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ÚVODEM

Vážení spoluobčané,

v minulých měsících vedení města jednalo s vedením 

základní školy a sdružením Roztoč o zajištění dostatku 

učeben na příští školní rok. Letos končí jediná třída devá-

ťáků, ale přibydou čtyři třídy prvňáčků. Škola je už nyní 

plná „až po střechu“ a počet kmenových tříd a tříd na dě-

lené hodiny je nedostatečný. Sdružení Roztoč se jednání 

účastnilo, protože dle smlouvy, která byla uzavřena v mi-

nulosti, využívá pro svou činnost jednu učebnu v prosto-

rách nad školní jídelnou. Jsem velmi rád, že jsme společ-

ně nalezli řešení. Mělo by dojít k přestavbě přírodopisny 

na kmenovou učebnu, v prostorách školní jídelny by měla 

vzniknout jedna učebna pro dělené hodiny a mělo by do-

jít k zásadní rekonstrukci gymnastického sálu pod školní 

jídelnou tak, aby byl využitelný jak pro školu, tak pro zá-

jmová sdružení. Díky těmto změnám by sdružení Roztoč 

mohlo prostory, které nyní využívá, mít k dispozici i pro 

příští školní rok. Konečné slovo bude mít zastupitelstvo  

a já pevně věřím, že v této věci vyjde potřebám školy 

vstříc. Je nezbytné poděkovat především vedení základní 

školy, ale také představitelům sdružení Roztoč.

V minulých dnech jsme uctili památku obětí transportu 

smrti. Před 66 lety do Roztok přijel vlakový transport se 

čtyřmi tisíci vězňů z koncentračních táborů. Bylo to právě 

28. dubna 1945, kdy zde v Roztokách tito hrdinové na své 

tolik vysilující cestě strávili den. Jsem pyšný na tehdejší 

roztocké občany, kteří se jim v této kruté životní situaci 

snažili pomoci. I přes veškerou snahu bohužel jedenáct 

z nich v Roztokách zahynulo. John Fitzgerald Kennedy 

kdysi řekl: „Jestli lidstvo neskoncuje s válkou, skoncuje 

válka s lidstvem.“ Druhá světová válka byla jednou z nej-

větších, ne-li největší, ranou pro lidstvo v jeho historii. 

Tento ničivý konflikt přinesl zmar více než šedesáti mi-

lionů lidských životů. Je velmi důležité, abychom na tyto 

události nikdy nezapomněli. Pro budoucnost lidstva není 

nic důležitějšího. Proto jsem rád, že si v Roztokách tyto 

kruté, ale historicky významné události připomínáme.

S přáním hezkých dnů

Jan Jakob

starosta města Roztoky
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Jednalo dne 6. 4. 2011. 

Odchyt volně pobíhajících zvířat 
Schválilo doplněk obecně závazné vy-
hlášky města č. 5/2003 o pohybu zvířat 
ve městě. Ta se týká zejména majitelů 
psů, neboť roztocká domácí fauna je 
druhově poměrně chudá.
Jde o to, že volně pobíhající zvíře je 
městská policie oprávněna odchytit a u-
-místit do záchytného kotce. Za to nyní 
zaplatí majitel zvířete částku odpovída-
jící nákladům za odchyt ve výši 300 Kč  
a za každý den pobytu (zvířete) v zá-
chytném kotci 100 Kč.
Stavebník RD v Tichém údolí požádal  
o výjimku z regulačního plánu. Vzhle-
dem k malé odchylce od podmínek RP 
ji zastupitelstvo schválilo.

Pravidla pro zadávání veřejných 
zakázek odložena
Větší debata se rozproudila nad návrhem 
nových pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek, resp. zakázek malého rozsahu, 
které neupravuje příslušný zákon č. 137/
2006 Sb. Pravidla dle novely by měla 
být přísnější a podrobnější. Ukázalo se 

však, že připomínek zastupitelů je tolik, 
že bude nutné návrh ještě přepracovat  
a předložit na příští jednání ZM.  
Naopak žádné drama se nekonalo při 
projednávání a schválení dotací měs-
ta pro TJ Sokol, SK Roztoky (fotbal)  
a ROZTOČ. Dotace byly schváleny  
v navržené výši.
ZM pak jednomyslně schválilo dohodu 
města Roztoky a obce Úholičky o za-
jištění plnění povinné školní docházky 
pro děti s trvalým pobytem v Úholič-
kách. Podle této dohody nyní garantuje-
me (až do naplnění kapacity školy) do-
cházku těmto dětem do naší školy – za 
předpokladu úhrady podílu neinvestič-
ních výdajů za tyto žáky obcí Úholičky.  
V současné době navštěvuje naši školu 
15 žáků z této obce.

Dostavba základní školy
Nejkontroverznějším bodem programu 
byla otázka dalšího postupu při pří-
pravě dostavby základní školy. V pro-
sinci loňského roku odevzdal ateliér 
Chalupa architekti kompletní projekt 
pro stavební řízení, ale jde o dostavbu  
v odhadovaných nákladech cca 230 mil. 

Kč. To je suma, kterou není schopno 
město naší velikosti ufinancovat. Proto
byl ZM předložen návrh na zastavení 
přípravných prací podle tohoto projektu 
a současně předložen investiční záměr 
skutečně úsporné varianty dostavby za 
cca 105–110 mil. Kč, který zpracovala 
odborná pracovní skupina RM. Skupina 
zastupitelů vedená bývalou starostkou 
Ing. arch. Vavřínovou předložila proti-
návrh, aby se pokračovalo podle původ-
ního projektu. Tento návrh ZM velkou 
většinou zamítlo a naopak poměrem 
hlasů 14 : 2 schválilo nový investiční zá-
měr dostavby označený jako B4.
ZM pak neschválilo návrh pravidel pro 
udělování čestných občanství města, 
když počet hlasů pro a proti byl zhruba 
vyrovnaný. Případné návrhy na udělení 
tohoto titulu bude tedy ZM posuzovat 
individuálně případ od případu. 
Zastupitelům byla podána též stručná 
informace o přípravě výstavby nového 
pavilonu MŠ Havlíčkova a o restruktu-
ralizaci městského úřadu.
Příští jednání se uskuteční 11. května 
2011.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Dubnové zastupitelstvo

Dne 13. dubna 2011 se sešla k svému 
šestému jednání rada města.

Návštěva technických služeb
Úvod byl netradiční – formou výjezdní-
ho zasedání v areálu technických služeb. 
Radní se seznámili nejen s provozními 
prostorami a technikou, ale zejména se 
všemi pracovníky TS a vyslechli fun-
dovaný výklad ředitele TS pana Sládka 
o činnosti této příspěvkové organizace 
města. 
RM vzala na vědomí informaci místosta-
rosty Boloňského o ukončení předtisko-
vých prací na 1. dílu publikace Roztoky 
očima staletí a uložila vypsat poptávkové 
řízení na zajištění tisku.
Rada uložila MÚ vypsat poptávkové 
řízení na zajištění soutěže o architek-
tonickou studii dostavby školy podle 
investičního záměru schváleného zastu-
pitelstvem 6. 4. 2011. 

Pronájem obecních bytů
Prodloužila nájemní smlouvu na obecní 

byt v č. p. 125 a souhlasila s uzavřením 
nové nájemní smlouvy na obecní byt 
v Nádražní 21, a to zájemci s nejvyšší 
nabídkou (formou obálkové metody). 
Souhlasila též s výstavbou RD v Tichém 
údolí, neboť území, v němž bude situo-
ván, není součástí regulačního plánu ani 
stavební uzávěry.
RM odsouhlasila bezodkladnou opravu 
poškozené střechy MŠ Přemyslovská (na 
původní budově). Odložila projednání 
návrhu soukromého investora na revi-
talizaci dětského hřiště v ulici Obránců 
míru a vyžádala si stanoviska poradních 
komisí k této věci.
Rada též souhlasila s vysláním delegace 
města na Dny partnerství měst v pol-
ském městě Skawina, včetně fotbalové-
ho mužstva žáků ZŠ.
Na své další schůzi jednala rada města 
dne 27. dubna 2011.

Úprava vnitřních prostor radnice
Doporučila zastupitelstvu uvolnit fi-
nanční prostředky na úpravu vnitřních 

prostor radnice, zejména na adaptaci 
přízemních prostor – zřízení nové in-
formační kanceláře, nového uspořádání 
kanceláří finančního odboru a hygienic-
kého zázemí MÚ.
Poměrně dlouhá debata se rozpoutala 
kolem žádosti vlastníků bytových jed-
notek v Čapkově ulici o vyřešení vlast-
nických vztahů k pozemkům, na nichž 
stojí bytové domy a pozemků přileh-
lých. Rada rozhodnutí v této věci na-
konec odložila a vyžádala si doplňující 
podklady.
RM nesouhlasila s žádostí o výjimku  
z regulačního plánu pro Tiché údolí  
a oddělením pozemku s možností ná-
sledné výstavby RD.

Příspěvky města na vyvážení žump
RM se zabývala též otázkou příspěvku 
města na vyvážení žump z nemovitostí, 
které zatím nelze připojit na kanalizační 
síť. Stalo se tak na základě několika stíž-
ností občanů, kteří předložili vyúčtová-
ní za tuto službu až po účetním uzavření 

O čem jednala městská rada
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V této rubrice bychom rádi občany Roz-
tok informovali o činnosti Městské poli-
cie Roztoky, a to za období od 28. 3. 11 
do 27. 4. 11: 

-  dne 30. 3. 11 šetřeno narušení občan-
ského soužití v domě na Školním ná-
městí, kdy dcera fyzicky napadla svoji 
matku a způsobila jí zranění, které si 
vyžádalo lékařské ošetření,

-  dne 31. 3. 11 oznámeno neznámé tě-
leso plovoucí ve Vltavě – výjezd na 
místo, na místě zjištěno, že jde o uhy-
nulé prase, hasiči provedeno vytažení 
prasete z vody a zajištění jeho kafilerní
likvidace,

-  dne 1. 4. 11 v pozdních nočních ho-
dinách kontrolována v ulici Nádražní 
osádka vozidla Toyota Landcruiser 
– při kontrole zjištěno, že řidič před 
jízdou požil alkohol,

-  dne 4. 4. 11 oznámena krádež dám-
ského horského jízdního kola zn. 
Apache-Tuwara v prostorách vestibulu 
nádražní budovy Roztoky – provede-
no místní pátrání po odcizeném kole 
a pachateli, věc předána PČR k jejich 
realizaci,

-  dne 5. 4. 11 oznámena krádež zboží  
v prodejně potravin Albert – zde zjiště-
no, že podezřelý pronesl přes pokladny 
zboží, které měl schované a nezaplatil, 
a byl zadržen ochrankou prodejny, věc 
kvalifikována jako Pk proti majetku,

-  dne 6. 4. 11 oznámeno fyzické napa-
dení na ulici 17. listopadu, zjištěno, 
že podezřelý poškozenou uhodil opa-
kovaně plastovou lahví s obsahem te-
kutiny přes hlavu, ke zranění nedošlo, 
podezřelá osoba zjištěna,

-  téhož dne v podvečerních hodinách 
oznámena další krádež potravin v pro- 
dejně Albert na Tyršově náměstí,  
s tím, že podezřelá osoba byla zadrže-
na ochrankou prodejny,

-  dne 9. 4. 11 oznámeno vyhrožování 
střelnou zbraní v ul. Plavidlo – šetře-
ním na místě zjištěno, že došlo k napa-
dení oznamovatele krátkou zbraní, bez 
zranění, PČR si na místě věc převzala 

jako podezření z tr. činu,
-  téhož dne oznámen požár v bytě domu 

v ulici Masarykova č. 726 – výjezd na 
místo, na místě HZS Roztoky, který 
požár (ohořelá plechová kuchyňská 
linka) lokalizoval, bez zranění, na mís-
tě předáno PČR Libčice, 

-  dne 10. 4. 11 oznámen nález peněžen-
ky s doklady, vyrozumění poškozené, 
která si nalezené věci převzala a chtě-
la by touto formou poctivému nálezci 
poděkovat,

-  téhož dne v nočních hodinách ozná-
meno rušení nočního klidu v ulici 
Přílepská v prostorách parkoviště  
u BČS Pap Oil – na místě kontrolovány 
osoby, zjednána náprava, věc vyřešena 
domluvou, 

-  dne 14. 4. 11 oznámen pokus o sebe-
vraždu oběšením v domě v ulici Na 
Valech – vyrozuměna rychlá lékařská 
pomoc Praha-venkov, výjezd na místo, 
poškozený nezraněn, převezen do PL 
Praha 8 – Bohnice, provedena asisten-
ce při převozu na základě prosby osád-
ky sanitního vozu, 

-  dne 15. 4. 11 oznámeno vloupání do 
objektu restaurace U Šmucrů v ulici 
Spěšného – předáno PČR, provedeno 
místní pátrání s negativním výsled-
kem,

-  dne 16. 4. 11 v podvečerních hodinách 
oznámeno narušení občanského sou-
žití mezi sousedy v ulici Jeronýmova 
– výjezd na místo, věc kvalifikována a
šetřena jako přestupek,

-  dne 18. 4. 11 v rámci hlídkové činnos-
ti zjištěna odcizená informační cedule 
„Vítá Vás město Roztoky“ – zadoku-
mentováno, šetřeno a kvalifikováno
jako Pk proti majetku dle § 50/1a z. č. 
200/90 Sb., 

-  téhož dne oznámeno cestou PČR, že se 
na druhém břehu řeky Vltavy v Kleca-
nech ztratila dívka ve věku 7 let, zane-
chala dopis na rozloučenou – pátrání 
po levém břehu řeky Vltavy s negativ-
ním výsledkem, 

-  dne 20. 4. 11 ve večerních hodinách  
v rámci hlídkové činnosti zjištěn v 

areálu MŠ Havlíčkova výskyt dvou ne-
zletilců, kteří zde popíjeli alkoholické 
nápoje, kontrolou zjištěno, že jsou pod 
vlivem alkoholu, nezletilci předáni ro-
dičům, věc kvalifikována a šetřena jako
Pk, zjištěno, kdo jim alkohol prodal, 
věc byla vyřešena v blokovém řízení,

-  dne 21. 4. 11 ve večerních hodinách 
oznámeno poškození informační ta-
bule v objektu nádražní budovy ČD 
Roztoky s tím, že podezřelé osoby 
utíkají Myší dírou směrem do kopce k 
ulici Máchova – dle získaného popisu 
podezřelých osob provedeno místní 
pátrání a podezřelé osoby zajištěny na 
křižovatce ulic Legií a Máchova, při 
vytěžení se k poškození doznali, věc 
vyřešena v blokovém řízení, 

-  téhož dne ve večerních hodinách 
oznámeno odcizení 2 ks horských kol 
z pozemku domu v ulici Nad Vltavou 
– výjezd na místo, provedeno místní 
pátrání po odcizených kolech a pacha-
teli, věc předána PČR jako podezření  
z přečinu krádeže, 

-  dne 23. 4. 11 oznámen nález uhynu-
lého psa ležícího v kolejišti železniční 
tratě v místě u kynologického cvičiště 
v Roztokách – provedeno odstranění 
uhynulého zvířete z kolejiště, majite-
lé zjištěni a vyrozuměni, pes předán 
MVDr. Šavrdovi ke kafilerní likvidaci,

-  dne 24. 4. 11 oznámen požár travnaté-
ho porostu za kynologickým cvičištěm 
– výjezd na místo, na místě HZS Rozto-
ky a SDH Roztoky, požár lokalizován, 
vyrozuměna PČR Libčice, provedeno 
místní pátrání po podezřelé osobě dle 
získaného popisu, 

-  dne 25. 4. 11 oznámena krádež zboží  
v prodejně Albert na Tyršově náměstí  
s tím, že podezřelá osoba si zboží ulo-
žila do kabely a prošla přes pokladny, 
aniž by tyto věci zaplatila, věc kvalifi-
kována jako Pk proti majetku, vyřeše-
no v blokovém řízení,

-  téhož dne oznámena krádež potravin 
v prodejně Albert na Tyršově náměs-
tí s tím, že tři podezřelé osoby byly na 
místě zadrženy ochrankou – výjezd na 

předchozího kalendářního roku, a ne-
bylo jim tedy možno vyhovět. Napříště 
bude možné proplatit výdaj za vyvezení 
žumpy jen v tom kalendářním roce, kdy 
nastalo faktické plnění, nejpozději do 
20. ledna roku následujícího, a to ve výši 
60 Kč/m3. 

Stavební úpravy suterénu školní 
družiny
RM se též zabývala možnostmi staveb-
ních úprav suterénních prostor pod 
budovou školní jídelny (bývalé fitcen-
trum). Jde o drobný krůček v podpoře 
škole o navýšení její kapacity, tolik nut-

né z hlediska zvyšujícího se počtu žáků.
Opětovně se RM zabývala též inventu-
rou majetku města a zjištěnými nesoula-
dy vyplývajícími z nesprávného vedení 
této agendy smluvní firmou v minulých
letech. 

Stanislav Boloňský, místostarosta

Z deníku Městské policie Roztoky: 
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místo, věc kvalifikována a šetřena jako 
Pk proti majetku, vyřešeno v bloko-
vém řízení,

-  dne 27. 4. 11 zjištěno při kontrole par-
ku na Tyršově náměstí porušení OZV 
č. 4/2011 – požívání alkoholu na ve-
řejnosti, s přestupcem věc vyřešena 
v blokovém řízení,

-  téhož dne v nočních hodinách ozná-
meno rušení nočního klidu v souvis-
losti s pracovní činností na pozemku 
stavby VTP v Přílepské ulici – výjezd 
na místo, na místě zjištěno, že zde po 
22. hodině jsou prováděny stavební 
práce, i přes výzvu k ukončením prací 
tak dělníci neučinili, věc kvalifikována 

jako porušení ust. § 46/2 z. č. 200/90 
Sb. s odkazem na znění OZV č. 3/2011 
a § 47/1 a) z. č. 200/90 Sb. , věc ozná-
mena na komisi pro projednávání pře-
stupků při MÚ Roztoky. 

PČR se ve spolupráci s MP Roztoky 
podařilo odhalit 3 podezřelé osoby 
ze sprejerství, které na území města 
Roztoky od roku 2008 do března letoš-
ního roku poškodily posprejováním cel-
kem 50 objektů z celkového počtu zjiš-
těných cca 100 posprejovaných objektů. 
Vyšetřování PČR započalo již v loňském 
roce.
Způsobená škoda na poškozených objek-

tech je dle vyjádření PČR cca 300 000 Kč. 
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky 
můžete nalézt na webových stránkách 
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz. 
 
Pokud byste svým poznatkem moh-
li pomoci při šetření výše uvedených 
událostí, obraťte se prosím buď osobní 
návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní 
oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 
730), nebo na Městskou policii Rozto-
ky (tel. 220 910 468, popřípadě e-mail: 
info@mproztoky.cz). Děkujeme předem 
za spolupráci. 

Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Pietní vzpomínka na oběti 
transportu smrti na levohradeckém 

hřbitově za účasti zástupců Českého 
svazu bojovníků za svobodu, Čsl. obce 

legionářské, zastupitelských úřadů 
Polska, Ruské federace, USA a Spolkové 

republiky Německo a vedení města 
dne 28. dubna 2011.

Uctění památky roztockých Židů 
u pomníku na Náměstí 5. Května.

Foto: Jiří Jakob

Svatební obřady v roztockém zámku
Městský úřad oznamuje, že z důvodu odloženého zahájení rekonstrukčních prací roztockého zámku je zde možné pořádat sva-
tební obřady až do konce června tohoto roku. Bližší informace můžete získat na matrice, na tel. čísle 220 400 226.

Dagmar Vyšehradská, matrikářkaDagmar Vyšehradská, matrikářka
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Nabízíme vám výběr z nových knih,  
zakoupených do městské knihovny  
v dubnu 2011

Beletrie
Monyová S. Citová divočina (o partner-
ských vztazích s nadhledem a vtipem)
Steel D. Světla Jihu (román ze života ji-
žanské rodiny v Charlestonu)
Ford J. Hotel na rohu hořkosti a štěstí 
(melancholický příběh o lásce Číňana  
a Japonky v Seattlu v roce 1942)
Fulghum R. Věčná dobrodružství Kapi-
tána Školky (eseje)
Malaníková M. Mise MM (mysteriózní 
příběh z Prahy roku 2012) věnováno au-
torkou*
Šabach P. S jedním uchem naveselo (po-
vídky)

Detektivky
Kalenda F. Despota (historický detek-
tivní příběh) věnováno autorem*
Welsch V. Žába na prameni
Vondruška V. Klášterní madrigal

Historické romány
Guillou J. Cesta do Jeruzaléma (1. díl. 
velkolepé trilogie s hlavním hrdinou ry-

tířem Arnem ze vznešeného švédského 
rodu, jehož osudem je templářský řád  
a život v bojích o Jeruzalém ve 12. stol.)
Guillou J. Templář (2. díl trilogie)

Cestopisy
Steward R. Místa na půl cesty (autor se  
v roce 2002 vydal pěšky přes Afghánis-
tán s nečekaným společníkem...)

Literatura faktu – naučná a odborná 
literatura
Brož J. Středomoří v ohni druhé světové 
války (válečné operace od Gibraltaru po 
řecké ostrovy)
Janoška M. Minerální prameny v Če-
chách, na Moravě a ve Slezsku (známá  
i méně známá místa, kde najdeme mine-
rální prameny)
Baranowski K. Podruhé sólo kolem svě-
ta (poutavé vyprávění osamělého moře-
plavce o své dobrodružné cestě na jachtě 
„Lady B“)

Pro děti
Němeček J. 4 pošťácké příběhy (oblíbený 
Čtyřlístek v akci)
Veselá D. Písmenková říkadla (děti se 
seznámí s celou abecedou)

Murply J. Čarodějnice školou povinné 
(veselé i dobrodružné příběhy pro dív-
ky)

Více informací o těchto i dalších nových 
knihách získáte na webových stránkách 
nebo přímo v městské knihovně.

*  Nově jsme zahájili půjčování audi-
oknih – díla české i světové literatury, 
knížky pro děti = literární díla na CD 
čtená známými českými herci a hereč-
kami, která vám mohou zpříjemnit 
chvíle odpočinku... 

*  Čteme dětem – každou středu od 17.00 
do 17.30 hodin, tentokrát z knihy „ 
Zdeněk Miler dětem“ pořad je určen 
dětem ve věku 4–6 let.

Pozvánka na literární pořad pro děti 
„Proč musí pršet“ o tom, co je to déšť  
a proč je potřebný. 
Na úterý 24. 5. v 16.00 hodin je pro děti 
ve věku 3–6 let připraven pořad s knížkou 
ze série příběhů medvídka Pú 
V květnu bude sobotní provoz v kni- 
hovně dne 28. 5. od 9.00 do 12.00 ho-
din.

Za městskou knihovnu A. Urxová

Městská knihovna informuje

Vážení spoluobčané,
z časových a finančních důvodů nebude
městský úřad v letošním roce rozesílat 
složenky na úhradu místních poplatků 
za odpady a psy. Složenky budou nahra-
zeny tímto upozorněním, které je distri-
buováno do schránek všech domácností, 
zveřejněno na webových stránkách měs-
ta www.roztoky.cz a v měsíčníku Odraz.
Odbor financí městského úřadu tak tím-
to způsobem upozorňuje na splatnost 
místních poplatků a sděluje informace 

potřebné k uskutečnění platby místních 
poplatků.
Dne 31. 5. 2011 končí splatnost po-
platků na rok 2011 za psy a odpady.
Tyto poplatky je možné hradit hotově  
v pokladně městského úřadu nebo pře-
vodem na účet.
Číslo účtu je: 19-0388041369/0800, Čes- 
ká spořitelna, pobočka Kladno.
Při platbě na účet je třeba vždy uvádět 
variabilní symbol, aby bylo možné plat-
bu identifikovat.

U plateb za odpady je variabilním sym-
bolem číslo popisné, rok, měsíc a den 
narození (příklad: datum narození  
6. 12. 1951 a číslo popisné 78 – variabil-
ní symbol bude 0078511206).
Není možné hradit více druhů poplatků 
pod jedním variabilním symbolem. 
Pokud máte k dispozici útržek loňské slo-
ženky nebo doklad o zaplacení poplatku 
z pokladny, můžete použít variabilní 
symbol, který je na těchto dokladech 
uveden, zůstává stejný i pro letošní rok.

Od poplatků za odpady jsou osvobo-
zeni občané, kterým je více než 75 let,  
a občané, kteří více než 6 měsíců v roce 
pobývají mimo území Roztok.
U poplatku za psy platí úleva 100 Kč ze 
sazby za označení psa mikročipem.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících 
se místních poplatků můžete kontakto-
vat odbor financí na telefonních číslech:
220 400 237 nebo 220 400 235.

Za Odbor financí
Dita Walterová – vedoucí odboru

Oznámení o možnosti úhrady místních poplatků

Druh poplatku Sazba Splatnost

Poplatek za jednoho psa 700 Kč 31. 5. 2011

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

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

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

Poplatek za odpady 500 Kč za osobu na rok 31. 5. 2011

Poplatek za odpady za třetí a každé další dítě v rodině
(počítají se děti do věku 15 let) 250 Kč za osobu na rok 31. 5. 2011

Změna je u sazeb místních poplatků, viz tabulka:
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Dvanáctého dubna není jen výročí letu 
prvního kosmonauta do vesmíru, ale  
i den narozenin pana Miloše Nechváta-
la, který je letos oslavil již podevadesáté! 
Přitom jeho život nebyl vůbec lehký, ne-
boť se do něj negativně promítly všech-
ny uzlové body „krvavého“ 20. století. 
Narodil se 12. dubna 1921 v Užhorodu 
na Podkarpatské Rusi, která byla teh-
dy součásti Republiky Československé. 
Jeho otec, důstojník nově vznikající Čsl. 
armády, zde sloužil vlasti. Vzhledem  
k předchozímu působení v čsl. legiích 
na Rusi měl k tomu jazykové znalosti  
a učarovala mu nejen zdejší příroda,  
a tak se zde i oženil. 
V Užhorodu vystudoval Miloš Nechvá-
tal gymnázium a žil zde až do roku 1938. 
Potom se v důsledku dramatických po-
litických změn vrátila rodina do Čech, 
kde otec již mezitím pracoval na minis-
terstvu národní obrany. Do Roztok se 
rodina přistěhovala v roce 1939, kdy byl 
otec propuštěn z armády, a zakoupila 
zde dům č. p. 527.

Jak jste přežili válku, zejména váš otec, 
bývalý legionář?
Období německé okupace jsme prožili 
bez výrazných perzekucí, naštěstí nedo-
šlo k prozrazení odbojové činnosti mého 
otce, který byl součástí Obrany náro-
da (z větší části rozprášené gestapem  
v roce 1941, pozn. S. B.). Na konci vál-
ky, v květnu 1945, pak byl velitelem od-
bojové složky Revolučního národního 
výboru v Roztokách. Já jsem ještě s ně-
kolika dalšími kamarády, Zd. Polákem,  
O. Bessem a O. Bezchlebou, založil  
v roce 1940 hokejový klub Sokol Roz-
toky. Po celé období protektorátu jsme 
hráli pod tímto názvem!
Zapojil jsem se spolu s bratrem Jarosla-

vem a Stanislavem také do Květnového 
povstání.
Jak se vyvíjel váš život po osvobození?
Zpočátku nic nenasvědčovalo budoucím 
potížím. Můj otec se vrátil v hodnosti 
plukovníka letectva na generální štáb le-
tectva a já jsem pracoval na ministerstvu 
těžkého strojírenství. V roce 1948 jsem 
však navázal kontakt s bývalým důstoj-
níkem letectva, který pracoval pro západ-
ní zpravodajskou službu. Ten byl v roce 
1953 při pokusu o přechod státní hranice 
zatčen a následně odsouzen na 25 let.

Tím zřejmě došlo i k vašemu prozra-
zení a v roce 1954 jste byl zatčen také 
vy...
... a byl jsem obviněn ze styku s agentem 
cizí mocnosti a ze špionáže. Naštěstí už 
to bylo po smrti Stalina a Gottwalda, 
takže jsem byl odsouzen „jen“ na 10 let 
do kriminálu, který jsem si „odpraco-
val“ v uranových dolech, v lágru Vojna 
u Příbrami a v Jáchymově. Těžké práci 
jsem přivykl a riziko z ozáření jsem si 
nepřipouštěl. Dokonce jsme se s dalšími 
vězni v Jáchymově koupali v radioaktiv-
ním jezírku. Dodnes mi není jasné, že 
jsem to ve zdraví přežil. Po propuštění  
v roce 1964 jsem se oženil.

Byl jste v šedesátých letech rehabilito-
ván? 
Byl jsem rehabilitován a díky práci v u- 
ranovém průmyslu, kde jsem pracoval 
celkem 11 let, až do roku 1966, jsem 
mohl odejít do předčasného důchodu  
v 50. letech.
V plném rozsahu jsem byl rehabilitován 
(a odškodněn) až po roce 1989. Teh-
dy jsem spolu s gen. Pernickým založil 
Konfederaci polických vězňů, hájící do-
sud zájmy politických vězňů. Stal jsem 

se členem pro-
věrkové komise 
Sboru nápravné 
výchovy a před-
sedou prověrkové 
komise ve věznici 
v Praze-Ruzyni.

Po roce 1989 jste se snažil obnovit so-
kolskou jednotu v Roztokách, což se 
neobešlo bez konfliktu...
Chtěli jsme navázat na prvorepubliko-
vou sokolskou tradici (spolu s P. Lye-
rem a P. Svobodou). Byl jsem zvolen 
náčelníkem roztockého Sokola. Narazili 
jsme na nepochopení, netoužili jsme po 
žádném majetku, mladší však měli jiné 
představy ...

Co vás v těžkých chvílích života drželo 
„nad hladinou“?
Stále jsem věřil tomu, že to tak říkajíc 
„praskne“. Když byly odhaleny zločiny 
stalinismu (na XX. sjezdu KSSS), mys-
leli jsme si, že to půjde rychleji.

Jak hodnotíte z pohledu svých život-
ních zkušeností těch 21 let po listopa-
du 1989?
My, političtí vězni, jsme si to předsta-
vovali jinak. Chtěli jsme zákaz komu-
nistické strany, což se bohužel nestalo –  
a navíc jim zůstal majetek, k němuž při-
šli nelegálním způsobem.
Na jedno bychom ale neměli nikdy za-
pomenout: už nikdy se nesmí obnovit 
totalitní stát v jakékoliv formě a zabar-
vení.
Děkuji za rozhovor a přeji pevné zdraví.

S panem Milošem Nechvátalem, v den 
jeho 90. narozenin, hovořil Stanislav 
Boloňský

POLEMIKY KOMENTÁŘE

Nevšední „všední“ život Miloše Nechvátala

Když už se v minulém čísle chválilo 
město za dobrou zimní údržbu v Solní-
kách, chtěl bych taky přidat svou trošku. 
Také děkuji městu, ale za to, že někte-
ré obyvatele Roztok nenechá zlenivět, 
vytrhává nás z letargie bezstarostných 
dnů, kdy člověk nemusí řešit nic, co se 
netýká jeho vlastního pozemku a činí 
náš život alespoň malinko dobrodruž-
ným. V Roztokách bydlím téměř 20 let. 
Celou tu dobu jsem tu hlášen a město 

za mě dostává příspěvky od státu, kte-
ré jdou i z mých daní, platím si za od-
voz odpadu i daň z nemovitosti. Za to 
vše bych očekával, že dostanu alespoň 
standardní podmínky k životu, které 
má většina obyvatel našeho města. I ti, 
kteří tu bydlí krátce, nejsou tu vždy hlá-
šeni, a tudíž z nich město nic nemá. Jaká 
je ale realita? V zimě je naše ulice (Na 
Valech i ulice přilehlé) téměř nesjízdná 
i neschůdná. Je to dáno hlavně jejím 

sklonem. Přesto by byla při pravidelném 
posypu sjízdná o trochu lépe. Nemůžu 
tvrdit, že bychom tu rolbu se sypačem 
neviděli celou zimu, ale dokázal bych si 
(vzhledem k náročnosti terénu) předsta-
vit, že ji tu uvidím častěji. Zvláště když 
jsme tu všichni odkázáni na septiky,  
a pokud sem nemůže zajet auto, které 
by nám septiky vyprázdnilo, je to koli-
krát veselé, tedy spíše smradlavé. Stejný 
problém pak mají popeláři. Tedy nemají 

Chvála městu!
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ho oni, ale my. Oni prostě jen nepřije-
dou třeba i tři týdny. My si pak může-
me vybrat z popelnic to, co jsme tam 
předtím naházeli, a nosit v pytlích tam, 
kam už se dostanou. To i v době, kdy 
nám místním připadá, že projetí ulice 
už by neměl být problém. Sníh už nám 
ale problémy nedělá. Na ty se můžeme 
těšit zase za pár měsíců. Zimní posyp 
se už dávno smísil s ostatním štěrkem 
a hlínou naší ulice. Takže při každém 
– i pomalém – projetí jakéhokoliv auta 
se zvedne oblak prachu a po chvilce se 
začne usazovat – na naše auta, parape-
ty, otevřenými okny v našich domovech 
a hlavně v našich plicích. Mohlo by se 
zdát, že díky nepřítomnosti sněhu se 
zlepší i průjezdnost našeho kopce, to je 
ale jen zdání. Vlivem náklonu naší polní 
cesty i šikovnosti některých řidičů, kteří 
ten kopec prostě neumí vyjet ani objet, 
se od jejich hrabání vytvořily boule, kte-
ré s vámi i s vaším autem při jejich pře-
jetí pořádně zalomcují. Až přijde první 

přívalový déšť, vytvoří hluboké strouhy 
a udělá průjezd naší ulice ještě dobro-
družnějším. Prostě v našich končinách, 
kam oko radnice jen tak nedohlédne, se 
rozhodně nenudíme. Kdo nevěří, ať vez-
me terénní motorku, čtyřkolku, džíp či 
snad raději přijde pěšky (ti méně zdatní 
by nemuseli odjet) a přijde se podívat.   
Nechci tu hanět tu kterou politickou gar-
nituru, která vládla či vládne městu. Mys-
lím, že vinu na tom mají všechny. Jen se 
stále ptám, kdy město začne něco dělat? 
Jak to, že lidé, kteří tu bydlí od narození 
nebo dlouhá desetiletí a přinášejí měs-
tu již výše zmiňované, jsou na tom hůř 
než ti, co městu ani zdaleka nepřinesli 
tolik, případně vůbec nic. Kdy se začnou 
projevovat některými politickými před-
staviteli tolik opěvované výhody neustá-
lého rozšiřování počtu obyvatel našeho 
města? Dokdy budou muset ti (stále chci 
věřit) chytřejší koukat každý týden do 
žumpy, jestli už není plná, protože je jim 
prostě hloupé udělat do ní díru a nechat 

to odtékat k sousedům? Platit Veolii ne-
křesťanskou cenu za odvoz septiku? Za-
tímco ta (Veolia) neustále zvyšuje ceny za 
odvoz, město svoji dotaci za dlouhá léta 
nezvýšilo ani jednou. Dokonce jsem už 
i zaslechl, že by dotace na vývoz septiků 
chtělo město zrušit. Doufám, že je to jen 
fáma a tolik drzosti by v sobě snad nikdo 
nenašel. Kdy se dočkáme snížení praš-
nosti v naší i přilehlých ulicích? Myslím, 
že ani já, ani ostatní, a dovolím si napsat, 
že mluvím i za některé z nich, nechceme 
o nic víc, než má drtivá většina obyva-
tel Roztok. Přeji Solníkům i všem nově 
vznikajícím čtvrtím krásné, bezprašné 
silnice, v zimě pravidelný posyp, na jaře 
jeho úklid, to, že mohou platit vodné  
a v jejich případě i stočné, novou Masa-
rykovu ulici, aby k nim asi mohl zajíždět 
autobus (jinak by mi její rekonstrukce 
přišla absolutně nesmyslná), pravidelný 
odvoz odpadu i další výhody moderního 
bydlení. Prosím, a to hlavně naši radnici, 
dopřejte nám to taky.                Radek Bár

Polemizovat nad stavem české politic-
ké scény by bylo pro čtenáře ztrátou 
času. Ze všech stran jsme všichni masí-
rování z více či méně nezávislých medií 
tak intenzivně, že nezasvěcený občan 
již nutně musel znechuceně rezigno-
vat. Co však ze z toho všeho plyne pro 
Roztoky?

Je nutné si pragmaticky přiznat, že 
ochota kraje nebo i vlády pomáhat ob-
cím v jejich investičních akcích se odvíjí 
od toho, jaké je politické složení vedení 
příslušného města. Z tohoto pohledu 
také loňský výsledek voleb do zastupi-
telstva není pro Roztoky žádnou velkou 
výhrou. Středočeskému kraji vládne pan 

Ráth z ČSSD, tudíž udělat pro roztock-
ou koalici ODS, TOP 09 a SAKURA co-
koliv, co je nad rámec běžných potřeb, 
je téměř nemyslitelné. To se týká třeba  
i autobusové dopravy do Prahy. Když 
se nyní obracím s žádostí o podporu na 
naše krajské zastupitele za Prahu západ, 
pouze krčí rameny. Situace se ovšem ješ-
tě minimálně rok nezmění.

Z pohledu složení vlády a parlamentu je 
naopak situace pro Roztoky o poznání 
příznivější a bude na vedení města, pří-
padně rady, jak budou aktivní, a jakým 
způsobem se do města budou snažit při-
vést peníze ze všech možných dotačních 
titulů a grantů, které jsou vypisovány. 

Velmi často je otázka získání nebo ne-
získání finančních prostředků nejvíce 
o povědomí, že je vůbec možné o fi-
nanční prostředky žádat. Při diskusích 
nad dotacemi se starosty za ODS na 
Praze západ mě zaskočila informace, že 
město daleko menší než Roztoky doká-
zalo získat souhrnně téměř půl miliardy 
korun.  Je vidět, že se máme ještě hodně 
co učit a naše snažení prověří v první 
řadě přestavba školy. Na druhou stranu 
můžeme s potěšením konstatovat, že 
přijatá varianta přestavby školy je v ta-
kovém finančním limitu, který bychom
s použitím úvěru dokázali zvládnout  
i bez dotační podpory.
Roman Jandík, předseda MS ODS Roztoky

Roztoky pohledem vlády a krajského zastupitelstva

S velkým údivem a znepokojením záro-
veň sledujeme, jak intenzivně a dlouho-
době zpochybňuje Ing. Tomáš Šalamon 
v Odrazu smysluplnost podpory nezis-
kového sektoru v Roztokách. Je zjevně 
přesvědčen o neomylnosti své pravdy, ve 
svých názorech setrvá, a proto nebude-
me plýtvat energií ani místem na plytké 
polemiky bez vidiny konce debaty.
Jako členů kulturní komise se nás však 
dotýká, že právě jeden z členů komise 

představuje veřejnosti podporu roztoc-
kých neziskových organizací jako ne-
uváženou, že zpochybňuje způsobilost 
ostatních členů přijímat doporučení 
Radě města Roztoky a že popisuje po-
radní a konzultační činnost komise jako 
lehkovážnou a rozdávačnou. Tím vytvá-
ří v očích veřejnosti zcela nedůvěryhod-
ný obraz komise, které je sám členem.
Chtěli bychom proto touto cestou roz-
tockou veřejnost ujistit, že náš přístup  

k posuzování dotací a grantů a přijímá-
ní následných doporučení je maximál-
ně zodpovědný a že řada z nás čerpá 
ze svých dlouholetých zkušeností právě  
v tomto oboru. „Lehkovážné rozdávání“ 
obecních prostředků v Roztokách roz-
hodně nehrozí. Jako iniciativní a porad-
ní orgán Rady města Roztoky budeme  
i nadále ve svých doporučeních městské 
radě zodpovědní vůči občanům. 
Stalo se bohužel nepsaným pravidlem, že 

Ohrazení kulturní komise
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neziskový sektor není v této zemi zrovna 
hýčkaným dítkem – právě proto, vědo-
mi si skutečnosti, jak složitě se spolkům, 
sdružením a jiným neziskovým orga-
nizacím získávají finanční prostředky
a jak bedlivě sledovány následně jsou, 
snažíme se o maximální objektivitu. Po-
kud bychom však přistoupili na dosud 
prezentované postoje kolegy Šalamona, 
ztratila by naše komise své významné 
poslání v podpoře a záštitě poměrně 
bohaté činnosti roztockého neziskové-
ho sektoru. Právě tato činnost je tím, co 
obec dělá obcí a podporuje a prohlubuje 

vztah jejích obyvatel k vlastnímu městu, 
které tak není jen pomyslnou zastávkou 
na cestě do práce a z práce. 
Postoje pana Šalamona, který při jed-
nání komise bohužel vytváří napjatou 
atmosféru, tak rozhodně neodpovída-
jí mínění většiny z nás. Navzdory této 
skutečnosti se však budeme v práci, pro 
kterou máme coby zástupci jednotlivých 
volebních uskupení mandát od městské 
rady, snažit pokračovat.
Závěrem znovu roztocké veřejnosti při-
pomeneme, že komise má pouze porad-
ní hlas. Finální slovo pak patří městské 

radě, respektive zastupitelstvu, a vyna-
ložené finanční prostředky jsou pravi-
delně kontrolovány příslušnými výbory 
zastupitelstva. Kontroly, které v minu-
losti probíhaly, dosud neshledaly žádná 
závažná pochybení.

Tomáš Novotný (Sakura), Jitka Vlč-
ková (Strana zelených), Martin Krajdl 
(KSČM), Tomáš Ivan (TOP 09), Eva 
Uvarovová (Dost), Vlaďka Drdová  
(Netřesk), Zita Suchánková, ředitelka 
Středočeského muzea, Dagmar Caislová 
(Sakura)

Stavební činnost
Začíná jaro a to (bohužel) v případě 
Roztok znamená explozi stavební čin-
nosti. Stroje a lidé vyrážejí na staveniš-
tě a intenzita prací roste. Na silnici ze 
staveniště nad prodejnou Tesco vyjede 
bagr a množství bláta, nejprve mazla-
vého a posléze na kámen ztuhlého, při-
pomíná, že si stavebník nedělá námahu  
s očistou vozového parku.
V novinách „Náš region“ jsme infor-
mováni, jak vedení města navštěvuje 

vědeckotechnický park v Roztokách, ale 
o ekologické a provozní zátěži na okol-
ní obyvatele a město vůbec se nehovoří.  
Všichni si plácají po ramenou a asi se 
těší, až odjedou zpět do svých teplých 
kanceláří. Nebo si Trigema „vykoupila“ 
od města přízeň plakáty hlásající omlu-
vu za dočasné komplikace?
Nedávno jsem s kamarádem diskutoval, 
kdo může za to,  že jsou obyvatelé dnes  
a denně obtěžováni touto stavební čin-
ností. On zastával názor, že když si město 

nezjedná pořádek, pak se nemůžu divit 
nepořádku a tomu, jak to ve městě vy-
padá. Souhlasím, ale zároveň dodávám,  
že je smutné, když velkým stavebním  
a developerským firmám nezáleží na
tom,  jak se o nich bude psát. Napadá 
mě přirovnání ke zloději, který by něco 
ukradl a já bych vinil pouze policii, 
pokud ho nechytne. Zloděj je pak bez 
viny?
Poslední smutná událost se odehrává  
řadu měsíců přímo v centru Roztok.  

Najdete nás stále ve Slaném proti měst-
skému divadlu, v prvním patře v domě 
na Wilsonově třídě č. 599, ale budeme 
mít trochu jinou vizitku. Zájmové sdru-
žení právnických osob založilo jako jedi-
ný zakladatel obecně prospěšnou společ-
nost a ta byla 28. března 2011 zapsána do 
rejstříku obecně prospěšných společnos-
tí. Poslední valná hromada zájmového 
sdružení 19. dubna rozhodla o zrušení 
zájmového sdružení právnických osob, 
jehož právním nástupcem se stala nově 
založená Přemyslovské střední Čechy 
o.p.s., IČ 24828815.
V souladu se zákonem o obecně prospěš-
ných společnostech č. 248/1995 Sb. ve zně-
ní pozdějších předpisů rozhoduje o nových 
zakladatelích o.p.s. v případě, že zanikne 
původní zakladatel, správní rada o.p.s. Ta 
(po předchozím souhlasu dozorčí rady) 
nabídla možnost stát se zakladateli nové 
o.p.s. všem členům zájmového sdružení ke 
dni zrušení tohoto sdružení. Soubor no-
vých zakladatelů se uzavře k 31. 5. 2011.
S touto přeměnou právní formy vyslo-
vil souhlas také Státní zemědělský in-

tervenční fond a potvrdil, že veškerá 
práva ve vztahu k dotačnímu programu 
LEADER 2007-2013 přecházejí na Pře-
myslovské střední Čechy o.p.s. Aktuální 
výzva, u nás označovaná jako sedmá (ji-
nak v rámci 13. kola Programu rozvoje 
venkova), je tedy již vypsána obecně pro-
spěšnou společností, a stejně tomu bude 
v následujících dvou letech, v nichž bude 
ročně mezi vybrané projekty rozdělová-
no podobně jako letos řádově deset mi-
lionů korun.
Na semináře, v nichž se potenciální žada-
telé o podporu z PRV / LEADER mohli 
seznámit s rozsáhlými změnami, které 
nastávají od tohoto kola PRV, se přihlá-
silo mnoho nových žadatelů. Věříme, že 
aspoň někteří z nich projeví hlubší zájem 
o spolupráci a stanou se z nich partneři 
o.p.s. Partneři mohou být, stejně jako za-
kladatelé, voleni sborem zakladatelů do 
vrcholných orgánů o.p.s., tedy do správní 
a dozorčí rady, společně s nimi schvalují 
strategické dokumenty (například letos 
aktualizaci strategického plánu LEADER) 
a mají zvýhodněné sazby, pokud jim zá-

zemí naší o.p.s. bude zpracovávat žádosti 
o dotace do českých či evropských pro-
gramů, vést výběrové řízení, anebo zpra-
covávat strategický plán rozvoje.
Pokud budete mít zájem stát se partne-
ry o.p.s., stačí k tomu několik dokladů. 
Doklad o právní existenci (registrace či 
zápis z ustavujícího jednání vrcholného 
orgánu, usnesení tohoto orgánu projevu-
jící souhlas se záměrem stát se partnerem 
o.p.s., a doklad o tom, že osoba zastupu-
jící organizaci, je statutárním zástupcem 
organizace. Fyzické osoby, které budou 
chtít se stát partnery, si pochopitelně vy-
stačí s čestným prohlášením, že se chtějí 
stát členy a dokladem totožnosti. Vstup-
ní poplatek pro nové partnery je 1000 
korun. A samozřejmě předpokládáme, 
že nás noví zájemci o spolupráci nejdří-
ve navštíví v našem sídle a popovídají si  
s námi o tom, co očekávají od nás a čím 
by chtěli přispět k rozvoji regionu a naší 
činnosti oni.

Jaroslava Saifrtová, ředitelka o.p.s.
Jaroslav Huk,  

předseda správní rady o.p.s.

Přemyslovci se stali o.p.s. a vyhlíží nové partnery

Ekologické zátěže ve městě - smrdí a staví...

POLEMIKY KOMENTÁŘE
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Jinak sympatické zateplování vysokého 
paneláku v Masarykově ulici se kvůli 
nepořádné firmě proměnilo v rozlétaný
polystyren po celém širokém okolí. Jak 
reagoval stavební úřad? Statečně prove-
dl zápis do stavebního deníku o nepo-
řádku v okolí staveniště...

Smrad z VUAB Pharma
Již pěknou řadu let jsou obyvatelé vel-

ké části Roztok obtěžováni zápachem z 
penicilínky. Rodiče z „Ostrohu“ aby se 
báli vypustit děti na hřiště bez plynové 
masky. Sportování na hřišti se v některé 
dny stává velmi nepříjemným zážitkem 
a pověst Roztok mezi družstvy Středo-
českého kraje, které na hřiště Sokola 
přijíždějí sportovat, začíná spíše připo-
mínat vzpomínky na smrad, než na utr-
pěné porážky...

Je mrzuté, že VUAB Pharma stále smrdí. 
Je mrzuté, že s tím město něco nedělá a 
občany neinformuje.... 
Doufám, že si jednou v Odrazu budu 
moci přečíst místo nesmyslných štvavých 
výpadů pana Šalamona o tom, jak  jeho 
zástupci ve vedení města zajistili  pořá-
dek a případně donutili  firmy ke kom-
penzacím vzniklých ekologických zátěží.

Mgr. Martin Matas

Když jsme před lety hovořili s tehdejším 
vedením ROPID o potřebě provázanosti 
JŘ vlaků a autobusů, dostali jsme logic-
kou otázku: „Chcete návaznost, nebo 
proklad?“ Otázka těžká a odpověď ještě 
těžší. Téměř každý, kdo alespoň jednou 
absolvoval vysokohorský výstup někte-
rou ze tří cest od nádraží na Tyršovo ná-
městí, ale uzná, že směrem od Prahy je 
vhodnější návaznost.
To, co máme teď, ale není ani návaz-
nost, ani proklad. To je paskvil. Večer 
by autobus měl ze zastávky odjíždět 
4 minuty po příjezdu vlaku ke vzdá-
lenějšímu nástupišti. Po vystoupení  

z vlaku tedy podstatná část cestujících 
kluše či sprintuje podchodem, aby byli 
na zastávce včas. Fyzicky zdatnější je-
dinci to zpravidla stihnou. Situaci dále 
zhoršovalo otevření přeložky. Přineslo 
nejen nemožnost otočit autobus nor-
málních rozměrů v prostoru nádraží, 
ale i zrychlení jízdní doby od závor  
k nádraží. Dříve si vlak zastavil auto-
bus závorami a cestující měli šanci na 
přestup. Teď se v okna vlaku dívají na 
souběžnou jízdu těchto dvou doprav-
ních prostředků a na přestup šanci 
nemají. Na vině není vždy zpoždění 
vlaku. Mnohem častěji je to proto, že 

autobus odjede ze zastávky dříve než 
podle jízdního řádu.
Žiju v Roztokách pět let a za tu dobu se 
počet cestujících, kteří využívají k cestě 
do Prahy a z ní vlak zněkolikanásobil. 
Přepravu cestujících z vlaku na kopec 
by, pravda, lépe než linky 340 a 350 řešil 
autobus (autobusek či upravená dodáv-
ka) vyjíždějící ze zastávky u nádraží. Ten 
je ale zatím takovým holubem na střeše. 
Upravený jízdní řád autobusů linek 340 
a 350 by tedy mohl být tím přísloveč-
ným vrabcem v hrsti.
Uplynulá léta nás přesvědčila o tom, 
že vést se zaměstnanci ROPID učené  

Nové vedení města vyhlásilo hned po 
volbách, že 1. 9. 2011 otevře novou 
dvoupodlažní modulovou MŠ pro 50 
dětí, která bude stát na dvoře stávající 
MŠ v Havlíčkově ulici.
Je hezké něco podobného prohlásit, ale 
pro realizaci takového záměru je třeba 
začít konat. 
Jako první logický krok je vypracování 
projektové dokumentace na onu dvou-
podlažní MŠ na vybraném pozemku, 
následuje vydání stavebního povolení, 
vyhlášení výběrového řízení na dodava-
tele stavby, jeho zvolení a následně zahá-
jení stavby. Kdyby vedení města zvolilo 
tento postup a začalo takto konat ihned 
po volbách, možná by kontejnerová MŠ 
skutečně mohla fungovat od 1. 9. 2011.
Vedení města ovšem zvolilo jiný postup. 
Dlouho se nedělo nic, až 31. 3. 2011  
podepsal pan starosta smlouvu za  
175,2 tisíce Kč (včetně DPH) se společ-
ností CityPlan na zadávací dokumenta-
ci, organizaci výběrového řízení a kom-
plexní poradenskou a administrativní 
činnost související s pracemi. O tom, že 
by CityPlan také vypracoval projekto-

vou dokumentaci, ve smlouvě není ani 
slovo.
Podle platných pravidel pro zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu je třeba 
pro zakázky nad 100 tisíc Kč vyzvat ale-
spoň 3 uchazeče. To se nestalo, smlouva 
byla uzavřena rovnou se společností Ci-
tyPlan, aniž by byl vyzván někdo další!
Pomineme-li tento drobný detail, je na-
místě otázka, KDO tedy zpracuje projek-
tovou dokumentaci na tu dvoupodlažní 
MŠ, aby za a) bylo možné požádat o sta-
vební povolení, a za nikoli nepodstatné 
b) zjistit, zda lze na vybraném pozemku 
takovou MŠ vůbec umístit.
Podle podepsané smlouvy společnost 
CityPlan připraví zadávací dokumenta-
ci, která je podkladem pro vypsání vý-
běrového řízení na dodavatele stavby, 
který aby zakázku získal, se také zaváže, 
že vypracuje projektovou dokumentaci. 
Výsledkem tedy bude dodavatel MŠ, kte-
rý při zpracování projektové dokumen-
tace může zjistit, že tu dvoupodlažní MŠ 
na určený pozemek (dvůr stávající MŠ  
v Havlíčkově ulici) nelze umístit. 
Objekt MŠ se na dvůr samozřejmě ve-

jde, ale vzhledem k orientaci ke světo-
vým stranám, oslunění a osvětlení a ne-
zbytným odstupům z hlediska požární 
bezpečnosti to bude velmi obtížné. To je 
právě důvod, proč je vhodné mít nejdřív 
projektovou dokumentaci a stavební po-
volení.
Kdo vlastně rozhodl o tom, že se dvou-
podlažní modulová MŠ bude stavět na 
tomto pozemku? Co udělá vedení města 
v případě, že se prokáže, že se tato MŠ 
na pozemek nevejde nebo že její umís-
tění na pozemku je natolik obtížné, že to 
stavbu výrazně prodraží?
A na závěr otázka: jaký je rozdíl mezi 
kontejnerovou a modulovou MŠ?
Stávající kontejnerová MŠ v Palackého 
ulici vznikla tak, že se ze 14 modulů se-
stavil objekt, který jsme nazvali kontej-
ner. Nové vedení města dává přednost 
interpretaci, že se z kontejnerů sestaví 
modul.
Ať tak či onak, dnes je zcela jisté, že 1. 9. 
2011 nebude otevřena ani kontejnerová, 
ani modulová mateřská školka.

Olga Vavřínová

Bude kontejnerová mateřská školka?

Návaznost autobusů na vlaky
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disputace o tom, že by ta návaznost neby-
la zas tak marná, ke kýženému výsledku 
nevede. Je potřeba dát jim to písemně.  
A nejlépe na hlavičkovém papíru. Na 
druhou stranu je ale třeba objektivně 
uznat, že loni neměli pracovníci ROPID 

na avizovanou rekonstrukci JŘ celé ob-
lasti na severozápad od Prahy ani pro-
stor, ani čas. A zřejmě ani pomyšlení.
A proč o tom píšu takhle začátkem roku? 
Jízdní řády se nepřipravují na poslední 
chvíli. Pracuje se na nich několik měsí-

ců. Takže je skoro čas zamýšlet se nad 
tím, jak bude příští jízdní řád vypadat. 
Drobné minutové posuny je ale možné 
udělat i v průběhu roku.

Vít Calta

Od ledna máme Odraz s barevnou obál-
kou, stejně jako (už dávno) Velké Přílepy, 
kterým jsem tuto ,,moderní tvář“ (zcela 
po sousedsku) tiše záviděl. I obsah čísla 
se změnil. Jak jsem předpokládal, je to 
čistě informativní tiskovina města, kte-
rá obsahuje suchá sdělení radnice, svým 
stylem a obsahem připomínající úřední 
desku umístěnou na plotě MÚ a nástěn-
ku na jeho chodbě v přízemí... 
Pravda, výhodou Odrazu je, že ho obča-
né dostanou zdarma do bytu a nemusí 
chodit čučet na plot. Říkat tomu časo-
pis, je však přece jen trochu odvážné 
– stačí např. zalistovat v č. 4/2011. Po 
dvou článcích starosty následuje šest 
(!) článků místostarosty a odpovědné-
ho redaktora v jedné osobě St. Boloň-
ského – a už jsme rázem na straně 8!!! 
(Tam se mimochodem v nepodepsaném 
(!) článku o nových sazbách místních po-
platků dozvíme i to, jakže se tvoří varia-
bilní symbol, ale na jaký účet (natož jeho 
číslo) máme peníze zaslat, už nikoliv... 
Nepřímo se tak dovídáme i to, že měs-
to nebude pro výběr poplatků z odpadu 
rozesílat občanům složenky jako v letech 
minulých, ale (patrně v rámci vylepšení 
služeb) máme si sehnat složenku, číslo 
účtu a konstantní symbol MÚ sami...). 
Nad obsahem listu bdí devítičlenná re-
dakční rada, která může být i orgánem 
inspirujícím, nejen garantem rovných 
šancí různorodých názorů a dodržování 
tiskového zákona. Ovšem jen v případě, 
že si takové cíle klade. Informativní cha-
rakter periodika je tu nepochybně zámě-
rem vedení města, redaktora i redakční 

rady. Nic proti tomu. Vždyť nikde není 
psáno, že v časopisu má být i ,,něco ke 
čtení“: fejetony, zamyšlení nad historií, 
současností i budoucností města, rozho-
vory atd., jako tomu bylo přinejmenším 
v posledních deseti letech tohoto listu. 
Tím ovšem nechci říci, že Odraz nudí 
– vždyť o vzrušující četbu se téměř vždy 
postarají např. náčelník městské policie 
a pan Šalamon. Některé aspekty práce 
redakce však můj údiv vzbuzují. Obrať-
te list na str. 23 a poslyšte příběh, jak si 
pan redaktor představuje spolupráci  
s autory a svou dominantní roli v tomto 
dvoustranném vztahu. 
a)  Na pohřbu p. Karase dne 15. 3. si  

u mě p. Boloňský objednal nekrolog 
zesnulého pro Odraz. Psát takovou 
věc s pietou a pravdivě není žádný 
lehký úkol, zvláště když jde o nejzná-
mějšího představitele v r. 1989 ,,po-
ražené levice“ (zatímco tzv. ,,pravice“  
v čele státu i obce chystá prostému lidu 
světlou budoucnost). Leč slíbil jsem  
s tím, že se v případě souhlasu rodi-
ny zesnulého tomuto ošidnému úko-
lu nevyhnu, neboť jsem si p. Zdeňka 
Karase vážil. 

b)  Rodina Karasova nejen souhlasila  
s mým autorstvím, ale velkoryse mi  
i umožnila ověřit si a získat potřeb-
né údaje včetně aktuální fotografie,
bez nichž se seriózní nekrolog napsat 
nedá.

c)  To jsem p. Boloňskému sdělil písem-
ně, včetně data odevzdání do tisku. 

d)  Můj nekrolog v č. 4 skutečně vyšel. 
Odpovědný redaktor však – aniž by 

mě upozornil, že jsem součástí jakési 
pohřební koláže – považoval za nut-
né opatřit jej svým úvodem plným 
státotvorných dojmů, ,,nezdržoval“se 
fakty a celé to opepřil jedním fatálně 
chybným tvrzením. Za můj text pak 
umístil obligátní pohřební oběžník 
OV KSČM, s dalším (jiným) neprav-
divým sdělením.  

e)  V takové amatérské ,,společnosti“ 
jsem se ocitl jen díky svévolné ma-
nipulaci odpovědného redaktora St. 
Boloňského a nechci s ní mít nic spo-
lečného.   

Psaní analytických článků, fejetonů, ese-
jí, scénářů atd. je už cca 40 let podstat-
nou součástí mé obživy. Jednal jsem za 
tu dobu s desítkami redaktorů na celo-
státní úrovni. Chápu, že každá redakce 
má samozřejmě právo požadovat změ-
ny, zkrácení, výměny titulku atd. Ale 
nikdy se mi nestalo, že by takový dialog 
neproběhl! Ani za komunistů. To jsem 
si musel počkat až do roku 2011 na re-
daktora Odrazu, aby si u mě objednal 
nekrolog, a aniž mi cokoli sdělil, škrtl 
mi titulek a zařadil ho do nedůstojných 
souvislostí, které jsou pro mě nepřijatel-
né.
Nejsem tak ješitný, abych veřejně sdě-
loval své osobní pocity na základě je-
diného článku. Píšu to hlavně proto, že 
popsaný případ není ojedinělý a takto 
suverénně probíhá ,,redakční“ práce  
i v jiných případech. Doufám jen, že to 
není styl komunikace celé radnice. 

Ladislav Kantor

Zvláštní móresy barevného Odrazu...

Středočeský kraj v letošním roce snížil 
dotace na autobusovou dopravu, v dů-
sledku čehož došlo k omezení některých 
spojů a zdražení jízdného. Napsáno toho 
bylo k tématu již mnoho, a v Roztokách 
dokonce kolotala protestní petice. Přes-
to mi v diskusi chybí jeden aspekt, který 
bych rád doplnil.

Na malér jsme si totiž zadělali sami, 
když jsme si nechali nabulíkovat, že ve-
řejná doprava bez dotací nemůže fun-
govat a že je věcí politiků, aby se o ni 
postarali. Nic „z principu ztrátového“ 
ale neexistuje. Ztrátovost veřejné do-
pravy není příčinou, nýbrž důsledkem. 
Dopravu hradíme jednak v podobě jíz-

denek, jednat skrze daně. Má to jednu 
výhodu – cena nám připadá nižší, než 
ve skutečnosti platíme – a spoustu ne-
výhod. Na autobusy přispívají i ti, kteří  
v nich léta neseděli, samotné přerozdělo-
vání s houfy úředníků stojí kvanta peněz 
a veřejné zásahy do jakéhokoliv odvětví 
ničí konkurenci a prostor pro inovace. 

O autobusech, letadlech a veřejné službě
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Poučným příkladem je třeba vývoj v le-
tectví, ve kterém po druhé světové válce 
vměšování státu „frčelo“. V Evropě byla 
většina leteckých společností státními 
monopoly. I v USA existovala přísná 
regulace předepisující vše: ceny, trasy, 
letové řády. Vstup do odvětví byl sil-
ně omezen, šlo totiž o veřejnou službu  
s cílem „udržet ceny letenek na dostup-
né úrovni“. Vláda zajišťovala aerolinkám 
„přiměřenou míru zisku“ a nutila je za 
to ze ziskových tras subvencovat ty ztrá-
tové. Výsledkem byla neuvěřitelná nee-
fektivita; přes masivní dotace bylo létání 
drahé. Teprve deregulace v 80. letech 
umožnila rozvoj nových firem, které
přišly s inovativními obchodními mo-
dely a proměnily celé odvětví. Zrodily se 
nízkonákladové společnosti, které po-
stupně donutily k efektivitě (či krachu) 
i staré molochy. Dnes sice není letecká 
doprava považována za veřejnou služ-
bu, zato ale létáme za zlomek cen oproti 

věku regulace a dotací.
S autobusy tak daleko nejsme. Systém 
veřejné silniční dopravy u nás stále ob-
chází zombie centrálního plánování. 
Na převážení lidí z místa A do místa B 
potřebujete licenci, kterou úřad nevydá, 
např. existuje-li již na stejné trase linka 
krajem či obcí podporovaná! Kraje mo-
hou o zahrnutí linek do tzv. závazku ve-
řejné služby (tj. o napojení dopravce na 
krajský penězovod) rozhodovat vícemé-
ně svévolně. Neblahou zkušenost učinil 
např. jistý nízkonákladový dopravce (se 
žlutými autobusy), když se snažil provo-
zovat linku Praha–Liberec za nižší jízd-
né než dotovaná konkurence. Kupodivu 
nenásledoval kopanec do zadnice doto-
vané firmy, ale popotahování té nedo-
tované. Zlomyslný člověk by pozname-
nal, že sedět na sesli, kde se o takovém 
„zahrnutí do veřejné služby“ rozhoduje, 
musí být poměrně lukrativní džob.
Proč o tom píšu? Snížení dotace na 

autobusy ve středních Čechách je ne-
příjemné, ale jádro problému spočívá  
v samotné moci politiků do dopravy 
kafrat. Nedokážu říct, jak by se doprava 
proměnila, kdyby se jejich vliv podařilo 
omezit, ale jsem přesvědčen, že by to ne-
bylo k horšímu. Přinejmenším bychom 
mohli být klidní, že ať ten, či onen papa-
láš rozhází za své populistické projekty 
peněz sebevíc, nebude to na skutečnost, 
zda pojede autobus, mít nejmenší vliv.
Autobusovou petici jsem podepsal, ale 
skoro raději bych podepsal jinou. Mohla 
by znít třeba nějak takto: „Vážený pane 
hejtmane, my, níže podepsaní občané 
Středočeského kraje, Vám na vaše do-
tace autobusové dopravy z vysoka nere-
flektujeme. Strčte si ty peníze třeba do
umoření skrytých dluhů, které jste za 
své působení ve stávající funkci nasekal. 
Stran dopravy se obejdeme bez Vás.“
Přidali byste se?

Tomáš Šalamon

Nedalo mi, abych nenapsala pár řádek 
o kultovních diskusích vašeho dopiso-
vatele pana Tomáše Šalamona. Dle jeho 
projevů na stránkách Odrazu jsem na-
byla dojmu, že chce přesvědčit občany 
Roztok, že je to právě on, kdo má právo 
na názor. Nechci ho podezírat z vyu-
žívání příležitosti, aby se zviditelnil za 
každou cenu a v příštích komunálních 
volbách se dostal na přední místo nějaké 
kandidátky, ale bohužel to tak vypadá. 
Obyčejný čtenář – obyvatel Roztok – se 
nestačí divit, jaký potenciál ve jmenova-
ném dříme. Plete se zásadně do všeho 
a vzhledem k tomu, že jeho příspěvky 
otiskujete, jeho samolibost roste.

Nevím, zda někdo jiný, kromě předsedy 
kulturní komise, reagoval na jeho mys-
tifikace, ale prosím vás, vysvětlete mu,
že zájem o dění ve městě je sice chvály-
hodný, ale normální čtenáře jeho články, 
které překypují ukázkou ega, nezajímají. 
Situaci v dotacích si může provětrat na 
zasedání zastupitelstva nebo korespon-
dencí na místa, která jsou k jeho připo-
mínkám kompetentní.
Možná má T. Š. již našlápnuto na staros-
tu a chce, aby voliči věděli, kdo je a jaké 
má smýšlení. Ale člověk, který je členem 
komise a zároveň ji „natírá“ v tisku, asi 
nebude tím pravým kandidátem. Spo-
léhá zřejmě na to, že prostý lid si zapa-

matuje jeho jméno a řekne „ha, to je ten 
mladý, vzdělaný a perspektivní bojovník 
za vše“. A o to mu zřejmě jde ze všeho 
nejvíc.
Prosím, řekněte mu někdo, ať si vyřizuje 
svoje účty osobně a nikoliv přes médi-
um, které je jako jediné pro obyvate-
le obce zrcadlem dění v našem městě.  
A raději prosím otiskujte více informací 
z radnice či zasedání rady, třeba i inzerci. 
Tak budeme alespoň vědět, co nás čeká 
a nemine nebo kdo co prodává. Bude to 
užitečnější.

Alena Bajerová

Polemika o „veřejné diskusi“ aneb Klube se příští starosta?

Není žádným tajemstvím, že v roz-
růstajících se Roztokách je nedostatek 
prostor pro spolkovou činnost, zejmé-
na pak pro volnočasové aktivity dětí  
a mládeže. Roztocké tělocvičny praskají 
ve švech, rozvoj spolků naráží na ome-
zené prostory a uspořádat obyčejnou 
sousedskou taneční zábavu musíme  
v sousedních Úněticích. 
Roztoky se zatím nemusí ve větší míře 
potýkat s vandalismem či dalšími pato-
genními projevy „nudící se“ mládeže, 
jak to můžeme sledovat v různých čás-

tech Prahy nebo některých okolních ob-
cích. Kromě sociálního složení obyvatel 
Roztok mají na tomto stavu nemalý po-
díl fungující neziskové organizace, které 
volnočasovým vzděláváním navazují na 
povinnou školní docházku. Koncentrace 
sportovních, turistických, uměleckých  
a dalších oddílů a kroužků pro děti  
a mládež je v našem městě nadprůměr-
ná a činí Roztoky v rámci širšího okolí, 
možná i celé republiky, výjimečnými. 
Chvály na aktivní spolkový život a pest-
rost volnočasové nabídky pro děti a mlá-

dež slýchám i z překvapivě vzdálených 
míst. Máme něco, co nám jinde závidí, 
co těžce a draze budují, ale mám pocit, 
že si toho u nás doma příliš nevážíme. 
Jedním z největších problémů, se kterým 
se některé roztocké neziskové organiza-
ce potýkají, jsou prostory. Přes dlouho-
dobé upozorňování na tento handicap 
našeho města nebyla doposud žádná 
politická reprezentace schopna tento 
problém řešit. Bohu díky, že je dnes tato 
záležitost vnímána jako problém. Minu-
lý rok se díky soukromým sponzorům 

Prostory pro volnočasové aktivity v Roztokách
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a úsilí sdružení Roztoč, podporované-
ho řadou dalších organizací, podařilo 
připravit velkorysý projekt městského 
domu volnočasových aktivit, ale bohu-
žel až v okamžiku, kdy krajské sociálně-
demokratické páky změnily podmín-
ky pro podporu podobných projektů,  
a dům volnočasových aktivit nebyl pod-
pořen. S lítostí můžu jen konstatovat, že 
Roztoky příležitost na řešení své situace 
v této oblasti za pomoci evropských fon-
dů pro období 2007–13 propásly.  
Nicméně demografická situace v Rozto-
kách nečeká, až se rozhoupeme. Neřeše-
ní tohoto problému dospělo do stadia, 
kdy se proti sobě staví různé stejně důle-
žité aktivity pro děti a mládež. Z důvodů 
rozrůstajícího se žactva základní školy 
již v ní není dále možné poskytovat azyl 

jednomu z největších poskytovatelů ak-
tivit pro děti mládež v našem městě. Ač-
koliv poptávka po volnočasových aktivi-
tách dětí a mládeže v Roztokách stoupá 
a dle demografických prognóz bude
ještě minimálně dalších pět let stoupat, 
existuje reálně nebezpečí omezování 
její nabídky. Sdružení Roztoč, ačkoliv 
má dlouhodobou platnou smlouvu, je 
nuceno v zájmu neomezování kapaci-
ty základní školy od září 2012 opustit 
dosavadní prostor ve školní družině za 
účelem jeho využití ke školní výuce. 
Vhodné řešení, které by nebylo ke škodě 
roztockých dětí, však stále hledáme. 
Proto se obracíme na roztockou veřej-
nost s prosbou o pomoc při řešení této 
nepříjemné situace. Chceme škole vyjít 
maximálně vstříc, ale neradi bychom 

ztratili něco, co se těžce buduje a leh-
ce ztrácí, něco, co přispívá k pestrosti  
a atraktivitě našeho města. Sdružení 
Roztoč proto hledá prostory pro přesu-
nutí svých aktivit k dlouhodobému ne-
komerčnímu pronájmu. Hledáme větší 
světlé místnosti v dochozí (rozuměj 
samostatně pro děti z prvního stupně 
ZŠ) vzdálenosti od centra Roztok. Jsme 
schopni pokusit se získat z veřejných  
i soukromých zdrojů prostředky na re-
konstrukci či adaptaci takových prostor, 
jako jsme tak učinili v případě ateliéru  
v Havlíčkově ulici, který je ve vlastnictví 
města. Více informací o našem spolku  
a kontakty na jeho zástupce naleznete na  
www.roztoc.cz. Děkujeme za případnou 
podporu. 

Ondřej Marek, Sdružení Roztoč

Přiznávám se zde veřejně, že jsem měl 
po loňském ročníku Rozkřiku!! sto chu-
tí to zabalit. Byl jsem demoralizovaný. 
Nejenom oproti jindy větší prodělek 
z poslední akce mě k tomu vedl. Více 
mě drtila provinční závist, bludy, že si 
na tom mastím kapsu, že se potřebuju 
za každou cenu zviditelňovat a některé 
klausovsky laděné články v Odrazu ve 
stylu: každá dobrá kultura si na sebe 
přeci musí vydělat ...
Články pana Šalamona a spol. mě skli-
čují. Rovněž tak podpora ze strany 
Městské kulturní komise – a tím ne-
myslím jen podporu finanční v podobě
dotace (vážím si každé koruny, z dlou-
holeté práce pro pražskou zoo mám pod 
hluboko pod kůží zarytý styl nedehone-
stovat dárce a sponzory dle výše poskyt-
nuté částky...).
Pořádat hudební festival dvakrát ročně 
po dobu pěti let pro obec, jakou jsou 
Roztoky, je – přátelé, věřte mi – řehole.
Nedělám to však pro to, aby mi někdo 
klepal na rameno. Nedělám to pro pe-
níze (jestli si někdo myslí, že je to vý-
dělečný podnik, tak je padlý na hlavu). 
Dělám to kvůli tomu, že mě to baví.
Suchá řeč čísel praví, že za těch pět let 
zde vystoupilo na 50 kapel a interpretů, 
kteří zde hráli pro více než 2 000 poslu-
chačů. To vlastně není tak špatné, uvě-
domil jsem si. Rozkřik!! jako značka se 
dostal do povědomí. Jedná se zároveň  
o dobrou propagaci města Roztok mimo 
jeho hranice. Na kvalitně ozvučeném 
pódiu vystupují vedle profesionálů či 

zajímavých alternativních umělců míst-
ní hudebníci a tanečníci, malí i velcí. 
Vždyť to je legrace, happening, mejdan 
pod širým nebem.

Po naléhání přátel a známých jsem se 
nakonec rozhodl pokračovat. Uvidíme, 
co to s námi udělá. 
Jsem rád, že nový starosta Jan Jakob 
drží záštitu nad festivalem stejně jako 
jeho předchůdci Boloňský a Vavřínová, 
což má pro nás velký význam morální 
i věcný v podobě poskytnutí městských 
plakátovacích ploch. Děkujeme!
Máme v plánu některé novinky progra-
mové i marketingové, ale o tom až příště.

Nejbližší Rozkřik!! se koná poslední 
červnovou sobotu 25. 6. opět u Sokolů, 
jimž děkuji za poskytnutí areálu a bez-
vadnou pořadatelskou spolupráci. 
Uslyšíte, mimo jiné, Neřež, Živé kvety, 
Kara Ben Mc, Blabuburo a další. 

Těším se na Vás.
Vít Kahle, 21. dubna 2011

Staňte se fanouškem Rozkřiku!! na Fa-
cebooku a případně zde vyjevte své 
přání, koho chcete na festivalu slyšet 
(http://www.facebook.com/home.php#/
pages/Roztoky-Czech-Republic/ROZ-
KRIK/119294816705?ref=ts). 
Najdete zde i krátké videosekvence a fo-
tografie z minulých akcí.

Rozkřik!! Bude! 25. června a 3. září 2011

POLEMIKY KOMENTÁŘE
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V době, kdy dostanete do rukou to- 
to číslo Odrazu, již bude za námi 20. 
obnovená svatovojtěšská pouť na Le-
vém Hradci. Tentokrát netradičně až  
7. května, ačkoliv svátek patrona pouti je  
23. dubna. Tuto změnu si vynutily letoš-
ní velmi pozdní Velikonoce.
Na první slavnou pouť na levohradec-
kém hradišti nelze zapomenout. Roz-
tockým farářem byl tehdy P. Jiří Paďour, 
pozdější biskup českobudějovický, sta-
rostou města Jan Chytil, existovalo ještě 
Československo a ve společnosti stále 
přežívalo porevoluční nadšení. Gotická 
freska sv. Vojtěcha v sedile presbytáře se 

ještě ukrývala pod vápennou omítkou 
a čekala na své objevení v roce 1996. 
Sestava V. I. P. návštěvníků byla tehdy 
opravdu hvězdná. Nejenže přijel teh-
dejší předseda české vlády Petr Pithart, 
kancléř prezidenta Karel Schwarzen-
berg, Pavel Tigrid s manželkou, Dagmar 
Burešová a řada dalších významných 
osobností, ale na chvíli dorazil i pre-
zident republiky Václav Havel, který 
účastníky poutě krátce pozdravil. Pout-
ní mši sv. koncelebroval pražský světící 
biskup Josef Lebeda. Oč skvělejší byla 
účast celebrit, o to horší bylo počasí. Pa-
novala krutá zima, bylo něco málo nad 

nulou a chvílemi poletoval i sníh. Účast 
lidí však byla obrovská (bohužel jsme 
to tenkrát přesně nespočítali). Všechny 
další ročníky pouti již proběhly za dale-
ko lepšího počasí, snad jako odškodnění 
za tu první. 
Svatovojtěšská pouť, konaná na paměť 
volby Slavníkovce Vojtěcha pražským 
biskupem – právě zde na Levém Hradci, 
nikoliv ovšem při výročí volby 19. úno-
ra, ale v den jeho mučednické smrti –, 
se postupně vžila jako nová tradice celé 
roztocké farnosti. Podvakrát sem zavítal 
pražský arcibiskup Miloslav Vlk, kon-
celebroval zde světící pražský biskup  

V sobotním odpoledni dne 16. dubna 
se konal v roztockém zámku koncert 
židovského symfonetického orchestru 
Šarbilach. Koncert byl uveden takřka v 
předvečer hlavního židovského svátku 
pesach, jímž si Židé připomínají osvo-
bození svého národa z egyptského ot-
roctví, a zároveň je svátkem probuzení 
půdy a země, který spadá na den první-
ho jarního úplňku. Pro nás, kteří žije-
me v prostředí křesťanských tradic, byl 
mimo zážitku z hudby zajímavý i výklad 
moderátorky koncertu (zároveň také 
harfenistky orchestru) k jednotlivým 
skladbám. Svým vyprávěním se snažila 

zaujmout také děti, kterých byl v síni 
překvapivě hojný počet.
Symfonetický orchestr, jejž Šarbilach 
založil v roce 2002 hudební skladatel 
Jaromír Vogel, který je zároveň jeho 
uměleckým vedoucím, není běžným 
profesionálním tělesem. Základ soubo-
ru (původně sedmičlenného) tvoří dnes 
přes 25 hudebníků, především studentů 
uměleckých hudebních škol a konzerva-
toří, doplněných přáteli z řad profesio-
nálních umělců. Repertoár Šarbilachu 
tvoří převážně autorská hudba Jaromíra 
Vogela, komponovaná v inspiraci hud-
bou východoevropských židovských 

tradic, včetně lidových melodií, písní, 
tanečních popěvků a tradicionálů. 
Orchestr Šarbilach by snad měl u nás 
znovu vystupovat na podzim, a tak by 
bylo pro hudbymilovné publikum dobré 
si tu zmínku zapamatovat, sledovat naše 
kulturní dění a nenechat si ujít tento 
ojedinělý zážitek.
A pro toho, kdo se nezúčastnil dubnové-
ho koncertu a neví, co znamená hebrej-
ské slovo „šarbilach“, závěrem dodávám, 
že je to „střípek štěstí“.

Ivana Ryzcová

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – KVĚTEN

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

Husův sbor CČSH, Roztoky

St 20. 4. – 2. 10. Čtyřlístkománie – výstava o fenoménu veselého obrázkového čtení zvaného 
Čtyřlístek.

Středočeské muzeum,
Roztoky

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

Park na Tyršově náměstí

So 21. 5.
VOKO Cyklistický závod horských kol v Roztokách. Prezentace od 14:30-
14:55 hod., start v 15:00 hod. Trať 21 km kolem Roztok a v Suchdolském 
lese, více na www.voko.borec.cz

Tyršovo náměstí
(u Alberta)

Pá 27. 5. Den dětí – zveme Vás na školní zahradu Roztoky, kolotoče, dětská historic-
ká střelnice a další. Od: 13:00 hod. Zahrada ZŠ, Roztoky

So 28. 5. Muzicírování s Mozartem dopolední hudební pásmo pro rodiny s dětmi  
Od: 10:00 hod.

Husův sbor CČSH,
Roztoky

So 4. 6. Zámeček žije! Pestrý program pro děti a dospělé. Vstupné dobrovolné.  
Od: 12:00 – 22:00 hod.

Středočeské muzeum,
Roztoky

So 4. 6. Pohádkový les – zveme Vás na nejstarší akci pro děti konanou v Roztokách. 
Těšíme se na Vás kousek od Maxmiliánky. Od: 10:00 hod. 

Tiché údolí, nedaleko od 
Maxmiliánky

Střípek štěstí

Jubilejní svatovojtěšská pouť
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J. Škarvada, generální vikář pražské arci-
diecéze M. Slavík, arménský biskup otec 
Grigor, znovu přijel i P. Pithart, ministr 
školství Jan Sokol a další známé osob-
nosti církevního i společenského živo-

ta. První období svatovojtěšských poutí 
završilo slavné svatovojtěšské milénium 
v roce 1997. Ve své druhé dekádě ubylo 
pouti trochu vnějšího lesku, ale více se 
prohloubil její duchovní rozměr.

Doufejme tedy, že se tradice svatovoj-
těšské pouti na Levém Hradci udrží i v 
následujících letech, a to navzdory naší 
totálně sekularizované spotřební spo-
lečnosti. Stanislav Boloňský

Ještě než začne plánovaná rekonstrukce 
zámečku v Roztokách, ožije kouzelné 
okolí gotické tvrze zábavou pro tento 
prostor netypickou. Občanské sdružení 
RR pro vás připravilo hudební a kultur-
ní festival Zámeček žije!
Park Středočeského muzea se na jeden 
červnový den oblékne do festivalového 
roucha. Na hlavní scéně vystoupí dvanáct 
skupin různých hudebních žánrů a ná-
vštěvníky všeho věku během dne zabaví 
bohatý doprovodný program. Zejména 
nejmenší se budou určitě bavit u výtvar-
né dílny nebo střelbou z dětské kuše.  
K vidění bude mimo jiné taekwon-do  

v podání roztockých bojovníků a ukázky 
lidových řemesel. Nikdo z těch, kdo zkusí 
žonglování pod vedením zkušených kej-
klířů nebo třeba hi-tech hry nové genera-
ce, nebude litovat, že přišel.
Z vystupujících kapel stojí za povšimnu-
tí zejména mezinárodní uskupení Bro-
ken Glass Extet hrající hudbu na pomezí 
funky, latino a jazzu. Jen tak někoho ne-
nechají chladným instrumentální verze 
známých skladeb v podání vynikajícího 
dechového orchestru Christmas Brass 
Band. Hutný zvuk hardcorových Gloom 
vystřídají houpavé rytmy reggae v po-
dání ústecké legendy Uraggan Andrew 

& Reggae Orthodox. Na koho by snad 
přišly chmury při poslechu psychedelic-
kých ploch kapely Schrödingerova koč-
ka, určitě se roztančí během vystoupení 
roztocké formace Happy Aquarium.
Hladové jistě potěší grilované maso či 
bezmasé pokrmy a pro žíznivé budou 
připraveny osvěžující nápoje. Je připra-
veno ještě více zábavy a muziky, než se 
vejde do tohoto článku, a nejen proto se 
jistě vyplatí v červnu na zámeček přijít. 
A to nejlepší nakonec – vstup na festival 
je zdarma!

Karel Zavadil

Středočeské muzeum 4. června ožije

Ve výstavních prostorách Středočeského 
muzea jsme zvyklí se setkávat s výstava-
mi rozličných žánrů a zaměření. Z nich 

některé byly natolik objevné, že doká-
zaly přilákat více než obvyklé množství 
návštěvníků. Domníváme se, že nová 
výstava Paleta Vlasti – 50 let bude jed-
nou z nich. Ze zkušenosti víme, jak vrat-
ká bývají lidská společenství, rozpadají 
se, vznikají nová, tak jak se mění životní 
zájmy jejich jednotlivých příslušníků. 
Přátelství členů Palety Vlasti přetrvalo 
celé půlstoletí a dnešní výstavou podá-
vají svědectví o tom, jak své půlstoletí 
prožili. Pilířem výstavy je expozice vý-
tvarných děl – obrazů, plastik, grafiky
i fotografií. Mezi vystavujícími nalez-
neme současné české výtvarné uměl-

ce zvučných jmen, jako jsou Bedřich 
Dlouhý, Theodor Pištěk, Josef Klimeš,
Jan Koblasa, Milan Ressel, Jan Vachuda, 
Vladimír Suchánek či nedávno zemřelí 
Karel Nepraš a Hugo Demartini. Histo-
rickou část výstavy doplňují fotografie
Ivana Šlapety a Jaroslava Franty. 
Samotná existence Palety Vlasti je zalo-
žena nejen na přátelských vztazích jejích 
členů od studentských let, ale i na tom,  
s jakou vážností přistupují k svérázné-
mu pojetí humoru, s nímž dokážou zdo-
lávat mnohé... 
O filozofii tohoto sdružení snad nejlépe
vypovídá literární příspěvek jednoho
z členů Palety Vlasti: „Kořeny pánského 
hokejového klubu Paleta Vlasti saha-
jí hluboko do konce padesátých a za-
čátku šedesátých let. Tendence jistých 
pražských mladých umělců, výtvarníků  
a filmařů odlišit se nejen svým dílem ved-
la k hledání podivného. Zejména když 
odlišit se dílem bylo krajně nežádoucí. 
Rozhodnutí hrát hokej bylo základním 
stylotvorným krokem, který dodnes řídí 
kroky klubu. Na ledové ploše byl vnější 
svět na okamžik zapomenut, zůstal tam 
někde venku za mantinely, kde se po uli-
cích ploužili decimovaní lidé bez bruslí, 
chráničů a nadějí.
S podniky Palety Vlasti vstupovala do 
zachmuřených prostor normalizované 

Půlstoletí uměleckého přátelství

ŽIVOT V OBCI
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Prahy svobodná veselost a donkichot-
ská odvaha. K hokejovým tréninkům  
a zápasům přibyly aktivity širokého zá-
běru – divadelní představení, automo-
bilové rallye, hudební produkce kapely 
či pěveckého sboru, sportovní turnaje, 
výlety do přírody bombardované z leta-
dla čerstvým pečivem, varietní pásma či 
plesy na ledě s programem absolutně se 

vymykajícím všemu, co jsme sami kdy 
slyšeli a viděli.
O tom všem zůstalo pár dokumentů, 
které svědčí o úrodných padesáti letech 
jednoho kamarádského společenství. 
Touto výstavou se chce Paleta Vlasti  
o vzpomínky na svou pestrou minulost  
s návštěvníky podělit“.
Výstava bude zahájena v rámci Sedmé-

ho salonu Zdenky Braunerové v sobo-
tu 21. května v 15.00 hodin zábavným 
programem připraveným členy Palety 
Vlasti a jejich hosty (Jiří Stivín, Jiří Su-
chý s Jitkou Molavcovou a dalšími). Pří-
stupná pak bude do 28. srpna 2011

Jan Václav Kratochvíl

 

 
 

 

 
                 
 

 

 

 

Silvia Jirásková – alt  ı  Martina Bernášková – flétna  ı  Lucie Šplíchalová – flétna         
Petr Bernášek – housle  ı  Václav Bernášek – violoncello  ı  Vít Jirásek – klarinet        

Pavel Jirásek – lesní roh 

Koncert Základní umělecké školy  
v Roztokách, který se konal ve čtvrtek 
28. dubna 2011 v síni Zdenky Braune-
rové v roztockém zámku, byl věnován 
především žákům, kteří úspěšně absol-
vovali první či druhý stupeň svého obo-
ru. Mimo ně však byla v programu i jiná 
vystoupení.
Například hned na úvod nasadilo vyso-
kou laťku žesťové uskupení (Tomáš Mi-
kyška a Jaroslav Boubelík – trubky, Jiří 
Fousek –lesní roh a Václav Sloup – po-
zoun) provedením Ouvertury z Vodní 
hudby Georga Friedricha Händela. 
Následovala další dvě ansámblová vy-
stoupení. Nejprve se na pomyslné pódi-
um natěsnal téměř dvacetihlavý komor-

ní soubor. Zde nezbývá než smeknout 
před uměleckým vedoucím Štěpánem 
Skleničkou za vytrvalost, se kterou tento 
soubor, složený od nejmenších dětí po 
dospělé interprety, vede ke stále lepším 
výkonům.
Poté přišla řada na dětský pěvecký sbor 
a na malé nadějné sólisty – Tomáše Léb-
ra se zobcovou flétnou a violoncellistu
Tomáše Drábka.
Pak už dostali prostor absolventi: Tereza 
Makalová, Tereza Veselá a Marie Trefná 
– klavír, Lucie Karbusová a Filip Kořínek 
– kytara, Petra Drdová, Helena Chrdlo-
vá a Miroslav Nováková – flétna, Filip
Drda – housle, Hana Blažková – zpěv.
Jejich výkony byly vesměs dobré a mladí 

interpreti přes drobné chybičky a into-
nační nepřesnosti, způsobené přede-
vším trémou (někteří vystupovali před 
tak početným publikem poprvé), proká-
zali, že výuka na roztocké ZUŠ má setr-
vale rostoucí úroveň.
Závěrečné číslo programu, v němž žes-
ťová harmonie dokončila druhou suitu 
Händelovy Vodní hudby, jejíž Ouvertu-
rou celý večer zahájila, to jenom potvr-
dilo. Jaroslav Drda

Absolventský koncert ZUŠ

ŽIVOT V OBCI
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Chcete-li najít poklad z doby bronzo-
vé, přijďte v noci 11. června na záme-
ček. Od 18 do 24 hodin budete moci s 
Čeňkem Rýznerem ve výtvarných díl-
nách objevovat poklady únětické kultu-
ry – keramiku, šperky, hroby, dýky, ale  
i zpěvy únětického lidu a dospělí i jejich 

oblíbený mok. Muzejní noc je zakon-
čením výstavy Brána do říše mrtvých. 
Otevřeny pro vás budou ale i ostatní vý-
stavy (Paleta vlasti a Čtyřlístkománie).

Marie Jelínková Ťupová

Bronzový poklad – muzejní noc  
ve Středočeském muzeu

Jak jsem se naučil vázat pomlázku

Jako každým rokem přijímá ZUŠ Roz-
toky nové žáky pro školní rok 2011/12. 

Do přípravného studia hudebního oboru 
přijímáme přednostně děti, které  

nastoupí v září 2011 do prvních tříd ZŠ.  
V ojedinělých případech přijímáme 

i děti starší.
Bližší informace vám podá MgA. Alena 

Pavlíková na tel.:737 333 145 nejlépe 
mezi 8. a 9. hodinou.  

S ní si také dohodnete termín  
přijímacího pohovoru.

MgA. Bohumír Šlégl, ředitel ZUŠ Roztoky

Malá letní výstava 
Zveme všechny přá-
tele, rodiče a příz-
nivce na malou letní 
vernisáž do ateliéru  
v Havlíčkově ulici dne  

13. června v 17 hodin. Budete mít mož-
nost shlédnout výstavu kreseb a kera-
mických výrobků předškolních dětí. 
Uslyšíte lidové písničky i skladby klasic-
kých autorů v podání flétnového krouž-
ku pro předškolní a mladší školní děti. 
Součástí výstavy bude i aukce výtvarné-
ho dílka. Přijďte se potěšit a povzbudit 
malé umělce. 

Linorytová dílna na téma Mattioliho 
herbář
Přijďte si vyzkoušet grafickou techniku ví-
cebarevného linorytu. Inspirací nám bude 
Mattioliho herbář, který je jednou z nej-
významnějších botanických knih 16. 
století. 
S sebou: linorytová rydla (pokud máte), 
tužku, gumu, pracovní oděv. 
Kdy: 21. května od 10 do 17 hodin v ate-
liéru v Havlíčkově ulici.
Pro koho: pro děti od 10 let a dospělé.
Cena: dospělí 350,-/členové 300,-, děti 
150,-/členové 120,-

Nutná rezervace předem na:
roztoc@roztoc.cz, nebo tel.: 775 889 940.

Velikonoční koncert na Suchdole
Srdečně zveme na poslední z řady ve-
likonočních koncertů souboru Local 
Vocal. Uskuteční se 15. května od 18 
hodin v kostele sv. Václava na Suchdole. 
Uslyšíte širokou škálu starých zpěvů.
Ze zpěvů českých literátských bratrstev 
zazní jedna z nejstarších českých písní 
Buoh všěmohúcí z 12. století. Dále usly-
šíte oslavné velikonoční zpěvy 14. až 17. 
století. Koncert vyvrcholí provedením 
barokní Litanie de Nomine SS. Jesu  od 

ZPRÁVY ZE SDRUŽENÍ ROZTO�

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

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

P�IPRAVUJEME

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

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

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

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

Více informací se dozvíte na plakátovacích plochách nebo na www.roztoc.cz.
Dita Votavová, sdružení Rozto�

Zprávy ze sdružení Roztoč

ŽIVOT V OBCI

Dočetl jsem se na internetu, že tradiční 
velikonoční zvyky u nás praktikuje už 
jen třetina lidí. Přiznám se, že už delší 
dobu jsem se řadil k té pasivní většině. 
Velikonočního jarmarku, který se konal 
v neděli 17. dubna na zahradě Husova 
sboru v Roztokách, jsem se zúčastnil 
hlavně jako doprovod svého šestileté-
ho syna. Ta funkce na mě vlastně zbyla, 
protože zbytek rodiny včetně vlastních 
rodičů manželka coby hlavní organizá-
torka plně zaměstnala.

Synek si odpoledne opravdu užil. Přímo 
u vytržení byl ze živých zvířátek – dvou 
oveček, beránka, hříběte poníka a přede-
vším exotického mláděte lamy. Od jejich 
ohrádky se téměř nemohl odtrhnout.

Přece jen ho ale odlákala dvě představe-
ní divadélek Nazdárek a Kvítko. Také si 
prošel cestu za velikonočním zajíčkem, 
na jejímž konci po zvládnutí jednodu-
chých úkolů čekal děti diplom a sladká 
odměna. K vidění byla i výstava veli-
konočních zajíčků, které vytvořily děti 
z oddělení Motýlků MŠ Havlíčkova,  
z Hlídání Václavka, z mateřských center 
Rožálek a Rybička, ze ZŠ Roztoky a že 
žalovské školní družiny. Dospělé v této 
konkurenci zastupovala paní Pavla Slá-
dečková.
Když už se program chýlil ke konci, 
projevil syn zčistajasna přání vyrobit si 
vlastní pomlázku. Správně by ho to měl 
naučit táta, ale ten to dávno zapomněl 
(ta hanba!). Ještě že byla součástí jar-
marku i výroba pomlázek, kterou celé 
odpoledne neúnavně předváděli man-
želé Kloučkovi z Květinária na Tyršově 
náměstí. Díky jim se Tadeáš mohl celý 
týden pyšnit námi vlastnoručně uplete-
nou pomlázkou, kterou o velikonočním 
pondělí patřičně využil.
Bylo to velmi příjemně strávené odpo-

ledne. I díky vydařenému počasí navští-
vilo jarmark několik stovek návštěvníků, 
kteří mimo jiné vykoupili všechny ma-
zance a jidáše, které napekla paní Šedivá 
(část výnosu z prodeje půjde na opravu 
harmonia v Husově sboru).
Rušno bylo i u stánků s medovinou,  
s keramikou či šperky. Inu, jarmark, jak 
má být.                                 Jaroslav Drda

Poděkování
Velký dík patří všem, kdo přispěli ke 
zdárnému průběhu velikonočního jar-
marku:
Panu Laštovkovi a paní Polákové, kteří 
zapůjčili živá zvířátka; panu Durdoňovi 
za zapůjčení ohradníků; paní Marké-
tě Hrůzové a jejím pomocníkům Petře 
Drdové, Adéle Kabrhelové, Zuzance Ja-
nouškové a Petru Hrůzovi za organizaci 
výtvarné dílny a cesty za velikonočním 
zajíčkem; paní Zuzaně Králové, paní 
Heleně Chvojkové a ZŠ Roztoky za po-
díl na technickém a organizačním zajiš-
tění jarmarku.

Jarmila Kučerová – farářka

Velikonoční dětské odpoledne v Husově sboru,  
17. 4., foto Stan. Marušák
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Čas běží a v našem vzdělávacím centru 
je stále něco nového. Prázdniny se blíží, 
tábory pro děti je třeba zaregistrovat do 
konce května. 
Děti ze Školky Lexik měly před Veli-
konocemi veselý čtvrtek. Během výletu 
plného fáborků, které paní učitelky do-
předu nachystaly, plnily děti řadu úko-
lů, sbíraly razítka a soutěžily, kdo bude 
nejúspěšnější. 

V okamžiku, kdy děti vyšly ze dveří 
školky, stali se z nich malí zajíčci. Uči-
ly se o životě zvířátek a hlavně zajíčků a 
u jednotlivých stanic se znamením pak 
nacházely tu mrkvičku na chroupání, 
tu doplňovaly básničky a písničky nebo 
malovaly velikonoční obrázky křídou. 
Podle dětí samotných byla největší leg-
race mít po celé dopoledne na hlavě za-
ječí uši a vyzkoušet si, jak si žijí zajíci. 
Zápis do školky na školní rok 2011/12 a 
na letní provoz během školních prázd-

nin bude probíhat 24. 5. od 7.30 do 
15.30.

Základy redakční práce vždy v pondělí 
od 23. 5. do 13. 6. od 18.00 do 19.30
Semináře pro všechny, kteří již literárně 
tvoří, nebo se chtějí věnovat psaní do ča-
sopisů a jiných periodik.

Iris diagnostika 1. 6. od 19.00 
Opět se můžete (pro úspěch akce) něco 
dozvědět o tisíce let známé metodě, kte-
rá využívá lidské oko k odhalení růz-
ných zdravotních problémů. 

Den otevřených dveří 24. 5. od 7.30 do 
15.30 
Přijďte se informovat o jazykových kur-
zech, cvičení, masážích a dalších akti-
vitách. Dopolední cvičení pro všechny, 
kdo u nás ještě nebyli, za polovinu běžné 
ceny! 

PRÁZDNINOVÉ TÁBORY PRO DĚTI 
(od 6 let)
Tábor s angličtinou YO-YO v týdnech 
od 4., 11. a 18. 7. 2011
Příměstské tábory zaměřené na výuku 
angličtiny, malování v terénu a hry. Od 
18. 7. je fokus na výtvarku, angličtina je 
doplňující.

S. O. S. tábor s angličtinou od 22. 8. do 
26. 8. 2011
Průprava dětí, jak se chovat v krizových 
situacích, první pomoc, prázdniny v ci-
zině. Základy anglické konverzace pro 
pobyt v zahraničí. Co dělat, když ztra-
tím pas, zapomenu místo pobytu atd. 
Praktický nácvik. 
Počítačový tábor v Lexiku od 22. 8. do 
26. 8. 2011
Vzdělávací počítačový tábor pro děti 
starší 10 let. Během týdne se děti nau-
čí, jak být opatrní při předávání svých 
osobních údajů po internetu, používat 
Skype, ICQ, Facebook, založit blog, vy-
tvořit si webovou stránku. Soutěž a tur-
naj o hodnotné ceny! 

Kickbox aerobik s Petrem Novotným 
každý čtvrtek od 17.50 
Začal kurz kickboxu, což je velmi účinný 
sportovní systém, který nejen redukuje 
tělesnou hmotnost, ale i zvyšuje svalo-
vou sílu. Na další školní rok chystáme 
kurz i pro děti.
Účast na všech akcích, kurzech a cvi-
čeních si předem rezervujte na 739 035 
000.
Chcete vědět více o aktivitách komuni-
kačního centra Lexik? Podívejte se na 
naše stránky www.lexik.cz.

Za kolektiv Lexik, Lenka Červenková

Na Zelený čtvr-
tek se v mateř-
ském centru Ro-
žálek tancovalo, 
zpívalo, hrálo a 
tvořilo. 

V tento téměř sváteční den odpoledne 
se Beruška Band manželů Drdových 
a jejich pomocníci postarali o příjem-
nou atmosféru a zábavu hlavně pro ty 
nejmenší návštěvníky. 
Děti si zatančily v rytmu oblíbených 
písniček, nechyběly ani různé hry, a kdo 
měl chuť, mohl zasednout ke stolečku s 
výtvarnou dílničkou a vytvořit si jarní 
dekoraci. 
Během programu se děti dozvěděly ně-

kolik zajímavostí o blížících se svátcích 
a ochutnaly tradiční velikonoční jidáše. 
Věříme, že se Velikonoční hrátky všem 
malým i velkým návštěvníkům líbily a 
těšíme se na viděnou na dalších akcích 
v Rožálku. 

Na co se u nás můžete těšit
20. 5. od 16 do 17.30 h   Maškarní a di-

vadelní rejdění

Nové pravidelné kroužky.
Pondělí od 17 h do 18 h Zumba
Úterý od 16 h do 17.30 h Hraní všemi 
smysly (Pohybové hry, Pohádkové od-
poledne, Montessori pomůcky, Kerami-
ka)

Středa od 15 h do 16 h Pilates nejen 
pro těhotné
Čtvrtek od 9 h do 10 h Gymbalony 
pro rodiče s dětmi (cca od 2 let)

Těšíme se na Vaši návštěvu a společné 
zážitky.

Za celý tým MC Rožálek

Viktorie Lašová a Václava Bromovská
Mateřské centrum ROŽÁLEK

Roztoky u Prahy
Mobil: 773 245 147

www.rozalek.cz

Jaro a začátek léta v Lexiku

Velikonoční hrátky s Beruška Bandem 

ŽIVOT V OBCI

Adam Michny z Otradovic. Účinkují: 
SUCHDOLŠTÍ SOUSEDÉ příležitostné 

vokální sdružení, LOCAL VOCAL hu-
dební literátské bratrstvo, varhany Mar-

tin Moudrý; dirigent Igor Angelov.
Za sdružení Roztoč Jitka Čechová
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Dlouhodobě působíme v Roztokách 
(106 let, viz int. stránky – historie), 
vlastníme areál, zabýváme se sportov-
ní a kulturní činnosti, areál je situován 
v centru města a je otevřen veřejnosti. 
Právní subjektivita je založena ve smys-
lu ustanovení zák. č. 83/1990 Sb. Tímto 
statusem se řadíme mezi nestátní nezis-
kové organizace.

Zaměření na práci s dětmi a mládeží
Jsou to jednak oddíly se sportovním 
zaměřením s účastí na soutěžích (at-
letika, volejbal, nohejbal, stolní tenis) 
a oddíly všestrannosti s velkými počty 
předškolních dětí a žactva (rodiče a děti, 
předškolní žactvo, gymnastika, florbal,
jóga, kulturistika, turistika, různé druhy 
cvičení žen – aerobik, zdravotní cviče-
ní, zumba apod.). Oddíl všestrannosti 
pořádá každoročně letní tábor pro ro-
diče a děti. Chod oddílů zajišťují trenéři  
a cvičitelé. TJ má přes 600 členů, z toho 
polovina jsou děti a mládež.

Přínos pro veřejnost města
Pořádáme akce pro veřejnost např. So-
kolení, Uspávání čertíků, Vánoční kon-
cert. Podporujeme „Bleší trh“ i Roztoc-
ké řemeslnické trhy. Na našem stadionu 
byla v červnu 2010 akce Plamen, pořa-
datelem byl HZS ČR s účastí přes 200 
dětí i dospělých. Víceúčelové hřiště  
s umělým povrchem i hřiště na plážový 
volejbal, vybudované z prostředků dota-
ce (MŠMT ČR a Středočeského kraje), 

je přístupné veřejnosti dle provozního 
řádu. Fotbalové hřiště využívá na zákla-
dě nájemní smlouvy SK Kopaná Roz-
toky pro tréninky dětí i ostatních členů  
a k pořádání utkání. Nabízíme i vybrané 
hodiny cvičení (jóga, gymbally, aero-
bik, zumba) pro nečleny Sokola – přijít  
a zacvičit si! 
Informace o cenách a kontaktech k pro-
vozu VÚH, hřiště na plážový volejbal  
i na jednotlivé hodiny cvičení najdete na 
našich oficiálních stránkách www.sokol-
-roztoky.wgz.cz. 

Zdroje financování
Zdroje financování jsou z členských pří-
spěvků (cca 20 % z příspěvků odvádíme 
ČOS), z pronájmu nebytových prostor 
sokolovny, hřiště na kopanou, z jedno-
rázových sportovních či kulturních akcí 
(např. rockový festival Rozkřik!!). TJ 
dostává část přerozdělených příspěvků 
od ČOS (pro r. 2011 předpokládáme do 
40 tis. Kč).
Na úpravy osvětlení v tělocvičně získal 
oddíl stolního tenisu část ze sponzor-
ských darů.
Sponzorské dary jsou na podporu dět-
ského hřiště v areálu Sokola, neboť od 
Letiště Praha již víme, že jsme dotaci 
nedostali. Zkoušíme i další možnosti 
z dotačního titulu MAS Přemyslovské 
střední Čechy. Město Roztoky podporu-
je naši činnost na r. 2011 částkou 110 tis. 
Kč, která z malé části pokryje provozní 
náklady budovy Sokolovny, tj. náklady 

na el., plyn, vodné a drobné opravy bu-
dovy, které růstem cen energií každým 
rokem stoupají a jsou to největší polož-
ky našeho rozpočtu.
Při získávání podpory z veřejných zdro-
jů pro činnosti a služby, které neziskové 
organizace ve městě zajišťují, by se měly 
všechny podrobovat stejnému postupu  
a proceduře, přičemž žádný typ nezisko-
vé organizace by neměl být znevýhodněn 
vůči jinému typu organizace (nebo do-
konce z této podpory vyloučen). Např. 
Tělocvičná jednota Sokol také pracuje  
s dětmi a mládeží, ale zdaleka nemá ta-
kové podmínky pro podporu z dotačních 
titulů MŠMT. Jak nám bylo vysvětleno 
pracovnicí MŠMT, patříme do „sekce“ 
Sport, a ne Děti a mládež. Měla by pla-
tit stejná pravidla, práva a povinnosti. 
Město Roztoky připravuje nová pravidla 
pro „grantový systém“. Doufáme, že bude 
rozumný.
Potřebné finanční prostředky se snaží-
me získat z dotačních titulů MŠMT ČR, 
Středočeského kraje. Rozhodnutí o do-
tacích bude známo v II. Q. 2011. Jedná se 
o dotace na rekonstrukci atletické dráhy 
a na rekonstrukce objektu býv. ubytovny 
pro odpovídající zázemí pro venkovní 
hřiště s víceúčelovou místností a mož-
ností ubytování dětí a mládeže při růz-
ných sportovních soutěžích a setkáních 
včetně dobudování tlakové kanalizace  
v areálu Sokola. Kanalizaci jsme již za-
čali realizovat vlastními fin. prostředky
a částečně i „vlastními silami“. 

Krátkodobé cíle
Podpora oddílů, které se věnují dětem  
a mládeži. Udržitelnost současného sta-
vu objektu sokolovny i venkovního are-
álu.

Dlouhodobé cíle
Rekonstrukce a modernizace celého 
areálu tak, abychom mohli nabídnout 
odpovídající sportoviště a zázemí obča-
nům i zájemcům ze ziskového sektoru 
pro organizované i volnočasové aktivi-
ty. 
Spolupráce s městem Roztoky, základní 
školou a dalšími společenskými organi-
zacemi. 

TJ Sokol Roztoky u Prahy byla vybrána 
jako jedna z deseti NNO do vzděláva-
cího projektu ROK společně – KROK 
dopředu 2011, kterou pro NNO pořádá 

Činnost Tělocvičné jednoty (TJ) Sokol Roztoky

ŽIVOT V OBCI
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KPMG Česká republika. Pomoc je za-
měřena v rámci dobrovolnictví na roz-
voj neziskových organizací, jejich vnitř-
ního řízení a kapacity. Cílem je podpořit 
účastníky projektu z neziskového sekto-

ru v profesionálním přístupu a zvýšit 
kvalitu i efektivitu jejich činnosti. 
Proto výbor TJ bude dále rozvíjet a zkva-
litňovat vnitřní procesy vedení organi-
zace. Cílem je dovést neziskovou orga-

nizaci TJ Sokol Roztoky k prosperitě. 
Děkujeme městu Roztoky za dosavadní 
podporu. 
Se sokolským „Nazdar“ Renáta Kolářová 

jednatelka

NÁBOR

SK Roztoky – oddíl kopaná
pořádá nábor nových hráčů. Pokud máš zájem a chuť si 
zasportovat, poznat nové kamarády a přivyknout týmo-
vému duchu, tak neváhej a dostav se na stadion Sokola 

Roztoky na Tyršově náměstí, a to:
 

pro oddíl dorostu, ročníky 1996,1995,1994,
každé pondělí v 18.30, ve středu a v pátek v 17.30

pro oddíl žáků, ročníky 2001, 2000,1999,1998,1997,
každé úterý a čtvrtek v 16.00

Pro oddíl přípravky: 
Pokud máš jakoukoliv otázku, rádi ti ji zodpovíme  

na e-mailu skroztoky@seznam.cz.

Chcete si zkusit orientační běh?

Oddíl orientačního běhu OK Roztoky jako každý rok i letos  
pořádá jeden ze závodů Žaket Pražského poháru žactva  

(http://www.zaket.cz/zppz_index.php). Závod je určen pro žactvo,  
nicméně jsou připraveny i tratě pro úplné začátečníky, rodiče  

s dětmi či dospělé. Neváhejte a přijďte si zkusit orientaci v terénu,  
běh rozhodně není pro absolvování závodu potřeba.

 
Kdy: 8. 6. 2011

Centrum závodu: dětské hřiště na severním konci ulice K Roztokům, 
Praha 6 – Suchdol

Start: 16.30 – 18.00 hod.
Přihlášky: na místě
Startovné: do 40 Kč

Web: http://roz.ini.cz/ppz11/

František Pašek
OK Roztoky (oddíl orientační běhu)

právě začíná jarní část fotbalové sezony 
2010/2011. Chtěl bych vás proto pozvat 
na všechny jarní zápasy našich mužstev. 
Data jejich konání si můžete přečíst 
na našich webových stránkách (www.
skroztoky.cz), na informační tabuli v ka-
binách oddílu nebo na plakátech, které 
budou pravidelně rozmisťovány na pla-
kátovacích plochách MÚ Roztoky. 
Výsledky našich mužstev v podzimní 
části letošní sezony a cíle pro sezonu 
jarní.

A mužstvo se po podzimní sezoně drží  
s náskokem na prvním místě své sou-
těže. Všichni pevně doufáme, že se jim 
podaří toto umístění udržet a že se vrátí 
zpět do III. třídy, kam svými výkony, ká-

drem a neúnavnou prací nového trenéra 
P. Kořínka určitě patří. 

Dorost pokračoval v solidních výko-
nech z konce uplynulé sezony. Proje-
vuje se práce trenéra T. Ivana, kterému 
se podařilo kolektiv nejenom stmelit, 
ale i přesvědčit o tom, že tvrdou prací 
mohou dosáhnout výborných výsledků 
i s možností se v příští sezoně podívat o 
soutěž výš. 

Žákům se zatím výsledkově daří. Ve své 
skupině skončili bez porážky na prvním 
místě, čímž se pro jarní část sezony zařa-
dili mezi 6 nejlepších mužstev ze všech 
tří skupin, které se soutěží této úrovně 
a věkové kategorie na Praze-západ zú-

častnilo. Do mužstva se podařilo úspěš-
ně zařadit několik chlapců, kteří přišli  
z přípravky. Herní projev se také oproti 
minulosti výrazně zlepšil, na čemž mají 
výrazný podíl všichni čtyři trenéři. Na 
jaře nám budou určitě přinášet stejnou 
radost jako v podzimní části sezony.

Přípravka pokračovala i po odchodu 
několika opor do žáků v dobrých výko-
nech. Po podzimu se umístila se stejným 
počtem bodů jako druhý a třetí, pouze 
zásluhou horšího skóre, na čtvrtém  
místě. Na jaře se pokusíme o posun 
vpřed a o umístění na jedné z prvních 
tří příček.

Ing. Tomáš Novotný
prezident SK Roztoky

Vážení příznivci fotbalu, vážení spoluobčané,

Roztocké turistické od-
díly zvou děti od 3 do 7 
let a jejich rodiče či pra-
rodiče na Pohádkový les 
– nejstarší akci pro děti 
konanou v Roztokách.
V sobotu 4. června se 
na vás těšíme kousek od 
vyhořelé Maxmiliánky. 

Připravíme pohádkovou trasu plnou 
masek a různých pochutin.
Chce to jen dobrou obuv a prázdný ža-
ludek – trasa je plná dobrůtek, na konci 
budou tradiční klobásky.
Akci podporují roztočtí podnikatelé, je-
jichž jména si dovolíme zveřejnit v příš-
tím Odrazu.

Tomáš Novotný

Pohádkový les

ŽIVOT V OBCI
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Letošní 18. duben byl pro mnohé ba-
bičky a jednoho dědečka v DPS v Roz-
tokách velkým potěšením. Přišly je 
navštívit děti z 2. B z Velkých Přílep se 
svými učitelkami a s pěkným jarním po-
zdravem. Nejvíce legrace bylo, když děti 
se seniory utvořili skupinky a společně 
všichni luštili hádanky. 
Paní učitelky přinesly domácí veliko-
noční pečivo, beránky a mazance s kan-
dovaným ovocem a mandlemi. Byla to 
velká dobrota, na kterou všichni vzpo-
mínáme dodnes. Babičky obdarovaly 
děti sladkostmi a ty jim zase daly veliko-
noční přáníčka, narcisky z krepovaného 
papíru a ozdoby na dveře. Děti měly 
i pomlázky, kterými babičky jemně  
a citlivě „vyšupaly“. Děti si mohly i pro-
hlédnout byt jedné babičky a pokochat 
se nádherným výhledem s balkonu na 
Pražský Hrad, Petřín, Vltavu a železnič-
ní trať Praha – Děčín. Dětem se u nás 
v DPS líbilo a nám s nimi také. Loučili 
jsme se radostným voláním „veselé Ve-
likonoce a nashledanou “!
Ještě jednou děkujeme dětem a sl. uči-
telce Veronice Brzicové za dobrý nápad, 

a všem ostatním, kteří se na tak milém 
posezení přičinili. Byli bychom vděčni, 

kdyby takových návštěv bylo více.
Růžena Matasová, DPS 28. 4. 2011 

Vítání jara v Domě s pečovatelskou službou v Roztokách

DEN DÌTÍ

Vás srdeènì zvou na

Základní škola Roztoky 

a

sdružení Roztoky - mìsto pro život

V pátek 27.kvìtna 2010 od 13 hodin 

na školní zahradì

ROZTOKY

13:30 Beruška Band - první vstup
14:00 Divadélko nazdárek
14:30 Aerobic klub Roztoky - ukázka dìtského
          aerobiku
15:00 Beruška Band - zpívání, tancování, soutìže
16:00 Divadlo Tramtárie - pohádka “O mašinkách”
17:30 PØEHMAT - k tanci a k poslechu hraje známá
          roztocká country kapela

Výtvarná dílna, malování na oblièej, dìtský koutek

KOLOTOÈE - malý kolotoè zdarma
DÌTSKÁ HISTORICKÁ STØELNICE - kuše,

 házedla, skákadla - zdarma

Akce je podpoøena grantem mìsta Roztoky

Vstup volný

Obèerstvení pro malé i velké obstará Cukrárna Rùžový slon

Kulturní komise obecního úřadu Únětice
ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
VĚCI, KTERÝMI MŮŽETE POMOCI:

Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, větší látky

Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky /vše jen funkční/
Vatované přikrývky, polštáře a deky

Obuv – veškerou, nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

VĚCI, KTERÉ, PROSÍME, NENOSTE:
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé :-(

Elektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače
Nábytek, jízdní kola, lyže, matrace, koberce

Dětské kočárky /transportem se znehodnotí.../
/Náklady na likvidaci těchto věcí výrazně snižují hodnotu sbírky 

a především Vašeho dobrého úmyslu./

Sbírka se uskuteční v sobotu 
28.května od 9 do 12 hodin, v únětické Sokolovně!

(Školní 2, naproti MŠ)

Věci je nutné zabalit do pevných igelitových pytlů či krabic, aby se 
nepoškodily transportem.

Předem děkujeme všem dárcům!
Více na www. diakoniebroumov.org

tel.: 224 316 800, 224 317 203

ŽIVOT V OBCI
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ŠKOLY A ŠKOLKY

Milí rodiče,
poslední dva měsíce školy jsou před 
námi, proto naše trochu pozměněné 
přísloví na toto období zní: „S chutí do 
toho, ať je hotovo!“ Takže bez dlouhých 
řečí rovnou k našim aktivitám a k zá-
věrečnému pozvání na školní zahradní 
slavnost spojenou s projektovým dnem 
konanou 24. června. Pěkné počtení vám 
všem přeje 

Věra Zelenková

Velikonoční výlet školní družiny 
Týden před Velikonocemi jsme se  
s družinou vydaly na výlet do Příbrami. 
Autobus nás tam vysadil a šly jsme do 
hornické chaloupky. Tam jsme si pro-
hlédly, jak se zdobí vajíčka, pletou po-
mlázky, dělají perníčky, látkové želvičky 
a ptáčci a korálkové ozdoby. A pak jsme 
si to mohly všechno zkusit. Každý si 
vyrobil něco jiného, a to jsme si mohly 
vzít domů. Ještě jsme pak jely do dolu 
na stříbro. Tam nás provázel moc hodný 
pán. Svezl nás důlním vláčkem a uká-
zal nám permoníka a svatého Prokopa  
s čertem. Viděly jsme šachty, krápníky  
a potom jsme běžely chodbou. Pak jsme 
se ještě povozily vláčkem a prohlédly 

jsme si modely strojů. Bylo to tam moc 
fajn. 

Děti ze školní družiny

Projekt Školáček skončil
Program předškolní péče je velice dů-
ležitý pro vstup dětí do základní školy. 
Jsme si toho vědomi, a proto tomuto 
problému věnujeme pozornost. Každým 
rokem nabízíme pro budoucí žáky prv-
ních ročníků adaptační kurz Školáček. 
Děti mají možnost se blíže seznámit  
s prostředím školy, poznat budoucí spo-
lužáky a paní učitelky. Během kurzu si 
vyzkouší různé dovednosti, které by měl 
malý školák ovládat při nástupu do prv-
ní třídy. Jde především o uvolnění ruky, 
procvičení jemné i hrubé motoriky, ale 
i dovednosti správně vyslovovat, a tím 
i poznávat jednotlivé hlásky a umět vy-
právět. Školáček také slouží k prvním 
diagnostikám specifických poruch uče-
ní, kdy jsou paní učitelky schopné za-
chytit první náznaky problému. 
V letošním roce se Školáčku zúčastnilo 
66 dětí a vyučujícími byly paní učitelka 
Mgr. Čermáková, Marušková, Mgr. Bár-
tová, Mgr. Srpová a Mgr. Rosičová. Do 
prvních ročníků nastupuje celkem 107 

dětí. Kurz probíhal v obou budovách 
školy a byl zakončen předáním diplo-
mu a kšiltovky z rukou paní ředitelky 
Mgr. A. Gabaľové. Fotografie můžete
zhlédnout na webových stránkách školy  
v sekci fotogalerie. Dětem se dařilo zdo-
lat všechny úkoly, které měly paní učitel-
ky připravené, navázat kontakt s budou-
cími spolužáky a poznat školu. Všechny 
získané dovednosti a znalosti jistě zúro-
čí při nástupu do první třídy. Těšíme se 
na ně i jejich rodiče 1. září 2011.

Dita Blechová

Den Země
Význam Dne Země spočívá zejména  
v tom, že umožňuje organizacím i jed-
notlivcům spojit síly ve jménu ochrany 
přírody a životního prostředí. I naše 
škola se stejně jako každým rokem to-
hoto dne zúčastnila, a pomohla tak na-
šemu městu vyčistit pár roztockých zá-
koutí a zeleně od nehezkých odpadků. 
Práci naše děti odvedly dobrou, tak teď 
už jen zbývá, aby ty výsledky vydržely!

V. Zelenková

Školní okénko
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Když byl v neděli 1. listopadu 1999 pater Bubeníček in-
stalován jako administrátor roztocké farnosti, stál před 
obtížným úkolem. Nastupoval na „venkovskou“ faru  
z pražského Jižního Města, do neznámého prostředí, a na-
víc na místo velmi populárního kněze P. Aloise Kánského, 
který byl jakožto výtečný kazatel přeložen do holešovické-
ho chrámu sv. Antonína. S Aloisem Kánským se nemohla 
rozloučit skupina jeho věrných příznivců a následovali ho 
do jeho pražského působiště. Osazenstvo roztockého far-
ního kostela při nedělní bohoslužbě viditelně prořídlo. 
Petr Bubeníček se však s touto nelehkou situací vyrov-
nal, neboť dokázal přesvědčit místní věřící svým zápalem 
a hlubokou vírou. Založil tradici další roztocké poutě, na 
svátek sv. Ludmily, věnuje se i misijní činnosti ve prospěch 
vzdálené, ale duchovně blízké Arménie. Velkou energii 
věnoval zejména nábožensky uvadajícím Libčicím, které 
dosud živořily na periferii naší farnosti. Založil zde skvělý 
festival Tichý hlas pro Svatou zemi, posilující sounáležitost 
křesťanů a židů, a celkově přispěl k oživení duchovního  
a kulturního života v Libčicích nad Vltavou. Ty se mu také 
za jeho přínos odměnily udělením čestného občanství.
Po reorganizaci církevní správy se roztocká farnost rozší-
řila i na Kladensko a přibyly další kostely – v Noutonicích, 
Tursku, Otvovicích a na Budči –, a tím i narostly povinnos-
ti jejího správce. Na prahu věku moudrosti přejeme otci 
Bubeníčkovi mnoho sil a Boží inspirace.

Stanislav Boloňský

Životni jubileum patera Petra Bubeníčka

Poděkování panu starostovi a MÚ za přání k životnímu jubileu zaslali:
Marcela Javůrková
Eva Cihlářová
Jan Burda
Květuše Beranová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Dne 12. dubna se završilo 50 let životní dráhy P. Petra  
M. Bubeníčka, duchovního správce roztocké římskokato-
lické farnosti. K mnohým blahopřáním farníků se připojují  
i starosta města Jan Jakob se svými zástupci St. Boloňským 
a R. Šefrem.

Kostel sv. Klimenta na Levém Hradci

Farní kostel Narození sv. Jana Křtitele v Roztokách 

Kostel sv. Petra a Pavla na Budči
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Dlouhodobě pronajmu garsonku v rodinném domě 
se zahradou, zařízenou kuchyňskou linkou, myčkou, 

sporákem se sklokeramickou deskou, mikrovlnou trou-
bou, digestoří, předsíní s velkými úložnými prostory, 

koupelnou s WC, zabezpečení pomocí alarmu, internet, 
celkem 40 m2. Pokoj s parketovou podlahou na východ 
francouzským oknem přímo do zahrady. Vytápění ply-
nové ústřední, možnost využívání zahrady, parkování. 
Cena 9 000,- Kč + poplatky. Kontakt tel.: 775 581 205

Hledáme na léto k doplnění nadšence, kteří by chtěli 
pravidelně (rekreačně) hrát beach volejbal na hřišti v 
Sokole Roztoky, prosím pište na aquiline@seznam.cz

Hledáme starší paní na hlídání (ideálně v důchodu) 
pro dceru, které je 7 let, cca 3-4 krát týdně po škole. 

Hlídání by probíhalo u nás doma v Roztokách. Dcera 
nemá prarodiče a velmi tím trpí. Hlídání by zahrnovalo 
především nějakou formu hry s panenkami, povídání a 
vyprávění nebo případně i čtení pohádek. Na odměně 
se domluvíme (to je samozřejmé) a jsme ochotni, na-
opak zajistit například větší (těžší) nákup, nebo i jinak 
pomoci. V případě zájmu pište na email: biotechnolo-

gie@seznam.cz, Tel.: 737 267 476

Hledám finanční účetní na hlavní prac. Poměr v
Roztokách. Nabídky vč. Životopisu zasílejte na e-mail: 
hl.uctarna@seznam.cz. Pokud neodepíšeme, nebyl/a 

jste vybrán/a do dalšího kola výběrového řízení

Kosmetická značka Bouchon de Bohéme přijde na trh 
s novými krémy proti vráskám a na oční péči. Hledáme 

10 žen ve věku 35-55 let, které oba krémy dostanou 
datem a po měsíčním zkoušení nám sdělí své dojmy. 
Prosím, ozvěte se na kontakty: bouchon@centrum.cz 

nebo 734 360 001

Koupím byt v Roztokách ve starší zástavbě. Ne přes 
realitní kancelář. Tel: 605 210 940

Koupím hrob na Levém Hradci, nejraději urnový. 
Nabídněte na tel: 725 049 775, 220 912 287 

Koupíme stavební pozemek v Roztokách, Žalově nebo 
Levém Hradci určený městem k zástavbě rodinným 
domem. Tel.: 605 256 312, jrysplerova@seznam.cz 

Majitel nabízí k pronájmu byt 2+kk - 60 m2, Roztoky, 
Jungmannova ul. Nájem Kč 8.500,-, poplatky Kč 3.500,- 
(vodné, stočné, el. energie atd.) Byt je v bytovém domě 

se čtyřmi byty se samostatnými měřidly, plovoucími 
podlahami a dlažbou, vybaven kuchyňskou linkou. V 
ceně prostorný sklep a zahrada k užívání nájemníků. 

Možnost sjednání pronájmu garáže. Volné ihned. 
Tel.: 736 434 065, 737 712 684

Nabízím starožitnou dřevěnou knihovnu (prosklenou 
skříň), vyrobenou na přelomu 30. A 40. let dvacátého 
století. Výška 185 cm, šířka 190 cm, hloubka 42 cm, 
tmavě hnědá. Velmi pěkná v dobrém stavu, nedávno 

renovovaná. Cena dohodou. Tel.: 737 114 738

Pouze za 25% původní ceny prodám plynový kotel 
Vaillant závěsný turbo VU 122/2-5 (12Kw),

 r.v. 2003. Jen za 1.000,- Kč litinový plynový Kotel 
Protherm (26kw), r.v. 1998. Oba kotle byly pravidelně 

servisované, ke každému kotli dále levně přidám 
mobilní termostat s mnoha režimy. Dále prodám Boiler 
Dražice 180 l. OKCEV 180, r.v. 2006, pouze za třetinu 

původní ceny. Tel: 602 263 960 

Prodám byt 2+1 (OV) v Tichém údolí, Roztoky. Byt 
je po rekonstrukci, se zachováním původních prvků. 

Samostatný plynový kotel. Zahrada, kůlna, sklep. Cena 

k jednání 2.500 000,- Kč. Tel: 724 138 775
Prodám dvoulůžkovou nafukovací matraci (tmavě 
modrou), 1x použitou za 250,-Kč. Tel: 723 909 806

Prodám hliníkovou voliéru, pletivo BEKAERT, pro 
papoušky od firmy Alumat. Rozměry voliéry:

v- 190 cm, š-80 cm, h-108 cm. Rozměry dvířek s otoč-
ným pultem na tři misky velikosti 11 mm: 

š-50, v-143- Voliéra má i výsuvné dno pro snadné 
čištění. Je téměř nová a není vůbec poškozena. Původní 

cena: 10.500,- Kč Vaše může být už za 6.500,- Kč. 
Email: www03@seznam.cz, tel.: 775 142 590

Prodám levně zahradní houpací křeslo - bambusové, 
pěkné. Tel.: 723 178 331

Prodám ideální 2/3 vily v Roztokách ve staré zástavbě. 
Kousek od Tyršova náměstí. Tel: 776 340 421

Prodám konferenční stůl (horní deska prosklená+ od-
dělená police na časopisy, apod.), IKEA, tmavě hnědý. 
Výška 45 cm, šířka 80 cm, délka 135 cm. Velmi dobrý 

stav. Cena dohodou. Tel.: 737 114 738

Prodám odnímatelnou, polohovací dětskou sedačku na 
jízdní kolo o nosnosti do 22 kg, švédská firma Hamax.

Pův. cena 2.500,- Kč, nyní za 850,- Kč.  
Tel.: 607 547 200, 723 909 806

Prodám okapy, okapové roury, přepravky na ovoce, latě, 
hranoly, dýhovaná prkna, pozic. Pletivo, lopaty, rýče, 

atd. Velmi levně. Terárium, zavař. hrnec, štafle, dřevěné,
plastové kýble, dřez kuchyňský, hadice na zalévání, 

peřiňák. Vše nové, levně. Stěhování. Tel: 776 340 421

Prodám novou postel 100x200 cm, s matrací, poloho-
vacím roštem, úložným prostorem. Výška sedu 55 cm. 

Cena: 6.000,-Kč, tel. 728 841 788

Prodám 5 ks hliníkových žaluzií do dřevěných oken, 
1 sezónu v používání za poloviční cenu, tj. 1 300,- Kč. 

Tel.: 602 594 110

Prodám kolo pro 3-5 let věku dítěte, červené, málo 
používané jedním dítětem. Původní cena: 4 500,- Kč, 

nyní: 1 500,- Kč. Tel.: 602 594 110

Prodám funkční motorovou sekačku R 434 za 1 000,- 
Kč. Sekačka je v bezporuchovém provozu. 

 Tel.: 607 633 400

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

IS. Celý dům je podsklepen. Tel. 603 108 227

Prodám rodinný dům 4 + 1 v Úholičkách s pozemkem 
651 m2 za cenu 3 900 000,- Kč. Telefon:  736 674 553

Prodám rodinný dům 4+1 v Úholičkách. Plocha po-
zemku 651 m2 / veškeré IS. Dům je podsklepen. Cena 

3,9 mil. Tel. 603 108 227

Prodám stavební pozemek obdélníkového tvaru (40x20 
m)ve vilové čtvrti Roztok na rohu ulic Dobrovolného a 
17. listopadu (č.p. 849). Veškeré inženýrské sítě, cena v 

místě obvyklá – dohoda. Tel.: 603 462 907

Prodám zádový nosič pro dítě do 2 let věku z nepromo-
kavého materiálu, vypolstrovaný, téměř nepoužívaný 

(1x) za 250,-Kč. Tel: 607 547 200, 723 909 806

Prodám nový dvoupodlažní RD se zahradou, bazénem 
a garáží v Roztokách - Žalově na Panenské. Obytná 

plocha 217 m2, velká terasa.

Informace na tel. č. 606 617 327
Pronajmu byt 2+ kk v Roztokách 200 m od náměstí. 
Byt je vybaven kuchyňskou linkou s lednicí, jídelním 

koutem a pračkou. Nájemné včetně vytápění je 7.500,- 
Kč. Tel.: 603 482 162

Pronajmu byt 2+1 v dolních Roztokách, 75 m2, 1. Patro, 
koupelna, WC, jinak nezařízený, pro bydlení nebo 

kancelář. 10 min. od žel. a aut. stanice. Cena dohodou. 
Tel.: 774 949 463

Pronajmu atypický byt 1+1, 52 m2 se samostatným 
vchodem v podkroví rodinného domu v Roztokách 
u Prahy, v Zaorálkově ulici, 200 m od autobusu (U 

Rybníčku). V bytě je kuchyňská linka, lednice, sporák, 
pračka, wc, koupelna se sprchovým koutem, elektrické 
přímotopy. Cena: 10.000,- Kč včetně poplatků. Ihned 

k nastěhování. Možnost garáže v přízemí + 1.000,- Kč. 
Email: anrik@seznam.cz, foto zde: http://anrik.rajce.

idnes.cz/byt/. Tel.: 728 081 302

Pronajmu byt 2+1 na Petřinách. Byt má balkon, zcela 
vybavenou koupelnu, kuchyň i oba pokoje. Je zapojen 

internet. Cena 10 000,- Kč + poplatky. Tel.: 602 233 567

Pronájem bytu v Lidické ul. v bytovém domě se zahra-
dou, 1. patro s balkonem. Cena: 9 000,- Kč + poplatky  

3 000,- Kč. Tel.: 777 98 11 56

Pronajmu na delší dobu byt 3+kk celkem 75 m2 v 
rodinném domě se zahradou. Velká předsíň se samo-
statným WC a úložným prostorem, kuchyň zařízená 
kuchyňskou linkou, digestoří, myčkou, sporákem se 
sklokeramickou deskou. Koupelna a WC, komora, 2 

velké pokoje, úložné prostory, šatna, internet, zabezpe-
čení pomocí alarmu. Vytápění plynové ústřední, mož-
nost využívání zahrady, parkování. Cena 12 000,- Kč + 

poplatky. Kontakt tel.: 775 581 205

Pronajmu nebytové prostory v Roztokách 60 m, Puch-
majerova 1555 (dříve Drogerie Plašilová).

Tel: 777 242 025
 

Pronajmu zařízený byt 3+1, 75 m2 v Praze 4, cena 
15.000,-Kč včetně poplatků. Tel: 602 150 292

Stavební parcely Libčice n. Vltavou 1200 m2 a 2500 
m2 s výhledem do údolí Vltavy. Cena je 1.150,-Kč/m2, 
včetně příjezdové komunikace a přípojky elektro. Info:  

haslerovaulice@seznam.cz, popř. 603 828 625

Studujete? Jste na rodičovské dovolené? Nebo máte 
zaměstnání, které Vás již neuspokojuje? Vložte tedy 

svoji chuť a vůli se učit novým věcem, jako kapitál do 
svého podnikání. Pomohu Vám se orientovat ve světě 

financí a ukážu Vám jak s penězi nejlépe zacházet.
Míra Vašeho úspěchu bude závislá na tom, jak rychle 
dokážete zúročit Vaše nabyté zkušenosti. Nemáte co 

ztratit. V každém případě získáte finanční zajištění pro
Vaši budoucnost. Tel: 739 038 710

Vážení spolužáci narození v r. 1933, kteří jste zahájili 
školní docházku v roce 1939, zvu Vás srdečně na naše 

výroční 10. setkání, které se uskuteční 28.5.2011 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 v hojném počtu sejdeme. Tel: 220 911 762, 

731 735 090 

Vyměním státní byt 1+kk, I. kategorie, Praha Flora za 
podobný v Roztokách. Tel.: 606 204 063

SOUKROMÁ INZERCE


