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ÚVODNÍK

Úvodník
Vážení spoluobèané,
otevíráte nové èíslo Odrazu v mìsíci, kdy
pomalu zaèíná nová stavební sezona.
Pøeji nám všem, aby u nás letošek nebyl
rokem bouølivé výstavby ve stylu "postav
kde a cokoli mùžeš", ale rokem, kdy
v Roztokách koneènì vzniknou
regulaèní plány pro jednotlivé lokality.
Protože o tomto všem píši na jiném
místì, chtìla bych tento úvodník vìnovat
nìèemu jinému: našemu webu
www.roztoky.cz, konkrétnì jeho
diskusnímu fóru. Než jsem byla zvolena
starostkou, pravidelnì jsem jej sledovala
a pøispívala. A byla jsem potìšena, že
pøed volbami diskutovalo touto moderní
formou nezanedbatelné množství mých
spoluobèanù. Teï, kdy již pøispívat na

Internet èasovì nestíhám, mne zaráží
úbytek diskutujících a jejich pøíspìvkù.
Nejsem tak namyšlená, abych pøijala
vysvìtlení, že tehdy, pøed volbami,
pøispívali jenom kvùli mnì. Spíše se
obávám, že si všichni myslíme "je po
volbách, však oni to zastupitelé nìjak
rozhodnou, na našem názoru nezáleží".
Vìøím, že každý z volièù zaškrtl ty
zastupitele, u kterých vìøil, že jeho
názoru naslouchat budou. Že každý má
na mysli jiného zastupitele je podstatou
demokracie. Aby však zastupitelé vùbec
mohli znát názor svých volièù, musíte jim
jej øíci. A již osobnì, formou petice, tím,
že pøijdete na jednání zastupitelstva,
nebo tøeba právì na roztockém
internetovém diskuzním fóru. Pøeji Vám
dobré ètení tohoto Odrazu plného
informací.
Olga Vavøínová
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Masopust v Roztokách
Kdo nebyl prohloupil, kdo byl, tìžko mu
o tom vyprávìt. Nicménì již po desáté si
roztoètí i pøespolní mohli užít oslav
masopustu v Roztokách. Letos se
k veselí této obnovené tradice pøidalo
odhadem na dva tisíce lidí.
V sobotu 10. února bylo na roztockém
zámeèku poøádnì živo. Sešla se tu
k oslavì masopustu roztodivná
spoleènost: Bakchus, Klibna, Báby
s nùší, Staré mladé i Mladé staré,
Støapáèi, Žid, Královna a spousta
dalších maškar. K nim se pøipojila škola
samby Batucada s 19 bubny i bubínky,
divadla na chùdách, skupina žonglérù,
trumpetisté Fanfare Dalimaž a výsledkem byl masopustní rej, který by èlovìk
Holém vrchu, po kterém se všichni
spoleènì odebrali do Kravína. Tam se
již od pátku chystaly dobroty ze dvou
vepøíkù, snad jediných obìtí letošního
veselí. Následovala nefalšovaná
tancovaèka až do pozdních noèních
hodin. Kdo vydržel dostateènì dlouho,
mohl shlédnout i nezapomenutelné
Èajkovského Labutí jezero.
Na roztockém masopustu je stále na co
koukat, a proto jsme se letos rozhodli,
že by bylo fajn tuto událost øádnì
zdokumentovat. Díky neformální sbírce
mezi pøíznivci masopustu byl o letošním
výroèním desátém masopustu natoèen
profesionální dokument. Jeho pøíznivci
se mohou tìšit, že zaèátkem dubna
v okolí nenašel. Ze stánkù lákaly
koláèe, zelníky, grilované klobásky
z popelnice a Pivní láska. V souètu snad
spokojenost nejen maškar, ale i pìkné
øádky pøihlížejících.
Ze zámeèku se po svolení paní
starostky a jejího osobního dudáka tato
veselá spoleènost vydala prùvodem
pøes celé mìsto do sousedních Únìtic.
Cestou se maškary poveselily na
nìkolika zastávkách a na Tyršovì
námìstí rozbalily obøí dáreèek k 10.
narozeninám obnoveného roztockého
masopustu a založení sdružení Roztoè.
Opìt nezapomenutelné bylo setkání
roztockého a únìtického prùvodu na
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probìhne jeho veøejná projekce. Více
bude vèas zveøejnìno na plakátech
a na www.roztoc.cz.
Závìrem bych rád pøidal díky všem
sponzorùm masopustu a filmu o nìm,
více než padesáti dobrovolníkùm, kteøí
na jeho prùbìhu pracovali, ale i všem
maškarám a vùbec jeho úèastníkùm.
Kdo nebyl prohloupil, kdo byl, tìžko mu
o tom vyprávìt.
Masopust podpoøili: Mìsto Roztoky,
Bláhovi, rodina L. Vrány, IVA Roztoky,
Cyril Mikyška-AŽP Roztoky, firma Pohl
Roztoky, Jitka Kalhousová, Potraviny
Blažek, Pavel Buriánek, Cyklo Adam,
Potraviny Sedlec, Zuzka a Tomáš

z Tichého údolí.
Na film o nìm pøispìli: Marie
a František Markovi,Madla Tichá
a Ondøej Marek, Vojtìch Sedláèek,
Mikoláš Vavøín, Miroslava Malaníková,
Marie a Zdenìk Hlaváèovi, Šárka
a Jindøich Duškovi, Libuše Moresová,
Magdalena a Milan Nikodýmovi, Eva
a Pavel Záøeètí, Prockert a Hynek a.s.Jan Kaplan, BPS- Business Process
Services s.r.o., Tomáš Novotný,
Asociace turistických oddílù mládeže
Roztoky, Lenka Jakabová, Marie
Ratiborská, Gabriela Lautnerová,
Kateøina Lamkenová.
Ondøej Marek

Zprávy ze sdružení Roztoè
Ohlédnutí za Pururambem
První beseda s cestovatelem Rudou
Švaøíèkem z cyklu Hosté National
Geographic, kterou poøádalo naše
sdružení ve spolupráci s hotelem
Academic dokázala pøitáhnout tolik
zájemcù, že se vyèerpala kapacita
kongresového sálu. Promítání filmu
o lidech žijících dodnes na Nové Guinei
v korunách stromù v souznìní s pøírodou na úrovni støedovìku a barvité
vyprávìní Rudy Švaøíèka o peripetiích,

které život cestovatele pøináší, pøivedlo
každého alespoò na chvíli k myšlenkám, kolik rozdílností v životní filosofii
na naší planetì existuje, jak je ta naše
evropská jen jednou z mnoha a mìla by
respektovat ty ostatní. Další besedu
chystáme v dubnu, tentokrát vás
pozveme na dobrodružství do ledové
Antarktidy, hostem bude redaktor
National Geographic Hynek Adámek.
Pozvánka na Taneèní veèer
V pátek 16. bøezna zveme srdeènì
všechny dìti i dospìlé do žalovské
tìlocvièny, která se od 18.00 promìní v taneèní parket.
Své nové taneèní
choreografie pøedstaví
naše úspìšné taneèní
soubory pod vedením
lektorek Zuzany
Smugalové a Jitky
Štecové.
Práce se døevem
V sobotu 17. bøezna
zahajujeme øemeslný
kurz Práce se døevem
pro chlapce a dívky
starší 12 let. Bìhem
kurzu si dìti zkusí
vyrobit døevìnou hraèku, loutku, jednoduchý
mechanický pøedmìt,

malou židlièku a v pøípadì zájmu
i umìleckou døevìnou plastiku. Kurz
probíhá pod odborným vedením lektorù
v Roztokách od bøezna do záøí 2007
formou 7 pùldenních až celodenních
lekcí, cca 1 lekce za mìsíc. Úèastníci
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 našem
kontaktu. Kurz probíhá v rámci projektu
"Podpora pøíležitosti pro práci
a vzdìlání" financovaného z globálního
grantu EU.
Pozvánka na víkendové výtvarné
dílny
Dílna splsování, 31. 3.-1. 4. Novì vám
nabízíme první seznámení s technikou
a výrobou jednoduchých pøedmìtù
z plsti (míèky, náramky, kapsièky).
Dvoudenní dílnu urèenou dìtem
i dospìlým povede v našem roztockém
ateliéru výtvarnice Gabi Hellenbach
z Maïarska a tlumoènice Milada
Borároš. Sobota i nedìle od 10 do 16
hodin.
Velikonoèní výtvarná dílna, 5. 4.
Pøijïte si spoleènì namalovat velikonoèní vajíèka známými i netradièními technikami a uplést si poøádnou
vrbovou pomlázku. Od 10 do 11 hodin je
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dílna urèená maminkám s malými dìtmi
v rámci Setkání pøed školkou. V èase
11.30 - 13.30 a 14.00 -16.00 pøijïte
všichni ostatní, dìti i dospìlí, kdo si
chcete v tvoøivé náladì spoleènì užít
zeleného ètvrtka a dozvìdìt se možná
nìco nového o velikonoèních tradicích.
Lektorky dílny v ateliéru Roztoky budou
Lenka Lorencová, Bára Vokáèová
a Šárka Ziková. Velikonoèní dílna
probìhne též 23. 3. od 15.00 v ateliéru
Libèice.
VA L N Á H R O M A D A s d r u ž e n í
ROZTOÈ
V pátek 30. bøezna od 18 hodin zveme
srdeènì všechny èleny a pøíznivce
sdružení Roztoè na každoroèní setkání
v našem roztockém ateliéru, pøi kterém
se spoleènì ohlédneme za uplynulým
rokem a seznámíme vás s novinkami
a pøipravovanými akcemi. Nabízíme
vám bohatý doprovodný program s
obèerstvením, fotografiemi a unikátním
filmem z letošního Masopustu.

Pozvánka
Mìstská knihovna
v Roztokách zve
na pøednášku

Potraviny
a doplòky stravy
a jejich vliv
na vznik chorob
dne 22. 3. 2007
v 17.00 hod
hovoøit bude ing. Jiøí
Šneidr,odborník na výživu
a potraviny
Premium International s.r.o.
Druhá pøednáška cyklu na
téma Pøíèiny civilizaèních
chorob a jejich prevence
vstupné zdarma

06

Sdružení Roztoè ve spolupráci se Støedoèeským muzeem v Roztokách
a sdružením Pøemyslovské støední Èechy vás srdeènì zvou na

francouzské hudební odpoledne

Chvíle s vùní šampaòského
aneb písnì a tance z Burgundska
sobota 10. bøezna 2007 v 16 hodin
v koncertní síni na zámku v Roztokách
Úèinkují:

soubor Mousse de Champagne
Susanne Meyer (Francie)- housle
Diana Baturic(Francie) - piano
Bernard Dugot (Francie) - klarinet
Thierry Bouchier(Francie) pozoun
Vstupné: 70 Kè, èlenové sdružení 50 Kè, dìti 20 Kè
www.roztoc.cz, roztoc@roztoc.cz, tel/zázn.:23391 0014
Více informací o našich aktivitách
najdete na www.roztoc.cz,
tel./zázn.:23391 0014,

e-mail:roztoc@roztoc.cz, a na
plakátovacích plochách mìsta.
Dita Votavová a Veronika Nìmcová
sdružení Roztoè

Procvièení krèní páteøe
Bolesti za krkem bývají èastým projevem
potíží s páteøí. Velmi úzce to souvisí
s vadným držením tìla. Šíjové svaly
patøí k tìm s tendencí k pøetížení.
Pøebírají totiž velkou èást zátìže, která
správnì náleží svalùm mezilopatkovým.
Šíjové svaly se upínají v týle - jsou tím
reflexnì ovlivòovány pocity v oblasti
hlavy. Velmi podstatná èást bolestí
hlavy má z tohoto dùvodu pøíèinu
ve špatném stavu krèní páteøe.
Šíjová oblast je taky místem, kde
se na našem tìle jako první
projevuje stres ve fyzické podobì
(ztuhnutí šíje).
Zvýšeným napìtím svalù šíje
mùže být také nepøíznivì ovlivnìno cévní zásobování oblastí, které
se podílejí na vnímání rovnováhy.
Proto mùže špatný stav krèní
páteøe vyvolávat závratì, nìkdy
až s pocitem na zvracení.
V souvislosti s tím a souèasnì
s uložením tlakových èidel
v oblasti krku mùže kvùli špatnému
stavu krèní páteøe nìkdy docházet
i ke kolísání krevního tlaku.

Pokud si bìhem dne uvìdomíme, že
nám zbyteènì ztuhla oblast šíje, zkusme
se uvolnit. Nemìli bychom to však
udìlat náhlým trhnutím. Svaly by si tak
vždy zachovaly zbytkové napìtí, které je
má chránit pøed drobným natržením na
konci tohoto prudkého pohybu. Pomoci
si samozøejmì mùžeme správným
cvièením a dodržováním správného
držení tìla.

ŽIVOT V OBCI
Mezi jednu z nejèastìjších chyb patøí
povìra, že nejlepší zpùsob, jak rychle
rozhýbat krk, je nìkolikrát zakroužit krèní
páteøí kolem dokola na obì strany. Ve
skuteènosti to bývá jedna z pøíèin, která
zpùsobuje nebo udržuje bolesti krèní
páteøe.
Ve skuteènosti je tento cvik vhodný jen
pro ty, kteøí již mají krèní páteø v dobré
kondici. Ale i tak se nedoporuèuje nikdy
jako první cvik, ale až po dùkladném
rozcvièení krèní páteøe.
Mezi vhodnìjší varianty tohoto cviku
patøí: pøední pùloblouèky (polovièní
kroužení) krèní nebo kroužení, v co
nejpomalejším tempu (takto mùže být
úplné, ale i tak je tøeba ho zaøadit až na
závìr rozcvièování krèní páteøe).

POZOR !!!

BEZPEÈNÌJI

Dùkladné protažení
Vzpažíme pravou ruku, pak ji spustíme,
až prsty dosahují na horní èást levého
ucha. V této pozici tlaèíme silnì hlavou
a pravou rukou proti sobì. Tlaèíme
vyrovnanì - výsledkem nebude žádný
pohyb.
Až se svaly na stranì krku unaví,
uvolníme tlak pravé ruky. Zvolna
spustíme hlavu k pravému rameni.
Pravá ruka zùstává na hlavì pouze
zavìšená a pùsobí protažení jen vlastní
vahou, krk se uvolòuje a poddává se
protažení. Setrváme chvíli v této
poloze.
Po chvíli ještì krátce zatlaèíme levým
ramenem smìrem do podložky. Tím
se ještì zvýrazní protažení krku. Dále
setrváme v poloze, dokud je protažení
pøíjemné. Cvik ukonèíme tak, že
nejdøíve uvolníme a spustíme pravou
ruku volnì podél tìla. Pak pomalu
vrátíme krk do vzpøímené polohy.
Uvedený cvik využívá postizometrické
relaxace (zkrácenì PIR). Je to zpùsob,
kdy sval uvolòujeme po jeho bezprostøední pøedchozí správnì smìrované
zátìži. Díky tomu ho lze uvolnit
v kratším èase než obvyklým cvièením.
Jsou totiž vyøazeny obranné mechanismy, jimiž se tìlo jinak protažení
brání. Velmi dùležité je nenásilné
provedení cviku.

pokraèování pøíštì
Pro ètenáøe Odrazu pøipravila
Renáta Koláøová

zdravotní cvièení http://sokol-roztoky.czechian.net
nebo www.roztoky.cz - spolky SOKOL

Rekondièní pobyty
Rekondièní pobyty pro zdravotnì
postižené OV Svazu postižených
civilizaèními chorobami, vypsal zatím
tyto pøedbìžné termíny rekondièních
pobytù pro rok 2007. Na pobyty se
mohou èlenové naší základní organizace již pøedbìžnì pøihlašovat u uvedených vedoucích rekondicí. Cena tìchto
pobytù se bude pohybovat pravdìpodobnì v rozmezí 2500 až 3000 Kè. Po
upøesnìní termínù a ceny budou tyto
informace zveøejnìny v našich vývìs-

ných skøíòkách (u lékárny, u pekárny
a v Žalovì).
Bližší informace poskytnou také vedoucí
jednotlivých rekondic.
Pro Kardiaky
Kvìten Blatiny
11 dní
Záøí
Láznì Bìlohrad 10 dní
Vedoucí: Bohumila Fišerová, tel. 311 67
05 72, mob. 728 36 58 72
Pro Diabetiky
Kvìten
Blatiny

11 dní

Záøí
Albrechtice
10 dní
Vedoucí: Jaroslava Myšková, tel. 224
93 30 72, mob. 606 36 14 47
Pro tìlesnì postižené
Èerven
Deštné (Orl. hory)
Srpen
Pec pod Snìžkou

10 dní
11 dní

Vedoucí: Kvìta Brtníková, tel. 23 53 51
200, mob. 605 11 73 28
Roztoky, 12. 1. 2007
Marie Nadrchalová, pøedsedkynì
SPCCH, ZO Roztoky
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Kapitoly z novodobých dìjin Roztok a Žalova
VI. kapitola - Doba okupace, odboje a nadìje 1938 - 1945 - závìr (2.èást)

Transport smrti
Podobnì jako na roztockém nádraží,
byla i v Žalovì zøízena záchytná stanice
a ošetøovna pro uprchlé vìznì nalezené v obci a okolí. Záchytka a ošetøovna
byla zøízena u Poncù (v dnes již
neexistujícím domku v místech
zvaných „v borovièkách“), kam obèané
nalezené vìznì pøivádìli. Manželé
Poncovi prokázali nesmírnou obìtavost, kdy ve skromných, stísnìných
pomìrech byli vìzni vykoupáni, ostøíháni a odvšiveni, pøevleèeni, nakrmeni
a pokud potøebovali i ošetøeni. I sem
obèané nosili tolik potøebné jídlo a vìci
na pøevleèení a odvádìli si vìznì
k sobì na další pobyt a úkryt. Autor
seriálu sám vzpomíná, jak pátral
ve stráních okolo trati po uprchlících
z transportu a v bývalé pískovnì
na žalovských skalkách nalezl ukryté
dva vìznì-Italy, které dovedl k Poncùm.
Pro pochopení tehdejší situace je tøeba
uvést, že Transport smrti projíždìl tra
od Roudnice v noci na 29. dubna a pak
za dne pomalou jízdou, èasto byl
úmyslnì zastavován u návìstidel, což
umožnilo desítkám vìzòù za jízdy
uprchnout z vlaku a ukrýt se v okolí trati.
Na stanici v Roztokách, po zastavení
vlaku, v davu stovek protestujících
obèanù a pøi vynášení nemocných
vìzòù z vlaku, zejména v noci z 29. na
30. dubna, se podaøilo utéci desítkám
vìzòù, které odvádìli do svých domovù
a pøevlékali do civilních odìvù obìtaví
obèané. Jak uvádìjí prameny, díky
nesmírné obìtavosti a odvaze obèanù
bylo tak v našich obcích z Transportu
smrti zachránìno více jak 220 vìzòù;
jen v Žalovì jich nalezlo úkryt 86,
v Roztokách se jich doèkalo dnù
osvobození více jak 90.
V tehdejší hektické dobì se nepodaøilo
podchytit jména tìch, kteøí byli
v Roztokách a Žalovì zachránìni. Žijící
z nich prokázali úctu a dík našim
obèanùm tím, že se pøi pøíležitosti
kulatých výroèí zúèastnili pietní
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vzpomínky na Transport smrti, konané
tradiènì u pomníku jeho obìtí na
památném Levém Hradci.

MUDr. Jan Èerný (1905-1953),
pùsobící do r. 1959 jako praktický
lékaø v Roztokách

Galina Èáslavková, manželka
jednoho z roztockých kronikáøùStanislava Èáslavky na fotografii
ze souèasnosti
Dnes již málo známou skuteèností je, že
tøi ze zachránìných vìzòù Transportu
smrti byli nebo jsou obèany Roztok. Byl
to MUDr. Jan Èerný, který v Roztokách
do r. 1953 pùsobil jako praktický lékaø,
Michail Antonìnko, jehož dcera dodnes

žije mezi námi a manželka jednoho
z roztockých kronikáøù-Stanislava
Èáslavky, paní Galina. Všichni si
zaslouží naši úctu.
Jako již bylo zmínìno, zachraòované
vìznì bylo nutno vykoupat, odvšivit,
pøevléknout do civilního ošacení,
provést základní lékaøské vyšetøení
a poskytnout nezbytnou zdravotní
pomoc. Existovalo velké nebezpeèí
nakažlivých nemocí, zejména tyfu
a úplavice, proto byla zøízena zmínìná
karanténa.
Ve l i k ý m , p ø e d e v š í m z d r a v o t n í m
problémem bylo stravování vìzòù.
Jídla bylo dost, ale vyhládlé a podvyživené vìznì (mnozí vážili i ménì jak 40
kilogramù) bylo nutno zpoèátku pomalu
zvykat na sytìjší stravu, a to podáváním
dietního jídla - kašovitých jídel, polévek,
èaje, øedìného mléka a podobnì, jinak
hrozilo nebezpeèí tìžkých onemocnìní. Teprve za nìkolik dní mohli dostat
vydatnìjší stravu.
Pøes všechno úsilí lékaøù a zdravotních
sester se nepodaøilo všechny osvobozené vìznì zachránit. Spolu s tìmi, co
zemøeli již v transportu nebo byli
zastøeleni na nádraží, zùstalo v Roztokách po jeho odjezdu 10 mrtvých
z Transportu smrti. Jejich dùstojný
pohøeb na levohradeckém høbitovì dne
4. kvìtna 1945 za úèasti stovek obèanù
z celého okolí se stal velkou manifestací vlasteneckého odhodlání a protifašistickou demonstrací. Po projevu
zástupcù revoluèních národních výborù
Roztok a Žalova, pod vztyèenou
èeskoslovenskou státní vlajkou byly
ostatky vìzòù pohøbeny do spoleèného
hrobu.
Nad jejich hrobem byl na vìènou pamì
v kvìtnu 1947, v den druhého výroèí
pohøbu obìtí, vztyèen památník - žulový
sloup s trnovou korunou - dílo roztocké
obèanky, sochaøky Hedviky Zaorálkové. Na pomníku jsou vytesány
a vyzlaceny státní znaky státù, z nichž
pochovaní pocházeli - Èeskosloven-
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ska, Polska, Sovìtského svazu,
Jugoslávie a Francie. Pamìtní
deska byla umístìna i ve vstupním vestibulu roztockého nádraží.
Pro dokreslení strastiplné cesty
Transportu smrti a jeho konce je
tøeba ještì uvést toto: Transport
odjel z roztockého nádraží 30
d u b n a o k o l o 1 6 . h o d i n y.
Pokraèoval pøes Prahu, kde na
holešovickém nádraží byli
zachránìni další vìzni. Cestou na
jih bylo k transportu pøipojeno
dalších 19 vagonù s vìzni
z koncentraèních táborù v Hradišku, Køepenicích a Vrchotových Janovicích. Pøi nesmyslném
pojíždìní mezi Olbramovicemi
a Køešicemi bylo zmasakrováno

Pohøeb vìzòù Transportu smrti dne 4.kvìtna 1945 na levohradeckém høbitovì
pøes 80 vìzòù. Do cíle v Dachau však transport
nedorazil. Dne 8. kvìtna byl u Velešína
v jižních Èechách zastaven partizány a vìzni byli
osvobozeni.
Z. Karas

Oprava: v minulém èísle došlo k zámìnì fotografií, proto zde pøikládáme správnou fotografii RNDr.
Najdra - pøednosty stanice. Zároveò bychom se
tímto chtìli omluvit autorovi.
Redakèní rada

Památník obìtem Transportu smrti na levohradeckém høbitovì dílo sochaøky Hedviky Zaorálkové
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TOMÍCI NA HORÁCH (24.2.-3.3.2007)
ném Janovì (tu
doporuèit pøímo
musím). Sluší se
zmínit i aktivity
kulturnì-muzeální
èi spoleèenskoherní, doplnìné
tradièním sledováním filmù.
Støedeèní veèer
strávili tomíci
hledáním rorýse
(pod záminkou
Tak jako vloni, pøedloni, pøedpøedloni
a vùbec, i roku tohoto strávila rezidua
roztockých tomíkù týden na základnì
v Janovì nad Nisou. A nezdráhám se øící
týden pøíjemný. Aèkoli snìhu bylo
poskrovnu a k vylíèení jeho kvality by
bylo tøeba ošklivých slov, èinnost
lyžaøskou i snowboardistickou umožòoval. Pøekvapivé havárie, zpùsobené
neèekaným odkrytím bláta a trávy tlející
pod tenkou vrstvièkou snìhu, nebyly
vzácností, ovšem všechny se obešly
bez citelnìjších úrazù. Vzhledem ke
zlomyslnosti poèasí (krátké snìhové
bouøe støídal hustý déš) neunikl tradièní
pozornosti liberecký bazén (dvì hodiny
ve 32° víøivce jsou velice prospìšné) ani
novì otevøená letní (plechová, sníh
nepotøebující) bobová dráha v samot-

ochucení èaje). O blaho všech peèoval
sám velký náèelník a šéfkuchaø v jedné
osobì, kterému patøí velký dík. Jeden
menší udìluji Starším, dohlížeèùm na
sjezdovce i mimo ni. I pøes ponìkud
nepøíznivé podmínky byla akce velmi
pøíjemná, a to nejen jako odpoèinek od
školních škamen. S pøáním více snìhu
do pøíštího roku
Tomáš „Tradá“ Rada
(bratr Hejskùv)

Glosa k zastupitelstvu
Poslední zastupitelstvo bylo roztomilé.
Jako ostatnì všechna, zejména po
velkém tøesku na podzim loòského roku.
Náhodný obèan, který pøišel podpoøit
svùj zájem (tu ulici, tu jídelnu), podívat
se, jak vládneme mìstu, pøípadnì nás
vyzvat, abychom se stali odborníky
nebo abychom si odborníky alespoò
opatøili, a to pokud možno na všechno
projednávané, protože my, zastupitelé,
odborníky vìru nejsme, nuže tento
náhodný obèan musel mít v jednu chvíli
pocit,že se ocitl v dílnì penìzomìncù.
Která verse zápisu z jednání mezi paní
starostkou a Trigemou, stran daru škole,
platí? Ruènì psaný zápis poletoval po
jednací místnosti závratnì rychle, míhal
se mezi lidmi, až byla obava, že se ztratí
jako pøísloveèné kruhy v Obecné škole.
Stejné promìnlivé byly i interpretace
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toho, kdo co kdy a kde pozmìnil.
A kruhák! Malinkatý kruháèek,
kocourek, vyšel v Odrazu jako ideální
øešeníèko prùjezdu naším námìstíèkem. Ale on byl namalovaný v jiném
mìøítku, než upozaïovaná prùseèná
køižovatka. Zámìr? Omyl? Každopádnì
vypadal na papíreèku líbivìji a èlovìk by
mu, kruháèku, skoro i odpustil, že
sežere poøádný kus starého sice, ale
pøeci jen pìkného parku. Nu, nevím.
Kruháky obecnì oceòuji, ale tenhle...
Navíc bude uprostøed námìstí ohavný,
vsadím botky.
Anketa mi tak docela zbyteèná
nepøipadá, jakkoliv jde o stavební
záležitost.
A do tøetice - záhada parkovacích míst.
Naše staré, mnohdy proklínané vedení
mìsta, pøedložilo zastupitelstvu

smlouvu s Trigemou. Nikdy a nikde v ní
nezaznìlo, že kolem paláce Academic
bude rezervováno nìkolik desítek míst
právì pro tento hotel. A hle - zázraky se
dìjí - ve smlouvì se tohle vìcné
bøemeno objevilo. Právník firmy T. byl na
stráži a když se kolega Martin Matas
pokusil vìc pojmenovat, èile ho ual.
Abych nerozhojnil poèet trestních oznámení, ke kterým se nejspíš schyluje,
napíšu, že mi vìc pøipomíná tak trochu
Boje o Rukopisy, totiž Rukopis královédvorský a zelenohorský, jestli ráèíte
znáti. Hanka a Linda, uèí se to na støední
škole. Zaèátek 19. století, máme na tom
postavené skoro celé dávnovìké dìjiny
- Jirásek, Aleš, Smetana, všichni tomu
vìøili, všichni z toho vycházeli.
Dodnes to lidi- a vzdìlance zvláštìmoøí: byly to podvrhy, nebo nebyly?
Masaryk myslel: byly. Ale koho to dneska zajímá? Park pryè, parkování sem.
(ton)
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ŠKOLNÍ
OKÉNKO
Milí ètenáøi,
že pøíroda je mocná èarodìjka, to nám
ještì asi mnohokrát dá (pro nìkteré
z nás bohužel) znát, ale že i náš mozek
nás mnohokrát pøekvapí, navíc v tom
dobrém slova smyslu, to zase alespoò
èlovìka potìší. Zvláštì když je to mozek
našich dìtí. A o èem že to vlastnì píšu?
No pøeci o tom, jak se naši nejlepší žáci
úèastní olympiád „všeho druhu“, jelikož
mìsíc únor a bøezen tak jako ve sportu,
kde se nyní konají rùzná klání a
mistrovství Evropy a svìta, tomu pøejí.
Tak si s námi „zasportujte“ a soutìžícím
pøejme, a jsou silní jako „èeský lev“ a
vychytají všechny støely jako Petr Èech.
Sportu zdar!
Vìra Zelenková
Veletržní palác
V rámci výuky výtvarné výchovy žáci 6.
a 9. tøídy navštívili Národní galerii
v Praze. Šesáci zde byli poprvé, a tak
se nejprve seznámili s historií a
prostøedím galerie a následnì si zahráli
na aukci výtvarných dìl. Starší žáci
navštívili program „Od svìtla k barvì“,
kde za pomoci digitální techniky
fotografovali rùzné objekty v mìnícím
se osvìtlení a rùznými pokusy si osvojili
principy míchání barev.

Máme okresní olympioniky!

Olympiáda v èeském jazyce

Ve støedu 24. 1. 2007 se v Èernošicích
konalo okresní kolo Matematické
olympiády. V tento den se zrovna
poèasí ukázalo v celé své zimní
síle. Všichni se však dostavili vèas,
a mohlo se zaèít soutìžit. Pøíklady
nebyly zrovna lehké, ale žáci se snažili.
Zde jsou výsledky, které nás velmi
potìšily.

Již pøed vysvìdèením probìhlo školní
kolo „èeštináøské“ olympiády. Z devíti
soutìžících žákù 9.Z dosáhl nejlepšího
skóre ve slohu i gramatice Kryštof
Pejøil, druhé místo vybojoval Matìj
Rom, tøetí se umístila Hana Blažková.
V okresním kole, které probìhne 14. 3.,
pøejeme dvìma nejlepším, kteøí postupují, pevné nervy a pøesnou trefu na cíl.

Kategorie žákù 8. a 9. tøíd: 1. místo Jonáš Kavèiak (9.Z), 2. místo - Lubomír
Valík (9.Z), 3. místo - Kamil Svoboda
(9.Z) Kategorie žákù 5. tøíd: 3. místo Eva Šindeláøová, 16. místo - Ondøej
Hodan
Dìkujeme paní uèitelce Ovsenákové,
která žáky z 9. tøídy pøipravila a všechny
dìti na olympiádu doprovodila.
Jaroslava Barešová
Olympiáda v anglickém jazyce
Koncem ledna se uskuteènilo školní
kolo Olympiády v anglickém jazyce.
Soutìžili žáci 2. stupnì ve dvou
kategoriích : I. - 6. a 7. roèník, II. - 8. a 9.
roèník Porovnat si své dovednosti
pøišlo celkem 11 žákù. Soutìž se
skládala ze dvou èástí - písemné a
ústní. V písemné èásti to byly testy
z gramatiky, slovní zásoby a porozumìní poslechu. V ústní èásti mìli žáci
povìdìt nìkolik vìt o své rodinì a pak
popsat obrázek. Hodnotila se plynulost,
gramatická správnost, šíøe slovní
zásoby, ale také pohotovost odpovìdí
na otázky poroty. Musíme pochválit
všechny soutìžící za snahu a jejich
vìdomosti, ale ti nejlepší byli:
I. kategorie: 1.místo: Michaela Zelenková (7.B) , 2. místo: Alexandra
Hánová (7.B), 3. místo: Monika
Šastná (6.A)
II. kategorie: 1.místo: Kryštof Pejøil
(9.Z), 2. místo: Matìj Rom (9.Z), 3. místo: Olexandra Karpenko (8.A)
Všichni soutìžící obdrželi sladkou
odmìnu a ti nejlepší i vìcné ceny.
Blahopøejeme vítìzùm a budeme jim
držet palce na okresním kole, které se
uskuteèní 21.2. 2007.
Alena Gaba¾ová

Barbora Valiová

Vìra Zelenková
Okresní kolo Olympiády v nìmeckém
jazyce
Máme tady další úspìch našich žákù.
Tentokrát v okresním kole Olympiády
v nìmeckém jazyce. Konalo se
14.2.2007 v Mníšku pod Brdy.
Zúèastnily se ho ètyøi školy (ZŠ Mníšek
pod Brdy, ZŠ Velké Pøílepy, ZŠ Øevnice,
ZŠ Roztoky) - celkem patnáct žákù.
V kategorii I.A (mladší kat.) se na
1. místì umístil právì náš žák Jan
Øehoøovský ze 7.C. V kategorii II.A
(starší kat.) se Jaroslav Boubelík (9.Z)
umístil na 6. místì. Obìma gratulujeme
a panu uèiteli Pavlíkovi dìkujeme za
pøípravu a doprovod.
Jaroslava Barešová
Výukový program v Toulcovì dvoøe
aneb Cesta do pravìku
Žáci deváté tøídy vyjeli 23. 2. do
støediska ekologické výchovy Toulcùv
dvùr. Byl zde pro nì pøipraven tøíhodinový program z paleontologie a geologie.
Celý program probíhal jako soutìž
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družstev, žáci se formou hry seznámili s
vývojem života na Zemi, geologickými
epochami, nauèili se poznat nìkteré
v ý z n a m n é n e r o s t y a h o r n i n y.
Nezapomnìli se ani tentokrát pozdravit
s èernobílým pašíkem Blaženkou.
Èlenové vítìzného družstva dostali na
památku pìknì opracovaný „kamínek“.
Barbora Valiová
Logopedická prevence
Od 2. pololetí šk. roku 2006/07 je do
nabídky mimoškolních aktivit opìt
zaøazena logopedická prevence, která
bude probíhat vždy ve ètvrtek od 13 do

14 hod. v roztocké budovì základní
školy v pracovnì školního psychologa.
Finanèní spoluúèast rodièù je 25 Kè za
30 minut. Žáci budou pracovat v malých
skupinkách (2-3 žáci) v èasové dotaci
30 minut. Vždy poslední ètvrtek v mìsíci
bude probíhat poradní den, kdy mohou
školu navštívit rodièe a seznámit se
s úkoly, které jsou s dìtmi procvièovány
a které je tøeba cvièit doma. Poradíme,
jak dítì ke cvièení motivovat, upozorníme, že je mají chválit i za snahu nedílnou souèást úspìšné terapie.
(Více na: new.zsroztoky.cz)

Projekt Školáèek
Projekt Školáèek pro budoucí
prvòáèky probíhá v budovì ZŠ
Roztoky od 16 hod. v pøízemí ve
3. A. Termíny: 6. 3. 2007, 20. 3. 2007,
3. 4. 2007, 17. 4. 2007. Pøípadné
další termíny upøesníme. V budovì
ZŠ Žalov je to také v 16 hod.
v pøízemí. Termíny: 8. 3. 2007, 22. 3.
2007, 12. 4. 2007, 26. 4. 2007 a
17. 5. 2007.
L. Rosièová

O. Vítová

ZUŠ v polovinì školního roku
Po pololetních vysvìdèeních, které
ukonèily první pololetí školního roku
2006/07, se èinnost v ZUŠ ubírá nìkolika
smìry. Vybraná komorní seskupení se
pøipravují na soutìž ZUŠ, která letos
probíhá v oboru komorních tìles
s pøevahou smyècových nástrojù
a komorních tìles s pøevahou dechových
nástrojù. Poøadatelství okresního kola
soutìže jsme letos získali my. Soutìž se
konala 22. února v prostorách Studia
základní umìlecké školy (STUŠka).
Podaøilo se nám vybavit soutìžní sál
nejen pódiem, ale také oponou a
horizontem, takže STUŠka vypadá
skuteènì jako malý koncertní sál nebo
divadélko (kapacita tøicet divákù).
Soutìž probìhla za úèasti tøí komorních
souborù. Dva byly od nás a jeden
z libèické ZUŠ. Pùvodnì bylo pøihlášeno
šest souborù, ale postupnì vinou
nemocí nebo jiných vlivù(?) odpadla
tìlesa z Èernošic i Dobøichovic, a také
jedno naše seskupení se po nemoci
nestaèilo pøipravit na takové úrovni, aby
mohlo na soutìži úspìšnì vystoupit.
Soutìž byla tedy krátká, zato pro
všechny soutìžící nadmíru úspìšná. Do
krajského kola, které se koná v bøeznu
v Kolínì, postoupili všichni. A kdo nás
bude reprezentovat? V nulté kategorii
Trio zobcových fléten ve složení Petra
Moulíková, Petr Heger, Gabriela
Bìlonohá. V 1. kategorii Kvartet
zobcových fléten ve složení Petra
Moulíková, Barbora Kohoutová, Kristýna
Došková, Marcel Ramdan. ZUŠ Libèice
zastupuje Duo housle a kytara
sourozencù Pytelových.
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Literárnì dramatické oddìlení zkouší ve
STUŠce pohádkové pøedstavení, které
je brzdìno èastými nemocemi nìkterých
protagonistù, ale pevnì vìøím, že se
v bøeznu diváci doèkají premiéry.
Kromì soutìží se naši žáci pøipravují na
interní koncert, který bude realizován na
konci bøezna. Pod patronací Krajského
úøadu Støedoèeského
kraje se v dubnu
a kvìtnu uskuteèní
festival ZUŠ Støedoèeského kraje. Je to
pomìrnì velká akce,
která má za úkol
pøedstavit veøejnosti
èinnost ZUŠ ve všech
oborech (hudebním,
taneèním, literárnì dramatickém i výtvarném). Festival má dvì
roviny - oblastní a
krajskou. Naše ZUŠ se
zúèastní obou. Oblastní festival probìhne
v Libèicích a Berounì,
krajský v Podìbradech. Již od podzimu
se na tento vrcholný
podnik letošní koncertní sezony pøipravuje Komorní orchestr
ZUŠ (Štìpán Sklenièka), Akordeonový
kvartet (Monika
Fukasová), Dívèí pìvecký komorní kvartet
(Alena Pavlíková)
se saxofonistkou

Johanou Krbcovou (Bohumír Šlégl) a
klavíristou Kryštofem Pejøilem (Zuzana
Ajmová) a Taneèní skupina ZUŠ Roztoky
(Jana Hudeèková).
Doufáme, že naše mìsto budou všichni
vzornì reprezentovat.
MgA. Bohumír Šlégl

ŽIVOT V OBCI
Pøijímací øízení
k pøedškolnímu vzdìlávání pro školní
rok 2007/2008
Žádosti o pøijetí k pøedškolnímu vzdìlávání pro školní rok 2007/2008 lze vyzvednout na Mateøské škole Roztoky,
Pøemyslovská 1193, okres Praha - západ,
v rámci dne otevøených dveøí, který se
koná dne 14. 3. 2007 od 15.00 do 16.30h.
Vyplnìné žádosti osobnì pøedají na
mateøské škole 28. 3. 2007 nebo 29. 3.
2007 v èase od 15.00 do 16.30h.
Helena Váòová, øeditelka školy

Naše Základní
umìlecká škola
Atmosféra vánoc už vyprchala, ale
zùstaly v nás zážitky, krásné vzpomínky,
radost z dárkù, kterou nejvíc prožívají
dìti.
Na jeden z tìch pøedvánoèních zážitkù
nelze zapomenout, a to byl Vánoèní
koncert Základní umìlecké školy
Roztoky, v síni Z. Braunerové, konaný
14. 12. 2006.

Jak se stává poslední dobou již tradicí,
zimní pøíprava „áèka“ na jarní èást
soutìže zaèala už v prvních dnech
nového roku výbìhem do roztockých
ulic. Stejnì tak se stává pravidlem, že
zimní dril a nabírání fyzické kondice
zpestøuje roztockým fotbalistùm zimní
turnaj. Letos však vymìnili nevábnou
suchdolskou škváru za nejnovìjší
generaci umìlého trávníku na Zlièínì.
Letošní zimní pøíprava má dvì fáze.
Úterky jsou vìnovány èistì „fyzièce“,
kdy roztoètí fotbalisté polykají bìžecké
dávky kilometrù, páteèní veèer ladí
herní èinnost na malé strahovské
umìlce. Víkendy jsou pak vìtšinou ve
znamení Gambrinus Cupu. Zlièínský
turnaj disponuje nejen kvalitnìjším
terénem a zázemím, ale pøedevším
kvalitnìjšími soupeøi než byli k mání na
Suchdole. Výsledkovì se zatím pøíliš
nedaøí, ale to není v takových turnajích
a v této fázi pøípravy to nejdùležitìjší.
Hráèi mají možnost zdravì se „porvat“
o místo v sestavì a dokázat trenéru
Kocábovi, že právì oni patøí do
„základu“. Trenér hledá optimální
složení všech øad pro jarní odvety a k
tomu zimní turnaj, nehledì na výsledky,
poslouží ideálnì.

Pùsobivé bylo všechno - svým obsahem
i snahou podat co nejlepší výkon.
Kdo pracoval s dìtmi, ví, kolik je za tím
úsilí z obou stran. Odcházeli jsme
opravdu pøedvánoènì naladìni.
Dìkujeme
S. Chaloupková

Slyšeli a vidìli jsme vìci známé i ménì

Fotbalová zima 2007
Zimní pøíprava „ A mužstvo“

známé v podání tìch nejmenších až po
øeditele a uèitele Základní umìlecké
školy. Pøedstavila se nám také taneèní
skupina a komorní orchestr a sbor ZUŠ.

Halový turnaj dorostu a pøípravek
v Davli - 17. a 18. února
Tøetí únorový víkend se mladí roztoètí
fotbalisté zúèastnili halového turnaje
poøádaného štìchovickým TJ ve
sportovní hale v Davli. V sobotu
roztocký dorost „obhajoval“ poslední
místo z loòského roèníku turnaje
a nedìle byla premiérovì zasvìcena
kláním pøípravek.
Dorost pøijel do Davle napravit dojem,
který zde zanechal minulý rok. Nemoci
a zranìní zpùsobili, že kádr týmu byl
pouze devítièlenný, což pøi systému 4+1
dovolovalo postavit dvì ètyøky, které se
p r a v i d e l n ì s t ø í d a l y. V ý s l e d k o v á
houpaèka nakonec pøisoudila roztockým
dorostencùm koneèné šesté místo. To je
sice vylepšení oproti loòskému propadáku, ale rozdíl ve výkonnosti nejlepší
ètyøky a našich chlapcù byl propastný.
Na první pohled bylo zøejmé, že naši
soupeøi mají s halovým fotbalem daleko
vìtší zkušenosti a pøes zimu ho
pravidelnì hrávají. Z tohoto úhlu
pohledu pak nelze brát šesté místo jako
neúspìch. Naopak, z Davle si naši
dorostenci odvezli dva dílèí úspìchy.
Jako jediní získali skalp celkového
vítìze turnaje, který jinak neztratil ani
bod a velkou poctou pro roztocký fotbal

Gambrinus Cup 2007 - dosavadní výsledky Roztok

bylo také vyhlášení nejlepšího brankáøe
turnaje, jímž se stal Vojtìch Snopek.
Nedìlní turnaj pøípravek byl pro naše
nejmenší fotbalisty premiérou v halovém
fotbale. Pøestože se hráèi snažili o co
nejlepší výsledek, jejich pojetí halového
fotbalu nestaèilo navíc než na dvì
remízy a poslední místo v turnaji.
Pøípravka doplatila zejména na míè pro
sálový fotbal, se kterým se hrálo a na
jehož vlastnosti nejsou naše malé
nadìje zvyklé.
Po oba dva dny, ve kterých jsme mohli
sledovat lité souboje mladých, talentovaných fotbalistù jsme tak trochu
závidìli Davli její sportovní halu
a zúèastnìným mužstvùm možnost hrát
a trénovat pøes zimu v podobných
halách èi tìlocviènách. Tedy tu možnost,
kterou dlouhé generace roztockých
fotbalistù nemìli, nemají a zøejmì ani v
dohledné dobì mít nebudou.

Dorost
Sestava: Snopek Vojtìch - Boroš
Benedikt, Gajdùšek Michal, Jonáš
Michal, Koráb Martin, Moravec Petr,
Procházka Jan, Štochl Ivan, Vidim
Lukáš
Zápasy Roztok ve skupinì:
Štìchovice II.
Modøany
Nový Knín II.
Klínec

0: 2
2: 1 B:Štochl, Koráb
0: 2
2: 1 B:Boroš, Štochl

Poøadí ve skupinì B:
1.
2.
3.
4.
5.

Modøany
Nový Knín II.
Roztoky
Klínec
Štìchovice II.

9 bodù
9 bodù
6 bodù
3 body
3 body
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Zápas o 5.místo:
Nový Knín I.
2: 3 B:Koráb,
Procházka
Celkové poøadí turnaje dorostu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Modøany
Nový Knín II.
Všenorský SK
Zlièín
Nový Knín I.
Roztoky
Vrané nad Vltavou
Klínec
Štìchovice II.
Štìchovice I.

Nejjlepší brankáø turnaje: Snopek
Vojtìch, SK Roztoky

Pøípravka
Sestava: Geislová Gabriela, Hadáèek
Jakub, Hendrych Marek, Hodan
Ondøej, Mibelli David, Svoboda Štìpán,

Šastný Michal, Vondra Filip, Žáèek
Josef
Zápasy Roztok ve skupinì:
Hradiško
0: 0
Prùhonice
2: 3 B:Juráèek, Šastný
Mníšek
0: 3
Nový Knín
2: 2 B:Šastný, vlastní
Zápas o 9. místo:
Slapy
0: 3
Valná hromada
- fotbalový oddíl SK Roztoky.
V pátek 16. 3. 2007 poøádá fotbalový
oddíl SK Roztoky valnou hromadu, která
se opìt uskuteèní v restauraci „U
Šmucrù“ od 19.00 hod. Pøedmìtem
valné hromady bude mj. zhodnocení
uplynulého roku po stránce sportovní
i ekonomické, stanovení cílù pro rok
2007 a v neposlední øadì také volba
nového výboru.
Ke „Šmucrùm“ zveme všechny èleny
a pøíznivce roztockého fotbalu

z 2-2007
Kdo to je?
Podle atributù jste mnozí z vás poznali
sochu sv. Floriána.

Vedle hasièù považují sv. Floriána za
svého patrona také kominíci, zedníci,
sládci, kováøi, hrnèíøi a mnoho dalších
profesí majících co do èinìní s ohnìm.
Od muèenické smrti tohoto køesanského
svìtce již uplynulo více než 1700 let. Dle
dostupných pramenù muž jménem
Florián (latinsky Florianus) sloužil na
konci 3. a na poèátku 4. století n.l. ve
vojsku a následnì v administrativní
správì Øímské øíše na území dnešního
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„A mužstvo“
31.03.06, 16:30 hod.
SK Roztoky - Sokol Dolany
„pøípravka“
07.04.06, 10:00 hod.
SK Roztoky - Sokol Èervený Újezd
Aktuální a podrobnìjší informace
z dìní v roztockém fotbale mùžete
sledovat na webových stránkách
www.skroztoky.cz.
M. Rambousek

Vlastivìdný klub Roztoky zve všechny
obèany, nejen èleny klubu, na pøednášku
Mgr. Marcely Šášinkové: Domácí
úèetnictví Zdenky Braunerové.
Pøednáška se bude konat ve støedu
28. bøezna v 17.00 hodin v centru
roztockého muzea. Vstup je volný.

odmítl zapøít svou víru, byl Florián utopen
v øece Enns (dnešní Rakousko). Podle
legendy Floriánovo tìlo následnì
zachránila a tajnì pohøbila køesanka
Valerie. Florián se za svou neochvìjnou
køesanskou víru doèkal odmìny alespoò
posmrtnì, když byl pro svou muèednickou
smrt prohlášen za svatého. Nad jeho
hrobem pak v 6. století vznikl prastarý
klášter St. Florian, který byl svìdkem
mnoha pohnutých historických událostí.

Fotohádanka

Sv. Florián je nejèastìji zpodobòován
jako øímský voják s pøilbou, meèem a
korouhví vylévající z vìdra vodu na
hoøící dùm, popø. chrám. Zejména na
venkovì pak sv. Florián pøedstavoval
èastý námìt pro nejrùznìjší sošky,
plastiky èi malby, které mìly chránit dùm
a jeho obyvatele pøed neštìstím.
V minulosti bylo bìhem svátku sv.
Floriána dokonce zapovìzeno rozdìlávat
oheò a nosit vodu, aby v usedlosti nedošlo
k nehodì.

Pøijïte nás povzbudit!!!

A proè se vlastnì Florián stal patronem
hasièù? Byl usmrcen vodou, která je
protikladem ohnì a používá se k hašení.
Proto se Florián stal hlavním patronem
proti nebezpeèí ohnì. Floriánovo
"hasièství" je také možné vyložit jako
hašení požáru lidské zloby a nenávisti.
Kde to je?
Rakouska. Již od mládí byl vychováván
v køesanské víøe, což tehdy ještì
v pohanské øíši pøinášelo znaèná rizika.
Poznal to i Florián, který byl po pøijetí
protikøesanských opatøení císaøe
Diokleciána (284-305) nucen opustit
státní služby. Jako pøesvìdèený køesan
nesouhlasil s postupem státní moci
potlaèující køesanskou víru a pokusil se
pomoci nìkolika svým souvìrcùm, kteøí
byli vìznìni. Byl pøitom dopaden a
strašlivým zpùsobem potrestán. Po
krutém muèení, bìhem nìhož opakovanì

To již bylo asi tìžší. Nápovìda byla „blízké
okolí Roztok“. Sochu mùžete vidìt
v zatáèce silnice nad obecním úøadem
v Úholièkách.
Zaujala mne a pátrala jsem jaký mìla
pùvod, zda stála na jiném místì v obci. A
tak jsem se pøes pana starostu obce pana
Tomáše Divinu dozvìdìla, že socha je
majetkem pana ing. arch. Jana Bárty.
S jeho svolením cituji:
„Moje celoživotní profese je památková
péèe, resp. restaurování a obnova
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památek. Proto, když jsme se pøed cca 10
lety pøestìhovali do Úholièek, vymyslel
jsem si drobnou mystifikaci a na rohu naší
parcely jsem vybudoval kamennou zeï
s pilíøem a sochou sv. Floriána. Dodal
jsem tak køižovatce „šmrnc“ starobylosti
a doufám, že èasem se to stane souèástí
obce.

NOVÁ HÁDANKA - BØEZEN

K samotné skulptuøe - je to kopie,
vytvoøená jako faksimile tzv. dusáním
tvárné smìsi do formy, kterou jsem získal
od sochaøe-restaurátora. Popravdì
øeèeno, o pùvodním originálu mnoho
nevím, jen to, že se jedná o vrcholnou
barokní kamennou skulpturu, která pøi
restaurování byla domodelována a pak
zaformována pro výrobu faksimile.
Identická kopie stojí na kašnì na námìstí
v Chomutovì, originál je snad uložen
v muzeu. Takto tedy vznikl historizující
doplnìk køižovatky v Úholièkách.“
A já musím dodat, že se to autorovi
opravdu povedlo.
Renáta Koláøová
pøíležitosti pro lidi s tìžkým zdravotním èi
mentálním postižením, kterým pan
Sedláèek nabízí možnost získání
pracovních dovedností, zkušeností
a v neposlední øadì také možnost
získání sebevìdomí, aby mohli sami
podnikat v otevøeném tržním prostøedí.
Úspìchem pro pana Sedláèka jsou pak
lidé jako jeden z jeho bývalých zamìstnancù pan Josef Melichar, který jako
vozíèkáø, vede jednu z nejvìtších
prodejen a zkušeben zdravotních
pomùcek v Praze a jako již samostatný
úspìšný podnikatel získal vloni cenu
Výboru dobré vùle Olgy Havlové.

Blahopøejeme!
Je mi ctí, že mohu touto cestou vyjádøit
více než hrdost a nadšení, že v našem
mìstì žije obèan, muž a podnikatel,
který svojí prací reprezentuje nejen
sebe, ale i obèany tohoto mìsta, tohoto
regionu a této zemì.
Pan Vojtìch Sedláèek, jako první obèan
ÈR, získal cenu Sociálnì prospìšný
podnikatel roku (více na www.se2006.org). Pan Sedláèek založil dvì spoleènosti:
Agenturu ProVás s.r.o. a Obslužnou
spol. s r.o., které nejsou nadacemi, èi
jinak podporovanými spoleènostmi, ale
samostatnými výdìleènými subjekty.
Tyto spoleènosti vytváøí pracovní

Pane Sedláèku, dovoluji si vám za
obèany tohoto mìsta z celého srdce
pogratulovat!
Olga Vavøínová, starostka

Ad anketa øešení køižovatky na Tyršovì námìstí
K anketì mám tøi pøipomínky.
1) laická anketa se dá dìlat o vìci, kde
mùžeme dát na dojmy a pocity. Nelze jí
dìlat o ryze odborné, technické vìci,
jako je øešení hlavní køižovatky mìsta.
Možná ještì tak anketu mezi pedagogy a studenty fakulty dopravního
inženýrství.
2) Obì navržená øešení jsou zpracovaná

odborníkem a mají ovšem své výhody
a nevýhody. Nìjaký expert, pokud
možno nezávislý na místních žabomyších sporech, je musí dát vedle sebe, èi
spíše proti sobì a navrhnout jedno
z nich k realizaci. Je potøeba zvážit,
jaký dopad bude mít to které øešení na
celkové stavební dokonèení Tyršova
námìstí, vèetnì sektoru C (dnes bufet,
døíve veøejné WC).

3) Když už k anketì došlo, není možné
srovnávat jablka s hruškami. Oba
výkresy totiž mají jiné mìøítko, a to
podstatnì, což zkresluje celkový
dojem. Kruhová køižovatka se proto
jeví subtilnìjší, než by ve skuteènosti
byla. Tato chyba znehodnocuje celou
prezentaci.
Stanislav Boloòský
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SPCCH - Roztoky - Zájezdy na rok 2007
Zveme své èleny i ostatní zájemce na následující zájezdy, které poøádá místní
poboèka SPCCH Roztoky v tomto roce:
Datum konání
1)
11.4
2)
2.5.
3)
30.5.
4)
13.6.
5)
27.6.
6)
18.7.
7)
22.8.
8)
19.9.

pøedprodej
Pøibyslav - Chotìboø - Hlinsko
3.4.
Manìtín - Plasy - Kralovice
24.4.
Kuks - Dvùr Králové - Jaromìø
22.5.
Dìèín - Jílové u Dìèína - Trmice
5.6.
Vlašim - Jemništì - Vrchotovy Janovice 19.6.
Cheb - Ostroh - Chlum nad Ohøí
10.7.
Jizerní Vtelno - Stráòov - Brandýs n./L 14.8.
Úštìk - Štìtí - Roudnice n./L
11.9.

POLSKO:
Posezení na Špejcharu

18.4., 25.4., 17.10., 24.10
5.12.

cena
280,300,280,280,280,350,200,200,odjezd v 6,00
odjezd v 14,00

Prodej zájezdù bude v uvedené datum v klubovnì dùchodcù od 14,00 a pak
následující úterý. Vyhrazujeme si právo na zmìnu data konání zájezdu a ceny.

Ilustraèní foto
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Husitská diakonie
Církve èeskoslovenské
husitské v Roztokách
poøádá dne 23. 3. 2007 od 15.00
od 16.00 sbírku šatstva. je možné
pøinést i brýle, ale prosíme pouze
dioptrické. Sbírka se koná v Husovì
sboru, Jeronýmova ulice 515. Prosíme,
noste šatstvo èisté, zabalené v pytlích
nebo krabicích a pouze v den sbírky.
Dìkujeme za pomoc potøebným.
Jarmila Kuèerová,
faráøka
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Poslední rozlouèení
V sobotu 10. února 2007 jsme se pøišli
naposledy rozlouèit s naším dlouholetým kamarádem, sportovcem-atletem
Jaromírem Jungwirthem. Obøad se
konal v kostele sv. Vojtìcha na Levém
Hradci.

70.léta V cíli "Bìchovice", Zleva:
Gruncl, Šerpán Karel, Jungwirth
Jaromír, dole: Jungwirth Stanislav

Pronajmu zdìnou garáž u domu
v Roztkokách v Palackého ulici.
Tel: 220 911 741, 721 408 399

Jarda byl vìkem prostøední z bìžcù
Jungwirthù a kromì jiných oddílù (napø.
LTC Houška u Staré Boleslavi) závodil
v letech 1964-68 i za roztocké atlety -

Prodám starší akvárium, obsah
cca 115 l vèetnì stojanu. Kostra
i stojan v nerezu. Cena dohodou.
Tel: 220 911 775
tehdy Slovan Roztoky - v krajské
soutìži 1. tø.

Prodám garáž v Roztokách ul.
17. listopadu. Tel: 220 912 371

I pøes dlouhodobé onemocnìní nikdy
nebyl zapomenut, o èemž svìdèí
i znaèná úèast sportovcù, a již bývalých
nebo stále aktivních na smuteèním
obøadu.Vzpomínáme.

Koupím byt v Roztokách, OV,
velikost 40-50 m2, s balkonem.
Tel: 606 525 837

za TJ Sokol Roztoky
Ing. Jaromír Prokeš

Manželka Anna Ryvolová
a dcera Alexandra s rodinou
Za všechny dìti z mateøské školy
v Havlíèkovì ul. dìkuji firmì ECPÈR
s.r.o., která prostøednictvím Mgr.
Z. Šíchové, poskytla dìtem sponzorské
dárky s Ferdou Mravencem.
Kulhánková z.
øeditelka školy

Dne 22. února 2007, náhle zemøela ve
vìku 74 let paní Jana Tichá. Roztocká
rodaèka, nejmladší dcera p. dr.
Tichého (po nìmž je pojmenována
jedna z roztockých ulic), který zde
obìtavì pùsobil již za První republiky a
zejména po válce pomohl mnoha
lidem.
Pochována bude na levohradeckém
høbitovì z památného chrámu sv.
Klimenta, na jehož opravu sama
nemálo pøispìla. S láskou a úctou si
vzpomeneme na dobrého èlovìka.
Pøíbuzní a pøátelé

Mìstskému úøadu a paní starostce za
pøání k jubileu podìkovali:
Jiøina a Kamil Pelichovi, Jarmila
Nováková, Zdenìk Nepraš, Blažena
a Pavel Svobodovi, p. Turek, Marie
Kotová, Antonín Minaøík, František
Novák, pí. Adamová, V. Nosková, Josef
Košál, Bohumila Suchá, Josef Velíšek,
Milada Dudáková, M. V. Kubová.
V sobotu pøi masopustním prùvodu,
nìkdo ztratil u domu s JEÈ. Službou ¾
dámské rukavice asi jelenicové. Pøihlásit
se mùžete na tel. 233 910 403 ve
veèerních hodinách. Nálezcem je
Froucíková

Kdo umožní za úplatek umytí auta
na svém pozemku? Pøibližnì 3-4x
mìsíènì. Tel: 724 672 464
Mladý pár hledá v lokalitì Roztoky byt
3+1 (KK) ke koupi v OV.
Tel: 602 239 108

70.léta "Bìchovice Jungwirth Jaromír

Dìkuji všem obèanùm, kteøí nám
zaslali soustrastná blahopøání
k úmrtí mého manžela Josefa
Ryvoly.

INZERCE

TJ Sokol Roztoky nabízí
k pronájmu
èást sokolovny
(po bývalé drogerii). Nabídky
zasílejte na adresu:
TJ Sokol
Tyršovo nám. 480
252 63 Roztoky
Nabídka musí obsahovat návrh na
využívání tìchto prostor a pøedpokládanou cenu pronájmu.
Bližší informace na tel. 723154464
ing. J. Prokeš.

Prodám jednolùžkový pletací stroj
„MODA“, typ MD-22, komplet
s pøíslušenstvím a návodem
k obsluze. Z pozùstalosti, málo
používaný. Cena: 450,- Kè.
Tel: 732 843 401 (volejte veèer)
Prodám drtiè vìtvièek do 3 cm, zn.
„ALKO 1400“, vè. náhradních nožù.
Cena 2.500,- Kè (pùvodnì 4.900,- Kè).
Tel: 732 843 401 (volejte veèer)
Hledám manikérku (modeláž nehtù)
a kadeønici na ŽL do novì zavedeného
studia ve Velvarech. Vybavení vlastní.
Bližší informace na tel: 605 405 187
Vymìním 3+1 (zdìný) v Roztokách,
v OV za 2+1 a 1+1 též v OV
a Roztokách. Tel: 724 340 728
Kdo nalakuje (pøípadnì repasuje) okna
v rodin. Domku v Roztokách? Tel: 220
910 770, 775 151 946
Koupím zbytek cihlových blokù
(supertherm aj.) - cca 10 m2, šíøe
24-30 cm. Tel: 723 202 157
Prodám kamna PETRY (na døevo
i uhlí) - hodí se na venkov i chalupu.
Jsou nepoužitá - nová.
Tel: 220 912 497
Prodám dìtský skládací koèárek polohovací - støíška s pláštìnkou. Málo
používaný. Pùvodní cena: 3.500,-Kè,
nyní: 1000,-Kè. Tel: 607 249 044
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INZERCE
Prodám pánské nové kolo s pøehazovaèkou má blatníky, dynamo svìtla, zámek atd. Cena 2.900,-Kè.
Tel: 220 912 497
Prodám kolo „AUTOR“, barva èervená,
pøevody 3x5, dobrý stav, nutno vidìt.
Cena do 4.000,-Kè.
Tel: 220 910 133, 724 561 712

Provozovna Koliba, Tiché údolí 1679,
pøijme kuchaøe od 1.dubna.
Podrobnosti na tel: 607 613 765
Hledám práci v domácnosti, 1-2x týdnì,
úklid, žehlení. Mám 3 roky praxe v
zahranièní rezidenci. Tel: 723 765 232
Prodám døev. Postel, bíle lakovaná 171
x 206 cm, nepoužitá. Pùvodní cena
8.000,- Kè, nyní 4.000,- Kè.
Tel: 603 841 839
Prodám pozemek v Žalovì, Roztokách
o velikosti 2.240 m2, možnost st. chaty.
Tel: 774 911 625

Pražský krysaøík, prodám, bez PP.
Odbìr v dubnu. Tel: 736 144 146
Pronajmu samostatné garážové stání
v novém byt. domì na Tyršovì nám.
v Roztokách za malé nájemné a cenu
poplatkù, nejlépe dlouhodobì.
Nabídky prosím na mail:
moje.schranka6@seznam.cz
Prodám dvì nové výbìrové ortopedické
madrace „Sultan“. Rozmìry 80x 200,
dohromady 160x200. Jsou ještì
v originálním balení. Výrazná sleva
Z 5.500,- Kè na 3.000,-Kè z dùvodù
opoždìného stìhování a nemáme je
kde skladovat. Tel: 739 086 526
Prodáme: 2 bedny aktivní, LPD 152A,
450W, 8 Ohm, dvoupásmové, osazen
15“+1“. Rok staré, nepoužívané. Cena
celkem 14 000,- Kè, dohoda možná. 3
dvoupásmové aktivní odposlechy
Hocke M 12A 100W. Dva roky staré,
málo používané. Cena celkem 18.000,Kè, dohoda možná. 1 ks AB-2, 2way
selector (rozboèovaè) + 2x Chorus
Danelectro. Rok staré. Cena celkem
3000,-Kè, dohoda možná.
Tel: 603 247 360

Prodám levnì: pohovku + 2 køesla béž.
zn. RENA, mrazák 6x zásuvka,
ponorné èerpadlo nové NIAGARA 90,
el. mot. sekaèka na trávu, el. mot. pila
35 cm, el. olejový radiátor TYP ET 040.
Tel: 774 911 625

Hledáme šikovnou kvìtináøku do
obchùdku v Praze - Dejvicích, nedaleko
Vítìzného nám. Práce na plný úvazek
a ŽL. Tel: 233 901 462, 777 112 115

Prodám svaøovací transformátor IP
23/kg, 26/typ 1217 MHS 16/72.
Tel: 220 912 494

Pronajmu zdìnou garáž u domu è.774
v Palackého ulici. Tel: 220 911 741,
721 408 399

Prodám cirkulárku malou.
Tel: 220 912 494

Koupíme stavební parcelu v Roztokách
u Prahy s minimální výmìrou 800 m2.
Cena dohodou. Tel: 723 683 331

Restaurant Victoria, Roztoky u Prahy.
Pøijme samostatného kuchaøe na stálý
(polovièní) úvazek. Nástup ihned. Tel:
220 912 157, 732 977 831
Vymìním byt 1+1 /45 m2/ v OV
v Písku za podobný v Roztokách.
Tel: 604 509 241
Prodám jarní obleèení na holèièku vel.
6-12 mìs. (bunda, džín. Šaty, mikiny,
kalhoty, punèocháèe, tepláky atd.),
kožené boty vel. 20-22, dále hraèky
Lamaze (vìk 0+). Tel: 606 962 484
Prodejna kvìtin a chovatelských potøeb
pøijme prodavaèku. Více informací na
tel: 724 375 280
Koupíme 3kk, 3+1 v Roztokach
u Prahy. Novostavba i k rekonstrukci.
Prosíme nabídnìte. Tel: 607 916 272,
604 728 666

18

Prodám pozemek v dolní èásti Žalova
o velikosti cca 600m2 na stavbu chaty.
Tel: 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 šicí stroj znaèky „Minerva“.
Cena dohodou! Tel: 737 938 755
(nejlépe ve veèerních hodinách)
Stavební práce v Roztokách a okolí.
Tel: 728 175 336
Prodám auto: Citroen - Saxo 1,1i,
sedan - 3dveøový, èervený, první
majitelka, najeto 45.000km, vhodný pro
maminku s dìckem. Cena dohodou.
Tel: 603 789 999

Pronajmu v Roztokách 2+kk - 43 m2
v nové zástavbì jih, 2 p., komplet.
kuch. linka, sklep, garáž. stání,
balkon 7,5 m2. Tel: 244 911 385,
607 969 527 (veèer)
Pronajmu zaøízenou garsoniéru
v rod.domì se zvláštním vchodem.
Tel: 220 922 230, 220 912 381
Prodám psací stroj šir. válec, konfer.
stolek, psací stùl starý, kvìtin. stolek,
toiletku se sedaèkou, sanì, PT-bomby
2 ks, hrnce smaltované a litinové 30
litrù, 2 plech. vany, dub.parkety 26m2.
Ceny dohodou. Tel: 220 910 639
(od 18 do 20 hod.)
Koupím stavební parcelu
v Roztokách 600 až 1000 m2.
Tel: 777 260 096
Prodám koèárek Deltim Sport, korbièka
+ sporák (dvojkombinace),
pøehazovací rukoje, vhodný do terénu,
taška, pláštìnka. Cena 1000,-Kè.
Prodám autosedaèku - na miminko,
Chicco, po jednom dítìti. Cena 500,Kè. Tel: 605 739 879
Pronajmeme zcela nový velmi pìkný
byt 2+kk v Roztokách u Prahy. Byt
v novém zdìném projektu spoleènosti
Trigema - Tyršovo námìstí. Byt s lodžií
ve 4.patøe s výtahem, 60m2 + lodžie
4,80 m2, èásteènì zaøízený (kuchyòská linka). Plovoucí podlahy.
V cenì nájmu je navíc velké garážové
stání. Rychlé spojení do centra Prahy vlakem na Masarykovo nádraží
10.min., busem na Dejvickou (metro)
15.min. Bus pøed objektem. Osobní
vlastnictví. Cena: 9.500,- Kè/mìsíènì +
poplatky. Tel: 724 307 772
Prodám po dvojèatech dìtská kola (2-4
roky) + helmy á 1000,-Kè, polohovací
kolosedaèky HANNAX á 2300,-Kè,
autosedaèky BOBOB plus (9-18 kg) á
1000,-Kè, krosny DEUTER KID
COMFORT se støíškou (do 22kg) á
4500,-Kè, polohovací lehátka (køesílka)
PRIMI SOGNI á 700,-Kè, cestovní
postýlky á 1200,-Kè, LEGO DUPLO,
rychlozavinovaèky, pøebalování pldl.
Bébé you… Tel: 602 968 411
Prodám pojízdný kovový stojan
na šaty Ikea za 1000,-Kè.
Tel: 602 968 411
Prodám døevìný (svìtlý) toaletní
stolek (70x40 cm) se stolièkou.
Cena 1000,-Kè. Tel: 602 968 411
Mateøská škola Roztoky, Pøemyslovská
1193, okres Praha - západ pøijme
uèitelku MŠ. Pøedpokládaný nástup
srpen 2007. Tel: 220 912 154,
724 772 290

INFORMACE Z RADNICE
mìst a zvýšení pocitu bezpeèí obèanù.

Informace Policie ÈR
Dnem 1. ledna 2007 došlo ke slouèení
Policie Èeské republiky okresního
øeditelství Praha-Západ a okresního
øeditelství Praha-Východ. Vznikl nový
policejní útvar, a to Okresní øeditelství
Policie ÈR Praha-Venkov se sídlem
Praha 5, Zborovská 13. Øeditelem
Okresního øeditelství Praha-Venkov byl
ustanoven rada plk. Mgr. Bc. Milan
Komárek.
Vznikem nového øeditelství došlo
i k nìkterým dislokaèním zmìnám;
Inspektorát pro zbranì, støelivo,
výbušniny a drogy má nyní sídlo v ulici
Køižíkova 8, Praha 8 / vedle Hudebního
divadla Karlín /, Dopravní inspektorát je
v Pražské ulici 180, Zdiby, Služba
kriminální policie a vyšetøování zùstává
ve Zborovské 13, Praha 5.
Hlavním úèelem slouèení obou okresních øeditelství do jednoho celku je

Nepùjde to ale bez užší spolupráce
s obèany jednotlivých mìst a obcí.

zefektivnìní práce a pøiblížení policistù
ve výkonu služby blíže k veøejnosti.
Základní útvary, t.j. Obvodní oddìlení
PÈR, zùstaly zachovány s pùsobností
jako pøed slouèením.
Obvodní oddìlení PÈR Libèice n/Vlt.,
Kralupská 376, tel. 233 930 788, 233 930
789, fax 233 930 788, vedoucí oddìlení
komisaø npor. Josef Drápela. OOP
Libèice novì disponuje i e-mailovou
adresou: pzooplibc@mvcr.cz .
Vedoucí oddìlení v lednu 2007 jednal se
starosty mìst Libèice n/Vlt a Roztok
a další jednání by se mìla uskuteèòovat pravidelnì každý mìsíc.
Úèelem je vzájemná informovanost,
stanovení priorit v bezpeènostní
problematice jednotlivých mìst a
forma spolupráce na jejich øešení.
Hlavním cílem je pak zlepšení
bezpeènostní situace na území

Jakékoliv informace mající vztah
k problematice bezpeènosti a kriminality
je možno zasílat písemnì na uvedenou
adresu, telefonicky sdìlovat na uvedená
tel. èísla - v pøípadì nedostupnosti na
linku 112 nebo 158, novì prostøednictví
internetu na e-mailovou adresu nebo do
Schránky dùvìry umístìné na objektu
OOP. Samozøejmostí je i osobní jednání
s vedoucím oddìlení nebo konkrétním
policistou.
Jako každá firma, ani Policie ÈR nesmí
zapomínat na personální politiku.
Každý kdo má zájem o práci u Policie ÈR
je vítán. Bližší informace zájemcùm
budou poskytnuty i na OOP, pøípadnì
pøímo na personálním oddìlení PÈR
okresního øeditelství Praha-venkov
Zborovská 13, Praha 5.
npor. Josef Drápela v.r.

Informace o odstraòování odpadù v roce 2007
Stanovené zastávky pro mobilní sbìry objemného,
nebezpeèného a kopostovatelného odpadu s èasy

Harmonogram provádìní mobilních sbìrù komunálních odpadù

ZASTÁVKA
! Svoz objemného a nebezpeèného
odpadu bude proveden ve dnech
14.4. a 13.10.2007.

1) U trafiky "Žalov"
2) Ul. U Školky - rozcestí na Žalov
3) Na Huráku (u trafostanice)
4) U Rybníèku - ul. Smetanova
5) Pøed samoobsluhou "Sádlo"
6) Ul. Nad Vinicemi
7) Pøed sokolovnou
8) U samoobsluhy "Blažek"
9) Ul. Obráncù míru - u panelákù
10) Ul. Tøebízského - u garáží
11) Nad Èakovem - u zvláštní školy
12) Na parkovišti pøed VÚAB
13) Na parkovišti Koruna
14) Tyršovo nám. pøi ulici Nerudova
15) Bytové domy Solníky I
16) Na Panenské I - u vjezdu do areálu
17) Na Panenské II
(po kolaudaci komunikací)

! Svoz kompostovatelného odpadu
bude proveden ve dnech 17.3., 31.3.,
21.4., 5.5., 19.5., 2.6., 16.6., 30.6.,
21.7., 11.8., 1.9., 15.9., 6.10., 20.10.,
3.11., 10.11. a 24.11.2007.
! Svoz železného šrotu probìhne
v termínech:
Sbìrná oblast è. 1: 2.4. a 17.9.2007
Sbìrná oblast è. 2: 16.4. a 24.9.2007
Ke shromažïování kovu (železného
šrotu) využít chodník pøed nemovitostí,
ze které kov pochází, a to nejdéle 2 dny
pøed vyhlášeným sbìrným dnem.
Do sbìrné oblasti è. 1 pro sbìr kovu
(železného šrotu) patøí oblast od
Hálkovy ulice východnì, tj. pøevážná
èást katastrálního území Roztoky.
Do sbìrné oblasti è. 2 pro sbìr kovu
(železného šrotu) patøí oblast od
Hálkovy ulice západnì, tj. celé katastrální území Žalov a nejzápadnìjší èást k.ú.
Roztoky.

ÈAS
8.00 - 8.35 hod.
8.40 - 9.00 hod.
9.05 - 9.40 hod.
9.45 - 10.20 hod.
10.25 - 11.00 hod.
11.05 - 11.40 hod.
11.45 - 12.20 hod.
12.25 - 13.00 hod.
13.05 - 13.40 hod.
13.45 - 14.20 hod.
14.25 - 15.00 hod.
15.05 - 15.15 hod.
15.20 - 15.35 hod.
neobsluhuje se
15.40 15.55 hod.
16.00 16.15 hod.
16.20 16.35 hod.

Provozní doba sbìrného dvora:
Od 1.11. do 31.3.:

Od 1.4. do 31.10.:
Pondìlí:
Úterý:
Støeda:
Ètvrtek :
Pátek:
Sobota:
Nedìle:

00

00

9 - 11 hod.
1000 - 1100 hod.
900 - 1100 hod.
1000 - 1100 hod.
1000 - 1100 hod.
800 - 1300 hod.
zavøeno

900 - 1100 hod. a 1300 - 1600 hod.
1000 - 1100 hod. a 1400 - 1500 hod.
900 - 1100 hod. a 1300 - 1600 hod.
1000 - 1100 hod. a 1400 - 1500 hod.
1000 - 1100 hod. a 1400 - 1500 hod.
800 - 1300 hod.(každá tøetí sobota v mìsíci)
zavøeno
Ve dnech státních svátkù zavøeno
a
a
a
a
a

00

00

13 - 17 hod.
1400 - 1500 hod.
1300 - 1800 hod.
1400 - 1500 hod.
1400 - 1500 hod.
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Jednání zastupitelstva 28. 2. 2007
Po nezbytných formalitách na zaèátku
jednání byl pøedstaven hlavní strážník
mìstské policie pan Petr Vevera, který
má za sebou 17 let u státní policie.
V 18:28 se zastupitelé dostali k hlavnímu bodu programu - ke schválení
rozpoètu mìsta.
Úvodní slovo mìla radní paní
Roškotová a vyzvala k pøipomínkám
k pøíjmové èásti rozpoètu. Pan Huk
upozornil na problém nepomìru trvale
hlášených osob a skuteènì bydlících
osob. Návrh byl motivovat bydlící, aby tu
byli i trvale hlášeni. Paní Roškotová
upozornila na chybný pøedpoklad pana
Huka, nebo zmìna se dostaví až pøi
poètu 10000 obyvatel. Následná
diskuze nad pøíjmovou stránkou byla
místy až humorná, pánové Landa a Huk
nebyli ochotni pøijmout argumenty paní
Roškotové, a naopak. Pan Matas vyzval
zastupitele k diskuzi na toto téma na
pùdì finanèního výboru. V 18:47
zastupitelé schválili všemi hlasy
pøíjmovou èást rozpoètu a slova se opìt
ujala paní Roškotová. Uvedla, že
rozdìlení rezervy bude tématem
dubnového jednání zastupitelstva, až
bude jasné, na kolik mìsto pøijde
rekonstrukce kuchyní v roztocké a
žalovské škole (probíhá výbìrové
øízení).
V 18:53 zaèala rozprava k jednotlivým
kapitolám výdajové èásti. Pan Landa
požádal o zdùvodnìní, proè dìlat
profesionální strategický plán rozvoje,
proè není dobrý ten „amatérský“, který
minulé vedení mìsta udìlalo. Paní
starostka odpovìdìla, že pro získávání
dotací pro mìsto je velmi dùležitá kvalita
takových dokumentù, a ta je v souèasnosti nedostaèující.
Pan Landa podal návrh snížení výdajù
v kapitole „kultura a spolky“ na témìø
polovinu - na 600tis. Kè. Návrh neprošel, takže kapitola zùstala v pùvodní
výši podle návrhu kulturní komise. Další
kapitola se týkala bezpeènosti ve
mìstì, kde je v návrhu plánováno
navýšení výdajù. Po diskuzi navýšení
prošlo.
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Pak pøišla pøipomínka z øad veøejnosti
na rozdìlení èástky na rekonstrukci
školních kuchyní a ušetøené peníze dát
na jiné úèely. Pan uèitel zastupitel Cihláø
odvìtil, že pokud se kuchynì neopraví,
pak od 1. 9. 2007 jídelna pøestane vaøit zavøou ji hygienici. Hygienická vyhláška
však platí již 5 let - tedy minulému
zastupitelstvu to bylo léta jedno a teï se
to musí øešit, pokud mají mít naše dìti
kde jíst. Hlavním pøedmìtem diskuze
byl tlak pøítomných obyvatel z ulice
Žirovnického na rekonstrukci jejich
ulice. Závìr byl asi takový, že mìsto by
rádo rekonstruovalo všechny ulice ve
staré zástavbì, ale penìz není nezbyt,
a jídlo pro dìti ve škole je mìstu bližší
než rekonstrukce ulice Žirovnického.
Následovala obšírná diskuze na téma
publikace o Roztokách a její financování, která se táhla asi 20 minut,
v nekoneèných otázkách o detailech.
Ve 20:25 byly všechny kapitoly
rozpoètu schváleny a tím byl
schválen i rozpoèet mìsta na rok
2007.
Dalším bodem jednání byla køižovatka
na Tyršovì námìstí. Starostka oznámila, že veøejná anketa na téma køižovatky
byla ukonèena: Celkem bylo odevzdáno
391 lístkù od obèanù, pro okružní 113
hlasù, pro prùseènou hlasovalo 278
obèanù. Pan Boloòský zahájil diskuzi,
pokraèoval pan Landa, který jednoznaènì obhajoval kruhovou køižovatku.
Pan Huk prohlásil, že jsme získali
naprosto bezcenný názor veøejnosti.
Pan Štochel navrhl další posouzení
odborníky. Pan Kantor svùj pøíspìvek
zakonèil slovy, že se mùžeme jako
zastupitelé rozpustit. Pan Drda
prohlásil, že se musíme øídit hlasy
odborníkù. Pak se strhla vlna pøíspìvkù
obèanù.
Ve 21:06 byla ukonèena debata na téma
køižovatky na Tyršovì námìstí. Další
kroky se teprve ujasní.
Pøibližnì ve 21:10 se otevøelo téma
vpravdì skandální. Vyšlo totiž najevo,
že firma Trigema sice mìstu po
dostavìní bytù a obchodù na námìstí

vrátila nezastavìné pozemky, nicménì
s vìcným bøemenem parkování ve
prospìch firmy Trigema Development.
A to je problém, zastupitelstvo mìsta
totiž na svém posledním jednání pøed
volbami sice rozhodlo, že pøijímá dar ve
formì onìch nezastavìných pozemkù,
ale o vìcném bøemenu parkování nikdo
ze zastupitelù nic netušil, natož pak aby
vidìl onu smlouvu.
Souèasná interpretace firmy Trigema je
následující - mìsto musí strpìt asi 50
parkovacích stání v ulici Nerudova a na
námìstí ve prospìch Trigemy, která za
tato vyhrazená parkovací stání nemíní
zaplatit mìstu ani korunu.
Ve 21:42 bylo pøijato usnesení, aby
mìstský úøad zpracoval právní rozbor
této kauzy s návrhem dalšího postupu.
Ve 22:00 se zaèalo diskutovat
o možném daru Trigemy základní škole.
Po bouølivé diskuzi zastupitelstvo
nakonec pøijalo usnesení „Zastupitelstvo nepøijímá dar od firmy Trigema
a doporuèuje o nìm jednat pøímo se
základní školou.“
Ve 22:25 se zaèalo jednat o posledním
bodu programu a to o tom, je-li zvukový
záznam z jednání zastupitelstva
informací podléhající zákonu è. 106
nebo nikoli. Po obšírné diskuzi si pan
Kantor nechal zastupitelstvem odhlasovat, že smí pøeèíst právní rozbor, který
mu „kdosi“ poslal. Po citaci odmítl
autora onoho textu identifikovat, naèež
se rozvinula další diskuze.
V souladu s Jednacím øádem ZM, kdy
po 23:00 již nelze pøijímat další
usnesení, bylo jednání zastupitelstva
ukonèeno.
Poznámka na konec:
Tìsnì pøed zahájením jednání ZM
jakási dívka rozdávala nìkterým
zastupitelùm obálky. V obálkách bylo
podání trestního oznámení na starostku, že vydírala firmu Trigema ohlednì
onoho sponzorského daru pro základní
školu. Oznámení podal jistý pan Jan
Antoš, bytem v Mìlníku.
Martin Urx
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MEDIÁLNÍ SMRŠ
Vážení spoluobèané, pravdìpodobnì
jste zaregistrovali znaèný zájem médií
o mojí osobu.
Dovolte proto, abych se k jednotlivým
kauzám postupnì vyjádøila.
Kauza první: „Dar - nedar - vydírání“
Celá situace vznikla asi 15 minut pøed
jednáním ZM dne 20. 12. 2006, kdy pan
ing. Hugo Jandl nutnì potøeboval vzdání
se práva odvolání, aby firma Trigema
mohla uskuteènit dlouho dopøedu
avizované silvestrovské oslavy v právì
zkolaudovaném hotelu Academic.
Sdìlila jsem mu, že to nebude problém,
a se druhý den zastaví v mé kanceláøi.
To však byla komplikace pro ing. Jandla,
který trval na vzdání se práva odvolání
ihned.
To, že jsem na to pøistoupila, byla moje
první chyba, druhá chyba byla, že jsem
øekla, že bych ocenila, kdyby firma
Trigema zvážila finanèní dar pro
základní školu na dovybavení poèítaèových uèeben. Pan ing. Jandl prohlásil, že
to nebude žádný problém a že to „hodí“
na papír.
Závazek formuloval sám a pøinesl jej v
17.55 pøed jednáním ZM do kanceláøe.
Jednalo se o jeho rukou psaný originál a
kopii.
V pøítomnosti pana ing. Jandla byl mnou
originál upraven v tom smyslu, že se
nejedná o dar na opravu ZŠ, ale o dar
pro ZŠ a logicky byl škrtnut i jím uvedený
termín pro poskytnutí daru, nebo jestliže
se jedná o dar pro ZŠ, nemohu urèovat,
kdy bude zaplacen.
Vzdala jsem se práva odvolání a
upravený originál jsem vèetnì svìdkù
podepsala.
Na kopii jsem napsala - pøevzala +
podpis + razítko a pan ing. Jandl mnì,
aniž bych stihla upravit i kopii tak, aby
byla v souladu s originálem, kopii odebral
se slovy, že mu to takhle staèí.
Až pozdìji jsem zjistila, že je možné, že
text panu ing. Jandlovi možná nadiktoval
právník, který byl shodou okolností
pozván firmou Trigema na zasedání
zastupitelstva.
O situaci jsem informovala ZM.
Pøiznávám, že jsem neskrývala radost z
toho, že ZŠ, které jsme nedávno dost

dùkladnì seškrtali rozpoèet, získá 250
tisíc na dovybavení onìch poèítaèových
uèeben interaktivními tabulemi a další
technikou.
Poté, co prvnì zaznìlo slovo vydírání,
mnì došlo, že jsem si pravdìpodobnì
„nabìhla na vidle“.
Kauza druhá: „Stavební uzávìra“
Na tom samém ZM byla diskutovaná
právì vyhlášená stavební uzávìra. Aè
byla vyhlášena celkem na 5 lokalit,
mluvilo se pouze o uzávìøe na Panenské
II, kde firma Trigema hodlá postavit 14
ètyøpodlažních bytových domù. Na
zastupitelstvu pøítomný pan ing. Jandl
hovoøil pøesvìdèivì o tom, jaká škoda
tím vzniká firmì Trigema a tuto firmu
zastupující pøítomný právník prohlásil,
že mìsto zažaluje.
Stalo se. Dne 26. 1. 2007 podala firma
Trigema Development s.r.o. na Nejvyšší
správní soud návrh na zrušení opatøení
obecné povahy.
Tomuto podání pøedcházel ještì pokus
radního pana ing. Landy na jednání
Rady mìsta dne 15. 1. 2007 dosáhnout
zrušení stavební uzávìry na základì
podkladù, které mu tìsnì pøed jednáním
RM pøedal ing. Jandl. Pan radní ing.
Landa operoval dokumentem, který sám
neèetl, a který nebyl ochoten nechat
zkopírovat pro ostatní èleny RM. Projevil
velkou lítost nad tím, že pro stavební
uzávìru hlasoval a vyjadøoval svùj názor,
že zájmy firmy Trigema jsou stavební
uzávìrou velice poškozeny.
Kauza tøetí: „Zemník Žalov“
Celá kauza je postavena na tom, že
kdosi tvrdí, že pøi rekultivaci èásti
zemníku (s oblibou je používán termín
skládka) zùstaly na dnì dlouholeté èerné
skládky vèetnì stovek pneumatik.
Není to pravda. Pøed zahájením
rekultivace byly všechny èerné skládky
za úèasti SÚ a odboru ŽP zmapovány a v
prùbìhu rekultivace øádnì odstranìny.
Firma B&P, která celou rekultivaci
realizovala, má doklady o zpùsobu
likvidace onìch èerných skládek vèetnì
všech pneumatik a také doklady o
pravidelném hutnìní. Rekultivace èásti
zemníku byla dokonèena v roce 2001.
V roce 2004 koupila bývalý areál
Barumu, který sousedí s rekultivovanou

èástí zemníku, firma IVA Roztoky a
zaèala jej provozovat jako sklad nábytku.
Po více jak roce provozu zaèaly podlahy
v nìkterých halách praskat. Pojišovna
odmítla škody zaplatit.
Majitel firmy IVA pan Hanslík a jeho
zástupce pan Suvajdžiè navrhli majitelce
vìtšiny pozemkù rekultivované èásti
zemníku ing. Jandové, aby èást svých
pozemkù pøevedla na pana Hanslíka,
který by jejich prodejem v budoucnosti
kompenzoval škody na svém pozemku.
Tento návrh ing. Jandová odmítla, stejnì
jako svoji odpovìdnost za škody na
pozemku firmy IVA a poukázala na to, že
pravdìpodobnìjší pøíèinou bude zøejmì
intenzivní provoz mnohatunových
kamionù v areálu.
Firma IVA se tedy obrátila na stavební
úøad s tvrzením, že za praskliny v halách
a na nádvoøí areálu mùže rekultivovaný
zemník, který se sune po tìch neodvezených pneumatikách na areál firmy IVA.
Stavební úøad provedl místní šetøení, pøi
kterém nebyly shledány žádné skuteènosti, které by toto tvrzení potvrzovaly.
SÚ vyzval firmu IVA, aby svoje tvrzení
vìrohodnì doložila. To se nestalo, a
proto SÚ v souladu se zákonem odkázal
firmu IVA na soud.
Tak vznikla kauza zemník, k jejímuž
zatraktivnìní byla využita skuteènost, že
majitelku pozemkù rekultivované èásti
zemníku ing. Jandovou, zastupuje ing.
Vavøínová, investorem rekultivace je
spoleènost Lipchat s.r.o. (v níž je ing.
Vavøínová jednatelkou a 20% spoleèníkem) a projektovou dokumentaci na
celou akci taktéž vypracovala ing.
Vavøínová.
Pøed volbami se spustila druhá fáze
kauzy, kdy zástupce pana Hanslíka, pan
Suvajdžiè, nìkolikrát navštívil jednání
Rady mìsta a radní pøesvìdèoval o tom,
že za všechno mùže zemník, to znamená Lipchat a tedy ing. Vavøínová. Je
pozoruhodné, že aèkoliv se jedná o spor
dvou soukromých subjektù, Rada mìsta
k tomuto pøípadu pøijala od èervna do
záøí 2006 asi 15 usnesení.
Pøi tom všem zcela zanikl dùležitý fakt,
že pozemek spoleènosti Lipchat s.r.o.
má rozlohu pouhých 484 m2 (pøi šíøce 6
m) a nebyl souèástí rekultivace zemníku.
Tento pozemek vznikl zcela úèelovì, aby
oddìlil rekultivované území od rozsáhlé
èerné skládky, která byla zhruba pøed
mìsícem odtìžena.
Olga Vavøínová
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DOST a co dál?
Od voleb už uplynulo nìkolik mìsícù a
souèasná situace v Roztokách je velmi
zajímavá a pro mnohé nepøehledná.
Nepøisvojuji si právo na jediný správný a
objektivní názor ale protože s interpretacemi uvádìnými v tisku nemohu
souhlasit, dovolte mi vyjádøit názor, který
se opírá o osobní zkušenost z návštìv
veøejných jednání zastupitelstva.
Vítìzství DOSTU ve volbách bylo jistì pro
mnohé pøekvapením a nìkteøí politiètí
leadeøi ostatních v zastupitelstvu
zabydlených stran s ním zjevnì vùbec
nepoèítali. Po pøedvolebních akcích
DOSTU ale pøece jen pøišly obavy a jistì
si všichni pamatujeme na štvavý leták
proti p. Vavøínové distribuovaný tìsnì
pøed volbami ve znaèném množství do
schránek roztockých obèanù. Jeho
textace v podstatì zahrnuje veškerá
obvinìní, která jsou v souèasné dobì
proti paní starostce šíøena prostøednictvím tisku i pomluv. Nabízí se otázka,
komu tato podlost mohla tehdy sloužit a
komu slouží dnes. Pouze podotýkám, že
rychlé vytištìní a distribuce letákù
signalizuje jak silnou motivaci, tak i
finanèní zázemí. Hovoøí se o spojení
jednoho stranického leadera s místním
developerem ale to je jistì nepodložená
spekulace. Vyjádøit se k tìmto záležitostem pøísluší paní starostce, proto se
soustøedím na svùj subjektivní pocit z
absolvovaných jednání.
Nìkteøí nejmenovaní si možná mysleli, že
DOST je reprezentantem nové zájmové
skupiny, která chce v Roztokách rozvíjet
své aktivity a proto hnutí financuje. Jako v
pøedchozí kauze školy se i v tomto
pøípadì dopustili omylu, když pøedpokládali, že jedinou hnací silou tìch, kteøí se „
pletou „ do komunální politiky jsou
politické ambice nebo jiné výhody. Staèí
se zamyslet nad tím, proè nejvíce hlasù
ve volbách získali souèasní i bývalí
pedagogové místní základní školy, u
kterých je jejich nejvìtší devizou vysoký
morální kredit a to, že nejsou spojeni se
smutnými kauzami minulých zastupitelstev. S takovými lidmi je velmi tìžké se
dohodnout o ústupcích a ovlivnit je.
Pokud v jejich èele stojí èlovìk, který je
podrobnì seznámen jak se stavební
problematikou, tak i s pøedchozí praxí
místních stavebních lobby, tak to logicky
muselo zpùsobit pomìrnì znaènou
paniku, která vyústila po vyhlášení
stavebné uzávìry v Roztokách v

26

bezprecedentní útok proti starostce
Roztok.
Vìøte, že je velmi zajímavé sledovat úlohu
jednotlivých osob, které se na této štvavé
kampani podílejí a zamýšlet se nad jejich
motivací. Je velká škoda, že veøejných
zasedání zastupitelstva se zúèastòuje jen
pár „ skalních „ pozorovatelù a vìtšina
obèanù Roztok dává pøednost spekulacím na základì evidentnì objednaných
novinových èlánkù a zastává názor, že
svou povinnost vùèi svým zástupcùm
splnili úèastí ve volbách. Chyba. Vámi
zvolení reprezentanti právì teï potøebují
Vaši podporu. Je zøejmé, že developeøi,
kteøí mají v Roztokách zainvestováno,
necouvnou a zatím možná mají pocit, že s
využitím osobních antipatií i jinak
motivovanou podporou nìkterých
zastupitelù tuto skupinu amatérù vymetou
z radnice. O daru základní škole se
napsalo mnohé ale nikde nebylo
vysvìtleno, proè trvá developer na
projednání tohoto daru zastupitelstvem
nebo proè vlastnì byla v Roztokách
vyhlášena stavební uzávìra a èemu se
tímto opatøením mìsto chce bránit. Tato
vysvìtlení je tøeba obèanùm Roztok
podat a rozptýlit øadu dezinformací, které
se šíøí tak snadno…
Radní DOSTU to nemají opravdu lehké.
Pøiznejme si, kdo z nás by byl ochoten k
bìžné pracovní zátìži pøidat i starost o
vìci veøejné. Od poèátku byli napadáni a
zesmìšòováni kvùli procedurálním
chybám a je tak trochu zneužívána
skuteènost, že se k urèitým formám
jednání prostì nechtìjí uchylovat. Je
zajímavé sledovat chování ODS, coby
koalièního partnera DOSTU i jednotlivá
vystoupení jeho reprezentantù. Mùžete
zde narazit na skuteènost, že èlen
koalièní strany jinak hlasuje na mìstské
radì a jinak na mìstském zastupitelstvu
za pøítomnosti developera, kterého
projednávaný bod omezuje. Stane se, že
radní najednou zmìní názor na stavební
uzávìru poté, co mu developer tìsnì
pøed jednáním pøedá své výhrady k
tomuto opatøení ( aniž by si nejmenovaný
radní staèil materiál pøeèíst) a na logický
požadavek, zda mohou ostatní radní
materiál získat k nahlédnutí je jim
sdìleno, že si to developer nepøeje.
Dozvíte se tu o tom, kdo nese odpovìdnost za nìkteré neutìšené kauzy
minulosti a jak lidé, které jste zvolili jako
své reprezentanty, vìcnì a konstruktivnì

jednají o budoucnosti Roztok. Proto jsme
je volili. V žádném pøípadì nechci
zastupitelstvo házet do jednoho pytle.
Mnohých z nich si velmi vážím a nehodlám ovlivòovat Váš názor na nì. Pokud
ovšem pøíštì pùjdete opìt k volbám, bude
nejlépe se rozhodovat na základì vlastní
zkušenosti získané tøeba na nejbližším
mìstském zastupitelstvu. Kvalitní
publikum mùže vést ke kvalitním
výkonùm na místní politické scénì,
nestojí to za pokus?
J. Blažek

Obèan o
Panenské II
Jak se na plánovanou výstavbu na
Panenské koukám já jako obèan, tak èím
dál tím více nabývám dojmu, že tohle
nemùže investor Trigema myslet vážnì.
A jestli ano, ptám se: Jde mu o vzhled
mìsta? Jde mu o budoucí a stávající
obèany mìsta? Jde mu pohodu a kvalitu
bydlení? Promiòte mi troufalost mého
laického rozumu. Zastávám jednoznaèný
názor. Nejde mu o nic z uvedeného.
Výstavba ètrnácti obytných domù, které
jsou pøíliš vysoké na v podstatì nejvyšším místì krajiny, kde kolem je výstavba
rodinných domù je naprosto zcestná. Je
sice pravda, že na druhé stranì silnice se
již staví vysoké domy investora Bláhy, ale
øeknìme, že to byl odstrašující omyl
minulého vedení mìsta, resp.
Stavebního úøadu, resp. Stavební
komise a ten nám musí být výstrahou!
Pøedstava ètrnácti bytových domù s 260
byty na rozloze odhadem tøí hektarù je
pro mì naprosto nepøijatelná z hlediska
místa i mìsta. 260 bytù, to máme více
než 1000 nových obyvatelù. Plus
obyvatelé domù investora Bláhy. Zdá se,
že hustota obyvatelù na m2 pøedstihneme Èínu. Investor Trigema u tìchto domù
prý plánuje novou školku s vìtší kapacitou. Takže budeme mít dvì školky vedle
sebe, vždy od novì zrekonstruované
žalovské školky s kapacitou 90 míst bude
tato jenom pár metrù! Obèané Solník
nebudou mít žádnou (a budou vozit dìti
poøádný kus cesty), obèané Panenské si
budou moci vybrat. A zase se ptám: Mùže
nebo nemùže investor postavit tuto
školku jinde? Nebo místo školky postavit
na Panenské tìlocviènu? Hm, ale tu by
spíše potøebovala škola, že ano? Mohlo
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by se investovat více cílenì? Mùže
investor více spolupracovat s mìstem
tak, aby z jeho zisku získal také obèan?
Jestli pøipustíme takovouto výstavbu,
pøipustíme výstavbu sídlištì na území
mìsta. Jestli tohle pøipustíme, degradujeme naše krásné mìsto (poøád tomu
vìøím) na periferii velkomìsta. Potvrdíme
fakt, že jsme noclehárnou, protože co
jiného by tady lidé dìlali? Tady není co
jiného dìlat, když kolem sebe máte málo
místa a nemáte kam jít. (Èest tìm, co se
starají o to, abychom kulturnì a spoleèensky neumøeli.) Jak kvalitní sociální
vztahy si vytvoøí lidé v tìchto panelácích poplatných dobì? Kam tohle mìsto
s povolením tohoto a podobných projektù
spìje? Nìkdo to nazývá hybridním,
neladným a hloupým urbanismem a já

sice nestudovala obor, ale jsem
pøesvìdèena, že
se studenti
urbanismu,
architektury a
stavebnictví,
budou k nám
jezdit koukat, jak
tento stupidní
urbanismus
vypadá.
Ta k n a v á s
apeluji! Nedovolme to!!! Apeluji
na obèany!
Apeluji na lidi,
kteøí o tom rozhodují! Neprodejte se!
Neprodejte tohle mìsto! Chtìjte ho mít

krásné. Zahradní mìsto, kde se hezky ne
- bydlí, ale ŽIJE!
M. Jandlová

Roztocký obèan stojící, sedící, èumící…
Odsouzen k socce, tedy k veøejné
dopravì, èekaje na autobus do hlavního
mìsta, takhle pøed osmou hodinou
ráno, stojím a èumím. Co jiného taky,
zima je naštìstí mírná a chodím s
èasovou rezervou, abych si v autobuse
mohl sednout zpravidla mezi mnohem
mladší spoluobèany. Èekám a tak
dennì pár minut sleduji køižovatku se
stopkou - jo, tu køižovatku, kde má být
kruhový objezd. Schválnì, kolik øidièù
respektuje jednu èi druhou stopku, dvì z
mála dopravních znaèek, které v
Roztokách zùstaly? Zùstaòte v klidu, je
to fakt možná i více než 60%, mùžete mi
vìøit. Navíc tam pravidelnì v tu dobu
stojí pøíslušník èi pøíslušnice mìstské
policie s chvályhodným cílem, chránit
dìti na zebøe. Obèas odvážnì vstoupí

do vozovky a zastaví auta, aby dìti
mohly pøejít na druhou stranu, a auta
opravdu disciplinovanì zastavují. To, že
jim tøeba nesvítí svìtla, jak by teda sakra
mìla, mìstského policistu nechá
chladným stejnì jako to zatím nepovinné pøehlížení stopky. No jo, nejsou
pravomoci, však víme. A tak roztocký
obèan stojící, èumící a nevìøící….
A sedící a èumící - a nevìøící? Webové
stránky našeho mìsta krásnì názornì
ukazují, jak tato køižovatka bude za
nìjakou dobu vypadat. No, názornì….
Schyluje se ke kruhovému objezdu, to je
jasné. Na webu najdete obrázky, kde je
hrozivì obludnì mohutná køižovatka
prùjezdná, tedy vlastnì ta stávající, a
decentní, útulný, pomilování hodný
kruhový objezd o velikosti snad tak pro
panenky!
Diblíèek náš
betonový,
kdopak by ho
nemiloval???
Kdo by to
nevolil?!
Chyba je ve
Vás, vážení
ètenáøi! A taky
v zkreslení,
protože nikde
není uvedeno,
že plánky jsou
v krutém
nepomìru
d í k y r o z d í l-

ným mìøítkùm! Nebo-li zkreslení, èili
faleš, která by zejména stavaøùm a
architektùm (!) nemìla opravdu
uniknout. No a pak nedìle - a v Odrazu
to samé, strana 06, navíc s odstavcem,
který chca nechca musíte považovat za
architektonickou literární perlu:
„Centrální travnatý ostrov køižovatky se
stává novým orientaèním prvkem. Je
novým magickým bodem na prùseèících komunikaèních os mìsta.“
MAGICKÝM!
Jako nemágovi, ale ekonomovi mi chybí
alespoò náznak, co stály betonové
„bunkry“ na køižovatkách, co bude stát
jejich odstranìní, jaký je pomìr investic
mezi prùbìžnou køižovatkou a novým
kruhovým objezdem, pravdivé vyjádøení, kolik tento roztomilý diblík sežere
stávajících chodníkù, trávníkù èi fakt jen
3 stromy z parku… A navíc, zlí, leè
pouèení jazykové rozšiøují, zda tato
komunikace nepatøí náhodou kraji, a jak
mùže mìsto tohle vše financovat jako
možné investice do cizího majetku atd.
Jako ekonomovi mi bylo vždycky jasné,
že „zkreslené“ znamená lživé - ostatnì
viz nyní aktuální daòová pøiznání, že jo.
A kdo lže, ten krade, øíká èeské pøísloví.
A kdo krade - v tomto pøípadì moje iluze
o férovosti úøedních informací - ten
zabíjí. V tomto pøípadì nìkdo zabíjí
zahradní a parkovou pohodu dosud
ještì poøád pøíjemného mìsta.
Obèan Roztok Z. Mockovèiak
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Jak jsem nepodepsal petici
Petièní právo je pro nás, kteøí pamatujeme ještì horší doby, než jsou ty dnešní,
úžasná vìc. Petice historicky vždy býval
prostøedek, jak upozornit vrchnost, že
míra její nevšímavosti k lidu obecnému
pøekroèila únosnou mez.
Podepsal jsem ve svém životì øadu petic,
protože vìtšinou se jednalo o inteligentní
požadavky slušných lidí, které je tøeba
podpoøit.
Také jsem, pøiznávám, nìkolik petic
nepodepsal, protože tak nehodlám èinit
jenom proto, že se to ode mnì oèekává.
Nepodepsal jsem ani petice týkající se
zástavby na Panenské, aè bych je pøed
tøemi lety nadšenì podepsal, protože jim
moc nerozumím.
Jedna se týká dokonèení komunikací a
požaduje od mìsta, aby neprodlužovalo
stavebníkovi - Luneta a.s. - lhùtu pro

dokonèení výstavby komunikací a
veøejného osvìtlení.

majitelé platné územní rozhodnutí. Pøes
to nejede vlak - stavìt budou.

Napadlo mì, že to je spíš vìc stavebního
úøadu než mìsta, ale pøedevším signatáøi této petice, možná podcenili fakt,
že pøi nedokonèeném osvìtlení a
komunikacích by pøísnì vzato vùbec
nemìla být zkolaudována ani bytová
výstavba a že kdyby stavební úøad
postupoval vždy tak striktnì, jak nyní
požadují, ještì by nebydleli?

Ze tøí stran ètyøi podlaží, ale petice
požaduje na zbylém obestavìném území
jen dvì podlaží.

Druhá petice požaduje „zachování
souèasného charakteru okolní zástavby.“
Co to je ten souèasný charakter?
Výstavba Lunety - rodinné domy a
ètyøpodlažní bytové domy. Výstavba pana
Bláhy na druhé stranì silnice - ètyøpodlažní bytové domy. Projekt Èeské rozvojové,
podle Lidické ulice - ètyøpodlažní bytové
domy. Ty buï už stojí, nebo mají jejich

Chápal bych petici za regulaci výstavby,
kdyby Panenská byla dodnes polem, a
už oraným èi neoraným. Takovou petici
bych i s radostí podepsal. Ale nyní? Je
trochu pozdì. Chceme tím nastolit
nerovné podmínky pro podnikatele? To se
dá jen tìžko vydávat za spravedlnost…
Když si autoøi petice kupovali byty od
Lunety, starali se o to, jak se na výstavbu
tváøí majitelé sousedních nemovitostí?
Asi tìžko. A teï, když už mají postaveno,
by v tom chtìli bránit dalším zájemcùm?
Je mi líto, ale dostali jsme se do situace,
kdy nelze najít dobré øešení. Vždycky to
bude nìkoho bolet.
Ladislav Kantor

DOST PRÁVA DOST POVINNOSTÍ

prohlásit, že
spoleèenstvím.

Je bìžné, že konzervativci píší s
opovržením o expanzi práv, zvláštì když
jejich prudce rostoucí poèet vede k
poklesu jejich hodnoty. Jsou-li povinnosti
tíživé a nepøíjemné, budeme tím
šastnìjší, èím ménì jich bude a èím
budou ménì závazné. Je to však
zpùsob, jak zajistit cestu ke štìstí?

Politickou úmluvou získáváme „rovné
právo využívat svých schopností,
pozvedat naše domovy, získávat si úctu
a dùvìru našich spoluobèanù“. Co
musíme dát, abychom si zajistili takovou
odmìnu? Vìrnost našemu „vlídnému
programu“ v tom, co je spoleèné
nejrùznìjším zvyklostem: „èestnost,
pravda, ukáznìnost, vdìènost a láska k
èlovìku“.

Naše kultura má pùvod v kultuøe
povinností. My jsme, však pøi jejich
interpretaci, buï velkorysí, tedy
„liberální“; nebo jsme lakomí, tedy
„konzervativní“. Práva tak povìtšinou
známe jako právnì chránìný zájem,
neznajíc žádná morální práva. To je
jeden ze zpùsobù, jakým se naše kultura
práv opírá o kulturu povinností.
Prohibitivní forma tohoto pøikázání pak
vypadá takto: „Nebudeš nesprávnì
interpretovat.“
Mùžeme se ocitnout tváøí v tváø
nesprávné interpretaci našich právních a
morálních vztahù, protože jsme
nevìnovali pozornost rozsahu
povinností. Je to stejné, jako bychom si
mohli pùjèovat peníze a nemít žádné
dluhy. Základem všech fungujících
vztahù je urèení vzájemných „práv a
závazkù“. Náš systém pøitom není pouze
systémem svobody, ale „svobody podle
zákona“, nebo „uspoøádané svobody“.
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Pojem povinností má koøeny v
Mojžíšových Deseti pøikázáních. Jedná
se o vyèerpávající formulaci základù
morálních pøikázání, která lze považovat
za univerzální nezbytnost, vycházející z
povahy závazkù mezi jedinci ve
spoleènosti.
Hranice morálky tvoøí naše vztahy s
ostatními. Vùèi sobì samým se
pohybujeme na pùdì identity, nikoli
vztahu, který vyžaduje dva subjekty.
Sebeláska je jediný protivník ctností,
který nás skrze naše sklony neustále
vede k sebeuspokojení, i když neplníme
své morální povinnosti vùèi ostatním.
K zodpovìdnosti je ale zapotøebí uèit lidi
jejich povinnostem stejnì, jako si osvojují
užiteèné znalosti, jazyky, matematiku,
dìjiny nebo pøírodní vìdy. Zodpovìdnost
vyžaduje od èlovìka dìlat i to, co mùže
být nepøíjemné.
Ti, kdo se domáhají nových práv, si tìžko
dovedou pøedstavit povinnosti, které jsou
ruku v ruce s nimi, nebo jen to, že nová
práva pøinášejí také nové povinnosti, èili
že jsou vlastnì trestem. Ještì tìžší je
uvìdomit si, jaké nebezpeèí znamená
moc bez pøimìøeného spoleèenského
cíle. Až budou všechny tyto požadavky
alespoò do urèité míry splnìny, mùžeme

jsme

právním

Pokud využíváme právo hledat štìstí,
pak máme povinnost usilovat o štìstí
ostatních. Žádný èlovìk nemá pøirozené
právo páchat útok na rovná práva
ostatních. To je vše, v èem by ho mìl i
zákon omezovat; každý èlovìk má
pøirozenou povinnost pøispívat na
nezbytné potøeby spoleènosti a to je vše,
k èemu by ho mìl zákon nutit; a protože
žádný èlovìk nemá pøirozené právo být
soudcem mezi sebou a nìkým druhým,
je jeho pøirozenou povinností podøídit se
rozhodèímu výroku nestranné tøetí
osoby.
Vzhledem k naší „expanzi“ práv z toho
logicky vyplývá, že abychom tato práva
zajistili, musíme odpovídajícím
zpùsobem rozšíøit své povinnosti. Práva
nelze oddìlovat od povinností.
EuHi
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Aktuální èinnost ODS v Roztokách,
stanovisko k mediálním kampaním
zvané „odstranìní soubìhù“ by bylo
zhoršením dopravní obslužnosti nejen
roztockých obèanù, ale i z dalších
spádových obcí. V rámci vyjednávání o
nasazení nízkopodlažního autobusu
nabídl technický námìstek ÈSAD
Kladno perspektivu, že nabìhne výroba
pøímìstských autobusù se sníženou
èástí podlahy, znaènì usnadòující
nástup matek s koèárky a hùøe pohyblivých osob. Bohužel se Rada místního
sdružení musela zabývat i mediální
kampaní kolem starostky, která
poškozuje dobrou povìst mìsta. ODS
nechce (avšak je díky koalièní smlouvì)
být spojováno s nìkterými kroky
starostky. ODS žádné èlánky ani
televizní šoty neinicializovalo, stejnì
jako ani nikdy v minulosti se neuchylovalo k trestním oznámením. Na
vyžádaný rozhovor a položené dotazy
musí pøedstavitelé ODS reagovat po
pravdì a podle svého názoru, a v tom je
nemùže svazovat žádná koalièní
smlouva. Ta byla uzavøena na základì
pøíbuznosti programových cílù a hesel a
na základì respektování volebních

výsledkù. V žádném pøípadì však
nezavazuje k hájení pro nás nepøijatelných postupù. Zcela zásadní námitky
máme k formì „získání“ sponzorských
darù, kde dárce veøejnì protestuje proti
podmínkám, za kterých dar byl
dojednán. Diskuse jak a co bylo øeèeno
by jednoznaènì ukonèil doslovný
pøepis vybraných pasáží zvukového
záznamu jednání zastupitelstva, na
nìmž jsem byl pøítomen, a kde pøedseda kontrolního výboru o tento záznam
požádal. Od té doby jsem vidìl nìkolik
písemných èi ústních žádostí o tento
záznam a spíše hloupé výmluvy, proè
nemùže být poskytnut. Je vìcí pøíslušného politického uskupení, jak se to
ztotožòuje s pøedvolebními sliby, ale my
si myslíme, že èestné a samozøejmé je
záznam poskytnout k doslovnému
pøepisu. Nemusil by nikdo novinám èi
komu pøesnì nebo ménì pøesnì
popisovat onu trapnou scénu.

Mìli jsme krásného, velkého, ètyøletého
kocoura. Mourovatého s bílou náprsenkou a bílýma tlapièkama. Už jej
nemáme. Postarali se o to nìkteøí z
našich spoluobèanù.

zvíøe snažil zranit, pøípadnì zmrzaèit
nebo zabít. Vìtšina lidí má své zvíøecí
miláèky, na které nedá dopustit. Citlivý
èlovìk nestøílí po zvíøeti, i když se mu
tøeba (i pod dohledem svého majitele)
venèí na chodníku. Tato bezcitnost
námi otøásla.

Domù si jej vzala sestøièka z jeho
ordinace a o nemohoucí zvíøe se týden
starala. A že to nebylo nic moc pøíjemného, mi mùžete vìøit. Tito lidí to vše
dìlali ze soucitu a s vyhlídkou, že se jim
jejich péèe nikdy nevrátí.

Kocoura doma neudržíš. Má svùj revír,
po kterém se pohybuje. Chápu, že
nìkterým lidem se to nelíbí. Staèí však
zavolání nebo hození kamínkem a
kocour zahrádku, kde není vítán,
opustí. Na našeho kocoura však vzal
nìkdo vzduchovku a zøejmì ne jednou
podle ètyø diabolek, které mìl v tìle.
Jedna z nich se mu stala osudnou,
protože zasáhla páteø a kocour ochrnul
na zadní polovinu tìla. Nevím, co vede
støelce k tomu, aby se pro nìj nežádoucí

Pøíbìh má ale i druhou stránku. Tìžce
zranìného kocoura našli zcela cizí
spoluobèané a neváhali mu pomoci.
Naložili jej do auta a nechali ho prohlédnout a zrentgenovat ve veterinární
ordinaci v Horomìøicích. Že to nebylo
levné, si umíte jistì pøedstavit. Po
zjištìní, že má v tìle nìkolik diabolek a
je zasažena i páteø, jej pøedali místnímu
zvìrolékaøi, který se snažil pomocí lékù,
dát zvíøeti šanci pøežít. Doufal, že
kocour se z toho mùže ještì dostat.

Stavební sezóna na údržbu a opravy
mìsta je pøed námi a mìsto dosud
nemá pøijatý rozpoèet. ODS vyvìšený
návrh rozpoètu svìdomitì pøipomínkovala a zejména se hlásila k závazkùm
pøedchozího zastupitelstva odstranit
nejkøiklavìjší závady na komunikacích,
mimo jiné ulici Žirovnickou. Kompletní
znìní pøipomínek k rozpoètu, který
bude projednáván na zastupitelstvu 28.
2. 2006 naleznete na webové stránce
ODS Roztoky, když zadáte http://odspz.cz/roztoky, nebo když navštívíte
webové stránky ODS Praha - západ
www.odspz.cz složku „odkazy“, MS
ODS Praha - západ Roztoky. Zde
naleznete aktuální informace a
stanoviska, nebo zveøejòování
stanovisek v Odrazu je s ohledem na
termíny uzávìrek a výrobní lhùty
zdlouhavé. Pøedstavitelé ODS
projednávali rovnìž s krajem návrhy na
úpravy linek autobusù a dùraznì se
postavili proti zámìrùm a úvahám
odboru dopravy ukonèit nìkteré linky na
nádraží s nutností pøestupu na vlak
nebo do jiné linky autobusu. Toto tak

Kontrasty

Ing. Jiøí Landa
Pøedseda místního sdružení ODS
22.2.2007

Teprve po týdenním pátrání jsme se ve
veterinární ordinaci dozvìdìli, že se
našel zranìný kocour. Byl opravdu náš.
Jeho zranìní byla natolik vážná, že je
nepøežil. Tuto smutnou historii nepíši
jako nekrolog za kocoura, ale chtìla
bych zde postavit do kontrastu lidské
chování. Na jedné stranì bezohlednost
a surovost a na druhé stranì soucit a
obìtavá nezištná pomoc. Tìm druhým
patøí náš obdiv a dík. Mezi tìmito
spoluobèany se nám dobøe žije. Kéž by
jich bylo co nejvíce.
Marie Nadrchalová
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Pohádka roztocká
Majestátnì plynula øeka Vltava pod
mìstem pražským, krásným údolím,
plným skal a lesù a za místem dnes
Sedlec zvaným se roztékala, a proto ten
koutek bohulibý a roztoèný zemané a
šlechtici Roztoky nazvali. I vystavìli na
nìm v dobách gotických vodní tvrz,
pøíkopem vodním ji obehnali a pøed
nájezdy lapkù a rytíøù loupežných ji tak
chránili. V století šestnáctém a
sedmnáctém, bohatí pánové, Boryòové
ze Lhoty zvaní, jí pøestavìti kázali a
slavnostní hostiny a zábavy tam konali.
Slovutní mìšané pražští se toho místa
krásného všímati zaèali a Roztoky,
zvláštì ve vìku devatenáctém, zkvétati
zaèaly mìrou nebývalou. V údolí potoka
Únìtického pánové vlivní a kulturní
mnoho domù krásných vystavìli, mezi
tìmi Sakura a Maxmiliánka obzvláštì
prosluly. Proto do Roztok davy pražské
na výlety vydávati se zaèaly. Do kasy
obecní zlatky rakouské proudily,
Roztoky zkvétaly mìrou nevídanou a i
na plošinì náhorní, nad skalami
vltavskými, rozšiøovati se poèaly. I
zalíbilo se tam i národu obecnému a ten
poèal v místech tìch bájných budovati
domky své, zahradami rozkošnými
obehnané, zejména v dobì, kdy tatíèek
Masaryk na hradì pražském dlel. Proto

zjevila se kvìtina na erbu roztockém a
obec ta mìsteèkem zahradním zvána
zaèala býti. Po válce ukrutné zámek
roztocký zušlechtìn byl manufakturou
penicilinovou, pozdìji efedrinovou, a
památka Sira Alexandra Flemminga,
jenž plíseò penicilinovou v laboratoøi své
anglické objevil, uctìna tak byla. Dìlníci
manufaktury té nìkde nocovati museli a
vláda dìlnická jim betonové domy
podivné v Roztokách stavìti poèala. V
létech padesátých, za vlády rudé, v
pøekrásném údolí vltavském magický
ústav jaderný vystavìn byl a davy
badatelù výzkumných též do tìch
palácù panelových nahnány byly, pod
pøíslibem bydla skvìlého. Ale i tak
dostatek luhù a hájù okolo Roztok ještì
zbyl a vážení obèané roztoètí tam na
procházky se svými psíky chodili. I
zželelo se v dobì sametové slovutným
radním roztockým tìch prostor
zbyteèných a s pány bohatými
vyjednávati zaèali. Tito bohatství
nezmìrné v dobách klausovských
získali, nosili vesty, které byly in, a proto
investory nazváni byli. Radní roztoètí
investorùm prostory rozsáhlé pod
pøíslibem pøílivu zlata do pokladny
mìstské pøepustili. Vládcové investièní
stavební boom rozpoutávati zaèali,

Byl to ten slavný den,...
kdy k nám byl zaveden elektrický
proud... Dál už v tom cimrmanovském
songu pokraèovat nebudu, protože pak
uvádí, o jaký proud šlo, a zrovna o ten
støídavý teï nepùjde. A to ani v jednom
ze tøí výroèí, která se na letošní rok se
sedmièkou na konci sešla.
Pokud jezdíte vlakem do Prahy, urèitì
jste už mìli nìkdy to štìstí anebo spíš
pøíležitost svézt se patrovými vagóny s
odsunovacími dveømi, které obèas
nejdou odsunout. Ty dva obstarožní
vagóny táhne elektrická lokomotiva, už
na první pohled neménì obstarožní, na
štítu s velkými èíslicemi 141. A ta má
letos výroèí. Úplnì stejné lokomotivy,
tehdy ještì pod oznaèením E 499.1,
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jsem jako dítko školou ještì nepovinné
užasle pozoroval kdysi u kolínské tratì
v Dolních Poèernicích, a ty nejstarší
exempláøe jsem pøi výjezdu z plzeòské
škodovky ani vidìt nemohl. První kus s
výrobním štítem E 499.001 vyjel totiž
právì pøed padesáti lety. Doèetl jsem
se, že zrovna tenhle veterán ještì
dodnes slouží - a právì tak mnozí jeho o
málo mladší následovníci, vìtšinou z let
1959-1960. Dva nebo tøi se støídají i na
naší trati.
Druhé padesátileté výroèí se váže taky
k elektrickému provozu, dokonce i k té
již zmínìné kolínské trati. Na den 7.
listopadu 1957 (jak jinak) bylo totiž
stanoveno zahájení elektrického

mohutnou kampaò kolonizaèní v Praze
vybubnovati nechali a mnohým
obèanùm movitým sídla rozlièná po
okrajích Roztok a pradávného Žalova
pilnì vybudovali. I námìstí roztocké
zdálo se radním slovutným pøíliš
prostorné býti, prachem støelným
kinematograf rozmetati kázali a
hrabatùm z Trigemy námìstí pod
pøíslibem blaha obecného darovali. I
vztyèili tam trigemští hotel Academic,
centrem kongresovým obdaøený, ba i
tržnici albertskou tam pro blaho národa
postaviti ráèili. Roztoky se staly mìstem
obrovitým, po ulici pražské nekoneèné
záplavy povozù ïábelských prouditi
zaèaly a nepomohly ani tarasy
kamenné, které tam radní pro blaho lidu
pìšího navézti nechali. Obèané roztoètí,
uvìznìní a obehnaní paláci
novogotickými, zaèali zlými býti, nebo
své psíky na lukách prostorných venèiti
již nemohli. I vzešla z nich družina
stateèná, DOST zvaná, která, zvítìzivše
ve volbách obecných, rejdùm pánù
investièních pøítrž uèinila. Plebs
roztocký však v pevnosti kamenné
uvìznìn zùstal i nadále a psíky své
zoufale honí po bulvárech mìsta onoho,
kdysi zahradního a kvìtinového, a dusí
se pøitom vzduchem kouønatým a
penicilinovým.
Ing. Bohumil Štíbr, DrSc

provozu v celém úseku z Prahy do
Èeské Tøebové. Strana urèila, i stalo se,
sláva byla veliká, jak se na budovatelský èin sluší. Další ètyøi mìsíce však
ještì sloužily staré parní mašiny,
protože po slavnostní jízdì byla
elektrizace na trati zase vypnuta „za
úèelem dokonèení výstavby a nedostatkù“, jak se v oficiálních dokumentech
psalo.
To tøetí výroèí spojené s elektrickým
proudem, tedy ovšem tím stejnosmìrným, patøí praotci èeské elektøiny
Františku Køižíkovi. Jistì se bude na nìj
letos vzpomínat, protože by mu bylo
kulatých 160 let. Jo, to byla èeská hlava.
Bez ní by nebyl ani ten slavný den, kdy k
nám byl zaveden elektrický proud...
Z materiálù ÈD Jaroslav Huk
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Proè jsem pøesvìdèen, že na Tyršovì
námìstí má být okružní køižovatka
Køižovatka Tyršova x Masarykova je
dopravnì nejzatíženìjší køižovatka v
Roztokách, souèasnì s nejvyšším
pohybem chodcù. Objemy dopravy
stále rostou a i nadále porostou. Bylo
zde již i dost nehod, èasto s úèastí
chodce. Je naší povinností dbát o co
n e j v y š š í b e z p e è n o s t d o p r a v y.
Souèasný stav køižovatky již dlouho
nevyhovuje. Každé doleva odboèující
vozidlo tvoøí pøekážku, køižovatka
umožòuje rychlý a bezohledný prùjezd.
V souvislosti s výstavbou námìstí v
sektoru A, B (a možná i C), jsem usiloval
o to, aby byla pøebudována i tato
køižovatka a aby regulativy uložené
developerovi námìstí tuto pøestavbu
umožnila. To se psal rok 2000. Všechny
situace pøedkládané firmou Trigema
byly koordinovány s možností zøídit
okružní køižovatku. Na ni byla zpracována studie, ovìøující nezbytnou velikost a
hrany obrubníkù tak, aby Trigema tento
zámìr nezhatila. Proè okružní køižovatku: protože srovnatelnì výkonná a
bezpeèná by musela mít øadicí pruhy
doleva a musela by být svìtelnì
signalizovaná. Ta je však provoznì
nároèná, vyžaduje údržbu, a nezabrání

rychlému prùjezdu bezohledných øidièù
a je dokonce plošnì nároènìjší. Proti
tomu okružní køižovatka donutí každého
pøimìøenì zpomalit, usnadòuje
napojení z vedlejších smìrù, umožòuje
plynulý prùjezd a je podstatnì bezpeènìjší i pro chodce. Nikdo nemùže
pøehlédnout, že právì z tìchto dùvodù
rostou v øadì mìst i mimo nì okružní
køižovatky jako houby po dešti všude
tam, kde chtìjí bezpeènìjší ale plynulou
dopravu. Mìl jsem pøedstavu, že mìsto
zpracuje dokumentaci pro územní
øízení, získá územní rozhodnutí a
dotlaèí kraj jako majitele prùjezdní
komunikace, aby køižovatku zainvestoval. Bohužel naivita, nevhodná do
Roztok. Pøi zadání dokumentace pro
územní rozhodnutí vložil do zadání
pøedchozí pan starosta i „srovnávací
studii okružní a prùseèné køižovatky“. A
tak místo dokumentace máme na konci
roku 2006 jen srovnávací studii,
doporuèující okružní køižovatku a
dokumentující, jak by musela vypadat
prùseèná, aby odpovídala blížícím se
dopravním zátìžím. Stavební komise je
v naprosté pøevaze pro okružní
køižovatku. Diskuse na webu mìsta

rovnìž jednoznaènì preferuje okružní.
Èlenùm rady a starostovi jsem pøedal na
podzim soubor odborných pojednání a
smìrnic, proè se mají v zájmu bezpeènosti a plynulosti dopravy zøizovat
okružní køižovatky. Nová starostka však
z nìjakého (mne nesrozumitelného)
dùvodu je pro køižovatku prùseènou, a je
pro zahájení veøejné diskuse. Nic proti
diskusi, ale my pøešlapujeme, jiné obce
konají a získávají peníze. Uplynulo šest
let. Námìstí stojí, na rozbité vozovce
køižovatky se nezmìnilo nic. Nìkdo o
mne prý v hospodì roztrušuje, že mi
musí jít o miliony, když se tak beru o
okružní køižovatku. Že by mi šlo o
dobrou vìc si nepøipustí ani na okamžik.
Okružní køižovatka mùže být i velmi
vkusnì provedená s upraveným
støedním ostrovem tak, jak nemùže
prùseèná køižovatka nikdy vypadat. I
proto se do daného prostoru hodí.
Jak dlouho ještì pùjdeme odnikud
nikam?
Ing. Jiøí Landa, Pøedseda komise
stavební a rozvoje mìsta za ODS,
Èlen komise dopravy Støedoèeského
kraje za ODS, 4.2.2007

Jaký byl rok 2006 v Roztokách - úhel pohledu
V Odrazu jsem si pøeèetl již nevím od
koho shrnutí, co se v roce 2006 v
Roztokách událo. Musím øíci, že mne
zaujaly zcela jiné události. Mám prostì
jiné vidìní svìta. A tak Vám pøipomenu
ty, které mne zaujaly. Mìsto má
koneènì námìstí, stalo se mìstem. Má
najednou obchody, které tu nikdy
nebyly, má velkou a zjevnì oblíbenou
samoobsluhu. Má i nový hotel, restauraci a sál. A fungující vìžní hodiny. Pøibylo
tu mnoho nových obyvatel, kteøí si tu
poøídili za veliké peníze bydlení.
Koneènì po øadì let se zaèala stavìt
pøeložka silnice od Prahy. Zbaví nás
èekání u závor, zbaví nás úzké a
nerovné silnice Tøešòovkou. Když se
zaèalo, tak už se doèkáme.

Archeologové nalezli významné
vykopávky osídlení podle øeky. Mají
radost a peèlivì nálezy dokumentují.
Byla rozšíøena mateøská škola,
pøístavba byla zvládnuta rychle, i když
ne bez potíží. Díky obèanské iniciativì
se podaøilo významnì zabránit šíøení
zápachu z chemické výroby, a to bylo z
odpadních vod, nebo z vlastní chemické
v ý r o b y. B y l a v y b u d o v á n a n e b o
pøebudována øada høiš. Nepodaøilo se
moc pohnout s komunikacemi a
chodníky. Byla po øadì let odkladù
zastupitelstvem zahájena zmìna
územního plánu, s cílem ochránit
zejména veøejný zájem a plochy pro
infrastrukturu. Ve škole to vøelo. ODS
vyhrála parlamentní volby. V komunál-

ních se propadla na druhé místo. Mìla
nevýraznou kampaò, byla pod soustøedìnými útoky, spoléhala se, že lidé vidí,
že se pro nì nìco dìlá. Je to málo.
Kampaò všechno špatnì, všechno se
musí dìlat jinak zvítìzila. A tak teï s
ohledem na druhý výsledek pøihlížíme,
jak a v èem to bude lepší.
Nesmí nám to vzít ani chu, ani zodpovìdnost. Zdaleka ne všechno z dìní
posledních dnù se nám líbí. I když nás
snad ani není vidìt, je nás slyšet jak v
Radì, tak zastupitelstvu a komisích.
Ing. Jiøí Landa
Pøedseda místního sdružení ODS
4.2.2007
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Vánoèní roztocké námìstí
Na sklonku roku 2007 jsem se po delší
dobì dostal ze studií domu do Roztok,
abych si v klídku a v pohodì užil Vánoce
a sváteèní volno v rodinném kruhu.
Touto dobou bylo již také dostavìno
naše nové námìstí, jehož vznik
provázely leckteré diskuze, ale i vøelá
oèekávání. A tak jsem si øekl, že bych se
mìl asi taky zajít podívat na to naše
nové roztocké námìstí, které tady je
sice již odedávna, ale nikdy se netváøilo
dost hrdì na to, že by to mìlo být to naše
Tyršovo námìstí. A tak jsem byl zvìdav,
jak to všechno dopadlo. Šel jsem se
podívat na naše nové námìstí a byl
jsem pøekvapen rùznými vìci.
To, že architektura nového námìstí
nepatøí zrovna mezi tu povedenou,
souèasnou a moderní, to jsem vidìl už v
nabízeného projektu - vizualizacích.
Myslím, že již od prvopoèátku, kdy se
„reálnì“ zaèalo mluvit o dostavbì
námìstí, se na celý mìstský prostor
mìla vypsat jedna veøejná architektonická soutìž. Takové zadání mohlo být
atraktivní v mnoha smìrech pro
spoustu architektonických ateliérù i pro
obèany mìsta. Soutìž mìla pøinést
možnost výbìru a porovnání, které je
vždy nutné, pokud se má o nìèem
svìdomitì rozhodnout, obzvláš jde-li o
nový mìstský prostor. V
neposlední øadì zde mohl být
o roztocké dìní pozitivní
mediální zájem. Veøejná
soutìž se však nekonala, a
tak buïme rádi aspoò za to, co
máme.
Hned první vìc, které jsem si v
tento vánoèní èas nemohl
nevšimnout, byl smutný a
shrbený - jakoby se stydìl,
což se mu nedivím - vánoèní
strom uprostøed námìstí,
pøipomínající pøerostlé a
rádoby ozdobené pometlo. A
který jenom vzdálenì
pøipomínal hrdé a bohaté,
pøiznávám leckdy až kýèovité,
vánoèní stromy z jiných
èeských èi evropských mìst.
Velmi milým, moderním a
pozitivním prvkem v samot-
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ném centru námìstí bude zejména v
letních mìsících nová kašna s vodotryskem, který vždy osvìží vzduch v
parných srpnových dnech. Podle mého
názoru voda do mìstského parteru
patøí. Rovnìž zvolený mobiliáø na první
pohled nevypadá špatnì, i když jsem se
na chvíli posadil na již druhé exempláøe
lavièek, které musely nahradit ty
ukradené - èeská nátura se nezapøe.
Pøístup na centrální prostor námìstí a
do nového supermarketu ze smìru
Jungmannovi ulice a ulice Jana
Palacha (pøístup pro znaènou èást
obyvatel Roztok) však již trochu
pokulhává. Schodištì od supermarketu
vede sice pøímo k pøechodu pro chodce
s Jungmannovou ulicí, ale jinak celý
svah záhonù mezi objektem a køižovatkou je znaènì bariérový a nutí èlovìka k
zamyšlení nad variantou jeho obejití.
Dále pøístup z ulice Jana Palacha je
možný buï „skrz“ parkovištì pro
zákazníky obchodu anebo stísnìným
prùchodem. Tedy nástup na námìstí je
z této èásti mìsta celkem nedùstojný.
Pominu-li architektonicko-urbanistické
chlouby èi nedostatky, upoutalo mì i
nìco jiného. Možnost zaskoèit si do
samoobsluhy pro cokoliv a v kteroukoliv
ranní, denní èi veèerní dobu, nám

skvìle nabízí nový supermarket hned u
MHD, což ocení jistì mnoho lidí. Ale
když jsem nakukoval do výkladcù
dalších menších obchùdkù, zaskoèilo
mì, proè nìkteøí živnostníci mají
otevírací dobu nastavenou tak, aby se k
nim do obchodu dostali leda dùchodci s
hromadami volného èasu nebo dìti na
prvním stupni základní školy, natož pak
roztocký pracující lid, dojíždìjící dennì
vesmìs do Prahy za svým pracovním
uplatnìním. Já bych si nové obchody a
služby v mém novém námìstí dokázal
pøedstavit dostupnìjší, protože jsem si
s pøíchodem nového námìstí sliboval,
že noví živnostníci se budou snažit
nabídnout to, co ti pražští, aby se
Roztoky staly se svou nabídkou služeb
a obchodù sobìstaèným mìstem.
Venku na novém dláždìní prodávali
rybáøi živé vánoèní kapry, a tak jsem si
alespoò dvì statné ryby koupil.
Asi už navždy však na námìstí bude
chybìt opravdové kino èi divadelní sál a
taky radnice, která dokonce mìla
možnost povýšit tento prostor na
„radnièní námìstí“, ale pøesto pøeji
našemu novému námìstí, a se mu daøí
a lidi si ho oblíbí.
Zdenìk Vávra
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V cílové rovince se nepøepøahá
V úterý pøed zasedáním našeho roztockého zastupitelstva se ve Slaném sešla
valná hromada zájmového sdružení
právnických osob Pøemyslovské støední
Èechy, kde zastupuji „náš“ dobrovolný
svazek obcí. Sešel se nás ve Slaném
úctyhodný poèet, 23 lidí reprezentujících
25 èlenù sdružení (dva jednotlivci mìli
povìøení od dvou subjektù), tedy obvyklý
problém s dosažením usnášeníschopného poètu vùbec nehrozil (sdružení má
nyní vèetnì dvou novì pøijatých podnikatelù 30 èlenù).
Valná hromada byla svolána jednak kvùli
uzávìrce minulého roku, jednak proto,
abychom schválili strategii zpracovanou v
rámci programu Osvojování schopností,
a také proto, že se naplnil èas pøedchozího vedení a bylo nutno pro rok 2007 zvolit
nové orgány.
Vlastní valné hromadì pøedcházelo
jednání pøedstavenstva, na nìmž jsme se
snažili pøipravit všechno tak, aby se naše
zasedání netrvalo pøíliš dlouho - ale stejnì
jsme nìkteré vìci museli rozseknout až v
plném poètu. Viníkem jsou neúprosná
pravidla programu LEADER, která
stanoví, jak poèetnì musí být zastoupeny

v orgánech jednotlivé skupiny subjektù
zaèlenìných do zájmového sdružení
(obcí a svazkù obcí nesmí být více než
podnikatelù).
Nebudu uvádìt složení všech ètyø
struktur, které se na práci sdružení
podílejí (pøedstavenstvo, výbìrová
komise, programový a monitorovací
výbor a revizní skupina), omezím se jen
na nejdùležitìjší fakta. V èele devítièlenného, jen mírnì obmìnìného pøedstavenstva zùstala stará sestava - únìtický
starosta Vytiska (zastupující Spolek pro
obnovu únìtické kultury) jako pøedseda,
místostarosta Slaného (které do sdružení
vstoupilo „historicky“ samostatnì)
Bartoníèek jako jeho zástupce a nyní již
bývalá tajemnice Saifrtová z Velvar
(oficiálnì za Silnice Slaný) jako výkonná
øeditelka, mezi èleny pøedstavenstva jsem
byl zachován také já. Roztoky budou mít
zastoupení i ve výbìrové komisi, které
bude pøedsedat Jitka Tichá, reprezentující v zájmovém sdružení Roztoè (jen pro
vysvìtlení - výbìrová komise posuzuje
podle pøedem stanovených kritérií
projekty, z nichž se vybírají ty, na nìž
bude pøi rozdìlování penìz pøiøèena

dotace, pøedsednictvo výbìr potvrzuje).
Tìsnì pøed cílem se nepøepøahá - a my
jsme opravdu už cíli na dohled. V cílové
rovince pro LEADER 2007-2013. Naše
výkonná øeditelka se vydala na ministerstvo zemìdìlství, které bude o tomto
programu rozhodovat, a získala už
podrobnìjší informace o tom, jak to bude
s pøípravou na LEADER 2007-13
vypadat. Tak pøedevším jsou už známy
(anebo aspoò) navrženy) termíny. K
31.3.2007 by mìl být program vyhlášen a
místní akèní skupiny mají pak mìsíc na
to, aby pøedložily MZe Strategický plán
LEADER, jak se oficiálnì „pøihlašovací“
dokument jmenuje. Práce na nìm nás
tedy nyní èeká - po jeho schválení valnou
hromadou musí být totiž ještì parafován
starosty všech obcí, které v regionu jsou a
jsou v nìkterém svazku obcí anebo
prostøednictvím nìjaké neziskové
organizace nebo podnikatele do nìj
zapojeny. A tìch je na osmdesát.
Splní-li se zatím navržený harmonogram
ministerstva zemìdìlství, pak by do
konce srpna mìly být s vybranými
sdruženími v programu LEADER 20072013 sepsány smlouvy.
Jaroslav Huk

33

