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ÚVODEM

Vážení spoluobčané!

Rada města schválila reorganizaci městského úřadu. Vý-
chodiskem pro změny byly poznatky, které vzešly z per-
sonálně-procesního auditu. Ten byl zadán ještě minulým 
vedením města. Došlo ke vzniku nových odborů: Odbor 
kancelář vedení města, Odbor územního plánování a sta-
vební úřad, Odbor vnitřních věcí, Odbor sociální a DPS 
a Odbor správy, rozvoje města a životního prostředí. Se 
změnami souhlasila i odborová organizace. Na pozice ve-
doucích výše zmíněných odborů jsou vypsána výběrová 
řízení. Do doby, než budou vedoucí vybráni, byli řízením 
pověření pracovníci z řad současných zaměstnanců. Vě-
řím, že tyto změny přispějí k lepšímu fungování městského 
úřadu tak, abyste především vy, občané Roztok, byli s prací 
našich úředníků maximálně spokojení. Přehled všech pra-
covníků i s kontakty najdete na webových stránkách města 
a také na dalších stránkách Odrazu.

Spolu s Kladnem máme nového senátora, kterým se stal 
Jiří Dienstbier ml. Ten získal většinu v obou kolech voleb 
jak v celém senátním obvodu, tak v Roztokách samot-
ných. Věřím, že se k nám nejen brzo přijede podívat, ale že  
o Roztoky projeví i hlubší zájem.

Zastupitelstvo i Rada města přijaly nové jednací řády. Do-
šlo ke stanovení jasných pravidel pro zveřejňování zápisů 
a záznamů z jednání, k celkovému zpřehlednění a přede-
vším k zavedení principu veřejného a jmenovitého hla-
sování. Veřejnost si tak bude moci vždy zkontrolovat, jak 
každý ze zastupitelů hlasoval při projednávání konkrétní 
záležitosti.

Rada města doporučila ředitelkám mateřských škol uplat-
ňovat při přijímání dětí tato zjednodušená kritéria: děti  
v posledním roce před zahájením povinné školní docház-
ky, dále děti s trvalým pobytem v Roztokách, jejichž ale-
spoň jeden z rodičů má v Roztokách také trvalý pobyt,  
a následně děti v pořadí podle věku od nejstarších. Dou-
fám, že tato zjednodušená pravidla přispějí ke spravedlivé-
mu přijímání dětí do mateřských škol.

Jsem velice rád, že se nám podařilo získat grant od Nadace 
ČEZ na obnovu praporu roztockého Sboru dobrovolných 
hasičů a na oslavu 130. výročí jejich založení.
Díky tomuto grantu ušetříme z městského rozpočtu více 
než 140 tisíc Kč. Nadaci za to velmi děkuji. Jsem přesvěd-
čený, že budeme v získávání grantů a dotací ještě úspěšněj-
ší, především co se týče dostavby naší základní školy.

S přáním hezkých jarních dnů

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Rada města se sešla v měsíci březnu 
dvakrát. První jednání se uskutečnilo 
9. března,  druhé 23. března 2011.
Kromě běžné agendy, jako je zpráva 
městské policie, projednání zpráv z ko-
misí a harmonogram dalších jednání 
RM, byla na programu řada důležitých 
bodů. 
RM se zabývala rozborem uložených  
a vymožených pokut (měst. policií  
i MÚ). Bylo zjištěno, že v době, kdy 
činnost finančního odboru MÚ vyko-
návala externí firma, nedocházelo k dů-
slednému vymáhání uložených pokut a 
pohledávek. To se teď zásadně změní, 
mj. i tím, že nezaplacené pokuty budou 
vymáhány právní cestou. 

Nová kritéria pro přijímání dětí do MŠ
Rada přijala nová kritéria pro přijímá-
ní dětí do mateřských škol. Dosud měla 
každá ředitelka MŠ nastavena jiná pra-
vidla, což snižovalo transparentnost při-
jímacího procesu v očích veřejnosti. 
Absolutní přednost při přijímání k před- 
školnímu vzdělávání budou mít děti 
s trvalým pobytem v Roztokách v po-
sledním roce před zahájením školní 
docházky, což je zákonná podmínka.  
S ohledem na trvající omezenou kapaci-
tu roztockých MŠ budou dále přijímány 
pouze děti s trvalým pobytem v Roz-
tokách, jejichž alespoň jeden z rodičů 
zde má také trvalý pobyt. Děti budou 
přijímány podle věku, a to od tří let  
a starší, hlásící se k celodennímu provo-
zu. V případě volných míst pak budou 
přijímány ostatní děti dle uvážení ředi-
telek MŠ. Seznamy přijatých dětí budou 
k nahlédnutí u ředitelek MŠ.

Patří citybloky na Lidickou?
Zajímavá diskuse se rozvinula ohledně 
návrhu dobrovolných hasičů na odstra-
nění betonových zábran na komunikaci, 
tzv. citybloků. Tyto pasivní regulátory 
dopravy rozmístilo město již před asi  
12 lety ve snaze zklidnit provoz na Li-
dické třídě. Neprošlo žádné variantní 
usnesení v této věci, znamená to tedy, že 
současný stav trvá.

Dotace neziskovkám a na kulturní 
granty rozděleny.
RM také po dosti bouřlivé diskusi 
schválila na návrh kulturní komise roz-
dělení dotačních finančních prostředků
na podporu 21 neziskových organizací 

ve městě a na kulturní granty na 1. po-
loletí letošního roku (19). Celkový ob-
jem vyčleněných finančních prostředků
v rozpočtu města neumožňuje pokrýt 
veškeré požadavky těchto organizací, 
umožňuje jim však zajistit alespoň zá-
kladní existenční či provozní podmínky. 
O třech největších dotacích (TJ Sokol, 
Roztoč a SK Roztoky – fotbal) rozhodne 
zastupitelstvo.

Kapacita hřbitova 
RM se zabývala i otázkou rozšíření obec-
ního hřbitova, resp. případného založení 
nového. Rozšíření současného hřbitova 
na Levém Hradci je limitováno skuteč-
ností, že se nachází přímo v centru Ná-
rodní kulturní památky a archeologické 
rezervace. Založení nového hřbitova za 
obcí by bylo spojeno s nemalými nákla-
dy, neboť pozemky přicházející v úvahu 
nejsou v majetku obce.
Rada se též zabývala zebezpečením re-
kultivované skládky Holý vrch, která se 
stala oblíbeným místem divokých terén-
ních jízd čtyřkolek. Tato lokalita bude 
nyní pod zvýšeným dohledem strážní-
ků městské policie (blíže tento problém 
osvětlil svým článkem v č. 3/2011 M. 
Štifter).
RM se též rozhodla pronajmout (for-
mou obálkové metody) obecní byt 1 + 
1 v zadním traktu domu č. p. 21 v Ná-
dražní ulici.

Zlepšení kvality veřejného osvětlení
RM se též zabývala otázkou kvality a in- 
tenzity veřejného osvětlení v centru 
obce, zejména na Masarykově ulici a ul. 
J. Palacha., které bylo kritizováno. Sil-
nější výbojky tento problém doufejme 
do značné míry vyřeší, ovšem patrně jen 
do doby, než se např. na J. Palacha olistí 
koruny stromů. 

Z bodů jednání 23. 3. 2011 vybírám ná-
sledující.

Velká reorganizace městského úřadu
Stěžejním bodem jednání, jemuž před-
cházela i koaliční schůzka, byl návrh 
paní tajemnice na reorganizaci měst-
ského úřadu, největší od roku 1990. Od-
bor životního prostředí a odbor správy  
a rozvoje města byly sloučeny v jeden 
odbor. Naopak správní odbor byl rozdě-
len na dva, odbor vnitřních věcí a odbor 
sociální a DPS. Stavební úřad se mění 

na odbor územního plánování a staveb-
ní úřad. Dosavadní kancelář starosty se 
mění na odbor kancelář vedení města. 
Se zánikem příslušných odborů zanikají 
i pracovní pozice jejich vedoucích. Na 
místa vedoucích nově vzniklých odborů 
budou vypsána výběrová řízení. Po vy-
hodnocení výsledků výběrových řízení 
nastane logicky druhá etapa reorganiza-
ce, neboť někteří současní pracovníci se 
mohou stát nadbytečnými. 

Školství opět v centru pozornosti rady
Další blok se týkal školství. RM dala 
souhlas s uzavřením dohody s obcí 
Úholičky o zajištění povinné školní do-
cházky pro děti s trvalým pobytem v Ú- 
holičkách – ovšem za podmínky úhrady 
neinvestičních nákladů na žáka. V sou- 
časné době dochází do Roztok (resp. 
Žalova) 15 dětí z této sousední obce.
S uspokojením vzala RM na vědomí pří-
znivý výsledek inspekce ČŠI v základní 
škole.
RM též přijala zásadní rozhodnutí týka-
jící se dostavby základní školy. Doporu-
čila zastupitelstvu ukončit realizaci pří-
pravných prací podle projektu ateliéru 
Chalupa architekti a předkládá ZM ke 
schválení nový investiční záměr dostav-
by s finančním limitem cca 100 mil. Kč.
Shodla se na tom, že původní projekt 
(tzv. úsporný) je z hlediska obce neu-
financovatelný (200 mil. Kč bez DPH),
a navíc je problematický i koncepčně, 
když jeho základní ideou je vytvoření 
vnitřního atria spojením staré budo-
vy s novou. To je technicky, finančně 
i provozně velmi náročné řešení, které 
nepodporuje snahu školy i města na na-
výšení kapacity ZŠ. 
RM též projednala a schválila nová pra-
vidla pro zadávání veřejných zakázek, 
tj. zakázek malého rozsahu. Dosavadní 
pravidla byla značně liberální, nová jsou 
naopak velmi striktní. Smyslem je po-
chopitelně dosáhnout finančních úspor,
i když lze očekávat jisté zvýšení admi-
nistrativní náročnosti. 
RM se též rozhodla vypsat poptávkové 
řízení na zajištění komplexních práv-
ních služeb pro město. 

Dílčí změna územního plánu Na 
Panenské I se odkládá
Místostarosta St. Boloňský předložil též 
návrh na dílčí změnu územního plánu 
v oblasti Panenská I, kde jedna řada 

O čem jednala městská rada
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rodinných domů byla postavena v úze-
mí nerušící výroby a služeb (šedé pás-
mo územního plánu), což je v rozporu  
s platným územním plánem města. Sta-
vebníci však byli uvedeni v omyl staveb-
ním úřadem, který v územním rozhod-

nutí o umístění stavby obytné zóny Na 
Panenské I (v roce 2000 a opakovaně  
v roce 2002) uvedl v rozporu se skuteč-
ností, že záměr staveb je v souladu se zá-
vaznou a směrnou částí územního plá-
nu. Z důvodu finanční náročnosti této

samostatné změny doporučila RM tuto 
chybu napravit v rámci připravovaného 
nového územního plánu sídelního útva-
ru Roztoky. 

Stanislav Boloňský
místostarosta

se sešlo ke svému jednání 2. 3. 2011. 
Jeho program nebyl příliš rozsáhlý, ale 
některé body agendy měly velkou důle-
žitost.

Regulační plán pro Tiché údolí
RM znovu projednala a schválila regu-
lační plán pro Tiché údolí, který pro 
formální chybu při zveřejnění nenabyl 
na podzim loňského roku účinnosti. 
Neprošla však (o jediný hlas) druhá část 
usnesení navrhující zahájení zpracování 
změny č. 1 tohoto regulačního plánu, 
která by měla řešit zástavbu v oblas-
ti Maxmiliánky a současně umožnila 
majiteli dalších konkrétních stavebních 
pozemků v Tichém údolí (u vinného 
sklepa) jejich využití ke stavbě rodin-
ného domu. Po několika neúspěšných 
pokusech prošlo až usnesení ukládající 
MÚ vstoupit v jednání s vodoprávním 
úřadem MÚ Černošice a požadovat od 
něj stanovení záplavové zóny Únětické-
ho potoka v oblasti Maxmiliánky, neboť 
nevydání tohoto závazného stanoviska 
orgánu státní správy, na které město 

čeká již téměř rok, blokuje další jednání 
o případné výstavbě v této oblasti.
Zastupitelstvo těsnou většinou rozhodlo 
o tom, že neakceptuje žádnou z nabídek 
zájemců o koupi pozemku V Úvoze, ne-
boť trvají právní pochybnosti o (původ-
ních a současných) hranicích pozemku.

Dostavba základní školy
Dlouhá debata se vedla kolem klíčové-
ho bodu jednání, a to dostavby základ-
ní školy. V současné době má město 
zpracovanou kompletní dokumentaci 
pro stavební řízení od firmy Chalupa
architekti, s. r. o. Na realizaci tohoto 
– již „úsporného“ – záměru za 200 mil. 
Kč však město nemá a s velkou pravdě-
podobností nebude mít finanční pro-
středky (a to ani s případným bankov-
ním úvěrem a státní dotací). Vzhledem 
k tomu, že počet dětí každým rokem 
narůstá o cca 3 třídy, není možné če-
kat a doufat, že nám někdo „nahoře“ 
s naší zoufalou situací pomůže. Proto 
jsem předložil návrh vycházející ze zá-
věrů pracovní skupiny pro dostavbu ZŠ 

zpracovat zcela nový investiční záměr, 
který bude respektovat reálné finanční
možnosti města i kapacitní potřeby ZŠ. 
Limit pro výdaje na vlastní výstavbu ne-
smí převýšit 100 mil. Kč. Tento návrh 
byl přijat významnou většinou přítom-
ných zastupitelů (14 pro).
Zastupitelstvo též schválilo název nové 
ulice v lokalitě Na Dubečnici (u Tes-
ka), dosud uváděná jako Bezejmenná. 
Vzhledem k tomu, že linie ulice prak-
ticky kopíruje katastrální hranici mezi 
Roztokami a Žalovem, nese tato ulice 
název „Na Pomezí“. 

Kdy můžete přijít na jednání ZM
ZM si též schválilo nový jednací řád  
a harmonogram svých (řádných) za-
sedání v roce 2011. Ta se budou konat  
6. 4., 11. 5., 15. 6., 17. 8., 21. 9., 2. 11.  
a 7. 12. 2011. Jen dodávám, že všechna 
jednání zastupitelstva jsou již více než 
150 let veřejná!!!

Stanislav Boloňský
místostarosta

Březnové zastupitelstvo 

V doplňovacích volbách do Senátu ve 
volebním obvodu Kladno byl v dru-
hém kole zvolen právník Jiří Dienstbier 
mladší (ČSSD), 41letý syn zesnulého 
senátora a bývalého ministra zahraničí 
ČSFR. Ve druhém kole získal 65,14 % 
hlasů, zatímco jeho soupeř, kladenský 
primátor Dan Jiránek (ODS), 34,85 % 
odevzdaných hlasů. Jde o časově omeze-
ný mandát, jen do roku 2014.
Jiří Dienstbier s převahou vyhrál již prv-
ní kolo, kdy k jeho zvolení mnoho ne-
chybělo – získal 44,3 % hlasů (D. Jiránek 
27,2 %).
Nikdo z dalších 7 kandidátů oba favo-
rity v prvním kole vážněji neohrozil. 
Na třetím pořadí se umístil komunista 
Zd. Levý (8,9 %), dále L. Kvapil (Sta-
rostové + TOP 09) 7,5 %, J. Bobošíková  
7,3 %. Zbývající drobné zisky si ro-

zebrali ostatní kandidáti (od 0,7 do  
2,1 % hlasů). Výsledky v Roztokách se od 
celkových příliš nelišily. V prvním kole 
získal J. Dienstbier 42,2 %, D. Jiránek 
24,9 %. Výrazněji zde uspěl L. Kvapil se 
16,9 % hlasů. Slabší výsledky oproti cel-
ku vykázali v Roztokách Zd. Levý (4 %)  
a J. Bobošíková (5 %).
Ve druhém kole získal v Roztokách  
J. Dienstbier 58,86 % a D. Jiránek  
41,13 % hlasů.
V prvním kole byla volební účast  
24,8 % registrovaných voličů, ve dru-
hé ještě horší, 17,63 %!!!, v Roztokách  
18,1 %. Tato chabá volební účast by měla 
vést k hlubšímu zamyšlení. Zdá se, že obec-
né znechucení politikou stále narůstá  
a prestiž Senátu dále klesá. Vymlouvání 
se některých voličů na nedostatek vhod-
ných kandidátů, např. v případě těchto 

voleb, je mimo realitu. Domnívám se, že 
vybrat si mohli přívrženci stran celého 
volebního spektra. 
Patrně nejnižší volební účast byla v Ho-
lubicích, pouhých 7,5 %! Výsledky v této 
obci jsou kuriózní i z jiného hlediska. 
V prvním i druhém kole získali oba 
hlavní favorité vyrovnaný počet hlasů. 
Voliči, kteří v prvním kole volili jiného 
kandidáta, prostě k druhému kolu ne-
šli. Zajímavé je, že J. Dienstbier výraz-
ně zvítězil i na Kladně, kde převálcoval 
zdejšího primátora v poměru 66,56 % 
ku 33,43 % hlasů. Nezvyklé je srovnání 
výsledků dvou malých sousedních obcí, 
Lichocevse a Okoře. V Lichocevsi získal 
J. Dienstbier 70,5 %, zatímco v Okoři jen 
33,33 %, kde naopak zvítězil D. Jiránek  
s 66,66 % hlasů. 

Stanislav Boloňský

Novým senátorem zvolen Jiří Dienstbier mladší
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Městský úřad Roztoky zastoupený tajemnicí MÚ vyhlašuje
výběrová řízení na úředníky:

Pracovní místa vedoucích odborů MÚ:
1. Správy, rozvoje města a životního prostředí
2. Územního plánování a stavební úřad
3. Sociálního a DPS
4. Vnitřních věcí
5. Kancelář vedení města

Platové zařazení všech těchto pracovníků je v 10. platové třídě
Termín pro podání přihlášek je do 26. dubna 2011
Podmínky výběrového řízení, další požadavky a podrobnosti jsou uvedeny na 
úřední desce a webových stránkách města.

Výběrová řízení na obsazení dalších pracovních míst:
a) vedoucí oddělení životního prostředí
b)  referent výběrových řízení Odboru správy a rozvoje města a životního 

prostředí
c) referent školství Odboru vnitřních věcí
d) referent Odboru kancelář vedení města

Termín pro podání přihlášek je do 2. května 2011.
Podmínky výběrového řízení jsou uvedeny na úřední desce a webu města.

MÚ Roztoky též vypsal výběrové řízení na místo úředníka-referenta finanční 
a daňové správy v odboru financí. V tomto případě se přijímají přihlášky 
do 19. dubna 2011. 

Městský úřad 
v průběhu 
reorganizace
V současné době probíhá reorganiza-
ce Městského úřadu, s níž jsou spojeny 
i personální změny a změny označení 
jednotlivých odborů. Zatím ale nedo-
chází k žádné zásadní změně v umístění 
jednotlivých pracovišť, takže úředníky 
s příslušnou agendou najdete tam, kde 
jste byli zvyklí je navštěvovat.
Pro naše novější spoluobčany uvádím, 
že v hlavní budově na Nám. 5. Května 2 
je v přízemí umístěna podatelna, odbor 
financí včetně pokladny. Též tam nalez-
nete oddělení životního prostředí a za-
sedací místnost.
V prvním patře sídlí odbor vedení měs-
ta, pan starosta J. Jakob, místostarostové 
St. Boloňský a R. Šefr a paní tajemnice 
A. Mezková. Také tam naleznete druhou 
část odboru správy a rozvoje města a ži-
votního prostředí. V zadní části budovy 
sídlí nadále Odbor územního plánování 
a stavební úřad.
V druhé budově MÚ Jungmannova 
1020 naleznete odbor vnitřních věcí 
(školství, matrika, evidence obyvatel), 
Odbor sociální a DPS (sociální proble-
matika, dávky a provoz DPS).
Telefon na ústřednu se nemění, po vy-
točení čísla 200 400 211 vás hlasová 
schránka vyzve ke upřesnění příslušné 
linky.
Do městské knihovny se dovoláte na 
telefonní číslo 220 911 751, do Technic-
kých služeb na 220 912 059.
Městská policie má číslo 220 910 468 
a mobil 602 666 458.
Po skončení reorganizace uveřejníme 
kompletní telefonní seznam úřadu včet-
ně umístění jednotlivých pracovišť.

St. Boloňský
místostarosta

Poslední březnový den jsme v síni Zdeňky Braunerové vítali na třicet roztockých 
miminek. Byl to pro mě velmi milý zážitek. Doufám, že se atmosféra líbila jak ma-
lým Roztočánkům, tak jejich rodičům. Děkuji kolegyním z městského úřadu za 
pečlivou přípravu. Rodičům ještě jednou gratuluji a dětem přeji především hodně 
zdraví, ale i štěstí a radosti. Jan Jakob, starosta

Vítání miminek

Úprava v jízdním řádu autobusů
Z vůle kraje byl zrušen jeden spoj auto-
busové linky 340, který jezdíval v 8:00 
z Dejvické a v 8:37 z Levého Hradce 
(resp. v 8:43 z Tyršova náměstí) zpět. 
Předchozí spoj, který jezdil v 8:33 
z Tyršova náměstí, nově jezdí v 8:38. 
Bohužel nebylo možné ze strany města 
s tímto škrtnutím cokoliv udělat. Pře-
hlednou tabulku s jednotlivými spoji 
v Odraze uveřejníme až v případě vět-
ších změn. Děkuji za pochopení.

Jan Jakob, starosta

foto: Bogdan Tkaczyk;
www.bogdantkaczyk.com
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Město Roztoky, spolu s Českým svazem 
bojovníků za svobodu, OV Praha-západ, 
a Československou obcí legionářskou, 
OV Praha-západ, pořádá tradiční pietní 
vzpomínku na transport smrti na Levém 
Hradci ve čtvrtek 28. dubna 2011 od 
11 hodin. Dále budou položeny kytice 
i k pomníku roztockých Židů před rad-

nicí a k pamětní desce na roztockém ná-
draží. 
Ve čtvrtek 5. května 2011 v 10 hodin bude 
položen věnec k pomníku padlých na 
Školním náměstí před základní školou.
Za pořadatele si vás co nejsrdečněji do-
voluji pozvat.

Jan Jakob, starosta

Pozvánka na pietní vzpomínku

Jsou události z novodobé historie obce, 
které by neměly s odchodem pamětníků 
upadnout do zapomnění. Jednou z nich 
je i zastavení transportního vlaku vězňů 
z koncentračních táborů na konci dubna 
1945 na roztockém nádraží. Díky odvaze 
železničářů, kteří tento vlak sledovali již 
od jeho odbavení v Lovosicích, a zejmé-
na statečnosti přednosty železniční sta-
nice v Roztokách dr. Jana Najdra (1897–
1974) zde byl vlak na celý den zastaven. 
Zuboženým vězňům byla poskytnuta 
zdravotní pomoc a dostali najíst, mno-
hým byl umožněn útěk z transportu 
– ti pak nalezli útočiště v roztockých 
a žalovských rodinách. Pro vězně s in-
fekčními onemocněními byl zřízen pro-
vizorní lazaret v bývalém chudobinci 
v Jungmannově ulici č. p. 143 (dnes ZUŠ). 
Ti, kterým již nebylo pomoci a podlehli 
útrapám a nemocem, byli uloženi do 

hromadného hrobu na Levém Hradci, 
od roku 1947 označeného kamenným 
obeliskem. Na něm jsou znaky států, 
z nichž tito nešťastníci pocházeli. Para-
doxem je to, že mezi 10 či 11 pohřbený-
mi (údaj se v různých zdrojích liší) byli i 
dva Němci (zřejmě političtí vězni). Ně-
mecký znak však na sloupu nenaleznete.
Tuto událost, při níž obyvatelé Roztok, 
Žalova, ale i dalších okolních obcí proje-
vili velkou statečnost, obětavost a lásku 
vůči obětem nacistického teroru, si kaž-
doročně připomínáme na autentických 
místech – na roztockém nádraží a levo-
hradeckém hřbitově. Odpustit nezname-
ná zapomenout, protože zapomnění ote-
vírá cestu k opakování těchto hrůz, při 
nichž lidský život ztratil cenu a lidskou 
bytost nahradilo vytetované evidenční 
číslo na předloktí.

Stanislav Boloňský

Vzpomínka na transport smrti 
v Roztokách

Poděkování 
Městské policii 
v Roztokách
Starosta města Chrastava Ing. Michael 
Canov vyjádřil svým dopisem poděko-
vání Městské policii Roztoky za pomoc 
při loňských srpnových povodních. 
V dopise se mj. uvádí: „Rok 2010 byl 
pro naše město velmi kritickým rokem, 
protože naše krásné město Chrasta-
va postihla největší živelní katastrofa 
v její dlouhodobé historii. Tisíciletá 
povodeň svým nedozírným rozsahem 
způsobila obrovské škody na majetku 
města i jeho občanů.“ Proto pan sta-
rosta vysoce ocenil příkladný postoj 
našich strážníků v této kritické situaci 
s tím, že jejich okamžitá pomoc přispěla 
ke zmírnění následků škod této živelní 
katastrofy, a vyslovil našim strážníkům 
za jejich aktivitu v Chrastavě srdečné 
poděkování.
Je dobře, že vzájemná solidarita obcí 
postižených živelními katastrofami stále 
existuje. V roce 1997 pomohli při po-
vodních naši hasiči městu Zlaté Hory 
na česko-polském pomezí, to nám po-
tom oplatilo pomoc v srpnu 2002, kdy 
Roztoky zápasily s následky tisícileté 
vody. Snad i proto se naši strážníci loni 
rozhodli pomoci v severních Čechách, 
sami od sebe, dobrovolně.

Stanislav Boloňský

Konzultační den
s vedoucí oddělení důchodů OSSZ 
Praha-západ paní Michaelou Průšo-
vou

Správní odbor Městského úřadu v Roz-
tokách – oddělení sociálních věcí, ozna-
muje všem občanům města Roztok, že 
ve středu dne 18. května 2011 bude opět 
přítomna ve velké zasedací místnosti 
v budově MěÚ Roztoky vedoucí oddě-
lení důchodů OSSZ Praha-západ paní 
Michaela Průšová, která je připravena 
odpovědět na dotazy týkající se proble-
matiky důchodů. 
Konzultační den se bude konat od 8.00 
do 12.00 hodin. 
Srdečně zveme všechny roztocké obča-
ny, kteří chtějí prokonzultovat své pro-
blémy související s důchodovým pojiš-
těním.

M. Kalinová, Oddělení sociálních věcí

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ROZTOKY

Milí rodiče, máte děti ve věku 6 - 9 let,

které by se chtěly stát hasičem? 

SDH Roztoky zakládá kroužek mladých hasičů.

Má-li Váš kluk nebo holka zájem, přijďte v pondělí 

18. dubna 2011 v 16:00 hodin před hasičskou stanici 

HZS v ulici Máchova 449 v Roztokách.

Bližší informace poskytneme na tel.: 777 823 488.

Těšíme se na Vás. 

Kamil Valeš SDH Roztoky
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Vážení spoluobčané,
dne 19. 1. 2011 schválilo zastupitel-
stvo města Obecně závaznou vyhlášku  
o místních poplatcích. 
Tato vyhláška platí od 24. 1. 2011 a kro- 
mě jiných změn došlo především k u- 
pravení sazeb  a splatnosti některých 
poplatků (viz tabulka). V tabulce nejsou 
uvedeny sazby poplatku za užívání ve-
řejného prostranství. Sazby jsou uvede-
né v Obecně závazné vyhlášce č.2/2011. 
Celkovou výši tohoto poplatku stanoví 
příslušný odbor Městského úřadu při 
vyřizování žádosti o povolení záboru ve-
řejného prostranství.

Výjimkou ve splatnosti je situace, kdy ke 
vzniku poplatkové povinnosti dojde bě-
hem roku. U poplatku ze psů stále platí 
úleva ze sazby za označení psa mikroči-
pem.

Místní poplatky je možné uhradit hotově 
v pokladně MÚ, nebo převodem na účet. 
Při platbě převodem je třeba vždy uvá-
dět variabilní symbol, abychom mohli 
Vaši platbu identifikovat.

U plateb za odpady je variabilním symbo-
lem číslo popisné, rok, měsíc  a den naro-
zení (příklad datum narození 6. 12. 1951 

a číslo popisné 78 – VS=0078511206). 
Pokud si nejste jistí svým variabilním 
symbolem, můžete kontaktovat finanční
odbor na tel.: 220 400 237, 220 400 235.
Není možné hradit více druhů poplatků, 
nebo poplatek za více osob pod jedním 
variabilním symbolem. Výjimku tvoří 
pouze tzv. sloučená platba poplatku za 
odpad v rámci rodiny.

V případě nejasností či dotazů kontak-
tujte Finanční odbor MÚ Roztoky

Druh poplatku Sazba Splatnost

Poplatek ze psů za jednoho psa 700,- Kč 31. 5. 2011

Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož majitele 1000,- Kč 31. 5. 2011

Poplatek za jednoho psa (majitel je poživatel důchodů) 200,- Kč 31. 5. 2011

Poplatek za druhého a každého dalšího psa (poživatelé důchodů) 300,- Kč 31. 5. 2011

Poplatek z ubytovací kapacity 4,-Kč za lůžko a den Čtvrtletní

Poplatek za provozovaný hrací přístroj 5000,-Kč za přístroj a 3 měsíce Čtvrtletní

Poplatek za odpady 500,- Kč za osobu a rok 31. 5. 2011

Nové sazby místních poplatků a změny v roce 2011

Rok 2011 bude pro náš Sbor dobrovol-
ných hasičů Roztoky výjimečný, neboť 
tento rok uplyne v květnu 130 let od 
založení našeho sboru. Toto výjimečné 
jubileum hodláme oslavit akcí pro veřej-
nost plnou zajímavého programu, kterou 
budeme ve spolupráci s městem Rozto-
ky pořádat na Tyršově náměstí a v jeho 

okolí 1. 10. 2011. Tento náš slavnostní 
den by měl večer uzavřít (po dlouhé 
době) první hasičský ples v Roztokách 
s předtančením i bohatou tombolou. 
Tímto vás na obě akce srdečně zveme!
V uplynulém roce 2010 jsme ale také 
nezaháleli. Vyjeli jsme k 33 událostem, 
z toho se jednalo o 24 požárů a ostatní 

tvořily technické zásahy, a účastnili jsme 
se i různých dalších akcí. Například cvi-
čení dobrovolných jednotek v Praze na 
Vltavě, soutěže v požárním sportu ve 
Středoklukách a Kněževsi, ukázky pro 
základní školu a školku v Roztokách  
a Velkých Přílepech, předvádění techni-
ky na dětském dni v Kozinci, Suchdole  
a Sedlci, asistence při pálení čarodějnic  
v Žalově nebo na svátku svatého Václava 
v Úholičkách či při rozsvícení vánoční-
ho stromu na Tyršově náměstí. V červnu 
také na roztockém hřišti proběhlo kraj-
ské kolo hry Plamen a soutěž dorostu  
v požárním sportu, na kterém se náš 
sbor podílel jako technická četa. 
Na našich webových stránkách www.
sdh-roztoky.cz se můžete podívat jak 
na fotografie ze zmiňovaných akcí, tak 
i z ostatních zásahů, a najdete tu postup-
ně i podrobnosti jak k oslavám 130 let 
založení sboru, tak našich dalších plá-
novaných akcí.

Za SDH Roztoky starosta sboru  
Vlastimil Drchota

E-mail: omhroztoky@seznam.cz

Roztočtí hasiči letos a loni
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Nabízíme vám výběr z nových knih, za-
koupených do městské knihovny v břez-
nu 2011

Beletrie
Palahniuk Ch. Klub rváčů /psycholo-
gický román o krizi člověka v konzumní 
společnosti/
Tejkalová J. Já a štrůdl /s humorem  
o věcech veselých i vážných v jedné ro-
dině/
Bondyová R. Potulné kořeny /autobio-
grafický příběh dívky židovského půvo-
du, která přežila holokaust a jejím no-
vým domovem se stal Izrael/
Balabán J. Povídky /souborné vydání 
povídkové tvorby významné českého 
autora/
Gilbert E. Jíst, meditovat, milovat /pří-
běh mladé ženy, která pohodlný a tro-
chu nudný život vyměnila za rok za 
cesty hledání sebe sama, která ji zavedla 
do různých částí světa i prostředí – zfil-
mováno/

Detektivky-krimi-thrillery
Blomkvist S. Falešný svědek /islandská 
detektivka/
Patterson J. Černý tygr

Higgins-Clark Kdo tě hlídá
Brown L. Kočka, která viděla hvězdy
Doherty P. Smrt skrývá tvář /detektivka 
ze starověkého Říma/

Historické romány
Scott M. Boudica /již 4. díl románu se 
odehrává v 1. století n. l., kdy Británie 
čelila římskému impériu/
Bauer J. Zemřít pro jediného boha /hlav-
ní postavou románu je kněžna Ludmi-
la/

Literatura faktu-odborná-naučná
Knopp G. Hrabě von Stauffenberg /ži-
votopis důstojníka wehrmachtu, strůjce 
atentátu na A. Hitlera/
Vávra O. Paměti aneb moje filmové
100letí /memoáry filmového režiséra/
Kurowski F. Tankové bitvy 2. světové 
války /válečné operace na bojištích 2. sv. 
války/
Toušlová I. Na vandru s Reflexem VI.  
/postřehy a dojmy z pobytu Čechů v růz- 
ných zemích světa/

Pro děti
Dumas A. Hrabě Monte Christo /převy-
právěný slavný dobrodružný příběh /

Osborne M. P. Dobrodružství v době le-
dové /dobrodružný příběh, zážitky dvou 
kamarádů na návštěvě v době ledové/
Dahl R. Fantastický pan Lišák /humor-
ný příběh o mazaném lišákovi a třech 
farmářích/
Awdry W. Percy má pravdu /ze série  
O mašince Tomášovi/
Awdry W. Edward a dechová kapela  
/příběh ze série O mašince Tomášovi/

Bližší informace o těchto i dalších no-
vých knihách získáte na webových 
stránkách knihovny nebo přímo v měst-
ské knihovně. Sobotní provoz v dubnu: 
30. 4. 9.00-12.00 hodin.

Čteme dětem – každou středu od 17.00 
do 17.30 hodin v městské knihovně 
– z knih o dětech a zvířátkách – určeno 
dětem ve věku 3–6 let

Pozvánka „O modrém kocourkovi “
dne 19. 4. 2011 od 16.00 hodin se koná 
v městské knihovně interaktivní pořad 
pro děti ve věku 4–6 let na námět po-
hádkové knihy Z. Milera. Pořad bude 
trvat 1 hodinu.

Za městskou knihovnu A. Urxová

V této rubrice bychom rádi občany Roz-
tok informovali o činnosti Městské poli-
cie Roztoky, a to za období od 24. 2. 11 
do 27. 3. 11: 

-  dne 24. 2. 11 oznámen nález peněženky 
s obsahem platebních karet a dokladů 
na Tyršově náměstí – zjištěn majitel, 
tomuto věci předány, prostřednictvím 
naše článku by majitel těchto naleze-
ných věcí chtěl poctivému poděkovat

-  dne 26.2.11 oznámeno pohřešování 
osoby bydlící v ulici Jiráskova – pro-
vedeným místním pátráním osoba 
nalezena před objektem bývalé pro-
dejny potraviny Blažek (bez zranění  
v pořádku) na místě i PČR, vyrozumě-
na oznamovatelka, 

-  téhož dne oznámeno fyzické  napade-
ní oznamovatelky v domě v ulici Ol-
brachtova,  předáno PČR jako domácí 
násilí ( vzhledem k opakování se napa-
dení již v minulosti), 

-  dne 27. 2. 11 ve večerních hodinách 
oznámena žádost od PČR o pátrání 

po odcizeném vozidle z autosalónu  
v Praze ( uveřejněno ve sdělovacích 
prostředcích) s tím, s tím že by se mělo 
objevit na území Roztok – v rámci pá-
trání nalezeno v ulici Masarykova vo-
zidlo Jeep Wrangler Rubicon, zjištěno, 
že na vozidle se nacházejí registrační 
značky, které na toto vozidlo nepatří 
a prochází databází odcizených regis-
tračních značek, na místo přivolána 
PČR, 

-  dne 1. 3. 11 oznámeno pravděpodobně 
odcizení veřejných telefonních auto-
matů v ubytovně firmy Renova, výjezd
na místo společně s PČR, na místě si 
PČR zajistila veřejné telefonní automa-
ty na mince pocházející z tr. činnosti  
i s osobami podezřelými z odcizení, 

-  dne 2. 3. 11 oznámena dopravní ne-
hoda na křižovatce ulici Masarykova 
x Obránců míru, bez zranění – výjezd 
na místo, na místě zjištěno, že došlo  
k úniku ropných látek z vozidel, na 
místo přivoláni hasiči, kteří provedli 
jejich likvidaci, 

-  téhož dne oznámeno odcizení potravin 
v prodejně Albert na Tyršově náměstí  
a zadržení podezřelé osoby ochran-
kou prodejny –  na místě zjištěno, že 
podezřelý si věci v prodejně uložil do 
batohu a pak prošel přes pokladny, 
aniž by zaplatil, věc kvalifikována jako
přestupek proti majetku a vyřešena  
v blokovém řízení, 

-  téhož dne oznámena další krádež  
v prodejně Albert a zadržení podezřelé 
osoby ochrankou prodejny – na místě 
zjištěno, že podezřelá osoba si v pro-
dejně odcizené věci uložila pod svojí 
bundu a prošla přes pokladny, aniž by 
zaplatila, a byla zadržena ochrankou 
při východu z prodejny, věc kvalifi-
kováno jako přestupek proti majetku  
a vyřešena v blokovém řízení,  

-  dne 3. 3. 11 nalezeno v ulici Nerudova 
odstavené odemčené vozidlo tov. zn. 
Peugeot  – vyrozuměn majitel, 

-  téhož dne ve schránce důvěry byl na-
lezen odložený mobilní telefon zn. 
WI-FI mobile, model C5000, uložena 

Městská knihovna informuje

Z deníku Městské policie Roztoky: 
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na MP, zveřejněno na webových strán-
kách MP Roztoky a Města Roztoky, 

-  téhož dne v nočních hodinách ozná-
meno, že se do domu v ulici Masary-
kova dobývá bývalý přítel na oznamo-
vatelku – na místě zajištěny dvě osoby, 
zjištěno,  že jedna z osob má vydán 
zákaz styku s oznamovatelkou, neboť 
ji v minulosti opakovaně napadl, po-
dezřelý byl předán PČR, 

-  téhož dne v nočních hodinách v rámci 
hlídkové činnosti ve spolupráci s Obec-
ní policií Velké Přílepy v ulici U Školky 
kontrolována osoba důvodně podezře-
lá z tr. činnosti (vloupání do vodárny 
v obci Velké Přílepy), a po které pátrá 
PČR, tato předána k jejich realizaci, 
následně zjištěno, že se tato podezřelá 
osoba předtím pokusila vloupat do ob-
jektu vodárny na Holém vrchu v k.o. 
Roztoky-Žalov, tím způsobem, že vy-
páčil vstupní vrátka, a poté se pokusil 
vypáčit mříže na oknech budovy a pet-
lici závory vstupních dveří, do budovy 
se však nedostal, předáno PČR jako 
podezření z tr. činu,  

-  dne 5. 3. 11 ve večerních hodinách 
oznámeno poškození čelního skla au-
tobusu PID v autobusové zastávce na 
Žalovské křižovatce – na místě zjiště-
no, že jeden z mladíků, kterého nechtěl 
vzít řidič do autobusu, protože neměl 
u sebe platnou jízdenku hodil kámen 
do čelního skla autobusu, poté z mís-
ta i s partou mladíků utekl, provede-
no pátrání podle částečného popisu  
s negativním výsledkem, věc na mís-
tě vzhledem k výši způsobené škody 
předána PČR jako podezření z přečinu 
poškozování cizí věci a výtržnictví, 

-  dne 6. 3. 11 v rámci hlídkové činnosti 
kontrolována v ulici Tiché údolí oso-
ba, která vezla na dvoukolové káře 6 ks 
litinových krytů od elektrorozvoden, 
vzhledem k podezření, že pocházejí  
z krádeže byly tyto kryty odňaty dle 
ust. § 17/1 z.č. 553/1991 Sb., věc kvali-
fikována jako podezření z přestupku (
zatajení nálezu), šetřením v následují-
cích dnech zjištěno, že kryty byly odci-
zeny z vodárny VÚAB Pharma, 

-  dne 7. 3. 11 oznámeno napadení matky 
synem v bytě v bytovém domě ve Felk-
lově ulici – výjezd na místo, zjištěno, 
že došlo k jejímu zranění, vyžádána 
rychlá lékařská pomoc, věc si na místě 
převzala PČR, podezřelý byl převezen 
do PL Praha 8-Bohnice, 

-  dne 9. 3. 11 v rámci hlídkové činnosti 
zjištěno u tří osob porušení OZV č. 4/

2011 o zákazu požívání alkoholických 
nápojů na veřejnosti a to v parku na 
Tyršově náměstí, vyřešeno v blokovém 
řízení 

-  dne 11. 3. 11 oznámen pasažér bez 
platné jízdenky ve vlakové soupravě 
v železniční stanici Roztoky – výjezd 
na místo, pasažér bez platné jízdenky 
a dokladu totožnosti, ověřena jeho to-
tožnost,  věc kvalifikována jako Pk dle
§ 46/1 z.č. 200/90 Sb., předáno výprav-
čímu ČD, 

-  dne 12. 3. 11 v rámci hlídkové činnos-
ti na Tyršově náměstí zjištěn prodejní 
stánek, při kontrole zjištěno, že prodej-
ce nemá zaplacen místní poplatek za 
umístění prodejního stánku na veřej-
ném prostranství, s odkazem na znění 
OZV č. 2/2011, vyřešeno v blokovém 
řízení a rozhodnuto o okamžitém 
ukončení prodeje, 

-  dne 14. 3. 11 oznámena ležící osoba 
na rohu ulic Třebízského- Spěšného, 
výjezd na místo, na místě zjištěno, že 
osoba je podnapilá, osoba dopravena 
do místa bydliště, věc kvalifikována
jako přestupek (vzbudil veřejné po-
horšení), vyřešeno domluvou,  

-  dne 15. 3. 11 oznámen zápach ve 
spodních Roztokách údajně z provo-
zu VÚAB Pharma, vyrozuměno OŽP 
společně výjezd na místo, zápach ne-
byl v době příjezdu cítit, i přesto uči-
něno opatření ve firmě VÚAB Pharma
ze strany OŽP MÚ,  

-  dne 16.3.11 v rámci hlídkové činnosti 
v ulici U školky svazek tří klíčů – za-
jištěn a uložen na MP, zveřejněno na 
webových stránkách MP a města Roz-
toky, 

-  dne 18. 3. 11 oznámeno nebezpečí 
pádu stromu na komunikaci v kopci 
Lukešák – výjezd na místo, na mís-
tě zjištěn skutečně vyvrácený strom,  
u kterého hrozí pád na komunikaci,vy-
rozuměni hasiči, tito provedli rozřezá-
ní stromu, vyrozuměno OŽP MÚ, 

-  téhož dne oznámeno, že v průchodu 
mezi Academicem a trafikou leží osoba
– na místě zjištěno, že jde o nezletilou 
dívku v podnapilém stavu, převezena 
do místa bydliště, předána rodičům,  
kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z Pk dle § 30/1 a) z.č. 200/90 Sb.,

-  dne 21. 3. 11 v rámci hlídkové činnosti 
v ulici Smetanova zjištěn vrak vozi-
dla tov. zn. Volvo, zadokumentováno, 
oznámeno OŽP MÚRo,   

-  dne 22. 3. 11 oznámena propadlá půda 
připomínající rozměry hrob na poli 

na Dubečnici – výjezd na místo, na 
místě zjištěná propadlá půda na ploše  
o rozměrech 165 x 70 x 10 cm, zajištění 
místa, vyrozumění PČR, žádné ostat-
ky lidské ani zvířecí nebyly ve výkopu 
nalezeny, 

-  téhož dne oznámeno napadení a od-
cizení peněženky nezl. poškozenému 
před pekárnou PEKARA se zraněním 
poškozeného, zajištěno lékařské ošet-
ření, přivolána rychlá lékařská pomoc, 
odvezen do FN Motol, předáno PČR 
k jejich realizaci jako podezření z tr. 
činu loupeže, dle zjištěného poznatku 
k popisu pachatele provedeno místní 
pátrání po podezřelé osobě s negativ-
ním výsledkem,   

-  dne 23. 3. 11v nočních hodinách  
v rámci hlídkové činnosti v ulici Lidic-
ká kontrolována osádka vozidla tov. 
zn. Fiat Tipo, dechovou zkouškou na 
alkohol u řidiče negativní, bylo zjiště-
no, že jeden člen osádky vozidla pro-
chází pátráním po osobách předveden 
na služebnu PČR, 

-  téhož dne v nočních hodinách v rámci 
hlídkové činnosti kontrolována v uli-
ci Havlíčkova osádka vozidla tov. zn. 
Renault Laguna, jehož řidič na Tyr-
šově náměstí nerespektoval dopravní 
značení Stop dej přednost v jízdě, bylo 
zjištěno, že řidič u sebe nemá OP, ŘP, 
ani doklad k vozidlu a provedeno ori-
entační dechovou zkouškou zjištěno, 
že před jízdou požil alkohol, předán 
PČR jako podezření z přečinu,    

-  dne 25. 3. 11 oznámeno pokousání 
poštovní doručovatelky psem otvorem 
v oplocení v ulici U Zastávky ze dne 
24. 3. 11 – poškozená již po ošetření, 
zjištěn majitel, poučen o  tom že je 
potřeba nechat prohlédnout psa vete-
rinářem, věc šetřena jako podezření  
z přestupku, 

-  dne 26. 3. 11 oznámena krádež zboží  
v prodejně Albert na Tyršově náměstí  
s tím, že podezřelý byl zadržen ochran-
kou prodejny – výjezd na místo, na 
místě zjištěno, že podezřelý si odcizené 
věci uložil do batohu a aniž by tyto za-
platil, u východu z prodejny byl zadr-
žen ostrahou prodejny, věc kvalifiko-
vána jako Pk proti majetku, vyřešeno 
na místě v blokovém řízení, 

-  téhož dne oznámena uhynulá srna na 
komunikaci podél řeky Vltavy mezi 
Roztokami a Žalovem, na místě předá-
no členovi mysliveckého sdružení,  

-  téhož dne ve večerních hodinách 
oznámeno odcizení zboží v prodejně 
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Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba si 
odcizené zboží ukryla za pas u kalhot a s tím to prošla 
pokladnami, aniž by toto zboží zaplatila, následně byla 
zadržena ochrankou prodejny u východu z prodejny, věc 
kvalifikována jako Pk proti majetku, vyřešeno v bloko-
vém řízení,   

-  dne 27. 3. 11 oznámeno další odcizení zboží v prodejně 
Albert na Tyršově náměstí s tím,  že podezřelý byl za-
držen ochrankou prodejny – na místě zjištěno že pode-
zřelý pronesl přes pokladny zboží, aniž by toto zaplatil, 
věc kvalifikována jako přestupek proti majetku, vyřešeno 
v blokovém řízení.  

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na 
webových stránkách MP Roztoky, a to na  
www.mproztoky. cz. 
 
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šet-
ření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď 
osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddě-
lení Policie ČR Libčice (tel. 974 882 730), nebo na Měst-
skou policii Roztoky (tel. 220 910 468, popřípadě e-mail:  
info@mproztoky. cz).
Děkujeme předem za spolupráci. 

Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky

Změna očního lékaře v nemocnici v Roztokách
Za MUDr. Natalii Kandakovou budou od 1. 4. 2011 ordinovat MUDr. Ján Lešták a MUDr. Renata Roncová. 
Ordinační hodiny se nemění.

Dana Chvapilová, Sekretariát RHG, spol. s r.o.
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POLEMIKY KOMENTÁŘE

Před měsícem jsem si v Odrazu přečetl 
pěkný článek Mgr. Tomáše Novotného, 
předsedy kulturní komise, ve kterém se 
mimo jiné zabývá rozborem mé hříšné 
duše. V některých ohledech bohužel ne-
píše pravdu, ale to zase není až tak dů-
ležité a považoval bych za mrhání pís-
menky uvádět zde vše na pravou míru. 
Daleko víc mi totiž vadí jiná věc: že raci-
onální argumentace není metodou panu 
předsedovi blízkou. Nepracuje s fak-
ty; vydává za ně nezřídka své emoce 
a subjektivní pocity. Na argumenty ne-
odpovídá protiargumentem, místo toho 
sáhne k dehonestaci protivníka. Pan 
magistr reaguje na můj článek z úno-
rového Odrazu a správně poznamená-
vá, že jsem v něm nikoho nejmenoval. 
To proto, že jde o věcný problém; není 
v tom nic osobního. Záležitost je podle 
mě nutné řešit, ale netřeba hledat „pa-
chatele“. Ovšem pan předseda se hlásí 
sám a vší silou tlačí věc do osobní rovi-
ny. Nechápu, k čemu to bude dobré.

Pan Mgr. Novotný je zdatný lobbista 
roztockého neziskového sektoru a bije 
se o všechny ty spolky s houževnatostí 
švédské oceli. Myslím to v nejpozitiv-
nějším slova smyslu a bez jakékoliv iro-
nie. Skutečně váhám, kolik lidí v Roz-
tokách s ním může soupeřit v množství 
práce na tomto poli odvedené. Problém 
ovšem tkví v tom, že zároveň už čtvrté 
volební období de facto drží klíče od 
veřejné kasy, ze které zmíněné organi-
zace čerpají peníze hrstmi vrchovatý-
mi. Je to pro mě podobné, jako kdyby 
předák škodováckých odborářů seděl 
v ředitelském křesle mladoboleslavské 
automobilky. Jako by majitel zbrojařské 
firmy zároveň dělal nákupčího na mi-
nisterstvu obrany! Nejsem si totiž jist, 
zda jsme s panem předsedou tak úplně 
zajedno, že v kulturní komisi nezastu-
pujeme zájmy spolků a neziskovek, ale 
občanů tohoto města. Že nerozdáváme 
dárečky, aby tu některým bylo veseleji, 
ale v podstatě nakupujeme od těchto or-

ganizací za veřejné peníze jejich služby 
a musíme tak konat s péčí řádného hos-
podáře. To neznamená nic jiného, než 
že máme za minimum peněz požadovat 
takříkajíc co nejvíce muziky.

U kulturní komise je nesmyslné už její 
pojmenování. Jde totiž ve skutečnosti 
spíše o komisi grantovou; rozdělování 
peněz je její nejzásadnější náplní. A jest-
liže má nějaký orgán ne sice formální, ale 
bezpochyby značnou faktickou moc roz-
hodovat o statisícových 
částkách z veřejných 
rozpočtů, nemyslím, že 
je dobré, když připo-
míná debatní kroužek 
kulturních entuziastů. 
Neříkám, že úplný opak 
– složení grantové ko-
mise z dravců vybave-
ných kalkulačkou a vel-
kým červeným razítkem 
s nápisem „zamítnuto“ 
– by byl lepším řešením, ale vyváženější 
zastoupení obou prvků by podle mě věci 
nesmírně prospělo.

Dokud neziskovku živí pouze její členo-
vé a dárci, nemá do její činnosti nikdo 
co strkat nos. Ovšem v momentě, kdy se 
rozhodne upsat ďáblu veřejného finan-
cování, čistě soukromou záležitostí být 
přestává. Je potom legitimní požado-
vat, aby se z hlediska svého účetnictví 
„svlékla do naha“, je namístě sledovat, 
jak hospodaří, počítat, kolik nám toho 
poskytuje, kolik nás stojí a jestli se to 
vůbec vyplatí. Netvrdím, že se nemají 
posuzovat i tzv. měkké faktory, jako dej-
me tomu „kulturní hodnota“ (je-li toho 
ovšem vůbec kdo objektivně schopen), 
ale pokud jde o peníze daňových po-
platníků, není možné, aby ta příslovečná 
kalkulačka ke slovu nepřišla. Není mož-
né, aby někdo počítal s dotací jako s jis-
totou. Není možné, aby kulturní komise 
byla nejsnazší cestou k městským peně-
zům pro každého, kdo natáhne ruku.

Panu Mgr. Novotnému se nelíbí pře-
počítávání grantů a dotací na „hlavy“. 
Já si naopak myslím, že se najde více 
nás, extremistů, které zajímá, proč na 
jedné straně např. Svaz postižených 
obdrží na člena ročně 125 Kč, skau-
tům dáváme na jedno dítě 228 Kč, ale 
na druhé straně např. SK Tenis Ža-
lov získá na hlavu rovnou tisícovku. 
A vůbec: „proč“ – to je klíčové slovo. 
Proč dostává ten nebo onen právě to-
lik, kolik dostává, a ne třeba o 1000 Kč

méně či více? Rozdělování peněz je to-
tiž – přijde mi – úplně arbitrární. Vy-
chází-li pan předseda při navrhování 
přidělených částek z nějakého systému, 
úspěšně jej před námi tají. Ostatně jsem 
rád, že jednání komise jsou neveřejná. 
Kdyby totiž nějaký daňový poplatník 
prchlivější povahy sledoval tu bezsta-
rostnost, s jakou se diskutuje o rozdá-
vání jeho peněz, měl bych někdy skoro 
obavy, že tam dojde k násilí.

Posílení racionality, čitelnosti a efektivi-
ty městského grantového systému je tak 
podle mě více než žádoucí. V jednom se 
ovšem s panem magistrem Novotným 
bezpochyby shodneme. I já doufám, 
že nově připravovaný grantový systém 
bude rozumný. Jen bych na rozdíl od něj 
nepoužil příslovce opět, nýbrž konečně. 
Ale hlavně: diskutujme propána věcně, 
bez emocí, bez invektiv! Nejde přece 
o život.

Tomáš Šalamon
člen kulturní komise za ODS

Nesnesitelná lehkost rozdávání

Bydlíme již šestým rokem v Solníkách a 
letos musím s potěšením konstatovat, že 
údržba silnic se na rozdíl od minulých 
let značně zlepšila. V zimě byly poprvé 
posypané i menší silničky označené jako 

obytná zóna. Obávala jsem se trochu, že 
tu posyp budeme mít celé léto, o to více 
mě mile překvapilo, že veškeré silnice 
v Solníkách jsou již krásně čisté. Pevně 
doufám, že v tomto pozitivním duchu 

bude město Roztoky pokračovat, i co se 
týká údržby travnatých (tedy spíše křo-
vinatých) obecních prostranství před 
našimi domy.

Dana Ilavská 

Pochvala městu



14

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – DUBEN

Ne 27. 3. – 30. 6.
Výstava obrazů ak. malíře Karla Marxe – výstava je prodejní, je možné ji 
shlédnout vždy ve čt 15:00-17:00 a v ne 10:00-12:00 hod. nebo kdykoliv na 
požádání tel: 220 951 051 pí. Kučerová

Husův sbor CČSH,
Roztoky

Čt 14. 4. Učitelský koncert Pedagogové ZUŠ a jejich hosté Hudba napříč staletími  
Od: 18:00 hod.

Síň Zd. Braunerové,
Zámek Roztoky

So 16. 4. Jarní trhy v Zahradě vůní –přijďte se projít a nakoupit si do malého tržiště  
ve francouzském duchu. www.roztoc.cz Od: 9:00 – 13:00 hod.

Zahrada vůní u lékárny, 
Roztoky

So 16. 4. Symfonetický orchestr J. Vogela Vás zve na koncert Šarbilach.  
Vstupné 120,- kč. Od: 17:00 hod.

Středočeské muzeum, 
Roztoky

So 16. 4.
Vítání jara s tombolou v Žalově - hraje Party Hit Mix (duo Lhotákovi)  
Tanec, večerní menu, bohatá tombola. Vstupné 100,-Kč.  
Více info na tel.: 777 131 913

Restaurace U Hřiště,
Žalov

Ne 17. 4. Velikonoční jarmark – živá zvířátka, prodejní stánky, pletení pomlázky, 
výroba píšťalky Od: 13:00 hod.

Husův sbor CČSH,
Roztoky

St 20. 4. – 2. 10. Čtyřlístkománie – výstava bude zahájena za přítomnosti autora Čtyřlístku, 
Jaroslava Němečka v 17:00 hod.

Středočeské muzeum, 
Roztoky

So 23. 4.
VOKO Cyklistický závod horských kol v Roztokách. Prezentace od 14:30-
14:55 hod., start v 15:00 hod. Trať 21 km kolem Roztok a v Suchdolském lese 
více na www.voko.borec.cz

Tyršovo náměstí
(u Alberta)

So 23. 4. „Je zelená opravdu zelená  aneb hádej kolik mi to žere“ Divadlo na tahu, 
vstupné 90,-Kč. Od: 19:30 hod. 

Restaurace Na Růžku, 
Husova 1221

Pá 29. 4. Rej čarodějnic a zapálení ohně O hudbu se postará D.Gránský a jeho kama-
rádi. Od: 16:00 hod.

Restaurace U Hřiště, 
Žalov

Po 14. 3. – 30. 4. Výstava fotografií Lucie Suché Děti, komedianti a blázni 13. 4. se koná bese-
da s autorkou Od: 19:00 hod.

Galerie hotelu Academic, 
Roztoky

So 26. 3. - 8. 5. Prolínání výstava keramiky Jany Krejzové Keramika nazývaná Raku vznikla 
v 16. Stol v Japonsku. Od: 10:00 – 18:00 hod.

Středočeské muzeum, 
Roztoky

Ne 1.5. Závody na kolech a odrážedlech pořádá obec Únětice a cvičení s Kořenkou, 
startovné 20,-Kč, děti ze cvičení zdarma Od: 10:00 hod. Únětice, Náves

Ne 8. 5. 32. ročník jednodenní výstavy historických vozidel Středočeské muzeum, 
Roztoky

So 14. 5.
Třetí roztocký Bleší trh – přijďte prodat, koupit nebo vyměnit! Vstup pro 
kupující zdarma, rezervace pro prodejce nutná, poplatek 50,-Kč.  
Od: 9:30 – 14:30 hod. 

Park na Tyršově náměstí

Čtyřlístkománie je výstava o fenoménu 
veselého obrázkového čtení zvaného 
Čtyřlístek, které si získává již třetí gene-

raci čtenářů a je tak nejdéle vydávaným 
komiksem u nás. Čím si tento komiks 
o kocourovi, prasátku, zajíci a fence – 
Myšpulínovi, Bobíkovi, Pinďovi a Fifin-
ce – získal zájem tolika malých čtenářů? 
Co děti i dospělé upoutává na čtveřici 
obyčejných zvířátek, z nichž ani jedno 
není superhrdina? Odpověď hledejte  
v naší výstavě, kde uvidíte průřez pěti 
sty čísly Čtyřlístku, ukázky speciálních 
vydání, nejrůznější čtyřlístkové artefak-
ty i původní kresby Jaroslava Němečka. 
Děti si budou moci vytvořit vlastní ko-
miksový příběh (nejlepší budou na kon-
ci školního roku odměněny). Nahléd-
nete do domečku v Třeskoprskách: do 
Myšpulínovy laboratoře, Fifinčiny ku-
chyně, Bobíkovy tělocvičny či Pinďovy 

knihovny. Pro malé návštěvníky budou 
ve výstavě připraveny jednoduché úko-
ly, pro větší pak úkoly čtyřlístkologické. 
V muzejní kavárně pak můžete posedět 
u kávy a Fifinčiny bábovky.
Školy se mohou v průběhu května  
a června hlásit na komiksovou vý-
tvarnou dílnu, kde se děti dozvědí jak  
komiks vzniká a jaká má pravidla  
(propagace@muzeum-roztoky.cz,
tel. 723 121 692, cena 25 Kč).

Výstava bude zahájena 20. dubna  
v 17 hodin za přítomnosti autora  
Čtyřlístku, Jaroslava Němečka.
Navštívit ji můžete od 21. dubna do  
2. října 2011

KULTURA A SPORT

Čtyřlístkománie ve Středočeském muzeu
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Milí přátelé kvalitního divadla – Studia 
mladých Divadla na tahu,
plni radosti vám oznamujeme, že roz-
sáhlé zvelebení naší „domácí scény“, 
tedy sálu hospůdky Na Růžku, i hospůd-
ky samotné, dospěly zdárně ku konci  
a my se opět můžeme, po dlouhých třech 
měsících, vrhnout na jeviště a předvést 
vám náš některými místními obyvateli 
(asi 20 jich je) už tolik oblíbený, opěvo-
vaný a žádaný opus „Je zelená opravdu 
zelená aneb Hádej, kolik mi to žere“. 
Po dobu nucené pauzy na Růžku jsme 
ovšem nezaháleli. Naši „Zelenou“ jsme 
uvedli v Karlových Varech a Praze  
(a že nám Roztočákům zvlášť Pražáci 
dávali věru najevo, jak nám naše diva-
dlo závidí), získali Českého lva, naučili 
se žít se slávou a popularitou, zvykli si, 
že musíme zase chodit do práce, dopsali 

novou hru, složili nové písničky, natoči-
li krátký dokument o nahrávání našeho 
prvního singlu a – a to především, jak 
už z předchozího patrno – nahráli jsme 
Náš úplně první singl v životě. Se dvěma 
písničkami z představení a jednou úpl-
nou novinkou. Práce to byla namáha-
vá a úmorná a po pravdě řečeno nemít 
závazky vůči všemožným televizním  
a rádiovým hitparádám, utekli bychom 
ze studia natotata. Či spíše Na Růžek. 
Tam je nám totiž, hned po „doma“, ze 
všeho nejlépe, protože tam to všechno 
před rokem začalo.
Přijďte s námi oslavit první narozeniny 
našeho – vašeho divadla 23. dubna 2011 
od 19.30 hodin. Předvedeme „Zelenou“, 
ukážeme Lva, a kdo bude chtít, bude si 
nás moct odnést po „Zelené“ s sebou 
domů (myšleno po představení a na CD, 

samozřejmě). Bohužel jsme zvolili zrov-
na velikonoční víkend, a to znamená, že 
spousta z vás měla v plánu pobývat asi 
někde jinde než v Roztokách. Moc nás 
mrzí, že ve světle nových okolností své 
záměry zřejmě přehodnotíte, raději zů-
stanete doma a v sobotu se přijdete po-
dívat na divadlo. Tedy nemrzí nás to, že 
přijdete, ale to, že vám takto komplikuje-
me vaše naplánované Velikonoce. Budiž 
vám útěchou, že odměna bude víc než 
adekvátní. To můžeme za celý kolektiv 
všichni tři téměř odpřisáhnout. Navíc  
k prvním deseti prodaným vstupenkám 
bude panák zelené zdarma. 
Těšíme se na vás!

Bližší informace na:
www.facebook.com/studiomladych
Radek Bár, Vojta Efler, Tomáš Zámečník

KULTURA A SPORT

Divadlo nebo alespoň zelenou 

Česká společnost ornitologická zve 
všechny milovníky ptáků a přírody na 
májovou vycházku za ptactvem lidských 
sídel, polí, luk i mokřin. Projdeme se 
ranní přírodou, poslechneme a naučíme 
se ptačí hlasy a pokusíme se nahrát zpěv 
ptáka roku 2011 – strnada obecného. Za 
brzké vstávání budete odměněni skuteč-
ně nevšedními zážitky z čerstvě probu-
zené přírody. Pro případná dětská ranní 
ptáčata připravíme drobné hry a úkoly, 
které na závěr odměníme. Sraz je v so-

botu 7. 5. 2011 mezi  6.10 a 6.20 na za-
stávce busu 340 a 350 Roztoky – rozces-
tí Žalov. Projdeme se přes Holý vrch až  
k Únětickému rybníku v Tichém údolí.  
S sebou si vezměte boty a oblečení 
vhodné do terénu, pokud máte, tak 
dalekohled, popř. určovací klíč ptáků,  
a snídani, jejíž součástí by podle tradice 
neměla být vajíčka. Pokud chcete vlast-
ní nahrávku ptáka roku 2011, i přístroj 
k pořizování nahrávek hlasů – digitální 
kameru, MP3 přehrávač, mobil, digitální 

fotoaparát, diktafon (o vhodnosti blíže 
viz http://birdlife.cz/strnad.html).

Přidejte se k tisícům milovníků ptáků, 
kteří v celé Evropě každoročně vítají jaro 
posloucháním ptačího zpěvu během 
akcí Dawn Chorus Day! Případné dotazy 
prosím posílejte na hoskova@birdlife.cz.

Na setkání se za Českou společnost orni-
tologickou těší 

Lucie Hošková a Petr Voříšek

Za vítáním ptačího zpěvu i ptákem roku 2011

Informace z Vlastivědného klubu
Vlastivědný klub je občanské sdružení s dlouholetou tradicí, které sdružuje občany, kteří mají aktivní zájem o přírodní, technic-
ké a kulturní památky naší vlasti a zajímají se o historii i o současné dění ve společnosti. Svou činností sdružení přispívá zejména 
k aktivnímu prožívání volného času.

V letošním roce navštívíme řadu míst. Nabízíme občanům Roztok účast na pořádaných akcích a seznámení s naší činností.
Autobusové zájezdy se uskuteční z roztockého náměstí s odjezdem v uvedenou hodinu.

9. 4. 2011 (7.00 hod.) Jílové u Prahy, Vrchotovy Janovice, Křepenice
30. 4. 2011 (7.00 hod.) Benátky n./Jiz., Stránov, Ml. Boleslav, Kosmonosy
21. 5. 2011 (6.30 hod.) Jihlava, Polná
18. 6. 2011 (6.00 hod.) Znojmo
10. 9. 2011 (7.00 hod.) Vlašim, Jemniště, Komoní Hrádek
1. 10. 2011 (7.00 hod.) Kost, Humprecht, Staré Hrady
K zájezdům je možno se přihlásit večer na tel. 220 911 443, mobil: 723 924 913.
Těšíme se na zájem roztockých občanů o naši činnost.

Ing. Pavla Pecenová
předsedkyně výboru VK v Roztokách u Prahy, o.s.
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Máte doma nepotřebné věci?
Sháníte něco s duší a příběhem?
Přijďte prodat, koupit nebo vyměnit 

cokoliv!
věci·umění·řemesla·česká zelenina
dětské výrobky·dílny·občerstvení

KDE:�����������������������������������������
KDY: ������������������������������������
Rezervace míst pro prodejce nutná. Více informací: 
www.blesak-roztoky.cz nebo na tel. 608 106 643

COME TO VISIT the third FLEE MARKET IN ROZTOKY!
Bleší trh podpořilo město Roztoky, Sdružení Roztoč 
a TJ Sokol Roztoky

Sat may 14th, 9:30–14:30 in the parc, Tyršovo sq., Roztoky

���� ��

��������������������������
třetí bleší trh v roztokách

Výstava obrazů 
ak. malíře Karla 
Marxe v Husově 
sboru 
V neděli 27. 3. v 10 hod. se v Husově 
sboru CČSH konala vernisáž výstavy 
22 obrazů ak. malíře Karla Marxe /roz-
tockého občana/. Výstava je prodejní  
a je možné ji navštívit vždy ve čtvr-
tek od 15 do 17 hod. a v neděli od 10 
do 12 hod. nebo kdykoli na požádání  
(tel. 220 951 051).

Srdečně zve Jarmila Kučerová
farářka

Velikonoční dílna – 14. 4. od 15 hod.

Květná neděle 17. 4.:
– v 9 hod. – bohoslužba /posvěcení veli-
konočního pečiva/
– ve 13 hod. Velikonoční jarmark – živá 
zvířátka, prodejní stánky,pletení, po-
mlázky,výroba píšťalky, prodej velik. pe-
čiva, pohádky aj. 

Velký pátek 22. 4. Pašije v 17 hod. – bo-
hoslužba 

Bílá sobota 23. 4. v 9.30 hod. – boho-
služba Suchdol – Domov pro seniory

Hod Boží velikonoční 
– bohoslužba v 9 hod.

V neděli 8. května v 15 hod. – koncert 
CAPELLA ORNAMENTATA – „Veliko-
noční alleluja“ – duchovní česká a italská 
vokálně-instrumentální hudba 17. stol. /
zpěv, barokní housle, cink a theorba/
Srdečně zveme!
ThMgr. Jarmila Kučerová, farářka CČSH

Velikonoční bohoslužby 
a akce v Husově sboru CČSH v Roztokách

Další měsíc uletěl jako voda a my pro 
vás máme opět nějaké nové aktivity  
a chystané události. Pokud byste měli 
zájem dostávat novinky z Lexiku prů-
běžně, můžeme vás přidat do našeho  
e-mailového adresáře.

ZÁPIS do Školky LEXIK a Den otevře-
ných dveří
Termín: 28. 4. a 24. 5. od 7.30 do 16.30
Přijďte se zapsat na školní rok 2011/12 
do školky nebo se jen podívat do Lexi-

ku. Druhý termín si můžete přijít záro-
veň i zacvičit. Pro ty, kteří u nás budou 
poprvé, všechna dopolední cvičení za 
polovinu! Rezervace nutná.

Semináře na jaro:
Jak se zbavit nadbytečných kil a udržet 
si váhu 
Termín: 6. 4. od 18.30 
Máte nějaké to kilo navíc a rádi byste 
se dostali s jarem do formy? Obáváte 
se jo-jo efektu, když už jste zhubli? Na 

semináři se nejen dozvíte, jak na to, ale 
můžete si i pomocí speciálního přístroje 
změřit složení svého těla pro efektivnější 
redukci.

Osteoporóza, tichý zabiják
Termín: 27. 4. v 18.30 v Lexiku
Chcete se dozvědět, co se děje s vaším 
kostním aparátem v průběhu let? Jakou 
úlohu hraje váš životní styl (výživa, po-
hyb, kouření, alkohol) v prevenci úbytku 
kostní hmoty? Prodiskutujete, jak mů-

Novinky z Lexiku

Pozvánka na Velikonoèní jarmark
17. 4. 2011 od 13 hod. na zahradì Husova sboru CÈSH

Husovo nám. Roztoky

Výstava: „Velikonoèní zajíèek“

13,30 – „O princeznì, která nechtìla tøídit odpad“ 
Divadélko Nazdárek

15,00 – „Bubák Kája“ 
Divadélko Kvítko

Putování za velikonoèním zajíèkem

Živá zvíøátka

Pletení velikonoèních pomlázek

Výtvarná dílnièka   

Stánky s øemeslným zbožím, keramika, kraslice,
výrobky ze šustí, šperky, døevìné hraèky...

...medovina, mazance, velikonoèní cukroví a peèivo
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žete zabránit komplikacím této choroby, 
především zlomeninám.

Základy redakční práce
Termín: 23. 5. – 13. 6. vždy v pondělí od 
16.45 do 18.15 nebo od 18.00 do 19.30 
(Pište, který termín vám vyhovuje.)
Seminář je určen všem koho zajímá psa-
ní, chtějí publikovat a chtějí se v tom- 
to směru zdokonalit, vzdělávat či změ-
nit práci a stát se redaktorem v psaných 
periodikách, nakladatelství či chtějí 
napsat vlastní literární dílo. Dozvíte 
se o publicistických i zpravodajských 
žánrech, jak žije redakce a rozdělení 
úkolů jednotlivých pracovníků, jak 
pracovat s textem. Naučíte se i základy 
technické stránky jako korekturní zna-
ménka apod. Semináře povede zkušená 

literární kritička a redaktorka Mgr. Da- 
na Packová.

Kickbox aerobik s Petrem Novotným
Začínáme 28. dubna každý čtvrtek od 
17.50 do 18.50
Kickbox aerobik je velmi účinný spor-
tovní systém, který nejen redukuje tě-
lesnou hmotnost, ale i zvyšuje svalovou 
sílu, je zábavou a upevňuje vůli. Kickbox 
výrazně formuje postavu. 

Dance aerobik
Každou středu od 19.10 do 20.10
Taneční předpoklady nejsou nutné, kro-
ky jednotlivých variací se naučíte přímo 
na lekcích. Kurz je zaměřený na spalo-
vání kalorií a posílení svalů.

Tábory pro děti se pomalu naplňují, 
přihlášky prosím posílejte nejpozději do 
konce května. 
Od září chystáme s Alicí Stodůlkovou, 
kromě stávajících kurzů, taneční kurzy 
pro dospívající, předběžný zájem nám 
můžete sdělit již nyní.

Přijďte si zatančit se svými dětmi a Ali-
cí Stodůlkovou od 1. 7. na letní taneční 
průpravu pro děti i dospělé.

Více informací naleznete na  
www.lexik.cz, pište na info@lexik.cz 
nebo volejte na 739 035 000  
a rezervujte si účast. 

Za kolektiv Lexiku
Lenka Červenková

Významné ocenění
S potěšením oznamujeme, 
že se naše sdružení stalo 
držitelem titulu „Organi-

zace uznaná MŠMT pro oblast práce  
s dětmi a mládeží pro léta 2011–2015“. 
Stát tímto titulem oceňuje kvalitu čin-
nosti neziskové organizace. Udělení je 
pro organizaci velkým morálním oce-
něním a povzbuzením v další práci. 
Doufáme, že i v budoucnu bude Roztoč 
přinášet vám a vašim dětem radost ze 
spoluvytvářené místní kultury. 
Srdečně všechny zveme na dílny, kon-
certy a další aktivity v nastávajícím ve-
likonočním období. 

JARNÍ NOVINKA! Kroužek Družinka!
Od pátku 8. dubna 2011 bude v ateliéru 
Roztoč (budova školní jídelny) probíhat 
v dopoledních hodinách (9.30–11.00 
hod.) hravý hudebně-výtvarný kroužek 
pro malé děti (1,5–3,5 roku) s rodiči. 
Více informací na www.roztoc.cz nebo 
přímo u lektorky Lucie Nedomové:
tel: 603 335 261
e-mail:druzinka@email.cz 
Kurzovné 1000 Kč (10 lekcí, 1 lekce 90 
min / 100 Kč), jednorázový vstup 150 Kč. 

Keramické dílny
Dílny budou probíhat v malém ateliéru 
(Havlíčkova ulice) v pondělí večer od 19 
hodin do 22 hodin v následujících ter-
mínech:
2. května – volný trojrozměrný objekt. 
Inspiraci budeme hledat v podobách 

zvířat (kočky, ptáci, želvy). Objekt by 
měl být větší, může dobře figurovat ve
venkovním prostoru zahrady. 
13. června – prořezávaný světelný ob-
jekt na svíčku, aromalampa. 
Cena jednotlivé dílny na osobu je 250 Kč. 
V ceně je zahrnut keramický materiál, 
pomůcky a výpal v peci. Srdečně vás zve 
lektorka Andrea Angelová. 
Přihlášky na roztoc@roztoc.cz,
tel.: 220 514 572.

Kurzy tkaní
V druhém pololetí jsme otevřeli nový 
kurz tkaní. Kurz nabízí tkaní na velkém 
stavu (individuální výuka pro dospělé 
v ateliéru Únětice) a tkaní na malých 
rámech (pro děti i dospělé v ateliérech 
Roztoky a Únětice). Kurz bude probí-
hat ve všední dny odpoledne na základě 
osobní domluvy. Více informací a při-
hlášení u lektorky Václavy Vávrové:
tel.: 604 227 847
e-mail: v.vaclava@volny.cz.

Velikonoční koncerty souboru Local 
Vocal
Srdečně zveme na velikonoční koncer-
ty souboru Local Vocal, který již pátým 
rokem působí při našem sdružení. Lo-
cal Vocal vychází z principů literátských 
bratrstev existujících v českých zemích 
od 14. století. Bratrstva byla otevřenými 
společenstvími, kde se setkávali kultury-
milovní lidé a společně interpretovali  
a dotvářeli umělecká díla. 
V současnosti sbor čítá 15 členů. Umě-

leckým vedoucím a sbormistrem je 
dirigent Mgr. Igor Angelov, hlasovým 
poradcem je pěvec Radek Seidl. Sbor 
pravidelně koncertuje v Roztokách a o- 
kolních obcích, a to zejména v histo-
rických objektech. Dále soubor pořádá 
hudební semináře pro veřejnost s do-
provodnými přednáškami a dílnami  
k tradičním svátkům (Advent, Vánoce, 
Velikonoce).
Základ repertoáru tvoří hudba z ruko-
pisů a starých tisků převážně české pro-
venience, duchovní hudba středověku  
a renesance, zhudebněná poezie a histo-
rická hudba k různým příležitostem. 

Velikonoce s Local Vocal:
17. dubna, 14.00, Květná neděle aneb Se-
tkání se starými zpěvy velikonočními, 
Středočeské muzeum v Roztokách
Oslava Velikonoc v proměnách věků 
– velikonoční zpěvy 5.-17. století
28. dubna, 19.30
kostel sv. Vojtěcha v Praze 
2. května, 19.30
kostel sv. Jan Křtitele Na Prádle
15. května, 17.00
kostel sv. Václava v Suchdole

Ohlédnutí za kytarovým koncertem  
a seminářem
V pátek 25. března jsme ve spolupráci 
se Středočeským muzeem v Roztokách 
pořádali kytarový koncert, na který 
přišlo pestré a početné publikum dětí  
i dospělých. První půlku koncertu napl-
nil nádherným zvukem své výjimečné 

Pozvánka na jarní dílny a koncerty v Roztoči

ZPRÁVY ZE SDRUŽENÍ ROZTO�

NOV� OTEV�ENÉ INFOCENTRUM
V Havlí�kov� ulici 713 jsme nov� otev�eli infocentrum, kde vás rádi  p�ivítáme a poskytneme 
informace o �innosti sdružení, o um�leckých kurzech, tvo�ivých dílnách, lidových slavnostech atd. 
M�žete zde též hradit kurzovné za vybrané kroužky nebo �lenské p�ísp�vky.  
V zá�í a �íjnu bude otev�eno každé úterý 9-12, 16 – 18,  �tvrtek 19-20.

VOLNÁ MÍSTA V UM�LECKÝCH KURZECH
V�tšina um�leckých kurz� a kroužk� je po zápise obsazena. Volná místa ješt� nabízíme v t�chto
kurzech, které probíhají v ateliéru Havlí�kova 713: Keramika pro dosp�lé (po 19.00 – 20.30), 
Moderní kytara (od 12 let, st�eda 15.30 – 20.00), Klasická kytara ( od 7 let, pátek 13.00 – 17.00).
V p�ípad� vašeho zájmu se, prosím, informujte  na našem kontaktu: e-mail: roztoc@roztoc.cz , tel. 
220 514 572 nebo se zastavte osobn� v našem infocentru.   

P�IPRAVUJEME

Mozaikování II.„Keramika“– 16.10. (14-18), ateliér Havlí�kova. Druhá �ást celoro�ního
víkendového kurzu, na kterém si vyzkoušíte vyrobit nádherné mozaiky z r�zných materiál�. Kurz je 
ur�en pro d�ti od 7 let a dosp�lé, ú�ast mladších je možná za doprovodu rodi��. Ukázky 
z mozaikové tvorby lektorky kurzu Magdaleny Kracík Štorkánové najdete na www.mozaikart.cz.

Lampiónová dílna – 23.10., tvo�ivá dílna na výrobu originálních ru�ních lampión�. Dílnu vedou 
lektorky Zuzana Sýkorová a Andrea Angelová, �as bude up�esn�n.

Podzimní trhy v Zahrad� v�ní u lékárny– 30.10., tradi�ní trhy, na kterých si m�žete koupit 
domácí ovoce, zeleninu, �emeslné výrobky, sýry, domácí chléb, výrobky z chrán�ných dílen a 
mnohé další. 

Svátek sv�tla – 5.11., oslava sv�tla a podve�erní putování s lampióny roztockou krajinou. Místo 
konání bude ješt� up�esn�no.

Více informací se dozvíte na plakátovacích plochách nebo na www.roztoc.cz.
Dita Votavová, sdružení Rozto�
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kytary Janez Gregorič, kytarista, sklada-
tel a pedagog slovinského původu žijící  
v Rakousku. Po malé přestávce se v só-
lové hře na kytaru představil pan Marek 
Šaar, pedagog roztocké ZUŠ, který na 
koncert přizval i své přátele muzikanty, 
díky nimž se návštěvníci mohli zapo-
slouchat do zajímavých souzvuků kyta-
ry s violoncellem, s houslemi a s příčnou 
flétnou. Věříme, že koncert byl příjem-
ným zážitkem a milým zpestřením jar-
ního pátečního podvečera. Omlouváme 

se za tiskovou chybu na plakátech, ZUŠ 
Roztoky nebyla spolupořadatelem této 
akce.

V sobotu na koncert navazoval kytaro-
vý seminář pro pedagogy a žáky vede-
ný Janezem Gregoričem. Z dopolední 
praktické výuky odcházeli nadšení žáci 
z kytarového kurzu Kateřiny Judové  
a odpoledne procházeli prakticky i te-
oreticky unikátní koncept Abela Carle-
vara učitelé kytar z různých uměleckých 

škol ČR. Děkujeme paní Vesně Kranjec 
za výborné tlumočení ze slovinštiny do 
češtiny. Pan Gregorič byl nadšený, že 
poprvé za dlouhou řadu let, po něž vede 
semináře po celé Evropě, mohl mluvit 
ve svém rodném jazyce. 

Přehled dalších akcí v aktuálním 
období
16. dubna jarní trhy v zahradě vůní
2. května   keramická dílna – volný 

trojrozměrný objekt 
14. května  blešák 
14. května   mozaikování VIII – nápisy  

a čísla 
21. května   linorytová dílna

Více podrobných informací naleznete 
na webových stránkách www.roztoc.cz
Hezký jarní čas přeje za sdružení Roz-
toč

Jitka Čechová
foto: Josef Mirovský

Bazárek
7. 3. 2011 od 15 do 
17 hod. proběhl tra-
diční Rožálkovský ba-

zárek. Tělocvična pod školní jídelnou 
doslova praskala ve švech, prodávalo se 
jarní a letní oblečení, hračky, boty, a to  
i nové, kojenecké i těhotenské oblečení 
aj. Zkrátka nikdo neodešel s prázdnou. 
Další bazárek se uskuteční v září 2011.

Mamky sobě
Nelenili jsme a hned 8. 3. 2011 jsme se 
sešli s maminkami u nás v MC Rožál-
ku, kde jsme si vyměnili recepty, samo-
zřejmě s ochutnávkou. Každá maminka 
měla možnost prodat své výrobky či jen 

staré ale kvalitní kousky ze svého šatní-
ku a především si v klidu vychutnat po-
hodový večer.

Pestré vaření
19. 3. 2011 od 20 hod. jste se mohli zú-
častnit setkání na téma Pestré vaření. 
Byl to příjemně strávený čas plný hod-
notných informací o zdravé výživě a 
příjemných lidí. Paní Hana Čabelková 
a Lucie Hošková nám představily nejen 
knihy, ze kterých čerpají, ale podělily se 
i o osobní zkušenosti s nejrůznějšími 
problémy ve výživě (celiakie, imunita, 
alergie na mléko....). Vaření bylo jen te-
oretické ale s praktickými „výrobky“, a 
tak jsme ochutnávali a „nasávali“ infor-

mace, co se do nás vešlo. Na další setkání 
se s vámi budeme těšit 19. 4. 2011 od 20 
hod. v prostorách MC Rožálek. Tento-
krát se zaměříme na Velikonoční vaření, 
probereme recepty známé i neznámé, 
tradiční po babičkách i ty modernější. 

Pilates pro těhotné
Od 23. 3. si těhotné maminky mohou 
protáhnout těla každé pondělí od 16 
hod. v prostorách MC Rožálek. Cena je 
jako za běžný kroužek 60 Kč pro člen-
ky a 70 Kč pro nečlenky. Program pro 
již narozené děti zajištěn – 30 Kč / dítě.  
V případě zájmu prosím zašlete e-mail 
na centrumrozalek@seznam.cz.

Velikonoční hrátky s Beruška bandem
na Zelený čtvrtek 21. 4. 2010, od 16 
do 17.30 hod. vás zveme do herničky 
MC Rožálek a přilehlé tělocvičny. Děti 
se mohou těšit na písničky, výtvarnou 
dílničku na velikonoční téma, tanec  
a povídání o Velikonocích. Vstupné 50 
Kč na dítě od 2 let. Prosíme o rezerva-
ci předem na telefon 773 245 147 nebo  
e-mail centrumrozalek@seznam.cz.
Krásné jarní dny provoněné kvetoucími 
rostlinami vám za celý tým MC Rožálek 
přeje Viktorie Lašová

Mateřské centrum ROŽÁLEK
Roztoky u Prahy, Mobil: 773 245 147 

www.rozalek.cz

Mateřské centrum ROŽÁLEK

KULTURA A SPORT
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V pátek 25. 3. a v sobotu 26. 3. proběhly 
první letošní krajské závody. Oba závo-
dy se konaly v pěkném lese v Újezdě nad 
Lesy. Prvním závodem bylo oblastní mi-
strovství v nočním orientačním běhu, 
kde jsme měli pouze jediného odvážliv-
ce, Tomáše Jíru. V nevelké konkurenci 
starších žáků vylezl na stupínek nej-
vyšší. Gratulujeme! V sobotním závo-
dě na krátké trati již nás bylo mnohem 
více včetně několika rodičů. Nejlepší 
výsledky našich závodníků: 1. Sváťa 
Voltrová ve starších veteránkách, na  
4. místě shodně skončily Ája Voltrová  
v mladších žákyních, Žofka Matějková 
v mladších dorostenkách a Adéla Brod-
ská ve starších dorostenkách. Velice 
pěkné je i páté místo Kryštofa Jiráska na 
trati pro nejmladší závodníky. Doufá-
me, že i v následujících závodech se nám 
bude obdobně dařit a že prodáme vše co 
jsme se naučili.

František Pašek
OK Roztoky (oddíl orientační běhu)

První letošní krajské závody v orientačním běhu

První fotbalovou ligu hrála Dukla Praha 
naposledy v roce 1994. Po loňském pod-
zimu Dukla vede druholigovou tabulku 
s nadějným čtyřbodovým náskokem. 
Jaro na Julisce bude bitvou o postup. 
K prvnímu jarnímu zápasu na Julisce  
proti FC Zenit Čáslav vedl mužstvo 
Luboš Kozel, který s ním na podzim 
vystoupal až na nejvyšší příčku druhé 
české soutěže. Na postup mezi elitu se 
však na Julisce netlačí za každou cenu. 
„Samozřejmě, že každý slavný klub má 
a musí mít takové ambice, ale našim cí-
lem je zlepšení výsledku oproti minulé 
sezóně, kdy Dukla nakonec skončila 
šestá. Když se na jaře podaří, určitě tu 
nejvyšší výzvu přijmeme,“ říká trenér  
s vědomím, že z aspirantů na postup 
jeho svěřenci na podzim už jednou po-
razili především Jihlavu . O návrat do 
1. ligy usilují ale také Zlín a tradiční 
pražský rival FK Viktoria Žižkov. Vzhů-

ru v tabulce se derou Třinec a Sokolov. 
„Podle mne to bude boj do poslední-
ho kola. A my v něm na jaře rozhodně 
nechceme hrát druhé housle,“ zdůraz-
ňuje trenér Kozel. Podle něj na to tým 
má, když nejsilnější stránkou současné 
Dukly je vyvážené složení týmu, v němž 
jsou zastoupeny generace už ostřílených 
i mladých hráčů. Nejzkušenějšími jsou 
obránce Jan Vorel a záložník Patrik Ge-
deon. První ligu si ale zahrál už i Pavel 
Hašek, syn nynějšího předsedy ČMFS 
a bývalého reprezentanta Ivana Haš-
ka. Další poděděné fotbalové geny má 
Dukla v brance: jméno Rada fotbalové-
mu fanouškovi také není cizí. Klenotem 
mužstva zůstává i pro jaro kamerunský 
kanonýr Dani Chigou. Ale i ti nejmladší 
v mužstvu jako třeba Marek Hanousek 
a Tomáš Pospíšil, se o 1. ligu též určitě 
„poperou“. A protože na Dukle se pra-
cuje koncepčně a hledí se především do-

předu, nejen na odehrání nejbližšího zá-
pasu a ročníku, bude zajímavé na Julisce 
při domácích zápase vidět i další známá 
jména a adepty velkého fotbalu. 
Pro fanoušky nachystaly FK Dukla 
Praha a DUKLA fanklub na jaro řadu 
překvapení. Pro diváky je připraveno 
„klasické fotbalové“ občerstvení, zápa-
sové tomboly, prodej suvenýrů Dukly  
a v neposlední řadě možnost společných 
autobusových výjezdů na venkovní zá-
pasy v režii sponzora fanklubu, a to jen 
za symbolickou cenu. 
Fotbalové zápasy Dukly byly v minulos-
ti fanoušky z okolí Prahy 6 hojně navště-
vovány. Touto upoutávkou srdečně zve-
me fandy fotbalu z Roztok na Julisku, 
aby s pomocí ostatních fandů vytvořili 
dvanáctého hráče Dukly a pomohli nám 
v boji o postup do 1. ligy.

Václav Šubrt

Pozvánka roztockým fandům na utkání  
Dukly z Julisky

Přehled zápasů Dukly na Julisce v jarní části 2. ligy: 
sobota 5. 3. ve 14:30 hod. FC Zenit Čáslav sobota  19. 3. ve 14:30 hod. MFK Karviná
pátek 1. 4. v 18 hod. derby s Viktorií Žižkov pátek  15.4. v 18 hod. derby s AC Sparta B
pátek 29. 4. v 18 hod. SK Slovan Varnsdorf pátek 13. 5. v 18 hod. FC Graffin Vlašim
pátek 20. 5. v 18 hod. SK Kladno sobota  4. 6. v 17:00 hod. Tescoma Zlín

KULTURA A SPORT



20

Od 24. Dubna začíná jarní část volej-
balové sezony Krajského přeboru mužů 
ve volejbalu. Místní borce čeká nelehký 
úkol dotáhnout tuto sezónu do úspěš-
ného konce a pokusit se obhájit loňský 
mistrovský titul.

Aktuální pořadí týmů v soutěži:

Tabulka:

1. SPP v Odolena Voda 16 14 2 44 : 15 1411 : 1142 30

2. VSC Čelákovice 16 13 3 42 : 16 1358 : 1217 29

3. TJ Sokol Roztoky u Prahy 16 11 5 37 : 23 1312 : 1222 27

4. TJ EMĚ Mělník 16 10 6 34 : 20 1243 : 1121 26

5. VK Karbo Benátky nad Jizerou B 16 7 9 28 : 31 1301 : 1287 23

6. TJ Sokol Brandýs nad Labem 16 6 10 26 : 37 1356 : 1414 22

7. VK Mladá Boleslav B 16 5 11 23 : 37 1257 : 1367 21

8. VK Nymburk 16 3 13 15 : 41 1094 : 1324 19

9. TJ Sokol Milovice 16 3 13 10 : 39 934 : 1172 19

Roztocký volejbal zatím na bronzové příčce 
v přeboru Středočeského kraje – jarní část soutěže začíná!

KULTURA A SPORT, INZERCE

Program domácích zápasů: 
30. 4. 2011 Roztoky Čelákovice 
14. 5. 2011 Roztoky Odolena Voda 
28. 5. 2011 Roztoky Milovice 
11. 6. 2011 Roztoky Mělník 

Zápasy začínají vždy od 10 hod., přijďte 
podpořit naše hráče!

Martin Matas
TJ Sokol Roztoky 

 (více nawww.sokol-roztoky.czechian.net)
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Milí rodiče,
v tomto okénku vám přiblížíme několik 
zajímavých výletů, které jsme s dětmi 
díky slunečnému počasí již konečně moh-
li podniknout, a přinášíme první výsled-
ky soutěží a testování.

Věra Zelenková

Výlet do Beckilandu
Do Beckilandu jsme jeli autobusem.  
V šatně jsme se převlékli a šli si hrát do 
herny. Zaskákali jsme si na trampolíně, 
podívali jsme se do jeskyně, vyzkoušeli 
úžasný tobogan, skluzavky a prolézačky. 
Nejvíce se nám líbil nafukovací kroko-
dýl. Nakonec jsme si zajezdili na kolo-
běžkách.

Děti ŠD

Olympiáda v českém jazyce – okres
V úterý 22. 3. vyrazili naši dva nejlep-
ší češtináři z 9.A hájit barvy naší ZŠ do 
Dolních Břežan. V okresním kole se jich 
sešlo celkem 21. Zadání gramatických 
úkolů bylo letos velmi těžké, slohová 
práce v rozsahu 30 řádků nám však pro-
blém nedělala. Po sečtení všech bodů 
skončil Marek Cozl na 8. místě a Míša 
Soukupová na 11. Oběma účastníkům 
děkuji a přeji mnoho úspěchů u přijí-
macího řízení na střední školu.

V. Zelenková

Recitační soutěž – Rudná u Prahy
Krajský úřad Středočeského kraje vy-
hlašuje již několikátým rokem soutěž 
dětských sólových recitátorů. Nejprve 
proběhlo školní kolo, z něhož se nomi-
novali žáci, kteří jeli školu reprezentovat 
do Rudné. Byli to: Jiří Drábek – I.B, Ka-
teřina Lednická – II.C, Dominik Dvo-
řáček – V.B, David Lauermann – VII.
B a Kristýna Romová – VIII.B. Ačkoliv 
cesta do Rudné je velice časově náročná 
(MHD – přes 75 minut) a soutěž trvala 
celý den až do pozdních odpoledních 
hodin, naši recitátoři napoprvé uspěli 
dobře. Odměnu v podobě knihy si od-
vezl Jiřík Drábek, Kačenka Lednická zís-
kala čestné uznání, v její kategorii byla 
největší konkurence, přes 20 účastníků. 
David Lauermann byl velkým kandi-
dátem na postup do krajského kola, ale 
bohužel nakonec získal až třetí místo. 
Myslím, že to byl velký úspěch, a pro 
další roky již víme, jak se připravit a kte-
ré autory a básně vybírat. Zároveň dě-
kuji nejen žákům, kteří celý úmorný den 

zvládli, ale i paním učitelkám, které děti 
připravovaly. 

D. Blechová

Úžasný, poučný výlet III.B
Jeden z našich spolužáků, Toník Skruž-
ný, přinesl do školy pozvánku do Bota-
nické zahrady v Troji. Společně s paní 
učitelkou Čermákovou jsme se rozhod-
li, že pojedeme 24. 3. 2011. Sešli jsme se 
na nádraží a jeli vlakem. V Holešovicích 
jsme přestoupili do velice přeplněného 
autobusu. Vystoupili jsme u zoo a šli do 
kopce k botanické zahradě. Zde se nás 
ujala paní Skružná, která nás proved-
la zahradou a výstavou orchidejí, která 
byla určena také pro nevidomé. Moc 
hezky nám vyprávěla. Nejvíce nás zau-
jala japonská zahrada, orchideje ve skle-
níku Fata Morgana a hmatová výstava. 
Domů jsme jeli přívozem a autobusem. 
Celý den nám krásně svítilo sluníčko, 
takže se výlet vydařil. Toník s námi bo-
hužel nejel, protože byl nemocný. Naše 
poděkování ale patří paní Skružné, kte-
rá se nám věnovala. 

Napsali žáci III.B  
a D. Blechová

Volejbal – ŠSL – 1. místo!
Naše školní volejbalové dívčí družstvo 
(N. Čedíková, M. Nováková, T. Dejdová, 
D. Emingerová, K. Romová, N. Kobrlo-
vá a Z. Kovaříková) jelo dne 22. března  
s panem učitelem Cihlářem na sportov-
ní ligu v Davli. Sešlo se nás tam 16 volej-
balových družstev. Žádné družstvo nám 
vítězství nepřálo ani lehce nedarovalo. 
Přesto jsme přijeli zpět s velkým pohá-
rem za 1. místo!

M. Nováková,  
T. Dejdová (7. A)

Preventivní programy 
Dne 25. a 31. března proběhly v rámci pre-
vence besedy v 8. třídách a také v 9. roč- 
níku. Program byl organizován Cen-
trem primární prevence Magdaléna. 
Téma besedy v 8. ročníku bylo Když mě 
něco štve – blok o vztahu k autoritám,  
o hranicích a pravidlech, které musíme  
v životě dodržovat. V 9. třídě byla vy-
brána témata Co teď a Černá, nebo bílá 
– první blok je o rozhodování se ve složi-
tých životních situacích, druhý je zamě-
řený na posílení tolerance vůči rasovým, 
etnickým a vzhledovým odlišnostem.

M. Černá, prevence

Jak se natáčelo s „Kuchařskou poho-
tovostí“ 
V letošním školním roce opouští naši 
školu 31 žáků, z toho pět žáků míří na 
gastronomické obory. A že je tento obor 
zajímá, prokázali v loňském roce na 
soutěži „Zlatá vidlička“ v hotelu Crowne 
Plaza v Praze 6, kde se ze 16 základních 
škol umístili na pěkném 6. místě.
V té době vznikl nápad oslovit Kuchař-
skou pohotovost – pořad vysílaný na 
ČT1 o spolupráci na přípravě jídla, které 
by se mohlo vařit ve školní jídelně. Ná-
pad se zalíbil a byl tady natáčecí den. 
Patnáctičlenný štáb přicestoval z Brna  
a natáčelo se od 8.30 do 19.30 hodin. 
12 kuchtíků z osmých tříd a 4 kuchtíci 
z devítky si užili opakovaných záběrů 
řízených přísným, ale milým okem pana 
režiséra vrchovatě. Pod vedením M. Ka-
liny, šéfkuchaře restaurace ADA hotelu
Hoffmeister, jim šlo vaření jedna báseň.
Personálu kuchyně připravené menu 
velice chutnalo a výsledek celodenního 
natáčecího maratonu jsme mohli vidět  
v televizi v sobotu 26. března.

M. Bartulíková

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,
zveme vás na setkání s vedením školy 
a třídními učitelkami budoucích prv-
ních tříd, které se uskuteční dne 26. 4. 
2011 v 17 hod. v budově školní jídelny 
v Roztokách, vstup z ulice 17. listopadu. 
Program: základní informace o zahájení 
školní docházky a představení třídních 
učitelek, rozdělení žáků do jednotlivých 
tříd. Těšíme se na vaši účast.

Třídní schůzky 
Vážení rodiče, zveme vás na setkání  
s vedením školy, členy školské rady a škol-
ní metodičkou prevence, které se usku-
teční v den konání třídních schůzek –  
27. 4. 2011 v 17.30 v budově v Žalově, 
28. 4. 2011 v 18.00 v budově na Školním 
náměstí. Těšíme se na setkání. 
Program setkání: 
1.  Aktuální informace o činnosti školy 

– vedení školy 
2.  Prevence rizikového chování – činnost 

školy v této oblasti představí metodič-
ka prevence Mgr. Michaela Černá 

3. Diskuse – dotazy rodičů 

Česká školní inspekce v naší škole 
V druhé polovině ledna navštívila naši 
školu Česká školní inspekce, předmětem 

Školní okénko
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kontroly byla ekonomika školy, vedení 
pedagogické dokumentace, práce ško-
ly se žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, přímá pedagogická práce aj. 
Inspekční zprávu obdržely škola, zřizo-
vatel – město Roztoky – a školská rada 
v průběhu března. Škola je s výsledkem 
inspekce spokojena, byly zjištěny jen 

dílčí nedostatky, například ve školním 
řádu, které byly odstraněny do konce 
března. V dalších oblastech i v přímé 
pedagogické práci učitelů byla činnost 
školy hodnocena velmi pozitivně, což 
nás samozřejmě potěšilo a zároveň nás 
to zavazuje k dalšímu rozvoji. 
Pedagogická i školská rada odsouhla-

sily nový školní řád, který nabyl účin-
nosti dne 1. 4. 2011, a v průběhu dubna  
s ním budou seznámeni žáci školy i je-
jich rodiče. Nový školní řád a pravidla 
hodnocení žáků i celou inspekční zprá-
vu si můžete přečíst na webové stránce 
školy v sekci Důležité soubory. 

Mgr. Alena Gabaľová, ředitelka ZŠ

První jarní dny jsou na ZUŠ v letošním 
roce soutěžní více, než je obvyklé. Za 
„normálních“ okolností se žáci připra-
vují na interní i veřejné koncerty, ale 
teď? Úspěšnost našich žáků v okres-
ních kolech soutěží ZUŠ byla náramná!  
V krajském kole soutěže klavírů v Ko-
líně jsme měli dvě želízka v ohni. Ve 4. 
kat. získala Barbora Havlíková čestné 
uznání. V 9. kat. ve večerním maratonu 

(9 soutěžících) získala Lenka Heřmano-
vá 2. místo! A to šla do soutěže až jako 
poslední. Při takové konkurenci a za da-
ných podmínek je to významný úspěch 
naší nejlepší klavíristky.
V Pečkách se soutěžilo v oboru akorde-
on. Dá se říct, že naši žáci zcela opano-
vali soutěž.
Ve 3. kat. byla Alena Voltrová druhá, 
Zora Nižňanská zvítězila. Největšího 
letošního úspěchu v soutěži ZUŠ vůbec 
dosáhla Hana Voltrová v 5. kategorii, 
kterou vyhrála a postupuje do ústřed-
ního kola!!! V komorní hře náš akorde-
onový kvintet ve složení Ludmila Vít-
ková, Zora Nižňanská, Alena Voltrová, 
Hana Voltrová, Vojtěch Nižňanský zís-
kal 1. místo.
Můžeme se tedy těšit na další úspěchy 

našich žáků. Vždyť krajské kolo v obo-
ru kytara ještě neproběhlo a i zde máme 
své zastoupení – Martina Lédla.
Kromě soutěží však pokračuje normál-
ní provoz naší školy. V době uzávěrky 
se uskutečnil koncert účastníků soutěže 
ZUŠ na zámečku (31. března), 14. dubna 
Učitelský koncert, 28. dubna Absolvent-
ský koncert a 4. května v Academiku 
Tanečně-hudební představení. K tomu 
přičtěme několik interních koncertů  
a v červnu Zahradní koncert. Hudební 
sezona v ZUŠ právě vrcholí. Přijďte se 
podívat na některý z našich koncertů  
a podpořte tak naše děti i pedagogy  
v jejich uměleckém úsilí. 
P.S.: Na fotografii úspěšný tým našich
akordeonistů s učitelkou Monikou Fuka-
sovou.                        MgA. Bohumír Šlégl

ZUŠ na začátku jara
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15. března 2011 jsme se v motolském 
krematoriu rozloučili s panem Ing. 
Zdeňkem Karasem, CSc., plk. v. v. Tento 
racionální a rozhodný muž celých 50 let 
vykonával nejrůznější veřejné funkce, 
a tím i významně ovlivňoval dění v na-
šem městě. Jako jeden z mála, kteří se 
angažovali v komunální politice již před 
listopadem 1989, se vyrovnal se změnou 
společenských poměrů a pokračoval 
v práci pro svou obec i v polistopado-
vém období. Byl dlouholetým poslan-

cem MěNV, významným funkcionářem, 
zastupitelem, členem komisí a výborů. 
Měl jsem příležitost s ním 21 let spolu-
pracovat. I když jsme každý patřili k jiné 
části politického spektra, musím dnes 
smeknout před jeho vervou a energií, 
kterou oplýval až do svých posledních 
dnů. Jeho argumentace na jednáních 
byla vždy jasná a srozumitelná, tak říka-
jíc „padni komu padni“. Zejména z to-
hoto důvodu nám bude v zastupitelstvu 
jeho hlas velmi scházet. Jeho osobnost 

mimoděk potvrzuje skutečnost, že v ko-
munální politice by neměla hrát roli ani 
tak stranická příslušnost, jako spíše při-
rozený politický talent, způsob myšlení, 
schopnost hledat a nacházet možná řeše-
ní – a samozřejmě také ochota obětovat 
svůj volný čas (bez nároku na odměnu) 
vyššímu cíli – ku prospěchu celku.

Stanislav Boloňský
místostarosta

Památce Zdeňka Karase

Vždy, když se zamýšlíme nad něčím od-
chodem, znovu a znovu si uvědomuje-
me, že svět není černobílý – černobílé je 
snad jen to úmrtní oznámení, přinášející 
onu smutnou zvěst... Měřit život člověka 
nabytým majetkem, medailemi či ide-
ologií je nejen nepřesné, ale i matoucí 
a vlastně i navýsost hloupé, neboť to vše 
je pomíjivé, jako lidský život sám...Žád-
ný život totiž není příběhem bankovní-
ho konta ani ideologických floskulí, ale 
příběhem lidským...
Zdeněk Karas se narodil v r. 1930 v teh-

dy šestitisícových Kopistech u Mostu, 
(v obci dnes už neexistující, neb ji v se-
dmdesátých letech pohltila těžba uhlí). 
Záhy přišel Mnichov, a tak se v r. 1938 
po nuceném odsunu českého obyva-
telstva ze Sudet s bratrem a rodiči ocitl 
v Žalově. Nejprve bydleli v nádražním 
domku na zastávce Žalov, neboť oba 
rodiče pracovali na dráze, od r. 1955 
postupně ve Smetanově, Libušině a od 
r. 1990 v Jiráskově ulici. V r. 1949 matu-
roval na gymnáziu v Kralupech, vstoupil 
do armády, zahájil studium na ČVUT 
v Praze a v r. 1954 promoval na VTA 
v Brně v oboru geodézie. Pět let učil to-
pografii na vojenském učilišti, poté v le-
tech 1959–1966 pracoval v témže oboru 
na Generálním štábu armády, později 
(1967) ve Vojenském zeměpisném ústa-
vu na různých postech, včetně funkce 
náčelníka. Tam pracoval ještě dlouho po 
svém odchodu do důchodu (1990) jako 
vědecký pracovník a badatel. 
Je autorem (i spoluautorem) mnoha pu-
blikací o historii topografické služby od 
r. 1918 až po současnost. Nikdy se neta-
jil svým levicovým smýšlením, ale nebyl 
žádný ortodoxní nedouk. I díky svému 
exaktnímu vzdělání si vždy dovedl ob-

hájit integritu a lidský rozměr svých 
názorů a rozhodnutí. Když se např. po 
r. 1970 Česká národní rada rozhodla 
schválit megalomanský návrh minister-
stva kultury na vybudování mohutného 
Památníku osvobození s amfiteátrem na 
pozemku restaurace na Levém Hradci 
(včetně odsvěcení kostela sv. Klimenta), 
inicioval nesouhlasný dopis tehdejší-
ho vedení města adresovaný Okresní-
mu a Krajskému výboru KSČ. (To bylo 
v období tuhé normalizace gesto víc než 
neběžné, které se nemohlo obejít bez 
následků). 
Ani po r. 1990 své smýšlení nezměnil. 
Nepatřil k statisícům spoluobčanů, kteří 
převlékli kabát. Pracoval po mnohá léta 
v zastupitelstvu, výborech a komisích 
města, vždy s energickou a poučenou 
argumentací. Byl to chlap, který držel 
slovo. Desítky spoluobčanů dosvědčí, že 
jim kdykoliv pomohl v orientaci v no-
vých poměrech – byť by se jednalo ,,jen“ 
o vyplnění daňového přiznání –, aniž 
k tomu potřeboval grebeníčkovskou ré-
toriku. Ing. Zdeněk Karas, CSc., byl jed-
ním z posledních předválečných patrio-
tů, který se zasloužil o město. Čest jeho 
památce!                          Ladislav Kantor

Dne 8. března 2011 zemřel zcela ne-
očekávaně v nedožitých 81 letech 
Ing. Zdeněk Karas, CSc.

Z. Karas prožil celý svůj život v Rozto-
kách, více než 60 let byl členem komu-
nistické strany. Ve městě, které velmi 

miloval, pracoval nejedno období jako 
zastupitel, pracoval též v komisích MÚ. 
Na mysli měl vždy prosperitu města, 
prospěch života jeho obyvatel, se kte-
rými rád diskutoval a jejich myšlenky 
a názory se snažil pomáhat uvést v ži-
vot. Byl ochoten přiložit vždy ruku 

k dílu tam, kde bylo třeba. Byl oblíben 
pro svou přátelskou povahu. 
Zdeňku, budeš nám všem velmi chy-
bět.

Čest tvé památce!
OR KSČM Roztoky 

OV KSČM Praha-západ

Poděkování panu starostovi a MÚ za přání k životnímu jubileu zaslali:
Anna Fiřtová, Vlasta Hůlková
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Babysitting v Roztokách. Spolehlivá a zodpovědná stu-
dentka z Roztok pohlídá vaše děti. V případě potřeby 

je možné hlídání spojit s doučováním. 
Kontakt: www.babysittingroztoky.cz

Do zahrady k jarní výsadbě nabízím nevelké množství 
volnokořenných sazenic stálezelené mahonie, skalníku 

nepoléhavého – vhodný jako solitéra i na živý plot 
a velký keř hortenzie.

Cena nevelká, dohoda jistá. Tel.: 773 529 773
Hledáme doučování matematiky, příp. fyziky pro žáka 

9. třídy ZŠ. Tel.: 736 235 119
53 letý USO hledá brigádu na víkendy ŘP B+C, PC + 

internet, dlouholetá fototaxe, prakticky cokoliv. 
Email: jim.face@seznam.cz

50 letý SŠ, nekuřák a téměř abstinent hledá klidný 
podnájem u hodných lidí v Praze i jejím okolí. Samo-
statný vchod, nekuřáci, možnost připojení internetu. 
Případná výpomoc možná. Email: phenix@post.cz 
Koupím starší domeček k rekonstrukci (popř. půl 

dvojdomku) v Roztokách a okolí. Může být jen malá 
zahrádka k posezení za rozumnou cenu. 

Prosím ozvěte se. Tel.: 608 000 252 
MOTOKOLÁČ 2011, začne 7. 5. U vody a skončí 8. 5. 

u Piva. http//motokolac.unas.cz
Nabízím úklid domácnosti v Roztokách a okolí – do-

stupnost MHD. Tel.: 608 179 702
Nové kurzy španělštiny od rodilého mluvčího v učebně 

u nádraží v Roztokách, pro začátečníky i pokročilé. 
Kontakt: espanol.roztoky@gmail.com

Pouze za 150,- Kč za kus prodám zelené plastové sudy 
na vodu, objem 200 l včetně víka a kohoutu na vypouš-

tění, celkem 5 kusů. Dále výkonné tlakové čerpadlo 
pro zalévání zahrady z těchto sudů pouze za 600,- Kč. 

Tel.: 602 263 960
Prodám byt 3+kk Tyršovo náměstí, byt je ve 2.patře 

nad Albertem. Rohový, výhled na náměstí a do parku, 
72 m2 + balkon, slunný. K bytu náleží garáž v suterénu 
a sklep. Novostavba z r. 2006. Uvítám též výměnu za 

dům (+ doplatek) v Roztokách či okolí. 
Tel.: 732 500 411

Prodám černé společenské boty s uzavřenou špičkou s 
černými kamínky (použity 2x na ples). Velikost 36-37, 
podpatek 6 cm. Původní cena 999,- kč, nyní 400,-Kč. 

Tel.: 736 749 067
Prodám 4 botníky (IKEA), každý po 4 samostatně uza-
víratelných úložných jednotkách, dýha buk. Rozměry: 

š. 96 cm, v. 91 cm, hl. 18 cm. Velmi dobrý stav. 
Cena dohodou. Tel.: 737 114 738 

Prodám levně 150 ks bleděmodrých obkládaček 15x15 
cm zn. RAKO a 5 ks hliníkových žaluzií do dřevěných 

oken š. 48,5 cm – 1 rok používané. Původní cena  
2.600,- Kč, nyní 1.200,- Kč. Tel.: 602 594 110  

Prodám dětské kolo Author Mirage SX, velikost 15 
(věk dítěte cca 7-11) za 3.500,-Kč, 

původní cena 8.000,-Kč. Tel.: 607 942 881
Prodám elektrickou odsávačku Philips Avent se zá-

ručním listem do června 2011. Velmi málo používaná 
s novým černým koženým kufříkem a 10-ti originál 

nepoužitými kelímky Avent na sběr a skladování 
mléka. Cena je 1.500,-Kč, pův. cena komplet 4.000,-Kč. 

Tel.: 602 365 740
Prodám funkční motorovou sekačku R 434 za 1.500,- 
Kč. Sekačka je v bezporuchovém provozu od r. 1999. 

Volejte večer, tel.: 607 633 400 
Prodám vlnitý plech, okapy, okapové roury, železné 
traverzy, přepravky na ovoce, latě, hranoly, dubové 

prahy, dýhovaná prkna, 2x vana pozinkovaná, měděný 
drát, pozink. pletivo, kolečko zahradní, lopaty, rýče, 

atd. Stěhování. Vše velmi levně. Tel.: 776 340 421 
Prodám dámské kolo zn. Spider, cena 1.000,-Kč. 

Tel.: 311 226 964
Prodám mírně použité kolečkové křeslo vhodné pro 
starší osoby nebo po úrazu. Je skládací, snadno pře-

nosné, nafukovací kola. PC 12.000,-Kč, nyní 4.000,-Kč. 
Mohu dovézt – Roztoky a okolí. Tel.: 775 110 050

Prodám nábytek do obýv. pokoje. Billy knihovnu: 1 
rohová skříň, 1 skříň s prosklenými dveřmi, 1 skříň 
s menšími dveřmi, 1 skříň s policemi na CD, 1 skříň 
Benno na DVD, dále TV stolek Benno s prosklenými 

dveřmi, 3 závěsné police na CD/DVD, konferenční stůl 
a odkládací stolek (horní desky prosklené + oddělená 

police na časopisy, apod.). Vše IKEA, barva tmavě 
hnědá. Velmi dobrý stav. Cena dohodou. 

Tel.: 737 114 738
Prodám nosítko na miminko Baby Bjorn – téměř 

nepoužité za 1.700,- Kč, monitor dechu Jablotron BM-
02 ještě 2 roky v záruce za 2.000,- Kč, moderní látkové 
pleny z flanelu, bio bavlny – mix sada 21 ks, používané 

3 měsíce pro dítě do 6 měs. za 3.000,- Kč. 
Pův. cena 6.000,- Kč. Tel.: 723 027 084

Prodám nový digitální robot (nepoužitý) zn. KRUPS  
za 9.000,-Kč, dámské kolo ESKA za 500,-Kč, pánské 
kolo FRANKLYN z NSR s převodovkou za 500,-Kč 
a míchačku na beton (třífázový proud) za 800,-Kč. 

Tel.: 220 911 762, 732 261 958
Prodám notebook Fujitsu Siemens Amilo A 1640 – OS 
W XP home – legální AMD sempron procesor 2800+, 

399 Mhz, 480 MB RAM PCIM card EDGE GC 85, 
DVD – RW, disk 40 GB USB adaptér Bluetooth, PCIM 

card adaptér Smart media + další příslušenství. 
Cena 3.000,-Kč. Info+foto pošlu emailem: 

jim.face@seznam.cz 

Prodám pánské boty na sjezd. lyžování zn. Salomon 
č. 27 za 2.500,- Kč. Jednou použité. Tel.: 723 027 084
Prodám pneumatiky letní Kleber 155/65 R14, Alu-

-Disk 4díra vše na Renault Twingo, pneumatiky málo 
použité. Cena 4.000,- Kč. Tel.: 723 479 088

Prodám rodinný dům v Praze 6-Suchdole s garáží. 
Plocha pozemku 788 m2 / zast. Plocha 102 m2 veškeré 

IS. Celý dům je podsklepen. Tel.: 603 108 227
Prodám válendu s úložným prostorem téměř nepou-

žívaná. Cena je 1.000,-Kč (pův. 3.500,- Kč) nebo podle 
dohody. Tel.: 721 331 829, 721 103 641

Pronajmu garáž v rodinném domku v Roztokách 
u Prahy. Cena 1.500,-Kč. Tel.: 723 937 418 

Pronajmu 2+kk+velká terasa na Tyršově náměstí v 
Roztokách. Byt má vybavenou kuchyň, koupelnu, jinak 
je prázdný. Možnost pronájmu ihned. Cena: 9.000,- + 

3.000,- Kč poplatky. Tel.: 233 910 033, 602 878 084
Pronajmu byt 2+1 v rodinném domku v Roztokách. 

Byt je v 1.patře a má 90 m2, internet. Tel.: 721 529 835
Pronajmu byt 3+kk o velikosti 96 m2 v Roztokách, ul. 

Masarykova v blízkosti Tyršova nám., v 1.n.p. zděného 
byt. domu. Byt je po celkové rekonstrukci, nová kou-
pelna , WC, kuchyňská linka, vestavěná skříň, myčka, 
internet... K dispozici též balkon a sklepní prostory, 

nájem 13.000,- + poplatky. Tel.: 605 945 227
Pronajmu byt 1+kk v Solníkách, 2. Patro, orientace 

JZ, částečně zařízený, balkon, sklep a parkovací stání k 
dispozici. Nájem 7.000,-Kč + 2.000,- Kč záloha na po-

platky, volný ihned. Tel.: 773 636 730 nebo 606 751 944
Pronajmu byt 3+1 v domě se zahradou, v Lidické ulici. 

Nájem 10.000,-Kč + 3.000,-Kč poplatky. 
Tel.: 777 981 156

Přenechám vrchní hlínu ze stavby (černozem) – 
zadarmo. Tel.: 732 586 810

Přijmeme paní na občasnou výpomoc do obchodu s 
květinami a chovatelskými potřebami. Tel. 724 375 280
Sháním staré střešní tašky za odvoz nebo levně 100 až 

200 kusů. Tel.: 603 459 813
Stavební parcely Libčice n. Vltavou 1200 m2  a 2500 

m2 s výhledem do údolí Vltavy. Cena je 1.150,-Kč/m2, 
včetně příjezdové komunikace  a přípojky elektro. 
Info: haslerovaulice@seznam.cz, popř. 603 828 625
Včelí med květový i medovicový přímo od včelaře 

obdržíte na adrese: Vidimova 607, Roztoky, vhodné 
předem zavolat. Tel.: 220 911 665 možno i večer

Zdravotní sestra, zkušená a vlídná nabízí spolupráci 
při péči o Vaše seniory – pouze mobilní. Podle potřeby 

i o víkendech. Tel.: 734 385 974

Stejně jako v minulých letech, uspořá-
dala 5. března 2011 OR KSČM v Roz-
tokách oslavy Mezinárodního dne žen. 
Zasedací místnost MÚ, kde se oslava 
konala, se ve 14,00 hod. znovu zaplnila 
ženami.
Některé ženy byly mezi námi poprvé 
a věřím, že ne naposledy, oslava se jim 
velmi líbila.

K pohodě všech přítomných hrál všem 
známý Míla Špaček s partnerkou Milo-
slavou Razákovou, obsluhy se ochotně 
ujali M. Zámecká, A. Blažek, M. Krajdl 
a F. Štěpánek, fotografoval B. Petrech. 
K příjemné atmosféře, která se prolínala 
celým odpolednem, přispěly opět svými  
vlastními kulinářskými výrobky J. Blaž-
kové, M. Hyská a H. Petrechová, květiny 

ochotně připravila E. Karasová. Všem 
patří upřímné poděkování. 
Čtyři hodiny jsme se velmi dobře všich-
ni bavili a rozcházeli jsme se s pocitem 
příjemně stráveného odpoledne.
Věříme, že přijdou mezi nás příští rok 
i další, kteří dosud váhali. 

Dagmar Truxová

MDŽ v Roztokách

Většinou občané Roztok v Odraze po-
ukazují na nešvary a nedostatky. Jsem 
ráda, že mohu napsat něco pozitivního. 
Roztocká knihovna je úžasná. Rozsa-
hem, přehledností, internetem zdarma 
a hlavně nesmírně milým a fundovaným 
osazenstvem v osobě paní Urxové a Vo-

tavové. Těm, kteří tam chodí, se to může 
zdát samozřejmé, ale ono to tak doce-
la není, pokud máte srovnání s jinými 
knihovnami. Protože léto trávím na cha-
lupě, chodím do knihovny i tam. Co je 
platné, že je supermoderní, v rekonstru-
ované budově, s moderní technikou. In-

ternet je zpoplatněný, uspořádání knih 
naprosto chaotické a nesystematické 
a personál knihovny sice milý, ale na-
prosto nekompetentní. 
Proto si prosím naší roztocké knihovny 
opravdu važme! 

A. Černá

Roztocká knihovna

Babysitting v Roztokách. Spolehlivá a zodpovědná stu- oken š. 48,5 cm – 1 rok používané. Původní cena  Prodám pánské boty na sjezd. lyžování zn. Salomon 


