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P isp t m že každý.

Sta í zaslat  nan ní obnos 

na speciáln  z ízený 

bankovní ú et, 
který má íslo

2829597389/0800.

P isp ním jakékoliv ástky se m žete spolupodílet na jedné 
z nejzásadn jších investic, která je ku prosp chu celému m stu. 
Dostavba by m la stát p ibližn  100 milion  K . 
V íme, že se najde mnoho z vás, kte í budete mít zájem pomoci 
m stu Roztoky s  nancováním dostavby školy, která bude sloužit 
ješt  dlouhá léta budoucím generacím.
Na aktuální vybranou celkovou ástku a na p ehled dvaceti 
nejšt d ejších dárc  se m žete podívat na webových stránkách 
m sta. Tento seznam bude zve ejn n také v samotné dostavb  
školy, po jejím otev ení.
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ÚVODEM

Apríl!
V mládí jsme se vždycky těšili na 1. duben, kdy jsme se 

mohli vyvádět aprílem nejen mezi sebou, ale i tenkrát 

ctihodný učitelský sbor, starší sourozence, dokonce 

rodiče a prarodiče, což v jiný den vůbec nepřicházelo 

v  úvahu, neb jinak následoval mohutný nářez. Rád 

konstatuji, že tyto jarní vylomeniny jsou dodnes živé, 

a přestože panují zcela jiné společenské poměry, někoho napálit aprílem 

se považuje za téměř roztomilou povinnost. Co jsme se naposílali kandr-

dasy pro bublinu do rovnováhy, nebo ohybák na cihly… 

Apríl je první dubnový den a první písemná zmínka o něm u nás je 

z  r.  1690 (ve  Francii z  r. 1564). Je to den, který oslavuje změnu ze 

„smutné“ zimy do  veselejšího jara škodolibými žerty, ptákovinami 

všeho druhu a jízlivostí ,,pohádkových“ kamufláží. A když se do věci 

vložila i média, veselí přesáhlo hranice. 

Už v r. 1957 přinesla seriózní britská BBC televizní reportáž ze sklizně 

špaget ze stromů a jejich následném sušení na loukách. V rozhovoru 

s  pěstiteli se hovořilo o  mírné zimě, hnojivech atd. a  kdekdo tomu 

uvěřil, o čemž svědčí tisíce dotazů, jakže se ten strom jmenuje…

Ruská agentura Itar-Tass v r. 1977 informovala, že na vesmírné stanici 

Mir krokodýl, který se vylíhl z vejce v rámci experimentálního výzku-

mu, pokousal kosmonauta…

I u nás jsou borci, kteří si na APRÍL potrpí. Např. portál iDnes nedávno 

informoval o zateplení chrámu Sv. Víta, díky kterému se ušetří množ-

ství energie… a stránka  ona.dnes zase testovala nový hit z Holywoodu 

– masáž pomocí baseballové pálky a nahřátých dlažebních kostek…

Odraz vychází (bohužel) až po  tomto radostném svátku., ale to vám 

jistě nebránilo vyvést aprílem sousedy, nadřízené i  kolemjdoucí atd., 

protože jinak si v tomto údolí špatných zpráv moc legrace neužijeme... 

Ladislav Kantor

Co přináší Odraz č. 4?
Aprílový Odraz je opravdu nabitý a pestrý, takže si počtete. Diskuze 

a polemiky probíhají v podstatě ve třech tematických okruzích: po šes-

ti letech byl totiž vypsán konkurs na ředitele ZŠ, a tak je diskuze na toto 

téma víc než pochopitelná, protože každá změna přináší nejen naděje, 

ale i obavy… Druhým tématem je stav silnic a jejich rekonstrukce, což 

bude aktuální i v příštím století – pokud se ovšem nenaučíme lítat jako 

ptáci… Tématem třetím je neradostná současnost a děsící budoucnost 

odpadového hospodářství… 

Z radostnějších věcí se dočtete o zahájení pátečních Farmářských trhů, 

Svatovojtěšské pouti, Čarodějnicích, mnohé slibující sérii koncertů 

(Bluesberry, Kosa Vostra, Spirituál kvintet) atd. 

Přeji hezké počtení a co nejméně aprílové počasí…

 Ladislav Kantor
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ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Je to prosté: 

„Otevřenou, moderní, komu-

nikativní, čitelnou, s potenciá-

lem dalšího růstu a  prostře-

dím, ve kterém se budou dobře 

cítit žáci, učitelé a  všichni, co 

o ni mají zájem.“

A hlavně: 

„Naše škola je budoucnost obce, není to ničí 

osobní majetek, je to veřejný statek, je to živý 

organismus, chceme živé kulturně-společen-

sko-vzdělávací centrum v  srdci obce pro děti 

i rodiny, pro všechny, kteří vzdělání v každém 

věku považují za investici do lepší budoucnos-

ti své i obce.“

Tato vize byla a  je důvodem, proč bylo ra-

dou města jednomyslně vyhlášeno kon-

kurzní řízení na  ředitele/ku naší základní 

školy. Cílem rozhodně není, aby odešla 

současná paní ředitelka Gabaľová, která 

za  své dosavadní vedení školy nepochybně 

odvedla kus dobré práce. Za to jí je potřeba 

veřejně poděkovat. Rezervy máme všichni 

a občas neuškodí, když pomůžou nové im-

pulzy. Když se současná paní ředitelka 

do konkurzu přihlásí, všichni to nepochyb-

ně přivítáme.

Ale zpět k  naší představě školy. Podmín-

kou moderní školy je osoba kreativního, 

nedogmatického, pravidly nesvázaného ře-

ditele, který dokáže odpovídajícím způso-

bem integrovat povinné normy a  přitom 

dokáže vytvořit životnou, srozumitelnou 

vzdělávací koncepci školy, která dokáže 

reagovat na  dynamiku vývoje a  moderni-

zaci ve vzdělávání obecně. Toho by mohlo 

být dosaženo i integrací odborníků do čin-

nosti školy na  dobrovolné či honorované 

bázi. Ředitel by měl být schopen zajistit 

intenzivní spolupráci s dalšími typy vzdě-

lávacích institucí (např. spolupráce s  VŠ 

institucemi). Neměla by být zanedbána 

možnost projektové spolupráce a vyšší do-

sažitelnost finančních prostředků využitel-

ných pro rozvoj zázemí školy a především 

mzdových prostředků školy.

Je třeba určit směr, kterým se chce škola, 

kromě obecného vzdělávacího rámce, 

v pedagogické i mimo pedagogické činnos-

ti ubírat. Do  školního procesu musí být 

zapojeny spolupracující instituce (např. 

muzea, podnikatelské subjekty), aby děti 

intenzivněji již od ranného věku získávaly 

bezprostřední kontakty s  reálným pracov-

ním prostředím a  byly v  nich názorně 

ukotvovány základní životní hodnoty, 

schopnost sbírat informace a  poznatky 

a hlavně je následně interpretovat.

Škola musí být otevřenou a  komunikativní 

komunitou, musí být centrem vzdělání 

v obci. Její role nesmí být omezena jen na vý-

kon povinných vzdělávacích aktivit. Proto je 

žádoucí aktivnější zapojení školy a jejich zá-

jmových kroužků do  života obce vedoucí 

k  posilování vědomí příslušnosti k  obci, je-

jím tradicím.

Škola musí být pro rodiče a veřejnost v rovi-

ně vzdělávací nabídky i používaných didak-

tických metod čitelnou, jasně programově 

(výukově) strukturovanou, zaručující (dlou-

hodobý) stabilní výukový program jak pro 

I.  vzdělávací stupeň, tak II. vzdělávací stu-

peň. Musí být školou, která integruje bloky 

povinné výuky (specifikované v rámci škol-

ského vzdělávacího programu) s blokem fa-

kultativní výuky.

Ředitel a  jeho pedagogičtí kolegové (popř. 

externí spolupracovníci) musí cíleně 

a mnohem intenzivněji využívat vícezdro-

jového financování k  vytváření vzděláva-

cích projektů s  budoucí přidanou hodno-

tou pro žáka. Tyto aktivity a  z  toho 

plynoucí prostředky musí vést k  rozvoji 

technického zázemí školy. Nezbytná je 

i  podpora aktivního fundraisingu, spolu-

práce v této oblasti s obcí, spolky a dalšími 

vzdělávacími institucemi v  kraji i  mimo 

něj.

Chceme, aby naše základní škola vytvářela 

podmínky pro nadšené aktivní učení i smys-

luplné trávení volného času našich dětí i širší 

roztocké komunity. Chceme, aby roztocká 

škola byla místem pro zapálené a  nadšené 

pedagogy a  díky nim i  podobně naladěné 

žáky.

Pevně doufáme, že se nám podaří najít tako-

vého ředitele/ku naší základní školy, který/á 

dokáže tyto naše představy naplnit.

Jan Jakob, starosta,

 Mgr. Robert Pejša, PhD., zastupitel
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INFORMACE Z RADNICE

Jakou chceme základní školu?

Malé ohlédnutí za únorovou Radou
Vzhledem k  tomu, že 

do  minulého čísla Odrazu 

se nevešel můj informační 

článek o  jednání RM 

v  únoru, alespoň dodateč-

ně uvádím stručnou verzi 

článku. Obšírná debata se 

vedla o  přípravě nového organizačního řádu 

Městského úřadu. Tento úkol na  řadu měsíců 

zamrzl kvůli dlouhodobému onemocnění tajem-

níka MÚ, do  jehož kompetence tato věc náleží. 

Radní se zatím alespoň dohodli na malé organi-

zační změně, která pomůže přetíženému odboru 

kanceláře vedení města. RM pak schválila návrh 

novely statutu městského časopisu Odraz.

Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ 

Významným rozhodnutím bylo vyhlášení 

konkursu na ředitele ZŠ Roztoky. Tento krok 

není projevem nedůvěry k současné ředitelce 

školy, ale vyplývá z novely školského zákona, 

která říká, že ředitele školy zřizované obcí… 

jmenuje zřizovatel na základě jím vyhlášeného 

konkurzního řízení na  období 6 let (i  když 

vyhlášení konkurzu však není zřizovateli 

striktně nařízeno).

Současně rada uložila radnímu J. Drdovi a před-

sedovi školské komise R. Pejšovi připravit krité-

ria hodnocení kandidátů v  rámci tohoto kon-

kurzu. 

Konkurs musí proběhnout tak, aby byl zajištěn 

nástup nového ředitele/ředitelky od 1. 8. 2013.

Výše poplatků za likvidaci 
odpadu v roce 2013

Velká diskuse nastala i  nad návrhem výše 

poplatků za sběr, třídění a odstraňování ko-

munálních odpadů v roce 2013.

Radě byl předložen přehled nákladů i  vý-

nosů této činnosti a bylo na nich, aby po-

soudili míru navýšení poplatku, který 

v  současné výši již několik let nepokrývá 

náklady. Toto navýšení umožňuje změna 

zákona o  odpadech, která stanovila nové 

limity. Konečné slovo o výši poplatku bude 

mít zastupitelstvo.

Schválen byl rovněž harmonogram mobil-

ních svozů komunálních odpadů v letošním 

roce. Jde zejména o  cyklický kontejnerový 

svoz bioodpadu. 

Radní pak projednali řadu rutinních bodů, tj. 

uložení věcných břemen, změn nájemců po-

zemků pod garážemi i  formální úpravy 

smlouvy s  firmou TALORA, a. s. V  tomto 

případě je asi nejzajímavější to, že lhůta pro 

dokončení výstavby na Panenské se prodlužu-

je ze dvou na deset let. 
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ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Lávku přes potok v Žalově 
opravíme

Radní se též zabývali žádostí občanů ze Žalo-

va o opravu lávky přes potok v ul. U Zastáv-

ky. Je zřejmé, že nepůjde jen o  opravu, ale 

bude nutný větší zásah – zpevnění břehu 

i úplně nová lávka. Rada s touto akcí souhla-

sila, požaduje však od  MÚ přesnější návrh 

technického řešení a předběžný rozpočet. 

Rada schválila výsledky výběrových řízení, 

a to jednak na rekonstrukci 2. etapy Smetano-

vy ulice, kterou díky výběrovému řízení poří-

díme za  podstatně menší peníze, a  také 

na zhotovení projektové dokumentace pro re-

konstrukci vybraných městských komunikací.

Vánoční kapři snad 
naposled

Radní pak schválili nový Provozní a domovní 

řád Domu s  pečovatelskou službou, schválili 

obsazení uvolněných bytů v  tomto zařízení 

a  opět se zabývali problematikou prodeje vá-

nočních kaprů. RM se rozhodla, že nebude li-

mitovat počet prodejců ani povinné distance 

jednotlivých prodejních míst, jen uložila MÚ 

úplně a přesně informovat potenciální prodejce 

o počtu pronajatých míst. 

Na  programu nemohla chybět též dostavba 

školy, resp. školní tělocvičny. Vyjasnily se pod-

mínky pro změnu projektu, aby tělocvična vy-

hovovala soutěžním utkáním ve  volejbale 

(zvětší se šířka sálu a  světlá výška stropu 

na  7  m). To bude zajisté k  obecnému užitku, 

i  když to poněkud prodraží realizaci stavby. 

Nesmíme však připustit časový skluz realizace.

Stanislav Boloňský, místostarosta

O čem jednala Rada města v březnu
Radní se v kompletním složení sešli k svému 

jednání ve středu 13. března 2013. Jakkoliv to 

zpočátku vypadalo na rychlý průběh jednání, 

neboť projednávání některých bodů předchá-

zely mnohahodinové konzultace, nakonec 

strávili radní nad agendou téměř 7 hodin.

Zimní úklid komunikací 
bude rychlejší

Rada novelizovala nařízení města týkající se 

zimní údržby komunikací. Pozitivní zprávou 

pro občany je bezpochyby to, že byly na polo-

vinu zkráceny lhůty, do  kdy musí být ulice 

uklizeny. 

Naprostá shoda byla též v  případě opatření 

k zajištění technického investorského dozoru 

při dostavbě základní školy a dozoru při re-

konstrukci 2. etapy Smetanovy ulice.

Petice občanů ve věci 
Smetanovy ulice

Smetanova ulice byla předmětem i  dalšího 

bodu jednání. Obyvatelé této ulice (ale i další 

občané) se obrátili na město s peticí požadující 

změnu technických parametrů 1. etapy rekon-

strukce této ulice. Šlo zejména o  požadavek 

na rozšíření vozovky. Rekonstrukce byla zahá-

jena na  podzim, práce významně pokročily, 

nebyl však ještě dokončen definitivní povrch. 

Přistoupit na požadavek petentů by znamenalo 

značné finanční ztráty, neboť by bylo mimo 

jiné nutno vytrhat již osazené obrubníky. Poža-

davek občanů však bude vzat v úvahu při reali-

zaci druhé etapy rekonstrukce této ulice.  Rada 

se též rozhodla vyhovět žádosti manželů 

P. o úhradu nákladů na rekonstrukci vodovod-

ní přípojky k  jejich nemovitosti. Tito občané 

vyhověli výzvě SčVK a provedli výměnu vodo-

vodní přípojky na své náklady, zatímco ostat-

ním majitelům rodinných domů v  této ulici 

byla výměna provedena v loňském roce zdar-

ma (na  náklady města) v  rámci rekonstrukce 

ulice.  

Petice za rekonstrukci 
Haškovy ulice

Radní dostali na stůl i další petici občanů týka-

jící se rekonstrukce ulice, a to Haškovy. V tom-

to případě radní akceptovali návrh na urychle-

ní prací ještě v  tomto roce, neboť opravu 

původně plánovaných ulic v  Žalově zkompli-

kovaly složité majetkové vztahy k pozemkům.

Rada se pak znovu vrátila k problému prodeje 

obecních bytů a poněkud upravila návrh, kte-

rý bude předložen zastupitelstvu dne 27. 3. 

2013 ke schválení.

Řešení stability skály 
v serpentině doporučí 
ČVUT
RM se též zabývala stabilizací skalnatého sva-

hu nad serpentinou a  rozhodla se obrátit 

na odborníky z ČVUT, aby doporučili nejlep-

ší řešení. Ideální by bylo najít takové technické 

řešení, které bude dlouhodobě stabilní a sou-

časně bude esteticky přijatelné. Hlavní je však 

samozřejmě bezpečnost provozu a  zejména 

pak chodců na této komunikaci.

RM se v  další části zabývala obecními po-

zemky, u  nichž obdržela několik různých 

návrhů na  jejich odkup. Rozhodující slovo 

má v těchto věcech zastupitelstvo, proto rad-

ní jen doporučili, či naopak nedoporučili 

prodej v konkrétních případech. 

Konkurzní komise pro výběr 
ředitele ZŠ jmenována

Důležitým bodem bylo sestavení, resp. jme-

nování konkurzní komise pro výběr ředite-

le/ředitelky základní školy. Komisi tvoří 

2  zástupci zřizovatele (města) – předseda 

školské komise R. Pejša (předseda komise), 

radní J. Drda, dále zástupce pedagogického 

sboru školy, krajského úřadu, České školní 

inspekce, školské rady ZŠ a ředitelka jiné ZŠ 

coby odborník z  praxe. Přizváni jsou ještě 

odborníci s hlasem poradním, St. Boloňský 

a I. Cihlář a starosta města J. Jakob.  

Současně ještě RM doladila podmínky kon-

kurzu a požadavky na uchazeče.

Rada potom nevyhověla žádosti o  výjimku 

z regulačního plánu pro Tiché údolí a nesou-

hlasila s výstavbou nového RD na pozemku, 

které spadá do nezastavitelného území.

V závěru ještě radní na základě doporučení 

sociální komise schválili finanční příspěvky 

vdově a  sociálně slabým zaostávajícím žá-

kům na doučování.

Oznámení ÚOHS, tentokrát 
kvůli ICT MÚ

„Perličkou“ na závěr bylo oznámení Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže o zahájení správ-

ního řízení s městem ve věci „možného správní-

ho deliktu“  při zadávání veřejné zakázky na re-

konstrukci ICT MÚ v  roce 2007. Tehdejší 

postup rady města byl opakovaně kritizován, až 

s odstupem 6 let se jako bumerang vrátil na měs-

to, aby ztrestal ty, kteří tuto chybu nezpůsobili.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Zpráva po uzávěrce

Zastupitelstvo města na svém jednání dne 27. března 2013 projednalo upravený návrh pravidel pro prodej některých bytů ve vlastnictví 

města. Nový návrh již obsahoval jen možnost prodeje současným nájemníkům, nezískal však většinovou podporu a nebyl přijat.
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MĚSTO ROZTOKY

na základě usnesení Rady města č. 55-3/13 ze dne 13.2.2013 v souladu s ustanovením § 166, odst. 3 a čl. II., odst. 5, písm. b), 

zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

v platném znění a vyhláškou MŠMT č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění,

V Y H L A Š U J E 

konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 

příspěvkové organizace
Základní škola Roztoky, okres Praha-západ, Školní náměstí 470, Roztoky,

s předpokládaným nástupem k 1. 8. 2013.

TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: 

do 18. 4. 2013 do 9.00 hod. (včetně)

Písemnou přihlášku včetně požadovaných náležitostí předejte do podatelny MěÚ Roztoky, nám. 5. května 2, Roztoky, 

nebo zašlete doporučeně poštou na adresu:

Město Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.

Za rozhodné datum a hodinu je považováno doručení na adresu vyhlašovatele. 

Obálku s přihláškou a požadovanými náležitostmi označte nápisem:

„Konkurzní řízení ZŠ Roztoky – NEOTVÍRAT“.

Do konkurzního řízení budou zařazeny pouze přihlášky s kompletními doklady včetně ověřených kopií dokumentů 

a vlastnoručním podpisem.

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON FUKCE:

✓ Odborná a  pedagogická způsobilost a  délka odborné praxe 

podle § 5, odst. 1, písm. b), zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,

✓ znalost školských předpisů a problematiky řízení příspěvkové 

organizace vykonávající činnost základní školy, 

✓ občanská a morální bezúhonnost,

✓ dobrý zdravotní stav,

✓ organizační a řídící schopnosti.

NÁLEŽITOSTI PÍSEMNÉ PŘIHLÁŠKY: 

✓ Název konkurzního řízení, jméno, příjmení, titul uchazeče, 

datum a  místo narození, státní příslušnost, místo trvalého 

pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení 

(telefonní číslo, příp. e-mail) a podpis.

OBSAHOVÉ NÁLEŽITOSTI PŘIHLÁŠKY:

✓ Úředně ověřené kopie dokladů o  nejvyšším dosaženém 

vzdělání včetně dokladů o dalším vzdělávání,

✓ doklady o  průběhu zaměstnání a  délce praxe potvrzené 

posledním zaměstnavatelem 

✓ strukturovaný profesní životopis,

✓ koncepci rozvoje školy o  rozsahu 5 normostran A4, jejímž 

obsahem bude:

– rozvoj školy na příštích šest let s možností přesahu,

– určení metodiky a  struktury vzdělávacích programů obou 

stupňů základní školy a  integrace bloků povinné a fakultativní 

výuky,

– určení směru, kterým by se škola měla nad obecně vzdělávací 

rámec v pedagogické i nepedagogické oblasti ubírat,

– predikce možnosti vícezdrojového financování (např. projektové, 

fundraising apod.) s ohledem na další rozvoj zázemí školy a mzdové 

prostředky,

– prezentace modelu organizačně administrativního fungování 

školy,

– motivační systém pedagogů,

– popis systému pravidelného vyhodnocování dosažených 

výsledků a cílů a získávání zpětné vazby,

– popis možnosti spolupráce s  dalšími typy vzdělávacích 

institucí (např. vysoké školy) a  jiných institucí (např. muzea, 

podnikatelské subjekty),

– komunikační strategie školy směrem k městu i k celé roztocké 

komunitě (rodiče, místní zájmová sdružení apod.) s  cílem 

maximální otevřenosti,

– vypracování modelu řízení základní školy včetně případného 

zhodnocení kladů a nedostatků.

– výpis z evidence rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),

– čestné prohlášení a negativní lustrační osvědčení (nebo doklad 

o  jeho vyžádání) podle § 4, odst. 3, zákona č. 451/1991 Sb., 

v platném znění,

–originál lékařského potvrzení o  způsobilosti k  výkonu 

pracovního místa ředitele(ky) (ne starší 2 měsíců),

–písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely 

tohoto konkurzního řízení ve  smyslu zákona č. 101/2000 Sb., 

o ochraně osobních údajů, v platném znění.



V měsíci únoru se sešli zastupitelé ke svému 

jednání dne 27. února 2013. 

Regulační plán pro Nádražní 
ulici 

Prvním „ostrým“ bodem programu bylo 

projednání návrhu zadání Regulačního plá-

nu pro Nádražní ulici. Regulační plán by 

měl přesněji vymezit proporce nového 

Obytného souboru, který by měl být posta-

ven na místě staré továrny čp. 23.  Obsahem 

návrhu je jen základní zadání města, vlastní 

zadání ve  smyslu zákona musí vypracovat 

kvalifikovaný odborník (bude vypsáno vý-

běrové řízení). ZM schválilo místostarostu 

St. Boloňského určeným zastupitelem pro 

jeho pořízení.

Je též třeba poznamenat, že probíhají jednání 

vedení města s  investorem, resp. architekto-

nickou kanceláří, která je zmocněna k jedná-

ní, o úpravách původního projektu. Nalezení 

rozumného kompromisu by bylo samozřej-

mě jednodušším a  levnějším řešením, ale 

veřejný zájem musí být ochráněn.

I další bod se týkal rozvoje města. ZM schvá-

lilo radního Mgr. T. Pařízka určeným zastu-

pitelem pro pořízení nového územního plá-

nu. Toto pověření platí do konce volebního 

období 2010-2014.

Školní tělocvična bude větší

Důležité bylo i schválení dodatku č. 1 ke smlou-

vě s firmou Helika, a. s., která je projektantem 

nových objektů základní školy v  Roztokách. 

Tento dodatek se týká provedení změny pří-

slušné dokumentace, a  to ve  smyslu zvětšení 

rozměrů školní tělocvičny oproti původnímu 

návrhu. S  tímto bodem souvisela i  finanční 

analýza dostavby ZŠ, kterou předložil ZM pan 

starosta. 

ZM též schválilo dodatek ke smlouvě na rea-

lizaci interiérových úprav budovy MÚ. Dílčí 

změny v průběhu realizace vyvolaly i vícená-

klady.

Další část jednání se týkala odpadového hos-

podářství města. Zastupitelé nejprve vzali 

na  vědomí vyúčtování skutečných nákladů 

obce v roce 2012 za sběr a svoz netříděného 

i tříděného odpadu.  

Nová výše poplatku 
za odpady v roce 2013  

Díky ochotě obyvatel našeho města třídit 

odpad (jsme jednou z  nejlepších obcí 

ve Středočeském kraji) a následnému odku-

pu druhotných surovin, výdaje za  tříděný 

odpad klesají. Současně se však navyšují 

objemy netříděného odpadu i  poplatky 

za „skládečné“. Starý zákon o odpadech ne-

umožňoval obcím požadovat od  občanů 

úplnou úhradu za likvidaci odpadů (500 Kč 

na občana byl strop). To se s novelou zákona 

změnilo. Rada proto předložila zastupitel-

stvu návrh, který znamená částečné zvýšení 

ročního poplatku z 500 Kč na 600 Kč za po-

platníka, ačkoliv skutečná výše nákladů je 

cca 670 Kč na hlavu. Je jasné, že zvýšení po-

platku nevítá nikdo, je však otázka, zda by 

zrovna tuto činnost měla obec dotovat ze 

svého rozpočtu, třeba na úkor oprav komu-

nikací a chodníků, úklidu města či omezení 

velkorysého systému odstraňování odpadů, 

který funguje v  současnosti (sběrný dvůr, 

biopopelnice, cyklický kontejnerový svoz 

bioodpadu, velkoobjemového odpadu a  že-

lezného šrotu). Zkusíme snížit náklady pře-

soutěžením svozové firmy, ale vzhledem 

k situaci na trhu se nedá velká úspora očeká-

vat.

Na  rozdíl od  poplatku za  odpady neuspěl 

návrh místostarosty Jandíka na  snížení po-

platků za psy.

Na závěr tohoto bloku schválilo ZM novelu 

vyhlášky o místních poplatcích (včetně nové 

výše poplatku za odpady). Zde bych rád zdů-

raznil, že pro tuto změnu nakonec (přes dílčí 

nesouhlas) hlasovali všichni přítomní zastu-

pitelé (16:0).

Symbolicky (10 tis. Kč) jsme též přispěli ob-

čanům města Frenštát pod Radhoštěm 

na  zmírnění dopadů tragické události (ex-

ploze a  požáru panelového domu) z  února 

2013. 

Opatření proti vlhkosti 
v žalovské škole budeme 
reklamovat
V bloku odložených bodů z minula se ZM 

zabývalo kvalitou (či spíše nekvalitou) opat-

ření proti vlhkosti, provedené v  žalovské 

škole. Město uplatní u  příslušné firmy re-

klamaci. Na závěr ještě zastupitelstvo stačilo 

projednat několik drobných věcí a  pro vy-

čerpání časového limitu daného jednacím 

řádem bylo nutno jednání ukončit. 

Stanislav Boloňský, místostarosta
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Únorové zastupitelstvo

Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci
Tradiční poutní slavnost na paměť mučednické smrti sv. Vojtěcha začíná v pátek 26. dubna 2013 v 19:00 mší svatou 

v kostele sv. Klimenta.V soboru 27. 4. 2013 vyvrcholí poutní mší sv. od 10 hodin na prostranství před levohradeckým kostelem.

Srdečně zveme všechny farníky. 

Římskokatolická farnost Roztoky

Pietní vzpomínka na Levém Hradci
Ve čtvrtek 25. dubna 2013 se od 11 hodin uskuteční na levohradeckém hřbitově pietní vzpomínka u společného hrobu obětí 

transportu smrti v roce 1945. Následovat bude uctění obětí holocaustu u pomníku roztockých Židů na nám. 5. května 
a položení květin k pamětní desce ve foyeru roztockého nádraží.

Srdečně zveme všechny občany.

Jan Jakob, starosta města

VEŘEJNÁ ZELEŇ
Odbor životního prostředí oznamuje občanům Roztok, že v zimním období byly ze zdravotních a bezpečnostních

 důvodů odstraněny některé dřeviny – např. sakury na Tyršově náměstí, hlohy a keř lípy na Procházkově nám., 

které budou v jarním období nahrazeny novými dřevinami.



Nabízíme vám výběr z  nových knih zakou-

pených do Městské knihovny v březnu 2013.

beletrie

Stoessinger C. Století moudrosti (životopisný 

román o osudech německé klavíristky židov-

ského původu)

Zafón C.L. Nebeský vězeň (příběh je zasazen 

do Barcelony a patří do cyklu románů o ta-

jemstvích tohoto města)

Smetana M. Zakázaná láska (osud Zdenky, 

dcery K. Havlíčka Borovského, která nese 

úděl „dcery národa“)

Mann J. Poste restante (autor, potomek slav-

né německé spisovatelské rodiny a syn české-

ho spisovatele zpracoval románově osudy své 

rodiny spjaté s Prahou a Československem)

Váňová M. Náhoda nebo osud (povídky)

detektivky

Patterson J. Desáté výročí

French T. Ztracený přístav

Patterson J. Pohlednice smrti

Jaskson L. Novicka

Child L. Poslední sbohem

Child L. Varovný signál

literatura faktu

Mc Dougall Ch. Zrozeni k  běhu (tajemství 

nejlepších a nejšťastnějších běžců světa, Indi-

ánů kmene Tarahumarů)

Samková K. Zbavte mě toho pitomce/sundejte 

ze mě tu mrchu (o rozvodech)

pro děti

Kahoun J. Knížkový pejsek (pohádkové pří-

běhy babičky a jejího pejska )

Glover D. Planeta hádanek (kniha – hra, 

ve které čtenář zachraňuje vesmírnou stanici 

před útokem robotů a  řeší přitom kvízy 

a matematické hádanky)

Kšajtová M. Panenka a auťáci (holčička Ba-

runka má kouzelnou panenku, se kterou 

prožívá mnoho dobrodružství)

Geisler D. Prima kámošky (čtení pro dospí-

vající dívky)

O  těchto a  dalších nových knihách získáte 

informace na webu městské knihovny nebo 

přímo v  knihovně. Registrovaní čtenáři si 

mohou provádět rezervaci knih on-line. 

POZVÁNKA 

na literární pořad pro děti 

ve věku 3–5 let
ve středu 24. dubna od 16:00 hodin. 

„Příhody včelích medvídků“
na námět stejnojmenné knihy J. Kahouna. 

Zážitkové čtení doplněné písničkami 

a tvořivou mini dílničkou. 

Vstup zdarma.

za Městskou knihovnu A.Urxová
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Vítání dětí 
v Roztokách

Vážení rodiče,

dne 30. května 2013
se pod záštitou starosty města Roztok 

uskuteční v nově zrekonstruované zasedací místnosti 

Městského úřadu Roztoky slavnostní akt vítání dětí, 

které se narodily v období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012.

Maminko a tatínku, pokud máte zájem, aby Vaše děťátko 

bylo v tento den přivítáno mezi občany města Roztoky, 

sdělte prosím jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození 

a Vaši adresu na Městský úřad Roztoky, 

a to buď e-mailem na adresu posingerova@roztoky.cz 

nebo osobně u paní Pösingerové či telefonicky 

na číslech 220 400 260, 220 400 226. 

Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte 

v našem městě.

Odbor vnitřních věcí

Městská knihovna informuje

Konzultační den pro občany města Roztok s vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ pí Michaelou Průšovou

Odbor sociální a DPS MěÚ Roztoky oznamuje, že v pondělí, dne 15. dubna 2013, v době od 8.00 do 12.00 hod. bude přítomna v zasedací místnosti 

radnice paní Michaela Průšová, vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ. 

Paní Průšová bude připravena s Vámi konzultovat Vaše problémy a otázky týkající se důchodového zabezpečení.

Miroslava Kalinová, OSDPS MěÚ Roztoky



22. - 30.4. 2013 
ZAHRADNÍ NÁBYTEK  A DOPLŇKY 

VÍCE INFO NA WWW.INTERIERDELART.CZ

SLEVA 20%

NAJDETE NÁS:
OBCHOD ROZTOKY U PRAHY, LIDICKÁ 1348 ( U TESCA ), OTEVÍRACÍ DOBA: PO - PÁ 10:00-19:00, SO 10:00 - 18:00

OBCHOD A KAVÁRNA PRAHA 3 - VINOHRADY, KORUNNÍ 101, OTEVÍRACÍ DOBA: PO - PÁ 8:00-19:00, SO 10:00 - 16:00



V  této rubrice bychom rádi občany Roztok 

informovali o činnosti Městské policie Rozto-

ky, a to za období od 21. 2. 2013 až 20. 3. 2013.

• dne 21. 2. v rámci hlídkové činnosti zjištěno, 

že v zalesněném kopci pod ulicí Nad Vinicemi 

směrem od Tichého údolí stoupá černý kouř, 

zjištěno, že kouř pochází z pozemku jednoho 

domu v Tichém údolí, kde na ohništi byly opa-

lovány kabely, oheň uhašen, provedeno šetření 

k  původu kabelů, zjištěno, že kabely nebyly 

odcizeny, pálení vyřešeno napomenutím, po-

dezřelé osoby ztotožněny, 

• dne 21. 2. oznámeno poškození os. auto-

mobilu tov. zn. Renault Megane combi, zapar-

kovaného v ulici Masarykova – zadokumen-

továno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření 

z  přestupku proti majetku dle § 50, odst. 1, 

písm. a), z. č. 200/90 Sb., 

• dne 22. 2. v rámci hlídkové činnosti zjištěno 

v ulici Čáslavského zaparkované vozidlo tov. zn. 

Opel Astra bez registračních značek (nesplňující 

podmínky provozu na  pozemních komunika-

cích), zadokumentováno, oznámeno  OSRMŽP 

MÚ Roztoky, vylepena výzva k odstranění vozi-

dla z pozemní komunikace, provedeným šetře-

ním zjištěn majitel vozidla, vozidlo v následují-

cích dnech z komunikace odstraněno,

• dne 22. 2. oznámena krádež měděných svo-

dů z domu v ulici Nad Vltavou – výjezd na mís-

to, zadokumentováno, provedeno šetření ve 

sběrnách, 

• dne 25. 2. oznámeno, že v  čekárně budovy 

železniční stanice Roztoky spí dvě osoby – výjezd 

na místo, osoby kontrolovány, zjištěna jejich to-

tožnost, zjištěno předchozí požívání alkoholu, 

vykázání z prostor budovy ČD, provedenou lus-

trací zjištěno, že osoby neprochází pátráním 

po osobách, 

• dne 27. 2. v ranních hodinách oznámeno vlou-

pání do  bedny na  časopisy trafiky na  Tyršově 

náměstí, v  průchodu vedle hotelu Academic – 

na místě zjištěny uštípnuté visací zámky a odcize-

né noviny a časopisy, věc předána PČR k realizaci 

jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním,

• dne 28. 2. v nočních hodinách oznámena leží-

cí podnapilá osoba na  parkovišti Na  Koruně 

v  ulici Riegrova – výjezd na  místo, na  místě 

zjištěny dvě osoby, žena v  podnapilém stavu 

v péči svého přítele, zkontrolováni, zjištěna jejich 

totožnost, poté odešli do místa svého bydliště,

• dne 1. 3. oznámeno vloupání do sklepní kóje 

bytového domu v ulici Masarykova – odcizeny 3 

páry lyží, předáno PČR k  jejich realizaci jako 

podezření z tr. činu krádeže vloupáním, 

• dne 2. 3. oznámen nález mobilního telefonu 

zn. NOKIA 6020 a koženého vodítka v blíz-

kosti křižovatky ulic Masarykova a Havlíčko-

va, uloženo na MP, v následujících dnech zjiš-

těn majitel, tomuto nalezené věci předány, 

majitel těchto věcí by chtěl touto cestou pocti-

vému nálezci poděkovat, 

• dne 3. 3. v brzkých ranních hodinách oznámen 

pokus krádeže vloupáním do prodejního automa-

tu na jízdenky v prostorách nádraží Roztoky – vý-

jezd na místo, na místě se již podezřelé osoby ne-

nacházeli, dle získaného popisu k  vozidlu 

provedeno místní pátrání s  negativním výsled-

kem, věc předána PČR k jejich realizaci jako pode-

zření z tr. činu pokusu krádeže vloupáním, 

• dne 6. 3. v rámci hlídkové činnosti zjištěno 

v  zalesněném prostoru Malého háje v  k. o. 

Roztoky, že se zde nacházejí dva muži, kteří bez 

povolení řežou dřevo, vyzváni k ukončení čin-

nosti, na místo přivolán správce lesa, věc pře-

stupku vyřešena na místě v blokovém řízení, 

• dne 6. 3. oznámena krádež zboží v prodejně 

Albert na Tyršově náměstí s tím, že ochranka 

zadržela podezřelou osobu – výjezd na místo, 

na  místě provedeným šetřením zjištěno, že 

podezřelý si v  prostoru prodejny uložil zboží 

do  batohu a  toto při procházení pokladnami 

neuhradil, dalším šetřením bylo zjištěno, že 

podezřelá osoba prochází pátráním po  oso-

bách, předána PČR k jejich další realizaci, 

• dne 7. 3. ve večerních hodinách oznámena 

krádež peněz v domě v ulici Na Vyhlídce, kde 

neznámý muž pod záminkou zapůjčení si pe-

něz od seniora se vloudil do domu, a poté co 

mu senior půjčil proti podpisu částku 2000,- Kč, 

tak v  nestřežený okamžik odcizil poškozené 

z obálky zbylou částku 3 000,- Kč, oznámeno 

s tříhodinovým zpožděním, dle získaného po-

pisu provedeno místní pátrání, vzhledem k ča-

sovému odstupu s negativním výsledkem, věc 

předána PČR k realizaci,

• dne 12. 3. v rámci hlídkové činnosti zjištěno 

vloupání do rekreační chaty v Tichém údolí, 

kdy nezjištěný pachatel vypáčil okno – zjištěn 

majitel, tento vyrozuměn, vyrozuměna PČR, 

této předáno k  realizaci jako podezření z krá-

deže vloupáním,

• dne 14. 3. oznámeno výpravčím železniční 

stanice Roztoky, že na  parkovišti v  zadní části 

parkoviště stojí zaparkovaná dodávka, ale svými 

rozměry zasahuje do  kolejiště odstavné koleje, 

po které neprojede vlaková souprava, která má být 

na této koleji odstavena – výjezd na místo, na mís-

tě zjištěno, že řidič zaparkovaného vozidla se ne-

dopustil žádného přestupku, zaparkoval kolem až 

u obrubníku a přesahuje rozměrem do kolejiště, 

na místo přivoláni hasiči, tito provedli popotažení 

zaparkované dodávky, aby dodávka svými rozmě-

ry nezasahovala do kolejiště, k poškození vozidla 

nedošlo, o věci informována PČR,

• dne 15. 3. v brzkých ranních hodinách ozná-

meno, že v  ulici Husova někdo ruší noční klid 

hlasitým nadáváním – výjezd na  místo, v  ulici 

Husova nikdo nenalezen, dalším pátráním vý-

skyt podezřelého muže zjištěn v ulici Přemyslov-

ská v místě u trafiky, předáno na místě PČR,  

• dne 17. 3. oznámeno napadení ženy v ulici 

Přemyslovská před vjezdem do stavebnin firmy 

Renova – výjezd na  místo, na  místě zraněná 

žena i  podezřelá osoba, zjištěno, že je to její 

přítel, který poškozené dal facku a hodil po ní 

klíče a způsobil jí zranění, které si vyžádalo lé-

kařské ošetření, na místo též PČR, která si věc 

i s podezřelou osobou převzala k realizaci, zra-

něná převezena sanitním vozem na traumato-

logické oddělení FN Motol, 

• dne 17. 3. v nočních hodinách oznámeno, 

že na lesní cestě v zalesněném prostoru napro-

ti objektu zbořeniště Maxmiliánky v Tichém 

údolí je skupina nějakých lidí a svým hlukem 

ruší noční klid – výjezd na  místo, na  místě 

zjištěna skupina 20 osob rumunské národnos-

ti s  vozidly, kteří si zde udělali soukromou 

oslavu, vyzváni k úklidu a opuštění místa, vý-

zvě vyhověli a opustili Roztoky,

• dne 18. 3. v nočních hodinách oznámeno, že 

oznamovatel a jeho matka byly napadeni v jed-

nom z domů v Riegrově ulici a před agresivním 

bratrem se schovali v pokoji – výjezd na místo, 

kde z podkroví kontaktoval hlídku oznamovatel, 

z  okna o  patro níže se objevila osoba, která 

na hlídku zvolala: „Vypadněte, nebo vás zabiju!“ 

Na prohlášení členů hlídky, že se jedná o hlídku 

MP Roztoky, osoba vystřelila z okna po hlídce 

z kuše, hlídka se schovala a vyčkala na příjezd 

PČR, po jejím příjezdu se podezřelá osoba po-

kusila o  útěk, zadržena na  komunikaci ulice 

Riegrova v  k. o. Roztoky i  s  kuší, věc si PČR 

převzala k realizaci jako podezření z tr. činu útok 

na úřední osobu,

• dne 20. 3. v podvečerních hodinách oznáme-

na ležící osoba v  parku na  Tyršově náměstí – 

výjezd na místo, na místě zjištěna osoba v silně 

podnapilém stavu, nezraněna, silně znečištěna 

vlastními výkaly, na  místo též rychlá lékařská 

pomoc, tato ponechala osobu na  místě, osoba 

odvedena do místa bydliště.

Aktuální zprávy z  činnosti MP naleznete 

na webových stránkách MP Roztoky:

www.mproztoky.cz. 

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při 

šetření výše uvedených událostí, obraťte se pro-

sím buď osobní návštěvou nebo telefo nicky 

na  Obvodní oddělení Policie ČR Libčice (tel. 

974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Měst-

skou policii Roztoky (tel. 220 910 468, popřípadě 

e–mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem 

za spolupráci. (redakčně kráceno)

Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky
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INFORMACE Z RADNICE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Z deníku Městské policie Roztoky 



1. díl výpravné publikace o historii Roztok a blízkého okolí 
je k dostání za 250,- Kč 

v městské knihovně, podatelně MÚ 
a také v knihkupectví na Tyršově náměstí



Když se v  Roztokách na  náměstí potkáte 

s univerzitním profesorem stojícím ve frontě 

na  autobus mezi ostatními (ať už jedou 

do práce nebo nakoupit do Kauflandu), máte 

kupodivu stejný pocit, jako byste ho potkali 

v aule Karolina v taláru. Působí dojmem ne-

obyčejného klidu jako člověk, který si je svou 

věcí jist, když říká: „Nejen matematické, ale 

i  přírodovědné vzdělání je nezbytné, aby 

i běžný člověk mohl kvalifikovaně posuzovat 

svět, ve kterém žije…“ Patří mezi ty nemno-

hé, kteří přesahují rámec města (aniž by to 

na nich bylo vidět), dokonce aniž by je větši-

na občanů znala…

Prof. RNDr. Josef Štěpán, DrSc. (* 12. 9. 1943 

se narodil v Praze a od r. 1945 žije v Rozto-

kách, kde také absolvoval ZŠ, a po gymnáziu 

(1957–1960) byl přijat na  Matematicko-fyzi-

kální fakultu, kterou absolvoval v  r. 1965, 

a na katedře pravděpodobnosti a matematické 

statistiky setrval jako vědecký aspirant (CSc. 

– 1968), odborný asistent, docent (1978), 

DrSc. (1991) a profesor (1991) dodnes. 

Jako autor monografické učebnice (Academia 

1987) se stal zakladatelem moderního směru 

výuky teorie pravděpodobnosti. Jeho před-

nášky jsou mezi studenty velmi oblíbené. 

Prof. Štěpán je mezinárodně uznávanou kapa-

citou ve výzkumu problémů v hraniční oblasti 

mezi teorií pravděpodobnosti a  matematic-

kou analýzou. 

Byl hostujícím profesorem na  univerzitách 

v Aarhusu (1971) a Manchestru (1978), v In-

dickém statistickém institutu v Kalkatě (1987), 

na  Indiana State University v  Bloomingto-

nu, USA (1991). 

Jako energický a osvícený manažer byl po roce 

1989 na  MFF UK předsedou akademického 

senátu, dále dlouhou řadu let vedoucím ka-

tedry pravděpodobnosti a matematické statis-

tiky, členem vědecké rady fakulty, též vědecké 

rady Univerzity Karlovy a Přírodovědecké fa-

kulty Masarykovy univerzity v Brně. V létech 

1996–2012 vykonával funkci proděkana MFF 

UK pro matematiku.

• Nejčastěji se setkávám s  téměř hříšnou 

otázkou, proč je přírodovědné a  hlavně 

matematické vzdělání důležité i  pro nor-

málního člověka? 

Protože je prostě nutně potřebuje, všude se se-

tká s  úvěry, hypotékami, lichváři, kouzelníky 

s  daněmi… Nejde jen o  finančni gramotnost, 

ale VEMTE SI, CO LIDÍ SI NEUMÍ PORADIT 

ani s  procenty! A  velmi důležitá je schopnost 

obrany proti všelijakým vědmám, prorokům, 

astrologům, šiřitelům katastrofických scénářů. 

Je neuvěřitelné, kolik lidí je přesvědčeno, že lze 

porazit hrací automaty, zbohatnout účastí 

ve  hrách typu „letadlo“ atd. Patří k  tomu 

i  schopnost vyjadřovat se konzistentně, neza-

měňovat příčinu s následkem a ta vzniká přiro-

zeně při studiu matematiky. Absence této 

schopnosti je jasně viditelná, sledujeme-li veřej-

ná vystupování většiny našich politiků, která 

mnohdy postrádají jakoukoliv logiku…

Už Platon říkal, že „...ti, kdo se ze svého přiroze-

ného nadání zaobírají matematikou, bývají 

ve všech naukách přirozeně bystří a dokonce i ti 

těžkopádní, jsou-li vychováni a vycvičeni v tom-

to oboru, se stávají bystřejšími než byli, i když by 

z toho neměli mít žádný jiný prospěch“.

• Dobře, ale několik let už zuří jakási dis-

kuze o maturitách z matematiky mezi mi-

nisterskými úředníky, pedagogy i žáky. Ač 

se zdá, že význam matematiky si nikdo 

nedovolí zpochybnit, rozpaky nadále po-

kračují a řešení je přijímáno tak rozporu-

plně, že má všechny prvky nestability…

To je skutečně problém. Nejde ani tak o kvalifi-

kovanost pedagogů, ale o to, aby uměli udělat 

tento zbytečně obávaný předmět zajímavý. Jsou 

svázáni dílem předepsanou, dilem vžitou meto-

dikou a žáky spíš odradí.

Měl jsem to štěstí, že mě na základce v Roztokách 

učil pan učitel Hrůza. Ten neježe matiku uměl, 

ale uměl jí i učit. Byl to učitel od Pánaboha.

• Jako matematik jste spojil svůj život s Ma-

tematicko-fyzikální fakultou UK v  Praze, 

a to jako vědec, učitel a akademický funkci-

onář. Mohl byste prosím čtenářům tyto své 

role objasnit, specifikovat? Začněme vědou. 

V roce 1991 jste za vědecké výsledky obdržel 

i cenu ministra školství.

Pokusím se. Jako matematik se věnuji teorii 

pravděpodobnosti a  jejím aplikacím. Moje 

publikace jsou většinově zaměřeny teoreticky, 

příkladem je oceněný soubor společných pra-

cí s  profesorem V. Benešem věnovaný kon-

strukci optimálních pravdě podobnostních 

řešení úloh, jako je třeba známý dopravní 

problém.
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ROZHOVOR MĚSÍCE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Rok 1965 – dorost Slovanu Roztoky 

(J. Štěpán uprostřed).

Profesor                             (rozhovor s Josefem Štěpánem)

V roli promotora při udělení čestného doktorátu UK

 přednímu světovému matematikovi prof. van Zwettovi (r. 1988)
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ROZHOVOR MĚSÍCE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Klasická formulace této úlohy je následující:

Např.: existuje síť dodavatelů a  spotřebitelů, 

kteří si dodávají materiál, polotovary atd. 

Přeprava je něco stojí, a  tak hledají její opti-

mální – nejlacinější variantu. Nedostatkem 

většiny systémů je, že neberou v potaz náhod-

né vlivy, které ovlivňují strukturu a  stav do-

pravní sítě z hlediska nákladů, cen a i dostup-

nosti  jednotlivých dodavatelů a  spotřebitelů. 

S V. Benešem jsme nalezli některá řešení takto 

realističtěji  formulovaného dopravního pro-

blému.

• Možná, že čtenáře spíše osloví Vaše apli-

kovaná výzkumná témata. Jsou vůbec sro-

zumitelná? 

V létech po roce 1990 jsem se intenzivně věno-

val fyzikálním modelům pro Brownův pohyb, 

které již dříve a  bez velkého ostychu převzali 

ekonomové jako velmi dobrý matematický rá-

mec pro popis vývoje ceny akcie, pro výpočet 

ceny opčního kontraktu, pro regulaci burzovní-

ho trhu. Výsledkem bádání byla série článků 

a  monografie, kterou vydalo nakladatelství 

Springer. Jeden z mých nejlepších žáků dr. Karel 

Janeček prokázal efektivitu těchto metod nade 

vší pochybnost. Pracovitá Brownova částice 

umí totiž vydělávat miliardy... 

Brownův pohyb a epidemie

Čtenáře by mohla zajímat historie Brownova 

pohybu jako objektu vědeckého bádání ve fyzi-

ce a matematice a ekonomii:

Brownův pohyb poprvé pozoroval anglický bo-

tanik R. Brown v  roce 1897 jako "chaotic-

ký"  pohyb zrníček pylu v  tekutině způsobený 

nárazy menších molekul kapaliny. Francouzský 

matematik L. Bacheliér dostal v roce 1900 geni-

ální nápad využít matematický model tohoto 

pohybu k popisu náhodných fluktuací ceny ak-

cie na  burze.   Poté se Brownův pohyb   stal 

na dlouhou dobu předmětem intenzivního bá-

dání fyziků i  matematiků, mezi nimi byli 

A. Einstein a N. Wiener. V roce 1997 obdrželi 

R. Merton  (matematik) a M. Scholes (ekonom) 

Nobelovu cenu za  objev použitelného modelu 

pro cenu akcie a  cenu opčního kontraktu 

na burze, modelu, do    kterého je náhoda im-

plantována prostřednictvím Brownova pohybu.

Brownův pohyb je ovšem stále aktuální téma 

i v jiných oborech.  S jedním z mých doktoran-

dů, Jakubem Staňkem,  jsme   například tento 

pohyb použili jako zdroj náhodných vlivů, 

které nepochybně ovlivňují intenzitu a časový 

průběh epidemií.   Z  hlediska matematické-

ho  modelování epidemie rozděluje populaci 

do tří skupin:

1.  Ti, kteří jsou vystaveni možné nákaze.    

2.  Ti, co jsou již nakaženi.  

3.  Vyléčení, nebo Ti, kteří nemoci podlehli 

a kteří tedy již nemohou být nakaženi.

Klasické modely popisují přesuny mezi těmito 

skupinami pomocí poměrně jednoduchých (di-

ferenciálních) rovnic. Do  těchto rovnic jsme 

nechali vstoupit Brownův pohyb jako zdroj 

náhodných vlivů, a tak popsali vývoj epidemie.

• Veřejnost si práci univerzitního profe-

sora představuje spíše jako práci učitele. 

V tuto chvíli mám dojem, jako by na pr-

vém místě byla práce vědecká.

Není tomu tak. Učitelské a  vědecké činnosti 

jsou velmi těsně provázané a příznivě se ovliv-

ňují. Nemůžete být dobrým učitelem, nejste-li 

aktivním účastníkem aktuálního výzkumu 

na  mezinárodní úrovni. Předčítat studentům 

z  učebnic bez vlastního vkladu je na  takové 

škole jako je Matematicko-fyzikální fakulta 

nemyslitelné. Vůbec nepomůže, je-li to činěno 

po  didaktické či metodické stránce dokonale. 

Práce se studenty, hlavně pak v rámci seminá-

řů, přináší podnět pro společnou vědeckou 

práci. Na naší fakultě lze nalézt dost příkladů, 

kdy student vyřešil dlouho odolávajíci problém, 

problém, o kterém by se ovšem vůbec nedověděl 

nebýt kvalifikovaného učitele – vědce.

• Na fakultě působíte od roku 1965. Co je 

na pedagogické práci vlastně nejobtížnější?

Vychoval jsem poměrně dlouhou řadu doktoran-

dů, kteří nyní působí v základním i aplikovaném 

výzkumu i jako vysokoškolští učitelé či dokonce 

jako profesoři. V období 1975–1985 jsem se vel-

mi intenzivně věnoval budování komplexu před-

nášek o moderní teorii pravděpodobnosti, napsal 

několik skript a v roce 1987 vydal na toto téma 

rozsáhlou monografickou učebnici, která je 

u nás stále jedinou svého druhu.

• Byl jste dlouhou řadu let vedoucím ka-

tedry a proděkanem fakulty. Uspokojovala 

Vás tato spíše manažerská role? Povedlo se 

něco, o čem byste se rád zmínil?

Do  úplné spokojenosti je v  těchto rolích dost 

daleko. Ony totiž člověka odvádějí od toho, co 

vlastně doopravdy umí. Není však zbytí. Vize, 

že by univerzitu či fakultu mohl úspěšně řídit 

profesionální úředník, je vize naprosto děsná 

a  zcestná. Specifika akademického prostředí 

a  výrazné individuality většiny  členů akade-

mické obce vyžadují od  řídícího pracovníka 

intimní a nepřenosnou znalost tohoto prostředí. 

Spokojenosti by bylo o trochu více, kdybychom 

mohli pracovat ve  více stabilním modelu fi-

nančního zajištění. ČR totiž chybí promyšlená 

strategie pro rozvoj vědy a školství. Finance by 

měly být také razantněji směrovány do oborů, 

které jsou prokazatelně úspěšné v  mezinárod-

ním měřítku, kam matematika jednoznačně 

patří.

• Povedlo se za posledních 7 let, kdy jste 

působil jako proděkan pro matematiku, 

něco, o čem byste se rád zmínil?

Podařilo se přilákat zpět na  fakultu několik 

skutečně světově uznávaných matematiků ze 

zahraničí a Akademie věd ČR, a tak zkvalit-

nit výuku a  otevřít nová témata výzkumu. 

Matematika na  Matematicko-fyzikální fa-

kultě byla v  roce 2010 zařazena jako jediný 

přírodovědný obor v ČR do skupiny Exellence 

evropských univerzit. Je to výsledek hluboké-

ho auditu vědecké a pedagogické práce kona-

ného s podporou EU na 130 evropských uni-

verzitách. 

• V  Roztokách žijete od  roku 1945, jste 

tudíž i pamětník. Co dobrého, či špatného 

se tu zvláště v poslední době událo?

Roztoky jsou dobré místo k  životu a  neměli 

bychom to zbytečně pokazit. Povedlo se mno-

hé, líbí se mi náměstí, slušné spojení s  Pra-

hou podstatně vylepšené novou silnicí podél 

řeky, s  láskou opečovávaný zámek i  bohaté 

kulturní, vzdělávací či sportovní aktivity. 

Pozoruhodné je (ač poněkud pozdní) úsilí 

současného vedení radnice o  budování no-

vých školek a o dostavbu základní školy. Toto 

je nepochybně zásluha dlouhé řady lidí, kteří 

na  radnici působili a  působí – těm je třeba 

také poděkovat. Co považuji za dosti velkou 

chybu, že jsme se ani nepokusili o  získání 

statutu pověřené obce. Nejde jen o desetimili-

onové finanční ztráty. Roztoky jsou totiž 

skutečně město a přirozené centrum regionu. 

V poslední době se mi také nelíbí, jak někteří 

naši komunální politici kopírují republiko-

vou politickou scénu malichernými spory 

a  osobní nevraživostí, politikařením. Tento 

způsob seberealizace našemu městu spíše 

škodí. Má se však vždy končit pochvalou. 

Velmi rád čtu ODRAZ, protože už rok se dá 

zase číst, a  oceňuji jeho nezávislost a  zdra-

vou kritičnost. Je to pro město důležitá dis-

kusní tribuna. Doufám, že jsem to tímto 

rozhovorem příliš nepokazil.

Ladislav Kantor
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POLEMIKY A KOMENTÁŘE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Tímto článkem nechci ani tak reagovat 

na  "klukovinu" našich koaličních zastupitelů 

z  ODS, kteří z  mladické nerozvážnosti roz-

poutali hnutí občanské neposlušnosti vůči 

vlastní radnici kvůli výši poplatku za odpady, 

jako bych chtěl spíše čtenáře informovat o cel-

kové situaci s odpadovým hospodářstvím.

Nejprve k samotnému poplatku. Ten je tvořen 

dvěma složkami. První část až do  výše 

250,-  Kč na  poplatníka má krýt náklady 

na  tříděný odpad,  svoz bioodpadu, provoz 

sběrného dvora. Druhá část poplatku, nově až 

do výše 750,- Kč na poplatníka, má krýt ná-

klady na svoz a  likvidaci netříděného komu-

nálního odpadu, tedy hlavně popelnic, ob-

jemného odpadu a  vyvážení odpadkových 

košů. Dříve byl i limit této části poplatku jen 

250,- Kč, což už zdaleka nepostačovalo 

ke krytí nákladů (to se samozřejmě netýká jen 

Roztok, ale platí to obecně). Nyní tedy může 

obec v rámci kapitační platby vybírat celkem 

až 1  000,- Kč na  hlavu. Výši poplatku může 

zastupitelstvo stanovit vždy na základě loňské 

skutečnosti – ne více. Proto je možné při-

jmout usnesení o výši poplatku až po Novém 

roce. Loňské náklady na  likvidaci veškerého 

odpadu v našem městě představovaly 671,- Kč 

na jednoho obyvatele. Zastupitelstvo se nako-

nec usneslo na  kompromisní výši 600,- Kč 

za poplatníka. Naposledy byl zvýšen poplatek 

v roce 2011, a to o 8 Kč (z 492 na 500,- Kč). 

Předtím byl poplatek ve výši 492,- Kč stano-

ven v roce 2007.

Mezitím objemy odpadu rostly. Progresivní 

růst nákladů brzdí jen velká disciplinovanost 

obyvatel města, kteří skutečně vzorně třídí 

svůj odpad. Díky za to!!!

Bývalo dobrou zásadou, že na dluh se žít nemá, 

a tedy že si za své odpadky také musíme zaplatit.

Proto také došlo k navýšení poplatku. 

Je potřeba zdůraznit, že systém odpadového 

hospodářství v Roztokách, nastavený takto již 

před zhruba 10 lety, je skutečně nadstandardní, 

ale přináší pozitivní výsledky ve formě minima 

černých skládek a páchnoucích popelnic, které 

spořiví občané i v období horkého léta nechali 

vyvážet třeba jen jednou za měsíc.

Pojďme se však na  problém podívat trochu 

z jiné stránky, v perspektivě dalších 10 let.

Zatímco za  tříděný odpad, resp. vlastně již 

druhotné suroviny, dostaneme zpátky slušnou 

sumu peněz, netříděný odpad, včetně velkoob-

jemového haraburdí, ovšem končí na skládce, 

bioodpad v  kompostárně Jena,  s.  r.  o. Máme 

samozřejmě výhodu v tom, že úholičská sklád-

ka je za humny, ale i tento bonus časem skončí. 

Jednak se její kapacita postupně naplní a hlav-

ně – chystá se významná legislativní změna 

v odpadovém hospodářství. Z tohoto pohledu 

jsou dnešní spory o  20  % navýšení poplatku 

dětskou radovánkou. Nárůst nákladů za likvi-

daci odpadů v důsledku převzetí evropské le-

gislativy bude během příštích 7 let zásadní. 

Současná forma skládkování odpadů  definitiv-

ně skončí, což lze považovat  za systémově ne-

vyhnutelný krok, finanční pozadí věci ale vzbu-

zuje pochybnosti. 

O co jde? 

Podle nového zákona o odpadech, který vychá-

zí z  evropské legislativy, dojde k  zásadnímu 

omezení skládkování komunálních odpadů, 

jichž má být využito zejména pro energetické 

účely. Do  roku 2016 bude povinný oddělený 

sběr bioodpadů (to už v  Roztokách funguje) 

a  do  roku 2020 bude povinností obce 50 % 

veškerého odpadu recyklovat. Od  roku 2022 

má platit zákaz skládkování směsného netřídě-

ného odpadu v současné podobě. Výrazně na-

rostou poplatky za skládečné. V současné době 

je průměrný náklad na likvidaci směsného ko-

munálního odpadu 585,- Kč na obyvatele Stře-

dočeského kraje (v Roztokách 512,- Kč).

A jak to má fungovat po roce 2022? Odpad 

se bude svážet do třídících středisek, kde se 

bude zpracovávat a  připravovat k  dalšímu 

využití – k transportu do spalovny. Nebudou 

to ovšem spalovny, jak je známe dnes. Zaří-

zení označované jako ZEVO mají splňovat 

nejpřísnější normy ochrany životního pro-

středí, mají mít třístupňový systém čištění 

spalin, s účinností 99 %. Na skládku se bude 

vyvážet jen to, co už nepůjde spálit, přičemž 

se ještě může využít škvára pro stavebnictví. 

Současně bude velká podpora komunálního 

kompostování bioodpadu.  

Zní to celé zajímavě, ale háček to přeci jen 

má. Ve Středočeském kraji se počítá jen s je-

dinou spalovnou, a  to v  areálu elektrárny 

Mělník. Důvody jsou zejména ekonomické, 

protože pořizovací náklady ZEVO budou 

velmi vysoké. Původní varianta se třemi 

ZEVO ve Středočeském kraji – kromě Mělní-

ka ještě v Kolíně a v Příbrami – nebyla přija-

ta. Co z  toho vyplývá? Jednak to, že mono-

polní spalovna bude nemilosrdně určovat 

ceny, a  dále, že tisíce kamionů s  lisovaným 

odpadem budou brázdit naše úzké krajské 

silničky a směřovat do Mělníka. Je překvapu-

jící, že ačkoliv se lokalita Mělníka zdá ideální 

pro dopravu po  vodě i  železnici, počítá se 

převážně s kamiony. Zatím to nevypadá ani 

na  velkou vstřícnost krajů vůči sobě navzá-

jem, takže např. odpad z  Příbrami nebude 

zřejmě dopravován do  bližší Plzně, ale 

na Mělník, podobně z Kolína či Vlašimi ne-

bude svážen do  Pardubic, ale přes celý kraj 

rovněž do mělnické spalovny. To už vypadá 

na  pěknou pitomost nebo spíše na  pěkný 

byznys pro přepravní firmy – ekologie, nee-

kologie, a  to vše pod laskavým dohledem 

Středočeského kraje.  

Snad ještě někomu svitne v hlavě. V každém 

případě je nutné se připravit na to, že jedno-

duché skládkování, jak funguje dnes, bude 

záhy minulostí.

Stanislav Boloňský

O odpadech trochu jinak

POUKÁZKA
platnost od 6.4. do 6.5.2013 

ROZVOZ ZDARMA  
v Roztokách
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ské kuchyně
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V  současné době u  nás 

ve  městě probíhá zásadní 

politická a ideová diskuze 

na  téma daní a  poplatků. 

Z  jedné i  z  druhé strany 

létají argumenty pro zvý-

šení či snížení toho či 

onoho poplatku. Faktem zůstává, že Za-

stupitelstvo města na svém únorovém za-

sedání schválilo navýšení poplatku na od-

pady na osobu z 500 na 600,- Kč. Jedním 

z  hlavních argumentů podporovatelů to-

hoto rozhodnutí bylo tvrzení, že město 

nemůže hospodaření s netříděným komu-

nálním odpadem dotovat. No, město 

může dělat leccos, záleží na úhlu pohledu, 

zda je tady město pro jeho obyvatele, 

nebo naopak. Jak to tedy s  odpadovým 

hospodářstvím v Roztokách je a co všech-

no do těch popelnic, obrazně řečeno, nar-

veme?

Netříděný odpad:

Jednoduše řečeno, komunál. V  roce 2012 

byly náklady obce na sběr a svoz komunál-

ního netříděného odpadu ve  výši 4,1 mil. 

Kč, z toho 3 mil. Kč svoz odpadu fakturo-

vaný městu společností Regios, zbytek ná-

klady Technických služeb. 

K výši nákladů na osobu se dopracujeme tak, 

že podělíme náklady obce na sběr a svoz ne-

tříděného komunálního odpadu počtem 

obyvatel evidovaných k 31. 12. 2012. Do vý-

počtu tedy v  první řadě vstupují skutečné 

náklady obce na  sběr a  svoz netříděného 

komunálního odpadu. 

Otázka: V  kalkulaci je zahrnut náklad 

0,5  mil. Kč na  úklid města a  odpadkové 

koše, což provádějí Technické služby. Jsou 

však peníze vynaložené na  úklid města, 

tedy zametání, kropení apod. nákladem 

na  sběr a  svoz netříděného komunálního 

odpadu? Jsem přesvědčen, že nikoliv.  

Jediným příjmem, který jde proti nákla-

dům, je pak výběr poplatků od  obyvatel 

města, kde jen za rok 2012 evidujeme neu-

hrazené poplatky ve výši cca 900 tis. Kč.

 

Tříděný odpad:

Druhotné upotřebení tříděného odpadu je 

dobrý byznys. Proto máme v našem městě 

místa pro ukládání tříděného odpadu 

a Sběrný dvůr, kde se veškerý tříděný od-

pad shromažďuje a překládá pro další od-

voz. Náklady spojené s tříděným odpadem 

jsou především v  nákladech na  jeho svoz 

Technickými službami města a  na  provo-

zování kontejnerových stání na tříděný od-

pad. Tyto náklady se dnes pohybují při-

bližně ve  výši 2,8 mil. Kč/rok, z  toho jen 

za  BIO odpad, včetně fakturace za  svoz 

BIO popelnic společností Regios, platíme 

cca 1 mil. Kč. Na  druhou stranu jsou zde 

i  zajímavé příjmy, a  to především příspě-

vek od  společnosti EKO-KOM na  každou 

tunu tříděného odpadu, a  to ve  výši cca 

1 mil. Kč/rok, a dále příjmy z prodeje tří-

děného odpadu k  dalšímu zpracování ve 

výši cca 400 tis. Kč/rok. 

Otázka: Proč jsou náklady na tříděný odpad 

stále řádově vyšší než příjmy? Domnívám 

se, že v  odpadech máme jednoznačně po-

tenciál navýšit příjmy města jednak zefek-

tivněním provozu Sběrného dvora (přesná 

evidence, platby od  „přespolních“ apod.), 

a jednak získáním lepších podmínek prode-

je tříděného odpadu, zejména plastů, dřeva 

a BIO odpadu, a to přesoutěžením stávající-

ho odběratele spol. Regios. Navýšením pří-

jmů touto cestou tak zvyšujeme finanční 

nezávislost na  poplatcích od  obyvatel Roz-

tok.

Teze k poplatkům:

• Poplatek tak, jak je dnes nastaven, je z čistě 

ekonomického pohledu daní z hlavy, jelikož:

Je povinný – musí platit každý.

Je neekvivalentní – objem vytvořeného odpa-

du nemá vliv na výši platby.

Je nenávratný.

Je neúčelový – je to normální součást příjmo-

vé stránky rozpočtu.

• Zvyšováním paušálního poplatku na hla-

vu se nedobereme vyššího výběru. Již dnes 

máme v systému kumulovaný dluh za několik 

předchozích období. Zvýšením poplatku, ne-

zvýšíme ochotu lidí jej zaplatit.

• Výši svého poplatku řídím svým chová-

ním. Jinými slovy, důsledně třídím a vytvá-

řím málo netříděného komunálního odpadu 

= platím minimum, či nic. Je-li mi to jedno, 

platím významné částky.

• Jediným zdrojem příjmů v odpadovém 

hospodářství, které nejdou přímo z  našich 

kapes, jsou příjmy z  tříděného odpadu. 

Větší objem a  kvalita třídění znamená větší 

finanční soběstačnost celého odpadového 

hospodářství, což umožňuje se příjmů z po-

platků zcela vzdát. 

ODS v Roztokách bude podporovat takovou 

strukturu a  systém výběru poplatků, který 

jednak z daně opět učiní poplatek, jehož výši 

řídíme především svým chováním, a jednak 

bude adresný, efektivní a snadno vymahatel-

ný. Není možné, aby poctiví plátci dopláceli 

na různé místní šibaly. Naším dlouhodobým 

cílem bude učinit systém finančně soběstač-

ným, který se odpovědně třídícím spoluob-

čanům prostě vyplatí.

Domnívám se, že pokud bychom postupova-

li cestou návrhu pana starosty, tzn. zvýšit 

paušálně jednu daň jako kompenzaci za ji-

nou daň, tak veškerou snahu na uřízení ná-

kladů na  odpadové hospodářství „narveme 

do popelnic“…

Stejně tak zbrusu nový Sběrný dvůr pro tří-

děný odpad za  mnoho miliónů Kč taktéž 

„narveme do popelnic“…

A  konečně i  ochotu obyvatel podílet se 

na  nákladově neutrálním systému sběru, 

svozu a třídění odpadu v našem městě „nar-

veme do popelnic“…

Tomáš Pařízek, 

člen MS ODS Roztoky a člen Rady města

Nemohu alespoň stručně nereagovat 

na  článek „Daň nechat nízkou a  poplatky 

zrušit. A  lépe hospodařit“ pana Tomáše 

Šalamona, který vyšel v minulém Odraze. 

Autor tvrdí: „tohle město neví, co s peně-

zi“, mělo by se „rozumně hospodařit“ či že 

„stačí, když s nimi (pozn. s penězi) budou 

hospodařit 'příčetní' lidé“. 

S  těmito výroky zásadně nesouhlasím. 

Nutno také upozornit, že pan Šalamon je 

člen místního výboru ODS. 
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Šalamonské rady

Co všechno „narveme“ do popelnic!



17

POLEMIKY A KOMENTÁŘE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

Proto by své výhrady měl směřovat přede-

vším ke  svým kolegům z  ODS, kteří jsou 

dlouhodobě ve  významných pozicích 

na radnici (nyní místostarosta a člen rady 

města).

Ale fakticky. O  tom, jak je s  penězi v  roz-

počtu města hospodařeno za  mého staros-

tování, vypovídají jasná čísla, která uvádím 

v tabulce.

V roce 2010, tedy ještě za tehdejší starostky 

Vavřínové, bylo proinvestováno pouze nece-

lých 6 milionů Kč. Naproti tomu se v letech 

2011 a 2012 podařilo proinvestovat více než 

40 milionů Kč. V roce letošním máme v plá-

nu investice vyšší než 30 milionů Kč. Zbýva-

jící část rozpočtu (jeho výše je každý rok 

přibližně stejná kolem 100 milionů Kč) se 

tzv. „projí“. To znamená, že jsme v  provoz-

ních nákladech v  minulých dvou letech 

uspořili a seškrtali opravdu velké částky do-

sahující desetimilionů, abychom je mohli 

účelně investovat (např. nová mateřská škol-

ka, dvě třídy u  základní školy, sběrný dvůr, 

silnice atd.). Myslím, že tato čísla jasně vypo-

vídají o tom, komu a jak se daří hospodařit. 

Po  těchto mnohých úsporných opatřeních 

a  škrtech vloni představitelé místní ODS 

přišli s dalšími návrhy škrtů. Některé z těch-

to návrhů se uskutečnily, mnohé byly zcela 

nereálné. Nicméně ta zásadní práce v tomto 

směru již byla odvedena. Za  spolupráci 

na tom je potřeba poděkovat všem koaličním 

partnerům. Jak vidno, pan Šalamon sice radí, 

ale to, co již dávno konáme.

Pan Šalamon by se měl podrobněji podívat 

na to, co se už udělalo a co se dál dělá. Možná 

by neuškodilo i více praxe místo jeho častého 

spekulativního teoretizování. Jeho názorů si 

velmi vážím, rozpoutávají někdy i  plodnou 

diskusi, ale občas se i mýlí. Chápu jeho život-

ní postoj a ultraliberální názory. Musím ale 

konstatovat, že tyto teorie odpovídají úrovni 

19. století, kdy také vznikly. Nyní ale žijeme 

ve století 21. 

Já jsem konzervativec, a  proto rád čerpám 

ze zkušeností dob více či méně minulých. 

Na rozdíl od pana Šalamona ovšem vnímám, 

že se svět vyvíjí. Nepochybně v příštím Od-

raze dostanu vysoce fundovaný teoretický 

výklad např. o  „moderním“ eko nomickém 

učení amerického ekonoma Rothbarda. Ale 

ujišťuji, že s podobnými teoriemi, které jsou 

evidentně panu Šalamonovi blízké, sezná-

men jsem a považuji je za  téměř extremis-

tické.

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Inženýr Šalamon má svůj svět. Je to svět, 

ve  kterém jsou (skoro) všichni rozpočtově 

neodpovědní. 

Starosta mu v  něm připravuje pasti svým 

návrhem na  zvyšování daní. Pasti jsou to 

hluboké a šklebí se v nich ďáblové rozhazo-

vačnosti. Místo kropení je třeba proti nim 

psát, psát, psát. (Nevíte někdo, jak se ta ne-

moc jmenuje? Potřeba vyjadřovat se ke vše-

mu?)

Roztoky se v tomto světě topí v penězích, se 

kterými nikdo neumí hospodařit. Snad jen 

on a několik souvěrců z ODS by to dokázalo, 

ale my ostatní, pitomci, co rozhazují a rozdá-

vají peníze kámošům přes kulturní granty, 

my ne. Ty kulturní granty, to je už páně inže-

nýrova obsese. Nedokáže snad napsat větu, 

aby se o ně neotřel, aby neurazil jak své kole-

gy z kulturní komise, kde bůhvíproč přistál, 

tak vedoucí, trenéry, dobrovolníky, kteří se 

o ně regulérně ucházejí. Hloupá většina poli-

tické reprezentace obce, dokonce většina dr-

tivá, tuhle kapitolu v rozpočtu obce podpo-

ruje vcelku přiměřeně. Ne tak ing. Šalamon: 

přepočítává na kalkulačce penízky, které při-

stanou u  skautů, u  tomíků, u  tenistů, dělí, 

násobí, odmocňuje, pak o všem píše do Od-

razu. Pokud možno tak, aby z toho všichni ti 

jmenovaní vyšli jako hlupáci, ne-li jako zlo-

ději. V posledním Odrazu sice současné po-

litické reprezentaci dává jistou šanci, že 

na  rozdíl od  minulé do  kriminálu nepůjde, 

jisté to ale nemáme. 

To se to píše, když to redakce za erár tiskne. 

Obecní časopis je demokratický, otiskne 

kdejaký žvást, ani tomuhle se nevyhne.

Plánovaná autobusová linka po  obci, to je 

taky špatně, bude vozit spíš Únětické. Kvítko 

mělo táhnout k  čertu už dávno, radil pan 

inženýr nedávno, darmo topilo Pánubohu 

do  oken. Co by se za  to pořídilo! Roztoky 

a  zahradní město? Prosím vás, kdo to řekl, 

a hlavně, kdo to chce?

Řadu lidí pan inženýr irituje. Občas to napíší 

do Odrazu, třeba tři najednou. To pak je pan 

inženýr za  oběť a  jeho partajní lídr se ho 

musí zastat. Pročpak do  něj všichni kopou, 

do chudáka?

Člověk neví, jestli se má smát, či plakat. Pan 

inženýr je neopakovatelný přírodní úkaz. 

Kdysi jsem to netušil, a i kdyby ano, říci jsem 

to nemohl. 

Životním mottem pana inženýra je obecní 

prospěch. Šetření peněz daňových poplatní-

ků. Dokonce lidská slušnost, jak píše v minu-

lém Odrazu v  kontextu s  psími výkaly, 

na  které má, samozřejmě, také vyhraněný 

názor. 

To jsou pěkné věci. Nerad to dělám, ale vede 

mne k tomu právě jen a jen silný páně inže-

nýrův zájem o  tuhle problematiku, takže…

Takže se optám. Jak se s pravicovým smýšle-

ním, tak silnou vůlí šetřit obecní prostředky, 

potkává neoprávněný zábor veřejného pro-

stranství, dokonce několikaletý? Co by pan 

inženýr říkal tomu, kdyby v obci, kterou po-

řád ještě hodně lidí považuje za  zahradní 

město, měl někdo roky před svým domem 

na  veřejném prostranství skládku, s  promi-

nutím, bordelu? Těžko říci, jestli se takhle 

projevuje konzervativní myšlení a  liberální 

přístup zároveň. Já myslím, že ne. Pohled 

na  hnusné věci je vždy hnusný. A  pokud 

mám nechat na pokoji krasocit, dá se to zku-

sit i  s  čísly. Metr záboru v  Roztokách stojí 

tuším deset korun. Pár metrů to tam v Haš-

kově před domem, kde pan inženýr bydlí, 

bude, krát rok, dva, tři, pět… Tohle je podle 

sdělení našeho úřadu zábor neoprávněný. 

Černý. Kdyby to bylo jinak, myslím, že 

na kulturní granty by bylo vyděláno, možná 

i na tu autobusovou linku. 

Leda by to byl plán. Ďábelský, mnohaletý 

plán, že by takový nevymyslel ani Hájek s Ja-

klem a Machem dohromady. Plán, jak prově-

řit bdělost obce, jejích úředníků, několika 

starostů… To bych pak tomu rozuměl. 

Ale mám obavu, že to plán není. Že to je 

praktické naplnění té hezké věty o  rozum-

bradech, co hledají třísku v  oku bližních 

a nevidí trámoví v oku svém. 

Tomáš Novotný, zastupitel za Sakuru

Tříska a trám

Rok Investice celkem (v tisících) Podíl investic na výdajích (%)

2010   5 905   6,7

2011 16 835 17,2

2012 24 472 25,8

2013 33 840 31,2



Poplatky za odpady

Dne 11. 9. 2012 odesílalo ministerstvo vni-

tra (MV) dopis všem obcím a  městům, 

ve  kterém MV upozorňuje na  to, že 

od 1. 7. 2012 nabyla účinnosti novela záko-

na č. 565/1990 Sb. o  místních poplatcích, 

která se vztahuje k zavedení místního po-

platku za  provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a  od-

straňování komunálních odpadů (dále jen 

poplatek za odpady). V dopise MV zdůraz-

ňuje, že obecně závazné vyhlášky obcí 

a  měst, které poplatek za  odpady určují 

(u nás 500 Kč v roce 2012), se od 1. ledna 

2013 stanou neaplikovatelnými, to zna-

mená, že obce nebudou moci podle těch-

to vyhlášek předmětný poplatek vybírat. 

Pokud mají města a obce zájem od počátku 

roku 2013 nadále poplatek vybírat, je ne-

zbytné vydat obecně závazné vyhlášky 

nové. Uvedenou informaci poslalo MV 

v  dostatečném předstihu, aby obce mohly 

nové vyhlášky připravit a  zastupitelstva 

schválit ještě v roce 2012.

Město Roztoky toto doporučení MV ignoro-

valo a novou vyhlášku vedení města předlo-

žilo až na  jednání ZM 27.  2.  2013. ZM ji 

schválilo, následně byla vyvěšena 8.  3.

na úřední desce a po 15 dnech nabyla účin-

nosti, tedy 23. března.

Většina občanů zaplatila původních 500 Kč 

podle „staré vyhlášky“ ještě před nabytím 

účinnosti nové vyhlášky. Úřednice v poklad-

ně MěÚ to vyjádřila lapidárně, do  14.  3. to 

máte za 500, od 15. 3. to máte za 600. V du-

chu této logiky není co řešit a  samozřejmě 

radši zaplatím o stovku míň a čtyřčlenná ro-

dina ušetří už stovky čtyři. 

Ale tak to není a  to přesně z  těch důvodů, 

které jsem citovala na začátku tohoto článku 

z dopisu MV. Od 1. ledna 2013 do doby naby-

tí účinnosti nové vyhlášky (23. 3.) neexistoval 

právní titul pro vybírání poplatku za odpa-

dy. Stará vyhláška je od 1. ledna 2013 neapli-

kovatelná, a  tudíž město Roztoky vybíralo 

poplatek za odpady v  lednu, únoru a březnu 

neoprávněně.

Oprávněně může město začít vybírat popla-

tek za  odpady až od  23.  3., protože nová 

vyhláška nabyla účinnosti tímto datem. 

Město tedy oprávněně nemůže vybírat po-

platek za  celý rok, ale pouze za  9 měsíců 

(počítáno od dubna). Činí-li nový poplatek 

za odpady za celý rok 600 Kč, pak by správ-

ně každý měl zaplatit jen poměrnou část, 

tedy pouze za  těch 9 měsíců a  to dělá jen 

450 Kč.

Na místě občana, který ušetřil stovku, což ho 

stálo dost trpělivosti a času čekáním ve fron-

tě před pokladnou MěÚ, a  který ve  finále 

zjistí, že si to všechno mohl ušetřit a ušetřil 

by ještě o padesát Kč víc, bych určitě nadšená 

nebyla. Určitě by mne zajímalo, jak je možné, 

že když citovaný dopis z ministerstva vnitra 

dorazil na úřad v září 2012, jeho obsah ani 

po šesti měsících úředníci neznají a nikdo 

se jím neřídí.

Určitě by nebylo od  věci znát odpověď 

na otázku, proč nová vyhláška nebyla před-

ložená a  schválená ZM na  podzim roku 

2012, aby mohla nabýt účinnosti od 1. ledna 

roku 2013, čímž bychom si celý tento chaos 

ušetřili.

Rozumným řešením by bylo vrátit výši po-

platku za odpady na původních 500 Kč, což 

jako opozice navrhneme na březnovém jed-

nání ZM.

Pokuta od ÚOHS

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

(ÚOHS) ve  správním řízení ve  věci spá-

chání správního deliktu ve veřejné zakázce 

„Přístavba modulového objektu MŠ – pro-

jektová dokumentace a dodávka díla“ roz-

hodl, že zadavatel město Roztoky, jehož 

jménem jedná Jan Jakob, starosta, se do-

pustil správního deliktu podle zákona 

o veřejných zakázkách. Městu byla uložena 

pokuta ve výši 50 000 Kč splatná do dvou 

měsíců od nabytí právní moci rozhodnutí. 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 

2. 11. 2012, pokuta měla tedy být zaplacena 

nejpozději 2. 1. 2013. Materiál s tímto ob-

sahem jsme jako opozice předložili na jed-

nání ZM v prosinci 2012, projednávalo jej 

ale až ZM na svém jednání dne 30. 1. 2013, 

tedy v době, kdy již pokuta měla být dávno 

zaplacená. 

Zcela šokující prohlášení zaznělo z  úst ve-

doucí finančního odboru, která sdělila, že 

o rozhodnutí ÚOHS nic neví a město poku-

tu nezaplatilo! Pozitivní zprávou budiž, že 

jsme se jako zastupitelé na  jednání ZM 

v únoru dozvěděli, že finanční odbor poku-

tu zaplatil hned druhý den po  lednovém 

jednání ZM a že městu dosud ÚOHS žádné 

penále za pozdní platbu pokuty neudělil. 

Velmi by mě zajímalo, za co vlastně udělu-

je starosta Jakob všem vedoucím pracovní-

kům každý měsíc odměny v řádu několika 

tisíců korun? Výsledky jejich práce zcela 

bez diskuze oslnivé nejsou. Že by to oprav-

du bylo za nastolení absolutního chaosu?

Olga Vavřínová, 

zastupitelka za D.O.S.T.

Pan Bernát se v minulém čísle Odrazu po-

zastavil nad plánem rekonstrukcí komuni-

kací. Vycházel z ne úplně přesných informa-

cí, které vyplývaly z  článku místostarosty 

Jandíka a  z komunikace s některými úřed-

níky, za něž se omlouvám. Proto bych situa-

ci kolem oprav silnic rád uvedl na  pravou 

míru.

Plán oprav komunikací, který rada města 

schválila v  roce 2012, je pořád platný a  je 

dodržován. Po  opravách páteřních měst-

ských komunikací (Masarykova a Jungma-

nnova) bylo rozhodnuto, že se budou po-

stupně opravovat silnice s  nezpevněným 

povrchem. Byly stanoveny tři kategorie 

ulic podle jejich kvality, čímž byly určeny 

priority jejich rekonstrukcí. V první kate-

gorii je ulice Smetanova, v  druhé ulice 

Máchova, Čakov (oprava formou recyklá-

tu) a  Dobrovského, v  třetí kategorii ulice 

Vošahlíkova, Krásného, Plzeňská, Haškova 

(včetně spojky s  Olbrachtovou) a  Sedláč-

kova. Všechny ostatní nezpevněné komu-

nikace se budou opravovat až následovně. 

Toto pořadí stále platí. V příštích měsících 

dojde ke  stanovení dalšího pořadí právě 

ulic, které se dříve nedostaly do zmiňova-

ných třech prioritních kategorií. Možná 

dojde i  na  změnu priorit v  závislosti 

na vlastnických vztazích pozemků pod sil-

nicemi (viz níže).

Rekonstrukce Smetanovy ulice byla zahá-

jena v loňském roce a letos bude dokonče-

na. S ulicemi z druhé kategorie (Máchova, 

Čakov, Dobrovského) se letos také počítá. 

Další finanční prostředky v  letošním roz-
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Jak je to s opravami silnic

Chaos jako program
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V  minulém čísle Odrazu 

se domáhal pan Bernát 

reakce na  své dotazy 

ohledně plánu obnovy 

městské infrastruktury. 

Rád bych vysvětlil, a  to 

nejen jemu, jaké jsou aktuální novinky 

ve  věci rekonstrukce silnic a  chodníků 

v našem městě.

Předně bych se ale pozastavil nad formou 

jeho dotazu, na  který jsem nejprve neměl 

ani chuť reagovat. Většina občanů mi nej-

prve zavolá, napíše email a  nechá si věc 

vysvětlit. Pokládat dotaz takto ostře skrze 

Odraz a  psát rovnou petici bez znalosti 

aktuálního vývoje mi přijde jemně řečeno 

neslušné. Stranou ponechám to, že se pan 

Bernát začal o osud Haškovy ulice zajímat, 

až když zde začal stavět dům. Snad udělám 

jemu, ale i dalším petičníkům radost, když 

napíšu, že Haškova letos doufejme bude. 

Nicméně to není kvůli článku v Odrazu ani 

kvůli petici, ale kvůli komplikacím s  pro-

jektem rekonstrukce ulic Pilařova, Krásné-

ho a  Mühlbergerova, které byly známy již 

před sepsáním petice, takže jsme si jedním 

telefonátem mohli celý ten kolotoč odpus-

tit. 

Dále uvádím, že s opravou Čakova se letos 

počítá a  oprava chodníků v  Olbrachtově 

jde z  jiné části rozpočtu a nemá s harmo-

nogramem rekonstruovaných ulic nic spo-

lečného, takže chodník obyvatelům prosím 

přejme.

Haškova ulice

Proč byl harmonogram upraven? Na  vy-

světlenou. V  minulém roce jsem skutečně 

prosadil na  jednání rady materiál, který 

definoval pořadí silnic, podle nějž mají být 

rekonstruovány. Schválili jsme ho tak, jak 

nám ho tehdejší šéf odboru předložil. Stav-

ba silnice ovšem není jen o  penězích 

a  o  projektu, ale i  o  majetkových vztazích 

na dotčených pozemcích, a hlavně o odvod-

nění dešťové kanalizace. Jen pro doplnění 

uvádím, že to není ta samá roura, kterou 

odchází odpadní vody do  čistírny. Rekon-

strukce ulic je vhodné dělat v  logických 

celcích, a proto jsme v pořadí rekonstruova-

ných silnic byli nuceni udělat změny.

Právě odvodnění Haškovy ulice je poměr-

ně problematické, protože je součástí úze-

mí, kde dešťová kanalizace vůbec není 

a  vsakování je komplikované. Bez toho 

ovšem není možné pevný povrch vybudo-

vat. Odtok vody je nutné řešit společně 

s  ulicí Žirovnického a  Třebízského, tedy 

jde o mnohem větší projekt, než o kterém 

píše pan Bernát. V části Třebízského navíc 

nemají kanalizaci, jejíž vybudování musí 

výstavbě silnice logicky předcházet. Proto 

jsem chtěl celou tuto lokalitu vyřešit najed-

nou v  příštím roce, protože na  kanalizaci 

v  Třebízského nejsou letos v  rozpočtu fi-

nance. Pozastavení projektu Pilařova, 

Krásného a Mühlbergerova a uvolnění čás-

ti finančních prostředků nás vedlo k  hle-

dání technického řešení odvodnění pouze 

Haškovy ulice, které se snad podařilo na-

lézt, a proto jsme se v tomto případě vráti-

li k původnímu harmonogramu. Ještě však 

bude nutné doplnit zastaralý projekt tak, 

aby ho bylo možné soutěžit podle noveli-

zovaného zákona o  veřejných zakázkách. 

Žádné bubáky v tom, pane Bernáte, nehle-

dejte.

Pilařova, Krásného, 
Mühlbergerova

Dalším územním celkem, který je vhodné 

opravit najednou, jsou zmíněné ulice Pilařo-

va, Krásného a Mühlbergerova, kde v původ-

ním harmonogramu byla pouze ulice Krás-

ného. Kromě chybějícího vodoprávního 

povolení se bohužel při přípravě rekonstruk-

ce vyskytla poměrně zásadní komplikace 

v podobě vlastnických vztahů na dotčených 

pozemcích. V  současné době nejsem scho-

pen říct, v  jakém horizontu budou silnice 

opraveny a  zda se to letos stihne. Spíše se 

obávám, že nestihne, a velmi se tímto obyva-

telům této lokality omlouvám. Pevně věřím, 

že jednání s  vlastníky pozemků nebudou 

dlouhá.

Máchova, Dobrovského, 
Vošáhlíkova, Plzeňská 
a spojky Haškovy 
s Olbrachtovou
U těchto ulic se v  současné době tvoří pro-

jektová dokumentace a  vše bude záležet 

na  rychlosti schvalovacího procesu. Možná 

ještě doplním, že se za PD podařila vysoutě-

žit výrazně nižší cena, než se kterou jsme 

počítali v zadání výběrového řízení. Pro da-

ňového poplatníka tak aspoň nějaká dobrá 

zpráva.

Smetanova

Rekonstrukce druhé části Smetanovy ulice 

by měla začít 1. května. 

Jak je patrno, projekt obnovy infrastruktu-

ry v Roztokách je poměrně komplikovaný 

proces, do kterého vstupuje mnoho aspek-

tů. Projekty je nutné připravovat mnoho 

měsíců před plánovanou realizací stavby, 

proto jsem pověřil vedoucího odboru, aby 

v  průběhu března prošel s  úředníky celé 

město a připravili aktualizovaný harmono-

gram rekonstrukcí, respektive ho rozšířili 

o další ulice v pořadí.

Roman Jandík,

místostarosta a předseda ODS Roztoky

počtu města určené na rekonstrukce silnic 

však již nestačily na to, aby vyšly na rekon-

strukce všech ulic v  třetí kategorii. Aby-

chom se vešli do rámce rozpočtu, byly při 

jeho schvalování upřednostněny ulice Vo-

šahlíkova, Krásného a Plzeňská (popř. po-

měrně levná spojka Haškovy a Olbrachto-

vy). Se zbývajícími ulicemi z této kategorie 

(včetně Haškovy) se počítalo v  roce 2014. 

Situace ve prospěch Haškovy ulice se zlep-

šila z  několika důvodů: U  ulice Krásného 

nejsou vyjasněny vlastnické vztahy kolem 

pozemků, které v  současnosti nevlastní 

město, a proto její rekonstrukce bude mu-

set být odložena. Podařilo se s  velmi vel-

kou úsporou vysoutěžit projekční práce 

právě na  rekonstrukce silnic. A  v  nepo-

slední řadě i  soutěž na  druhou etapu re-

konstrukce Smetanovy ulice dopadla z  fi-

nančního hlediska pro město velmi dobře. 

Díky těmto okolnostem a úsporám se jeví 

jako poměrně pravděpodobné, že by se le-

tos v Haškově ulici mohlo stihnout posta-

vit nejen nezbytné dešťové  svody, ale i sa-

motný povrch vozovky a chodníků. Pokud 

by se to přece jen nestihlo, nepochybně 

k tomu dojde v roce 2014.

Jan Jakob, 

starosta města Roztoky

Roztocké silnice a plán jejich obnovy



Milí rodiče a přátelé školy ZŠ Roztoky, rádi 

bychom vás informovali, že byla rodiči roz-

tockých žáků založena petice za účelem pod-

pory ředitelky ZŠ Roztoky Mgr. Aleny Gabaľo-

vé. Je to vyjádření našeho ocenění její šestileté 

práce na této pozici. 

Paní Mgr.  Alenu Gabaľovou podporujeme 

z několika důvodů. 

Jako rodiče dětí, které navštěvují ZŠ Roztoky, 

oceňujeme viditelné výsledky jejího šestileté-

ho úsilí. Pod jejím vedením se konečně škola 

vydala správným směrem, což dokazují ne-

jen finanční prostředky získané z  grantů 

na  rozvoj učeben, pomůcek a  mimovýuko-

vých aktivit, ale i  rostoucí počet budoucích 

prvňáčků i díky zvyšujícímu se zájmu rodičů 

o tuto školu. Na neposledním místě oceňuje-

me i její snahu o kvalitní komunikaci s rodi-

či, ke které vede i svůj kvalitní a dlouhodobě 

stabilní pedagogický tým.

Pokud máte zájem se připojit a podpořit paní 

ředitelku, zde je webová adresa:

http://www.petice24.com/podpora_pani__

reditelce_gabalove

Petiční výbor

Základní škola v Roztokách si v posledních 

letech získala opravdu dobré jméno a  pro-

cento rodičů, kteří vozí své děti raději 

do Prahy, výrazně kleslo. Zásluhu na tomto 

pozitivním vývoji jistě má dobré vedení 

školy. Ve  škole je stabilní, kvalitní pedago-

gický tým a komunikace mezi rodiči a ško-

lou je rovněž na dobré úrovni. Škola získala 

díky aktivitě jejích vedoucích pracovníků 

i  několik velmi zajímavých grantů, které 

umožnily dětem nabídnout nadstandardní 

zájmové aktivity. Nemálo financí z  grantů 

bylo použito i na další vybavení školy, a tak 

V  minulých dnech mnozí z  Vás možná 

v  tisku zaznamenali snahy některých obcí 

nebo městských částí o  snížení ceny elek-

trické energie a zemního plynu pro domác-

nosti formou sdružené elektronické aukce. 

Protože v  Říčanech, kde tento pilot poprvé 

testovali, přinesla e-aukce domácnostem 

úsporu téměř 30  % nákladů na  zemní plyn 

a 16,5 % na silovou složku elektrické energie, 

chtěl bych stejnou službu nabídnout i  lidem 

v Roztokách. Princip sdružené e-aukce ener-

gie je založen na spojení velkého počtu jed-

notlivých domácností, které v  rámci jedné 

zakázky soutěží o nižší cenu společně. Když 

je objem dodávek pro firmy dodávající ener-

gii dostatečně zajímavý, jsou často ochotny 

nabídnout i  mnohem výraznější slevu než 

v  případě vyjednávání jednotlivce, který je 

omezen na nabídku standardních tarifů.

V následujícím týdnu proběhne první jedná-

ní se společností nabízející tento způsob 

soutěže, kde bychom si ujasnili některé tech-

nické požadavky. Dle prvních informací je 

celý projekt možné realizovat řádově v něko-

lika měsících a vše je odvislé od dostatečné-

ho zájmu ze strany obyvatel města. Podmín-

kou je rovněž uzavření dvouleté smlouvy, což 

může být pro některé potenciální zájemce 

problém, protože mohou mít pocit, že ceny 

plynu nebo elektriky budou klesat ještě více. 

Já si to nemyslím, ale predikovat přesně bu-

doucí vývoj cen je dost ošemetné. O dalším 

vývoji Vás budeme informovat.

Roman Jandík,

místostarosta města Roztoky za ODS
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E-aukce by mohla obyvatelům města snížit ceny 
elektrické energie a zemního plynu

Dle ohlasů na  můj článek 

z  minulého Odrazu sou-

dím, že kromě tohoto 

článku si nyní můžete pře-

číst i  několik dalších oso-

čujících mne z  nazvání 

obyvatel Olbrachtovy ulice korupčníky. 

Nic takového jsem však nikdy nenapsal. 

Dokonce doufám, že tomu tak není. Pokud 

se však naše město rozhodne rekonstruo-

vat vyasfaltovanou spojku mezi Haškovou 

a Olbrachtovou, a přitom zanechat Haško-

vu ve  stavu tankodromu, lze se vyhnout 

otázce proč? Přijde to absurdní jenom 

mně? 

Proč se úřad nedrží plánu schváleného 

Radou města? Doufám, že v  nějakém ji-

ném článku v  tomto Odraze vy i  já nalez-

neme přesvědčivé odpovědi, které mimo 

jiné vyvrátí, že lze pořadí komunikací ur-

čených k  rekonstrukci Radou města ne-

transparentně měnit. 

Doufám tedy v  návrat k  již Radou města 

schválenému plánu rekonstrukce komuni-

kací, a  tedy k  rekonstrukci Haškovy ulice 

v letošním roce. 

Jak jsem již minule napsal, chodník obyva-

telům Olbrachtovy ulice rozhodně přeji, 

požadavek mít na začátku 21. století v Ev-

ropě před domem chodník a  bezprašnou 

silnici považuji za  normální, přirozený 

a  při výši odváděných daní dokonce 

za oprávněný. Je zřejmé, že všechny chod-

níky najednou postavit nelze, stejně jako 

že nějaký nový chodník musí být první. 

Čekal bych však, že se v  Odraze objeví 

článek s  titulkem „Co schválila městská 

rada“ a  zde se dozvím nejenom co rada 

schválila, ale zejména také proč to schváli-

la zrovna takto.

Tedy čím je Olbrachtova ulice výjimečná. 

Zcela nepochybně něčím výjimečná je 

a  obyvatelé tohoto města mají právo vědět 

čím. Bez takovéhoto transparentního počí-

nání zůstanou má slova bohužel platná: 

„...korupční potenciál takovýchto změn je 

vysoký.“ Pokud se kdokoli odpovědný roz-

hodne toto dodatečně osvětlit, prospěje 

tím nám všem, zejména pokud osvětlí 

i  náhlý plán vybudování silnice Spěšného 

v  úseku Haškova–Olbrachtova–Bráfova, 

kde nikdo nebydlí. (Ještě jednou opakuji: 

Rozhodně i  tento úsek si zaslouží zpevně-

ný povrch, existují však i další komunika-

ce, které jej potřebují dříve. Spěšného u ga-

ráží je na  seznamu schváleného Radou 

města na 25. řádku.)

Michael Bernát

Plán (?) rekonstrukce komunikací II

Podpora paní ředitelce O škole
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se interiér ZŠ stále vylepšuje (nové, krásné, 

světlé učebny, nová okna, nábytek, toalety 

atd.). Byly zakoupeny také nové učební po-

můcky jako např. interaktivní tabule, které 

se staly u  dětí velmi oblíbenými. Všech 

těchto pozitivní změn si mohli rodiče všim-

nout při dnech otevřených dveří, slyšet 

o  nich v  hotelu Academic při oslavách 

80.  výročí založení roztocké ZŠ nebo se 

o nich dočíst v Odraze.

Na  zmíněné oslavě 80. výročí založení ZŚ 

Roztoky se mluvilo nejen o  minulosti, ale 

hlavně o budoucnosti školy. Na začátku le-

tošního léta by se mělo začít s  přístavbou 

školy, což bude jistě nelehký úkol nejen pro 

zřizovatele ZŠ, ale rovněž pro vedení školy 

a  její pedagogy. Měli jsme radost a  dobrý 

pocit, že naše děti chodí do školy, které dů-

věřujeme a  vážíme si také jejího vedení. 

Proto nás jako rodiče, kteří jsou se školou 

a s jejím vedením spokojeni, zarazilo zjiště-

ní, že je vypsán konkurz na  pozici ředitele 

školy a současná paní ředitelka Mgr. Alena 

Gabaľová se rozhodla konkurzu nezúčast-

nit.

Někteří si jistě ještě dobře pamatují na situ-

aci před šesti lety, kdy mnoho dobrých pe-

dagogů ze školy odešlo kvůli špatnému ve-

dení. Máme obavy, aby se taková situace 

neopakovala. Důvěra a  dobré jméno školy 

se dá ztratit velmi rychle, znovu je vybudo-

vat však stojí nemalé úsilí. Paní ředitelka to 

dokázala, když před 6 lety přebírala školu, 

ze které rodiče „stahovali“ své děti a přehla-

šovali je do  Prahy. Odvedla obrovský kus 

práce, který je viditelný. Byli bychom velmi 

rády, kdyby paní ředitelka ve své funkci zů-

stala.

Vy, kteří jste konkurz vyhlásili, doufáme, že 

víte, co děláte…

Maminky prvňáků ZŠ Roztoky: 

Lenka Rumlová, Renata Šlossarová, 

Mgr. Michaela Vránová, Věra Škráčková

Jde páníček s pejskem na procházku a po pej-

skovi "něco" zůstane na chodníku. A já Vám 

povím, jak to bylo dál. 

Seděly dva bobky na chodníku a říkaly si: „Co 

budeme dnes dělat? Máme štěstí, blíží se 

k nám paní s dětmi, musí je hlídat a ještě tlačí 

kočárek, ta určitě nestihne koukat kam šlape“. 

„Super, zabírám si kočárek, když budu šikov-

ný, zůstanu i na dvou kolečkách, a když budu 

mít velké štěstí, nevšimne si mě, strčí kočárek 

do auta a bude mít teprve co dělat.“ „A co já? 

Hurá, to malé dítě zakoplo a  žuchlo rovnou 

do mě, do kočárku ho takhle špinavé dát ne-

může a domů samo nedojde, nezbyde jí, než 

prcka vzít do náruče, ha ha, už jsem u té paní 

na bundě i na kalhotech.“ 

A  bobky se radovaly. Já už míň,  všechno 

špinavé  jsem dala do pračky, kočárek i boty 

vyčistila a těšila se na další procházku. Třeba 

teď někoho z Vás, kteří po svých psech neu-

klízíte, napadne, jak to nám ostatním dokáže 

znepříjemnit den a  kolik času zabere dát 

všechno do pořádku, a  dočkáme se dobré-

ho konce. 

Jana Suchopárková

Pohádka "O......."



Česká společnost ornitologická zve všechny mi-

lovníky ptáků a  přírody na  prvomájové Vítání 

ptačího zpěvu – vycházku za ptactvem lidských 

sídel, polí, luk i mokřin. Projdeme se ranní pří-

rodou přes Holý vrch až k Únětickému rybníku 

v  Tichém údolí, poslechneme si a  naučíme se 

ptačí hlasy, a pokud podmínky dovolí, prohléd-

neme si několik opeřenců i  zblízka při ukázce 

odchytu a kroužkování ptáků. Za brzké vstávání 

budete odměněni skutečně nevšedními zážitky 

z  čerstvě probuzené přírody. Sraz je v  sobotu 

1.  5. v  6:30 na  zastávce autobusů 340 a  350 

Roztoky-rozcestí Žalov. S  sebou si vezměte 

boty a oblečení vhodné do terénu, pokud máte 

také dalekohled, popř. určovací klíč ptáků 

a snídani, jejíž součástí by podle tradice neměla 

být vajíčka. 

Akce Vítání ptačího zpěvu probíhají na přelomu 

dubna a května na více než sto místech po celé 

ČR. Jejich seznam naleznete na  webu České 

společnosti ornitologické www.birdlife.cz. 

Přidejte se k tisícům milovníků ptáků, kteří 

každoročně v celé Evropě vítají jaro poslou-

cháním ptačího zpěvu během akcí Dawn 

Chorus Day! 

Případné dotazy prosím posílejte na:

hoskova@birdlife.cz, kontaktní telefon 

602 972 368.

Na setkání se za Českou společnost ornitolo-

gickou těší 

Lucie Hošková a Petr Voříšek

Bude tomu letos 25 let, co Husitská diakonie 

CČSH v Roztokách vyzvala ke sbírce humani-

tární pomoci pro zemětřesením postiženou 

Arménii. 

Sešlo se tehdy veliké množství potřebných 

věcí od občanů Roztok. Jezdili a jezdí k nám 

lidé se šatstvem z okolí a dokonce i  z  jiných 

krajů. Od té doby až dodnes se u nás konají 

sbírky šatstva apod. několikrát do roka a lidé 

slyší na  výzvy k  pomoci. Většina sběrných 

míst v  okolí byla zrušena. My zůstáváme! 

Sbírky jsou tříděny v Broumově /Úpici/ a jdou 

podle požadavků a  potřeb do  celého světa. 

Část zůstává u nás v ČR /azylové domy, do-

movy pro seniory, ústavy/. Máme snímky, kdy 

velká část Jeronýmovy ulice byla několikrát 

obložena dary našich občanů. Chci poděkovat 

znovu všem z Vás, kteří jste přispívali a přispí-

váte. Nemusím ujišťovat, že všechnu tuto 

práci koná naše Husitská diakonie Církve 

československé husitské v  Roztokách dobro-

volně a  zdarma. Děkuji sestrám a  bratřím, 

kteří se na  této smysluplné službě podíleli 

a podílejí. Ráda bych v této souvislosti zmínila 

pomoc, která nepochází od církve, ale od so-

ciální komise a sociálního odboru MÚ v Roz-

tokách /pí  Šlancarové a  pí  Kalinové/, které 

navrhly před 2 lety příspěvek pro naši službu 

Husitské diakonie. Jsme velmi vděčni p.  sta-

rostovi J. Jakobovi, radním města a zastupite-

lům, že tento příspěvek schválili. Tím patří 

i oni mezi „lidi dobré vůle“, kteří se na sociální 

práci pro občany našeho města podílejí, ne-

měří všechno jen ziskem, a zda se to vyplatí! 

Věřte mi, vyplatí, ale jinak než jsme dnes 

zvyklí přemýšlet. Lidí, kteří jsou v těžké život-

ní situaci, přibývá. Přibývá seniorů, kteří ne-

mají kam jít, nemají prostředky na  nájem, 

nemocných, bez zaměstnání, osamělých, mla-

dých rodin, které jsou nuceny žít a vyjít s mi-

nimálními prostředky. Nejen pro tuto pomoc 

jsem ráda, že žiji v našem městě.

ThMgr. Jarmila Kučerová, farářka

Již několik posledních zim konečně doceňu-

jeme geniální urbanistický talent Járy Cimr-

mana. Ulice, kterou navrhl pro naše město, 

má naprosto dokonalou polohu a podobu. Je 

slepá v  obou svých částech. Ale především 

její horní část je unikátem. Začíná prudkým 

sešupem od Křížku, dále se svažuje po celé 

své délce cca 80 m až drátěnému plotu. Není 

zde jediné číslo popisné = žádné zbytečné 

vchody a  vjezdy do  domů. Jedinečné, bez-

pečné místo pro zimní tělovýchovu droboti-

ny využívané denně dětmi z přilehlých ma-

teřských škol i jejich staršími kamarády. A to 

pouhých 500 m od  centra města (Tyršova 

náměstí). 

Díky ti, Járo Cimrname

Ivana Schuhmeirová
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Přivítejte s námi ptačí zpěv!

Husitská diakonie CČSH v Roztokách

Ulice Járy Cimrmana



 

                  

       markýzy / pergoly / stínící technika  
autorizovaný partner STOBAG 

                            Švýcarská stínící technika 
Premium Swiss Quality 

- více jak 400 druhů potahových látek 
                 - vysoká UV ochrana/barevná stálost 
                 - automatika/ řídící systémy 

Zaměření – konzultace a cenová nabídka ZDARMA 

www.alvicz.eu 
ALVI CZ s.r.o. – Suchdolské nám. 12, 165 00 Praha 6, T.: 721 000 777, E.: info@alvicz.eu 

 

HLEDÁME REALITNÍHO MAKLÉŘE S PRAXÍ

PRO LOKALITU ROZTOKY A OKOLÍ
ŽL PODMÍNKOU, VLASTNÍ TEL., OBCHODNÍ DOVEDNOSTI

Bližší informace na:



HUMANITÁRNÍ

TRHY
Město Roztoky pořádá

každý pátek na Tyršově náměstí 
od 8 do 18 hodin, od 5.4. do 25.10.2013.

Srdečně vás zve starosta Jan Jakob
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – Duben
Čt 11. 4. 2013 Veřejný koncert žáků ZUŠ, od 18 hod. Husův sbor, Roztoky

St 17. 4. 2013 Základy digitální fotografie – vždy ve středu 18:00-20:00, více na lexik.cz, tel: 739 035 000 Lexik, Roztoky

Ne 14. 4. 2013 Jarní maškarní rej pro děti s Beruška Bandem, vstupné 80,- Kč, od 15 hod. Academic, Roztoky

Ne 14. 4. 2013 Koncert skupiny Bluesberry, vstupné 150,- Kč, od 19:30 hod. Academic, Roztoky 

So 20. 4. 2013
3. narozeniny Kosa Vostra. Dále vystoupí: Richard Tesařík, Reckless Riders, The Quoters. 

Vstupné 120,- Kč

Hostinec na Růžku, 

Roztoky

Ne 21. 4. 2013

Koncert skupiny Let´s Go! – Program – pětičlenné vokální těleso zpívající AMERICKÉ 

SPIRITUÁLY – pravdivý příběh každého člověka zpívaný písní, která otvírá srdce a přináší 

naději, radost a svobodu. Hudební cyklus RR, od 15 hod, vstupné dobrovolné

Husův sbor, Roztoky

Čt 25. 4. 2013 Koncert učitelů ZUŠ a hosté, od 18 hod. Husův sbor, Roztoky

Pá 26. 4. 2013 Čarodějnice, od 16 hod. Hřiště-Žalov

Ne 28. 4. 2013 O drakovi – pohádka, od 15 hod. Academic, Roztoky

Ne 28. 4. 2013 Koncert skupiny Spirituál kvintet, od 19:30 hod. Academic, Roztoky

Út 7. 5. 2013

Hardcore night vol. II – Hudební cyklus RR.

Vystoupí: Michael‘s Uncle (hardcore-punk-rock band), Spermbankers (punk-gospel), 

Fake It (hardcore-crossover), vstupné 70,- Kč, od 20:00

Hostinec na Růžku, 

Roztoky

St 15. 5. 2013 Koncert rockové hudby – žáci elektrofonické třídy ZUŠ a jejich hosté, od 18 hod. Academic, Roztoky

So 25. 5. 2013 Jarní bleší trh, více na www.blesak-roztoky.cz, 9:00–15:00 h Tyršovo náměstí, Roztoky



V sobotu 16. března jsem s dětmi navštívi-

la loutkové představení pohádky na moti-

vy Miloše Macourka Jó, náš Jonáš! pořá-

dané sdružením Roztoč jako součást 

dobročinného cyklu „Stavíme roztočí dům 

společným tvořením, tancem, hudbou a di-

vadlem!“.

Byla jsem velice mile překvapena jejím 

krásným zpracováním. Tři mladé, zapále-

né loutkoherečky předvedly naprosto ex-

celentní výkony, které jistě ocenily nejen 

děti, ale i my dospělí. Děkuji Zuzaně Vít-

kové a spol. za nádherné sobotní odpole-

dne, při kterém jsme se všichni krásně 

bavili. 

PS.: Děti moc ocenily názornou výuku 

plavání. Všichni přejeme Jonášovi pevné 

zdraví i bez polykání rybího tuku... a Roz-

toči brzké dokončení nového domečku.

Denisa Havránková
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Krásné sobotní odpoledne s pohádkou
„Jó, náš Jonáš!“

Údržba NEMOVITOSTÍ

Pavel Čermák

– malování

– instalatérské práce

– topenářské práce

– zámečnické práce

– stavební a sádrokartonářské

   práce

– veškeré drobné údržbářské

   práce doma i na zaharadě

E-mail: 75cmelak@seznam.cz

tel.: 728 326 039
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Vážení rodiče,

právě nás minuly jarní prázdniny i Velikono-

ce, tedy trocha odpočinku, a proto nás nyní 

ve  škole čeká hlavně finišování ve  výuce 

a (ani se tomu nechce věřit, jak to letí) čtvrt-

letní bilancování naší práce. Přihlášky 

na  střední školy jsou také odevzdány, takže 

v tuto chvíli vrcholí ve výuce hlavních před-

mětů přípravy na přijímací řízení na gymná-

zia, které začne 22.  dubna. Přejeme tedy 

všem budoucím studentům u  „přijímaček“ 

málo strachu a hodně štěstí. Na čtenou příště 

se těší 

Věra Zelenková

Budou z nás básníci?

V  naší škole se již stává tradicí, že v  únoru 

probíhá školní kolo recitační soutěže. Poté 

následuje kolo oblastní, které pořádá ZŠ 

Rudná. V  letošním roce byla soutěž opět 

rozdělena na 4 kategorie. Výborné zastoupe-

ní bylo hlavně v kategorii první a čtvrté, kde 

recitátoři předvedli úžasná vystoupení. Vítězi 

se stali D. Prittová (4. kategorie 7.–9. ročník) 

a A. Lauermannová a L. Minksová (1. kate-

gorie 1.–2. ročník), které se dělily o  první 

místo. V  2. a  3. kategorii byly výkony více 

vyrovnané. Zde získali ocenění V. Maršová 

a  jediný chlapec Š. Dvořáček. V  letošním 

roce porota, která se skládá z učitelů a paní 

ředitelky, udělila poprvé i  čestné uznání 

za  recitaci vlastní básně Kateřině Sehakové. 

Koncem března nás někteří z  účinkujících 

budou reprezentovat v oblastním kole, dou-

fám, že úspěšně. 

D. Blechová

Odpoledne s cimbálovou 
muzikou

Pro školní družinu nám přijela zahrát cimbá-

lová hudba folklorního souboru Rosénka, 

který působí již přes 30 let a věnuje se pře-

vážně oblasti Uherského Hradiště. Setkat se 

s ním můžete nejen na prknech Dejvického 

divadla v  Praze, kde má svůj současný do-

mov, ale také na  různých festivalech napříč 

celou Evropou. Moravské kroje, tance i lido-

vé písně obdivovali i diváci v Africe a muzi-

ka, která nám hrála, míří v létě do Spojených 

států amerických. Pro mnohé naše děti to 

bylo poprvé, kdy viděly cimbál a lidové kroje 

jinak než ve vitríně muzea. Povídali jsme si 

o Moravě, muzikanti pěkně hráli, naučili nás 

jednu ze svých písní, děti si zatančily a moh-

ly si vyzkoušet, jak se chodí v  kroji. Zvlášť 

pro holčičky to bylo překvapení, kolik sukní 

je vlastně ukryto pod pestrobarevnou svrch-

nicí. Celý pořad jsme zakončili písní Hojačky 

a  s  muzikou jsme hráli a  tančili všechny 

možné i  nemožné varianty, jako například 

skákačky, podkoleňačky, pískačky, a  my jen 

s  úžasem sledovali, co všechno muzikanti 

dovedou. 

Školní družina

Preventivní programy
V  únoru v  naší škole proběhly preventivní 

programy v  jedenácti třídách na  prvním 

i druhém stupni. Učitelé si mohli vybrat pro 

svou třídu přednáškový cyklus, který je nej-

více zaujal. Na prvním stupni si paní učitelky 

vybraly pro své třídy Etiketu stolování a Eti-

ketu do škol aneb Základní pravidla chování 

ve škole a na veřejnosti. Na druhém stupni to 

byly přednáškové cykly: Jednat s lidmi – to je 

umění, Rozdíly etikety v  ČR a  v  zahraničí. 

Žáci si z  těchto seminářů odnesli praktické 

zkušenosti do  každodenního života. Tyto 

programy nabízí brněnská Poradna online. 

M. Černá

Jak jsme slibovali, jarní pokračování úspěš-

ného kurzu Základy digitální fotografie 

pro všechny začínající fotografy vypukne 

17. dubna od 18 hodin. Studenti se dozvědí 

základní pojmy fotografie, expoziční režimy, 

nastavení aparátu – menu fotoaparátu – za-

ostřování, ISO, práce s bleskem, úpravy fotek 

a jejich sdílení a prezentace na internetu atd.

Pro účastníky zimního kurzu a  pokročilejší 

fotografy jsme nachystali jarní plenéry a vy-

cházky s  fotoaparátem pod vedením zkuše-

ného lektora. Během dubna budou většinou 

sobotní termíny upřesňovány na  našem 

webu. Akce, pořádaná ornitology – Vítání 

ptačího zpěvu, se 1. května naši studenti 

zúčastní s  fotoaparáty jakožto podpora této 

pěkné ranní vycházky s odborným výkladem 

a s možností „ulovit“ pěkné záběry s případ-

nou radou našeho lektora.

Fotografie si v lexikáckém vzdělávání buduje 

svoje místo, a tak jsme se letos rozhodli pod-

pořit nejen dospělé fotografy, ale i ty menší. 

Koncem srpna se naše dveře otevřou mla-

dým fotografům a novinářům v Letní škole 

fotografie a na Novinářském táboře. Před-

poslední srpnový týden dáme prostor fanta-

zii s fotografií, vytvoříme almanach a redak-

ce nadějných novinářů bude pokračovat 

poslední srpnový týden. Co k tomu budeme 

potřebovat? Nadšení, chuť se něco dozvědět 

i  během prázdnin, vytvořit si vlastní tým, 

který promyslí obsah, zajistí ilustrace a foto-

grafie, napíše články, zkontroluje pravopis 

a  vše graficky upraví do  atraktivní a  čtivé 

podoby. Podíváme se do mediálního zákulisí 

pod vedením zkušených novinářů a táboro-

vých vedoucích. 

Laickým novinářům a všem, kdo se dostá-

vá do styku se sedmou velmocí, se budeme 

věnovat v  našem projektu Mediální ko-

munikace. V současnosti náš odborný tým 

složený z  renomovaných redaktorů sesta-

vuje vzdělávací program pro Středočechy, 

kteří se od  září budou moci naučit novi-

nářskému řemeslu (jak napsat článek, na-

točit rozhovor, mluvit na  mikrofon či ka-

meru, kterak komunikovat s  médii nejen 

v krizových situacích, jak vytvořit správný 

mediální obraz svojí organizace). Pilotní 

ověření programu bude bezplatné, přihlá-

sit se je možné již nyní. 

Nejen novináři potřebují komunikační do-

vednosti, ale komunikační schopnosti se 

ukáží i na takové běžné zahraniční dovolené 

či pracovní cestě. To je ta chvíle, kdy zúročí-

me naše znalosti cizích jazyků. Pokud jste se 

rozhodli, že už letos nebudete komunikovat 

jen rukama, přihlaste se na  intenzivní „na-

lejvárny“ cizích jazyků.

Pro včasné zájemce o tábory a jazykové kurzy 

máme do konce dubna zvýhodněnou cenu.

Více najdete na:

www.lexik.cz, pište na info@lexik.cz, volejte 

na 739 035 000, těšíme se na vás i vaše ná-

měty.

Za kolektiv Lexiku

 

Mgr. Lenka Červenková, ředitelka

Školní okénko

Fotografování, tábory a další aktivity v Lexiku



Konec zimy se v  ZUŠ nesl ve  znamení 

soutěží. Tentokrát byly soutěže vypsány 

v oborech akordeon, akordeonové soubo-

ry a komorní soubory s převahou decho-

vých nástrojů.   

Okresní kolo ve  hře na  akordeon pořádala 

naše ZUŠ. Stalo se tradicí, že soutěž jsme 

z  celého okresu Praha-západ obeslali pouze 

my... Šimon Dvořáček a Alena Voltrová zís-

kali první místo bez postupu. Eliška Sopero-

vá, Zora Nižňanská a Hana Voltrová postou-

pili do krajského kola, do kterého postoupil 

také Akordeonový kvintet. Výsledky, kterých 

naši akordeonisté pravidelně dosahují, svěd-

čí o  vynikající práci jejich učitelky Moniky 

Fukasové.

Okresní kolo komorních souborů s  převa-

hou dechových nástrojů, které se konalo 

v  Řevnicích, jsme obsadili dvěma soubory. 

Trio 2 zobcových fléten a  klavíru (Eliška 

Matasová, Alžběta Matasová, Veronika Kali-

nová ze třídy pí  uč. Hany Šulcové) získalo 

první místo a postoupilo do krajského kola. 

Trio příčných fléten (Filip Šimík, Helena 

Chrdlová, Lenka Rajmonová ze třídy pí  uč. 

Marie Rozsypalové) získalo druhé místo.
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Opět po  roce probíhá na  Základní škole 

Roztoky výtvarná soutěž pro žáky a  žáky-

ně. Stejně jako loni mladší žáci soutěží 

v  libovolných technikách malby či kresby 

a starší žáci se zaměří na umění fotografie.

Jelikož město připravuje dostavbu roztoc-

ké školy (existuje i sbírka), jedním z témat 

je Roztocká škola snů. Děti, jak byste si ji 

představovaly? 

Dalším tématem je Co v Roztokách postrá-

dám? Výtvarné odpovědi budou jistě roz-

manité. U  posledního tématu pro starší 

žáky Co mě trápí v Roztokách je možnost 

fotografie doplnit krátkým literárním po-

jednáním.

O  tom, že fotografie z  výtvarné soutěže ZŠ 

jsou vytříbené, svědčí i loňské umístění žáků 

na  mezinárodní soutěži v  polské Skawině 

s názvem Moje město. V kategorii mladších 

žáků obsadili nadějní fotografové druhé mís-

to, v  starších žácích dokonce první i  druhé 

místo. Přejeme roztockým dětem, aby i letos 

dosáhly podobných úspěchů.

Práce mohou zúčastnění odevzdávat 

do  15.  května, kdy soutěž končí. Slavnostní 

vyhlášení výsledků a  předání hodnotných 

věcných cen proběhne na festivalu Zámeček 

2013, který se bude konat 1. června v areálu 

roztockého zámku. Festival začíná v  pravé 

poledne, vyhlášení proběhne odpoledne po-

dle harmonogramu, o  kterém budete infor-

mováni u vstupu do areálu. V průjezdě stejně 

jako vloni pak najdete vystavené ty nejlepší 

práce. Video, kde můžete zhlédnout vyhláše-

ní loňského ročníku, najdete na  stránkách 

festivalzamecek.cz v sekci Aktuality.

Výtvarnou soutěž pořádá ZŠ Roztoky spolu 

s  občanským sdružením RR. Všem žákům 

děkujeme za  účast a  těšíme se na  jejich vý-

tvarné příspěvky do soutěže.

Za občanské sdružení RR

Martin Tajčman

www.facebook.com/obcanske.sdruzeni.RR

osrr.cz

Milí čtenáři, 

v  posledních číslech jsme vás informovali 

o  průběhu stavby nového domu sdružení 

Roztoč. Rádi bychom Vás pozvali na násle-

dující akce, kterými můžete podpořit dům 

a zároveň potěšit sebe i blízké.

Občanské sdružení Roztoč společně s lek-

tory kroužků a  přáteli srdečně zve na  se-

tkání, jejichž výtěžek putuje na  vybavení 

nového prostoru pro kroužky a  kurzy. 

Lektoři a umělci věnují svou práci ve pro-

spěch dokončení domku. Veškeré vstupné 

na  dílny a  představení je dobrovolné 

a bude určeno na vybavení.

Jitka Čechová,

sdružení Roztoč, 

www.roztoc.cz

Na ZŠ se opět koná výtvarná soutěž

Společně stavíme roztočí dům tancem, hudbou, 
divadlem

Předjaří na Základní umělecké škole



V  krajském kole v  Kolíně se Trio 2 zobco-

vých fléten a  klavíru umístilo na  druhém 

místě, když první nebylo uděleno. Je to krás-

ný výsledek, zůstali jsme těsně před branami 

ústředního kola.

Od ledna probíhá ve škole čilý stavební ruch. 

Začala druhá etapa výstavby hudebního a na-

hrávacího studia. V půdních prostorách sta-

vební práce finišují, a tak doufáme, že od příš-

tího školního roku zde najdou svoji třídu žáci 

studující elektrofonickou kytaru a  uvolní se 

nám tím prostor ke studiu v ostatních třídách. 

Nové prostory budou využívány pro různé 

komorní uskupení a  místo ke  zkoušení zde 

najde také Komorní orchestr ZUŠ.

MgA. Bohumír Šlégl
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ŠKOLY, ŠKOLKY Etc.

SOUKROMÁ INZERCE

ODRAZ    měsíčník Roztok a Žalova

• Hledám pronájem NP ve Velkých Přílepech nebo okolí na ori-

entální terapie těla a duše, čakrové masáže, orientální kosmetiku. Cca 

40m2, ideálně 2 místnosti. Tel. 606 659 950

• Kdo přenechá na  Levém Hradci v  Žalově hrob, nejlépe urnový? 

Dohoda možná, volejte: 724 045 316

• Nabízím kvalitní výuku AJ v  Roztokách. S  rodilým mluvčím 

za dobrou cenu. Mám 13 let zkušeností v České republice. Rozumím 

a mluvím také česky. Doba výuky dle dohody. Tel: 607 928 938

• Nabízím úklid komerečních prostor, společných prostor bytových 

domů atd. Tel: 723 473 335

• Nemáte čas na žehlení nebo vás to nebaví? Prádlo zdarma vyzved-

neme a druhý den vyžehlené a poskládáne přivezeme. Koš – denní 

oděv, ložní prádlo 200 Kč, Koš – košile 300 Kč. Koš – mandl – ložní 

a  byt. textil 400  Kč. Ruční zašívání 1 cm/6  Kč. Tel. 604  413  605    

dobre.zehleni@seznam.cz  po–ne

• Prodám byt 2+kk v  Roztokách, novostavba, OV, 67m2, balkon, 

částečně zařízený, slunný, orientovaný na Z, 2. patro, výtah, podzem-

ní garážové stání. RK nevolat. Tel: 602 364 533

• Prodám dětské kolo velikost 16 – vhodné pro 4–6 let, červená 

barva, brzda torpédo. Cena 1000,- Kč. Tel: 724 018 880

• Prodám dětskou postel DISNEY PRINCEZNY vč. pěnové 

matrace, kovová konstrukce, čelo a  boky z  MDF, ideální pro 

přechod z  postýlky do  velké postele, boční zábrany pro pocit 

bezpečí, 2 boxy pod postel, stoleček s držákem na hrníček a mís-

tem pro knížku, rozměry 54  cm x 147  cm x 72  cm Postýlka je 

minimálně používaná, jako nová, původní cena s  matra-

cí  6 000 Kč, nyní 3 000 Kč http://www.mimidekor.cz/detail.ph-

p?zbozi=2108026, kontakt 603 402 661

• Prodám rašelinu (z  uleželého koňského hnoje), velký pytel 

za 100 Kč. Tel: 602 478 405

• Prodám dům s  pozemkem v  Roztokách-Žalově. Telefon: 

603 705 944

• Prodám velmi světlý a nadstandardně vybavený byt 3+kk/B včetně 

sklepa, parkovacího a garážového stání v 2. patře v novostavbě z  r. 

2008 v Roztokách, odbočka na Žalov. Majitel bytu tel: 603 849 829

• Prodej RD 4+1 o CP 160 m2, s pěknou zahradou o velikosti 921 m2. 

V přízemí předsíň, chodba, koupelna, WC, obývací pokoj, pokoj, lož-

nice, kuchyň. V prvním patře pokoj, koupelna s WC a prostorná hala. 

Vše po celkové rekonstrukci. Vytápění elektrické a plynové, dům čás-

tečně podsklepený. K pozemku patří zkolaudovaná dílna o CP 66 m2, 

možno využít k podnikání, pronajímání nebo jako garáž. Super cena. 

Tel. 608 026 162

• Pronajmu v rodinném domku levně 1+kk, samostatný vchod, pod 

uzavřením. Tel: 777 609 491

• Pronajmu byt 2+1 v rodinném domě v Roztokách, Byt je zařízený, 

s kuchyní, příslušenstvím i balkonem. Cena 7 tis. Kč + 3 tis. Kč po-

platky. Tel: 608 828 265

• Pronajmu udržovanou zahradu s chatou v OV v dolní části Žalova 

u Vltavy na hezkém místě. Telefon: 736 674 553 

SLEVA 10 % z celkové ceny.
Po předložení 
tohoto inzerátu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU

CHCETE ZNÁT 
PŘESNOU CENU?

Zašlete rozměry 
skel e-mailem 
nebo SMSkou, 
tentýž den obdržíte 
cenovou nabídku.

Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž 
přímo od výrobce! 
Dodání od 3 do 7 dnů! 
Záruka 42 měsíců!

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
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Od 8. dubna 2013 začíná nábor dětí 
do hudebního oddělení ZUŠ 

pro školní rok 2013/14. 

Můžete přijít každé pondělí od 16:00 do 17:00 hod. 
k paní učitelce Pavlíkové. 

Případné informace vám podá paní učitelka 
na tel. č. 737 333 145 (ráno 8:00–9:00 hodin).

Nábor nových žáků do tanečního oddělení ZUŠ
 se bude konat ve středu 15. a 22. května 2013 

v taneční třídě ZUŠ (Jungmannova 1020)
od 16 do 18 hodin.
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Všechno zboží z naší nabídky máme v různých 
kvalitách a zpracováních, a tak jsme schopni 
Vám vypracovat návrh dle Vašich představ, přání 
a finančních možností. Prakticky veškeré produkty 
odebíráme přímo od výrobců, a tak jsme schopni 
nabídnout velmi zajímavé ceny.
Instalaci okenních systémů provádíme tzv. čistou 

formou, tzn. že nezanecháme nepořádek po 
vrtání. Látky jsou již vysrážené, vyžehlené. 
Doprava je zdarma. 
Veškeré námi nabízené zboží Vám rádi 
předvedeme přímo u Vás doma, a tak ušetříte čas 
i peníze, případně si můžete vše prohlédnout na 
naší vzorkovně Premium Outlet Stopka, Roztoky. 

Návštěva u Vás je samozřejmě zdarma, 
a to včetně návrhu, kalkulace a zaměření 
(platíte pouze materiál, zhotovení, instalaci). 
Při zakoupení našeho zboží získáte další výhody, 
jako jsou např. sleva na nákup nábytku a kuchyní, 
sleva do restaurace, sleva na další nákup. Jako 
doplněk nabízíme praní záclon a závěsů.

STOPKA Home Decoration nabízí kompletní řešení bytového textilu 
a dekorací z pohodlí Vašeho domova.

V naší nabídce naleznete širokou nabídku dekoračních látek a záclon, 
okenních systémů, povlečení, peřin, přehozů, polštářů, ručníků, 
kuchyňských doplňků atp.

Lidická 531, Roztoky, 252 63, Miloslav Maleček, tel.: 722 914 700, www.outletstopka.cz 

Dekorační látky
dekorativní, zatemňovací (blackout), nehořlavé, 
potahové, přírodní

Záclony
klasické, voály, crashované, nehořlavé, 
vitrážové

Okenní systémy
japonské stěny, římské rolety, kolejnice, 
garnyže, plisse, rolety, žaluzie

Povlečení
bavlna, satén, krep, hotelové, klasické 
i atypické rozměry

Peřiny
protialergenní, letní/zimní/celoroční, dětské, 
péřové, klasické i atypické rozměry

Přehozy
hotové, z vybrané látky jakýkoliv rozměr

Polštáře
hotové, z vybrané látky jakýkoliv rozměr

Ručníky a osušky
bavlna, bavlna s bambusem, přírodní 
(bez barviv), dekorativní (Swarovski) 

Kuchyňský program
prostírání, utěrky, zástěry, chňapky, sedáky

STOPKA_HOME_DECORATION_210x297.indd   1 14.12.12   17:17



1111111

222222

3333333333

Zakupte a nechte si namontovat 4 kusy nových letních pneumatik MICHELIN na osobní automobil, 
užitkový nebo 4x4 v období od 25. března do 5. května 2013 v jedné z prodejen dílera.

Řekněte si o nálepku na fakturu/doklad o montáži, která zrychlí 
proces zpracování registrace!

Do 20 kalendářních dnů po zakoupení a montáži pneumatik se registrujte na stránce 
promotion.michelin.cz, kde musíte zadat číslo neaktivní palivové karty. Kopii vaší faktury/dokladu 
dokazující nákup a montáž můžete přiložit hned při registraci na této stránce, nebo na její 
kopii napište kód, který jste obdrželi při registraci a pošlete ji poštou na adresu: GO GO Slovakia, 
s.r.o, P.O.BOX 4/2 Komárnov 784/2 691 51 Lanžhot. 

Výše odměny, která bude po schválení registrace nahrána na neaktivní palivovou kartu obdrženou 
při nákupu, je odvozena od rozměru zakoupených letních pneumatik MICHELIN. Karta bude 
s příslušnou odměnou aktivována nejpozději do 90 kalendářních dnů od ukončení akce. 
Naše zákazníky budeme o aktivaci informovat prostřednictvím SMS a/nebo e-mailu.

Rozměry pneumatik a výše odměny na palivové kartě:

17” nebo větší = 1 500 Kč
15” – 16” = 750 Kč
13” – 14” = 250 Kč

Po zakoupení a montáži pneumatik, Vám prodejce předá neaktivní palivovou kartu 
společně s fakturou/dokladem!

Pro podrobné informace o akci si do svého 
chytrého telefonu načtěte tento kód.

www.superpneu.cz
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

Autohouser
Přílepská 1233, Roztoky 

tel: +420 220 911 128
mob.: +420 774 115 334
e-mail: lumir.novotny@autohouser.cz

AUTOSERVISPNEUSERVIS PRODEJ NDSTK + EMISE RUČNÍ MYTÍ


