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Co přináší ODRAZ č. 5?

Květnový Odraz je opravdu přepestrou směsicí různorodých 

pohledů, aktivit, polemik a zpráv. Od titulního připomenutí výročí 

Osvobození, přes informace o volbách do Evropského paramentu, 

dozvuků diskuze o rozpočtu k tradičně obsáhlé kulturní nabídce 

a zpráv ze škol, školek a spolků. 

Asi vás překvapí, že se tentokrát nesetkáte s pravidelnou rubrikou 

Co ve městě se povídá?... Inu je tomu tak proto, že se kupodivu toho 

moc nestalo, co se vyvíjelo zdárně, se vyvíjí zdárně dál a vaše nové 

dotazy mohu odpovědět až příště. (Nechci totiž psát ,,možná, 

pravděpodobně, uvidíme..“). 

Tak hezké počtení a krásné jarní dny…  

Ladislav Kantor 

Jak vám to šrotuje?
Začnu epizodou. Česká vláda nám prý chystá „dáreček“, ač je prý 

překlenovací, úřednická a nepolitická. Jmenuje se to „ šrotovné“, 

a nepolitické příští vládě to v dojemné shodě nadiktovaly ČSSD 

a ODS, ještě před jejím jmenováním, asi proto, aby daly lidu jasně 

najevo, že to bude vláda „podržtašků“. Nic však ještě není 

schváleno, takže nás nová a podceňovaná vláda může překvapit 

a tohle věčné flikování, podporující jedny na úkor druhých odmít-

nout, jako už to učinily vlády zemí, které mají šrotovné „za sebou“.   

„Stará“ vláda nám připravila i jiné „dárky“:např. nařídila zvýšení 

platů cca půl milionu státních zaměstnanců o 3,5%-aniž by vydala 

jedinou korunu! Kupodivu se úředníci, policajti, učitelé, duchovní, 

zdravotní sestry atd. nijak zvlášť neradují, protože jejich zřizovatelé 

(obce, města, školy, nemocnice atd.) jim ty peníze sice dát musí, ale 

většinou jim zbyde jen jediné řešení:vyplatit je z fondu odměn, které 

by zaměstnanci stejně dostali!!! Takže nula od nuly pojde, ale vláda 

volá: myslíme na lidi, zvýšili jsme jim platy!

 Obě velké strany tím vlastně zahájily volební kampaň, která je vždy 

postavena na nesplnitelných slibech a všelikém „ páchání dobra“, 

které nakonec zaplatí ti, jimž byly původně určeny. Na orloji 

politického nebe se dvacet let vynořují stále stejné postavy. Celý svět 

(včetně nás) čekají podivné časy. Tihle chlapci- „odstupující“, nás 

z nich nevyvedli. Obávám se, že stejně tak se povede těm 

„nastupujícím.“. 

Za pár měsíců jsou volby.  Snad se vynoří někdo, kdo alespoň 

vědomě nelže, a bude vědět, kudy z toho ven. Tak co, jak vám to 

šrotuje?

Ladislav Kantor
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Jak si vybrat 22 vyslanců 

do Evropského parlamentu

Ve dnech 5. a 6. června 2009 budou naši občané volit 22 poslanců 

Evropského parlamentu za Českou republiku na dalších pět let. 

Dne 5. června 2009 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin do 

22.00 hodin a dne 6. června 2009 (sobota) se bude hlasovat od 

8.00 hodin do 14.00 hodin.

Kdo volí

Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do 

Evropského parlamentu na území České republiky za 

předpokladu, že 

· nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let, 

· nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a 

· je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského 

parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz 

Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze hlasovat, 

je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu 

ochrany zdraví lidu nebo zbavení způsobilosti k právním 

úkonům.

Kde se volí

Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož 

obecního úřadu je zapsán v seznamu voličů pro volby do 

Evropského parlamentu, anebo pomocí přenosné volební 

schránky (může o ni požádat příslušnou okrskovou volební 

komisi). Volič, který disponuje voličským průkazem, může 

hlasovat v jakékoli volební místnosti v České republice. 

Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny 

přede dnem voleb. 

Po vstupu do volební místnosti

Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.

Volič prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost 

a státní občanství České republiky platným občanským průkazem 

nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem 

České republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se 

dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je poté 

povinen odevzdat okrskové volební komisi tento průkaz.

Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování 

umožněno.

Po záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do 

Evropského parlamentu obdrží volič od okrskové volební komise 

prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu okrsková volební 

komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací 

lístky jiné.

Jak volič hlasuje? 

Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí 

volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto 

prostoru vloží volič do úřední obálky 1 hlasovací lístek. Na 

hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového 

čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím 

lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy 

hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.

Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu 

hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před 

okrskovou volební komisí do volební schránky. 

V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků, nesmí být 

nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební 

komise. S voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro 

tělesnou vadu anebo proto, že nemůže číst nebo psát, může být 

v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný 

volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a hlasovací 

lístek za něho v souladu s jeho pokyny upravit, vložit do úřední 

obálky a úřední obálku s hlasovacím lístkem vložit do volební 

schránky.

Voliči, který se neodebral do prostoru určeného pro úpravu 

hlasovacích lístků, okrsková volební komise hlasování 

neumožní.

Kdybyste chtěli znát podrobnosti (například k poměrně složité 

proceduře vydávání voličských průkazů), najdete je v příslušném 

zákoně (zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského 

parlamentu a o změně některých zákonů).

Podle stránek www.mvcr.cz vybral J.Huk

Oznámení o době a místě konání 

voleb do Evropského parlamentu 

v Roztokách 

Starostka města Roztoky podle § 32 zákona č. 62/2003 Sb., 

o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, 

oznamuje:

1. Volby do Evropského parlamentu se konají: 

v pátek dne 5. června 2009 od 14.00 do 22.00 hodin,

v sobotu dne 6. června 2009 od 8.00 do 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb 

- v okrsku č. 1 je volební místnost ve Středočeském 

muzeu, Zámek 1, Roztoky, pro voliče bydlící v ulicích:

Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, Nádražní, 

Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy sady, Tiché údolí, Únětická, 

Vltavská, Za Potokem.

- v okrsku č. 2 je volební místnost v Městské knihovně, 

Jungmannova 966, Roztoky, pro voliče bydlící v ulicích:

Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na 

Vyhlídce, Nad Čakovem, Nám. 5. května, Nám. Jana 

Procházky, Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Puchma-

jerova, Spěšného, Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, 

Třebízského, Vošahlíkova, Žirovnického.
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-  v okrsku č. 3 je volební místnost v Základní škole, 

Školní náměstí 470 Roztoky, pro voliče z ulic:

B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova, 

Čáslavského, Dobrovolného, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr. 

Tichého, Nad Vltavou, Najdrova, Obránců míru, Plk. 

Poláčka, Poděbradova, Seržanta Hniličky, V Solníkách, 17. 

listopadu.

-  v okrsku č. 4 je volební místnost v budově Městského 

úřadu, nám. 5. května 2, Roztoky, pro voliče z ulic:

Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo nám., Chelčického, 

Jeronýmova, Masarykova, Nerudova, Sedláčkova, Vidimova, 

Žižkova.

-  v okrsku č. 5 je volební místnost v Sokolovně, Tyršovo 

náměstí 480, Roztoky, pro voliče z ulic:

Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina, 

Lidická, Máchova, Na Sekeře, Nad Vinicemi, Plzeňská, 

Řachova, Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám., Václavská, 

Vančurova, Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova.

-  v okrsku č. 6 je volební místnost v Základní škole, 

Zaorálkova 1300, Roztoky, pro voliče z ulic:

Burgerova, Jiráskova, Ke Kocandě, Kuželova, Levohradecká, 

Levohradecké nám., Na Dubečnici, Na Pískách, Opletalova, Pod 

Vodojemem, Potoky, Přílepská, Smetanova, Šebkova, U Školky, 

V Úvoze, Zahradní, Zaorálkova.

-  v okrsku č. 7 je volební místnost v Mateřské škole, 

Přemyslovská 1193, Roztoky, pro voliče z ulic:

Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova, Chalúpeckého, 

K Nádraží, Komenského, Krásného, Krolmusova, Mühlber-

gerova, Na Panenské, Na Valech, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod 

Řivnáčem, Přemyslovská, Příčná, Řadová, Souběžná, Sportovní, 

Stříbrník, Sv. Ludmily, U Háje, U Hřiště, U Zastávky, Vlháčkova, 

Wolkerova, Za Cihelnou.

3. Každému voliči budou doručeny nejpozději tři dny přede dnem 

voleb hlasovací lístky a pokyny potřebné pro realizaci volebního 

práva. Ve dnech voleb na žádost voliče vydá okrsková volební 

komise za chybějící nebo znehodnocené hlasovací lístky nové.

4. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji 

totožnost a státní občanství České republiky (platným 

občanským průkazem; platným cestovním, diplomatickým nebo 

služebním pasem ČR; cestovním průkazem ČR), nebo totožnost 

a státní občanství jiného členského státu Evropské unie a zápis 

v evidenci obyvatel.

6. Každý občan je povinen uposlechnout pokynů předsedy 

okrskové volební komise k zajištění pořádku a důstojného 

průběhu hlasování ve volební místnosti a jejím bezprostředním 

okolí.

7. Každý volič se musí před hlasováním odebrat do prostoru 

určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak mu okrsková 

volební komise hlasování neumožní.



06

INFORMACE Z RADNICE

Základní škola na pokračování…
(z jednání ZM 29. 4. 09)

Dominantním bodem jednání bylo (už po několikáté) rozhodnutí 

o dalším postupu přípravy realizace rekonstrukce a dostavby ZŠ. 

Není divu: akce takového objemu by byla velkým soustem i pro 

krajské město, natož pro Roztoky. Je jasné, že příprava tak 

rozsáhlého projektu potřebuje úměrný čas -netrpělivost tu není na 

místě. Musíme se smířit s tím, že ve Vltavě uplyne ještě mnoho 

vody, než budeme moci říci, zda vůbec a v jakém časovém 

horizontu lze takový projekt realizovat.(Ale k tomu se ještě 

dostaneme).

Vedle výše zmíněného stojí za komentář, či zmínku i mnohé jiné 

body programu jednání:

- schválení výdajů na výpočetní techniku (IT) na základě 

první kontrolní zprávy tříčlenné komise ZM

- přijetí daru od Letiště Praha s. p. a jeho využití

- prodej tří stavebních pozemků z majetku města 

s významným finančním efektem

Z výčtu dalších (poněkud kontroverznějších) bodů jednání nelze 

minout následující:

 a) na jednací stůl se znovu vrátil poněkud nešťastný příběh vily 

Amálka v Tichém údolí (bývalá DPS). Přes velmi důrazný 

výkon právní zástupkyně druhé strany JUDr. L. R., kdy 

pozurážela zastupitelstvo jako celek, některé jeho členy 

zvláště, přijalo ZM jedině možný závěr: celou causu odložit do 

předložení odborného právního stanoviska města. 

b) problematikou biopopelnic a svozu bioodpadu se ctěné ZM 

zabývá už málem rok. Poslední rozhodnutí ZM znělo: město 

bude platit svoz a biopopelnice si pořídí občané ze svého. 

A ejhle! ZM byl předložen materiál, kde se dovídá, že místní ŽP 

podalo loňského roku žádost o dotaci na Státní fond životního 

prostředí na pořízení nádob na bioodpad, která bude údajně 

úspěšná. Z toho vyplývá:

- žádost o dotaci může bez vědomí ZM podat kdo chce, 

a postavit ho následně před hotovou věc-totiž schválit finanční 

spoluúčast města! 

- ZM bude muset změnit své minulé usnesení, které už 

dezorientovaným občanům sdělilo…..

co si v této situaci mají vlastně občané počít, píše p. Krautová 

na str. 13

-komická opera o čtyřech dějstvích „úspěšně“ pokračuje… 

c) předsedkyně Finančního výboru, patrně v důsledku faktu, že se 

výbor několikrát nesešel, navrhla snížení počtu členů z devíti 

na pět, s vyloučením zástupce VPM. Pravděpodobně se 

domnívá, že těch pět se scházet bude, a vyloučením VPM pak 

dala „zářný příklad demokratického jednání“. Ač tuto stranu 

v ZM zastupuji, hlasování jsem se zdržel, protože na určité věci 

se reagovat nedá. Usnesení prošlo nejtěsnější většinou, budiž. 

Jen jsem zvědav, co se stane, až bude někdo „demokraticky 

vylučovat“ zástupce jiných stran…

VRAŤME SE K TOMU NEJPODSTATNĚJŠÍMU-K ZŠ.

(Pro větší srozumitelnost je užitečné shlédnout materiál starostky 

města- viz str. 16)

Tak jak je to doopravdy? 

1) Stavba nové a rekonstrukce staré budovy ZŠ vyjde na 320 mil. 

Kč!!! To je pro město, jehož rozpočet umožňuje uvolnit ročně 

na veškeré investice nejvýš dvacet mil. Kč rána jako hrom 

a vlastně nedostupný sen, který je bez výrazné dotace státu 

nemyslitelný.

2) Zastupitelstvo města od počátku celého procesu (od května 

2008) vznášelo četné připomínky:

a) nejprve nejméně třikrát mámilo od starostky Investiční 

záměr-aby prostě vědělo, co to bude stát 

b)k čemu má mít ZŠ podzemní garáže, které projekt výrazně 

prodražují? 

c)stejně tak:musí být aula(ač jistě jinak užitečná)součástí 

základní verze projektu ?

d) musí mít opravdu každý předmět speciální učebnu či 

kabinet (vyjma z logiky věci vyplývajících)?

3) Ještě při předložení IZ hlasovalo pro urychlené pokračování 

práce na projektu 15 (!) zastupitelů (pouze 2 se zdrželi). Když 

však zastupitelé 25. 3. měli projednat smlouvu s firmou 

Chalupa architekti s. r. o., přiměl je obsah tohoto dokumentu 

k opačnému stanovisku. Dvanáct zastupitelů požadovalo 

vypsání veřejného výběrového řízení, neboť cena 

kompletního projektu (cca 17 mil. Kč) by ve veřejné soutěži 

byla nepoměrně nižší.

(Pozn.: celá problematika je natolik složitá, že přesahuje 

možnosti a i rozsah tohoto článku. Jde o rozpor mezi zákonem 

o obcích, zákonem o veřejných zakázkách a zákonem 

autorským, který by zaplnil celé číslo, aniž by většina čtenářů 

měla naději se dobrat smyslu věci).

Pokusím se v zájmu věci o co nejsrozumitelnější verzi.

4) Dotace na kraj pro oblast školství musí být podány od 

poloviny října 2009, do poloviny prosince. Proto se 

domnívám, že nebezpečí z prodlení (které starostka označila 

za smrtící) nehrozí ani při akceptování požadavků 

zastupitelů, které mají jediný cíl- zbytečně neutrácet. 

5) Očekávají se stovky žádostí- připraveno je 120 mil. Kč. Jistě 

se nikdo nedomnívá, že dostaneme potřebných 320 milionů. 

Budeme šťastni, podaří-li se nám získat 20 mil. Kč. Existují 

samozřejmě i jiné dotace, ale o těch v této chvíli nevíme. 

Stavba školy je prostě běh na dlouhou trať. 

A to je v této chvíli vše. Podívejme se na nejpodstatnější 

usnesení ZM.

ZM SCHVÁLILO: 

-ZM schvaluje ve výdajové části územního rozpočtu města 

Roztoky v paragrafu 6171, položka 5169 částku ve výši 4.021 

tis. Kč (úpravy jednotlivých řádků položky 5169 jsou uvedeny 

v tabulce, která je přílohou zápisu)

ZM dále ukládá tajemníkovi MÚ vyjednávat s dodavateli 

produktů a služeb v tomto paragrafu maximální slevy, dbát na 

efektivní vynakládání prostředků a využít pro tuto oblast 

všech dostupných dotací.

ZM ukládá finančnímu výboru ZM, aby průběžně kontroloval 

čerpání tohoto paragrafu.

Hlasování: pro: 15, proti: 1, zdrželo se: 3

-ZM schvaluje přijetí finančního daru od Letiště Praha, a.s., 
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K Letišti 6/1019, 160 08, Praha 6 ve výši 979.380,- Kč 

a schvaluje využití finančního daru na vybudování chodníku 

v ulici Obránců míru (od ulice Jiráskova po ulici Lidickou).

Dále schvaluje využití finančního daru na rekonstrukci povrchu 

ulice Poděbradova (úsek od ulice Jana Palacha po ulici 

17. listopadu) včetně rekonstrukce jedné stávající komunikace 

pro pěší."

-ZM schvaluje spoluúčast obce na projektu "Pořízení nádob 

na bioodpad a kompostérů pro zdokonalení třídění BRKO ve 

městě Roztoky" ve výši 125.903 Kč z rozpočtu města Roztoky.

ZM deklaruje vůli přijmout dotaci ze SFŽP na projekt 

"Pořízení nádob na bioodpad a kompostérů pro zdokonalení 

třídění BRKO ve městě Roztoky "ve výši 1.133.117 Kč po 

oficiálním doručení rozhodnutí o přiznání dotace.

Hlasování: pro: 18, proti: 0, zdrželo se: 0

-ZM souhlasí s prodejem stavebních pozemků města dle 

UZM 33-3/09 ze dne 11. 3. 2009 takto: 

2· parc. č. 2443/241 (orná půda), o výměře 250 m , v k.ú. 
2Roztoky a parc. č. 898/2 (zahrada), o výměře 323 m , 
2v k.ú. Roztoky (ulice Chelčického) za cenu 3.855,- Kč/m , 

což činí celkem 2.208.915,- Kč.

-ZM souhlasí s prodejem stavebních pozemků města dle UZM 

33-3/09 ze dne 11. 3. 2009 takto: 

2· parc. č. 2443/245 (orná ůda), o výměře 150 m , v k.ú. 

Roztoky a parc. č. 927/3 (ostatní plocha), o výměře 
2511 m , v k.ú. Roztoky (ulice Chelčického) cenu 4.567,- 

2Kč/m , což činí celkem 3.018.787,- Kč.

-ZM souhlasí s prodejem stavebních pozemků města dle 

UZM 33-3/09 ze dne 11. 3. 2009 takto: 

2· parc. č. 885 (zahrada), o výměře 643 m , v k.ú. Roztoky 
2a parc. č. 884 (zast.plocha), o výměře 8 m , v k.ú. Roztoky 

2(ulice Dobrovolného) za cenu 3.510,- Kč/m , což činí 

celkem 2.285.010,- Kč.

-ZM ukládá MÚ, aby při příštích návrzích na prodej 

nemovitého majetku města byla nabídka inzerována 

i v celostátním a regionálním tisku.

-ZM schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2009 o systému 

nakládání s odpadem v Roztokách v předloženém znění 

s účinností od 1. 5. 2009.

-ZM odkládá projednání bodu Vila Amálka čp. 155 v Tichém 

údolí a ukládá MÚ, aby na příští zasedání ZM zajistil 

a předložil právní stanovisko zástupce města k návrhu 

protistrany (JUDr. L. Rivolové). ZM potvrzuje, že nabídka 

obsažená v UZM č. 131 – 9/09 ze dne 27. 8. 2008 na vypořádání 

spoluvlastnictví trvá.

Přestávka 22:05 – 22:25 hod.

ZM požaduje, aby MÚ zajistil jasné písemné stanovisko 

architektonické kanceláře Chalupa architekti k možnému 

uzavření licenční smlouvy s dalším subjektem na vypracování 

projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na dostavbu 

a zateplení ZŠ Roztoky.

ZM požaduje další jednání o ceně a obsahu smlouvy 

s architektonickou kanceláří Chalupa architekti.

Hlasování: pro: p. Urx, Novotný, Matas, Boloňský, 

Kubečka, Huk, Kantor, Štifter, Jungwirthová, Tondrová, 

Štochel, Drda (12), proti: p. Vavřínová, Bendová, 

Roškotová (3), zdrželo se: p. Veselý, Staněk, Cihlář, 

Moravcová (4)

Pan Boloňský se ostře ohradil proti anonymním letákům 

zveřejněným po městě, které pomlouvají některé zastupitele 

města.

-ZM schvaluje zahájení konkrétních aktivit vedoucích 

k uzavření partnerské smlouvy s městem Eschborn (na 

základě iniciativy místní SPD) ležícím v SRN na západní 

hranici města Frankfurt nad Mohanem

-ZM ukládá MÚ zabezpečit koordinaci na MÚ u vyhlášek 

dotýkajících se několika odborů. V tomto případě si nesouladu 

mělo všimnout i ZM při schvalování vyhlášky.

-ZM ukládá MÚ uvést do souladu „Plán hospodaření 

s odpady“ se skutečností.

-ZM ukládá MÚ postupovat při dalších výběrech dodavatelů 

klasickým výběrovým řízením.

-ZM souhlasí se snížením počtu členů finančního výboru z 9 na 

5 a žádá zástupce volebních stran zastoupených v ZM, kromě 

vol. strany Volba pro město Roztoky. Na příští zasedání ZM 

předloží volební strany své návrhy členů finančního výboru. 

Do jmenování nového fin. výboru bude fungovat fin. výbor 

v současném složení.

Hlasování: pro: 11, proti: 0, zdrželo se: 7

ZM VZALO NA VĚDOMÍ:

ZM bere na vědomí stav příjmové a výdajové stránky 

územního rozpočtu města Roztoky k 31. 3. 2009 zpracovaný 

firmou AlderaNET s.r.o. na základě Smlouvy o vedení 

účetnictví ze dne 2. 12. 2008.

Pan zastupitel Ladislav Kantor požádal uvést do zápisu, že nevzal 

na vědomí stav příjmové a výdajové stránky územního rozpočtu 

města Roztoky k 31. 3. 2009 zpracovaný firmou AlderaNET s.r.o. 

na základě Smlouvy o vedení účetnictví ze dne 2. 12. 2008.

-ZM bere na vědomí informaci starostky o rozhodnutí 

ministerstva financí o snížení penále za porušení rozpočtové 

kázně.

-ZM bere na vědomí informaci starostky - rozsudek krajského 

odvolacího soudu o tom, že pozemky v Tichém údolí, které 

pozemkový úřad vydal restituentům, zůstávají v majetku 

města.

-ZM bere na vědomí informaci starostky o uzavření dodatků 

ke smlouvám o dílo – dostavba a zateplení ZŠ v duchu usnesení 

zastupitelstva.

- informaci p. Scholze o petici v souvislosti s výstavbou Na 

Panenské II.

-ZM bere na vědomí informaci starostky o stavu jednání 

s developerem pro výstavbu v Tichém údolí (bývalá Maxmili-

ánka).

ZM z časových důvodů nestihlo projednat bod Sběrný dvůr a bod 

Doplnění školské rady za zřizovatele (město). 

Konec jednání ve 23:20 hodin.

Ladislav Kantor



08

INFORMACE Z RADNICE

Informace z jednání rady města 

v dubnu 2009

7. jednání RM dne 6.4.2009

Rada města za účasti šesti radních (omluven pan Landa) 

projednala za necelé dvě hodiny následující:

- potvrdila jmenování paní Zdeny Kulhánkové ve funkci 

ředitelky MŠ Roztoky, Havlíčkova na dobu jednoho 

roku (od 1.9.2009 do 31.8.2010 z důvodu přiznání 

starobního důchodu

- vzala na vědomí nabídku SDH Roztoky na spolu-

financování cisternové automobilové stříkačky CAS 

32 a doporučila ZM schválit dohodu o bezúročné 

půjčce.

- vzala na vědomí návrh Advokátní kanceláře JUDr. 

Lenka Rivolová na zrušení a vypořádání spoluvlast-

nictví domu čp. 155 označený jako vila "Amálka" za 

náhradu podle ustanovení § 141 OZ a doporučila ZM 

opětovně tuto kauzu projednat vzhledem k novým 

skutečnostem uvedených v návrhu.

- Souhlasila se zpracováním energetického auditu objektu 

ZŠ Roztoky

- doporučila ZM schválit zahájení konkrétních aktivit 

vedoucích k uzavření partnerské smlouvy s městem 

Eschborn (na základě iniciativy tamní SPD)

- nedoporučila ZM souhlasit s prodejem parkoviště 

u prodejny Albert na Tyršově náměstí firmě Trigema 

Development s.r.o.

- souhlasila s návrhem kulturní komise na rozdělení dotací 

pro spolky na rok 2009 se dvěma výjimkami.

8. jednání RM dne 20.4.2009

Rada města za účasti šesti radních (omluvena paní Roškotová) 

projednala za dvě hodiny následující:

- doporučila ZM přijmout finanční dar od Letiště Praha, 

a.s., ve výši 979.380,- Kč, doporučila schválit využití 

finančního daru na vybudování chodníku v ulici 

Obránců míru (od ulice Smetanova po ulici Lidickou) 

a na rekonstrukci povrchu ulice Poděbradova (úsek od 

ulice Jana Palacha po ulici 17. listopadu) včetně 

chodníku

- doporučila ZM přijetí dotace ze SFŽP na projekt 

"Pořízení nádob na bioodpad a kompostérů pro 

zdokonalení třídění BRKO ve městě Roztoky ve výši 

1.133.117,- Kč", a souhlasila se smluvním zajištěním 

administrace projektu firmou AQE advisors, a.s.

- doporučila ZM schválit OZV č. 1/2009 o systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na 

územním obvodu města Roztoky včetně systému 

nakládání se stavebním odpadem s účinností od 

1.5.2009.

- seznámila se s nabídkou firmy Pastyřík na prodej 

pozemku 3161/1 (sběrný dvůr), a doporučením 

z jednání komise pro dotace. 

Jedná se o problematiku, kde vlastně bude sběrný dvůr 

města. Jeden projekt SBD lokalizuje podél ulice 

Lidická s velmi problematickým vjezdem, druhý 

projekt rekonstruuje a rozšiřuje SBD na stávajícím 

místě. Zastupitelé vyčlenili v rozpočtu rezervu na 

spoluúčast na dotaci na SBD, aniž by bylo rozhodnuto, 

kde vlastně SBD bude. Radní se na svém jednání nebyli 

schopni dohodnout na žádném usnesení a přenechali 

vyřešení tohoto problému ZM.

- seznámila se s jednotlivými nabídkami na prodej tří 

stavebních pozemků města dle UZM 33-3/09 ze dne 

11.3.2009 a doporučila ZM souhlasit s prodejem vždy 

nejvyšší nabídce.

- vzala na vědomí vyjádření České komory architektů 

k usnesení ZM Roztoky –UZM 91-4/2009 s ohledem 

na podmínky zadávání veřejné zakázky na předmět 

chráněný autorským právem, s posouzením nastálého 

právního stavu a s návrhem možných řešení 

a doporučila jej ZM k projednání.

- souhlasila se zveřejněním Závěrečného účtu města 

Roztoky za rok 2008 na úřední desce MÚ.

- vzala na vědomí Protokol o kontrole dodržování 

zákona č. 526/1990 Sb., o cenách ze dne 7.4.2009 

zpracovaný pracovníky Finančního ředitelství v Praze.

- Uložila správnímu odboru MÚ předložit ke schválení 

nové vymezení cen za hřbitovní služby.

- Uložila správnímu odboru a vedoucímu strážníkovi MP 

předložit návrh na řešení dosud platné OZV č. 1/1998 

o ceně za použití TPZOV (botičky).

- Uložila SPROMu sdružení napravit nedostatky zjištěné 

kontrolou Finančního ředitelství Praha ze dne 7.4.2009 

a předložit zprávu o jejich nápravě do dne 13.5.2009.

- nesouhlasila s přidělením finančních prostředků MŠ 

Přemyslovská z rozpočtu města na školní výlet za to, že 

MŠ poskytne prostor MŠ k zajištění voleb ve dnech 

5. - 7.6.2009.

- jednání o reprezentativní publikaci „Roztoky od 

nejstarších dob k dnešku“ bylo znovu odloženo, neboť 

radní Urx opět nestihl materiál připravit.

- na konec jednání vzala RM na vědomí informaci 

starostky o technické poruše záznamového zařízení na 

posledním zasedání ZM a o nutnosti a možnostech 

pořízení nového zařízení. 

Olga Vavřínová
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Z deníku Městské policie 

Roztoky 

V této rubrice bychom rádi občany Roztok 

informovali o činnosti Městské policie 

Roztoky, a to za období od 26.3.09 až 29.4.09 : 

- dne 26. 3.09 oznámen únik vody v ulici Třebízského na 

komunikaci – výjezd na místo, zajištěno uzavření vody, 

- dne 27.3 09 oznámeno vloupání do vozidla v ulici V Solníkách – 

výjezd na místo, předáno na místě PČR jako podezření z tr. činu, 

- dne 28. 3.09 v brzkých ranních hodinách oznámen zápach 

v oblasti ulice Nádražní a Riegrova – výjezd na místo, provede-

ným šetřením zjištěn zápach pocházející z průmyslové části ČOV 

, provedeno šetření ve VÚAB – zjištěno, že je prováděna odstávka 

a odvětrávání homogenizačních nádrží v anaerobní části ČOV, 

zjištěno, že o této odstávce a odvětrání byla informována předem 

veřejnost na webových stránkách města a článkem v Odrazu 

 - dne 29.3.09 oznámena jízda na minibaicích na dráze 

u třešňovky na Solníkách – výjezd na místo, na místě zjištěni 

nezletilí řidiči minibarů za přítomnosti dospělých, vzhledem 

k tomu, že se jedná o soukromý pozemek patřící firmě Ekospol, 

byli vyzváni, aby jejich děti ukončily jízdu a vykázáni z tohoto 

prostoru 

- téhož dne v pozdních nočních hodinách oznámeno rušení 

nočního klidu z prostor Academiku – výjezd na místo, na místě 

zjištěno, že jde o hlasitou hudbu z prostor kongresového sálu, 

zjištěno že jde o povolenou akci, vyzváni aby ztišili produkci, 

z jejich strany vyhověno 

- dne 30.3.09 oznámen zápach, připomínající zemní plyn v oblasti 

křižovatky ulic Nádražní a Tiché údolí – výjezd na místo, na místě 

zjištěno, že jde o nepravidelné závany pachu směrem od ČOV 

podniku VÚAB Roztoky, provedeno šetření v tomto místě 

a zjištěno, že zde je prováděno čištění anoerzačních nádrží a to 

chemikáliemi na bázi acetónu, kvůli vyloučení úniku zemního 

plynu z řádu vyrozuměna Pražská plynárenská, jejichž 

zaměstnanci se dostavili na předmětné místo, a svým měřením 

vyloučili únik zemního plynu v oblasti

- téhož dne v rámci hlídkové činnosti nalezen v ulici Vančurova 

vrak vozidla tov. zn. Ford Escort, provedeno šetření k možnému 

majiteli, pořízena fotodokumentace, věc oznámena na OŽP 

- téhož dne v rámci hlídkové činnosti nalezeny v ulici 

Třebízského vraky tří vozidel, pořízena fotodokumentace, 

oznámeno na OŽP 

- téhož dne oznámeno přerušení dodávky el. proudu v ulici 

Masarykova z důvodu překopnutého kabelu při výkopových 

pracích, vyrozuměni poruchy PRE, jejichž pracovníci provedli 

opravu poškozeného kabelu 

- dne 2.4.09 v rámci hlídkové činnosti nalezena v místě pod 

Holým vrchem tzv. černá skládka odpadu na pozemku, pořízena 

fotodokumentace, provedeným šetřením zjištěno, že se pozemek 

nachází na katastru obce Únětice, předáno starostovi obce 

Únětice k jejich dalšímu opatření 

- téhož dne v rámci hlídkové činnosti v součinnosti s PČR v ulici 

Riegrova kontrolován řidič vozidla tov. zn. Felicia, dalším 

šetřením v evidencích zjištěno, že řidič vozidla má vydán zákaz 

řízení motorových vozidel, věc převzala PČR k jejich další 

realizaci jako podezření z. tr.činu

- téhož dne oznámena dopravní nehoda mezi osobním 

automobilem a motocyklistou se zraněním v ulici Lidická 

v místě výjezdu z parkoviště u Tesca – výjezd na místo, na místě 

též rychlá lékařská pomoc, která po prvotním ošetření odvezla 

zraněného motocyklistu do nemocničního zařízení, věc si na 

místě převzali policisté skupiny dopravních nehod k další 

realizaci 

- téhož dne v pozdních nočních hodinách oznámeno vloupání do 

čtyř zaparkovaných vozidel na parkovišti u nádraží v ulici 

Nádražní – výjezd na místo, na místě zjištěny poškozeném čtyři 

zaparkovaná vozidla, pachatel se na místě již nenacházel, získán 

částečný popis pachatele a vozidla, kterým z místa odejel, na 

základě tohoto popisu provedeno místní pátrání po podezřelém 

s negativním výsledkem , věc předána PČR k realizaci jako 

podezření z tr. činu krádeže

- dne 3.4.09 oznámen mrtvý srnec v zalesněném prostoru v místě 

Na Řivnáči, výjezd na místo, vyrozumění člena mysliveckého 

sdružení, který provedl odklizení uhynulého srnce 

- dne 5.4.09 oznámeno vloupání do objektu Sokolovny na 

Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místě předáno PČR 

k realizaci jako podezření z tr. činu 

- téhož dne oznámeno vloupání do objektu kynologického 

cvičiště u Vltavy – výjezd na místo, na místě předáno PČR jako 

podezření z tr. činu 

- dne 6.4.09 v rámci hlídkové činnosti v ulici Tiché údolí 

objeveno pálení ohořelých trámů z objektu Koliby a to v místě 

menší než 50 metrů od okraje lesa, osoby, které prováděli pálení 

poučeni dle zákona č. 289/95 Sb. o lesích, a vyzváni, aby požár 

uhasili, tak i učinili, vyřešeno domluvou, 

 - dne 7.4.09 oznámeno odcizení železa z prostor spáleniště 

objektu bývalé restaurace Koliba v Tichém údolí, věc šetřena 

jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb.

 - dne 8.4.09 oznámeno odstavené vozidlo tov. zn. Škoda Octavia 

na křižovatce na Tyršově náměstí a únik paliva z vozidla na 

komunikaci – výjezd na místo, přivoláni hasiči, závada na 

vozidle odstraněna a skvrna po uniklém palivu zasypána 

- téhož dne oznámena dopravní nehoda mezi os. automobilem 

a nezletilým cyklistou – výjezd na místo, na místě zjištěno, že 

cyklista je zraněný, přivolána rychlá lékařská pomoc, předáno na 

místě SDN PČR 

- téhož dne oznámena černá skládka odpadu elektroniky 

v Tichém údolí - výjezd na místo, na místě provedeno 

fotodokumentace, informován ředitel TS Roztoky, sjednána 

náprava, věc kvalifikována jako přestupek dle § 47/1 h) 

z.č. 200/90 Sb. 

- téhož dne oznámeno pokousání volně pobíhajícím psem v ulici 

Jungmannova, věc kvalifikována jako přestupek dle § 46/2 

z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění OZV č. 5/2003 
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- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno pobodání nožem 

v ulici Masarykova – výjezd na místo, přivolána lékařská pomoc, 

provedeno místní pátrání po pachatelích s negativním 

výsledkem, předáno PČR na místě k jejich realizaci jako 

podezření z tr. činu 

- dne 9. 4.09 provedeno šetření k případu pokousání psem ze dne 

8. 4. 09 – zjištěn majitel psa, tento poučen o nutnosti prohlédnutí 

psa veterinářem 

- téhož dne v nočních hodinách součinnost s PČR při dopravně 

bezpečnostní akci v ulici Riegrova, 

- dne 10.4.09 oznámeno odcizení palivového dřeva v místě 

spáleniště bývalé restaurace Koliba v Tichém údolí, věc 

kvalifikována jako přestupek proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 

Sb. 

- téhož dne oznámeno náhlé úmrtí na ulici v ulici U Zastávky 

v Roztokách – Žalově – výjezd na místo, na místě rychlá lékařská 

pomoc, PČR, dále na místo pohřební služba Pegas, vzhledem 

k tomu, že zemřelý bydlel v domě sám, zajištěno zapečetění 

objektu domu pracovníky správního odboru MÚ Roztoky, dále 

zajištěn pes zesnulého, který byl umístěn do kotce OŽP, zjištěni 

pozůstalí, tito vyrozuměni

- dne 10.4.09 v pozdní noční hodinu oznámeno rušení nočního 

klidu v Nádražní ulici – výjezd na místo, zjištěna hlasitá produkce 

v nočním podniku Bizzare, sjednána náprava ze strany 

obsluhujícího personálu – hudba ztišena 

- oznámeno přistižení řidiče červeného vozidla Škoda Forman, 

který na pozemku sadu v oblasti Holého vrchu vykládá odpad 

z jeho vozidla, tento oznamovatelem přinucen, aby odpad uklidil, 

a i přes výzvu oznamovatele, aby počkal do příjezdu policie před 

příjezdem policie z místa ujel, provedeno místní pátrání po 

podezřelém vozidle a jeho řidiče s negativním výsledkem 

- téhož dne oznámeno kácení vzrostlého stromu na zahradě 

v Tichém údolí – výjezd na místo, zjištěn majitel pozemku, 

vyzván k ukončení kácení stromu vzhledem k vegetačnímu 

období a vzhledem k tomu, že neměl u sebe povolení OŽP, vyzván 

aby kontaktoval OŽP MÚ, oznámeno OŽP

- téhož oznámeno napadení ženy na chodníku v Myší díře, bez 

zranění, věc kvalifikováno jako přestupek dle § 49/l c z.č. 200/90 

Sb., v následujících dnech zjištěna podezřelá osoba, oznámeno 

jako podezření ze spáchání výše uvedeného přestupku na 

přestupkovou komisi

- dne 12.4.09 v pozdní noční hodinu oznámeno rušení nočního 

klidu na Tyršově náměstí – výjezd na místo, zjištěno z kterého 

bytu hluk pochází, zjednána náprava, vyřešeno na místě 

domluvou 

- dne 13.4.09 v brzkou ranní hodinu oznámeno odcizení vozidla 

Renault Kango v ulici Obránců míru – výjezd na místo, 

provedeno místní pátrání po odcizeném vozidle a pachateli 

s negativním výsledkem, předáno na místě PČR k jejich realizaci 

jako podezření z tr. činu 

- dne 13.4.09 oznámeno narušení občanského soužití mezi 

druhem a družkou v ulici Jeronýmova – výjezd na místo, v době 

příjezdu hlídky na místo již klid, na místě předáno PČR k další 

realizaci vzhledem k tomu, že jde o opakované napadání 

- dne 14. 4.09 v rámci hlídkové činnosti objeveno na pozemku 

sadu v oblasti Holého vrchu odstavené vozidlo, které dne 

11. 4. 09 z tohoto místa ujelo, toto vozidlo bylo zamčené 

a v zavazadlovém prostoru se nacházelo větší množství 

opálených měděných kabelů, které dle zajištěných stop, byly 

páleny na ohništi na témže pozemku, vzhledem k podezření, že 

kabely pocházejí z trestné činnosti bylo vozidlo zajištěno, zjištěn 

majitel vozidla, dále zjištěno, že podezřelý jezdí z vozidlem, 

přestože mu byl vydán zákaz řízení motorových vozidel. Dále se 

při vytěžení doznal k vloupání do čtyř vozidel v ulici Nádražní 

v Roztokách ze dne 3. 4. 09 – předán PČR k další realizaci i se 

zajištěným vozidlem, které podezřelý užíval při páchání trestné 

činnosti 

- dne 15.4.09 v pozdní noční hodinu oznámeno rušení nočního 

klidu v ulici Přemyslovská – výjezd na místo, na místě zjednána 

náprava, vyřešeno domluvou

- dne 17.4.09 oznámeno znečištění komunikace ulice 

Jungmannova unikajícím benzínem – výjezd na místo, na místě 

zjištěno, že v loužích vody stopy po ropné látce, pravděpodobně 

benzín, zdroj úniku nezjištěn, na místo přivoláni hasiči, kteří 

posypali místo absorpčním materiálem 

- dne 18. 4.09 oznámeno vloupání do sklepních prostorů v ulici 

Kroupka – předáno PČR k další realizaci jako podezření z tr. činu 

- dne 19.4.09 v brzkých ranních hodinách oznámena vysazená 

schránka na dopisy České pošty v ulici Přemyslovská - výjezd na 

místo, na místě zjištěno, že schránka byla vytržena neznámými 

pachateli ze země i s betonovým základem, nasazena zpět do 

země, informována Česká pošta 

- dne 19.4.09 v rámci hlídkové činnosti nalezena v oblasti 

Holého vrchu na cestě směr Únětice tzv. černá skládka, pořízeno 

foto, zjištěno provedeným šetřením, že tato skládka se nachází 

na k.o. Únětice – vyrozuměn starosta obce Únětice, 

- téhož dne v pozdních večerních hodinách v rámci hlídkové 

činnosti zjištěno v ulici Komenského propadlé místo 

v komunikaci – místo označeno, vyrozuměn ředitel TS Roztoky, 

- dne 20.4.09 oznámeno bezvládně ležící tělo na ulici 

Jungmannova – výjezd na místo, zjištěno že jde o silně 

podnapilého muže, tento vykázán z místa 

- téhož dne oznámeno, že v ulici Jungmannova stojí zaparkované 

dodávkové vozidlo, které znemožňuje průjezd popelářskému 

vozu – výjezd na místo, zjištěn uživatel vozidla, tento 

vyrozuměn, sjednána náprava z jeho strany 

- téhož dne oznámeno napadání mezi sousedy v ulici Václavská – 

výjezd na místo, na místě sjednána náprava, věc kvalifikována 

jako přestupek dle § 49/1c) z.č. 200/90 Sb., 

- dne 21.4.09 oznámeno napadení mezi manžely na Školním 

náměstí – výjezd na místo, na místě již klid, věc kvalifikována 
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jako návrhový přestupek proti občanskému soužití dle § 49/1 c) 

z.č. 200/90 Sb. 

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno napadení mezi 

manžely v Masarykově ulici – výjezd na místo, v době příjezdu 

hlídky na místě na místě již klid, věc kvalifikována jako návrhový 

přestupek proti občanskému soužití dle § 49/1c) z.č. 200/90 Sb. 

- téhož dne oznámen nadměrný hluk ve spodní části Roztoky – na 

místě zjištěno, že jde o hluk pocházející z objektu VÚAB 

Roztoky, kde byla upouštěna pára, na místě cestou ostrahy 

objektu vyrozuměn mistr výroby – z jejich strany zjednána 

náprava

- dne 22.4.09 oznámen výskyt volně létajícího papouška Corela 

na schodišti činžovního domu v Masarykově ulici – výjezd na 

místo, proveden odchyt tohoto papouška, tento zajištěn do klece 

na MP 

- dne 23.4.09 oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. Škoda 

Octavia combi ve Felklově ulici – výjezd na místo, předáno PČR 

k jejich realizaci jako podezření z tr. činu 

- dne 25.4.09 v brzkých ranních hodinách v rámci hlídkové 

činnosti v ulici Přílepská kontrolován řidič vozidla u něhož 

zjištěno požití alkoholu před jízdou – na místě předáno PČR 

k další realizaci jako podezření z tr. činu 

- dne 26.4.09 v pozdních nočních hodinách oznámen pohyb 

podezřelé osoby se svítilnou kolem zaparkovaných vozidel 

v Masarykově ulici – výjezd na místo, dle získaného popisu 

provedeno místní pátrání po podezřelé osobě, tato nalezena na 

Solníkách, provedenou kontrolou zjištěno, že jde o osobu, která 

prochází pátráním po osobách, předána PČR k jejich další 

realizaci, 

- dne 27.4.09 oznámen požár lesního porostu v lokalitě třešňovky 

na Solníkách – výjezd na místo, na místo též hasiči, požár uhašen 

- dne 28.4.09 v ranních hodinách oznámeno odcizení navigace 

z vozidla v Žirovnického ulici – věc předána PČR k jejich další 

realizaci jako podezření z tr. činu krádeže, 

- téhož dne oznámeno napadení mezi manžely v bytě domu v ulici 

Felklova, na místě již klid – věc kvalifikována jako přestupek dle 

§ 49/1c z.č. 200/90 Sb. 

Pokud byste svými poznatky mohli pomoci při šetření výše 

uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou 

nebo telefonicky na zdejší služebnu služby kriminální policie 

(tel. 233910861), nebo Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 

23393 0789), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 22091 0468, 

popřípadě e-mail: m.policie@roztoky.cz). Děkujeme předem za 

spolupráci. 

Zároveň bychom chtěli poděkovat těm spoluobčanům, kteří 

přispěli svými poznatky jednak k dopadení pachatele vloupání do 

zaparkovaných vozidel na parkovišti u nádraží v Nádražní ulici 

ze dne 3.4.09, a k dopadení osoby, po které celostátně pátrala 

policie, a která je zároveň podezřelá z majetkové trestné činnosti. 

Vevera Petr

vedoucí str. MP Roztoky

Třídíme odpad – 4. díl – Co stojí 

odvoz a zpracování odpadů

Vychází v rámci projektu Středočeského kraje a společností 

EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

Milí čtenáři,

všichni platíme „za odpady“ a celá řada z nás si klade otázku, proč 

platit za něco, co vyhazuji? Na druhou stranu je třeba říci, že 

produkce odpadů k lidské společnosti neoddělitelně patří, vždyť 

odpadní jámy existovaly už v pravěku. Každý z nás produkuje 

odpad a zároveň žádá, aby ho odpad neobtěžoval a aby se neválel 

okolo domů a měst. A protože odpady se prostě musí odvážet a je 

nevyhnutelné, aby se s nimi v rámci ochrany zdraví a přírody 

nakládalo bezpečně a podle zákona, je nutné za tuto službu platit. 

Z předchozích článků vyplývá, že pro správné nakládání s 

odpady je nezbytná celá řada na sebe navazujících technických 

zařízení, od sběrných nádob přes svozová vozidla po zařízení pro 

odstraňování nebo úpravu a recyklaci odpadů. Všechna tato 

Nový systém zveřejňování plakátů 

a letáků na informačních deskách 

(plakátovacích plochách) města 

Roztoky

Od května letošního roku město zavedlo nový systém 

zveřejňování plakátů a letáků na informačních deskách města. 

Plakátovací službu již nevykonávají Technické služby města 

Roztoky, ale společnost Agentura ProVás.

Služba je zpoplatněna. Ceník schválí rada města 11. května 

a bude k dispozici na webových stránkách www.roztoky.cz, 

v červnovém časopise Odraz, v podatelně městského úřadu a na 

informačních deskách. 

Aktualizace plakátovacích ploch: třikrát týdně.

Rozměry plakátů a letáků:  A3 (297 x 420 mm) až A1 (594 x 841 

mm)

Sběrným místem pro veškeré materiály určené ke zveřejnění na 

informačních deskách města Roztoky je podatelna městského 

úřadu. 

Plakáty a letáky, které nebudou označeny z podatelny radnice, 

budou považovány za tzv. černý výlep a z informačních ploch, 

sloupů veřejného osvětlení, autobusových zastávek aj.  budou 

strhávány.

Při zasílání materiálů k výlepu poštou uvádějte kontaktní 

a fakturační údaje a požadavek na termín zveřejnění na 

informačních deskách.

kancelář starosty MÚ Roztoky 



12

INFORMACE Z RADNICE

ODPADOVÝ SLOUPEK ...
aneb Co o odpadech možná nevíte

Díl 5. Třídění a využití skla

- Sklo  tvoří 7-9 % celkového množství komunálního 

odpadu. Každý Středočech průměrně vytřídí 9,0 kg 

skla, což přestavuje na každého téměř 24 nových 

pivních či limonádových lahví. Nehledě na to, že 

výroba skla ze střepů je mnohem méně náročná na 

energie. Více než 10 tisíc tun skla ve středních 

Čechách neskončí ročně na skládkách odpadů, ale je 

předáno do skláren na nové využití, což potvrzuje, 

že třídění odpadů má smysl!

- Jaký je osud skleněných lahví a sklenic odložených 

do kontejnerů na třídění ve městech a obcích? 

Skleněné střepy z kontejnerů na třídění z celých Čech 

jsou odváženy na speciální dotřiďovaní linku do 

Příbrami. Zde se na dopravníku zbaví střepy velkých 

mechanických nečistot, nadrtí se na malé kousky, 

pomocí vibračních sít se dále čistí a třídí podle 

velikosti. Pro dosažení potřebné kvality se používají 

i laserové separátory, které spolehlivě odhalí i ty 

nejmenší nečistoty. Technická norma dovoluje pouze 

jeden gram nečistot na sto kilogramů skleněného 

střepu – tak musí být dotřídění kvalitní. 

- Upravený střep se ve sklárnách přimíchává do sklář-

ského kmene. Sklovina se při teplotách přes 1500 °C 

taví a odlévá do forem, a vznikají tak nové výrobky.

- Při výrobě skla se dá použít až 65 % střepu. Recyklace 

skla je do nekonečna opakovatelná a díky ní se uspoří 

až 90 % energie a původních přírodních surovin.

- Do kontejneru na sklo nepatří porcelán, varné sklo, 

drátosklo, zrcadla, automobilová skla ani zářivky 

a výbojky. Zjednodušeně lze říci, že do kontejnerů na 

sklo patří pouze sklenice od potravin, lahve od nápojů 

a okenní tabulové sklo. 

- Sklo se v přírodě téměř nerozkládá, zůstane tu po nás 

tisíce let.

Díl 6. Třídění a využití 

nápojových kartonů

- Obyvatelé Středočeského kraje se postupně zapojují

 i do třídění nápojových kartonů (krabic od mléka, 

džusů apod.), ale v loňském roce činil průměr na 

jednoho obyvatele jen necelé tři vytříděné nápojové 

kartony za rok.

- Nápojové kartony se skládají ze tří materiálu : papíru, 

hliníkové folie a polyethylenové folie. Zpracovávají 

se hlavně v papírnách stejně jako sběrový papír, tj. 

rozvlákňují se v rozvlákňovači a využívá se z nich 

papírová složka, která činí až 75 % hmotnosti obalu. 

Papír, ze kterého se nápojové kartony vyrábějí, je totiž 

velmi kvalitní a papírny ho používají pro výrobu 

nových papírových obalů, zejména lepenkových 

krabic.

- Alternativou je využití nápojových kartonů k výrobě 

stavebních desek – tu lze považovat za 100% 

recyklaci. Nápojové kartony se rozdrtí na malé kousky 

a na speciální lince se při teplotách okolo 200 °C lisují 

do desek, které mají podobné použití jako 

sádrokartonové desky. Takovouto linku naleznete 

v Hrušovanech u Brna a s deskami se můžete setkat 

u vybraných prodejců stavebnin.

OŽP

zařízení obsluhují lidé, kteří musí být za svoji, mnohdy velmi 

náročnou, práci placeni. Jen pro představu, pořízení popelniční 

nádoby na směsný odpad stojí okolo 600 Kč, kontejner na třídění 

odpadů nestojí méně než 6000 Kč. Kontejnery na tříděné odpady 

(zvony) používané v Roztokách byly pořízeny za cca 10 až 30 

tisíc Kč, v závislosti na objemu kontejneru. Svozové vozidlo, 

které bude odpady svážet, nepořídíte za méně než 3 miliony 

korun. Auto jezdí na nyní již drahou naftu a většinou ho 

obsluhuje tříčlenná posádka. Skládka, kam se odpady vozí, musí 

splňovat celou řadu zákonných a technických norem a její 

výstavba stojí v řádech stovek milionů korun, spalovna odpadů 

v řádu miliard. Z každé tuny odpadu uloženého na skládku se 

navíc odvádějí zákonné poplatky, které se každé dva roky 

zvyšují o 100 Kč za tunu. V roce 2009 zákonný poplatek činí 500 

Kč za jednu tunu.

Třídicí linka na separovaný odpad vyjde sice levněji, jen 

v řádech milionů, ale rozhodně nedokáže vyřešit problém 

směsného komunálního odpadu. A provoz třídírny, která 

zaměstnává nejméně desítku zaměstnanců, také není zadarmo. 

Přestože dobře vytříděný odpad je surovinou, která se dá 

obchodovat, příjmy z prodeje surovin nestačí pokrýt náklady 

spojené se sběrem, svozem a úpravou odpadů. Dnes již prakticky 

ve všech městech a obcích platí, že poplatek vybíraný od občanů, 

nejčastěji ve výši kolem 500 Kč na osobu za rok, pokryje jen 

60 až 80 % nákladů obce na odpadové hospodářství. Zbytek 

musí obec či město doplatit ze svého rozpočtu. 

Sečteno a podtrženo, nakládání s odpady je náročná, 

zodpovědná a taky nákladná záležitost, bez které se ale 

neobejdeme.

Nezapomeňte, ukládání odpadů na skládky je každé dva 

roky dražší. Proto třiďme odpady, ať jich na skládkách 

končí co nejméně.

OŽP
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CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z nově nakoupených knih do městské 

knihovny v dubnu 2009

Beletrie

Roberts N. Měsíční perly /romantický příběh, navazuje na 

Sluneční drahokamy/

Hoyt E. Tygří princ /historická romance/

Morton K. Dům u jezera / dramatický příběh z rodinného 

sídla /

Smith W. Zlatá liška /pokračování ságy rodiny Courtneyů/

Janouchová K. Nejbližší /psychologický román na závažné 

téma závislosti na alkoholu/

Kornerová H.M. Carolina /historická romance se odehrává ve 

Francii 19.století/

Detektivky, krimi, thrillery

Deaver J. Chopinův rukopis /jeden kriminální příběh 

sestavený z kapitol sepsaných několika 

významnými autory tohoto žánru/

Peters E. Pokání bratra Cadfaela /historická detektivka/

Literatura faktu

Verner M. Objevování starého Egypta /40 let práce českých 

egyptologů v Abúsíru/

Jirásek P. Mlýny na Únětickém potoce / zajímavosti 

o jejich historii a místech kde stály. Kolik jich 

bylo celkem? Které už nenávratně zmizely ?/

Třeštíková H. René /kniha, která je přepisem úspěšného 

dokumentu režisérky/

Ryšlinková M. Česká sestra v arabském světě /zajímavá kniha je 

sepsána autorkou na základě vlastních 

zkušeností/

Pro děti

Kdo se schovává v džungli? /leporelo pro 

nejmenší –kniha se zvuky, které vydávají 

zvířata v pralese/

Šefrnová T. Moja a páv /příběhy ze života malé gorily Moji 

a jejich nejbližších jsou doplněny barevnými 

fotografiemi /

Bára a Flíček /veselé příběhy o malé školačce 

a nezbedném psíčkovi je určen začínajícím 

čtenářům/

Brezina T. Vzkříšení ohnivého démona / tajuplný příběh-

doplněno kouzelným mečem/

Wilson J. Líza Bublina /dívka Líza se stává členkou nové 

rodiny a vůbec o to nestojí, najde však spojence/

Březinová I. Báro, nebreč /dívčí román, hlavní hrdinka 

dostane malou roli ve filmu/

Brezina T. Princezna Viktorie / dobrodružný příběh 

o dívce, která při prázdninovém pobytu v Anglii 

objeví starý deník, který skrývá hrozné 

tajemství…/

O těchto a dalších knihách získáte informace na webových 

stránkách městské knihovny nebo přímo v knihovně. 

Registrovaní čtenáři si mohou knihy rezervovat i na dálku, na 

webové stránce knihovny jsou pokyny. 

Za městskou knihovnu 

A.Urxová

Informace o dotaci ze SFŽP 

na pořízení nádob na bioodpad 

a kompostérů

Odbor životního prostředí v loňském roce připravil žádost 

o dotaci ze Státního fondu životního prostředí na pořízení nádob 

na bioodpad a kompostérů, které by měly sloužit ke zkvalitnění 

třídění bioodpadů ve městě. Žádost byla Fondem akceptována 

a zastupitelstvo města dne 29. 4. 09 souhlasilo s přijetím dotace za 

podmínky, že od Fondu získá oficiální oznámení o přidělení 

dotace na výše uvedený účel.  Nyní budeme čekat na zaslání 

přesných podmínek čerpání peněz z Fondu a v mezidobí budeme 

připravovat výběrové řízení na dodavatele nádob na bioodpad 

a kompostérů. Bohužel není v našich silách toto „čekací“ období 

nějak výrazně zkrátit a získání tolik potřebných peněz na nákup 

příliš urychlit. Předpokládáme, že uplyne ještě několik měsíců do 

doby, kdy budou mít občané možnost na úřadě podepsat smlouvu 

o zapůjčení nádoby na bioodpad nebo kompostéru. 

Ti z vás, kteří mají biopopelnici z loňského roku pronajatou od 

Regiosu, ji mohou užívat do doby vyřešení situace s dotací, ti, 

kteří se přihlásili až letos, mají dvě možnosti: buď si nádobu 

koupit nebo pronajmout, druhou možností je počkat, až finance 

dorazí a město bude  přihlášeným zájemcům vydávat 

biopopelnice a kompostéry na základě podepsání smlouvy 

o výpůjčce.

O dalším vývoji v této věci vás budeme průběžně informovat 

v měsíčníku Odraz a na webových stránkách města.

Ing. Eva Krautová, 

vedoucí OŽP MÚ Roztoky

Oznámení občanům o uzavření 

MÚ Roztoky dne 8. 6. 2009

Dne 8.6.2009 (pondělí) budou budovy MÚ včetně městské 

knihovny pro veřejnost z provozních důvodů uzavřeny 

(volby do EP ve dnech 5. – 7.6.2009).Služeb městského 

úřadu můžete opět využít od 9.6.2009.

MÚ
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Money Money Money  - Pokračování

Vzhledem k zajímavé účasti na poslední akci a k žádostem 

o vhodnější termín, než je sobotní slunečné odpoledne, budeme 

opakovat diskusní večer na téma v záhlaví a na konci článku. Na 

minulém setkání účastníci ocenili, že v prezentacích nebyla uváděna 

žádná konkrétní jména  společností. Diskuse bude opět vedena 

pouze na úrovni typů produktů.

Takže se opět budete moci dozvědět, jestli v pojištění osob dávat 

přednost rizikovému nebo investičnímu životnímu pojištění, podle 

čeho vybírat penzijní fondy, jakým způsobem se splácí úvěr ze 

stavebního spoření a jaký je rozdíl proti hypotéce, atd.

Navíc budou přidány modelové případy jednotlivých představitelů 

životních etap a návrhy nakládání s jejich  zabezpečením. 

(jednotlivec po studiích, bezdětná rodina, rodina se školáky, 

důchodci, apod.)

Pokud si tedy najdete čas tentokrát ve čtvrtek 21. května 2009 

v 19.00, přijďte na diskusi do Caffe 3 baru (v novostavbě pod 

obchodem Tesco – Lidická 2240). Vaše účast je bezplatná. 

Předpokládám trvání do 21. hodiny. Místo si můžete rezervovat 

na telefonu 233 310 978 případně přímo v kavárně. Pokud 

chcete pokládat složitější dotazy, případně se Vám nechce 

s dotazem vystupovat veřejně, pošlete Váš dotaz na email: 

jiri.belohlavek@sophia.cz. Pokud to bude časově možné, pak opět 

zodpovím všechny.

Na setkání se těší

 Jiří Bělohlávek a příjemný personál v Caffe 3 baru.

Čarodějnice 2009 – poděkování

Dne 30.04. se uskutečnil již 3.ročník Čarodějnic v Žalově. Účastníků 

různých věkových kategorií bylo mnoho, náladu maličko pokazilo 

počasí. Věříme, že letošní zábavný program měl úspěch 

a občerstvení bylo dostatek. Všem čarodějnicím a čarodějníkům 

děkujeme za veselou náladu, všem maminkám za práci, kterou si dali 

s letošními kostýmy! 

Naše poděkování za vydatnou a ochotnou pomoc patří: 

Technickým službám v čele s panem Sládkem, paní Lešnerové 

z firmy LEKO, MŠ Spěšného, MŠ Havlíčkova, ZŠ Roztoky, Sokolu 

Roztoky, paní Janouškové, panu Petru Růžičkovi, paní Rackové, 

zaměstnancům hospody U Hřiště, cukrárně Růžový slon a paní 

Pastyříkové.

Za velkorysé sponzorské dary děkujeme: Tescu, Albertu, 

Komerční bance, České Spořitelně, GE Money Bank, Auto Přerost 

a Švorc, Auto Forum Praha a panu Procházkovi. Dále Oáze paní 

Kejmarové, chovatelským potřebám paní Jirákové, Quelle paní 

Podrabské, květinám paní Porkertové, hračkárně paní Maixnerové, 

chovatelským potřebám paní Bílkové, autoservisu pana Zímy, 

Lexiku paní Červenkové, StyleXStudiu paní Pšeničkové, paní 

Gutwirtové, ViaVestře paní Trmalové, Magdale paní Lainové, 

Oriflame paní Peterková, Tenisu Žalov pana Vojtěchovského, paní 

Hercjukové, paní Štrobachové, panu Líbalovi z firmy Michaelin, 

 

lékárna paní Svobodové, vlasové studio E.Uvarovové, hospodě 

U Hřiště. 

Za skvělou zábavu děkujeme Davidu Gránskému, Terezce 

a Barborce Vágnerovým, Ottovi Weissovi, Kateřině Smržové 

a tanečními triu pod vedením Elišky Soukupové.

Za obětavou dobrovolnou pomoc děkujeme Sáře Stopkové, 

Natálii Jakešové, Svatavě Faltové, Martině Hausknechtové, Denise 

Smejkalové, Dominice Hesounové, Elišce Červenkové, Tereze 

Žáčkové, Jiřímu Bayerovi a Jakubovi Šimíkovi z deváté třídy ZŠ 

Roztoky.

Každoroční poděkování patří nejlepším chlapům ve městě – 

dobrovolným hasičům! Děkujeme! A těšíme se na příští rok!

D.O.S.T. a přátelé

Kulturní komise obecního úřadu Únětice ve spolupráci

 s občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
VĚCI, KTERÉ POMÁHAJÍ:

Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/

Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, látky

Domácí potřeby: nádobí bílé i černé, skleničky /vše jen 

funkční/

Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky

VĚCI, KTERÉ, PROSÍM, NEDÁVEJTE:

Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé 

Elektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače

Nábytek, jízdní kola, lyže

Dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí

Náklady na likvidaci těchto věcí výrazně snižují hodnotu 

sbírky i Vašeho dobrého úmyslu.

Sbírka se uskuteční v sobotu 16.května od 9 do 12 hodin 

v únětickém Špejcharu

Věci, prosíme, zabalte do igelitových pytlů či krabic, aby se 

nepoškodily transportem

Předem děkujeme všem dárcům!

Více na www. diakoniebroumov.org

Sbírka šatstva
Husitská diakonie CČSH  organizuje v pátek  12.června od 

15 do 17 hod. sbírku šatstva pro humanitární pomoc.  

Prosíme, noste věci čisté v pytlích nebo krabicích.

Jarmila Kučerová
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KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE

Základní škola, jak dál?
V dnešním článku se omezím na rekapitulaci platných usnesení 

ZM na téma dostavba základní školy. Kde byla hlasování 

jmenovitá, uvádím je.

UZM č.88 – 7/2008 ze dne 25.6.08:

ZM, na základě požadavků základní školy, vydefinovaných jako 

„Požadavky zadání PD k územnímu řízení na dostavbu ZŠ 

Roztoky“, uvolňuje finanční prostředky ve výši 1,5 mil. Kč 

z adresné rezervy rozpočtu města. PD k ÚR bude zadána na základě 

poptávkového řízení s požadavkem, aby vybraný projektant na 

základě analýzy předložených požadavků zadání předložil návrhy 

řešení dostavby (včetně propočtů), které budou předloženy 

zastupitelstvu k projednání.

Pro: Vavřínová, Veselý, Cihlář, Bendová, Roškotová, Kubečka, 

Boloňský, Novotný, Urx, Král, Moravcová, Štifter, Jungwirthová, 

Kantor, Staněk (15)

Proti: Landa (1)   Zdrželo se: Drda, Štochel, Matas, Huk, 

Tondrová (5)

UZM č.146 – 10/2008 ze dne 24.9.08:

ZM schvaluje vypracování dokumentace k územnímu řízení 

(DÚR) pro variantu č. 2 Koncepčního návrhu dostavby ZŠ 

Roztoky z 09/2008, zpracovaného společností Chalupa architekti 

s.r.o.

UZM č.170 – 12/2008 ze dne 19.11.08:

ZM bere na vědomí předložený ekonomický investiční záměr 

a ukládá MÚ jej dopracovat po odevzdání PD k územnímu řízení 

(DÚR) dostavby ZŠ Roztoky. Zpřesněný ekonomický záměr bude 

předložen finančnímu výboru a ZM k posouzení.

UZM č.171 – 12/2008:

ZM ukládá MÚ provést všechny nezbytné kroky k tomu, aby bylo 

možné v roce 2009 podat žádost o dotace na Dostavbu 

a rekonstrukci ZŠ Roztoky.

UZM č.172 – 12/2008:

ZM ukládá starostce předkládat zastupitelstvu ke schválení 

všechny smlouvy vytvářející závazky města ve věci dostavby ZŠ 

Roztoky před jejich podpisem.

UZM č.25 – 2/2009 ze dne 25.2.09: Zastupitelům byl předložen 

investiční ekonomický záměr zpracovaný na základě propočtu 

k dokumentaci k územnímu rozhodnutí.

ZM souhlasí s pokračováním započatých kroků akce Dostavba 

a rekonstrukce ZŠ Roztoky tak, aby bylo možné na první vypsané 

dotační výzvy odpovídající svým charakterem Dostavbě ZŠ 

Roztoky podat kompletní žádost o dotaci.

Pro: p.Veselý, Landa, Moravcová, Král, Urx, Novotný, Roškotová, 

Bendová, Vavřínová, Staněk, Tondrová, Jungwirthová, Drda, 

Štifter, Kantor (15)

Proti: 0   Zdrželo se: p. Kubečka, Huk (2)

Následně proběhlo výběrové řízení na dokumentaci ke stavebnímu 

povolení (v souladu se zákonem o veřejných zakázkách) a ZM byl 

předložen návrh smlouvy. 

UZM č. 91 – 4/2009 ze dne 25.3.09: (návrh zastupitele 

Boloňského)

ZM žádá, aby bylo vypsáno veřejné výběrové řízení 

(s uveřejněním) na zpracovatele projektové dokumentace pro 

stavební povolení na akci Dostavba a zateplení Základní školy 

Roztoky. 

Kriteriem bude cena a podmínkou též vypořádání autorských 

práv zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí 

(Chalupa architekti).

Pro: p. Kubečka, Boloňský, Matas, Novotný, Urx, Kantor, Huk, 

Tondrová, Landa, Štochel, Drda, Jungwirthová (12)

Proti: p. Veselý, Vavřínová, Bendová (3)   Zdrželo se: p. Cihlář, 

Roškotová, Moravcová, Král, Štifter, Staněk (6)

Na posledním jednání ZM jsme si vysvětlili, že aplikace UZM 

č.91-4/09 predikuje porušení hned dvou zákonů – zákona 

č.121/2000 Sb, o právu autorském a zákona č.137/2006 Sb. 

o výběrových řízeních.

ZM přijalo zatím poslední usnesení:

UZM č.120 – 5/2009 ze dne 29.4.09: (návrh zastupitele 

Boloňského)

ZM požaduje, aby MÚ zajistil jasné písemné stanovisko 

architektonické kanceláře Chalupa architekti k možnému uzavření 

licenční smlouvy s dalším subjektem na vypracování projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení na dostavbu a zateplení ZŠ 

Roztoky.

ZM požaduje další jednání o ceně a obsahu smlouvy 

s architektonickou kanceláří Chalupa architekti.

Pro: p. Urx, Novotný, Matas, Boloňský, Kubečka,  Huk, Kantor, 

Štifter, Jungwirthová, Tondrová, Štochel, Drda (12)

Proti: p. Vavřínová, Bendová, Roškotová (3) Zdrželo se: p. Veselý, 

Staněk, Cihlář, Moravcová (4)

Na dostavbu ZŠ máme vydané územní rozhodnutí. Bez projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení nemůžeme požádat 

o dotace. Zpracovatel dokumentace ke stavebnímu povolení je 

výběrovým řízením odsoutěžen a v rozpočtu města jsou vyčleněny 

finanční prostředky na tuto dokumentaci.

Domnívám se proto, že je nejvyšší čas, aby zastupitelé jasně řekli 

dostavba školy ANO, dostavba školy NE. Na základě uvedené 

rekapitulace platných UZM není ani moc prostoru pro tak 

oblíbené, ovšem nikam nevedoucí ANO, ALE…“ 

Olga Vavřínová

Kdo šetří, má za tři

Ještě k rozpočtu města. Návrh rozpočtu se připravoval na přelomu 

roku (prosinec 08 a leden 09). Teprve začátkem roku 09 probíhala 

ve vládě jednání o krizových opatřeních a nikdo nemohl vědět, zda 

a co vlastně projde parlamentem ČR. Výsledkem je Zákon 

o krizových opatřeních z března tohoto roku. Platnost tohoto 

zákona zákonitě ovlivnila výši příjmů našeho rozpočtu.

Při jednáních o rozpočtu bylo tedy nutné snížit příjmy, aby město 

krizi ustálo. To se stalo.

Částečně se snížily i výdaje, ale stejně nakonec ZM ve výdajích 

přidalo několik miliónů na investice z finanční rezervy vzniklé 

z hospodaření minulých let, která byla původně navržena na krytí 

spoluúčasti města na případných dotacích.

Město má ze zákona povinnost, každý rok předložit kontrolu 

hospodaření a závěrečný účet za daný rok. Někdo tuto kontrolu 
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nazývá auditem, ale není tomu tak. Tato kontrola se vždy zabývá 

pouze a jen výdajovou částí hospodaření ve vazbě na rozpočet 

a dodržování předpisů. Účetní nebo finanční kontrola je o něčem 

zcela jiném a nikdy pro město nedopadla dobře.

Například kontrola Finančního úřadu Praha západ v roce 2007 

zaměřená na kontrolu dotací (rok 2006 a dříve), městu vysekla 

pokutu a penále v celkové výši 36,980 miliónů Kč. Značným 

úsilím se podařilo tuto pro město zcela likvidační částku snížit na 

„pouhých“ cca 1,2 mil. Kč.

Letošní kontrola z Finančního ředitelství v Praze zaměřená pouze 

na jednu konkrétní problematiku, shledala hned 3 závažná 

pochybení za minulá období, která žádná kontrola hospodaření 

nikdy neobjevila! Nyní jsme v očekávání, jak vysoká bude pokuta 

tentokrát. 

Že je tedy něco opravdu špatně, je zřejmé.

Město se stále tváří, že nemá žádnou hospodářskou činnost (je to 

pohodlné, protože město nemusí účtovat DPH). To bylo možné jen 

do konce roku 2008, od roku 2009 ale platí nový zákon o DPH, ze 

kterého jasně plyne, že tato přetvářka již nadále možná není. Asi je 

zřejmé, že to musí být řádně připraveno a ze dne na den to nepůjde.

A technická lahůdka nakonec.

Celý finanční systém města (finančnictví, matrika, evidence 

poplatků, pokladna aj.) pracuje na software ORTEX. Smlouva 

s dodavatelem tohoto systému byla podepsána v roce 2000.

V roce 2002 byl podepsán dodatek k této smlouvě, který omezil 

rozsah pouze na minimální technickou podporu a zcela vyřadil ty 

důležité součásti, jako jsou systémová integrace, meziroční 

konsolidace, úpravy metodik a jiné, další „úsporu“ a to, že školení 

uživatelů systému tehdejší vedení města shledalo zbytečnou, již 

zcela pomíjím.

Díky tomu, že ekonomický systém města Ortex nebyl prakticky 

8 let upravován (dlužno podotknout, že se již ani nevyrábí a není 

podporován), není se tedy co divit, že výstupy z něj nejsou 

v souladu s platnými zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 

z KÚ a ministerstva financí.

Náprava bude samozřejmě něco stát a vyžádá si několik měsíců 

práce. 

Kdo šetří má za tři, to ale evidentně není tento případ, protože 

kdyby naši předchůdci nešetřili na nesprávném místě, toho všeho 

bychom byli ušetřeni.

J.Roškotová

předsedkyně finančního výboru

Ad „O rozpočtu města“

Původně jsem neměl ani chuť, ani zájem na článek předsedkyně 

Finančního výboru pí Roškotové otištěný v Odrazu č. 4 nějak 

reagovat. Několik emailů a telefonních hovorů bývalých 

pracovníků MěÚ i bývalých a současných zastupitelů mne však 

přesvědčilo o opaku. Nebudu se zde vyjadřovat k,, perfektně“ 

sestavenému rozpočtu na r. 2009 externí firmou. Ve stejném čísle 

Odrazu si totiž soudný čtenář přečetl, jak ho zastupitelstvo na šesti 

jednáních prakticky předělalo. 

To, proč se ozývám je následující výrok pí. Roškotové: 

na finančním odboru MěÚ proběhla kontrola, která zjistila, že 

jednotlivé příjmy a náklady byly účtovány do paragrafů a položek 

bez ohledu na to, kam skutečně patří. (Pomiňme nyní, že na 

tomto základě vedení radnice odbor prakticky zrušilo). 

Věnujme se jen výroku pí Roškotové. V souladu s trendem naší 

vysoké politiky (za nic nemohu-to ti před námi) obvinila všechny 

okolo: „......a nikdy to tak nebylo“ (rozuměj: nikdy se to 

správně neúčtovalo).

 Nevím sice, co myslí tím nikdy-loňský rok, minulé nebo 

předminulé století, nebo dokonce Přemyslovce? 

Od roku 1989 jsem byl v Roztokách místostarostou 13 let a většinu 

času jsem byl zodpovědný za rozpočet. Nemá smysl vyprávět 

(o čem si současná radnice může nechat zřejmě jen zdát), že každý 

měsíc probíhala interní kontrola správného zaúčtování u každé 

větší položky atd.. Prakticky každý rok však proběhla na MěÚ 

stejná kontrola buď auditora, okresního resp. KÚ nebo FÚ, která 

nikdy tento problém nekonstatovala. Domnívám se (opět 

v souladu s trendem naší vysoké politiky-za nic nemohu, to ti před 

námi), že za toto plivnutí na bývalé zaměstnance MěÚ :…,, Nikdo 

tomu pořádně nerozumí, pytlíkovalo se to tady vždycky po 

sousedsku.“ je možno podat úspěšnou žalobu pro urážku na cti. 

Důkazy jsou v archivu MěÚ.

P. S. Jestli náhodou nebyl také zrušen. 

Petr Tříska

Potrefená husa se ozývá

Jak už to tak bývá, když trefíte husu, nebo jiného živého tvora, tak 

se ozve. Ozývá se zpravidla proto, že mu působíte bolest. Pokud se 

neozve, je asi už zabit. Naštěstí patřím ještě k té první variantě – 

ještě nejsem mrtev a tak musím reagovat na některé výroky 

v článku pí. Roškotové v Odrazu 4/2009 „O rozpočtu města“. 

Ozývám se ne kvůli sobě, ale proto, že mi záleží na 

spolupracovnících, kteří se mnou válčili a nebyli to až takoví 

pitomci, jak by se po přečtení nejen tohoto článku, mohlo zdát. 

Byli jsme na tom sice poněkud lépe, než naši předchůdci, kteří 

vařili úplně z vody, ale situace nebyla zdaleka lehká. Úřad se 

dovybavoval hardwarem, zaměstnanci se učili s počítači pracovat, 

účetní systémy pro obce se teprve tvořily a vybrat jeden bylo 

sázkou do loterie. Navíc státní správa nás překvapovala novými 

úkoly a požadavky (proto se využívalo posléze několik systémů 

různých firem).

Sehnat v době největšího rozvoje soukromého podnikání schopné 

účetní a vedoucí finančního  odboru bylo nadlidským úkolem 

(možná horším, než dnes) a kdybych v té době předstoupil před 

zastupitelstvo, že najmu soukromou firmu pro zajištění 

ekonomických služeb ve městě, byl bych dozajista popraven na 

základě souhlasu alespoň 80% zastupitelů.

Přesto chod města nebyl ohrožen, byly získány zatím největší 

investiční prostředky v jeho dějinách a rozumně proinvestovány. 

Každoroční audity proběhly bez větších závad (prováděly je zprvu 

okresní úřad, pak nezávislé firmy, krajský úřad). 

Rozpočet města byl připraven vždy kvalitně a jak se dosud 

ukazuje např. u financování čistírny odpadních vod, kde prognózy 

vyšly téměř přesně, s velkým odborným nadhledem.

Bylo to zásluhou p. P. Třísky, který jako neuvolněný místostarosta 
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měl rozpočet na starosti. Musím mu v tomto ohledu poděkovat 

a přiznat, že má nejen nadání od Pána Boha, ale také, že ho služba 

městu bavila.

Pravdou je, že softwarová provázanost mezi účetnictvím 

a rozpočtem města byla nebo nebyla dostatečná. Nicméně tuto 

vazbu pravidelně doplňoval místostarosta při jednání s vedoucími 

finančního oddělení. Proto jsme mohli využívat beze ztrát různé 

bankovní produkty (např. kontokorentní účet, depozit přebytku 

fin. prostředků) a zvětšit tak možnosti financování aktivit města. 

Účetnictví a činnosti ekonoma města jsou mimořádně náročné, 

protože mají jiná, složitější pravidla, než podnikatelská sféra. 

Možnosti města zaplatit odborníky v oboru jsou stále velmi 

omezené. Proto nekritizuji rozhodnutí současného vedení radnice, 

zajistit služby vnějším dodavatelem. Může to vést k lepší úrovni 

zabezpečení potřeb města i úsporám. Vadí mi však soudy 

a zlehčování práce lidí, kteří městu skutečně pomáhali (zejména 

pracovnice finančního odboru), když mohli jinde vydělat větší 

peníze. Že se plive po mně, to jsem si už zvyknul. Mám ale jedno 

zadostiučinění – jednou bude zase někdo plivat na současné 

představitele města, pokud budeme pěstovat dále tuto kulturu 

účelové komunikace.

Martin Štifter

Všechno pro zdraví

Čert nám ho byl dlužen. Koho? Ale, jednoho pána, co sedí na dvou 

hodně vysokých židlích. Jedna je na Smíchově a druhá na Malé 

Straně, a nás, Středočechů, se týká hlavně ta smíchovská.

Podívejte se někdy na internetové stránky Středočeského kraje 

a otevřete si ROP Střední Čechy. V rubrice nových dokumentů na 

vás vypadne seznam nabídek zaměstnání a v aktualitách zprávy 

o tom, jak se prodlužují lhůty pro vyhodnocení projektů 

z jednotlivých výzev. Několik lidí bylo vyhozeno, několik odešlo 

samo a doplácejí na to žadatelé. Pravidla regionálního operačního 

programu sice stanoví, jak dlouho má trvat celý proces od 

uzavření termínu pro podání žádostí do jejich vyhodnocení 

a schválení, ale „ve výjimečných situacích“může regionální rada 

termín posunout. Takže žijeme ve zcela výjimečné době. Žadatelé 

o dotace na základní a mateřské školy, kteří podali dokumenty ke 

14.11. 2008, se dočkají (snad) v červnu 2009. Za rok od podání 

žádosti možná budou stavět....

Krajská rada, tentokrát v roli rady regionu soudržnosti, schválila 

počátkem dubna rozdělení prostředků na výzvy jarního kola 

s termínem pro podání žádostí o dotace od 15.4. do 15.6. 2009. 

Celkově se rozděluje 1,19 mld. korun – a z toho 660 miliónů míří 

pro okresní a městské nemocnice. A aby toho nebylo dost – oblast 

zdravotnictví není postižena krácením výše dotace na jednotlivé 

projekty, k níž v některých jiných už krajští radní v souladu se 

svými sliby přistoupili.

Bez krácení, tedy 92,5% dotace a bez omezení nominální výše na 

jednotlivý projekt, zůstalo zdravotnictví a investice do nových 

rozvojových ploch (tzv. brownfields), nejspíš proto, že zájemců 

v první výzvě do této oblasti bylo málo.

Pro volnočasové aktivity (výzvy 31 a 32) omezili radní výši dotace 

na 80 %, ve výzvě 31 (určené na dětská hřiště) stanovili navíc limit 

výdajů pokrytých ROP na dva milióny korun na projekt (k tomu je 

třeba přidat 15 % z české spoluúčasti k ROP plus vlastní 20% 

spoluúčast, jde tedy zhruba o třímiliónový projekt s 80% dotací), 

ve výzvě 32 (všechny ostatní volnočasové aktivity kromě 

dětských hřišť) je limit 20 miliónů na jeden projekt z ROP. Pro 

oblast 2.2. (služby v cestovním ruchu, výzva 29) sice radní 

ponechali podíl dotace na úrovni 92,5 %, ale maximální výše je 

krácena na 20 mil. z ROP na jeden projekt.

Krajští radní už také vyhlásili výzvy na druhé pololetí 2009 

s rozdělením peněz do jednotlivých oblastí. Ta pro nás 

nejdůležitější, oblast školství, bude vyhlášena pro příjem žádostí 

od poloviny října do poloviny prosince a balík na ni obnáší 120 

miliónů korun. Podělit se o něj však musí mateřské školy, základní 

školy a střední školy v celém kraji. Přesnější rozdělení peněz do 

těchto tří škatulek oznámí rada zřejmě někdy po prázdninách, ale 

120 miliónů se rozhodně nenafoukne a musíme také počítat 

s podobnými limity na jednotlivé projekty jako v jarních výzvách.

Kolik tedy můžeme z letošního ROPu získat na školu? Dvacet, 

třicet miliónů? Víc to asi nebude. Ledaže bychom školu 

přejmenovali na Základní dětský špitál a natřeli na oranžovo. 

Jaroslav Huk

Soudce Lynch i v Roztokách ….?

Je to poprvé co Odraz otiskuje anonym (str. 19), neboť jinak tento 

„nefér“ způsob dialogu redakce zásadně odmítá. Myslím si však, 

že by občané měli vědět, kde a s kým vlastně žijí, v jaké 

sprostotě se často náš veřejný život odehrává.

O čem mluvím? Dva dny před jednáním zastupitelstva dne 29. 4. 

vyvěsili nějací anonymní hrdinové (na mnoha místech 

a opakovaně) leták podepsaný zkratkou NRO, což prý znamená 

„nespokojení roztočtí občané“. Plamenná výzva  k masové účasti 

na jednání ZM, což asi mělo jakousi nátlakovou metodou davové 

psychózy přimět v letáku vyjmenovaných (rozuměj: 

velezrádných) 12 zastupitelů k „změknutí“. Prostě těch, co 

„nechtějí dostavbu školy a nutí vaše děti jezdit do Prahy“, jak tato 

tiskovina ve stylu J. V. Stalina a K. Gottwalda uvádí.

Co se však nestalo? Na jednání ZM se nedostavily „masy 

pracujících“, ale cca 5-7 hostů, kteří patrně přišli kvůli bůhví 

čemu, nebo jen ze zvědavosti, aby konečně viděli ty, kteří o všem 

co se ve městě děje vlastně rozhodují…Jen ne k této cause, protože 

na otázku jednoho z dvanácti vyjmenovaných „velezrádců“, zda je 

přítomen někdo z NRO nastalo velké ticho, ani věta, ba dokonce 

ani slabika…. (patrně VELKÝ REŽISÉR této ,,akce“ šlápl na 

brzdu).

Zkrátka:anonymní leták, jehož otcem je LEŽ a matkou  

normalizační rachejtle s gottwaldovským „KDO NEJDE 

S NÁMI, JDE PROTI NÁM“,  je cesta do pekel. Jedinou možností 

je seznámit se s fakty (viz strany 6 a 16) a řídit se vlastním 

rozumem a realitou. Psát lživé anonymní letáky je ubožáctví, které 

k žádným lepším zítřkům nepovedou.

Ladislav Kantor

Hledá se školní vrah

Tak nám odstřelili vládu. A zrovna v době, kdy nesla evropskou 

korouhev, a nesla ji tak zdatně, že málem zmlkli i ti kverulanti pod 

Eiffelovkou. Takže půjdeme letos volit nejen v červnu našich 22 

zástupců do Evropského parlamentu, ale taky o čtyři měsíce 
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později dvě stovky vyslanců do první ligy, která největší měrou 

rozhoduje o zákonech a stoprocentním dílem o penězích. A aby 

těch voleb nebylo málo, na konci dubna jsem si uvědomil, že nás 

vbrzku, tedy za půldruhého roku, čekají ještě jedny a že o voliče se 

začalo už hrát.

Na tom konci dubna se totiž po Roztokách objevily úhledné 

plakáty skromného formátu A5, ale nebyly to gratulace třem 

Jardům v zastupitelstvu, i když všichni tři tam kromě jiných byli 

jmenováni. Byl to list upozorňující, že v revíru je dvanáctihlavá 

škodná.

Možná znáte příběh o kocourkovské selce, která šla na trh 

s košíkem vajec a po cestě uvažovala, jak dobře prodá, pak dobře 

koupí, pak ještě líp prodá a ještě líp koupí, a když byla u druhé 

krávy, tak zakopla o kořen a z vajec a projektu zůstala kopa 

skořápek. Ta selka byla na tom opravdu špatně, protože tu vaječnou 

havárii neměla ani na koho svést. To naši obhájci nové velkolepé 

školy jsou na tom líp, jak dokládají již zmíněné listy občanům.

Za situace, kdy se nad středočeským ROPem vyjasnilo a je tam 

vidět pár drobných, a kdy je státní rozpočet v důsledku celosvětové 

kalvárie, navíc ozdobené nyní ošklivou prasečí hlavou, oškubáván 

jak posvícenská husa, asi i ten nejzarytější obhájce 

třistamiliónového projektu pochopil, že získat na něj 280 miliónů 

z dotací je šílenství, čtvrt miliardy utopie a cokoli nad 200 miliónů 

(a tedy stomiliónový úvěr) by byl malý zázrak. A protože i obhájci 

třistamiliónové školní investice umí jistě kupecké počty, vyšlo jim, 

že ten sto nebo možná dvousetmiliónový dluh budeme splácet, 

i když nebudeme investovat ve městě takřka do ničeho jiného, tak 

dlouho, že z (některých) našich čerstvých absolventů základní 

školy už budou vážení magistři nebo doktoři. 

Dobrá, nejde-li to rozumně a bez drastických následků pro město 

postavit, tak je třeba přesvědčit lidi, proč. Nastala prostě fáze 

hledání školního vraha. Toho nebo těch, kteří všechno překazili, 

když už chyběl poslední, malý, maličký krůček ke 

čtvrtmiliardovému balíku. Škůdců, kteří zabránili tomu, aby za 

rok vítali nový školní rok prvňáčci v doprovodu svých rodičů-

voličů v krásné aule první části naší nové roztocké školy. Hledejte, 

voliči, škůdci jsou mezi těmi dvanácti.

Kdybych měl tu zázračnou moc, abych zasadil, jak napsala paní 

starostka, smrtící ránu třistamiliónovému projektu na školu, tak 

bych bez jediného zaváhání ten projekt, řečeno slovy našeho 

premiéra ve výslužbě, poslal do pekel. Ne proto, abych přinutil 

roztocké děti jezdit do pražských škol, ale právě proto, abychom 

dostavěli pro ně školu tady, v Roztokách, ovšem střídmě, účelně 

a přiměřeně našim možnostem. Tak, aby ti dnešní žáci roztocké 

školy po nás zdědili taky něco jiného než dluhy.

 Jaroslav Huk.

Reakce na článek paní Roškotové 

v Odrazu č. 4

Pracovala jsem na finančním odboru Městského úřadu Roztoky 

6 let od roku 1999 jako účetní a následně jako hlavní účetní. Proto 

jsem s údivem četla „hodnocení“ mé práce na úřadě jako 

„domácké pytlíkování“ a dokonce konstatování o nesouladu 

účtování s rozpočtem a neexistující vazbě mezi účetnictvím 

a rozpočtem Města. 

Proti tomu se musím ostře ohradit, bylo by to porušení všech 

zákonů, kterými se účetnictví obecně i účtování Územně 

samosprávných celků řídí. Audit nezávislé auditorky, který 

každoročně probíhal v souladu se zákonem byl vždy BEZ 

VÝHRAD.

V době, kdy jsem pracovala na úřadě (a pokud vím, tak i před tím) 

na průvodce každého dokladu, který se účtoval do výdajů vždy 

bylo jak odsouhlasení věcné správnosti dokladu, tak i paragraf 

a položka rozpočtu, kam doklad zaúčtovat. To určoval VŽDY 

„správce kapitoly“ (v překladu vedoucí odboru, tajemník nebo 

starosta Města) samozřejmě v souladu s rozpočtem Města 

i s vyhláškou o rozpočtové skladbě. Příjmové položky se účtovaly 

samozřejmě obdobně, jen podle charakteru příjmů (poplatky 

apod.) nebo na základě avíz o poskytnutí dotací ze státního nebo 

krajského rozpočtu nebo avíz o zaslání daní z Finančních úřadů. 

Finanční odbor vždy úzce spolupracoval s místostarosty panem 

Třískou a potom s panem Hukem, kteří byli garanty rozpočtu. 

Průběžně během celého roku předkládal FO jednotlivým 

správcům kapitol položkové čerpání rozpočtu, na sklonku roku 

i týdně. Čerpání rozpočtu bylo předkládáno na každém Finančním 

výboru i s komentářem vedoucí FO nebo hlavní účetní. 

Velice mně mrzí, že z článku paní Roškotové mohli občané 

Roztok nabýt dojmu, že na Finančním odboru Městského úřadu se 

pracovalo nejen nekompetentně, ale i v rozporu se zákonem 

(a paní auditorka to ještě navíc neodhalila ).

Mimochodem, bývalé pracovnice finančního odboru se úspěšně 

uplatnily na Krajském úřadě, Magistrátu hl.m. Praha a na 

Ministerstvu kultury ČR.

Zita Hejdánková

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Milí čtenáři,

vítejte u našich školních zpráviček. Nejdříve si ještě krátce 

připomeneme Velikonoce (doufám, že jste si je i krásného počasí 

náležitě užili) a pak už smršť dalších jarních událostí na naší ZŠ i 

ŠD. O čem se tedy nyní a pak už jen v posledním červnovém čísle 

ŠO před prázdninami dočtete?

Dozvíte se mnoho o tom, jak se neučíme jenom ve školních 

lavicích z knih, ale pronikáme do tajů života pomocí exkurzí, 

návštěv výstav o přírodě, besedami s lidmi nanejvýš zasvěcenými i 

naučnými hudebními programy. Některým umělcům (hercům) 

dokonce fušujeme do řemesla a docela se nám to myslím na Jarní 

akademii dařilo. Příště se těšte na čtení o průběhu Školáčka, o 

našem očistném tažení městem na Den Země, o naší pohostinnosti 

pro výpravu dětí z Polska, o zkoumání školství v Belgii, 

projektovém týdnu a mnoha dalších.

Užívejte si krásných jarních dnů a na čtenou v červnovém okénku 

se těší 

Věra Zelenková

Výlet do skanzenu

Sluníčko nás vytáhlo na první jarní výlet do skanzenu v Přerově 

nad Labem. Prohlédli jsme si tam chaloupky krásně velikonočně 

vyzdobené. Paní průvodkyně nás seznámila s velikonočními 

tradicemi, obyčeji a zvyky. Líbilo se nám i nakupování drobných 

dárečků a sladkostí. Aby nám zpáteční cesta lépe ubíhala, hráli 

jsme hry, které nás Niki (naše průvodkyně) naučila. Byla to zábava 

i legrace.

Děti ŠD Roztoky

Velikonoční beránek

Naše třída 2. B se zapojila do 

akce "Velikonoční beránek". 

V neděli 5. dubna si mohl 

každý svého beránka najít na 

vernisáži výstavy v Husově 

sboru, a aby nebylo be-

ránkům smutno, mohly jim 

děti na farní zahradě nama-

lovat další kamarády.

 

2. B v Husově sboru

Beseda o loutkách a divadle ve 4. B

Poslední den před velikonočními prázdninami navštívil 4. B 

loutkoherec Dan Sartorius z divadelního spolku Nitka. Vyprávěl 

dětem nejen o historii loutek a loutkovém divadle, ale také o jejich 

výrobě. Děti byly velice zvídavé, a tak dotazy nešetřily. Po 

zhlédnutí několika „úryvků“ z různých pohádek, si mohly loutky 

samy vodit. Beseda všechny děti zaujala, protože takto nakoukly za 

oponu divadelních představení. 

Dita Blechová

4. B a loutky 

Hudební výchova trochu jinak

Týden před Velikonocemi navštívili naši školu opět po čtyřech 

letech hudebníci z Karlových Varů a nabídli nám jako vždy velmi 

líbivý a zajímavý komponovaný pořad. Žáci I. i II. stupně si 

vyslechli několik ukázek z vývoje populární hudby za 

autentického zpěvu a hlavně doprovodu kytary a kláves, který 

obstarali oba účinkující hudebníci a moderátoři v jednom. I mnozí 

učitelé si spolu s nimi zanotovali a zavzpomínali na léta Beatles, 

ABBY či Katapultů. Mladí si naopak pěkně „za-rap-ova-li a za-

hip-hop-ova-li“. Příště si je pozveme zase. (vze)

Ve škole rádi i spíme!

Dne 8. dubna uspořádala pro 6. B paní učitelka Čížková spaní ve 

škole. Moc jsme si to užili, hráli jsme hry a koukali se na film. Ve 

škole spalo 11 dětí a ráno jsme šli domů. Paní učitelka je moc 

hodná, že si udělá čas. Proto jsme rádi, že ji máme, a moc chceme 

poděkovat.

Alžběta Vyčítalová za 6.B

Den Země v 2. B

Dne 22. dubna 2009 se třída 2. B zúčastnila ve Středočeském 

muzeu výstavy Malé vodní toky a programu ke Dni Země na téma 

- Obojživelníci neboť na svatého Jiří nevylézají jen hadi a štíři.

Nejdříve pan Jasoň František Boháč, zoolog Středočeského 

muzea a kurátor výstavy, děti seznámil s obojživelníky, kteří se 

vyskytují nejen v oblasti Prahy a středních Čech. Potom si všichni 

mohli prohlédnout modely obojživelníků a nakonec se vydali 

pozorovat ropuchu zelenou, která se rozmnožuje v muzejních 

jezírkách. Dále se dětem věnovaly pracovnice muzea, které měly 

připravené úkoly a soutěže. Děti si odnesly také malou žabku, 

která jim má připomínat, jak se k žábám chovat.

O. Janoušková

Jarní akademie

Ve středu 1. dubna se konala v žalovské tělocvičně tradiční 

školní akademie. Na přípravě zábavného programu se podílely 
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děti všech tříd prvního stupně se svými učiteli. O krásnou 

výzdobu sálu se postarala školní družina. Rodiče, příbuzní dětí, 

bývalí žáci a přátelé školy se dostavili se v hojném počtu a sál 

praskal ve švech. 

Bylo to krásné vidět své děti trochu jinak, třeba jako tanečníky, 

zpěváky nebo převlečené za nějaké pohádkové postavy. To je 

pak možné vidět i nějakou tu slzičku na tváři maminek. 

Vyzdvihnout vystoupení jedné ze tříd není možné, všechny 

výkony byly na výborné úrovni. Pro samotné žáky to byla 

příležitost se předvést, ukázat všem své schopnosti, nápady 

a dovednosti a zkusit si účinkovat před obecenstvem. Součástí 

jarní akademie byl i jarmark, kde si všichni přítomní mohli 

zakoupit velikonoční maličkosti k jarní výzdobě.

Na závěr chceme poděkovat všem pedagogům za náročnou 

přípravu programu, dětem za ochotu vystupovat i za předvedené 

výkony, panu I. Bártovi za ozvučení sálu a v neposlední řadě 

i Vám rodičům, že jste přijali naše pozvání.

M. Bromovská, O. Janoušková

Jarní akademie 2009

Hudební pořad 2009

Učitelský koncert očima 

/a hlavně ušima/ učitele 

V polovině dubna jsem se na pozvání Základní umělecké školy 

v Roztokách byla podívat na koncert, který tentokrát byl 

vystoupením samotných učitelů. A nelitovala jsem. Obdivovala 

jsem vůbec jejich odvahu vystoupit před publikem, které se 

skládalo zejména ze žáků ZUŠ a jejich rodičů. V současné 

uspěchané době jsem se alespoň na hodinu ponořila do kouzla 

hudby a vychutnávala si příjemnou atmosféru znásobenou 

prostředím zámečku. Úžasné kytary, povznášející flétny, 

roztančený klarinet, mistrovský klavír, netradiční lesní roh, 

bravurní akordeon, trio střídalo duety a pak nádherný sólový 

zpěv. Doufáme, že tento nádherný umělecký zážitek si budeme 

moci vychutnat i příští rok. 

Bravo a děkujeme.

Mgr. Alena Gabaľová 

Informace pro rodiče 

Ředitelství Základní školy Roztoky po konzultaci se školskou 

radou vyhlásilo na dny 4. 5. 2009 a 29. -30. 6. 2009 tzv. ředitelské 

volno pro žáky školy. Učitelé v těchto dnech budou mít 

metodické semináře na téma Práce se žáky se Speciálními 

vzdělávacími potřebami a Hodnocení ve škole. Vysvědčení 

budou žáci dostávat v pátek 26. 6. 2009. 

Zároveň oznamujeme rodičům, že kvůli rekonstrukci školní 

jídelny v Žalově bude školní kuchyň zavřena od 1. 6. 2009. Žáci 

budou mít možnost docházet na obědy do jídelny v Roztokách za 

dozoru učitelů. Věříme, že tuhle situaci pochopíte. 

 Školní budova v Žalově v současnosti prochází větší změnou – 

výměny oken, malování, rekonstrukce kuchyně. Doufáme, že 

modernější budovu budeme mít již po prázdninách v září 2009.  

Mgr. Alena Gabaľová

 

Opět se hlásí NATAMA 

– náhradní táta a máma…

Není to tak dávno, co jsme dostali možnost otisknout v těchto 

novinách  článek Sdružení NATAMA,  týkající se náhradní 

rodiny, hledáme pěstouny, náhradní táta a máma. Vzhledem 

k tomu, že současně s touto tiskovou zprávou šlo ruku v ruce 

i odvysílání našich informací na rozhlasové stanici Regina 

Praha, začalo se nám ozývat  hodně lidí ochotných pomoci.

A tak naši pracovníci pracovali na plné obrátky, poskytovali 

informace, sjednávali schůzky. Přinášíme pro vás malou 

statistiku : průměr nových kontaktů byl již ke konci loňského 

roku cca 17 na měsíc. Konkrétně v listopadu to bylo 24 kontaktů, 

v prosinci 20 kontaktů. V lednu 41 nových kontaktů, z toho 11 

zájemců, což je opravdu hodně.
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Samozřejmě, že ne každý kontakt je „trefou do černého“, ale 

zájem je důležitý a nás potěšil, ukázal totiž, že osud dětí není 

veřejnosti lhostejný.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem, pracovníkům 

redakcí za ochotu s jakou pomohli dobré věci a samozřejmě vám 

čtenářům, kteří jste se na nás obrátili ať již s konkrétní pomocí 

nebo alespoň se žádostí o radu či informaci.

Věříme, že se okruh zájemců, ochotných pomoci dětem bude 

rozšiřovat a možná budete mezi ně patřit časem i Vy.

Za pochopení a spolupráci děkuje Sdružení NATAMA

Zveme vás s rodiči na dětský duatlon

Dětský duatlon se koná v neděli 24.5.2009 v lese Na Beckově 

u Líbeznic. Závod je určen pro děti a mládež ve věku do 16 let.

Jak se na závod přihlásit: 

1/ Mailem  -  viz propozice na : www.tuhon.info/ddb

2/ Telefonicky  - +420  602 212 144

3/ Osobně u registrace v den  závodu od 8:00-8:40 hodin

Každý účastník závodu musí být povinně vybaven cyklistickou 

přilbou. Účast na závodě je bezplatná.Bližší informace, přehled 

tras a podmínky účasti jsou uvedeny na :  www.tuhon.info/ddb

P. Mišoň

S tomíky pohádkovým lesem!

Letos mohou vyrazit děti od 3 do 6 let na cestu pohádkovým 

lesem už v sobotu 30. května. Začínáme tradičně v 10 hodin 

u torza Maxmiliánky (a dnes už také Koliby, bohužel). Čekání na 

start zpestří obří kolo, které otáčí dětmi, pak už mohou rodiče se 

svými svěřenci projít cca 3km dlouhou trasu plnou strašidýlek, 

princezen a dalších pohádkových postav. 

U startu bude připraveno malé občerstvení, zřejmě obvyklé 

buřtíky.

Tomíci připraví letos pohádkový les ve spolupráci s laskavými 

roztockými sponzory a také s Mateřským centrem Rožálek.

Takže - sobota 30. května v 10 hodin u Maxmiliánky!

(ton)

Kolotoč umění 

života a tradic

Co bylo?

Ohlasy na výstavu Svět Roztoky, 

portréty obyvatel Roztok z ateliérů 

Roztoče 

která proběhla ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy od 28. 

února do 5. dubna 2009.

 „Užili jsme si to jako na výstavě starých mistrů. Gratulujeme 

všem, kdo se dokázali v této uspěchané době k tomuto s dětmi 

zastavit.“

„Děkuji vám za nádhernou, zábavnou a roztomilou výstavu. 

Chodím na výstavy poměrně často, ale ani nevím, kdy naposledy 

mě nějaká tak nadchla, jako ta vaše. Myslím, že je hodně šikovných 

dětí, jako u vás v Roztokách, ale je hodně málo učitelů, kteří to 

dokážou objevit a z dětí dostat.“

Toto je jen výběr chvály z návštěvní knihy…

Výstavu portrétů navštívilo během března zhruba devět stovek 

návštěvníků.

Díla pocházela z Ateliér Joe Lady Krupkové- Křesadlové (autorka 

koncepce projektu) a Výtvarné dílny Sýkorka  Zuzany Sýkorové.

Marie Jelínková Ťupová

Scénický tanec v Roztokách

V pondělí 6. dubna 2009 se prostory hotelu Academic zaplnily 

malými tanečnicemi (a bylo i pár tanečníků), kteří své schopnosti 

prezentovaly na Krajské postupové přehlídce dětských skupin 

scénického tance pro Středočeský kraj pořádanou z pověření 

NIPOS ARTAMA Sdružením Roztoč za milé podpory 

supermarketu Albert a firmy Presco-Group a. s.

 Vzhledem k tomu, že pravidla přehlídek dovolují účast i souborů 

z jiných krajů, mělo zaplněné hlediště kongresového sálu možnost 

obdivovat kromě čtyř středočeských souborů (TK Po špičkách 

Roztoky, Rytmus Úvaly, ZUŠ Zruč nad Sázavou a TS Vodolenka 

Odolená Voda) i dva soubory z Prahy (ZUŠ Klapkova Praha 8 

a ZUŠ Lounských Praha 4). Choreografie byly odbornou porotou 

hodnoceny z pohledu pedagogického přístupu, tedy výběr námětu, 

hudby, tvořivé práce s dětmi, ale i choreografické invence 

vedoucích souboru. Nejzajímavější dílka pak byly navrženy na 

postup na celostátní přehlídku.

Přímý návrh na postup získal soubor ZUŠ Klapkova  Praha 8 

s choreografií Jako list. Tento soubor získal ještě návrh do širšího 

výběru s choreografií O létání. 

Ovšem ani domácí soubor TK Po špičkách nezůstal bez ocenění. 

II. skupině TK Po špičkách bylo uděleno Ocenění za pohybovou 

čistotu dětí v choreografii Padá snížek. I. skupina TK Po 

špičkách byla ohodnocena Za zdařilé uchopení abstraktního 

námětu (choreografie Moře) a Za osobité hledání vlastního 

tématu v choreografii Nesmysly, která zároveň dostala také návrh 

na postup do širšího výběru. Tím nakonec úspěšně prošla a 22. - 
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Musím však napsat i co se nelíbilo. Taneční skladba Ze života 

hmyzu  taneční skupiny RYTMUS III. z Úval v choreografii paní 

Sismilichové bylo svým vnějškovým pojetím na pomezí kýče. 

Realistické kostýmování berušek, vosiček, motýlků, včetně 

dlouhé housenky, ze které v úvodu všechny hmyzí druhy vylezly 

a na které choreografka vsadila všechno bez ohledu na snahu 

pohybově a tanečně vyjádřit námět není to, co bychom si jako 

taneční projev dítěte přáli. Vedle výše zmiňovaných příkladných 

vzorů ještě více vynikla povrchnost a ilustrativnost této skladby. 

Také Slavnost chryzantém téže skupiny a choreografky měla 

podobné rysy. 

Nerada bych své dojmy končila ostrou kritikou nebo nespoko-

jeností. Naopak. Z přehlídky v Roztokách jsem odcházela 

spokojená a středním Čechám držím palce do dalších 

samostatných inspirativních přehlídek dětského scénického 

tance.

Eva Zetová

autorka je taneční publicistka s dlouholetou zkušeností 

tanečního pedagoga

Cirkus GIROLDÓN v Roztokách

U roztockého zámečku se usídlil před 19. dubnem 2009 usídlil 

cirkus. A ne cirkus ledajaký, ale nejmenší toulavý divadelní 

cirkus v Evropě s domovem ve švýcarském Ticinu. Taková 

událost nemohla zůstat bez povšimnutí a tak jediné inzerované 

představení pro veřejnost nestačilo. Nakonec se hrálo pro velký 

zájem hned dvakrát.

Snad jen málokdo by řekl, že drobná paní a nesmělý pán Lenka 

Foletti - Machoninová (CZ) a Alberto Folleti (CH), kteří 

prodávali vstupenky jsou i hlavními aktéry celého představení 

o dvou klaunech a zlém panu řediteli. Energie se kterou tato 

dvojice hrála, zpívala, tančila, žonglovala a vodila louky byla 

neskutečná. Hrálo se česky v žánru klasické klauniády 

a představení bylo velmi lidské, technicky virtuózní, vtipné, 

vkusné, nezdlouhavé, možná jen pro děti mírně obhroublé, což 

ovšem chtě nechtě k pouličnímu divadlu patří.

Cirkus GIROLDÓN se stal zajímavým zpestřením sluneční 

dubnové neděle stejně jako vítaným programem pro děti ze ZŠ 

a MŠ v Roztokách v pondělím ránu.

Valná hromada Sdružení Roztoč

Ve středu 22. dubna 2009 se v Ateliéru Roztoče konala Valná 

hromada Sdružení Roztoč, které se měli možnost účastnit všichni 

členové sdružení.

Dle programu Valná hromada schválila výsledky zisku a ztrát za 

rok 2008, rozpočet na rok 2009 a podklady pro Výroční zprávu 

2008. Dále se tradičně ohlédlo zpět za akcemi v roce 2008, 

z nichž nejvýznamnějším počinem byl mezikulturní projekt 

Buďte tu doma, který si získal zájem návštěvníků a velmi dobré 

ohlasy (mozaiky africká, slovenská, ukrajinská, tvořivé dílny, 

26. května 2009 se tanečnice z I. skupiny TK Po špičkách 

zúčastní XXVI. Celostátní přehlídky dětských skupin 

scénického tance v Kutné Hoře, kterou pod záštitou MKČR 

pořádá NIPOS ARTAMA Praha.

ZuS

Několik poznámek ke krajské postupové přehlídce 

Středočeského kraje v Roztokách

Ráda jsem přijala pozvání organizátorů na první samostatnou 

přehlídku dětského scénického tance Středočeského kraje. Byla 

jsem potěšena i proto, že se konečně tento kraj odpoutal od 

společných přehlídek s Prahou. Je to, domnívám se, dobře pro 

obě strany, neboť počet představení na společných přehlídkách 

byl neúnosný a jak pro diváky, tak i pro vystupující a porotu 

téměř nezvládnutelný. A jak se na samostatné přehlídce 

potvrdilo, mají i střední Čechy v tanci své samostatné místo 

a mají co říci.

Celkově mám radost z toho, že většina dětí slyší hudbu a tančí 

s chutí. 

Moc mě potěšila hned první skladbička Jablíčková, nejmenších 

dětí. Na základě řízené improvizace ji vytvořila Zuzana 

Smugalová s III. skupinou TK PO ŠPIČKÁCH z Roztok. Děti ji 

zatančily citlivě a přirozeně. Zuzana Smugalová ovládá metodu 

pěstování přirozené muzikálnosti, jak ukázala i další vystoupení 

TK PO ŠPIČKÁCH. 

V souvislosti s další skladbou bych se ráda zmínila o mnohokrát 

zmiňovaném tématu využití rekvizity v tanci.  Pro mne příkladné 

bylo ve skladbě Mirky Eliášové a jejich žáků z TO LŠU Praha 

8 Klapkova  Jako list. Ve skladbě bylo využito snad všech 

myslitelných možností, jak obyčejný list papíru využít 

k pohybovým variacím. Od mnoha způsobů držení, přenášení, 

hry až po tanec ve kterém pohyb a list tvoří jeden celek.  Druhým 

vzorovým příkladem byly Židle téže skupiny a téže choreografky 

opět s bohatým využitím k taneční hře. Naproti tomu ve skladbě 

Alou ovečky spát TS VODOLENKA z Odolené Vody 

choreografky Tamary Bučkové bych očekávala, že peřinky 

mohly více sloužit i ke hře. Také ve skladbě Pod mořskou 

hladinou I. skupiny TK PO ŠPIČKÁCH, kde měly závoje 

navodit atmosféru věčně se pohybujícího moře nebo 

podmořských živočichů, ale nepodařilo se to zcela přesvědčivě. 

Naopak v Ukolébavkách II. Skupiny TK Po špičkách děti 

s velkou přirozeností láskyplně usávaly své panenky, aniž by 

měly jakoukoli rekvizitu. Poučení zní, že přesvědčivý pohyb 

mnohdy může nahradit konkrétní předmět.

Od rekvizit nyní k prostoru. Velmi se mi líbilo O létání TO ZUŠ 

Praha 8 Klapkova v choreografii Mirky Eliášové. Její žákyně 

jsou výborně pohybově i rytmicky připravené, mají výborně 

vypracovaný taneční kontakt. Škoda jen že malý prostor 

divadelního jeviště bránil dětem v rozletu. Ráda konstatuji, že 

i v ostatních vystoupeních se objevily pěkné nápady tu lépe, tu 

hůře vyjádřené.

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc



25

Zahradní slavnost, vydání malé brožurky o projektu).

Zhodnotily se akce, které se zatím uskutečnily v roce 2009 

a pohled do budoucna dal jasnější obrysy domu volnočasových 

aktivit v Roztokách na jehož realizaci se společně s městem 

Sdružení Roztoč podílí. 

Vrcholem Valné hromady bylo slavnostní předání ocenění – Řádu 

zlaté pracičky, kterou pro za rok 2008 obdrželi Martina Krátká 

a Jaromír Sléha a udělení čestného členství Tomáši Novotnému.

Celý program pak zakončila neformální diskuze s promítáním 

fotografií Josefa Mirovského z akcí roku 2008.

Co bude?

Zahradní slavnost

Srdečně zveme všechny malé i velké na tradiční oslavu konce 

školního roku, na které se představí děti z uměleckých kroužků 

sdružení Roztoč s ukázkou své celoroční práce a bohatý 

doprovodný program nabídne dětem i dospělým zajímavá 

divadelní představení, hudbu, hry i hrátky, občerstvení a další 

překvapení.

23. června 2009 

Přehled akcí Sdružení Roztoč pro květen 

a červen

23.6.

Zahradní slavnost

Tradiční oslava konce školního roku 

Pravděpodobně zahrada ZŠ Roztoky

Veškeré podrobnosti o uvedených i dalších akcích Sdružení 

Roztoč 

naleznete na www.roztoc.cz

Připravila: Zuzana Smugalová

Exkurze u hasičů

22. dubna 2009 podniklo MC Rožálek další zajímavou akci. Toho 

středečního odpoledne nám přálo počasí i štěstí - široko daleko 

nebylo zrovna pomoci hasičů potřeba, a tak jsme si mohli dosyta 

vychutnat exkurzi u Hasičského záhranného sboru v Roztokách. 

Děti se sešly v opravdu hojném počtu a úderem čtvrté hodiny byla 

sirénou návštěva oficiálně zahájena. Páni hasiči předváděli svůj 

profesionální um, ochotně odpovídali na všechny zvídavé otázky 

a neúnavně se starali o malé zvědavce. Ti doslova hltali všechny 

ukázky hasičské práce i záchranářské techniky a bez váhání 

využili nabízené možnosti vyzkoušet si "nanečisto" řízení 

opravdového hasičského vozu a hašení hadicí. Na závěr každý

z dětských návštěvníků obdržel malý suvenýr, který si - jak víme

 z důvěryhodných zdrojů - někteří nadšenci večer vzali s sebou 

i do postýlky. Za odpoledne plné zážitků a hlavně za 

nefalšovanou dětskou radost patří všem členům hasičského 

sboru, kteří se nám tak obětavě věnovali, velký dík.

Ivana Pásztorová

ABC academy

Od září 2009 bude v Roztokách u Prahy otevřena nová pobočka 

anglické jazykové školky ABC Academy, která úspěšně působí 

v Praze již 7 let.

Nadstandardní soukromá školka ABC Academy vytváří pro děti 

příjemné rodinné prostředí, ve kterém probíhá výuka výhradně 

v anglickém jazyce a to prostřednictvím zkušených a školených 

lektorů z USA, Velké Británie i dalších anglicky mluvících zemí. 

Snažíme se maximálně využít a prohloubit schopnost malých 

dětí se zcela přirozeně a nenásilně naučit cizímu jazyku 

podobným způsobem, jakým se učí svůj mateřský jazyk. ABC 

Academy nabízí individuální přístup k dětem i ke každé rodině. 

Pracujeme s malými skupinkami žáčků - jeden učitel se plně 

věnuje pouze 6 dětem. Výuka probíhá nenásilnou formou - 

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
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Boyden terapie. Uslyšíte o potřebě místa, výživy, podpory, 

ochrany a limitů – tentokrát z trochu jiného úhlu. Cena : 170Kč / 

akci. Přihlášky a více info přímo u lektorky MUDr. Zuzany 

Lebedové tel. 606 444 106, e-mail: zuza.lebedova@volny.cz. 

„LETNÍ REJDĚNÍ V ROŽÁLKU “ 

Kdy a Kde? v sobotu 6.6. od 16-17.30h na zahradě ZŠ (v případě 

nepříznivého počasí v tělocvičně u Rožálku).

Co? tentokrát se ve skotačivém rytmu reprodukované i živé 

hudby vyletníme a připravíme na prázdninové radovánky. 

Chybět nebude ani tvořivá chvilka, herna pro nejmenší 

a občerstvení. Abychom si to všechno pěkně užili, nezapomeňte 

na pohodlné oblečení a za nepěkného počasí též přezůvky pro 

děti a nejlépe i pro sebe. Pokud však počasí dovolí, rejdit budeme 

tentokrát venku na zahradě ZŠ. Obvyklý příspěvek na akci 50,- 

Kč. Na setkání s Vámi a Vašimi dětmi se opět těší DJ Blánč A 

spol. ! 

V květnu připravujeme doprovodný program pro malé děti 

k akcím různých roztockých organizátorů (Středočeské 

muzeum, Tomíci, Základní škola...) a dovolujeme si Vás tímto co 

nejsrdečněji pozvat na: 

„ZÁMEK PLNÝ LOUTEK“ 

– dílnička pro nejmenší, divadlo, výstavy 

Kdy? v sobotu 16.5. od 14hod dílnička, od 15h divadlo Teatro 

Truhla a jejich netradiční zpracování pohádky Jamese Joyce 

„Jarní rejdění“ proběhlo v sobotu 25.4. - Míša 

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc

upřednostňujeme nedirektivní přístup, který v dětech 

nepotlačuje vývoj jejich přirozené osobnosti či individuální 

vlohy. Jazykové lekce, ve kterých nechybí zpívání a nejrůznější 

hry, prokládáme odpočinkem i dalšími zajímavými aktivitami, 

jako je výtvarná výchova, keramika, flétnička, jóga, plavání atd. 

Děti se baví, učí se anglicky a zároveň rozvíjíme jejich přirozený 

talent. Několikrát do roka jezdíme na zimní i letní tábory, kde se 

děti učí větší samostatnosti. Na konci každého pololetí pořádáme 

divadelní představení v angličtině hrané dětmi, pro rodiče tak 

vzniká jedinečná možnost sledovat zdokonalování našich žáčků 

v tomto jazyce. 

Nová pobočka ABC Academy v Roztokách sídlí v krásné vile, 

která má vlastní tělocvičnu, bazén, velkou zahradu a v její 

blízkosti se nachází dětské hřiště. Školka  Vám bude k dispozici 

od pondělí do pátku 8 – 17,30 hod. 

Zájemcům nabízíme možnost se přijít podívat na způsob naší 

výuky do zavedené pobočky, která se nachází v Praze 3. Více 

informací naleznete na www.abcacademy.cz.

L. Matějková

MATEŘSKÉ CENTRUM 

    Roztoky u Prahy

KVĚTEN A ČERVEN S ROŽÁLKEM : 

„ODPOLEDNÍ KERAMICKÁ DÍLNA“ 

Kdy a Kde? dva úterky 12.5. a 19.5. vždy od 16.30-17.30h 

v herně MC Rožálek.

Co? první úterní odpoledne vymodelujeme „reliéf“ – děti mohou 

modelovat, válet, vykrajovat z keramické hmoty. Druhé 

odpoledne věnujeme „glazování“ – vaše již vypálené výtvory 

omalujeme a necháme znovu vypálit. Zájemci hlaste se, prosím, 

předem – kapacita omezena. 

Za kolik? 150Kč pro členy nebo 160Kč pro ostatní – celkem za 

oba dva dny.

„ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ DĚTÍ“ 

Kdy a Kde? v úterý 19.5. od 15h v herně MC Rožálek nebo na 

trávníku před hernou.

Co? povídání o tom, co je pro Vás a Vaše děti zdravé a jak tím 

obohatit svou kuchyni, jak pomoci úpravou jídelníčku při 

alergiích, astmatu, opakovaných zánětech atd. Vstupné: zdarma. 

SEMINÁŘ „PÉČE O VLASTNÍ POTŘEBY“

Kdy a Kde? v pátek 29.5. od 18.30-20.30h v herně MC Rožálek

Co? Podobně jako při seminářích věnovaných dětem se na 

potřeby, tentokrát matek, budeme dívat mj. z pohledu Pesso-
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„Kočka a čert – pobaví malé i velké diváky

Kde? na zámku v Roztokách

„DĚTSKÝ DEN NA ZAHRADĚ ZŠ“ 

– den plný her a zábavy. Rožálek připraví zázemí pro miminka a 

hrací koutek se soutěžemi pro malé děti. 

Kdy? v pátek 29.5. od 10h do večera, více sledujte na letáčcích po 

městě.

„POHÁDKOVÝ LES“ 

– tradiční akce roztockých Tomíků pro děti od 3-6let, ke které se 

letos připojujeme s doprovodným programem pro nejmenší děti. 

Kdy a Kde? v sobotu 30.5. v 10h sraz u Maxmiliánky v Tichém 

údolí

V rožálkovském harmonogramu se nově objevily „HRÁTKY 

S ANGLIČTINOU“ v pondělí odpoledne či středu 

dopoledne a naopak zmizelo čtvrteční „Relaxační cvičení 

pro ženy“ - nyní dopřáváme tělu pohyb venku na čerstvém 

vzduchu. 

Naviděnou v rozkvetlém květnu se těší Vaši Rožálci ! 

www.rozalek.cz, Tel: 606842157, Email: 

centrumrozalek@seznam.cz

Den dětí na školní zahradě

Základní škola Roztoky a sdružení Roztoky – město pro život 

Vás zvou na Den dětí v pátek 29.5.2009 od 10 hodin  na zahradě 

školy.

Program:

10:00  zahájení (kolotoče, skákací hrad)

10:15  loutkové divadélko pro nejmenší (Petra Zwinz)

11:00  Honza  a drak  (loutkové divadelní představení Jana 

Hrubce)

12:00  policie, záchranáři - ukázky sebeobrany, první pomoci

14:00  Beruška Band – zpívání a tancování

15:00  Aerobic junior – ukázka vystoupení Sokol Roztoky

15:30  Tři pohádky na dobrý den (Divadlo pohádka)

17:00  k tanci a k poslechu hraje country kapela Přehmat

Doprovodný program: malování na obličej (Monika Lainová), 

dopoledne výtvarná dílna žáků ZŠ, dětský koutek pro miminka 

a batolata – Rožálek – hrátky a minisoutěže a mnohé 

další.

Občerstvení pro malé i velké – zmrzlina, cukrová vata, limo, 

pivo, káva. 

Akce je pořádána s využitím grantu města Roztoky.

Vlaďka Drdová
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Areál TJ SOKOL Roztoky, Tyršovo nám., 

16.00 – 24.00 hodin

A je tu další ROZKŘIK!, přátelé, to nám to ale letí…

Pro velký úspěch budeme opět u Sokolů, kterým děkujeme, stejně 

jako městu Roztoky za jeho podporu festivalu.

A co nás nyní čeká? 

Můžete se těšit na JABLKOŇ, klasiky svého žánru; na slovenské 

LONGITAL, jen dvojici muzikantů, jimž to ale zní úžasně, jako 

kdyby hrál celý orchestr; na HM a jejich nápaditou hudbu 

s krásnými texty, např. od Ortena.

Bude zde toho ještě víc, vše se právě tvoří a dolaďuje.

Máme připraveno i jedno „orientálně taneční“ překvapení. 

Kompletní program se dozvíte z plakátů, letáčků či 

www.rozkrik.cz.

Samozřejmostí bude opět kvalitní občerstvení - tak to hezky 

rozkřikněte, poznamenejte si termín do svých diářků a nenechte si 

to ujít!

Těšíme se na Vás,

Vít Kahle 

producent festivalu ROZKŘIK

Pece byly standardní výbavou zahloubených domů prvních 

Slovanů na našem území (6. – 7. století). Stavěny byly z místní 

horniny – drobů a jejich váha přesahovala několik set kg. Jádro 

bylo sestaveno z velkých kamenů okolo obdélníkového topeniště, 

vstup kryl vodorovný překlad a těleso bylo jednoduše zaklenuto. 

Před pecí stávala dřevěná konstrukce na sušení oděvů a do podlahy 

byla zapuštěna nádoba na vodu či potraviny. V interiéru nacházíme 

též žernovy na mletí obilí. Pece sloužily k otopu a příležitostně jako 

kamna saunová. Nález miniaturní pece pod podlahou domu 

dokládá jejich úlohu v rituálech spojených s domácími kulty. Tento 

nález umožnil studovat vnitřní konstrukci pece pomocí 

počítačového tomografu. Fotografie ukazuje vnitřní konstrukci 

pece, uprostřed stojí pec v podobě, jak byla zachycena výzkumem 

a vlevo je rekonstrukce původního vzhledu.

Pec uprostřed nebyla při archeologickém výzkumu rozebrána, ale 

ze stran odkryta, zafixována do železného rámu a podhrabána. 

Následně byla v dřevěné bedně jeřábem transportována do 

expozice Kamenné pece časně slovanských domů, která vznikla 

jako dílčí část malého muzea archeologie v areálu Státního ústavu 

radiační ochrany v Praze 4-Nuslích, Bartoškova 28.

 Zásluhu o zpřístupnění veřejnosti má především Státní úřad pro 

jadernou bezpečnost, kancléř ing. Karel Klouda,CSc. MBA, 

z jehož podnětu expozice vznikla. Děkuji za jeho souhlas 

s uveřejněním části textu a možností fotografovat. Už budete mít 

cestu do Nuslí, navštivte  „naše“ slovanské pece.

Renáta Kolářová

Velké umění v Husově sboru

Na velkou uměleckou produkci v Husově sboru v Roztokách 

pozval článek v minulém čísle Odrazu z pera emeritního 

generálního ředitele České filharmonie pana Ladislav Kantora; ti 

kteří na koncert dne 19. dubna přišli, velké umění zažili. Arte Miss 

Trio - paní Adéla Štajnochrová, housle, Jana Holmanová, klavír, 

Petra Malíšková j.h., violoncello, ve všech ohledech svému jménu 

činily čest. Toto jméno lze přeložit doslovně, totiž „dámské 

umělecké trio“, avšak lze je i vyložit v symbolickém smyslu 

„Artemis Trio“, což znamená trio bohyně ženské krásy Artemis. 

Program koncertu byl sestaven také z různých ohledů: nabízel 

skladby českých klasiků Smetany a Dvořáka, pro interpretky i trio 

jako celek vděčné, a pro posluchače zajímavé. Známe Smetanovo 

Duo Z domoviny (Moderato, Andantino) lahodnými melodiemi 

soustředilo posluchače a dalo vyniknout sonornímu 

zvukuhouslistky paní Adély Šnajnochrové. Violoncellové skladby 

Antonína Dvořáka Klid op. 68/5 a Rondo g-moll op.94 z roku 

1893, z doby Dvořákova amerického pobytu(1892-95) umožnily 

violoncellistce Petře Malíškové ukázat kantilénu i virtuozitu. 

V závěru zaznělo klavírní trio g-mol, v němž vynikla souhra 

i náročný klavírní part paní Jany Holmanové. Bedřich Smetana trio 

komponoval jako vzpomínka na smrt své dcerky Bedřišky; sáhl do 

hudební hloubky, předtím (ale i potom) v české hudbě neslýchané. 

Provedení stalo se komposičním i interpretačním vrcholem 

mimořádné umělecké produkce. Posluchači se v duchu hudby 

dotýkali mezných bodů života - zrození i smrti. Posluchači 

v Husově sboru prožili hudební očistu a osvěžení svých duší 

Dámy, blízké ve všech ohledech bohyni krásy, provedly trio 

nezapomenutelně krásným způsobem. Byla to v kompozici 

i v provedení musica spiritualis- duchovní hudba, či hudba z duše 

pro duši. Gratis – díky i pořadatelům. 

Zdeněk Kučera

Kde najdeme kamenné pece 

z Roztok u Prahy?

Jak vypadaly časně slovanské vesnice?

Většina vesnic v úrodných částech středních a severozápadních 

Čech byla tvořena několika domy v půlkruhu či shluku a počet 

obyvatel nepřesahoval 30 až 40 v jedné vesnici. Výjimku 

představují Roztoky u Prahy, kde bylo archeologickými výzkumy 

v 80. letech 20. století a dále v letech 2006 – 2008 (přeložka silnice) 

odkryto nejrozsáhlejší sídliště ve střední Evropě, srovnatelné 

pouze s některými lokalitami na Ukrajině. Počet obyvatel několika 

generací lze odhadovat na stovky a postupně zde vzniklo přes 600 

domů.

KULTURA
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Komorní smíšený pěvecký sbor

R O S A
si Vás dovoluje pozvat na 

K O N C E R T
23. 5. 2009 v 18.00 hodin

Středočeské muzeum

Síň Zd. Braunerové

Roztoky u Prahy

Na programu jsou skladby autorů:

Chrudimský kancionál, Antonín Dvořák, Javi Busto,

Antonín Tučapský, Zdeněk Lukáš 

Diriguje

Lukáš Kovařík

Vstupné dobrovolné

Zábava pro malé i velké

V neděli 29.3. 2009 proběhl v hotelu Academic 

Dětský maškarní rej s Beruška Bandem. Sál byl 

zcela zaplněn dovádějícími dětmi v úžasně 

nápaditých maskách a kostýmech. Hrálo se, 

tančilo, zpívalo a soutěžilo ne o stošest, ale nejméně o stosedm.

O měsíc později – 26. dubna odpoledne mohly děti shlédnout 

klasickou pohádku Zlatovláska v podání Divadla Pohádka. Tento 

divadelní soubor účinkoval v Roztokách již podruhé, a protože se 

nám jeho hraní vždy velmi líbilo, pozvali jsme je i na Dětský den 

29.5. na školní zahradu.

Večer pak si přišli na 

své příznivci jardného 

humoru. O své zážitky 

nejen z natáčení pořadu 

Nikdo není dokonalý se 

s námi přišel podělit 

známý televizní bavič 

Jiří Krampol a jako 

obvykle nezklamal 

a  p ř i c h y s t a l  n á m  

in tenz ivní  cv ičen í  

s bránicí.

Všechny programy 

proběhly s podporou 

grantu města Roztoky, 

z a  k t e r ý  u p ř í m n ě  

děkujeme.

Jaroslav Drda

Vydaření velikonoční beránci v Husově 

sboru 

Sluníčko v neděli 5.4. krásně svítilo a na farní zahradu přišly celé 

rodiny podívat se na živá zvířátka (ovečky, oslík, králíčci 

a slepičky). V 15 hodin jsme zahájili výstavu velikonočních 

beránků. Kouzelné exponáty vyrobily nejen děti, ale i dospělí. 

Zúčastnili se : Mateřská škola Havlíčkova – Motýlci,  Mateřská 

centra Rožálek a Rybička, Komunikační centrum Lexik, ZŠ 

Roztoky, Magdala - Klub šikulků a další samostatní tvůrci malí 

i velcí. Vystavovali jsme i výrobky z velikonoční dílny, která 

proběhla 2.4.2008 pod vedením Petry Drbalové.

Po prohlídce výstavy děti shlédly představení loutkového 

divadélka Petry Zwinz, které je zcela vtáhlo do děje 

minipohádek. Nakonec se děti rozeběhly po farní zahradě, aby si 

každé našlo svého perníkového velikonočního beránka.

Děkujeme paní Heleně Chvojkové a Petře Drbalové za pomoc při 

instalaci výstavy, panu Václavu Laštovkovi za zapůjčení oveček 

a oslíka, panu Františku Honsovi za zapůjčení slepiček 

a králíčků, panu Durdoňovi za zapůjčení ohradníků na výběh 

zvířátek a společnosti Stádlecký perník za darování perníkových 

beránků.

Jarmila Kučerová a Vlaďka Drdová
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Koncert učitelů ZUŠ Roztoky 

Koncerty učitelů pro mne mají zvláštní půvab. Vycházím 

z předpokladu, že si učitelé při výběru skladeb zvolí skladbu 

takovou, která má přinést interpretovi potěšení a posluchači 

přesvědčující sdělení. Moje vyjádření není tedy hodnocením 

celého koncertu, ale pozastavením se nad některými skladbami 

a výkony, které mě osobně nejvíce zaujaly.

Především to platí o Třech lidových písních, které pro kytarové 

trio /P. Elicerová, P. Hladíková, I. Masnicová/ upravil A. Košťál. 

Úcta k úpravě i provedení vedoucího hlasu a citlivě vedených 

doprovodů byla zřejmá a promyšlená. Další mé pozastavení se 

týká výběru z písní v lidovém tónu od B. Martinů, které 

přesvědčivě a s hlubokým procítěním přednesla A. Pavlíková. 

Třetím mimořádným zážitkem byla pro mne skladba N. Čajkina - 

Passacaglia, ve které vystoupila ve hře na akordeon M. Fukasová. 

Při velké technické obtížnosti skladby a s úctou k potřebnému 

pathosu podal interpretka excelentní výkon a sklidila zasloužený 

ohlas publika. Mimořádně mě zaujal i citlivý klavírní doprovod 

N. Hellera. Výkony všech učitelů svědčí o odpovědném přístupu 

k takovéto akci.

Ještě malá poznámka na závěr: Koncerty žáků ZUŠ bývají hojně 

navštíveny, pokud v nich mohou shlédnout rodiče své ratolesti při 

veřejném vystoupení. Domnívám se, že je škoda, že si tentokrát 

cestu na koncert nenašlo více zájemců. Mám na mysli především 

žáky hudební školy, kteří tak mohli poznat své učitele i v jiné roli 

nežli kantorské, kdy je zasvěcují do technických a výrazových 

možností paní hudby.

Václav Pavlík

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy a občanské sdružení 

Salon Zdenky Braunerové

pořádají v areálu zámku Středočeského muzea v Roztokách 

u Prahy dne 17. května 2009

Salon Zdenky Braunerové potřetí…

15.00 – 16.00, nádvoří zámku 

Zahájení výstavy výtvarných prací žáků ZŠ náměstí Interbrigády, 

Praha 6. Výstava tentokrát ne ve škole na půdě, ale na zámku.

Součástí programu je vystoupení žákovského souboru a malá 

módní přehlídka.

16.00 – 16.30, nádvoří zámku

Módní přehlídka mladých návrhářů ze Střední odborné školy 

oděvní v Praze-Holešovicích za doprovodu skupiny afrických 

bubnů při občanském sdružení Roztoč.

17.00 – 18.00, koncertní síň

Podvečerní operní galakoncert sólistů Státní opery a Národního 

divadla. Vystoupí Veronika Hajnová, Roman Vocel a Zdena 

Kloubová.

V rámci programu proběhne dražba z děl umělců Jana Růžičky 

a Marie Baštové, pořádaná občanským sdružením Salon ZB. 

Získané prostředky jsou určeny na dobročinné účely.

Po celý den možnost občerstvení v areálu Středočeského muzea. 

V případě nepříznivého počasí se venkovní program bude konat 

v prostorách zámku. 

Příští Salon Zdenky Braunerové – Jiřinkové slavnosti: 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy dne 13. 9. 2009

M. Šášinková a Z. Kloubová

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy zahájilo dne 29. dubna 

2009 výstavu 

Svět dětí na šlechtických sídlech. 

Kromě návštěvníků z řad veřejnosti se vernisáže účastnili zástupci 

institucí, jejichž sbírky jsou na výstavě představeny, např. ředitel 

NPÚ, ú. o. p. Brno 

PhDr. P. Kroupa, ředitelka NPÚ, ú. o. p Ústí nad Labem Mgr. 

E. Balaštíková, ředitel Státního okresního archivu Nový Jičín 

PhDr. K. Chobot a další. 

Středočeské muzeum děkuje žákům Základní umělecké školy 

Roztoky (T. Drábek a M. Čechová,  G. Bělonohá,  

L. Karbusová, D. László, M. Gotschalková, A. Hrabalová

M. Gaisl) pod vedením ředitele MgA. B. Šlégla a učitelek M. 

Dostálové, H. Šulcové a P. Hladíkové za příjemnou hudební 

produkci s vhodně zvoleným repertoárem. 

M. Šášinková
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Zobcová flétna a kytara – G. Bělonohá,  L. Karbusová

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás zve na netradiční 

zpracování pohádky Jamese Joyce 

"Kočka a čert" 

16. května v 15 hodin, hraje Teatro Truhla

vstupné 100 a 50kč

Jednoduchý příběh zasazený do malého města rozkládajícího se 

na dvou březích řeky zdá se být banální až do chvíle, kdy 

nabubřelý starosta uzavře smlouvu o stavbě mostu spojujícím oba 

břehy se samotným čertem. A více už prozradit nemůžeme. Jen to, 

že divadlo zaručeně pobaví malé i velké diváky.

Výstavy, které můžete v muzeu navštívit: 

Loutky z dílny Marionety Truhlář 

Cesty ornamentu

Malé vodní toky 

a nově otevřenou výstavu Svět dětí na šlechtických sídlech.

Marie Jelínková Ťupová

Africký tanec 

- nedělní taneční semináře

Neděle 17. 5. 2009 - Taneční sál ZUŠ Roztoky (vedle 

knihovny) 

Vybrat si můžete ze dvou bloků: 

l. od 13.00 – 15.00 h

ll. od 13.00 – 15.00 h

Cena za dvouhodinový blok je 300. –Kč

Není nutný partner/ka, jen pohodlné oblečení a obuv

S africkým tancem, který je velmi uvolňující jak pro tělo, tak 

pro duši nás s doprovodem živého bubeníka  seznámí Hanka 

Říhová.

Připravujeme:    7. 6. SALSA:    I. 13.00 – 15.00,    II. 16.00 – 

18.00

Info a přihlášky:

V.Drdová                                                               H.Chvojková

Tel.: 606 893 292                                             Tel.: 607 148 208

E-mail: v.drdova@volny.cz         E-mail: helenach@seznam.cz 

Bolí Vás záda? 

Stále cvičíme Kocouří cviky!

- oscilační metoda zdravotní tělesné výchovy, která je určena 

všem bez rozdílu věku, kteří chtějí dát vale bolestem zad, 

nehezkému držení těla, ztuhlosti, skoliose a jiným potížím.

Účinek cvičení zaměřených přímo na pohybový systém je 

podpořen cvičením zaměřených na práci s dechem a ener-

getickými drahami.

Cvičíme každou neděli od 19 a 20 hod. v tanečním sále ZUŠ, 

Jungmanova ul., až do 7.června. V září budeme pokračovat, 

proto zveme mezi sebe nové zájemce. Můžete začít hned nebo si 

přijďte zacvičit na ukázkovou hodinu 7.června od 18.30. Tato 

hodina je bezplatná.

Těšíme se na Vás   

Paedr.Olga Chválová - lektorka

Vlaďka Drdová

(info a přihlášky 606893292)

Přijímání dětí do ZUŠ

Vážení rodiče, milé děti, ZUŠ V Roztokách opět přijímá děti do 

všech tří oborů.

Jako každý rok, i ve školním roce 2009/2010 přijímáme 

převážně děti, které nastupují do 1. tříd ZŠ. V přípravném 

ročníku hudebního oboru se děti budou učit zpívat, ovládat 

rytmus a naši učitelé jim poskytnou základy hudební nauky tak, 

aby mohly dále rozvíjet své nadání. Mimořádně nadané děti 
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mohou být již v předškolním věku zařazeny do individuální hry 

na některé hudební nástroje. Rádi uvítáme i děti starší, které mají 

zájem a chtějí se učit hrát na některý z řady hudebních nástrojů 

(klavír, housle, violoncello, kytara, elektrická kytara, flétna 

zobcová i příčná, klarinet, saxofon, akordeon, trubka, lesní 

roh, pozoun, zpěv).

Do pěveckého sboru přijmeme větší počet dětí. 

Do literárně - dramatického oboru přijmeme omezený počet 

dětí bez logopedických vad. 

Taneční obor poskytuje každému žákovi základy odborného 

pohybového vzdělání. Vede k návyku správného držení těla 

a vedení pohybu dítěte. Cílevědomě pěstuje schopnost 

koncentrace. Citlivým pedagogickým vedením a působením 

hudebního doprovodu rozvíjí taneční obor emoční 

a intelektuální složku dítěte, jeho představivost, vnímavost, 

prostorové cítění a tvůrčí schopnosti. Systematickou taneční a 

pohybovou průpravou zároveň zvyšuje tělesnou a duševní 

kondici žáků a směřuje k rozvoji tělesné a duševní harmonie. 

Hlavním předmětem TO je současný tanec, dále tanec lidový 

a základy klasického tance. 

Taneční přípravka a předpřípravka - je zaměřena na rozvoj 

pohybových schopností a spontánního tanečního projevu u dětí. 

Utváří návyk správného držení těla v statických a kinetických 

polohách. Rozvíjí hudební cítění - rytmus, melodii, dynamiku. 

Taneční cítění - techniku pohybu, vnímavost a fantazii. Pokládá 

tak pevný základ pro další pohybový vývoj každého dítěte. Do 

tanečního oboru přijmeme děti od 6 let, do přípravky děti od 

5 let.

Od září 2009 nově otevírá Jana Hudečková předškolní 

pohybovou výchovu tzv. předpřípravku pro děti od 3 let 

(1 vyučovací hodina za týden).

Přijímání dětí pro školní rok 2009/2010 probíhá do konce 

měsíce června v hlavní budově ZUŠ v Roztokách, Jungmannova 

143 každý pracovní den po 15.00 hod. u MgA. Aleny Pavlíkové 

tel. 220 910 751. Taneční obor u Jany Hudečkové každou středu 

odpoledne v Tanečním sále ZUŠ Jungmannova 1020.  

V základní umělecké škole Roztoky vyučují učitelé s odbornou 

aprobací na jednotlivé obory a dlouholetou pedagogickou praxí.

MgA. Bohumír Šlégl, ředitel ZUŠ

Koncert učitelů

16. dubna se v Síni Zd. Braunerové uskutečnil Koncert učitelů 

ZUŠ Roztoky. Po dvou letech se roztocké hudební veřejnosti 

představili naši učitelé v roli koncertních umělců. Koncert měl 

velmi dobrou úroveň posluchači náležitě oceněnou a naši učitelé 

opět prokázali, že umí nejen učit hrát, ale i sami také své umění 

předvést. 

Bohumír Šlégl

KULTURA, INZERCE
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Zahájení provozu víceúčelového hřiště 

s umělým povrchem

V sobotu, 11. dubna 2009 byla slavnostně přestřižena páska ing. 

J. Prokešem, starostou TJ Sokol v Roztokách u Prahy. Členové 

Sokola, základní škola a široká veřejnost dostali k užívání hřiště 

pro sportovní aktivity přímo v centru města. 

TJ Sokol získal na toto hřiště dotaci od MŠMT v březnu 2008, po 

administrativním řízení začala výstavba koncem srpna 2008. 

Kolaudace hřiště proběhla v lednu 2009.

(další foto jsou umístěny na http://sokol-roztoky.czechian.net 

včetně Provozního řadu a ceníku).

Jsme rádi, že veřejnost navštěvuje náš areál, od těch nejmenších 

v kočárku počínaje až po seniory. Proto bychom chtěli dobudovat 

i odpovídající zázemí. Malé dětské hřiště, lavičky, místo pro 

petanque či malou lezeckou stěnu.

Budeme i nadále usilovat o získání dotací na dobudování 

odkanalizování části areálu v návaznosti na vybudování šaten, 

sprch a WC pro všechna venkovní hřiště (víceúčelové, antukové 

a na plážový volejbal) i vybavení víceúčelového hřiště umělým 

osvětlením.

A samozřejmě znovu budeme žádat o dotaci na rekonstrukci 

atletické dráhy s umělým povrchem a přilehlých sektorů.

Obracíme se na Vás, vážení občané i místní firmy, se žádostí 

podpořit volnočasové aktivity v našem městě. Pokud se chcete 

nějakým způsobem podílet na spolufinancování těchto 

plánovaných akcí, prosím, kontaktujte nás. 

Snažíme se náš areál otevřít veřejnosti, samozřejmě pod 

dohledem správce, ale jsme zklamáni, když vidíme, jak někdo 

záměrně ničí náš majetek.

Sportu zdar a vítán ten, kdo v dobrém přichází!

Renáta Kolářová

jednatelka TJ Sokol Roztoky u Prahy

Soutěž v Junior Aerobiku 

Dne 4.4.2009 jsme se již třetím rokem zúčastnili soutěže v Junior 

Aerobicu v Komárově a opět jsme bodovali!

(jedná se o nepostupovou soutěž jednotlivců, kteří cvičí podle 

lektora)

Naše roztocké reprezentantky - zprava: Valerie Sazková, 

Adéla Kabrhelová, Petra Drdová, Eliška Urbánková, Zuzana 

Stezková a Magdaléna Holasová

Všem moc blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci.

Andrea Trnková, 

trenérka TJ Sokol Roztoky
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Jak se stát prvním

Je to docela jednoduché, alespoň na zastávce autobusů PID na 

náměstí směrem na Prahu. Je tam nové uspořádání. Sloupek 

s jízdními řády a placka ČSAD, což oboje značí místo, kde má 

zastavit autobus, z desítek let obvyklého místa se přesunuly o cca 

10 m výš, tj. mimo čekárnu a také mimo přístřešek. Takže když 

fronta stála jako obvykle a já jsem byl asi patnáctý, tedy na 

Mamince. Maminkám 

(dnes již prababičkám)

Nad naším městem přeletělo již více než šedesát květnů. Byl to 

tenkrát překrásný květen, kdy skončila ta druhá veliká válka. Za 

onen čas byly popsány nepředstavitelné hory papíru. Na tom 

papíru bylo popsáno hrdinství vojáků, námořníků, letců, obou 

stran front. Byla zachycena bystrost generálů a moudrost státníků. 

Nebyla však popsána jediná stránka o bytosti, která tou válkou 

nejvíc trpěla na obou stranách, přesto, že byla daleko od míst 

válečného střetnutí, v poměrném klidu a bezpečí. Tou bytostí byly 

maminky.

Nikdo netrpěl tak strachem, strašnou nejistotou, obavami, 

nepopsatelnou tísní o toho svého kluka, někdy neovladatelného 

uličníka, který je kdesi daleko. Nikdo z mužů nepoznal onen pocit 

strachu a tísně, nejistoty, když maminka přečetla právě doručený 

pozdrav, zda ten právě není poslední.

Nepatřím k hrdinům. Ale i já zažil několik okamžiků, kdy mi 

hlavou, jako střela proletělo zvolání: maminko. Bylo to, jako když 

malý kluk se obrací k mamince, před hrozícím se nebezpečím 

a chce se ukrýt v jejich sukních. Stalo se to, když jsem prožíval 

poprvé nálet Američanů na střed Berlína, s kamarády ve sklepě 

starého činžovního domu na Fridrichstrase. Po druhé, když jsem 

ležel v Berlínské nemocnici se záškrtem a uvědomil si, že ten je 

pro dospělého nebezpečnější než pro dítě. Po třetí to bylo při 

zadržení při útěku z Říše. Zvlášť tenkrát ta vzpomínka na 

maminku byla úzkostlivější. Hrozil mně pobyt v kárném táboře 

pro uprchlíky a tam to nebylo právě růžové. Kluci, kteří 

podobnými tábory prošli, nám říkali: „Kluci, neutíkejte, 

nejezděte domů na černo, nemá to cenu. V koncentračním táboře 

mají na vězně několik let. V kárném táboře, tři měsíce. Ráno nás 

budili psi“. Na štěstí pro mne a ostatní zadržené, jak nám 

saskokameničtí policisté řekli, byl trestný tábor plný a tak nás 

gestapo nechalo na policejním ředitelství v Saské Kamenici, 

v jehož obvodu jsme byli chyceni. Musím však říct, třebaže 

dodnes nemám Němce rád, že se policisté onoho ředitelství k nám 

všem, bylo nás asi sto, chovali velmi slušně. Nebyl žádný křik, 

žádné nadávky. Připomínalo mi jejich chování českých policistů 

a četníků v kárném táboře v Mirošově u Rokycan, kde jsem strávil 

tři měsíce za trest, protože jsem se nevrátil z dovolené na své 

pracoviště.

V pondělí 13. ledna roku čtyřicátéhotřetího se Berlín nořil do 

zimního soumraku, když naši skupinu asi třiceti jednodvacátníků, 

přivezla tovární stráž, továren DIWAC do továrního tábora pro 

zahraniční dělníky z nádraží Breinskweig – Berlín, kam nás 

přivezl vlak z Prahy. V bráně tábora nás přivítal víc než hlasitý 

pozdrav Nazdár, vítáme Vás, od kluků, kteří zde byli od listopadu 

a prosince 1942. Současně nás přivítali i písničkou na melodii 

Hřbitove, hřbitove… „Berlíne, Berlíne veliký, kdepak jsou 

houskové knedlíky. Houskové knedlíky s vepřovou se zelím, jak já 

to tady vydržím.“ A vydrželi jsme. Vydrželi jsme a nebylo nám zle. 

nesednutelném místě a autobus zastavil nově, tak jsem byl 

první..., to samozřejmě nebude trvat dlouho, protože fronta si na 

novotu rychle zvykne. Logiku to ale jaksi nemá, pokud si 

pamatuji, tak kruhový objezd „referendem“neprošel. I když jeden 

důvod mne napadá: pokud by se o nyní nevyužívatelnou (tudíž 

zbytečnou) čekárnu rozšířil bufet, uvítám to oslavným článkem. 

Jak známo, jsem tam častým hostem.

Stan Marušák
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To proto, že jsme nepoznali hlad. Potravinový příděl nebyl veliký. 

Každou sobotu jsme dostali příděl pečiva na celý den. Bochníček 

chleba (cihla), několik kousků pečiva. Večer polévku (eintop), 

v neděli také oběd. Brambory s kouskem masa a kostku pudingu. K 

tomu nám jednou za měsíc dali 30 říšských marek (RM). To bylo 

našich 300 korun. Stačilo to na pivo, známku, kino a MHD.

Večer, po návratu z práce, která nebyla lehká, pracovali jsme ve 

slévárnách, bylo ve světnici veselo. Plakat se nesmělo. První, 

čemu jsme se věnovali, po snědení „večeře“ dané nám továrnou, 

bylo zhotovení večeře z balíčku, který nám posílaly maminky, 

a které byly zdrojem naší dobré nálady. Takový maminčin balíček 

obsahoval: čistou košili, trenýrky a ponožky a hlavně jídlo. 

Bochník chleba, někdo dostal i dva, tyč salámu či kus jiného masa, 

buchty a kilo či dvě syrových brambor. Když obsah byl 

spotřebován a další balíček ještě nedošel, vypomohl kamarád. 

Musím zdůraznit, že se mně nestalo a ani jsem od kamarádů 

neslyšel, že by balíček nedošel, anebo že byl vykraden.

Po té se zalehlo na dřevěné patrové kavalce, zhaslo světlo 

a rozvinul se čilý rozhovor. Co kde kdo slyšel, co se komu 

přihodilo a co je doma. Tento poslední bod rozhovoru byl vždy 

nejbohatší a jeho středem byly maminky. Co která vařila. Co 

uměla nejlíp, po čem se nám nejvíce stýská. Je zajímavé, že takové 

povídání vždy skončilo vzdechem a přáním dostat krajíc čerstvého 

chleba, pomazaného maminkou právě vyškvařeným sádlem se 

škvarkama. A tak než jsme usnuli, zazněly světnicí písničky. 

Bramborové placky se škvarkama, maminko mámo moje zlatá, 

vzpomínka na Tě svatá…, a písnička našich otců: Kde je moje 

máma, kde je kdo jí zná.

Teprve a hodně později, když každý jsme měli svou rodinu a děti 

jsme si začali uvědomovat, co takový balíček, který jsme brali jako 

samozřejmost, skutečně obsahoval. Potravinové příděly u nás 

doma, v Protektorátě nebyly vysoké a přeci maminky z nich 

musely na obsah balíčku pro svého kluka ušetřit. Padla na to 

v první řadě velká část tatínkova kuřáckého přídělu. Za tabák 

chleba. Maminky musely sáhnout do rodinného rozpočtu, aby 

mohly koupit přídělové lístky na potraviny nebo kupovat na 

černém trhu a to bylo nebezpečné, protože se vystavovaly 

nepříjemnému střetnutí se zákonem. Narážely na ziskuchtivost ba 

i na škodolibost. Přesto sháněly ten obsah balíčku trpělivě, 

obětavě, protože to dělaly z lásky. Ach – neměly to lehké s námi, ty 

naše zlaté mámy.

Po vypálení našeho tábora jsme byli vystěhováni ze Špandavu 

několik autobusových stanic, do borových lesů. Odtud jsme jezdili 

do práce místními autobusy a platili si to z toho svého kapesného. 

I přijedeme jednoho dne ráno do své stanice, která byla před 

špandavskou radnicí, před kterou byl park. Vystoupíme z autobusu 

a vidíme v parku dav, na něco se dívající. Nebyli bychom Pražáci, 

o kterých se říkalo, že jsou nad míru zvědaví, abychom toto rčení 

zpochybnili. Tlačíme se dopředu, a co jsme uviděli? Na hromadě 

hlíny, která byla nad vykopaným protileteckým zákopem, ležely 

tři řady mrtvých těl. Včera večer byl nálet Američanů a to byl 

výsledek. Hlavou mě proletěla sobecká a surová myšlenka. Jsou to 

přeci němci. Ale. V druhé řadě mrtvých, na kraji ležela malá žena. 

Šedivé vlasy, hnědý kabát a – ta tvář. Bože. Celá maminka. Rychle 

jsem z davu vycouval. Proboha, snad se doma něco nestalo. Ta 

podoba. To nemůže být jen tak. Možná, že i ona je maminka a má 

syna kdesi daleko a posílá mu pozdrav v podobě balíčku. Ta mrtvá 

špandavanka mě pak sledovala v mysli celý ten čas, co jsem ještě 

strávil v Německu. Opustila mě až potom, kdy mě maminka objala 

a zašeptala: „Stando, já o tebe měla takový veliký strach.“ Měla 

ho oprávněně. Můj útěk z Berlína trval téměř tři měsíce a po tu 

dobu neměla o mně zprávy. Měl jsem tenkrát víc štěstí než 

rozumu a během oněch tří měsíců jsem si nejednou na ni 

vzpomněl.

To štěstí neměl můj kamarád, který na světnici spal na palandě 

pode mnou. Jmenoval se Emanuel Topol a byl z Dejvic. Ten slíbil 

mamince, že přijede na vánoční svátky (1944). Maminka žila jen 

s babičkou. Zažádal si o propustku. Nedostal ji. Rozhodl se, že 

pojede bez povolení a po vánocích, že se vrátí. Říkali jsme mu: 

„Nejezdi. Hlídek bude víc. Chytí tě.“ Nedal si říct. Nedojel. 

U Saské Kamenice, jako později mne, ho chytili. Maminka ho 

čtrnáct dní po pražském povstání, pomocí červeného kříže, našla 

v karlovarské nemocnici. Navštívila ho s babičkou. Maminku 

nepoznal. Jen babičku. Za několik dní po návštěvě maminky 

zemřel. Když ho chytili, dostal se do kárného tábora. Odtud se 

pokusil utéct. Chytili ho opět a – ubili. Čest jeho památce. Také on 

dostával od maminky pravidelně balíček, aby vydržel.

Bylo mi čtyřicet. Seděl jsem s maminkou na zahrádce a povídali 

si. Páté přes deváté. Náhle maminka v návalu něhy mě k sobě 

přitiskla, políbila a pohladila po vlasech. Tehdy jsem se nebránil 

jako v době, kdy jsem byl pan kluk v pubertě. Zanedlouho po této 

události odešla navždy. To její pohlazení jsem dlouho cítil. Dnes, 

kdy mně přibyly další čtyři křížky, když na to vzpomenu, má zlatá 

maminko, pocítím podivný pocit v očích, musím tvrdě stisknout 

dásně, sevřít rty a polknout na prázdno. Proč? Protože, maminko 

drahá, chlapi přece nepláčou.

Stanislav Čáslavka



Soukromá inzerce
Daruji hodným lidem psa Samojeda, stáří 6 let, hodný příjemný 

společník. Tel.: 603 548 833.

--------------

Hledáme učitele/učitelku do nově připravované školky 

v Lexiku, angličtina výhodou. Volejte 733 643 643.

--------------

Hledám paní na pravidelný úklid domu v Roztokách. 

Tel.: 604 280 452.

--------------
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Koupím byt, rod. dům a nebo staveb. pozemek v lokalitě 

Roztoky, Žalov. Tel.: 603 108 227.

--------------

2Koupím pozemek v Roztokách do 800 m . Tel.: 724 672 253.

--------------

Koupím rodinný dům v Roztokách a okolí, tel.: 777 052 221.

--------------

Mladí manželé z Roztok koupí za rozumnou cenu stavební 
2pozemek v tomto městě (Roztoky a Žalov). 450-800 m . 

M: 604 361 411, E: danny617@seznam.cz

--------------

2Nabízím pronájem bytu 3+kk o velikosti 64 m  s velkou terasou 

v Roztokách na Tyršově náměstí. Součástí pronajímaného bytu 

je kuchyňská linka a sklepní kóje. Byt je volný od května 2009. 

Nájemné včetně poplatků činí 12.000,- Kč měsíčně. 

Tel.: 607 806 538.

--------------

Pohlídáme Vaše dítě v malém kolektivu 4-8 dětí. 

Tel.: 773 581 515.

--------------

Přenechám pronájem faremního dílu při Svazu chovatelů, Praha 
2 26 -Vokovice. Pozemek cca 200 m , zděná chata 1+1 (25m ), 

zařízeno na chov drůbeže (zděný kurník, nářaďovna), ovocné 

stromy, možnost parkování pod uzamčením. Pěkné prostředí

 v blízkosti přírodní rezervace Šárka, dobrá dopravní 

dostupnost. Tel.: 723 207 376.

--------------

Příležitost pro lidi se zdravotním postižením. Agentura ProVás 

přijme na zkrácený úvazek do kafírny v roztockém zámečku 

laskavého člověka. Domluva na tel.: 224 819 359.

--------------

Prodám 5 ks hliníkových žaluzií na dřevěná okna, 1 sezónu 

v používání za poloviční cenu, tj. 1.300,- Kč. Tel.: 602 594 110.

--------------

Prodám autodíly z ojetého vozidla – Favorit, Felicia, Renault 

19. Tel.: 602 123 253.

--------------

Prodám benzínovou rotační sekačku RASER 484 TR s 

pojezdem. Čtyřtaktní motor Briggs 2,6 kW. Cena: 3.000,- Kč. 

Tel.: 721 564 009.

--------------

Prodám byt 2+1 v menším bytovém domě v Roztokách-Žalově 
2(lokalita Na Panenské II), 62 m , OV, novostavba (kolaudace 

212/2006), 3. nadzemní podlaží, orientace SZ, balkon 5,5 m , 

luxusní vybavení: kuchyňská linka Koryna, vestavěné skříně 

Indeco, dveře Sapeli Variant s obložkovými zárubněmi, 

podlahové topení s elekronickou regulací v kuchyni a koupelně, 

plovoucí podlahy a dlažba. Tel.: 737 870 983.

--------------

2Prodám byt v OV 2+1 (58 m ). Byt je po úpravách (plov. 

podlahy, dlažba). Masarykova ul. V Roztokách. 

Tel.: 777 812 812.

Trojčata v Roztokách

v pátek 13. března se narodili Damian, Dennis a Dominik 

Valešovi, po roce 1962 první trojčátka v Roztokách.

Na doporučení sociální komise a oddělení soc. věcí správního 

odboru našeho úřadu město poskytlo rodině Valešových finanční 

podporu formou jednorázového příspěvku. 

Zároveň rada města schválila návrh paní starostky a darovala 

trojčátkům speciální trojkočárek, ve kterém jste možná už 

chlapečky s rodiči na procházce městem potkali.

Rodiče si podle zákona o sociálních službách zažádali o zajištění 

pečovatelky pro pomoc při péči o své děti, náš úřad zařídil veškeré 

potřebné formality a od 1. května je rodině k dispozici i tato 

podpora města. 

Všichni přejeme trojčátkům a jejich rodičům hodně štěstí.

kancelář starostky

Společenská kronika

Poděkování paní starostce a MÚ za blahopřání k životnímu 

jubileu, výročí sňatku, atd. zaslali: Alena Beranová, Květuše 

Beranová, Marie Brsková, Jan Burda, Otakar Jabulka, Zdeněk 

Jodas, Jiřina Krásná, František Kurec, Olga Kutačová, Jiřina 

Kutová, Zdena Ličková, Stanislav Lorenc, Růžena Műllerová, 

Miloš Nechvátal, Zdeňka Procházková, Marie Sikulova, Marie 

Stradiotová, Marie Šišáková, Petra Uhlířová, Vlasta Vágnerová, 

Eliška Vetyšková a MUDr. Zdena Žampachová, 



--------------

Prodám dětskou nastavitelnou židli – nastavitelná výška sedáku 

a opěrky na nohy. Vhodná od 1,5 roku. Dřevo masiv – borovice. 

V dobrém stavu. Cena 500,- Kč (pův. 1.290,-). 

Tel.: 606 414 172.

--------------

Prodám dětskou autosedačku INGLESINA 0-13 kg včetně 

stříšky a novorozenecké vložky. Nepoškozená, šedobílá kostka. 

Cena: 500,- Kč. Tel.: 775 946 665.

--------------

Prodám dětskou vaničku se stojanem, v perfektním stavu, cena 

dohodou. Tel.: 604 280 452.

--------------

Prodám garáž v Suchdole, 180.000,- Kč. Prodám kolo Favorit, 

galusky, stará klasika, 600,- Kč. Tel.: 736 531 095.

--------------

Prodám gumový nafukovací člun zn. Honda, dlouhý 2,5 m,

 s motorem Honda, 5 koní, rok výroby 7/2007, ještě nezajetý. 

Pořizovací cena 60.000,- Kč, prodejní cena 40.000,- Kč. Člun 

je kompletní s dokumentací. Tel.: 728 705 642.

--------------

2Prodám hezký byt 2+1 v Žalově, 62 m , OV, přízemí, cihlová 

novostavba z r. 2007, kompletní kuchyňská linka včetně 

spotřebičů, vestavěné skříně, plovoucí podlahy. 

Cena 2 790 000,- Kč, k nastěhování od července. 

Tel.: 724 828 196.

--------------

Prodám kratší maringotku, vhodná na stavbu apod. – kamna, el. 

vařič, bar. televizor, 2x postel, dřez, konvice. 

Tel.: 777 282 720, Roztoky.

--------------

Prodám levně dětské horské kolo (pro dítě asi do 8 let) a věnuji 

dětské „in line“ brusle (nastavitelná velikost 30-33).

 Tel.: 608 808 795.

--------------

Prodám rodinný domek se zahradou v Roztokách – Žalově. 

Voda, topení, kanalizace po rekonstrukci. Vytápění plynem. 

Tel.: 774 622 445.

--------------

Prodám rodinný domek v Žalově po celkové rekonstrukci. 

NE RK! Tel.: 732 793 828.

--------------

Prodám rodinný dům na Praze – západ v Hostivicích 4+1 
2s pozemkem 715 m . Tel.: 603 705 944.

--------------

Prodám téměř novou dětskou tříkolku se zadním vodícím 

madlem (od 3 do 5 let). Pův. cena  4.000,- Kč, nyní 1.800,- Kč. 

Tel.: 733 123 657.

--------------

Prodám tři nová plastová okna - délka 145 cm, výška 90 cm 

(barva rámu - zevnitř bílá, zvenčí -  tmavě hnědá). Prodám 

rovněž zánovní závěsný plynový kotel pro vytápění a ohřev 
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užitkové vody VAILLANT THERMOMAX VUW 180XE ve 

výborném stavu. Více informací na telefonu 220 912 564.

--------------

2Prodám v OV stavební pozemek 600 m  v dolní části Žalova, 

ulice V Chatách, základy + sklep, studna, elektřina, septik.
2 Cena 1.650,- Kč/m . Tel.: 736 674 553.

--------------

Prodám zánovní dvojpostel z IKEA: rám DALSELV 

209x181cm včetně roštů a matrace SULTAN cena 6.900,- Kč 

(původní cena 8.080,- Kč). Tel.: 608 336 917.

--------------

Pronajmeme kompletně zařízený RD o velikosti 7+1 

v Solníkách. U domu zahrada s altánem. K nastěhování ihned. 

Tel.: 607 930 137.

--------------

Pronajmu byt 2+1 zařízený jako 3+1 s garáží (není podmínkou) 

v Masarykově ulici. Tel.: 602 274 001.

--------------

Pronajmu byt 3 + 1 v domě po celkové rekonstrukci, 76 m2, 

2.patro, velký balkon, plynový etážový kotel, kuchyňská linka

 a sporák, vše nové. Škola 150 m, MHD 50 m, Tesko 100 m, 

parkovací místo před domem, veškeré měření

samostatně. Cena 10.000,- + 3.000,- záloha na poplatky. 

Tel.   776 288 536.

--------------

Pronajmu byt v Roztokách 3+1 po částečné rekonstrukci, volný 

v zimě 2009. Tel.: 736 761 780.

--------------

Vážení spolužáci narození v r. 1933, kteří jste zahájili školní 

docházku v roce 1939, zvu vás srdečně na naše již 8. setkání, 

které se uskuteční 30.5.2009 v 15:30 hod. opět v hotelu 

ALEXANDRA. Zároveň vás prosím, pokud víte o některých 

spolužácích, kteří nebydlí v Roztokách, abyste je na naše 

setkání upozornili. Těším se, že se opět sejdeme v hojném počtu 

jako

 v předchozích letech. Bližší informace na tel.: 220 911 762

 nebo mobil 731 735 090. M.Dudák.

--------------

Věnuji dívčí boty - podzimní kožené vel. 26, holinky vel. 25, 

tenisky vel. 26, zimní vel. 26. Tel.: 606 962 484.

--------------

Věnuji dřevěnou dětskou zábranu na schodiště (nebo do dveří). 

K navrtání do zdi, šířka variabilní 735 mm - 1 m. 

Tel.: 606 962 484.

--------------

Za rozumnou cenu koupíme pozemek v Roztokách, popř. na 
2Žalově. Výměna do 1000 m , platba v hotovosti. 

Tel.: 723 683 331.

--------------

Zednické práce – dlažba, vyzdívání, betóny, omítky, štuky, voda 

v umělé hmotě, B.O. Tel.: 728 175 336.



Pálení čarodějnic

Foto 1, 7 (Únětice) D. Sima
Foto 2, 3, 4, 5 (Žalov, U Hřiště) a 6 („U Šraněk“) St. Marušák
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