemek
v Roztokách, Žalovì a okolí.
Telefon: 739 080 142
Prodám prvorepublikovou vilu po
celkové rekonstrukci v Roztokách nad Tichým údolím, ul. Vrchlického.
3x balkon, koupelna, 2x WC, suterén:
pradelna se sušárnou, šatna, sklep.
Alarm, centrální vysavaè, krb. Užitná
plocha 210 m2, dvougaráž, vyhøívaný
krytý bazén, zahrada cca 1250 m2
se samozavlažovacím systémem.
Mìstský vodovod, kanalizace, plyn,
telefonní linka, ÚT plynové.
Cena k jednání 12 000 000 Kè.
Tel: 728 604 210
Prodám garáž na Masarykovì ulici.
Cena dohodou. Tel: 607 240 216
Pronajmu byt v rodinném domì
v Roztokách, 2 + KK, cena dle
dohody. Tel: 721 529 835
Pronajmu nebytový prostor 180 m2,
soc. zázemí (sklad, výroba atd.)
v Roztokách (za servisem) na
vlastním pozemku 1200 m2.
Cena dohodou. Tel: 603 705 944
Pronajmu v Roztokách v panel.
domì, v 6.patøe byt 1+1, zrenovovaný a opletnì zaøízený, k nastìhování
ihned. Cena dohodou.
Tel: 220 912 005 (veèer)
Koupíme byt 3+1 nebo 4+1
v Roztokách, tel. 233 930 931
nebo 604313956.
Hledám paní na pravidelný úklid
rodinného domu v Roztokách.
Tel.: 604 280 452
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
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Pozdní
podìkování
s omluvou
Za významnou pomoc pøi poøádání Èeské mše
vánoèní 9.12.2006 v žalovské tìlocviènì upøímnì
dìkujeme:
Paní Bronislavì Böhmové za realizaci vánoèní
výzdoby tìlocvièny
Paní Bohdanì Bílkové z kvìtináøství na Husovì
námìstí za poskytnutí materiálu na výzdobu
Paní Jitce Kejmarové (Potraviny Oáza na Tyršovì
námìstí) za dotování obèerstvení a jejím spolupracovnicím za realizaci pøedprodeje vstupenek
a prodeje obèerstvení
A pøedevším Zuzanì a Petrovi Fárkovým (Restaurace
Ajmovka) za mimoøádnì štìdrý sponzorský pøídìl
punèe pro diváky.
Zároveò se omlouváme za pozdní otištìní našeho
podìkování, v zajetí vánoèní pohody jsme nestihli
uzávìrku lednového èísla.
Doufáme, že nám jmenovaní pøesto zachovají svou
pøízeò i v budoucnu.
Za poøadatele
Vlaïka a Jaroslav Drdovi

Dìkujeme všem, kteøí v tak hojném poètu doprovodili
Zdeòka Pošíka pøi posledním rozlouèení. Stejnì tak
ze srdce dìkujeme všem, kteøí svou úèast na naší
ztrátì projevili písemnì. Dík za celou rodinu
vyslovující Jiøina Pošíková, manželka, Hana
Hejdánková, matka.

Mìstskému úøadu a paní starostce za
pøání k jubileu podìkovali:
Mirko Novák, František Novák, Jitka Várhová,
Zdenka Èiháková, Perla Uhlíøová, František
Domanský, Hana Boháèová, Pavel Køížek,
R. Mašková, Miroslava Matysová, Vlasta Titìrová,
Blažena Strašková, Beata Veselá, Václav Èech, Eva
Suchá, Božena Vodrážková, Marie Schieslová, Josef
Bureš, Eva Votroubková, Marie Podolníková, Miloš
Bušta, Vìra Weinlichová, Julie Štifterová, Markéta
Štifterová, Vratislav Štifter
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INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA DNE 15. 1.
První RM se sešla v plném poètu sedmi
radních v pondìlí 15. 1. a jednala celkem
4,5 hodiny.
Na poøadu byly následující body:
! Kanalizace Levohradecká
Velmi zapeklitá kauza, kterou jsme
podìdili po minulé RM. Poptávkové
øízení, které mìlo být výbìrovým øízením,
pùvodní nabídková cena ve výši necelých
2 milionù Kè, dotace, obrovský rozsah
prací nad rámec smlouvy øádnì vedený
ve stavebním deníku, ale smluvnì
neošetøený, koneèná suma ve výši nad
4 miliony Kè - prostì chaos, ve kterém se
neorientují ani ti, kteøí by se orientovat
mìli.
Mìsto proto zadalo v prosinci právní
rozbor celé kauzy s cílem jak z toho,
pokud možno bez ztráty kvìtinky.
Výsledkem je Návrh dodatku è. 1, který
radní odsouhlasili a doporuèili zastupitelstvu udìlat totéž.
! Nájemní smlouva na víceúèelový
sál v hotelu Academic na Tyršovì
námìstí
Na základì platné Smlouvy o uzavøení
budoucí smlouvy nájemní ze dne 14. 4.
2003, uzavøené mezi mìstem a firmou
Trigema s.r.o. byl zpracován Návrh
nájemní smlouvy, který upravuje
pronájem multifunkèního sálu v hotelu
Academic pro mìsto v rozsahu domluvených 24 pronájmù za rok.
Radní jednomyslnì schválili znìní
Návrhu nájemní smlouvy, který byl
neprodlenì s prùvodním dopisem zaslán
Trigemì s.r.o.
! Nabídka firmy Trigema na údržbu
Tyršova námìstí
Dne 5. 12. 2006 pøedložila f. Trigema
s.r.o. nabídku na údržbu Tyršova námìstí
(zpevnìné plochy, zeleò a vodotrysk)
v celkové výši 298 712,- Kè/rok.

Vzhledem k tomu, že dne 9. 9. 2004 byla
podepsána smlouva mezi mìstem
a f. Trigema Development s.r.o., kde se
Trigema Development s.r.o. zavazuje po
pøedání námìstí na své náklady peèovat
po urèitou dobu o veøejnou zeleò
a vzhledem k tomu, že Trigema s.r.o. péèi
o vodotrysk smlouvou navrhuje pøevést
na tøetí osobu se RM jednohlasnì
rozhodla nabídku na údržbu Tyršova
námìstí neakceptovat a uložila odboru
SRM vypsat poptávkové øízení na
správce vodotrysku.

! Odraz bude rozdìlen do tøí hlavních
èástí - „Život ve mìstì“, „Informace
z radnice“, „Komentáøe a názory“.
! obsah rubrik:
Rubrika Život ve mìstì: rozhovor,
hlavní téma, spolky, sdružení,
kulturní akce.
Rubrika Informace z radnice: info
z jednání RM a ZM, info z komisí
a výborù.
Rubrika Komentáøe a názory:
pøíspìvky obèanù (maximální rozsah
pøíspìvku jedna normo strana tj.1800
úhozù), za obsah textu odpovídá
autor, urážlivé a vulgární pøíspìvky
nebudou otištìny.

! Parkovací stání na Tyršovì námìstí
Nejdøíve RM revokovala (zrušila) URM
è. 308-12/06 ze dne 16. 8. 2006, které
upravovalo dobu pronájmu vyhrazených
parkovacích stání pro Trigemu s.r.o. na
dobu 5 let a èástku na pronájem urèovalo
na 60 Kè/m2/rok.

! ceny inzerce: uvnitø èasopisu 3.300,Kè, polovina 1.800,- Kè, ètvrtka
strany 1.000,- Kè, vnitøní strana
obálky 3.800,- Kè, polovina stránky
2.000,- Kè, ètvrtka 1.200,- Kè,
vzhledem k atraktivitì a dlouhodobé
rezervaci zadní strany je cena závislá
na výsledku individuálního jednání
s inzerenty.

Dále RM doporuèila postupovat podle
platné Obecnì závazné vyhlášky
è.9/2003 O místních poplatcích, která
stanovuje poplatek za vyhrazení jednoho
parkovacího místa v cenì 5000,- Kè/rok.
RM prostøednictvím starostky vyzvala
f. Trigema s.r.o. k pøedložení návrhù
ohlednì poètu a umístìní vyhrazených
parkovacích stání na Tyršovì námìstí.
! Zemník Žalov
RM vzala na vìdomí informaci starostky
o prùbìhu rekultivace zemníku Žalov od
roku 1995 a o jeho souèasném stavu.
! Poplatky za svatební obøady
RM svým usnesení sjednotila poplatky za
svatební obøad konaný v pronajaté
svatební síni Støedoèeského muzea na
3000,- Kè a stejnì tak sjednotila odmìnu
oddávajícím na 300,- Kè.
! Koncepce èasopisu Odraz
RM schválila novou koncepci èasopisu
Odraz následovnì:

!

Zápis z jednání komise stavební

RM uložila odboru SRM, aby vyzval
zpracovatelku Studie dopravního øešení
ulic Žižkova, Školní námìstí a Nerudova
k dopracování projektové dokumentace.
RM dlouze diskutovala o budoucí podobì
køižovatky na Tyršovì námìstí a o tom, že
je nezbytné zadat projektovou dokumentaci na rekonstrukci Lidické a Pøílepské
ulice a navazujících køižovatek. I když
mìstu tyto komunikace nepatøí, z èasového hlediska se jeví nejrozumnìjší zadat
nezbytnou dokumentaci co nejrychleji
a požádat majitele (kraj) o pøíspìvek.
V dosud neschválených dotaèních
titulech z fondù EU se pøímo hovoøí
o dotacích na komunikace II. a III. tøídy.

INFORMACE Z JEDNÁNÍ RADY MÌSTA DNE 22. 1.
Druhá RM se sešla následující pondìlí
22. 1. pouze v poètu pìti radních, omluvili
se pánové Landa a Urx. Jednání trvalo
3 hodiny.
Tentokrát se jednalo o následujících
bodech:
! Žádost o vyjímku ze stavební
uzávìry
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O vyjímku ze stavební uzávìry požádala
f. Trigema s.r.o. pro zamýšlenou výstavbu
bytovými domy Na Panenské a f. Amadet
a.s. pro zamýšlenou zástavbu rodinnými
domy Na Dubeènici.
RM neudìlila vyjímku ze stavební
uzávìry, nebo nejsou k dispozici
schválené regulaèní plány na danné
lokality.

!

Žádost o koupi èásti pozemku

Jedná se o odkoupení èásti pozemku na
druhém bøehu Vltavy u rekreaèního
objektu. Pro svoje rozhodnutí si RM
vyžádala další podklady.
! RM povìøila starostku zastupováním
obce v DSO Pøemyslovské støední
Èechy.

INFORMACE Z RADNICE
! RM odsouhlasila návrh ceníku za
úkony peèovatelské služby v souladu
s vyhláškou Ministerstva práce
a sociálních vìcí a doporuèuje
zastupitelstvu ceník schválit.

poplatku za komunální odpad s tím, že od
úlevy již nebudou osvobozena miminka
do vìku jednoho roku. Jsou sice malá, ale
dokáží vyprodukovat pomìrnì znaèný
objem odpadu.

! RM schválila harmonogram provádìní mobilních sbìrù komunálních
odpadù v roce 2007. S termíny sbìrù
bude jistì vèas v Odrazu informovat
odbor ŽP.

! Strategický plán

! Místní poplatek za komunální odpad
Výška poplatku pro trvale hlášené obèany
zùstává ve stejné výši jako loni, tj.
492,- Kè/osoba/rok. Trvale nehlášení,
ale zde žijící obèané mohou uzavøít
smlouvu o odvozu komunálního odpadu
s mìstem.
RM doporuèuje ZM schválit novou
Obecnì závaznou vyhlášku o místním

RM doporuèila mìstu zadat dopracování
stávajícího Strategického plánu tak, aby
mohl být použit jako podklad pro žádosti
o financování projektù z dotaèních titulù
z fondù EU.
!

Návrh mìsíèních odmìn neuvolnìným èlenùm ZM

Tento bod již jednou RM projednala, ale
její doporuèení ZM neodsouhlasilo, takže
následuje druhý pokus, který navrhuje
schválit odmìny neuvolnìným èlenùm
ZM bez kumulace odmìn, takže každému
zastupiteli by náležela nejvyšší odmìna

Za odpady zaplatíme stejnì jako loni
(co se dìlo na prvním letošním
zasedání zastupitelstva 31. ledna)
Nehrál se žádný mezinárodní fotbalový
zápas, ani Èesko nehledalo další
superstar, a pøece se zastupitelé rozešli
za pouhé dvì a pùl hodiny. A to osmnáct
pøítomných èlenù roztockého parlamentu
ještì o pìkných pár minut pøipravil úøední
šotek, který v materiálech øádil tak vydatnì, že to snad ani nemohl zvládnout sám.
K vlastnímu jednání se zastupitelé
prosekali po tradiènì dlouhém úètování
se svou minulostí. Nejdøíve si totiž
potøebovali ujasnit, na èem se v nìkterých
bodech minule usnesli, a pøedseda
kontrolního výboru pan Drda si musel
málem s pomocí zákona vysloužit to, aby
mu byl poskytnut zvukový záznam
z minulého jednání, o který tìsnì pøed
koncem prosincové schùze požádal.
Teprve když debata o právu vydat
záznam z veøejného zasedání skonèila,
vyslechli si zastupitelé zprávu o èinnosti
mìstské policie, jejích ztenèujících se
øadách, a o pokusu celou situaci nìjak
øešit. Vedení mìsta pøislíbilo, že cesta
z bludného kruhu bude nalezena do
konce prvního ètvrtletí.
Následoval dùležitý krok v prekérním
pøípadu žalovské kanalizace a na základì
právního rozboru, který si dalo mìsto
vypracovat, odsouhlasili zastupitelé
dodatek ke smlouvì o dílo s firmou Pohl
CZ, a.s., který zahrnuje „vícepráce“ na
kanalizaci v ulicích Levohradecká a Na
Pískách v celkové hodnotì zhruba
2,7 mil. korun vèetnì DPH. Peníze budou

uhrazeny z loòského rozpoètu, protože
dílo bylo dokonèeno v roce 2006. Zùstalo
nám naštìstí v kase pøes osm miliónù
korun, a tak firma už nebude muset za
odmìnu za øádnì odvedenou práci èekat.
Celá kauza ovšem nekonèí, je tøeba se
nìjak popasovat s právní stránkou vìci s vypoøádáním pøípojek, které jsou
v majetku mìsta a o jejichž pronájmu èi
prodeji uživatelùm se bude jednat.
Bez pøipomínek byl schválen kvalitnì
pøipravený a šotkem nenapadený návrh
na novou výši poplatkù za služby
poskytované v rámci peèovatelské služby
a pøekvapivì hladce byly odsouhlaseny
i odmìny neuvolnìným zastupitelùm,
pøedsedùm komisí a výborù a radním.
Tož, aby nikdo nebyl v pochybnostech, jak
se pakují, vìzte, že „obyèejný“ zastupitel
bude mìsíènì pobírat 590 korun
hrubého, pøedseda komise èi výboru
1420 korun a èlen rady 1730 korun
èeských za mìsíc. Podobné èástky
dostávali i v minulém roce, na rozdíl od
novì pøijatých pravidel se však tìm, kteøí
mìli více rolí (napøíklad byli zastupiteli
a navrch èleny rady), mohly èástky sèítat.
Ze dvou pøedložených obecnì závazných
vyhlášek prošla pouze jedna - o odpadech. Vlastnì žádná nová vyhláška
pøijata nebyla, pozmìòující návrhy na
omezení nìkterých slev neprošly, a tak se
za odpady bude platit úplnì stejnì jako
loni: 492 korun za osobu trvale ve mìstì
hlášenou a rok, a rovnìž úlevy platí stejnì
jako v roce 2006. OZV o místních
poplatcích bude po èetných pøipomínkách

podle funkce, nikoli souèet všech odmìn.
!

Zprávy z komisí

RM se seznámila se zápisy z jednání
komise sociální, životního prostøedí
a komise kulturní.
RM odsouhlasila výplatu jednorázových
pøíspìvkù tak, jak byly sociální komisí
navrženy.
Diskuze kolem zápisu z komise ŽP byla
delší, protože se jaksi nepotkává
stanovisko této komise s komisí výstavby,
co se revitalizace Žalovského potoka
týká. Proto RM požádala komisi ŽP, aby
vybrala ze svého støedu konzultanta pro
zadání projektové dokumentace
a následné konzultace bìhem zpracování
tohoto projektu.
Z jednání RM informovala
Olga Vavøínová
zastupitelù dopracována a objeví se na
stole koncem prvního pololetí znovu.
Kontrolní výbor si dal schválit plán
letošních kontrolních akcí a jeho
pøedseda seznámil zastupitele s výsledkem šetøení ve vìci usnesení rady mìsta
k žalovskému zemníku. Pøi tomto
usnesení byl porušen zákon o obcích
(starostka, která je zároveò jednatelkou
formy, která zemník rekultivuje, nemìla
být jednání pøítomna), nicménì na
verdiktu rady by se ani pak nic nezmìnilo,
protože rozhodnutí bylo pøijato jednomyslnì šesti hlasy. Stejnì jako pøípad
žalovské kanalizace, i tato záležitost bude
mít jistì další pokraèování a zastupitelé
se k ní ještì asi vícekrát vrátí.
A to bylo skoro vše. Ve volné diskusi ke
konci schùze se pøítomní pøesvìdèili, že
to firma Trigema myslela vážnì, když
ohlásila, že se bude bránit proti radou
vyhlášené stavební uzávìøe (odvolání
podepøené stanoviskem ombudsmana a
odboru územního a stavebního øízení
kraje doputovalo k Nejvyššímu správnímu soudu v Brnì), a poté zastupitelstvo
postrèilo úøad, aby skoncoval s dvìma
obludami na koncích mìsta: s troskami
truhlárny u tøešòovky (je pohøíchu
v majetku Èeských drah a s tìmi není
jednání nikdy jednoduché) a s kamiónovou blokádou u stavby firmy Bláha
u odboèky na Žalov, zpestøovanou
vrstvou bahna na vozovce.
Na závìr pozvánka na pøíští zasedání: ve
støedu 28. února se bude bojovat
o ohlodanou kost mìstského rozpoètu
a vy mùžete být opìt pøímými úèastníky.
Jaroslav Huk
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Kam pro pøíspìvek na péèi?
Na dotazy paní Ing. M. Nadrchalové,
pøedsedkynì SPCCH, ZO Roztoky
odpovídá M. Kalinová, vedoucí
oddìlení sociálních vìcí MìÚ
Roztoky
1) Kdy je tøeba o pøíspìvek žádat
a kde, kdy jej obèan dostane automaticky?
O pøíspìvek na péèi se žádá na MìÚ
Èernošice, odboru sociální péèe
a zdravotnictví, oddìlení sociální
pomoci, v Podskalské 19, Praha 2.
Pøíspìvky vyøizuje p. Mádrová
s kolektivem, èíslo telefonu je
221 982 222. Zde Vám zodpoví Vaše
dotazy a podají bližší informace k této
dávce.
Pøíspìvek na péèi dostal automaticky
ten obèan, který pobíral do 31. 12. 2006
zvýšený dùchod pro bezmocnost.
Èásteèná bezmocnost se mìní na
pøíspìvek pøi péèi ve výši 2 000,- Kè, tj.
I. stupeò-lehká závislost na pomoci jiné
osoby.
Pøevážná bezmocnost se mìní na
pøíspìvek pøi péèi ve výši 4 000,- Kè, tj.
II. stupeò-støednì tìžká závislost na
pomoci jiné osoby.
Úplná bezmocnost se mìní na pøíspìvek pøi péèi ve výši 8 000,- Kè, tj. III.
stupeò - tìžká závislost na pomoci jiné
osoby.
Nejvyšší pøíspìvek je možné obdržet ve
výši 11 000,- Kè, tj. IV. stupeò - úplná
závislost na pomoci jiné osoby.
Pøíspìvky na péèi pro dìti do 18-ti let
jsou stanoveny takto:
I. stupeò - lehká závislost - pøíspìvek
na péèi ve výši 3 000,- Kè
II. stupeò - støednì tìžká závislost - ve
výši 5 000,- Kè
III. stupeò - tìžká závislost - ve výši
9 000,- Kè
IV. stupeò - úplná závislost - ve výši
11 000,- Kè
2) Obèané starší 80-ti let - mají
nadìji získat pøíspìvek - požádají-li
si? Musí se angažovat sami nebo
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budou vyzvání ke konzultaci a kým?
Každý obèan, který nebral døíve
zvýšený dùchod pro bezmocnost, si
mùže o pøíspìvek požádat sám na
p ø e d e p s a n é m t i s k o p i s u M P S V.
Formuláø je k dispozici na MìÚ
Èernošice, máme ho také u nás na
mìstském úøadu a lze si ho též vytisknout na internetové adrese: portal.mpsv.cz/forms. Žádost lze poslat
i poštou. Pracovníci MìÚ Èernošice
upozoròují na vìnování pozornosti
u vyplnìní údajù u ošetøujícího lékaøe
žadatele na stranì 2. žádosti, kde by
mìl být nejdøíve uveden praktický lékaø
a následnì pak lékaø odborný.
3) Kdo a kde posuzuje, zda obèan
mùže získat pøíspìvek a v jaké výši?
Posuzují pracovníci MìÚ Èernošice na
základì místního šetøení provedeného
u obèana a na základì zdravotního
posouzení posudkových lékaøù, kteøí
pracují pod hlavièkou ÚP Praha-Západ.
4) Jak a kdo bude kontrolovat, zda
obèan sjednanou péèi dostává od
toho, komu za ni platí? Je nutné, aby
si v pøípadì neplnìní obèan sám
stìžoval (obtížné v pøípadì rodiny)?

peèovatelských služeb dle nové
vyhlášky v souladu s novým zákonem
o sociálních službách. Ceny jsou
navrženy a pøipraveny k projednání
v zastupitelstvu mìsta. Po jejich
schválení budeme obèany informovat.
Oddìlení sociálních vìcí sdìluje, že
jsou k dispozici formuláøe žádostí MìÚ
Èernošice o pøíspìvek na:
- pøiznání mimoøádných výhod pro
tìžce zdravotnì postižené obèany
- úpravu bytu
- na zakoupení, celkovou úpravu,
zvláštní úpravu motorového vozidla
- na provoz motorového vozidla
- na individuální dopravu
M. Nadrchalová, M. Kalinová

Pøipomínáme nové
téma fotovýstavy:
1. Roztoky vèera a dnes
2. Zajímavé objekty v Roztokách
a nebližším okolí
Termín: do 28.2.2007

Dle našich informací budou pracovníci
odboru sociálních vìcí MìÚ Èernošice
jezdit do rodin provádìt namátkové
kontroly.
5) Ruší se další drobné pøíspìvky,
které postižený obèan dostával
(pøíspìvek na ošacení pøi používání
invalidního vozíku atd.?
Pro zdravotnì postižené obèany nadále
zùstává v platnosti pøíspìvek na
z v ý š e n é ž i v o t n í n á k l a d y, k t e r ý
vyøizuje náš úøad . Lze pøiznat
pøíspìvek max. do výše 200,- Kè
mìsíènì. (trvalé používání francouzských holí, baterie do naslouchadel atd.).
Zrušen byl pouze pøíspìvek na telefon.
6) Pøinese zákon nìjaké zmìny pro
obyvatele a uchazeèe o umístìní
v DPS v Roztokách?
Nepøinese. Budou ale zvýšeny ceny

více: Podmínky fotovýstavy +
formuláø k vyplnìní v podatelnì MÚ
Roztoky nebo na internetových
stránkách mìsta

Zápis do Mateøské školy Roztoky,
Spìšného 288, Okres Praha
západ. Zápis se bude konat
7. bøezna 2007 od 8.00 do 16.00
hodin.
Za MŠ: Jana Blažková

Zápis pro šk. rok 2007-8, do
mateøské školy v Havlíèkovì ulici
1024, bude probíhat v den
otevøených dveøí 15. bøezna 2007
od 8.00 do 16.00 hodin.
Tìšíme se na Vás i na Vaše dìti
Kulhánková Zdena
øeditelka školy

INFORMACE Z RADNICE

Oznámení
pro obèany Roztok
MÚ Roztoky oznamuje svým obèanùm,
že v rámci stavby II/242 Roztoky pøeložka dojde k zabrání obecního
parkovištì v prostoru ulic Riegrovy
a Tichého udolí v blízkosti železnièní
dráhy. Na tomto parkovišti budou
zahájeny práce nutné pro pøeložky IS,
sanaèní práce na bývalých, již odstranìných objektech a v neposlední øadì dochází na parkovišti ke zmìnì infrastruktury v návaznosti na pøeložku komunikace II/242. Tyto práce by mìli být zahájeny
nejpozdìji 19. února 2007. Kontejnery
na tøídìný odpad budou umístìny ke
kraji parkovištì u ulice Tiché údolí.

Dopravní prùzkum vytíženosti autobusù
Ve dnech 9., 10. a 13. bøezna 2007
(pátek, sobota a úterý) se v našem
mìstì uskuteèní dopravní prùzkum
vytíženosti autobusových linek.
V pátek 9.3. uvidíte pracovníky ROPIDu
od 6.00 do 9.00 a pak od 17.00 do 0.45
na zastávce U nádraží, v sobotu 10.3.
budou jezdit od 7.00 do 19.00 s vámi na
linkách 340 a 350, v úterý pak opìt na
zastávce U nádraží smìrem od Prahy
od 16.00 do 21.00.
K èemu je vlastnì takový prùzkum
dobrý?
Veøejná doprava pøi souèasných

Mìsto Roztoky ve spolupráci s firmou
nabízí

SVOZ BIOODPADU
PØÍMO Z DOMÁCNOSTÍ

cenách jízdného bude pro dopravce
vždy ztrátová, protože pøecpaný
autobus ráno jedním smìrem, jede
zpátky prázdný a veèer je tomu
naopak. Aby se jízdné nemuselo
zdražovat, musí nìkdo doplatit
rozdíl.
Ranní a odpolední špièka, tedy
dojíždìní do školy a do práce je
definována jako „základní dopravní
obslužnost“ a doplácí ji kraj, zbytek
doplácí obce. Èím je autobus plnìjší,
tím míò pak mìsto na dopravní
obslužnost doplácí.
Jedním z ukazatelù, podle kterého
se to celé poèítá, jsou i dopravní
prùzkumy.
Mnozí z vás ještì pamatují ono
budovatelské heslo: „Jak budeme dnes
pracovat, tak budeme zítra žít.“ V tomto
pøípadì platí jeho parafráze: „Jak
budeme dnes seèteni, tak budeme zítra
jezdit.“
Olga Vavøínová

Svoz 1 za 14 dní v období od 1. dubna do 30. listopadu.
Zredukování zbytkového odpadu až o 20 váhových procent.
Užitek pro zemìdìlské hospodáøství (ozdravìní pùdy).
Ekologické hledisko (zajištìní životnì dùležitého spojení
pùda,voda, vzduch).
Zájemci nech kontaktují odbor ŽP MìÚ Roztoky do konce
února 2007.
V pøípadì dotazù lze využít kontaktu uvedeného níže.
Kontakt: Ing. Lucie Turková, tel.: 602 283 457, REGIOS a.s.

BIOODPAD
BIOODPAD

21

KOMENTÁØE, POLEMIKY, DISKUZE

Co mùžeme dìlat pøi nachlazení?
Každoroènì se objevuje fenomén
nachlazení a s vìtší nebo menší silou
útoèí na naše zdraví. Nachlazení
a katary horních cest dýchacích se od
chøipky liší lehèím prùbìhem a ménì
èastými komplikacemi.
Koho nejvíce postihuje nachlazení?
Nachlazení a chøipka postihují lidi všech
vìkových skupin, nejvyšší výskyt je
u školních dìtí a dìtí v mateøských
školách. Ještì rizikovìjší skupinu
obyvatelstva, z hlediska závažnosti
prùbìhu onemocnìní, tvoøí osoby
s chronickým onemocnìním plic, srdce,
ledvin èi poruchami látkové výmìny,
napøíklad cukrovkou. U tìchto rizikových skupin mùže nachlazení zhoršit
základní onemocnìní, nebo mùže být
komplikováno bakteriální infekcí dolních
dýchacích cest, ze které se mùže
vyvinout tìžký zánìt prùdušek a plic.
Co je nachlazení?
Velmi podobnì jako nachlazení zaèíná
i chøipka a øada onemocnìní dýchacích
cest, která jsou vyvolána rùznými viry
nebo bakteriemi. Na rozdíl od nich je
však chøipka provázena vždy vysokou
teplotou a schváceností a zaèíná náhle
z plného zdraví. Zatímco takzvaná
onemocnìní z nachlazení a katary
horních cest dýchacích mohou probíhat
bez teploty a velmi èasto umožòují
bìžný denní režim. Chøipka je onemocnìní závažné a pacient v každém
pøípadì patøí do postele.
Nachlazení je tedy onemocnìní
dýchacích cest a zjednodušenì øeèeno pøíznaky onemocnìní z nachlazení jsou
mírnìjší, než je tomu u chøipky.
Typickými projevy jsou bolest hlavy,
škrábání v krku, kašel bez vykašlávání
a èasto též rýma a nìkdy mírnì zvýšená
teplota.
Jaké pøíznaky má nachlazení a jak na
nì?
Protože onemocnìní vzniká v dùsledku
prochlazení a nìkdy také virové infekce,
kterou zatím neumíme moc ovlivnit,
zamìøuje se léèba na odstranìní
jednotlivých pøíznakù, které si postupnì
u jednotlivých akutních obtíží pøedstavíme.

Rýma je zánìt nosní sliznice, pro který je
charakteristické pøekrvení a zduøení
nosní sliznice, sekrece z nosu (tedy to,
co vlastnì oznaèujeme jako „rýmu“),
pocit ucpaného nosu, kýchání a svìdìní
v nose. Akutní infekèní rýma je
v poèáteèních stadiích charakteristická
pøekrvením nosní sliznice s pálením až
bolestivostí v nose. Teprve ve druhé fázi
se dostavuje zvýšená sekrece. K léèbì
se používají látky, které pùsobí pøímo na
sliznici (aplikují se pøímo do nosu kapky, spreje, masti), nebo úèinek na
sliznici nosu vyplývá z úèinkù na celý
organismus (aplikují se ústy jako
tablety). Pacient by léky z obou skupin
nemìl užívat dlouhodobì.
Kašel je prudký obranný dýchací reflex,
který vzniká na základì dráždìní
rùzného pùvodu (chemického, mechanického). Suchý dráždivý kašel je
možné tlumit tzv. antitusiky; produktivní
kašel (s vykašláváním) je dùvodem
k podání lékù, které usnadní odkašlávání - expektorancií nebo mukolytik, které
snižují hustotu hlenu. Proti kašli
nejèastìji užíváme léky ve formì kapek
nebo sirupu, dospìlí také ve formì
tablet.
Bolest hlavy, bolest ve svalech
a kloubech a zvýšená teplota - proti
tìmto pøíznakùm bojujeme pomocí látek
ze skupiny analgetik-antipyretik. Pod
tímto názvem se skrývají léky, které
sníží teplotu a bolest.
Jak léèíme nachlazení?
Léèbu je vhodné a nìkdy nutné zamìøit
specificky na snížení teploty a na bolest
hlavy a bolest v krku (analgetikaantipyretika), na kašel (antitusika
a expektorancia) a proti rýmì a ucpanému nosu (nosní kapky, masti a spreje),
tedy na obtíže, které nachlazení a také
chøipka zpùsobují. Uvedenou léèbu lze
doplòovat vitaminy.
Léèbu mùžeme podpoøit i bylinkovým
èajem. Pozor ale na kombinaci antitusik,
tedy léèiv tlumících kašel, s expektoraèními èajovými smìsmi, které naopak
usnadòují vykašlávání, což by znamenalo, že by se pak v dýchacích cestách
mohl hlen hromadit.

Pro rychlé léèebné ovlivnìní pøíznakù
nachlazení je výhodné užívání kombinovaných pøípravkù, které obsahují
léèivou látku ze skupiny analgetikantipyretik (snížení teploty a ovlivnìní
bolesti hlavy, kloubù a svalù), antitusikum (ztlumení kašle) a léèivo, které má
vliv na odstranìní otoku nosní sliznice,
a tím usnadní dýchání a zmírní výtoku
z nosu (u léèiv podávaných ústy se
nejèastìji používá pseudoefedrin).
Pøípravky z této kategorie lze v lékárnì
získat ve volném prodeji. Bývají to
kombinace tøí léèivých látek, které
pùsobí komplexnì na všechny pøíznaky
nachlazení.
Léky z této skupiny mohou užívat
dospìlí i mladiství od 15 let k léèbì
horeènatých virových akutních
i chronických onemocnìní dýchacího
ústrojí provázených suchým, dráždivým
èi záchvatovitým kašlem. Vìtšinou se
doporuèuje užívat 1-2 tablety 3x dennì
po dobu trvání obtíží, minimálnì 3 dny,
maximálnì po dobu pìti dnù. V prùbìhu
léèení nezapomínejte na dostateèný
pøívod tekutin. Za normálních okolností
by osoba o hmotnosti 70 kg mìla dennì
vypít optimálnì 2,5 litru tekutin. Pøi
katarech dýchacích cest (s rýmou,
kašlem) se tato potøeba zvyšuje
nejménì o tøetinu.
Nakonec kdy ustoupit od samoléèení
a jít k lékaøi?
• Bolest v krku je silnìjší a na mandlích
se objevil bílé povlaky
• Mízní uzliny na krku jsou zduøelé
a citlivé na dotek
• Horeèka je vyšší než 38,5 °C a trvá
déle než 2 dny
• Dostavují se návaly zimnice a pocení
• Objeví se bolest v uchu nebo bolest
vedlejších nosních dutin
• Objeví se bolest na prsou, dušnost
nebo pískot v prùduškách
• Kašel trvá déle než 5 dnù
S redakcí Vám pøeji pøíjemné zimní dny,
prosté všech pøíznakù onemocnìní
z nachlazení…
Eugen Hinterbuchner
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PRVNÍ SNÍH A KALAMITA
K tomuto èlánku mì pøimìlo pár drsných
telefonátù a mailù.
V úterý 23. ledna koneènì pøišla zima
a zaèalo snìžit, zprvu jen lehce, pozdìji
veèer již poøádnì a ještì k tomu foukal
vítr. Tato situace trvala až do dalšího
veèera.

mìstem (Riegrova, Nádražní, Lidická
a Pøílepská ulice + Pøemyslovská) a dál
na Pøílepy.
A tady nastává problém, protože Krajská
správa komunikací nedokáže na danou
situaci reagovat okamžitì. Jejich
technika projela mìstem až kolem 7.00
hod. ve støedu ráno!

Technické služby mìsta zaèaly sypat
a odhrnovat sníh v úterý kolem 22.00
a pokraèovaly prùbìžnì do veèera
následujícího dne. Díky vìtru a neustálému snìžení to ani jinak nešlo, protože co
posypaly a odhrnuly, bylo za chvíli tøeba
provést znovu.

A protože se tato situace pravidelnì
opakuje již mnoho let, staré dobré
technické služby vyjedou a nad rámec
svých povinností protahují a sypou ty
nejdùležitìjší komunikace ve mìstì,
o které se má starat nìkdo jiný.

Technickým službám náleží starat se
o místní komunikace, o silnice II. a III.
tøídy se má starat Krajská správa silnic.
To je pøíjezd od závor do mìsta, prùjezd

Za tìchto okolností bych oèekávala, že
existuje smluvní vztah mezi mìstem
nebo TS a Krajskou správou silnic, který
by kompenzoval zvýšené výdaje TS.

Neexistuje, prý jen jakási dohoda, že se
TS starají o serpentinu.
Další problém je, že na Solníkách (etapa
2) a na Panenské II jsou komunikace
stále v majetku investora, takže Ekospol
a Luneta mají povinnost udržovat ony
komunikace v provozuschopném stavu.
Ale protože tam už samozøejmì bydlí
lidé, obèané mìsta, starají se TS i o tyto
dosud do majetku mìsta nepøedané
místní komunikace.
Je mi celkem jasné, že každému z vás,
kdo sedìl za volantem auta nebo
v zapadlém autobusu, jsou výše
uvedené informace zcela „ukradené“
a stejnì bude nadávat.
Ve svìtle výše uvedených skuteèností se
domnívám, že TS situaci zvládly a patøí
jim za to dík.
Olga Vavøínová

Volba Slavníkovce Vojtìcha biskupem
Jsou historické události, o nichž máme
pomìrnì vìrohodné písemné zprávy,
a pøesto jsou zahaleny tajemstvím. Mezi
takové patøí i volba Slavníkovce Vojtìcha
pražským biskupem na Levém Hradci.
K volbì, o níž nás informují staré
latinské legendy, došlo v nedìli 19. února
roku 982.
S jistotou nevíme nejen to, proè byl
vybrán pro tento úøad mladý syn
libického knížete Slavníka, ani, a to
zejména - proè k volbì došlo právì na
Levém Hradci. Listina kanovníka
Zbyhnìva z 1. pol. 12. století hovoøí
o Levém Hradci jako o místu, „kde se
poèalo køesanství“ s odkazem na
prioritu Levého Hradce jako místa, kde
byla postavena první kamenná køesanská svatynì v Èechách. Na stranì druhé
je tøeba zmínit skuteènost, že Pražský
hrad byl v dobì Vojtìchovì již polovinu
století skuteèným mocenským i duchovním centrem èeského státu, s knížecím
(kamenným) stolcem, biskupským
kostelem sv. Víta, postaveném po vzoru
korunovaèní kaple v Cáchách, s hroby
pøemyslovských knížat i muèedníka sv.
knížete Václava (pøeneseného sem ze
St. Boleslavi roku 938). V žádné
z dobových legend, které nám pøibližují
život sv. Vojtìcha, není ani zmínka
o dùvodech, které vedly knížete
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Boleslava II. k rozhodnutí uspoøádat
volbu pražského biskupa zcela mimoøádnì na Levém Hradci a nikoliv na
Pražském hradì. Nezbývá tedy jen
spekulovat.
Nejprve malá rekapitulace základních
faktù, jak nám je pøedkládají haliografické legendy (zejména Brunova
a Canapriova).
Vojtìch Slavníkovec se narodil nìkdy
kolem roku 955 (pozn. 1). Po té, co se
ještì jako dítì na pøímluvu Panny Marie
zázraènì vyléèil z tìžké nemoci (“bøíško
nafouklo se tak, že bylo vìtší, než celé
tìlo“), byl rodièi zasvìcen boží službì.
„Když mu uplynuly žvatlavé roky
nezkušeného dìtství“, jak uvádí jeho
souèasník Bruno z Querfurtu, byl poslán
(roku 972) na studia do Magdeburku,
nového otonského centra Svaté øíše
øímské. Zde, poté, co pøijal jméno po
svém chránìnci, arcibiskupu Adalbertovi, se pod vedením nejlepších
pedagogù vzdìlával 9 let. Po smrti
Adalberta i svého otce (roku 981) se
vrací do Èech, kde se mezitím knížecích
povinností na Libici ujímá jeho starší
bratr Sobìslav. Legenda uvádí, že po
svém návratu žil Vojtìch životem
„rozmaøilého bojovníka“. Lze pøedpokládat, že mìl problém se adaptovat na
drsné, barbarské èeské pomìry, i to, že

mohl mít potíže s èeštinou, když 9 let psal
i mluvil výhradnì latinsky, øecky
(pøípadnì nìmecky).
V jeho životì však nastává náhlý zvrat
v okamžiku, kdy je (3. ledna 982) oèitým
svìdkem umírání prvního pražského
biskupa Dìtmara. „Èerní duchové ho
nezadržitelnì nesli do pekel“, jak tento
okamžik barvitì popisuje Canapriova
legenda. “Bìda mi!“, pláèe na úmrtním
loži Dìtmar, “promrhal jsem své dny, již
nikdy mé pokání nepøinese ovoce! Jsem
ztracen! Kde je má dùstojnost a liché
bohatství? Ó tìlo, jež práchnivíš, potravo
èervù, kde je nyní tvá marná sláva a
krása?... Nezadržel jsem bezuzdný lid
dobrovolnì se ženoucí do záhuby, jemuž
rozkoše a žádostivosti byly zákonem,
který nedìlá nic jiného, než co do
lidských srdcí zapsal prst Satanùv“...
Téže noci, Vojtìch odìn do režného
pytle a posypav si hlavu popelem, stal se
náboženským horlivcem odhodlaným
sloužit Bohu až do krajnosti. O šest týdnù
pozdìji je z popudu knížete Boleslava II.
na levohradeckém hradišti zvolen
pražským, vlastnì èeským, biskupem.
Pražský kronikáø Kosmas popsal tuto
událost takto. ...“mladíka se chopili, by
se dosti vzpíral, pøivedli ho do shromáždìní a øekli: A chceš nebo nechceš, ...
i proti své vùli pražským biskupem
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nazýván budeš“. A dodává: K této volbì
došlo nedaleko hradu Prahy, na hrádku
Levý Hradec, 19. února téhož roku, kdy
zemøel biskup Dìtmar“.
Pokusme se nyní odpovìdìt na otázku,
proè zrovna Slavníkovec Vojtìch byl
vybrán na biskupský stolec a proè došlo
k volbì na Levém Hradci, to vše
s rizikem, že nahlížíme tuto událost
optikou poèátku 21. století, pøes více jak
tisíciletou propast èasu.
Soudobá legenda odpovídá na první
èást otázky celkem jasnì: „ koho jiného,
než našeho krajana Vojtìcha, jehož
skutky, urozenost, bohatství i zpùsob
života se shodují s tímto dùstojenstvím.
On nejlépe ví, kam má kráèet, on také
moudøe spravuje a vede naše duše“.
S tím je obtížné polemizovat. Jisté je to,
že co do úrovnì vzdìlání nemìl Vojtìch
v Èechách mnoho konkurentù, jeho
zápal a náboženská horlivost byly jistì
fascinující. Byly to však hlavní dùvody?
Byl synem údìlného charvátského
knížete Slavníka a (Pøemyslovny?)
Støezislavy, která podle nìkterých úvah
mohla být i sestrou Boleslava II (pozn. 2),
pøièemž Pøemyslovci a Slavníkovci se již
pùl století dìlili o moc v èeském statì.
Vojtìch byl ovšem také vnukem
øímského císaøe Jindøicha II., jemuž byl
prý i fyzicky podoben. Šlo tedy ze strany
èeského knížete Boleslava II. také
o politicky a mocensky promyšlený
kalkul, který mìl nejen stabilizovat
situaci v èeské kotlinì, ale i upevnit

postavení nového èeského státu
navenek. Vždy pravomoce pražského
(èeského) biskupa sahaly od Poohøí až
ke Krakovu, možná ještì dále. Boleslav
možná poèítal i s tím, že nezkušený
mladík bude z vdìènosti mírnit nemalé
mocenské ambice Vojtìchova bratra,
nového libického knížete Sobìslava.
Z druhé strany šlo možná skuteènì
o upøímný (a neúspìšný) pokus založit
novou tradici, navazující na symbolický
akt pøijetí køesanství, jehož hmotným
projevem byl nevelký svatoklimentský
kostelík na Levém Hradci.
Buï jak buï, kandidatura mladého
Slavníkovce zøejmì nemìla vìtšinovou
podporu èeských velmožù. Tìm asi
pramálo záleželo na vzdìlanosti
Vojtìchovì a jeho vybraných dvorských
zpùsobech, vždy málo kdo z nich umìl
èíst a psát... Navíc se ze souvislostí zdá,
že Vojtìch v dobì biskupské nominace
nemìl ještì vyšší knìžské svìcení (byl
zøejmì jen jáhnem a možná nesplòoval
ani vìkovou hranici pro biskupský úøad).
Boleslav buï nechtìl èeské pøedáky
volbou Vojtìcha v pražském sídle
Pøemyslovcù provokovat, nebo to byl
dokonce nutný pøedpoklad pro úspìch
volby. Døíve, než se staèili velmožové
vzpamatovat, akt volby, a to volby
veøejné, byl proveden.
K tomu je tøeba dodat, že aby se mohl
Vojtìch ujmout svého úøadu, musel být
ještì vysvìcen od mohuèského
arcibiskupa a potvrzen od císaøe Oty II.

(tzv. investitura). K tomu došlo až více
než rok po levohradecké volbì, v èervnu
roku 983.
Závìrem je tøeba zdùraznit, že všechny
uvedené pochybnosti (post)moderního
èlovìka nijak nesnižují historický
a duchovní význam biskupské volby na
Levém Hradci, která byla bezpochyby
jednou z „hvìzdných chvil“ tohoto
památného místa.
Stanislav Boloòský
Pozn. 1) døíve se udávalo pevné datum
narození roku 956. Dnes se uvádí
v rozsahu let 950-960, pøièemž pro
všechny možnosti lze nalézt urèitou
oporu v pramenech èi hmotných
dùkazech - napø. na základì analýzy
kosterních pozùstatkù.
Pozn. 2) D. Tøeštík novì toto pøíbuzenství odmítl, zaøazuje Støezislavu spíše do
rodu mocných kouøimských knížat.
Naopak Slavníkovce považuje za
vedlejší vìtev Pøemyslovcù, takže
Slavník mohl být potomek nìkterého
s možných bratrù knížete Boøivoje.

Ztratí Roztoky
definitivnì ráz
zahradního mìsta?
Mnozí z nás ještì „nerozdýchali“
monstrózní stavbu, která vyrostla na
roztockém námìstí a už se zrodil nový
projekt, který zásadnì popírá historicky
daný zahradní ráz mìsta.
Spoleènost Trigema Development, s.r.o.
zahájila pøípravy pro výstavbu bytových
domù v lokalitì Na Panenské II,
v katastrálním území Žalov.
Obyvatel Žalova, pøedevším nové
lokality Na Panenské II, se nový projekt
pøímo dotýká. Hrubì totiž porušuje
pùvodní zámìry výstavby, se kterými byli
seznámeni pøi koupi svých nemovitostí
pøed rokem 2004, kdy tato výstavba mìla
být dokonèena. Pøedpokládaná
zástavba rodinných domkù, zdá se, bere
za své.

Vojtìch pøijímá z rukou øímského císaøe Oty II. berlu,
jako odznak biskupské moci (hnìzdenská vrata, pol. 12. století).

Po peripetiích se stavební firmou, která
celou výstavbu Na Panenské II zpozdila
o více jak 2 roky, poté, co se domáhají
dokonèení základní vybavenosti objektù

foto St. Boloòský
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i komunikací - dodnes tu napø. chybí
veøejné osvìtlení, je tu další hrozba.
Témìø na hranici jejich pozemkù má
vyrùst mìsto nìkolikapodlažních
bytových domù!
Možná si leckdo z vás øekne, že se ho
tato záležitost osobnì netýká. Na
základì dostupných informací máme
však obavy, že zmínìný projekt svým
rozsahem a povahou naruší souèasný
charakter okolní zástavby, pøevážnì
rodinných domù. Nesplòuje požadavek
na architektonické a urbanistické
zaèlenìní navrhovaných bytových domù
do území a evokuje zároveò nìkolik
závažných otázek:
! Pøes zalidòování mìsta dodnes
hromadná doprava nedoznala
žádných velkých zmìn.

! Jak se s novým náporem obyvatel
vyrovná již tak nedostaèující obèanská vybavenost, zejména lékaøi,
mateøské školy, škola a obchody?
! Co pøíjezdové komunikace do
Roztok, nakolik je zahltíme?
! Bude ještì možnost parkování na
Praze 6 pro ty, kteøí se pøibližují
k metru svým osobním vozem?
! Kolik sluníèka zbude na zahrady
domù v ulici Na Panenské?
! Vytvoøíme z Roztok definitivnì
„noclehárnu hlavního mìsta“?
! Dáme pøedpoklad pro rùst dalších,
možná ještì vyšších objektù, v dosud
nezastavìných lokalitách mìsta?

telstva mìsta, kteøí rozhodli o stavební
uzávìøe v této èásti Žalova a vyslovujeme jim plnou podporu.
Tímto chceme oslovit všechny
obyvatele Roztok, kteøí sdílejí naše
obavy, aby se k petici pøipojili. S jejím
znìním se mùžete seznámit
a podepsat ji na následujících
místech:
v samoobsluze „Blažek“ u pokladen
v drogerii „Teta“ v Sokolovnì na
Tyršovì nám.
v prodejnì obuvi na Tyršovì nám.
vedle pošty
v železáøství za Albertem
v železáøství v Žalovì

! Kolik lidí se ve špièce ještì vejde do
autobusu, který pøijede na námìstí ze
Žalova?

Z tìchto dùvodù se obyvatelé lokality Na
Panenské II sešli, aby vyjádøili svùj
nesouhlas s tímto zámìrem a shodli se
na vytvoøení petice, urèené èinovníkùm
mìsta.

Mùžete také pøijít v sobotu dne 17. února
mezi 9. a 12. hodinou na Tyršovo
námìstí, kde k petici mùžete pøipojit
i svùj podpis.

! Na èí noze budeme stát ve vlaku?

Vítáme kroky nového vedení a zastupi-

Za petièní výbor: Ing. Hynek Krch,
Ing. Marek Swaczyna, Ing. Iva Gallová

Jak dál se sálem?
Koncem ledna se v hotelu Academic
konala schùzka kulturní komise
a pozvaných hostí - øeditele hotelu pana
V. Zajíèka a paní starostky Olgy
Vavøínové.

Spolky a další zájemci si budou dojednávat pronájem spolku sami, pøímo
s vedením Academicu. Mìsto v té dobì
nebude ve vìci intervenovat. V èervnu
obì strany tento "režim" vyhodnotí.

Bìhem cca devadesátiminutové debaty
se pøítomní snažili dobrat toho, jak bude
pro mìsto, pro jeho spolky a tøeba školy,
co nejvýhodnìji sloužit jediný moderní,
pohodlný a technikou vybavený sál
v obci.

Trigema by v tomto smyslu mìla mìstu
navrhnout dodatek smlouvy. Pro
Trigemu (Academic) je tento postup
výhodný - umožní totiž, aby se vedení
kongresového centra operativnì
domlouvalo se zájemci o nekomerèní
pronájem sálu a nebylo striktnì vázáno
smluvnì stanovenými termíny, nastavenými dlouho dopøedu. Mìsto na oplátku
oèekává, že ceny pronájmù pro místní
spolky budou pøívìtivé.

Pøipomeòme, že nejde o nic nového zastupitelstvo zavázalo již pøed zahájením výstavby svého partnera, Trigemu,
k tomu, aby takový sál vybudoval
a nekomerèním zpùsobem ho umožnil
mìstu ve smluvnì stanovených
termínech využívat. Od té doby ale
uplynuly více než 4 roky, mezitím
Trigema místo nabízené (a zastupitelstvem nepøijaté) radnice postavila
konferenèní centrum- a tím se také
èásteènì zmìnily její potøeby (resp.
spoleènosti Academic, kterou však
Trigema majoritnì vlastní) využití sálu.
Po obsáhlé debatì se pøítomní (názor
kulturní komise je pro mìstskou radu
pouze poradním stanoviskem) shodli na
tom, že nejbližší pùlrok bude co se
využívání sálu týká dobou zkušební.
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Vìøme tedy, že bìhem této doby bude
pro spolkový život sál pøístupný za
pøijatelnou cenu a za podmínek, které
pøipraví vlídné klima pro pozdìjší
smluvní ukotvení.
I v tomto kontextu prosím pøedstavitele
tìch spolkù a organizací, kteøí budou
o nájmech sálu s pøedstaviteli
Academicu bìhem pùl roku jednat,
aby si své poznatky neponechali pro
sebe.
Tomáš Novotný
pøedseda kulturní komise Roztok

V jednom kuse
v televizi
Jsme šastná a populární obec!
Jednak se mìstská rada usnesla, že
hledá správce vodotrysku. To je milé
a pøenádherné usnesení, a kdybych
nebyl zaneprázdnìn a byl technicky
vzdìlán, hned bych se o tuhle práci
pøihlásil. Vždy - co mùže být lepšího,
než peèovat o roztockou fontánu
u paláce Academic! U gejzírù se dá
povídat, ledascos domluvit, voda se dá
nìjak obarvovat, aby byla krásná
a pestrá, šikovný správce by mohl
instalovat i nìjaké zpìvné zaøízení,
abychom trumfli Výstavištì. Dala by se
tam taky chovat rybka bojovnice pestrá,
karas obecný, mihule, nebo nìjaké
møenky.
Do bazénku kolem zøídla bude jistì pršet
déš padesátikorun a dvojeurovek, které
budou rozjaøenì odhazovat podroušení
návštìvníci Academicu, tedy ti z vyšších
vrstev, takže si takový správce mùže
pøijít i na pìkné peníze! A co teprve, když
tam nìjaký vtipálek nalije jar èi jiný
saponát, jako se to stalo krátce po
spuštìní vodotrysku? Správce bude
rázem nejdùležitìjší osoba v obci.

KOMENTÁØE, POLEMIKY, DISKUZE
Povolá policii. Nechá námìstíèko kolem
dokola obšancovat páskou! Mezitím
mùže ovšem komerènì využít situaci
tak, že povolí majitelùm psù, aby své
miláèky pod širým nebem vyšamponovali. Pak se voda vymìní, vyberou se ty
peníze a všichni jsou zase šastni. Mùže
pøijet i televize.
Ta je u nás v jednom kuse. Po létech
efedrinových, kdy bìžela co mìsíc
"feácká" reportáž o Penicilince, pøišly
roky úètovací. Po pøièinlivé reportáži
o levnì prodaném námìstí (ano, co je na
nìm výše zmínìná fontánka!) máme za

Lodí do Klecan
Na jaøe tomu bude už 105 let, kdy
Pražská spoleènost pro paroplavbu
a Vltavì a Labi, jak se dnešní Pražská
paroplavební spoleènost tehdy jmenovala, zahájila provoz pravidelné linky do
Klecan a posléze i do Mìlníka a odsud až
do Jaromìøe. Velká sláva vydržela jen do
první svìtové války, kdy byla linka
z Prahy do Mìlníka pro nedostatek uhlí
a personálu zastavena. Pražská
paroplavební spoleènost pøesunula
plavidla na jižní trasu na Štìchovice,
kam po válce pøepravovala kolem
pùldruhého miliónu lidí roènì, v roce
1921 dokonce dovezla za jediný rok 2,1
miliónu pasažérù.
Od tøicátých let nastal v osobní lodní
dopravì na Vltavì i na jiných øekách
postupný úpadek, v Praze lodì neobstály v konkurenci tramvají a autobusù
a Pražská paroplavební se dostala do
platebních potíží, až byla v roce 1936
pohlcena Ès. plavební spoleèností
labskou.
Po druhé svìtové válce byla tato
spoleènost k 1. 1. 1949 znárodnìna
a pod nìkolika názvy provozovala lodní
dopravu vìtšinou jako souèást mìstské
dopravy v Praze.
Ke svému historickému názvu (Pražská
paroplavební spoleènost a.s.) se podnik
vrátil právì pøed 15 lety (1. 4. 1992)
a v souèasnosti provozuje hlavnì
vyhlídkové trasy mezi pražskými mosty,
nejdelší jižní, 37 km dlouhou linku ke
Slapské pøehradì, a na sever linku do
Tróje k zoologické zahradì. Tøeba se
zase doèkáme i výletních lodí u klecanského jezu.
Jaroslav Huk

sebou jiný pøièinlivý šot, totiž o zemníku
a všem strašném kolem.
Ale když první únorový den reportérka
Novy vzrušenì hovoøila o pandemii
listeriózy a pøepojila živì do Roztok
u Prahy, to jsem opravdu zkoprnìl. Už
jsem se dìsil, že zdroj nákazy je u nás!
Pøedstavoval jsem si, jak dvouèlenná
mìstská policie koná a prohlašuje naši
obec za zakázanou zónu, mrtvé mìsto,
ráj nákazy a malomocnou peleš. Zrovna
jsem vidìl stovky mikrofonù nastrèených
pøed rouškou zakrytá ústa naší paní
starostky! Nebo vlastnì místostarosty,

protože ten má pohromy v popisu práce!
Pøedstavoval jsem si Ivana Langera, jak
s tím svým kaèeøím úsmìvem hlásá, že
všechno má pod kontrolou a že se
roztoètí a žalovští nemusejí bát!
Hlavní hygienik Èeské republiky Vít,
který z našeho Tyršova námìstí
rozvážnì hovoøil, však mé obavy utnul.
Ne my, ale západní Èechy. Tam je to
ohnisko, ne u nás! Sem to pøijeli pouze
vyhlásit, oznámit lidu.
A to je moc dobøe.
Tomáš Novotný

Kostel v novém kabátì
Už dlouho nám pan Michal Janský píše
o kaplièkách, køížcích a kostelech
blízkého i vzdálenìjšího okolí a doprovází to vlastními kresbami.
V jednom z loòských èísel nás zavedl
také do Kralup, na jejich východní okraj,
do nedávno ještì samostatné obce
Zemìchy, které na návrší dominuje už
dvì a pùl století kostel sv. Jana Køtitele.
Kostel dlouho chátral, ale mìl na rozdíl
jiných církevních staveb štìstí mìsto
Kralupy nad Vltavou sehnalo peníze a v
roce 2005 zahájilo záchranné práce.
Zdivo bylo odvlhèeno, staticky narušené
klenutí vstupního oblouku ohrožující
stabilitu celé budovy opraveno a zpevnì-

no, následovala oprava vìžièky, výmìna
støešní krytiny a nová fasáda.
Dílo bylo dokonèeno pøes loòskými
Vánocemi a stálo pøes tøi milióny 2,7 mil.
dalo mìsto a náklady na novou šindelovou støechu pokryl majitel, Vikariát
Podøipsko. Škoda, že se už nedostalo na
široké schodištì, kam už snad celé
století šlapou o Dušièkách i jindy lidé po
rozvalených a nerovných stupních. Ale
památka byla zachránìna a kostel svítí
do dálky. Až nìkdy pojedete tøeba
vlakem na Slaný, podívejte se na vršek
nad obcí.
Podle Kralupského zpravodaje 1/2007
Jaroslav Huk

U sousedù skoro postaru
Na prosincovém shromáždìní starostù
dobrovolného svazku obcí Pøemyslovské Støední Èechy jsme rozhodli
o zvýšení èlenského poplatku na
10 korun na osobu a rok a pøi té pøíležitosti padla také zmínka o obcích, které
jsou zároveò èleny nìkolika svazkù
a platí všem. A protože dvojí èlenství øady
obcí (v našem DSO a v DSO jiných) by
bylo možné øešit tím, že by se svazky
slouèily, dostal jsem povìøení jednat
v této vìci s DSO Od Okoøe k Vltavì
a s Mikroregionem Svatojiøského potoka
(to je, pokud to nevíte, starší název
Knovízského potoka a svazek zahrnuje
osm obcí v jeho povodí od Olovnice po
Jemníky).
A tak jsem se vydal 10. ledna do Velkých
Pøílep a o týden pozdìji do Olovnice.

Vezmu-li to struènì o žádném slouèení
ani jedni, ani druzí neuvažují, mají vlastní
program, vlastní cíle - a hájí si vlastní
samostatnost. Jednotlivé obce ovšem
zvažují, zda má smysl to táhnout ve
dvou, nìkteré dokonce i ve tøech
svazcích. Vìtšinou to tento rok zaplatí
ještì všem a pak se uvidí.
Na jednání Od Okoøe k Vltavì jsem byl
pøítomen (asi spíše k tomu bodu nezván,
ale nevyhozen) dosti dramatickému
volebnímu boji o vedoucí posty (podotýkám, stejnì jako u nás neplacené),
nakonec to skonèilo skoro postaru, v èele
svazku bude nadále pøílepský starosta
pan Jiøí Øíha a jeho dvìma zástupci
starosta Turska pan Vlk a novì místostarosta Libèic nad Vltavou pan Štìtka.
Jaroslav Huk

27

KOMENTÁØE, POLEMIKY, DISKUZE

Já to snad pøivolal...
Asi jsem opravdu nemìl do lednového
Odrazu psát, že skuteènì poøádná
vichøice si dala ve støedních Èechách už
32 let pauzu. Ve druhé polovinì
letošního „aprílového“ ledna se
pøipomnìla hned tøikrát, a zatímco to
první pøipomenutí 11. ledna byl vcelku
„normální“, by hodnì nepøíjemný vichr,
o týden pozdìji šlo na nìkterých místech
Èech opravdu o život. Na høebenech hor
namìøili orkánu pøes 200 kilometrù za
hodinu a i v Praze a jejím okolí pøekraèovaly poryvy vìtru stokilometrovou
rychlost.
V Roztokách zpestøila noèní øádìní 18.
ledna po desáté veèerní bouøka se
sprškou krup, které srazily tøináctistupòové teplo na normál letošní prvních
dvou lednových dekád, tedy na
nìjakých osm, devìt nad nulou.
Spadané tašky ze støech, pøevržené
popelnice, rozmetané odpadky
a papírové krabice, nìkolik poražených
smrkù (sám jsem vidìl dva) a ulámané

Skála plná
dobrých zpráv
Asi pøed rokem jsem do Odrazu napsal
o neznámém, snad mladém muži, který
vysoko nad tratí na ochranný plot
zapustil do skály veliké plátno a na nìm
zvìènil prostý vzkaz: MILUJU TÌ,
HELENKO! Tvùj Slon. Ten nápis pøeèkal
na skle už více než rok, stále to poselství
hlásí do svìta a našel už pokraèovatele.
Asi pøed ètyømi mìsíci se kus od prvního
plátna objevilo plátno druhé, s podobným vyznáním: MILUJU TÌ, SOPLÍKU.
Snad ta láska vydrží víc než plakát, který
se napùl sroloval a jen èást z nìj je dnes
proto èitelná.
A pøed Vánocemi pøibyly další tøi zprávy.
Jedno vyznání jakési Chrtuši, druhé
Jarouškovi a jen toho tøetího adresáta
jsem zatím z pantografu nevyluštil.
Všechny tøi plakáty pøeèkaly vichøice i
snìhovou kalamitu a oznamují do svìta,
že se mohou vyskytovat i na billboardech
lepší zvìsti než nasupené tváøe politikù
slibující ale to si doplòte sami.
Jaroslav Huk
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vìtve stromù
to
byla ještì pøijatelná
bilance lednové
vichøice. Únìtický
starosta Vytiska mi
vyprávìl o neuvìøitelné síle vzdušného víru, který na
kraji Únìtic povytáhl mohutný støíbrný smrk doslova za
zemì. Strom vlastní
vahou sice zase
klesl, ale zùstal trèet
o nìjakých dvacet
centimetrù výš, než
byl pùvodnì, s koøeny na povrchu.
Chlapi ho museli
uøíznout, protože
další poryv by ho
skolil k zemi.
O týden pozdìji se
pøihnala nad Èechy
další bouøe, která
ukonèila první, na
sníh mimoøádnì bohatou návštìvu
zimy, vyøádila se naštìstí jen nad
Krušnými horami a dál ztratila sílu.
Škody ve støedních Èechách snad vìtší
nezanechala a v Roztokách vyèistila
vìtšinu chodníkù a vedlejších cest.

Nìkolikrát jsem litoval, že bývalá
truhlárna u železnièních výhybek nestojí
na kopci. Tøeba by se o ni postaral živel,
když se majitel pozemku k té
„papundeklové“ obludì chová tak
neteènì.
Jaroslav Huk

