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PROLOG

Lesk a bída demokracie

W. Churchill kdysi øekl, že demokracie je ten nejhorší zpùsob 

vládnutí, ale zatím jsme bohužel nic lepšího nevymysleli.

Tuto „okøídlenou“ vìtu jsem si znova pøipomnìl v souvislosti se 

„školskou aférou“, která hýbe naším mìsteèkem již témìø rok.

Nezpochybnitelnou devizou demokracie je to, že v oblasti 

správy státu a obce neumožòuje jedinci èi skupinì lidí uzurpovat 

moc. Díky vzájemné vazbì složitého systému právních norem 

a kontrolních mechanismù zamezuje vzniku totalitní svévole.

Nejvìtší slabinou demokracie je pak to, že neumožòuje 

okamžitì a pøímoèaøe uplatnit výkon (subjektivní) 

spravedlnosti, nebo• právo je vlastnì individuální spravedlnosti 

nadøazeno.

Vedení mìsta obdrželo v prùbìhu minulého roku dvì petice 

rodièù žákù a obèanù požadující „bezodkladné a komplexní 

øešení kritické situace na ZŠ Roztoky“ a požadující odvolání 

øeditele ZŠ z funkce. 

Vedení mìsta okamžitì na doruèení petice reagovalo (MÚ 

i starosta) a velmi intenzivnì se tìmito problémy zabývalo. 

Veškerá rozhodnutí však mohlo uèinit jen v právním rámci 

vymezeného školským zákonem a zákonem o obcích. Obec jako 

veøejnoprávní korporace se musí vždy držet zákona a nepøipustit 

svévolný postup, by• by se mohl subjektivnì jevit jako 

spravedlivý a z logiky vìci správný. Po právní analýze problému 

dospìla RM k názoru, že nejsou naplnìny právní podmínky pro 

odvolání øeditele ZŠ z funkce. Nezbývalo tedy než jednat 

a snažit se pøesvìdèit pana øeditele, že v dané situaci bude ku 

prospìchu školy, veøejnosti i jeho osobnì nejlepší, když svou 

misi v Roztokách ukonèí. To se také nakonec podaøilo, dohoda 

o rozvázání pracovního pomìru Mgr. J. Vody ke 31. 7. 2006 byla 

26. 1. 2006 podepsána.

Petièní výbor však není spokojen. Požaduje od obce, aby 

podnikla konkrétní opatøení k ochranì pedagogù, kteøí jsou 

v názorové kolizi s øeditelem ZŠ, aby ustanovila kompetentní 

dozor a nastavila regule nutné pro chod školy do doby nástupu 

nového øeditele. Domnívají se, že je možné eliminovat již pøijatá 

personální opatøení øeditele, prostì „rychle a profesionálnì“ 

mocensky zasáhnout do situace ve škole - nìco na zpùsob 

uvalení nucené správy. Nelze popøít, že tyto požadavky mají své 

zdánlivì logické dùvody, ale stejnì tak je jasné, že se chce po 

vedení mìsta nìco, co je mimo jeho zákonné možnosti a co je 

i mimo korektní mechanismy demokracie. Obec jako zøizovatel 

nemùže ani (v zájmu ochrany zamìstnancù) suplovat roli 

odborové organizace. 

Když jsem se v rámci OF v roce 1990 zúèastnil rùzných jednání 

o nové podobì našeho školství v demokratických pomìrech, 

stále se opakoval jeden zásadní požadavek uèitelù - již nikdy 

nedovolit politické moci zasahovat do situace na školách. 

Zkušenosti s tím, jak nepohodlní uèitelé museli z vùle 

„papalášù“ z národních výborù (všech stupòù), resp. z vùle 

stranických tajemníkù odcházet ze škol, byly velmi živé. 

I pozdìji, koncem 90. let, když se pøipravovala novela školského 

zákona (a souvisejících pøedpisù), bylo stále ze škol 

zdùrazòováno, že nesmí být vytvoøen prostor pro to, aby 

starostové obcí mohli "kecat" do práce øeditelùm škol. Mìl jsem 

tehdy zato, že se to trochu pøehání, ale výsledkem této dlouholeté 

politické diskuse je skuteènì zákon, který takovéto „vstupy“ 

vedení samosprávy do zpùsobu øízení škol neumožòuje. Školy 

dostaly právní subjektivitu a tím byla ještì více posílena pozice 

øeditelù. V rukou øeditele školy jsou tak i veškeré pravomoci 

vedoucího organizace, vèetnì pravomocí v oblasti personální. 

Obec (zøizovatel školy) nemùže žádného uèitele pøijmout ani 

propustit, nemùže mluvit do toho, koho by si mìl øeditel vybrat 

za své zástupce, jak by mìl koho odmìòovat a už vùbec nemùže 

urèovat, co a jak se má ve škole uèit.... A je to tak úplnì 

v poøádku. 

V radì našeho mìsta zasedají tøi bývalí uèitelé (vèetnì mì), takže 

máme jistou povìdomost o této problematice, v nìkterých 

obcích však tøeba ani jediný. 

Také byl již od listopadu 1989 silnì prosazován požadavek na 

uplatnìní kontrolní role rodièù a veøejnosti ve školách, a to 

prostøednictvím školských rad. Nikomu se do toho moc 

nechtìlo, protože pohled rodièù a pedagogù na metody výchovy 

a výuky byl vždy znaènì odlišný - tak to chvíli trvalo (já jsem 

osobnì tento požadavek považoval vždy za oprávnìný). Nejprve 

se dostaly do zákona rady školy zøizované nepovinnì a až 

následnì jejich povinné zøízení, by• (zatím) bez exekutivních 

pravomocí. Na stranì druhé je však také nepøijatelný stav, aby 

rodièe (èasto s velmi protichùdnými požadavky na metody 

pedagogické práce) øídili školu místo øeditele. Obèas se tyto 

tendence projevují na soukromých školách, ale státní školy by 

mìly být tohoto nešvaru ušetøeny. Pedagogika je totiž stejná 

profese jako každá jiná - vyžaduje kromì pøirozeného talentu 

uèitele a jeho verbálních schopností také vysokoškolskou 

kvalifikaci a mnoho, mnoho praktických zkušeností z práce 

s dìtmi. 

Shrnuto - respektujme, že základní škola je veøejnoprávní 

vzdìlávací instituce a nikoliv soukromá firma.

Demokracie opravdu není perfektní a nejmoudøejší, ale buïme 

osudu vdìèni, že jsme se jí doèkali. Všechny ostatní varianty 

jsou horší - dodávám s W. Churchillem.

 Stanislav Boloòský, starosta
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ZPRÁVY Z RADNICE

zprávy z radnice

Odøíznou nás od Prahy !

Rekonstrukce vodovodù a kanalizací v dolním Sedlci byla 

v loòském roce zdárnì dokonèena, mìla však následovat ještì 

úprava vozovky. Dlouho se však nic nedìlo - aspoò zdánlivì. Ve 

skuteènosti probíhalo stavební øízení (jehož jsme nebyli 

úèastníky) a výbìr dodavatele díla. A v polovinì ledna - 

zásluhou ing. Soviny, který nepátral jen na magistrátu, ale také 

na Technické správì komunikací Hlavního mìsta Prahy - jsme 

se dozvìdìli, že stavební povolení bylo už dávnou mìstskou 

èástí Praha 6 vydáno, že staveništì bude pøedáno 2. února a že 

v prùbìhu bøezna bude zahájena celková pøestavba ulice 

Roztocká v úsekù od køižovatky s ulicí Kamýckou po pøívoz. 

Podle výsledkù výbìrového øízení má celá akce trvat 266 dní. 

Akci financuje TSK (nikoli magistrát, odbor mìstského 

investora, jeho role konèila vodovodem), silnice by mìla být 

výraznì rozšíøena a upraveny by mìly být i chodníky. Úzké 

hrdlo od bývalého Zverimexu po roztocký pøejezd ovšem nadále 

zùstane.

Výstavba kruhového objezdu na køižovatce Horomìøice - 

Únìtice zatím nehrozí. Existuje pouze projekt k územnímu 

rozhodnutí. Akci bude organizovat Støedoèeský kraj a zatím ji na 

letošní rok nezaøadil ani do plánu pøípravy, a tudíž na realizaci 

nevyèlenil peníze. Se stavbou lze poèítat nejdøíve v roce 2007.

Nových souprav pøibývá

Staré, už bezmála ètyøicet let vìrnì sloužící pantografy pomalu 

dosluhují. Z ÈKD Vagonky Ostrava (èlen skupiny Škoda 

Transportation) vyjelo loni 18 tøívozových souprav øady 471 a ty 

jsou nasazovány místo nich. V pøímìstské dopravì má, jak uvádí 

zpravodaj Železnièáø, v programu Èeských drah zavádìní 

pantografických jednotek 471 jednoznaènou prioritu a po tratích 

Praha - Kolín - Pardubice a Praha - Beroun zajistí jimi v prùbìhu 

roku 2006 provoz vìtšiny osobních vlakù na trati Praha - 

Kralupy nad Vltavou - Roudnice nad Labem. Cena jedné 

tøívozové soupravy se pohybuje kolem 200 milionù korun a kdo 

jste tímto vlakem už nìkdy jeli, možná jste si také položili 

otázku, kterou vedení Èeských drah nerado slyší: Proè ta skoro 

pìtimiliardová investice do sedmi souprav pendolina, když 

tyhle èeské mašinky umí 140 za hodinu a o mnoho rychleji se 

na èeských koridorech už jet nedá. A navíc naše soupravy vás na 

rozdíl od pendolina dovezou až do cílové stanice.

Znáte støedoèeský prapor?

Odraz žádá obìti - a tak jsem poslední veèer v roce 2005 strávil 

na radnici nad jeho korekturami. Pøed odchodem z radnice, 

nìkdy po jedenácté veèerní, kdy už po mìstì zaèaly vybuchovat 

první petardy a ohòostroje na poèest nastupujícího roku 2006, 

jsem vyvìsil pøed blížícím se svátkem dvì vlajky. Vlastnì vlajku 

a prapor. Kromì èeské státní vlajky poprvé nad vchodem zavlál 

prapor Støedoèeského kraje.

Na internetových stránkách Støedoèeského kraje najdete jeho 

pøesný popis: èerveno-bíle ètvrcený list, v horním žerïovém 

a dolním vlajícím poli èeský lev, v dolním žerïovém poli dva 

vlnité modré pruhy, v horním vlajícím poli èerná plamenná 

orlice s èervenou zbrojí a bílým perizoniem. Pomìr šíøky k délce 

listu je 2:3.

Mìsto Roztoky dostalo prapor od støedoèeského hejtmana 

koncem roku 2005 a budeme jej spolu se státní vlajkou 

vyvìšovat nad vchodem do radnice pøi státních svátcích - když 

už nemáme prapor mìsta.

Nemusí to skonèit jen botièkou

Mnoho desítek našich spoluobèanù i návštìvníkù Roztok už 

poznalo, že špatnì parkovat se nevyplácí. Mìstští strážníci od 

okamžiku, kdy mají nepøetržité služby a mohou tak dostát 

povinnostem vyplývajícím ze zákona ve vztahu k majitelùm 

špatnì parkujících vozidel, tvrdì uplatòují tzv. botièky. Nyní 

jsme postoupili ještì dál: k možnosti dát vozidlo odtáhnout. Šlo 

jen o to, najít vhodné hlídané místo, kde provinilec své vozidlo 

najde. Takže pokud nenaleznete svého plechového služebníka 

zaparkovaného na místì, kde nemìl co dìlat, mùžete se s ním 

setkat hodnì daleko od domova. Nejbližší parkovištì 

s nepøetržitou ostrahou jsou v Praze 5 Na Kotláøce, v Radlické 

ulici v Jinonicích a vedle ministerstva zemìdìlství nad 

Tìšnovským tunelem.

Inverze

Tohle slovo jsme slyšeli z rozhlasu èi z televize v první polovinì 

ledna skoro dennì. Postarala se o to mohutná tlaková výše, která 

si od Tøí králù pronajala vìtšinu evropského kontinentu a øídila 

nad ním dìní v atmosféøe. Na horách svítilo slunce a teploty 

se pøes den bìžnì pohybovaly nad nulou, zatímco v nížinách 

sedìl studený vzduch jako deka a vytrvale mrzlo, i když - aspoò 

ve støedních Èechách - nijak mimoøádnì krutì. Nìkolik dní se 

k tomu nehybnému vzduchu pøidala ještì navíc mrznoucí mlha 

a zdravotníci varovali lidi s dýchacími obtížemi, aby se radìji 

zdržovali doma a nepøepínali síly. Nepøíjemný èas! A pøece 

dùkaz, o kolik jsme se pohnuli kupøedu. Pøed nìjakými patnácti 

èi dvaceti lety by v Sokolovì, Chomutovì, Karviné a možná 

i v Praze pøi stejných povìtrnostních podmínkách nemìli 

pohotovost zdravotníci, ale pohøební služba.

Druhou dávku inverze jsme dostali koncem mìsíce, kdy po sérii 
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Zdravotnické zaøízení

dìtské støedisko MUDr. Soòa Šalamonová

Havlíèkova 713, ordinaèní hodiny platné od 1. 2. 2006

Návštìvy lékaøe hlaste prosím do 10 hod.
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velmi ostrých mrazù zùstal nad støední Evropou sedìt balvan 

studeného vzduchu. Na horách se lyžaøi opalovali a my dole 

mrzli .

Hoøelo

Ve støedu 25. ledna v podveèer vyjeli roztoètí hasièi k zásahu. 

Hoøelo v Palackého ulici. Svìtelný efekt byl naštìstí vìtší než 

škoda. Chytly saze v komínì. Takže, obèané: dbejte na øádný 

stav svých topeniš• a komínù, pojistka není na všechno.

Svatby na zámku po celý rok

Dobrá zpráva pro všechny, kteøí mají úmysl v roce 2006 vejít do 

stavu manželského. Byla podepsána smlouva mezi mìstem 

a Støedoèeským muzeem na pronájem svatební sínì v muzeu na 

rok 2006, a tak se svatby mohou poøádat i letos v krásném 

prostøedí roztockého zámku.

Nádraží zmìnilo telefonní èíslo

Na roztocké nádraží se dovoláte nyní na nové telefonní èíslo 

972 227 115. Funguje i starší 224 627 115 (aspoò z úøadu), 

rozhodnì však ne již pùvodní 220 911 108.

z dìní ve mìstì a okolí vybral J. Huk

Omluva, zvláštì sokolùm

Nedosti na tom, že jsem se dotkl nìkterých roztockých 

lékaøù, ale již podvakráte mám špatné svìdomí vùèi 

sokolùm. V prosincovém èísle zkomolené jméno náèelnice, 

v lednovém špatný titulek (na str. 27 v pøehledu atletiky jsou 

dva titulky stejné, ten druhý má správnì být „Tabulka 

støedoèeského poháru mužù 2005“). A sté výroèí existence 

roztockého Sokola si zasloužilo zaøazení do šedesáti 

vybraných lístkù z kalendáøe s vroèením 2005, sté 

narozeniny se neslaví pøece každý rok.

J.Huk

Odpady v roce 2006

Svoz objemného a nebezpeèného odpadu je plánován na 

15.4. a 7.10.2006.

Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden 

ve dnech 18.3., 8.4., 22.4., 6.5., 20.5., 3.6., 17.6., 15.7., 

12.8., 2.9., 16.9., 30.9., 14.10., 21.10., 4.11., 11.11., 18.11. 

a 25.11.2006.

Svoz železného šrotu by mìl probíhat v termínech:

Sbìrná oblast è.1: 3.4. a 18.9.2006

Sbìrná oblast è.2: 10.4. a 25.9.2006

Mateøská škola ve Spìšného ulici oznamuje, že zápis pro 

školní rok 2006/2007 se bude konat ve ètvrtek 9.bøezna 

od 9.00 do 16.00 hodin.

Jana Blažková, øeditelka školy

Ve dnech 9. 3. a 30. 3. 2006 bude v mateøské škole 

v Roztokách - Žalovì, ulice Pøemyslovská 1193 od 8.00 

do 11.00 a v odpoledních hodinách od 14.00 do 16.00 

probíhat den otevøených dveøí a zápis (vyzvednutí 

pøihlášek do MŠ.

Helena Váòová, øeditelka

OŽP

Kontakt na peèovatelskou službu, kterou mìsto 

od 1. ledna 2006 pøevzalo do své správy:

paní Štìpánka Pencová a paní  Alena Šrubaøová, 

nám. 5. kvìtna 27 (dùm s peèovatelskou službou), 

tel. 220 912 092.

Formuláøe žádostí MìÚ Èernošice pro rok 2006 

o poskytnutí pøíspìvku:

- na provoz motorového vozidla - typ A + B

- na zakoupení, (celkovou opravu, zvláštní úpravu) 

motorového vozidla

- na úpravu bytu

- o pøiznání mimoøádných výhod pro tìžce zdravotnì 

postižené obèany 

jsou k dispozici na oddìlení sociálních vìcí MU 

Roztoky.

zprávy z radnice
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Dva oøíšky pro radu
(z mimoøádného jednání rady mìsta 4. 1. 2006)

Už na ètvrtého ledna byla svolána rada mìsta, aby se pokusila 

vyøešit dva velmi obtížné problémy a uklidit si tak stùl pøed 

svým jednáním øádným, které by mìla vìnovat hlavnì 

schválení návrhu rozpoètu mìsta na rok 2006. Tìmi dvìma 

problémy byla situace v základní škole a spor s VUAB Pharma, 

a.s., o cenì stoèného a vzájemných platbách, a rada, vìtšinou 

v plné sestavì, o nich jednala dobrých pìt hodin. Mnohé 

se vyjasnilo, ale k jednoznaèným závìrùm se dobereme až 

pozdìji.

K jednání o základní škole byli pøizváni zástupci petice 

veøejnosti pánové Blažek a Blecha, øeditel školy pan Voda 

a jeho zástupkynì paní Barešová a uèitelé paní Moravcová a pan 

Cihláø. Vìtšinu dlouhé diskuse rada pitvala spor, k nìmuž došlo 

mezi øeditelem školy a uèiteli Cihláøem a Moravcovou - spor, 

který se pøesunul do roviny osobní a skonèí možná i u soudu. 

Spor nemá samozøejmì pøímý vliv na øešení situace ve škole, 

pouze ilustruje, do jaké vyhranìné roviny se vìci posunuly. Po 

vìcné stránce se v porovnání s koncem minulého roku skoro nic 

nezmìnilo. Øeditel školy na výzvu rady mìsta, aby zvážil své 

setrvání ve funkci, odpovìdìl zamítavì („...neshledávám 

situaci ZŠ Roztoky nezpùsobilou k nápravì nedostatkù 

a dalšímu rozvoji. Neshledávám proto ani prospìšným - nyní, 

uprostøed školního roku a v dobì, kdy škola obhajuje své 

požadavky na rozpoèet - odstupovat ze své funkce“). Na 

pøíchod Èeské školní inspekce se stále èeká a situace ve škole je 

na bodu mrazu. K tomuto hodnocení dospìla i školská rada, 

která se vìtšinou hlasù pøiklonila k názoru, že situace ve škole 

je už natolik neuspokojivá, že nutným prvním krokem 

k nápravì je rezignace øeditele školy Mgr. Vody. Sám øeditel 

školy na jednání rady mìsta svùj odchod ze školy pøipustil, ve 

shodì se svou odpovìdí na výzvu rady však nepovažuje za 

vhodný okamžitý odchod, nový øeditel by se mohl školy ujmout 

od nového školního roku. To ovšem pøedpokládá, že výbìrové 

øízení by muselo být zahájeno øádovì o pùl roku døíve, a tedy na 

poèátku, pøed zahájením tohoto výbìrového øízení, by musela 

být dohoda s øeditelem. K ní by mìla vést další jednání.

Ke druhému dùležitému bodu, ke vzájemným platbám mezi 

VUAB, Hydrií a mìstem a k cenì stoèného, se dostavili pánové 

Kovalèík a Mutòanský z firmy Hydria a spolu se starostou 

zrekapitulovali podstatu sporu a vyjasnili øadu technických 

detailù chodu obou èistíren. Jednání budou pokraèovat 

a starosta v nich bude vystupovat s pevným mandátem 

obhajovat postavení mìsta jako toho, kdo nesl veškerá rizika 

nákladné spoleèné stavby, která byla od samého poèátku 

koncipována jako „vzájemnì výhodná investice“ s jasnou 

ekonomickou návratností pro mìsto. Dohoda je nutná, 

vzájemná provázanost obou èistíren a investice, které byly (a ve 

splátkách úvìrù mìsta ještì budou) do díla vloženy, 

„nedohodu“ staví do naprosto iracionální roviny. Jde jen o to 

najít pøijatelný kompromis.

Firma Hydria jakožto provozovatel obou èistíren pøinesla 

mìstu také žádost o to, aby se mìsto vzdalo práva odvolání 

k nabytí právní moci stavebního povolení na filtraèní zaøízení, 

které je instalováno na prùmyslovou èistírnu odpadních vod 

a má zabránit zápachu. Žádost posoudil šéf odboru správy 

a rozvoje, starosta ji podepsal a zkušební provoz èistírny s tímto 

zaøízením tak mùže být spuštìn.

Kromì tìchto dvou ústøedních problémù rada vyøešila jen pár 

drobností - mj. rozhodla o tom, že pøíští rok, od bøezna 2006 

do února 2007 vèetnì, bude tisknout Odraz slánská tiskárna 

pana Koèky. Oba klíèové body zùstaly otevøené a nepochybnì 

se vrátí na stùl rady nejpozdìji 1. února.

Nad rozpoètem
(z druhého jednání rady mìsta 11. 1. 2006)

Nelehký úkol mìlo sedm radních pøed sebou pøi svém druhém 

letošním jednání 11. ledna. Z malé zasedací místnosti byli 

rozhodnuti neodejít, dokud se nepopasují s návrhem rozpoètu 

na rok 2006, který postoupí veøejnosti k pøipomínkám 

a zastupitelùm pak 8. února ke schválení.

Než se k rozpoètu radní dostali, museli se prokousat dvìma 

desítkami bodù, z nichž nìkteré také nebyly záležitostí na dvì 

minuty. Po úvodních formalitách a krátkém a vìcném 

rozhovoru s vedoucím strážníkem (o jednom dùsledku nových 

pravomocí našich mìstských strážníkù, totiž o odtahování 

vozidel, se doètete v krátkých zprávách z radnice) vyslechli 

radní zprávu starosty o pøevodu peèovatelské služby z kraje na 

mìsto a zmatcích, které kolem toho z viny kraje byly, 

a doporuèili zastupitelùm pøijmout movitý majetek 

peèovatelské služby. Odsouhlasili také to, že poplatky za 

výkony peèovatelské služby zùstanou v roce 2006 na úrovni 

roku pøedchozího a o pøípadných zmìnách se mùže jednat 

až pro rok 2007.

Další zpráva, kterou pøednesl svým kolegùm starosta, byla ještì 

významnìjší. Starosta a místostarosta jednali s øeditelem 

základní školy panem Vodou a dospìli k dohodì, na jejímž 

základì øeditel ukonèí své pùsobení v roztocké základní škole 

k 31. 7. 2006. Jakmile bude tato dohoda o rozvázání pracovního 

pomìru podepsána, mùže být vypsáno výbìrové øízení na místo 

øeditele, které se od srpna uvolní. Souèástí dohody je závazek 

mìsta, že v souladu se zákoníkem práce odejde øeditel 

s hodnocením své tøíleté práce. Zhodnotí ji i zpráva Èeské 

zprávy z radnice
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školní inspekce, která by mìla záhy školu navštívit. Rada 

s návrhem této dohody a podmínkami vyslovila souhlas 

a rovnìž schválila odpovìï na petici obèanù, kterou pøipravili 

radní Tichá a Majer. Tato odpovìï bude - nebo• petice byla 

adresována zastupitelstvu - postoupena rovnìž zasedání 

roztockého parlamentu 8. února.

Rada vyslechla dále zprávu starosty o velmi obtížných 

jednáních, která vede s VUAB Pharma a spoleèností Hydria 

o vzájemných platbách za èištìní odpadních vod a o výši 

stoèného. Dohoda je kdesi daleko, obì strany zastávají velmi 

odlišná stanoviska - a výroba VUAB zatím pokraèuje 

a - bohužel, zaregistrovali jste to jistì také - pokraèuje i zápach 

ze sušárny. Podle vyjádøení firmy probíhají komplexní zkoušky 

filtrù. Požádali jsme o bezodkladný zásah Èeskou inspekci 

životního prostøedí.

Poté radní odsouhlasili návrh kapitaèní platby na rok 2006 

(zmìnu nenavrhujeme, zákon nám vlastnì již témìø žádnou 

zmìnu výše platby smìrem nahoru neumožòuje, pouze radní 

doporuèili zrušit úlevu pro majitele rekreaèních chat, v nichž 

není nikdo trvale hlášen) a odsouhlasili harmonogram svozù 

zeleného, velkoobjemového a nebezpeèného odpadu.

Následoval blok majetkoprávních záležitostí za úèasti šéfa 

odboru ing. Soviny. Rada doporuèila zastupitelstvu vyhlásit 

zámìr prodeje pozemku v k.ú. Žalov (v místech, kde bývala 

prodejna propan-butanu), druhý zámìr (prodej pozemku 

Èeským drahám v sousedství trati v tøešòovce) rada naopak 

neodsouhlasila a rozhodla, že budeme vyjednávat 

o dlouhodobém pronájmu. O jediné záležitosti se radní pøeli 

delší dobu: o pronájmu místa po Èeské spoøitelnì v Havlíèkovì 

ulici èp. 713. Rada vypsala poptávku pro neziskové organizace, 

jejichž prostor se zužuje a zmenší se opìt po rekonstrukci 

mateøské školy v Pøemyslovské ulici. Na nabídku se pøihlásily 

neziskovky dvì (Rožálek a Roztoè) a kulturní komise 

doporuèila podìlit o cca 80 ètvereèních metrù po drobných 

stavebních úpravách obì. Politická vìtšina v radì tuto možnost 

zablokovala a požadovala vypsat nové øízení, které by bylo 

výzvou všem praktickým lékaøùm, aby se „hornoroztoètí“ 

obèané doèkali aspoò jedné bezbariérové ordinace. Starosta 

pohrozil vetem a pøedáním sporu do zastupitelstva a nakonec 

se rada dopracovala odkladu do pøíštího jednání, do nìhož se 

provìøí postup stavebních úprav v lékaøských ordinacích, kde 

by bezbariérové vstupy mìly v dohledné dobì také vzniknout.

A pak, asi v pùl deváté, došlo na rozpoèet. Dva dny pøed 

jednáním rady se sešli lídøi volebních stran a vznesli øadu 

dotazù a pøipomínek, by• nikoli „korunovì“ rozhodujícího 

charakteru. Rada všechny probrala a jednotliví èlenové pøidali 

øadu dalších. Výsledkem dvouhodinové velmi podrobné revize 

pøedloženého návrhu bylo na dvacet drobných úprav ve 

výdajové èásti rozpoètu, èasto pouze korekcí v rámci jedné 

kapitoly. Nejvìtší investicí zhruba 92milionového 

vyrovnaného rozpoètu pro pøíští rok je témìø deset milionù 

vyèlenìných na rekonstrukci mateøských škol, devìt milionù 

z toho na celkovou pøestavbu MŠ v Pøemyslovské ulici, po níž 

by se kapacita školky zvýšila z dnešních 48 na cca 85 dìtí. 

Významné investice by mìly smìøovat i do høiš• (v adresné 

rezervì jsou navrženy dva miliony na venkovní høištì 

u roztocké školy, pokraèovat by mìla obnova dìtských høiš•), 

naproti tomu velmi zkrátka pøijde infrastruktura. V návrhu 

rozpoètu zùstalo jen dokonèení Levohradecké ulice (vèetnì 

druhé èásti k Rùžku) vèetnì vodovodu, ulice Na Pískách, 

kanalizace v ulici Pod Koláèovem a výmìna kanalizaèní 

pøípojky od nemocnice k øadu v Tichém údolí. Všechno ostatní 

èeká pod èarou, v nevelké, ètyømilionové neadresné rezervì, 

která je nezbytnou pojistkou pro možné následky vyrovnání 

s VUAB i pro pokrytí spoluúèasti mìsta k dotacím, o které již 

žádáme (kanalizace v ulicích Wolkerova, Na Valech, Pod 

Øivnáèem) nebo žádat budeme. 

Až budete èíst tyto øádky, bude návrh - doufejme - již historií, 

pøekonanou schváleným rozpoètem mìsta. Zastupitelé mají 

pro zasedání 8. února položen solidní základ, podpoøený vùlí 

volebních lídrù, a tedy velkou šanci schválit rozpoèet, na rozdíl 

od loòského roku, na první pokus.

Konkurzní øízení na øeditele ZŠ vyhlášeno
(z tøetího jednání rady mìsta 1. 2. 2006)

Netradiènì jen ve ètyøech se radní pustili po 17. hodinì do díla, 

o hodinu pozdìji jich už na to bylo pìt a po další hodinì šest, 

a odpovídalo tomu i to, že se s programem potýkali poctivých 

šest hodin. 

Dost z èasu ukrojila rekapitulace pøedchozího roku - tedy 

vyhodnocení 463 loòských usnesení rady a náprava restù. Tìch 

nedokonèených vìcí není mnoho, nìkteré odsunula jen zima, 

vìtšina se vrátí záhy na stùl.

Na stùl se také dostal problém vzájemných plateb s VUAB 

Pharma, o jehož vývoji informoval starosta. Radní 

nedoporuèili zastupitelstvu k odsouhlasení zatím ani relativnì 

nekonfrontaèní zmìnu ceny vodného (návrh pøedpokládá 

zdražení asi o korunu dvacet na kubík). Vìc je tøeba vyøešit 

celkovì. O mnohem vìtší èástky se hraje v cenì stoèného a ve 

vzájemných platbách, jimiž mìsto hradí úvìry z více než 

stomiliónové investice do mìstské èistírny, do projektu, do 

nìhož šlo spoleènì s penicilinkou, ale jehož veškerá rizika nese 

na své kase. 

Za úèasti vedoucí odboru životního prostøedí se radní ještì 

jednou vrátili k platbám za odpady, hlavnì k tomu, jak 
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podchytit trvale nehlášené obyvatele mìsta a jak naopak 

„netrestat“ ty, kteøí øádnì platí jinde. Radní dále navrhli 

zastupitelùm zrušit èást vyhlášky o místních poplatcích, v níž 

jsme pøed øadou let zavedli poplatek z ubytovací kapacity. Ten 

poplatek patøí do lázeòských mìst a „center turistického 

ruchu“, což Roztoky, pøi veškeré úctì k tøešòovým alejím, 

Levému Hradci a Støedoèeskému muzeu, rozhodnì nejsou.

V 19 hodin pøišel jediný „mimoøádný“ host, pan ing. Jandl, aby 

seznámil radu se zámìry firmy Trigema v sektoru C Tyršova 

námìstí. Problém majetkoprávních vztahù k pozemkùm 

èásteènì Trigema vyøešila (rohový pozemek již pøevedla do 

svého vlastnictví), mìsto však nepokroèilo ve vypoøádání 

sousedního pruhu, nìkdejší silnice, o který se dohaduje 

s krajem (navrhli jsme Støedoèeskému kraji smìnu za jiné 

pozemky, které jsou dnes pod silnicí, k dohodì však nedošlo). 

Jednání budou oživena a zároveò bychom mìli mít výsledky 

studie, která naznaèí nejlepší dopravní øešení námìstí jako 

celku. Nejde jen o køižovatku Masarykova x Lidická, ale i dolní 

køižovatku Palachova x Jungmannova x Lidická a o zajištìní 

dostateèného poètu parkovacích míst na námìstí a v jeho okolí. 

A v neposlední øadì jde i o chodník pøed poštou, široký, nyní 

èasto zledovatìlý a splývající výškou s mnohokrát 

pøelepovanou vozovkou.

Blok majetkoprávních záležitostí prošel pomìrnì hladce. Rada 

odsouhlasila pravidla, podle nichž budou povolovány reklamy 

na sloupech veøejného osvìtlení, odmítla vymezení 

parkovacích stání v Kroupce a nedoporuèila zastupitelùm 

vyhovìt žádosti majitele sousedního domu o odkoupení úzké 

„rokle“ na dolním konci ulice V Úvoze. Nabídku na 

rekonstrukci chodníku v ulici Jana Palacha radní odsunuli, 

vhodnìjší by tam byla zámková dlažba, už kvùli koøenùm 

javorù, které ze starého asfaltu vytvoøily dráhu vhodnou spíše 

pro bikery než pro pìšáky.

Podrobnì probrali radní podnìty ze spoleèného jednání komise 

životního prostøedí a komise stavební. Konstatovali, že pøibývá 

zámìrù zahuš•ovat zástavbu v Tichém údolí a doporuèili, aby 

se v rámci zmìny územního plánu è. 3 zpøísnila kritéria pro 

hustotu zástavby v této lokalitì. Odboru rozvoje mìsta radní 

uložili, aby zpracovateli zmìny územního plánu doplnil 

podklady o øadu dokumentù (podle návrhù obou komisí), 

a ve shodì se stanoviskem komise stavební schválili, aby 

kanalizaèní øad k novému objektu, který postaví firma 

S-Development na konci Masarykovy ulice, byl veden pod 

komunikací.

Rada se seznámila i s havarijní situací v soukromém domì 

èp. 57, kde se nájemníci ocitli bez vody a bez funkèních 

hygienických zaøízení, a mìsto jim proto poskytlo nezbytnou 

pomoc v nouzi.

Ke konci jednání došlo na dva asi nejsledovanìjší body. Rada 

vyslechla zprávu starosty o tom, že dohoda s øeditelem základní 

školy o rozvázání pracovního pomìru byla skuteènì 

podepsána, že místo øeditele se po 31. 7. uvolní, a tedy dala 

podnìt k vypsání konkurzního øízení na toto místo. Otištìní 

inzerátu, kterým petièní výbor zvìstoval obèanùm, že rada na 

petici øádnì neodpovìdìla, rada stornovala. Na petici bylo 

odpovìzeno v øádném termínu a (také ještì v zákonné lhùtì) se 

z podnìtu petice uskuteènilo mimoøádné jednání rady mìsta 

(4. ledna), kde petièní výbor pøednesl své návrhy a s radou 

mìsta jednal o svých požadavcích. Jednalo se také o dalším 

osudu speciálních tøíd a do zastupitelstva byl pøedložen návrh 

na jejich transformaci ve tøídy pro dìti se speciálními 

poruchami uèení. 

Smírem byl vyøešen druhý problém - pronájem nebytových 

prostor v Havlíèkovì ulici. Prùzkum ukázal, že bezbariérové 

vstupy k praktickým lékaøùm v mìstì existují (a další bude záhy 

dokonèen), èást radních proto ustoupila a naplní se pùvodní 

zámìr pronajmout asi 80 ètvereèních metrù zájemcùm z øad 

neziskových organizací. Podìleny budou Roztoè i Rožálek, 

o podmínkách se bude dále jednat - mìl by však platit stejný 

metr pro obì organizace.

z jednání rady informuje Jaroslav Huk

Prodám rodinný dùm 
po celkové pøístavbì v Roztokách u Prahy. 

K domu patøí udržovaná zahrada se zastøešeným bazénem 
a dvojgaráž. 
Jedná se o bydlení v klidné lokalitì v blízkosti pøírodní 
rezervace Tiché údolí s výbornou dostupností do Prahy.
Dispozice: 
Suterén - prádelna s krbem a vchodem do zahrady, sklad, 
šatna

1NP- 1+1, koupelna, WC
2NP- 3 pokoje, terasa, WC
3NP- 1 místnost

Bližší informace na tel: 225 116 111, info@la-boheme.cz.
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i n f o r m u j e

Mìsto Roztoky - Mìstský úøad Roztoky

Nám. 5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky

Tajemník Mìstského úøadu Roztoky vyhlašuje výbìrové øízení 

na obsazení jednoho pracovního místa stavebního úøadu

samostatný odborný referent (technik).

Podmínky výbìrového øízení:

Místo výkonu práce: mìsto Roztoky 

Pøedpoklady pro výkon funkce: úøedníkem se mùže stát fyzická 

osoba, která je státním obèanem ÈR, popø. fyzická osoba, která 

je cizím státním obèanem a má v ÈR trvalý pobyt, dosáhla vìku 

18 let, je zpùsobilá k právním úkonùm, je bezúhonná, ovládá 

jednací jazyk a splòuje další pøedpoklady pro výkon správních 

èinností.

Další požadavky stanovené MÚ Roztoky pro uchazeèe:

- min. ÚSO vzdìlání technického zamìøení (stavební, strojní,   

dopravní, apod.),  

- výborná znalost práce s PC a orientace na internetu,

- øidièské oprávnìní skupiny B,

- komunikativnost, schopnost samostatné práce.

Písemná pøihláška k výbìrovému øízení musí obsahovat:

Jméno, pøíjmení a titul uchazeèe, datum a místo narození 

uchazeèe, státní pøíslušnost uchazeèe, místo trvalého pobytu 

uchazeèe, èíslo obèanského prùkazu uchazeèe (nebo èíslo 

dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního obèana), 

název pøíslušné funkce, o kterou se uchazeè uchází, datum 

a podpis uchazeèe.

K pøihlášce se pøipojí tyto doklady:

Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zamìstnání 

a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních 

èinností, výpis z evidence Rejstøíku trestù, ne starší než 3 mìsíce 

(u cizích státních pøíslušníkù též obdobný doklad osvìdèující 

bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad 

domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost èestným 

prohlášením), ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdìlání.

Platové zaøazení: do platové tøídy 8. - 9., která podle § 4 odst. 1 

zákona è. 143/1992 Sb., v platném znìní, odpovídá 

vykonávanému druhu práce (platový stupeò podle délky praxe).

Lhùty pro podání pøihlášky:

Pøihlášky musí být doruèeny do podatelny nebo na uvedenou 

adresu nejpozdìji do 20. 2. 2006.

Zpùsob podání pøihlášky:

V obálce oznaèené:  VØ - samostatný odborný referent 

(stavební úøad), osobnì v podatelnì MÚ Roztoky, písemnì 

na adresu: Mìstský úøad Roztoky, Nám. 5. kvìtna 2, 252 63 

Roztoky.

Výstavba Kongresového centra zahájena

Vzhledem k panujícím mrazùm musely být práce u objektù B2 

a B3 omezeny na èinnosti, které mohly být provádìny uvnitø 

budov, které byly temperovány (rozvody vody, topení, 

elektroinstalace a vzduchotechniky). Byly osazeny výkladní 

skøínì, zbývá ještì osadit posuvné vchodové dveøe do prodejny 

Albert.

Byla zahájena výstavba Kongresového centra. Investorem 

a budoucím majitelem budovy je Trigema, jako generální 

dodavatel byla ve výbìrovém øízení vybrána firma Prùmstav, a.s.

V souèasné dobì probíhají práce na zajištìní stavební jámy. 

Je realizováno záporové bednìní.

Pøi hloubení základové jámy se dle pøedpokladù inženýrsko-

geologického prùzkumu narazilo asi 5 m pod povrchem na 

hladinu podzemní vody. 

V souvislosti s výstavbou kongresového centra a dokonèením 

sektoru B v letošním roce upozoròujeme obèany na nezbytná 

omezení v prostoru Tyršova námìstí. Do dokonèení stavby 

kongresového centra (listopad 2006) bude uzavøen chodník 

u Masarykovy ulice a celá ulice Nerudova, kde bude zøízeno 

zaøízení staveništì. Místo bylo zvoleno s ohledem na to, aby mohl 

na podzim být dokonèen centrální prostor Tyršova námìstí.

Výstavbì kongresového centra se vìnujeme v samostatném 

èlánku na jiném místì tohoto èísla Odrazu.

Další informace o projektu dostavby námìstí a o postupu 

výstavby naleznete na www.trigema.cz, pøípadnì v naší výloze 

na Tyršovì námìstí. Projekci prezentace na plazmovém 

televizoru ve výloze nám ovšem ukonèil neznámý poberta. 

Vlastní prodej bytù a nebytových prostor probíhá v kanceláøi 

v Obecním domì v Praze 1. K 30. lednu 2006 bylo v sektoru B 

prodáno 56% všech bytù.

Podrobnìjší informace o projektu, výstavbì a prodeji mùžete také 

získat pøi osobní návštìvì v naší kanceláøi na Tyršovì námìstí 

v úøedních hodinách.

Nabízíme také a pøedevším možnost návštìvy stavby pøi 

dalším dnu otevøených dveøí, který se bude konat v sobotu 

18. února 2006 od 10 do 16 hodin. Zveme také zájemce 

o pronájem nebytových prostorù. V objektu B3 v sousedství 

prodejny Albert jsou již obchody zadány, zbývá ještì nìkolik 

prostorù v objektu B2.

Ing. Hugo Jandl

vedoucí projektu koordinace

 zástavby Tyršova nám., Roztoky
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Kukátko do pøíštího roku

Školní rok se sotva pøeklopil do svého druhého pololetí, ale ve 

školách se už nyní musí vyhlížet ten následující. Pro plánování 

personálního obsazení výuky jsou mìsíce únor až bøezen ty 

skuteènì klíèové, nebo• o prázdninách už je na inzerování 

volných míst prakticky pozdì. V tomto èlánku chceme ètenáøe 

z øad rodièù a roztocké veøejnosti seznámit s oèekávanými 

zmìnami od záøí 2006. 

Od nového školního roku poèítáme s nárùstem poètu tøíd na 

prvním stupni ze stávajících devíti opìt na deset. Nové prvòáèky 

budou v záøí vítat paní uèitelky Kovaøíková (Roztoky) a Bártová 

(Žalov). Problematika poètu oddìlení školní družiny (zejména 

na Žalovì) zùstává otevøená až do 1. záøí, kdy bude 

administrován koneèný poèet závazných pøihlášek žákù. Další 

oddìlení zde bude moci být opìt otevøeno jen za pøedpokladu 

dostateèného množství zájemcù. 

Situace na druhém stupni se bude pravdìpodobnì vyvíjet 

smìrem ke snížení celkového úvazku uèitelù v dùsledku poklesu 

poètu tøíd ze souèasných šesti na pìt. Letos vycházejí žáci ze 

dvou devátých tøíd, ale do šestého roèníku postupuje pouze 

jedna (nyní pátá) tøída. Dùsledky nízkého poètu žákù na 1. stupni 

v pøedchozích letech se tak naplno projeví až ve školním roce 

2006/07. Pokles o jednu tøídu pøedstavuje snížení úvazku o 1,27, 

tedy odchod alespoò dvou uèitelù. Vedení školy bude muset øešit 

komplikace s rozložením aprobací zejména z toho pohledu, 

že s výjimkou jazykù a matematiky vyuèuje každý uèitel svùj 

pøedmìt monopolnì, tj. vyuèuje jej sám jako jediný specialista 

na celém 2. stupni ve všech roènících. Nìkteré pøedmìty mají 

velmi nízkou týdenní hodinovou dotaci, která nevystaèí na plný 

úvazek uèitele, a tento bude muset pøibírat do rozvrhu ještì další 

pøedmìty mimo svùj obor namísto kolegy, který ze školy odešel.

Naopak na druhém stupni pøibude nová pracovní pozice pro 

školního psychologa. Sice jen s ètvrtinovým úvazkem, ale jako 

velmi vítaná pomoc pro speciálního pedagoga, který dosud 

pùsobí zejména u prvostupòových dìtí. Výhody školního 

psychologa pro žáky i uèitele jsme popsali v prosincovém 

Odrazu 2004 (dosud dostupné na www.zsroztoky.cz)

Pracovní pøíležitost pro uplatnìní pedagogù speciálních tøíd je 

ohrožena potenciálním zánikem pracovištì, nebo pøinejmenším 

omezením kapacity a provozu. O problematice speciálních tøíd 

jsme vás informovali v øíjnovém èísle Odrazu (nyní dostupné na 

www.zsroztoky.cz).

Od 1. 8. 2006 by mìl být na základì konkurzního øízení 

jmenován nový øeditel školy. Zùstává otázkou, zda-li potvrdí 

v dosavadních funkcích souèasné zástupce øeditele a jednotlivé 

uèitele pokud jde o tøídnictví i výkon specializovaných funkcí. 

Je však nanejvýš pravdìpodobné, že bude muset pøijmout 

nìkterá opatøení k vyvážení poètu nepedagogických 

zamìstnancù (zejména pracovníkù úklidu) vzhledem ke 

krajskému normativu.

Jan Voda

Den otevøených dveøí

Na 10. ledna byl v naší škole naplánován Den otevøených dveøí. 

Rodièe našich žákù i veøejnost mìli možnost zúèastnit se 

vyuèování a prohlédnout si školu. Pøedevším dìti na prvním 

stupni se celý týden chystaly, aby mohly pøivítat rodièe ve svých 

tøídách a pøedvést jim výsledky své práce. Od rána doprovázela 

žákovská služba návštìvníky do tøíd, živo bylo hlavnì v prvních 

až tøetích roènících. Odpoledne dorazilo nìkolik návštìv, 

tentokrát do družiny nebo si prohlédnout zázemí školy, 

vyzdobené chodby a tøídy. Dìkujeme všem návštìvníkùm za 

zájem a tìšíme se na pøíští rok.

Do 1. A pøišli nejen rodièe, ale i babièky, aby sledovali snažení 

svých dìtí. Práce se všem daøila, zapojili se všichni a výsledkem 

byla radost z úspìšnì splnìných úkolù.

Na Den otevøených dveøí ve 3. A si udìlaly èas 3 maminky. Ve 

tøídì dìti pracovaly, až se jim kouøilo z hlavièek. Moc se chtìly 

pøedvést, jak jsou šikovné. Maminky vidìly práci v lavicích, na 

koberci, samostatnou práci i spoleèné hodnocení. Snad byly 

spokojené.

Rodièe, kteøí navštívili tøídu 2. A bìhem Dne otevøených dveøí, 

mìli zájem vidìt úroveò ètení ve tøídì. Zajímalo je, zda je to ve 

škole jiné, než když se s dìtmi uèí doma a také chtìli to svoje 

porovnat s jinými. Byli spokojeni. Žáci ukázali logické myšlení 

pøi øešení slovních matematických úloh, a ani tam si neudìlali 

ostudu. Naopak. Rodièe nabyli dojmu, že to se vzdìláváním 

jejich potomkù vùbec není špatné. Pøi výtvarné výchovì 

malovali strašidlo Barbuchu, o kterém èetli v pøedcházející 

hodinì. A také pøítomným rodièùm hezky a s chutí zazpívali - 

rodièe vidìli, že zpìv je velmi baví. Na chodbì si mohli 

prohlédnout výstavu fotografií z rùzných aktivit 2. A.

Lyžaøský kurz

Ve dnech 14. - 21. ledna se žáci sedmých a osmých tøíd zúèastnili 

lyžaøského výcvikového kurzu v Louèné pod Klínovcem.

Celá akce byla velmi dobøe pøipravena vedoucím kurzu panem 

uèitelem P.Mariašem a také velmi dobøe dopadla. Poèasí bylo 

trochu vrtkavé, ale nálada všech výborná. A chu• lyžovat nebo 

jezdit na snowboardu? Tu mìli všichni! Všichni zaèáteèníci se 

nauèili jezdit na lyžích èi na „prknì“, pokroèilí zase prohloubili 

svoje znalosti a dovednosti. Bìhem odpoèinkového dne byl 

uskuteènìn výlet do nìmeckého Oberwiesenthalu a odpoledne 

ŠKOLNÍ OKÉNKO
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probìhla snìhová bitva a stavby ze snìhu. Dùležité je, že se 

bìhem kurzu nikomu nic nestalo.

Všem se na horách líbilo a urèitì jsme pro více podobných akcí.

Návštìva muzea

V rámci prvouky a tématu Lidé a technika vyrazila 3. A do 

Národního technického muzea. Nadšení dìtí bylo veliké a každý 

si tu našel ten svùj vynález. Také prohlídka „uhelných a rudných 

dolù“ v Praze byla zajímavá a pan lektor Laòka moc pìknì 

vyprávìl. Škoda jen, že dìtí jelo málo.

Èervený den

V úterý 24. ledna se nám rozzáøil zimní den. Všichni byli krásnì 

èervení. Škola byla plná èervených sukýnek, trièek a mašlí. 

Uprostøed zimy byl tento den pøíjemným zpestøením.

S pomocí kolegù zapsal

J. Burda

Kapitoly z novodobých dìjin 

Roztok a Žalova

III: Od obce k mìstysu, rozvoj samostatných obcí 

Roztok a Žalova

Jak bylo již uvedeno v pøedchozí kapitole, rozhodnutím císaøe 

ze dne 2. února 1867 bylo schváleno rozdìlení Roztok a Žalova 

na samostatné obce. Nelze v této vìci znovu nepøipomenout 

zásluhu JUDr. Františka Augustina Braunera, poslance 

zemského snìmu a èlena øíšské rady, který se stal zakoupením 

tzv. „Malého mlýna“ (nyní Braunerùv mlýn, sídlo øeditelství 

Støedoèeského muzea) v r. 1861 roztockým obèanem.

Roztoky a Žalov, aè jejichž rozvoj jako nových samostatných 

obcí byl v dalších létech rozdílný, mìly i nadále øadu 

spoleèných zájmù a vzájemných vztahù. Po stránce církevní byl 

Žalov pøifaøen k farnosti roztocké. Škola, zpoèátku dvoutøídní, 

byla pro obì obce v Roztokách a Žalov pøispíval úmìrnì poètu 

dìtí na její provoz. V Roztokách bylo pracovištì obvodního 

lékaøe, kterým byl od r. 1896 MUDr. Èenìk Rýzner. Naopak 

v Žalovì na Levém Hradci byl spoleèný høbitov, na jehož 

údržbu pøispívaly Roztoky. Spoleèným úkolem byla výstavba 

a údržba postupnì budovaných silnic jak mezi Roztokami 

a Žalovem, tak do okolních obcí, jakož i koordinace tzv. 

„upravovacích plánù“, regulujících parcelaci pozemkù 

a zástavbu podél spoleèných katastrálních hranic (napø. 

v prostoru dnešních ulic Zaorálkovy, Jiráskovy, Smetanovy). 

Spoleèné bylo i využívání roztockého nádraží a pøístavištì 

paroplavby pro nákladní dopravu.

Vzájemné platby mezi obcemi byly pøedmìtem èastých sporù, 

z nichž nìkteré musel øešit až soud. Tak napø. pøi dìlení majetku 

zaplatil Žalov Roztokám v r. 1868 317 zl., 14 kr. Podle poètu 

obyvatel byl rozdìlen takzvaný chudinský fond pøedstavující 

100 zlatých. V r. 1889 dlužil Žalov pøíspìvek na provoz školy ve 

výši 155 zl., 80 kr. Obdobnì jsou nìkolikrát zaznamenány dluhy 

Roztok ve prospìch Žalova.

Rozvoj Roztok po roce 1867

Pro dynamický rozvoj a vývoj Roztok v dalších létech byly 

významné tyto skuteènosti: obec mìla pøímé silnièní spojení 

s Prahou, nádraží na hlavní železnièní trati Praha - Ústí n.L. -

Drážïany zabezpeèovalo jak osobní, tak nákladní a poštovní 

dopravu, nákladní doprava byla možná i po Vltavì. To bylo 

podnìtem pro podnikatele k výstavbì výrobních závodù 

a provozoven rùzného zamìøení. Neménì pøínosným faktorem 

bylo i krásné pøírodní prostøedí, zejména v Tichém údolí, jež 

pøilákalo øadu významných a zámožných obèanù Prahy, kteøí se 

Zápis dìtí do 1. tøídy

Ve dnech 7. 2 a 9. 2. 2006 probìhnou v ZŠ Roztoky 

zápisy dìtí do prvních tøíd pro školní rok 2006/07. 

V Roztokách se bude zápis konat v úterý 7. 2. od 14:00 - 

17:30 a v Žalovì ve ètvrtek 9.2. ve stejném èase. K zápisu 

pøineste rodný list dítìte a obèanský prùkaz. 
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do Roztok pøistìhovali, nebo si zde 

vystavìli luxusní vily pro letní pobyt. 

Nespornì øada tìchto nových obèanù 

svými zkušenostmi, postavením, vlivem 

a radou pomáhala pøedstavenstvu (zastu-

pitelstvu) obce v øešení a uspokojování 

potøeb obce. 

Od r. 1867 používala obec název „Roztoky 

na Vltavì“, a to až do roku 1933, odkdy byl 

na zásah okresního úøadu dùslednì 

používán již pouze nový úøední název 

„Roztoky u Prahy“. Starosta obce do 

r. 1893 používal kulaté razítko s nápisem 

„Peèe• obce Roztoky na Vltavì“, po 

povýšení obce na mìstys znìlo úøední 

razítko „Mìstys Roztoky, okres Smíchov“.

Nespornì významným pro Roztoky bylo, 

že v jejich èele bylo podnikavé obecní 

pøedstavenstvo volené vždy na ètyøleté 

období, které využívalo všech možností 

k zajištìní potøeb a rozvoje novì ustavené 

samostatné obce. Starosty obce od r. 1867 

postupnì byli: 

1867 - 1870 Matìj Vošahlík, rolník z èp. 25

1871 - 1874 Václav Rákosník, rolník z èp. 68

1875 - 1878 Karel Tuèek, rolník a hostinský z èp. 21

1879 - 1905 Matìj Vošahlík, již jako soukromník z èp. 25

Výraznou osobností té doby byl nespornì Matìj Vošahlík, který 

po pøistìhování do Roztok v r. 1861 byl brzy zvolen do obecního 

pøedstavenstva a stal se prvním radním. Byl to zøejmì on, který 

inicioval osamostatnìní Roztok, stejnì jako úsilí o jejich 

povýšení na mìstys a o vybudování øady staveb dùležitých pro 

postavení a rozvoj obce.

V roce 1893, roce povýšení Roztok na 

mìstys, øídilo obec pøedstavenstvo v tomto 

složení:

starosta Matìj Vošahlík

I. radní Josef Leder ml. majitel zámku 

a velkostatku (titulovaný zde jako 

„virilník“, tj. osoba, které se vzhledem 

k majetku a postavení pøísluší ze zákona 

èlenství v obecním pøedstavenstvu)

Jan Havlíèek

II. radní František Pták

III. radní Josef Hladký

èlenové pøedstavenstva, uvádìní též jako 

èlenové obecníhovýboru: JUDr. Vladimír 

Brauner, Josef Gottwald, Zikmund 

Haurovitz, Leopold Kraus, Èenìk Micko, 

Josef Schöbel, Antonín Rosenberg, 

Antonín Urban.

Pøipomeòme si fotografií významné 

obèany Roztok té doby

Starosta Matìj Vošahlík - fotografie ze 
slavnostního shromáždìní pøedstavenstva 
a významných pøedstavitelù institucí Roztok 
pøi pøíležitosti povýšení obce na mìstys  

JUDr. Vladimír Brauner, advokát, 
fotografie z doby dokonèení studií na 
právnické fakultì (*1853, +1924)

Prof. RNDr. Bohuslav Brauner (*1855, 
+1935), profesor na pražské univerzitì, 
pøi návštìvì ruského vìdce prof. 
Mendìlejeva u Braunerù v Roztokách 

JUDr. František Augustin Brauner, 
poslanec èeského zemského snìmu 
a èlen rakouské øíšské rady  (* 1810, 
+ 1880)
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Lze soudit, že v rámci rozvoje 

systému øízení a správy státu byly 

Roztoky stanoveny jako spádová 

obec. Svìdèí pro to zøízení „C. a K. 

èetnického stanovištního velitelství 

Roztoky“, pøipojení roztocké pošty 

na sí• telegrafní (r. 1876), mezi-

mìstskou telefonní sí• (r. 1894), 

vybudování uzlové ústøedny 

a telefonizace obce, umístìní pošty 

spolu s èetnickou stanicí do novì 

vybudovaného objektu v Nádražní 

ulici. Obdobnì lze hodnotit i zøízení 

hospodáøské záložny (r. 1869), 

pùsobnost roztocké farnosti 

a pùsobnost školy. V r. 1870 byla 

roztocká škola zaøazena do IV. tøídy 

škol a urèena jako spádová pro 

okolní obce. Chod školy øídila 

a kontrolovala místní školní rada ve 

složení: 1 zástupce øímskokatolické 

církve, 1 zástupce školy, 3 zástupci 

obce. Obec vybírala za každého 

žáka školné 4 krejcary týdnì (od 

r .  1882 byly od školného 

osvobozeny dìti nemajetných 

rodièù). Narùstající poèet žákù si 

vynutil rozšíøení kapacity školy její 

postupnou pøístavbou: v r. 1878 na 

3 tøídy, v r. 1896-97 na ètyø a v r. 1910 na 

pìtitøídní. Pøístavbu hradila obec; v r. 1896 to 

øešila pùjèkou 8 000 zlatých. Výbìrovým 

øízením ze tøí firem bylo docíleno snížení 

rozpoètových nákladù na 7 717 zl., 04 kr. 

Náklady na provoz školy charakterizuje tzv. 

školní daò (roèní), která v r. 1890 èinila pro 

Roztoky 3 816 zl. 8 kr., pro Žalov 1229 zl. 28 kr.

V rámci odpovìdností a pravomocí svìøených 

obcím bylo pøedstavenstvo Roztok postaveno 

pøed nároèné úkoly a problémy. Bylo nutno 

stanovit regulativy pro dosud vìtšinou živelnou 

výstavbu a zástavbu. K tomu byl urèen 

„upravovací“, novì „regulaèní“ plán obce, 

vydaný kolem r. 1880, novelizovaný v r. 1894, 

1921, 1931 a „Stavební øád obce“ vydaný 

poprvé v r. 1880, novelizovaný v r. 1894 a znovu 

v r. 1898 tak, aby odpovídal závazným zásadám 

„Stavebního øádu okolí Prahy“. Tyto dokumenty 

byly øídícími pro zpracování generelního plánu 

další výstavby obce, výstavbu komunikací, pro 

Zdenka Braunerová, malíøka, jejímiž 
èastými hosty v Roztokách byli 
významní èeští umìlci té doby. 
(*1858,  +1934)

Krištof Zikmund Felkl, majitel továrny 
n a  v ý r o b u  u è e b n í c h  p o m ù c e k  
- glóbù, planetárií a dalších pomùcek 
z astronomie a zemìpisu (*1856, +1894)

èp .21  g run t  Suš i ckých ,  ø e zn i c t v í  
a krèma v dnešní Nádražní ulici, pak Tuèkùv 
hostinec

èp.25 pùvodnì grunt Matìje Vošahlíka 
v dnešní Nádražní ulici (po pøestavbì sídlo 
fy.Pohl)

èp.44 hostinec Václava Majera v dnešní 
Vltavské ulici (v létech 1949-1980 oddìlení 
farmakologie Penicilinky)

èp.58 obecní pastouška a šatlava (zboøena 
po r. 1910)
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parcelaèní plány a stavbu objektù na nových stavebních 

parcelách, pro budoucí výstavbu inženýrských sítí atd. Pøes 

pátrání v archivech se nepodaøilo tyto významné dokumenty 

nalézt. Rozvoj komunikací a zástavby Roztok, tak jak ji známe 

dnes, však dovoluje uèinit závìr, že naši pøedkové plánovali 

a øídili rozvoj obce velmi promyšlenì a perspektivnì, a dùslednì 

požadovali dodržování vydaných regulativù. Na jimi vytvoøený 

urbanistický základ obce navazuje i souèasný územní plán mìsta.

Na území obce lze zaznamenat nìkolik období, kdy byla ménì 

úrodná pùda parcelována na stavební parcely a ty vzhledem k 

zájmu investorù výhodnì prodávány. Postupnì vznikaly i místní 

stavební firmy, které samy stavìly obytné domy pro následný 

Dnešní podoba Rabochova gruntu èp.22 „Na staré poštì“ 
v Nádražní ulici

Dnešní podoba èp.10, pùvodnì Válkova gruntu 
a  „Nového mlýna“, nyní tzv. zámeèek v Tichém údolí

Vila èp. 98 v Riegrovì ulici

Vila èp. 60 v Tichém údolí

Dnešní podoba èp.64, pùvodnì obytného domu zvaného 
„V pianì“, postaveného Matìjem Vošahlíkem v r. 1876,  
nyní restaurace na zaèátku Kroupky

Dnešní podoba èp.5, pùvodnì gruntu a „Malého mlýna“, 
pozdìji Braunerovy vily, nyní øeditelství Støedoèeského 
muzea v Riegrovì ulici

prodej. Z katastrální a stavební dokumentace lze uèinit závìr, že 

jako první bylo parcelováno a zastavováno území okolo dnešních 

ulic Koupky, Jungmannovy, Tøebízského až po ulici Palackého 

a Spìšného. 

A ještì jedna oprava: v minulém Odrazu byla na str. 15 

zkomolena popiska. Správnì má být Výøez z mapy - kopie 

projektu výstavby železnice z r. 1839. Omlouváme se.

Ing. Zdenìk Karas
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Mezi vody tøí potokù

Dnes poprvé se vydáme do míst mimo Roztocko. Navštìvovat 

budeme obce v regionu Pøemyslovské Støední Èechy. 

Jako první vycházku jsem zvolil Velvary a zcela urèitì se sem 

ještì vrátíme. Vlakem dojedeme do Kralup a tady poèkáme na 

pøípoj do Velvar. Vlak jeden kousek (do Kralup-pøedmìstí, tedy 

nìkdejších Mikovic) po trati na Slaný a pak se vydá vzhùru, 

šplhá k plošinì mezi obìma koncovými stanicemi a ke konci 

sjíždí zase dolù. Ve Velvarech jeho desetikilometrová trasa 

konèí.

Velvary jsou staroèeské mìsteèko, jehož sláva dosáhla vrcholu 

v 19. století. Okresní mìsto mívalo i hradby, z nichž tu zùstala 

jen Pražská brána (1580). Najdeme tu i kostely sv. Jiøí (1614), 

sv. Kateøiny (pøed 1450), Všech svatých (1700) a muzeum. 

Ve mìstì vznikl jako první v Èechách dobrovolný hasièský sbor 

(1864). Dobøe si to tady prohlédnìte, pøátelé, stojí to za to!

Velvary se staly mìstem v roce 1482 a zásluhu mìl na tom král 

Vladislav II. Jagellonský, jehož jméno dodnes nese velké 

velvarské námìstí. V blízkosti mìsta jsou ložiska rumìlkové 

hlinky, železné rudy i uhlí, o èemž se jen málokde píše.

Ale zpátky, jsme tu kvùli drobným církevním památkám. 

Objevil jsem jeden køíž a snad kapli sv. Trojice. 

Z mìsta putujeme na západ do Nabdína, kde narazíme na první 

z potokù, Èervený, který se na kraji Velvar vlévá do 

mohutnìjšího potoka Bakovského. Nabdín (døíve Návín), má 

pozoruhodnou døevìnou šestibokou zvonici a kostel sv. Barbory 

(1695). Za posledními domky Nabdína zaèínají Bratkovice (obì 

obce jsou nyní souèástí Èernuce). V Bratkovicích objevíte 

barokní kapli Panny Marie z roku 1808. V dobì, kdy jsem sem 

zavítal, chybìla ještì bìlostná omítka vylepšená karmínovì 

èervenými a okrovými pruhy. Jednou roènì se zde konala mše. 

Nastoupíme cestu zpátky k Èernuci. Hned na poèátku cesty je 

napravo pole, øeèené Hliòiš•ata. Zde bývala kaplièka, ale marnì 

byste ji hledali.

Èernuc je støediskovou obcí s velmi rozsáhlým katastrem a asi 

tisícovkou obyvatel. První zpráva je datována rokem 1302, ale 

zdejší krajina je osídlena od nepamìti. Protéká tudy tøetí potok, 

Vranský, který se u Budihostic vlévá do Èerveného potoka. Na 

mostì pøes Vranský potok je umístìn køíž. Nás však bude zajímat 

kaple sv. Linharta, patrona zemìdìlského lidu. Také tato kaple 

svítí èistotou.

Odtud jdeme do další èásti Èernuce, Miletic. Tamìjší kaple 

Panny Marie je z dnešních kaplí nejmladší (1894). I tato kaple je 

vzornì opatrována. Zbývá nám krátká cesta nazpátek do Velvar 

a na ní, na pokraji mìsta, najdeme poslední køíž - vlastnì už jen 

jeho nepatrný zbytek.

Michal Janský



únor - strana 18

ze života ve mìstì



Kongresové centrum Roztoky

Jak jsme slíbili, pøinášíme podrobnìjší informace 

o Kongresovém centru, jehož výstavba byla zahájena v prvních 

lednových dnech.

Tím vstoupila dostavba roztockého námìstí do své rozhodující 

fáze. Dokonèením sektoru B1 již vznikne funkèní celek, jehož 

dominantou a urèujícím prvkem bude právì Kongresové 

centrum.

Pøipomenutí historie

Nejprve si zopakujme historii vzniku tohoto projektu. Na 

poèátku byl zámìr dostavby Tyršova námìstí. Nìkolik pokusù 

v prùbìhu devadesátých let minulého století skonèilo 

neúspìchem. V roce 2000 pak byla tímto úkolem povìøena firma 

Trigema s.r.o.

Jedním z prvních rozhodnutí, které museli zastupitelé uèinit, 

byla otázka zachování èi zrušení starého kina. Zastupitelé 

rozhodli, že kino pøijde zbourat, ale náhradou že musí být 

vybudován víceúèelový sál. V tomtéž objektu si zároveò pøáli 

mít novou radnici.

Trigema podle tohoto zadání zahájila pøípravné a projektové 

práce. Když posléze pøedložila studie a kalkulace, zavládlo mezi 

zastupiteli upøímné zdìšení, nebo• náklady na poøízení sálu 

i úøadu dosáhly výše, na kterou si nikdo z nich netroufal (mìsto 

v té dobì bylo teprve na zaèátku splácení ÈOV). Pøi pohledu na 

trh s nemovitostmi se dnes podle našeho názoru zpìtnì ukazuje, 

jak výhodné pro mìsto pøedložené možnosti øešení (prodej, 

pronájem, splácení) byly. 

Tehdy však bylo výsledkem šalamounské usnesení, kterým mìs-

to trvalo na vybudování sálu, ale v režii Trigemy. Ani nabídku na 

radnici zastupitelstvo nepøijalo, ale také ji výslovnì neodmítlo.

Tím se Trigema dostala do velmi nezávidìníhodné situace. Za 

prvé musela za své peníze (nìjakých 12 miliónù) vybudovat sál, 

který nepotøebovala. To by samo o sobì ještì šlo, jenže provoz 

sálu, u kterého lze pøedpokládat, že bude dost hluèný, se pod 

jednou støechou špatnì snáší s podmínkami bydlení, a navíc je 

nutnì ztrátový (zkušenosti s kinem, které mìlo roèní ztrátu pøes 

pùl miliónu, jsou dostateènì výmluvné). Tím vznikla otázka, 

k èemu mùže celý blok B1 vlastnì sloužit. Stavìt v nìm 

kanceláøe s vírou, že se mìstští zastupitelé pøece jenom nìkdy 

rozhodnou, že by mìstský úøad mìl mít dùstojné sídlo, by asi 

bylo pošetilé.

A tak, když jsme nenalezli pochopení u zastupitelù v Roztokách, 

obrátili jsme se na Brusel. Nebylo to snadné ani rychlé, ale 

nakonec se podaøilo pøipravit životaschopný projekt 

odraz 2/06 - strana 21
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Pohled z Tyršova námìstí na KCR
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Kongresové centrum Roztoky

Pohled do hotelové haly

Pohled do kongresového sálu
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Kongresového centra, který pøesvìdèil i úøedníky Evropské 

unie, aby na nìj pøispìli èástkou cca 55 miliónù Kè. Z celkového 

poètu sedmapadesáti projektù, které byly za celou republiku 

pøedloženy, jich uspìlo 13 a roztocké Kongresové centrum je 

mezi nimi. Domníváme se, že je to stavba, která zatím 

v Roztokách nemá obdoby a její význam pro obyvatele Roztok 

a okolí bude nemalý.

Co nalezneme uvnitø

Co je to vlastnì Kongresové centrum? V podstatì se jedná 

o hotel specializovaný na poøádání akcí jako jsou kongresy, 

konference, semináøe èi školení. 

Jedním z nejtìžších úkolù, které stály pøed autory projektu Ing. 

Hugo Jandlem (hlavní inženýr) a Ing. Arch. Danielem Smitkou 

(architekt projektu), bylo pøepracovat již hotový projekt 

polyfunkèního objektu, který poèítal s radnicí, na hotel 

s kongresovým zázemím. To se podaøilo díky využití 

nejmodernìjšího technologického vybavení, umožòujícího 

minimalizaci prostorových nárokù.

Stavba bude mít dvì podzemní podlaží. V 2. podzemním podlaží 

(spodním) budou garážová stání, v 1. podzemním podlaží pak je 

umístìna nejmodernìjší bowlingová ètyødráha, samozøejmì 

s bezšòùrovým stavìcím mechanismem a s regulérními 

soutìžními rozmìry. K dráze patøí také první z restauraèních 

provozù v podobì noèního klubu. Interiér bowlingové herny 

bude vyzdoben fotografiemi filmových hercù, což bude 

evokovat vzpomínku na bývalé roztocké kino. Je to ovšem shoda 

okolností, nebo• architekt projektu do roztockého kina 

prokazatelnì nechodil.

V pøízemí neboli v prvním nadzemním podlaží bude vstupní 

hala, kongresový sál a restaurace v námoønickém stylu 

s akváriem. Sál bude vybaven moderní audiovizuální technikou, 

umožòující poøádání širokého spektra akcí. Podlaha bude 

z klasických parket, sezení bude variabilní podle zpùsobu 

využití sálu - stohovatelné židle umožní uspoøádání stolové 

i øadové, takže v sále bude možno uspoøádat jak konferenci, tak 

koncert nebo tøeba taneèní zábavu. Kapacita sálu se pak dle 

zpùsobu uspoøádání židlí pohybuje v rozmezí od 140 až do 180 

míst pøi maximálním využití.

O patro výš bude kavárna, která bude dopoledne sloužit ke 

snídani hotelovým hostùm, v poledne k organizovaným obìdùm 

a odpoledne bude fungovat jako kavárna s možností wi-fi 

pøístupu na internet.

Na tøetím nadzemním podlaží bude zázemí pro provoz hotelu 

a menší salónky s variabilním pøepažením, jímž se dosáhne 

uspoøádání pro 30 až 110 úèastníkù kongresových akcí. Ve 

ètvrtém až šestém podlaží jsou umístìny hotelové pokoje. Bude 

jich celkem padesát, všechny dvoulùžkové, nìkteré s možností 

pøistýlky. Kapacita hotelu bude 109 lùžek.

V nejvyšším místì budovy, vedle vìže s hodinami, bude 

balneocentrum s relaxaèním bazénkem, umožòujícím plavání 

v protiproudu, s víøivkou a saunou. K balneocentru bude pøiléhat 

venkovní skybar, umístìný na støeše objektu, kde se kromì 

obèerstvení a pøíjemného posezení budou nabízet výhledy na 

celé Roztoky a okolí.

Co pøinese Kongresové centrum roztocké veøejnosti?

Tzv. odbytové èásti Kongresového centra, tedy restaurace, 

kavárna a klub s bowlingem budou zcela pøístupné jak místním 

obèanùm, tak ostatním pasantùm. V restauraci bude možno 

poøádat napø. svatební èi jiné slavnostní hostiny. Kromì toho 

bude samozøejmì možné si skupinovì nebo pro organizaci 

pronajmout jak kongresový sál, tak jednací salónky èi balneo. 

Kongresový sál bude velkou mìrou sloužit také kulturním 

úèelùm. V tomto smìru již existuje dohoda s mìstem, kterému 

bude Trigema sál pro urèitý poèet akcí v roce pronajímat nikoli 

za komerèních podmínek, ale za režijní náklady.

Kongresové centrum Roztoky

Pohled na interier Bowling klubu
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Technické vybavení 

Kongresové centrum bude v kategorii ètyøhvìzdièkových hotelù, 

vìtšina jeho vybavení však bude tuto kategorii pøevyšovat. 

Budova je plnì klimatizovaná, vybavená moderními výtahy 

a kartovým vstupním zaøízením. Technologická zaøízení jsou 

napojená na centrální velín mìøení a regulace.

Pro vytápìní objektu byla vybrána ekologicky nejšetrnìjší 

varianta - tepelná èerpadla využívající geotermální energie 

z hlubinných vrtù. V letním období pak tato energie bude zpìtnì 

využívána k chlazení objektu. Objekt bude vybaven náhradním 

zdrojem proudu, náhradním pøipojením k záložnímu zdroji pitné 

vody a veškerou technologií zabezpeèující nepøetržitý 

monitoring chodu budovy (požární signalizace, kamerový 

systém, elektronické zabezpeèení).

Hotelové pokoje budou vybaveny samostatnì nastavitelnou 

klimatizací, minibary a televizory. V objektu bude rovnìž 

instalován pro byznysklientelu vysokorychlostní internet na 

pokojích a veškeré jednací prostory budou pokryty pevným nebo 

wi-fi internetovým pøipojením. Prostory restaurace, kavárny 

a klubu budou vybaveny plazmovými televizory, na které bude 

možno pøenášet mj. obraz z kongresových jednání.

Architektonické a urbanistické øešení

Z architektonického hlediska je objekt Kongresového centra 

koncipován jako dominanta námìstí. Celá hmota je zakonèena 

vyvýšenou støešní nástavbou s vyhlídkovou terasou. Fasáda 

objektu je na jihovýchodní a jihozápadní stranì prolamována do 

nìkolika barevnì odlišených vrstev, které výtvarnì oživují 

celkový dojem stavby. Celkový architektonický zámìr je doplnìn 

fasádními zastiòujícími prvky - hliníkovými fasádními lamelami 

a prosklenými konzolami nad hlavním vstupem. V pøízemí 

smìrem do Masarykovy ulice je navržena dvoupodlažní pasáž 

jako odraz architektonického øešení severní èásti již 

realizovaného protìjšího bloku A1. Interiéry objektu jsou øešeny 

zejména s požadavkem na maximální funkènost a trvanlivost 

použitých materiálù. Napøíklad do každého ze tøí restauraèních 

provozù je vnesen vlastní osobitý ideový charakter øešení. 

Veøejné prostory objektu budou vybaveny pøírodními obklady 

stìn v kombinaci s výrazným barevným øešením povrchù.

Hotelové pokoje jsou v zásadì z hlediska plošných parametrù 

nadstandardní. Jsou vybaveny pohodlným a moderním 

nábytkem. 

Na budovu Kongresového centra bude navazovat parter Tyršova 

námìstí se zelenými plochami, lavièkami a fontánkou. Na 

Masarykovì ulici budou vymezena parkovací místa pro dva 

autobusy, sloužící pro hromadné zájezdy. Parkovací místa pro 

jednotlivé ubytované návštìvníky budou v dostateèném 

množství v podzemních garážích a pasanti budou moci parkovat 

na venkovních parkovacích místech, která byla od zaèátku pro 

uživatele tohoto objektu plánována v rámci výstavby sektoru B.

Kdy zaène kongresové centrum sloužit veøejnosti?

Výbìrové øízení na generálního dodavatele stavby vyhrál 

Prùmstav, a.s. Stavba byla zahájena v prùbìhu mìsíce ledna, 

dokonèena bude pøed koncem letošního roku. Pøedpokládáme, že 

první akcí, která v Kongresovém centru probìhne, bude oslava 

Silvestra 2006. Poté již nastane v Kongresovém centru bìžný 

provoz. 

Závìrem

Vybudováním kongresového centra a dokonèením úprav parteru 

vznikne funkèní celek, který dokonèí rozhodující etapu 

revitalizace Tyršova námìstí. Již v pøíštím roce tedy bude námìstí 

splòovat svou úlohu místa, kde se lidé mají dùvod potkávat 

a setrvávat, ne jenom jím procházet.

Stane se dominantou, které vtiskne celým Roztokám nový 

charakter, charakter moderního a rozvíjejícího se mìsta.

Již dnes lze s jistotou øíci, že zámìr mìsta uskuteènit funkèní 

moderní dostavbu prostoru Tyršova námìstí tak, aby v plné míøe 

sloužilo potøebám obèanù, bude naplnìn. 

Ing. Hugo Jandl

vedoucí projektu koordinace

 zástavby Tyršova nám., Roztoky

Kongresové centrum Roztoky
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Autíèka ve IV. ètvrtletí 2005

Poslední ètvrtletí loòského roku bylo 

v porovnání s rokem 2004 na hlavní 

roztocké silnici trochu klidnìjší. Ménì aut 

jezdilo hlavnì v listopadu a koncem 

prosince - do celkových souètù nebyly 

sice zaøazeny svátky, ale mimoøádnì málo 

aut projíždìlo i v „mezisvátkovém“ týdnu 

od Vánoc do Nového roku, což pozna-

menalo výsledky mìsíce jako celku. Michal Janský

Rozhovor s panem Václavem Šafrem

II. èást - 5. kvìten a boj o rozhlas

(použité zkratky:Š = p. Šafr, K = Koláøová)

K. Navazuji na pøedcházející èást rozhovoru s panem Václavem 

Šafrem. Jeho vyprávìní bylo natolik 

zajímavé, že jsem ho nepøerušovala 

a jen tiše poslouchala a zazname-

návala vše na diktafon.

Š. Po ukonèení policejní školy 

v Mladé Boleslavi 15. 3. 1944 jsem byl 

pøidìlen k pražské policii. Sloužil jsem 

na 68. revíru na Žižkovì, Lupáèova 

ulice. Ve školní tìlocviènì na Jarovì 

jsme byli kazernováni. Praporèík 

Hruška, který byl velitelem smìny, 

øíkal: „Véno, ty umíš nìmecky, budeš 

tady, nikam nepùjdeš, kdyby mì 

volalo gestapo nebo nìmecká 

kriminálka, nerozumím ani slovo.“ 

(K: Dobøe nìmecky se pan Šafr nauèil 

v dobì pracovního nasazení v øíši.) 

Pøestalo mì to bavit - 24 hodin být 

vzhùru a nic se nedìlo. Pøišla výzva, že 

inspektorát policie hledá pracovníka 

ovládajícího nìmèinu. Pøihlásil jsem se a byl jsem pøijat. 

Pracoval jsem v budovì Lužického semináøe na Malé Stranì. 

Kontroloval jsem telefonní úèty a nìjakou tu písemnost. 

Kazernován jsem byl v Helichovì ulici. V blízkosti byla jídelna. 

Pøišel jsem tam pozdìji odpoledne. Strážný øíkal, že pekáè 

s rýžovým nákypem je v troubì, abych se obsloužil. Otevøel jsem 

dveøe trouby, povytáhl pekáè. Vidìl jsem mnoho rusù (švábù), 

jak prchají z pekáèe. Zasunul jsem 

pekáè do trouby a odcházel. Strážný 

prohodil, že jsem se nìjak rychle 

najedl. Øekl jsem mu, že takový 

nákyp nemám rád, má-li zájem, mùže 

ho dojíst. Hned druhý den jsem se 

odhlásil ze stravování.

Poèátkem roku 1945 jsem byl 

pøevelen ke spojovacímu oddílu 

pražské policie. Velitelem byl kapitán 

Suchánek. Mìl jsem dìlat hlasatele 

v protiletecké ochranì, sídlícího ve 

sklepení bílého domu, v nìmž byla 

správa sociálních služeb mìsta. 

V Bartolomìjské ulici, proti domu èp. 

4. Praporèík Batlièka mì pøedstavil 

všem pøíslušníkùm spojovacího 

oddílu. Potom se vyjádøil, že se bude 

obsazovat budova rozhlasu, až zaène 

povstání .  Øíkal  jsem: „Pane 

praporèíku, já se zúèastním s Vámi, mùžete se mnou poèítat.“ 

Zapomeòte na to. Více se o tom nehovoøilo. 
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Rozhodný den 5. kvìtna

Šel jsem se štábním strážmistrem Gernatem a strážmistrem 

Menšíkem ulicemi Starého mìsta od Paøížské k Bartolomìjské, 

kde jsem mìl ve 13.00 hod. nastoupit 24hodinovou smìnu 

služby. Sledovali jsme pøetírání firem, mazání nìmeckých 

nápisù. V Bartolomìjské ulici jsem vidìl policejní autokar, plnì 

obsazený. Dozvìdìl jsem se, že se jede na rozhlas. Ale nikdo 

nechtìl uhnout. Všichni už sedìli po stranách na lavicích. Jeden 

jediný, prap. Batlièka sestoupil, oslovil mì: „Sedni si sem, 

hochu.“ Sedl si vedle mì na kraj, aby mohl døíve vystoupit. 

Václavské námìstí bylo prázdné, na rohu 

Jindøišské a Vodièkovy byla kulometná hnízda 

nìmeckých vojákù. Vystoupil jsem až u rozhlasu 

mezi posledními. Zrovna projíždìla tramvaj, 

byla tam spousta lidí, spousta zvìdavcù a první 

z budovy se hrnuli civilové s rukama nad hlavou, 

volali Hochverrat, Hochverrat, velezrada! 

velezrada! Odboèovali vpravo z budovy k Italské 

ulici. Jestli to byli Èeši nebo Nìmci, to nevím. A 

tím to zaèalo. Kapitán Suchánek probìhl do 

budovy, za ním další. Antonín Svoboda, štábní 

strážmistr padl jako první. Vidìl jsem štáb. 

strážmistra v pokleku míøit na esesáka, stojícího 

se samopalem. Oslovil jsem toho esesáka: 

„Maschinen Pistole her und keine Dummheiten, 

bist gefangen" (samopal sem a žádné hlouposti, 

jsi zajat). Pøedal mi samopal se zásobníkem 

tøiceti patron. Štábnímu strážmistrovi jsem 

pøedal opasek s nìmeckou pistolí. Ti vojáci, 

esesáci mají na rohu, co je balkon, kulomet. Je potøeba je hlídat, 

protože z toho balkonu by mohli støílet do lidí: „Dál nechoï - 

tam se støílí - slyšíš detonovat granáty? Nìmci jsou v 1. patøe do 

ulice.“

Byl to pokyn, abych se jim vìnoval, prùchod nebyl možný. 

Padaly tam ruèní granáty, uvnitø rozhlasu byla kanonáda… 

Došel jsem na roh Balbínovy ulice a kryt za tøetím silným 

stromem jsem odstøeloval toho esesáka na balkonì v 1. patøe. 

Nìkdo byl ranìn, pár støel zasáhlo strom. Vypálil jsem poslední 

náboj. Najednou bylo velké ticho. Konèilo to, pøijeli nìmeètí 

velitelé, vyjednávalo se. Asi dvacet odzbrojených strážných SS 

vyvádìli z budovy. 

Byl jsem se podívat, co se stalo, když pøed tím esesák hodil 

z balkonu granát. Pod balkonem leželo na zemi pìt osob. Buï 

1-2 ženy a 3 muži, a nebo 4 muži a 1 žena a mìli takový 

spokojený výraz. Pak jsem se odvážil otoèit hlavu jednoho… 

Ten to mìl všechno prázdný - mozek vystøíknutý na chodníku…

Potom mì zastavil nìkdo ze spojovacího oddílu. Vedl mì 

dovnitø rozhlasu: „Pojï se podívat na tu spouš•, tady odsud se 

vysílalo.“ Dovedl mì až k hlasatelnì. Nyní jsem si uvìdomil, že 

jsem opustil svoje pracovištì, a že se tam asi nikdo nenajde, kdo 

umí zacházet s technikou. Vrátil jsem se kolem 19 hodiny do 

Bartolomìjské è. 5. Ve sklepì bylo vojenské velitelství Mìsta 

Prahy. Generál Kutlvašr, podplukovník Bürgr a mnoho dalších. 

Uvedl jsem zaøízení do chodu, aby mohl hlásit rusky a anglicky 

civilní obèan, snad profesor, výzvy o pomoc povstání v Praze. 

Ale neumìl vyslovit „R“. Govolit Plága, Govolit Plága.“ 

Zasahovali do toho jiní pracovníci, kteøí chtìli mít slovo za 

Národní radu a dohadovali se. Opustil jsem místnost. 

Zapisoval jsem hlášení, z jednotlivých míst barikád až do 

pondìlí 7. 5. do 10 hod. ráno nepøetržitì. Potom jsem mìl 3 

hodiny volno. Vidìl jsem Vlasovce, jak procházejí Prahou, 

nìmecké letadlo, které shodilo vzdušné torpédo. Výbuch 

poškodil støechy domù na Národní tøídì. Vrátil jsem se do 

Bartolomìjské a byl poslán na hlídku. To pondìlí jsem se kolem 

1 hodiny odpoledne vrátil, pokraèoval jsem v zapisování 

a hlášení z jednotlivých barikád až do veèera. Kolem 17. hodiny 

jsem byl vyslán na Národní tøídu. Tam se objevilo pìt 

amerických obrnìných vozidel, hned se tam sebìhli lidé, málem 

se poprali o cigarety a snad i o èokoládu. Asi po 40 minutách 

Amerièani odjeli smìrem na Karlín, pozdìji jsme se dozvìdìli, 

že k Schörnerovi, veliteli nìmeckých vojsk v Èechách. V noci 

jsem mìl možnost si poslechnout nìmecký vysílaè, odkud to 

bylo nevím, ale znìlo to: „Nìmci kapitulují, o pùlnoci na 

8.kvìtna musí být boje ukonèeny. Ukonèeno nepøátelství.“ 

Takže svítala nadìje. Byl jsem se opìt podívat 8.5. ve volném 

èase na Staromìstské námìstí. Radnice hoøela. Vidìl jsem 

popojíždìjící „SS“ pancéøový oddíl v plné zbroji v Dlouhé ulici 
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smìrem do Revoluèní. Kam jeli dál, nevím. Ještì se pamatuji, že 

jsem skoro nejedl, nespal až do 9.5. 

Ve støedu 9. 5. pøijíždìla sovìtská vojska do ulic Prahy. 

Naveèer jsem pomáhal vojákùm i civilùm vynést do 5. patra 

domu tìžký kulomet èeské výroby. Na støeše se vyskytoval 

Nìmec, který støílel po lidech. Sešel jsem dolù. Dobrovolníci 

podávali nìjakou polévku a kus chleba. Dostal jsem dvojitou 

porci. A doslova jsem v sedì usnul. Šel jsem se vyspat do 

kanceláøe na stùl a spal do 10. kvìtna. To je všechno…

Ráno jsem kpt. Suchánkovi sepsal hlášení. Byl jsem obdarován 

pozvánkou na koncert poøádaný gen. Kutlvašem èi Národní 

radou a dostal jsem èervenou stužku se zlatým nápisem: 

„Bojovník rozhlasu“. Byl jsem potom posílán na nìjaké schùze, 

ale odmítl jsem cokoliv. Protože jsem splnil slib daný prap. 

Batlièkovi, nepovažoval jsem úèast na obsazení rozhlasu za 

mimoøádnou zásluhu a podle sokolského: „Ni zisk - ni slávu“, 

jsem odmítal výzvy k úèasti na rùzných shromáždìních.

Situace v policejním sboru se zaèala rychle mìnit. Poèátkem 

bøezna 1948 jsem byl vyhozen jako tisíce ostatních. Èetnickou 

uniformu jsem musel znehodnotit - odstøíhat knoflíky. 

Práci jsem si našel ve stavebnictví. Dalších pìt let jsem si po 

veèerech dodìlával stavební prùmyslovku. Skonèil jsem 

u Železnièního stavitelství Praha. Jako dùchodce jsem do konce 

roku 1996 pracoval v bývalé penicilince v Roztokách v odboru 

výstavby a dále jako tlumoèník do r. 2003.

K.Na závìr cituji èást textu z komentáøe k dokument. filmu Boj 

o rozhlas - drama Pražského povstání , vysílaného 5/2005 na 

ÈT 1.:

Na pøelomu 1944 a 1945 zaèali technici pøipravovat náhradní 

vysílací stanovištì, aby nebyla hlavní budova rozhlasu tak 

zranitelná. Všechny odbojové skupiny se koncem dubna 1945 

spojily v jednu a domluvily se s velitelstvím „Bartoš“, 

že pøevezmou rozhlas z nìmeckých rukou. Bylo dohodnuto, že 

èeští zamìstnanci pøevezmou rozhlas za pomocí oddílu èetníkù 

z Bartolomìjské ulice. Úloha rozhlasu ještì poøád nebyla 

docenìna. Èást hlasatelù a redaktorù se již v èervnu 1945 

musela vzdát pøímého vysílání nebo odejít. Po únoru 1948 

museli opustit rozhlas i hlasatelé revoluèního vysílání. 

Zamlèována byla zejména úloha èeských policistù, èetníkù 

a vojákù v bojích o rozhlas.

K rekonstrukci událostí pøispìl svými vzpomínkami pan 

Václav Šafr, který ve filmu hovoøí jako jeden z dosud žijících 

pamìtníkù.

Dìkuji Vám za Vaše zajímavé vzpomínky 

a pøeji Vám mnoho zdraví.

Renáta Koláøová

Støední Èechy na starých pohlednicích

Støedoèeské muzeum v Roztokách u Prahy pøipravilo výstavu 

„Støední Èechy na starých pohlednicích“. Prostøednictvím 

výbìru místopisných pohlednic z vlastních fondù muzea budou 

pøedstavena zajímavá místa z rùzných koutù støedních Èech, tak 

jak vypadala v dobì pøed zhruba sto lety. 

Zastoupena bude zejména pohlednicová tvorba z tzv. zlatého 

vìku pohlednice, tj. od konce 19. století do zaèátku I. svìtové 

války. Charakteristický je pùvab jejich výtvarného zpracování. 

Masové užívání pohlednic tehdy vedlo ke zkvalitòování 

výrobních postupù, hojnì byla užívána litografie a jiné techniky 

barevného èi kolorovaného tisku. V pozdìjší dobì však 

pohlednicová tvorba upadala, postupnì se prosadily levnìjší 

fotografie a èernobílý tisk. I pøesto jsou pohlednice z tohoto 

období cenné pro svou dokumentaèní hodnotu. Pohlednice byly 

produkovány nejen velkými nakladatelskými domy 

a tiskárnami, ale o jejich vydávání se v hojné míøe zasloužili 

i místní živnostníci, jako byli papírníci, knihkupci, trafikanti 

nebo hostinští. Pohlednice sloužily nejen co by upomínky z cest, 

nejrùznìjší pøání èi prostøedek na dnešní dobu nesmìlé reklamy, 

ale i jako prostøedek všední, banální komunikace typu „Pozítøí 

mì èekejte na nádraží“ nebo „Mám pro Vás ty brambory“. 

V souèasnosti jsou pohlednice zøejmì definitivnì vytlaèeny 

moderními technologiemi, jejich užívání se stává èím dál více 

výjimeènìjší a vzácnìjší. Jednou možná zmizí z bìžného života 

docela, v muzejních depozitáøích však zùstanou nadále 

uchovány jako svìdci dob dávno minulých, aby èas od èasu 

návštìvníky potìšily i pouèily. Srdeènì Vás tedy zveme do 

Støedoèeského muzea. 

Výstava bude otevøena od 14. února do 8. kvìtna, dennì kromì 

pondìlí od 10 - 18 hodin. 

Dimitrij Cír

První lednovou sobotu nového roku 2006 se u staré školy ve 

Vokovicích sešlo na 600 pochodníkù, kteøí se rozhodli 

protáhnout své kosti, shodit vánoèní kila a zdolat pár kilometrù.

Tøíkrálová Okoø
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Možností bylo hned nìkolik, neb 38. roèník Tøíkrálové Okoøe 

nabízel tras nìkolik - 16, 18, 24 èi dokonce 44 kilometrù.

Cestou se všichni turisté mohli v Èíèovicích obèerstvit u stánku 

s buøtíky a sváøem, na hradì Okoøi pak shlédnout pøedstavení 

šermíøské skupiny Skeleton a celou cestu odpovídat na otázky 

MATUSA - malého turistického sázení.

Šlapali staøí i mladí, nìkolik turistických oddílù, pár skautù 

a oddíl táborníkù. Cíl pochodu byl tradiènì v roztockém zámku, 

kde na š•astlivce, kteøí došli až tam, èekali tøi králové z øad 

roztockých Sviš•ù, kteøí celý pochod, ve spolupráci s Asociací 

TOM, poøádali.

Dík patøí oddílùm tomíkù Bublin a Sviš•ù, které akci uspoøádaly, 

a také Jindøe Zoufalé a partièce Toma Levého i jeho sestøe 

Hanièce - Unkasovi alias Sokolímu oku. Muzeu dìkujeme za 

bezplatné pùjèení cílových prostor.

 Tomáš Novotný

ZPRÁVY ZE 

SDRUŽENÍ ROZTOÈ 

Od Vánoc k Masopustu. Taková byla 

ledová cesta lednová v našem 

sdružení.

V nedìli 8. ledna jsme poøádali ve 

spolupráci se Støedoèeským muzem 

v Roztokách malé hudební rozlouèení s dobou 

vánoèní, na kterém se setkali mnozí muzikanti, zpìváci, 

posluchaèi i diváci. 

V opravdové radosti jsme spoleènì zpívali a hráli ménì známé 

èeské i moravské koledy dìkujíce za krásnej èas, který každý 

rok s takovou nadìjí snad všichni oèekáváme. O následujícím 

víkendu probìhla další tolik vítaná žonglérská dílna s ohnivým 

vystoupením na zahradì školy, která pøilákala vedle dìtí 

i nemalý zájem dospìlých. Dílna na výrobu masek byla již 

viditelnou pøedzvìstí blížícího se Masopustu. Letos se vyrábìly 

masky šité s rùznými textilními doplòky a vznikly opravdu 

krásné a nápadité originály. Však uvidíte v masopustním 

prùvodu! Obdobná dílna probìhla i na poèátku února v ateliéru 

v Únìticích, které s námi letošní Masopust spolupoøádají. 

Poslední lednový pátek probìhlo další Setkání pøed školkou 

tentokrát se snìhovì ladìným programem pro maminky 

s malými dìtmi. V nedìlní odpoledne 29. ledna poøádala 



odraz 2/06 - strana 29

ze života ve mìstì

lektorka Zuzka Smugalová komorní vystoupení dìtí ze svého 

taneèního kroužku, ze kterého se urèitì nejvíc tìšili zejména 

rodièe, známí a pøíbuzní malých taneènic a taneèníkù. 

V podveèer téhož jste se mohli dozvìdìt více o Enneagramech 

aneb typologiích lidské osobnosti, jejichž tajemství odhalovala 

v únìtickém ateliéru Ivana Dlohošová. 

Hlavní událostí v mìsíci únoru bude již pilnì pøipravovaný 

Masopust, o nìmž se dozvíte více na jiné stránce Odrazu, 

a nabídku dalších našich akcí naleznete v kulturním kalendáriu.

1. bøezna otevíráme nový cyklus Aranžování kvìtin pro 

zaèáteèníky v ateliéru v Žalovì.

Více na www.aranzovani.webz.cz. Hlaste se na tel. 724 082 

350 Dáša Caislová nebo 776 053 502 Hanka Kaplanová. 

Tìšíme se na vás. 

Košíkáøství - nový cyklus 8 øemeslných dílen pro dospìlé 

bude probíhat o sobotách 10.00-13.00 ve dnech 

4.2.,11.3.,25.3.,22.4.,27.5.,23.9.,21.10.,2.12. v ateliéru 

Roztoèe v Roztokách (budova jídelny ZŠ 1.patro). 

Cena : 220,- Kè (materiál + lektorné za jedno setkání) 

Lektorka: Rùženka Paleèková

Omezený poèet míst, nutná rezervace na roztoc@roztoc.cz 

nebo tel./ zázn.: 233 910 014 

PRAKTICKÉ ØEMESLNÉ KURZY    

Kvìtináøství 

Kurz, kde si sami vyzkoušíte, jak rùznì se dá pracovat 

s kvìtinami a jiným botanickým materiálem, jak jednoduše 

udìlat dekorace, vazby a ozdoby. Mnohé se dozvíte a mnohé si 

zkusíte. Nìkterá hotová dílka si vezmete s sebou domù, nìkterá 

nabídneme na rùzných veøejných místech v Libèicích, kde by se 

z nich mohli tìšit i ostatní. Kurz bude probíhat v ateliéru 

sdružení Roztoè v pøízemí ZŠ v Libèicích v pátek odpoledne 

15.00-18.00 ve dnech 20.1., 24.2., 17.3., 21.4., 12.5., 23.6. 

Lektorka: Dáša Caislová

Košíkáøství 

Jak se plete košík, ošatka, obaly na kvìtináè, jak rùzné se dá 

použít proutí a jak se s ním pracuje, to všechno se dozvíte na 

košíkových setkáních, která budou probíhat 1x mìsíènì 

v ateliéru sdružení Roztoè v Roztokách (budova školní 

jídelny vedle ZŠ 1. patro) 

o sobotách 14.00-17.30 ve dnech 4.2., 11.3., 25.3., 22.4., 27.5., 

23.9., 21.10., 2.12.

Lektorka: Rùženka Paleèková.

Peèení-vaøení

V tomto kurzu se mùžete nauèit základùm kuchaøského 

a pekaøského umìní, vést si svoji kuchaøskou knihu, potìšit 

u vás doma všechny ochutnávkou vašich dobrot, zkusíte si 

prodávat spoleènì napeèené vánoèky i mazance na vánoèních 

a velikonoèních trzích, a mnohé další. 

Kurz bude z dùvodu dobrého prostoru a vybavení probíhat 

v Roztokách, ve školní kuchyòce v budovì jídelny ZŠ od záøí 

2006, v pátky odpoledne 1x do mìsíce. 

Všechny kurzy jsou urèené zájemcùm starším 12 let, kteøí by 

rádi našli pracovní uplatnìní v praktickém oboru, nabízejí 

možnost seznámit se podrobnìji s vybraným øemeslem, získat 

potøebné praktické dovednosti a navázat kontakty usnadòující 

úspìšné vyhledání budoucího pracovního uplatnìní. 

Kurzy jsou poskytovány zdarma, placený bude pouze 

registraèní poplatek zavazující zájemce k úèasti na celém cyklu 

vybraného øemesla (30,- Kè za jedno setkání). Je možné se 

pøihlásit i v prùbìhu kurzu. Všichni úèastníci obdrží na konci 

kurzu certifikát o jeho absolvování.

V roce 2007 budou podle zájmu navazovat kurzy šití, pletení 

a úprava odìvù, výroba dárkových pøedmìtù a hraèek, práce se 

døevem a kovem. 

Máte-li zájem o nìkterý z nabízených kurzù, kontaktujte 

nás na tel.: 233 910 014 

nebo roztoc@roztoc.cz .Garanti projektu: Dita Votavová, Jitka 

Tichá

Projekt „Podpora pøíležitostí pro vzdìlání a práci“ je 

financován z prostøedkù Globálního grantu EU.

Více informací o akcích sdružení na tel.: 233 910 014, 

e-mail:roztoc@roztoc.cz, www.roztoc.cz  a na plakátovacích 

plochách.

Za sdružení Roztoè Dita Votavová
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Zaèátek nového roku jsme prožili v Mateøském centru Rožálek 

v teple a v pøíjemné spoleènosti rodièù a dìtí. Sdìlovali jsme 

si zážitky z vánoèních svátkù v rodinném kruhu, oèekávání 

a nadšení dìtí, ze spoleèného tvoøení vánoèní atmosféry 

a zážitky z návštìv babièek, tchýní a tetièek apod. Také jsme 

plánovali a diskutovali, co s naším mateøským centrem dál. Dìtí 

a maminek pøibývá, nápadù a programù také pøibývá, jen vìtší 

prostor nám schází. Církev Èeskoslovenská husitská nám 

poskytla útoèištì, ale ani ona svoje prostory nafouknout nemùže. 

A proto naše pøedsevzetí do nového roku je sehnat prostor pro 

další aktivity našeho sdružení, kde bychom mohli uskuteènit 

všechny programy, které máme pøipravené, ale nemùžeme je 

realizovat z dùvodù prostorových. Máme pøipravené jazykové 

kurzy pro maminky i s hlídáním dìtí, cvièení pro maminky po 

porodu, cvièení rodièù s hyperaktivními dìtmi, cyklus 

pøednášek na odborná témata zdravotní, výchovná (s hlídáním 

dìtí), tématické veèery - literární, vzdìlávací (IQ testy a hry), 

pohybové, zážitkové apod. Platby za všechny naše aktivity se 

snažíme držet v mezích možností maminek na mateøské 

dovolené tak, aby byl Rožálek otevøený skuteènì pro každého. 

Nabízíme poradenství právní (rodinné právo) a sociální. Pokud 

se chcete podílet na èinnosti našeho sdružení, zveme vás srdeènì 

13. 2. 2006 na Valnou hromadu. 

V únoru o jarních prázdninách jede 8 maminek, nìkolik tatínkù 

a dìtí z mateøského centra na spoleèný pobyt v Neratovì 

v Orlických horách. Budeme ubytováni v prostorách Sdružení 

Neratov, které se zabývá mimo jiné péèí o dospìlé s lehkým 

mentálním postižením. Dìti a maminky se moc tìší, protože už 

po nìkolikaleté zkušenosti víme, že tyto spoleèné pobyty jsou 

vždycky pøíjemným vytržením ze všedních povinností, 

naèerpání energie a pro všechny zážitky a možnost navázání 

nových pøátelských vztahù. V dobì našeho pobytu na horách 

bude provoz mateøského centra nezmìnìn, odpadá pouze 

výtvarka - pondìlí a ètvrtek odpoledne. Na mìsíc bøezen 

pøipravujeme s paní MUDr. Vaculíkovou z ORL v Roztokách 

pøednášku a besedu na téma uší - hygiena, péèe o uši u dìtí, jak 

pøedcházet zánìtùm apod. Je to pilotní pøednáška ze zdravotních 

témat a já doufám, že se nám podaøí uskuteènit celý blok 

pøednášek na téma zdraví - oèkování, prevence, rùst dìtí apod. 

Ale tyto aktivity jsou opìt nároèné na prostor. Doufáme, že se 

nám tento problém podaøí vyøešit a vìøíme v náklonnost 

zastupitelstva a Rady mìsta pro naše potøeby. 

Provozní doba MC Rožálek:  

Pondìlí 8:30 - 18:00

Úterý 9:30 - 12:00 16:00 - 18:00

Støeda 8:30 - 18:00

Ètvrtek 9:30 - 12:00 16:30 - 17:30

Pátek 8:30 - 12:00 14:00 - 16:00 

za MC Rožálek Jitka Šatavová
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Svatoludmilská pou• na
 Levém Hradci 18. 9. 2005

gen. vikáø M. Slavík uprostøed

Masopust sem a smutné ven

Rok se s rokem sešel a masopust klepe na dveøe. Letošní 

masopust bude opìt pøátelskou sousedskou veselicí, nebo• je 

poøádán ve spolupráci sdružení Roztoè, Spolku pro obnovu 

únìtické kultury a Støedoèeského muzea 

v Roztokách.

Roztocké masopusty jsou již tradièní 

spoleèenskou událostí a hlásí se k odkazu 

lidové kultury. Masopust v Roztokách však 

není rekonstrukcí starých zvykù, ani 

karnevalovou megashow. Spíše se snaží 

vytváøet pøíležitost k veselým a zábavným 

setkáním. A to nejen v masopustním prùvodu, 

na obchùzce a na veselici, ale i pøi své pøípravì. 

Bez øady dobrovolných pomocníkù by ho nikdy 

nebylo. Masopustu pøedcházejí dílny na 

výrobu a opravu masek, peèou se kobližky, 

koláèe, vaøí polévky, pøipravují se rùzné kejkle do prùvodu i na 

veèerní masopustní zábavu. 

Letos probìhne roztocký masopust 2006 v sobotu 25. února. 

Vypukne jako obvykle na nádvoøí roztockého zámeèku ve 

13:00. Uvidíte rej maškar, žongléry, volbu Krále 

masopustu, pøedávání masopustního práva. Ochutnáte 

kobližek i jiných dobrot peèených, teplých i studených. 

Ve 14:30 se prùvod vydá pøes Tyršovo námìstí a ulici 

Legií smìrem k Únìticím. V 17:00 by se roztoètí 

masopustníci mìli setkat na Holém Vrchu s prùvodem 

maškar z Únìtic. Spoleènì pak vyrazí do únìtického 

Kravína a hospody. 

Na dvoøe Kravína bude popravena Klibna a následný 

žal nad touto ztrátou mohou maškary i ostatní pøíchozí 

utišit dobrým jídlem, pitím a hudbou v Kravínì 

a únìtické hospodì, kde hudba a veselí utichnou, až 

když muzikanti i taneèníci padnou vyèerpáním. 

Mùžete se tìšit na africké bubeníky Mugee, Ahmed má 

hlad, Flaming Cocks, Sketa fotr a Pilgrim Pimple, 

tombolu a masopustní medovou hodinku. 

Komu sobotní program nebude staèit, mùže vyrazit 

v úterý 28. února na malou masopustní obchùzku 

po Roztokách. Sraz maškar a muzikantù bude v 16:00 

v ateliéru sdružení Roztoè v budovì školní jídelny 

vedle ZŠ Roztoky.

Aby byla v prùvodu maškar hojnost, nabízí sdružení 

Roztoè zapùjèení jednoduchých masek, pøevlekù 

i velkých tradièních masopustních masek s lehce 

nositelnou pohodlnou konstrukcí. Pokud si chcete 



vypùjèit zajímavou masku, doporuèujeme si ji rezervovat na 

tel./záznamníku 233 910 014. 

Dùležitá data a termíny:

Pùjèování masek 

pátek 24. 2. od 17:00 do 20:00 ateliér Roztoè

sobota 25. 2. od 10:00 do 12:00 ateliér Roztoè

Vracení masek 

nedìle 26. 2. od 15:00 do 19:00 ateliér Roztoè

úterý 28. 2. po obchùzce ateliér Roztoè

Prùvod

Zahájení prùvodu 

sobota 25. 2. od 13:00 na zámeèku v Roztokách

Pøedání práva    14:00 na zámeèku Roztokách

Sraz s únìtickými 17:00 na Holém Vrchu

Poprava Klibny a konec prùvodu   

17:30 únìtický Kravín

Zábava Kravín 18:00 únìtický Kravín

Zábava v únìtické hospodì

20:00 únìtická hospoda

Obchùzka

Obchùzka Únìtice ¨

sobota 25.2. dopoledne

Obchùzka Roztoky

úterý 28.2. od 16:00 ateliér Roztoè 

Za finanèní podporu dìkujeme Mìstu Roztoky. Na Masopustu 

se podílí sdružení Roztoè Støedoèeské muzeum, Spolek pro 

obnovu Únìtické kultury, Sdružení Kravín.

Pøípadní dobrovolníci na rùzné drobné práce pøed i bìhem 

masopustu se mohou hlásit Ondøeji Markovi na tel.: 776 320 

209, èi email omarek@volny.cz nebo sdružení Roztoè, 

roztoc@roztoc.cz,  tel . /záznamník: 233 910 014, 

www.roztoc.cz

Hledá se Král Masopustu

Podle prastarého zvyku bude letos maškarám a maškarákùm 

dopøána možnost alespoò o masopustu vrchnost zcela podle 

jejich pøedstav. S nejvyšší peèlivostí bude vybrán Král, aby se 

na krátký èas ujal vlády nad tímto masopustem. 

Velectìní obèané roztoètí i pøespolní neváhejte, hledá 

se Král letošního Masopustu. O tuto velectìnou a ctihodnou 

funkci se mùže ucházet každý, kdo v sobì najde dost 

odvahy sám sebe na krále nominovat. Kandidát musí 

zaslat svoji aktuální podobenku na mail roztoc@roztoc.cz 

a dostavit se 25. února ve 13 hodin na nádvoøí roztockého 

zámeèku.

Ondøej Marek

Život ve mìstì 

- naše spolky - SOKOL

Roztockou sokolovnu znám minimálnì od svých sedmi let. 

Jako mladší žákyni mì nejvíce lákalo cvièení na náøadí, pozdìji 

pøibyly i rozcvièky pøi hudbì. Sokolovnou „prošlo“ do 

souèasnosti mnoho dìtí pod vedením zkušených cvièitelù 

a cvièitelek. 

Po delší pauze jsem se opìt vrátila do roztocké sokolovny, 

abych si trochu „protáhla“ tìlo na hodinách aerobiku. Potkala 

jsem známé tváøe, ale i nové èlenky sokola. S dobrým pocitem, 

že dìlám nìco pro zdraví, snažím se zvládnout "krokové 

variace" pøi hudbì a zároveò sledovat naše cvièitelky. V pondìlí 

Hanku a ve ètvrtek Katku. Nikomu nevadí, že si obèas pletu 

nohy, jdu na opaènou stranu apod. Po 40 minutách v rychlém 

tempu pøecházíme na posilovací cviky, zamìøené na nohy, 

bøicho a hýždì. Na závìr protahovací cvièení pøi relaxaèní 
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hudbì. Pøekonejte svou lenost, zvláštì v zimním období, 

a  pøijïte  mezi  nás.

Kromì hodin aerobiku, které jsou souèástí oddílu 

všestrannosti, nabízí TJ Sokol Roztoky cvièení pro všechny 

vìkové kategorie. (http://sokol-roztoky.czechian.net). Dále 

má TJ Sokol Roztoky i oddíl atletiky, odbíjené, nohejbalu, 

šachù, stolního tenisu a oddílu turistiky. TJ Sokol Roztoky má 

své  tradice - minulý  rok  oslavil  100  let.

Oddíl všestrannosti je nejpoèetnìjší složkou Èeské obce 

sokolské (ÈOS). V Èeské republice je ètvrtým nejpoèetnìjším 

obèanským sdružením, které má bezmála 190 000 èlenù. 

Vytváøí program pohybových aktivit a rekreaèních sportù pro 

všechny lidi, vèetnì zdravotnì postižených. Významnou 

událostí letošního roku bude XIV. všesokolský slet.

ÈOS se øadí k nejstarším spolkùm tohoto typu ve svìtì. 

Myšlenkovì vznikla z emancipaèních snah èeského národa 

v 19. století. Program všestranného psycho-fyzického rozvoje 

èlovìka ji vtiskl Dr. Miroslav Tyrš, profesor Univerzity 

Karlovy a podnikatel Jindøich Fügner.

Antická idea kalokagathie, rozvinutá Dr. Miroslavem Tyršem a 

jeho následovníky, dala základ spoleèenskému hnutí, 

které se spojilo se vznikem a dalšími osudy Èeského 

(Èeskoslovenského) státu. Sokol byl ètyøikrát zakázán nebo ve 

svojí èinnosti omezen. V roce 1990 byl znovu obnoven. 

Navázal na programové tradice, spojené s výchovným 

ovlivòováním èlovìka odpovìdného za sebe, za obec, za 

demokratický stát.

Myslete na své zdraví. Stále platí: Ve zdravém tìle, zdravý 

duch! 

Renáta Koláøová

Co je, má lásko, bílá jsi jak stìna

Poznali jste? Ano, hra W. Shakespeara Sen noci svatojánské. 

Pøedstavení v režii I.Langa, hráli studenti vyšší odborné 

herecké školy v Praze - Pidivadlo. Všichni, kteøí pøišli, 

rozhodnì nelitovali. Herci hráli s vervou a asi tøicítka divákù 

odcházela z chladného Divadélka Kvítko pøíjemnì naladìna 

a spokojena. Komu to nevyšlo tuto nedìli, mùže pøijít do 

divadla zase na poøádný divadelní „kus“ v nedìli 26. 2. opìt 

od 18 hodin. 

Marie Bartulíková

W. Shakespeare v Roztokách !

Ano, 29. 1. 06 v 18 hodin - divadélko Kvítko - Sen noci 

svatojánské v podání absolventského vystoupení studentù 

herectví. Pøedstavení bylo úžasné a opravdu stálo za shlédnutí. 

Je pravda, že kultury chtiví obèané mnohdy shání vstupenky do 

rùzných pražských divadel a pøitom doma, v Roztokách, máme 

obèas srovnatelné provedení nìkterých dìl, pravda 

v nesrovnatelných podmínkách.

Ale právì proto jsem obdivovala tìch 11 mladých nadšencù, 

témìø profesionálù, kteøí vyjadøovali klasika s umìním 

i radostí. Jevištì malé, ale pøesto se tam odehrálo vše, co mìlo. 

Hledištì trochu vìtší, bohužel ne zcela zaplnìné. Bylo to 

zøejmì a pouze proto, že byl velký mráz a lidem se nechtìlo 

opustit teplo domovù.

Malá divadelní scéna Kvítko v Roztokách již øadu let uvádìla 

pøedstavení pøedevším pro malé diváky. Shlédnout na této 

scénì tzv. klasika byl pro mne zážitek. Mladí herci do toho 

vložili maximum svého umìní i ducha klasika. Pøes drobné 

nedostatky napø. pøeøeknutí, ale to se stává i skuteèným 

profesionálùm ve vìtších divadlech, hráli s nadšením, vkusem 

i humorem. Plné dvì hodiny byli diváci v napìtí i zábavì. 

Zkrátka - povedlo se ! Díky.  

Ing. Olga Veselá

Vlastivìdný klub oznamuje

Výroèní èlenská schùze VK bude v sobotu 25. února od 14.00 

hodin v zasedací síni mìstského úøadu (námìstí 5. kvìtna 2).

Na programu bude projednávání zpráv za minulý rok 

a rozprava, která by mìla pøinést pøipomínky k cílùm zájezdù 

a námìtù pøednášek i další návrhy na doplnìní a omlazení 

výboru.

Srdeènì zve výbor VK

ze života ve mìstì
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(nejskromnìjší mistr svìta, mimochodem v OB) opìtovnì 

upozornil, že ty holèièky vùbec netuší, o èem mluvím. 

V sobotu jsme zaèali docela dlouhým a únavným nástupem pøes 

Maxov do Hrabìtic na strojnì upravené stopy. Tentokráte jsme 

šli všichni na klasiku. Probleskující sluníèko nám znaènì 

zkomplikovalo mazání a zcela znemožnilo trénink klasického 

stylu. Postupnì klouzal modrý extra i „sádlo“(-1+2) s fialovým. 

Zachránil nás až fialový klister. Jeli jsme pøes Jabloneckou chatu 

k pøehradì, na Kristiánov. Pøi stoupání na Rozmezí u Jagerovy 

smrti jsme se na doporuèení Evy rozdìlili a já s Michalem Vikem 

a Pavlem jsme jeli na Smìdavu držet místo ve frontì a zabrat 

sezení. Jako Pavel Dobeš jsem poznal, že jak „není špeku, nìjsú 

(zvláštì u -náctiletých) vykony“. Je to pouèení pro mì, ale i pro 

Vás mladí sportovní pøátelé, brát si sebou svaèinku, tra•ovku 

a hlavnì pití, nebo• zvláštì Jizerské hory jsou na hospody docela 

chudé. Zpìt po Kasárenské na Knajpu a na rozmezí jela hlavnì 

dìvèata jako vymìnìná. Šimon Vik stále usiloval vidìt památku 

Vìry Splítkové a tak jsme jeli k pøehradì kolem Chaty vìèného 

mlèení. Dojezd s mapou a èelovkou jsem svìøil Pavlovi, který 

namapoval tak, že jsme vyjeli pøímo u Chaty Velký Semerink, 

kam jsme šli posléze na veèeøi. Podle mého jsme po promazání 

a zpoèátku nemastném výkonu „natoèili pouhých“ 32 km. 

0 V nedìli ráno jsem namìøil již -5 C a zájemcùm jsem namazal 

Bucharovu modrou „rychlogumu“. Nahoru jsme vyšli po 

vèerejším probádaném výstupu. Na Hrabìtické louce trénovala 

všechna družstva klasickou techniku (bez holí tam a sem). 

Výuku vedl výbornì Petr Kozák. První družstvo posílili nìkteøí 

dospìlí (Jitka a Vašek Klinkerovi a právì zmínìný Petr Kozák) 

a velmi slušným tempem jsme s mezipøistáním na obèerstvení na 

Høebínku obletìli 27 km koleèko (i s tréninkem) po trase 

U buku-Vládní-Olivetská hora-Høebínek-panelka-Kristiánov-

pøehrada-Hrabìtice s návratem na chatu v 14:30 hod. Shrnuto: 

nádherné poèasí, skvìlá atmosféra, slušné výkony. Závìr: Jitce 

a Petrovi díky za organizaci skvìlé akce. Už se tìším na další 

podobné spoleèné akce. Velký dík patøí Asociaci TOM za 

zapùjèení pøekrásné chaty. Díky!

Honza Marek 

(pro potøeby Odrazu upravil F. Pašek)

Hned následující víkend se Michal a Šimon Vikovi, Jitka, Vašek, 

Majda, Terka Klinkerovi a Fanda Pašek pøesunuli na louky 

v okolí Knìžického vrchu, kde bojovali o pìkná umístìní na 

prvních letošních lobech. LOB = lyžaøský orientaèní bìh. Pro 

vìtšinu z nich to bylo první seznámení se zimní tváøí OB. 

Panovalo nadšení, oèekávání, pìkné poèasí a dostatek snìhu. 

V sobotu si to vìtšina osahala, aby v nedìli ukázali, kde je jejich 

síla. V nedìli se totiž jely štafety a naši byli nadmíru úspìšní. 

A tak se na bednì objevila Terka Klinkerová se Šimonem Vikem. 

Vydaøené bìžkové soustøedìní 

v Janovì nad Nisou 

a první loby v okolí Knìžického Vrchu

První víkend v lednu jsme se úèastnili soustøedìní støedoèeského 

OB na snìhu, tentokráte v Jizerských horách. Díky skvìlé 

rozvaze organizátorù jsme zaèali lyžovat už v pátek ve 12 hodin. 

Snìhové pomìry: Liberec - cca 20 cm, Bedøichov asi o 80 cm 

více. Pøi teplotì 0°C - jezdili klasici na modrý extra. Po 

družstvech jsme zaèali výcvik v Bedøichovì na stadionu. Bìhem 

hodiny jsme se snažili všem družstvùm pøedat zkušenosti 

v technice bruslení. Nejvíce jsem se snažil uplatnit zkušenost, že 

oba bìžecké styly vychází hlavnì „z práce nohou“. Po tréninku 

(povìtšinou bez holí) jsme vyrazili na projížïku. Na Nové 

Louce jsme se v hospodì posilnili a vyrazili na Høebínek, kde 

jsme potkali další družstva. Do prvního družstva jsme 

infiltrovali Lucku a druhému družstvu naopak pøenechali Elišku 

a Zuzku. Bruslili jsme zdatnì k vyhlídce Krásná Máøí, kde se 

mnì ostatní snažili pøemlouvat (marnì), a• poèkáme, až 

se z údolí zvedne mlha. Za zaèínajícího slunce jsme pokraèovali 

dále po Štolpišské silnici Na èihadla na Rozmezí a pøes 

Kristiánov a Novou Louku zpìt do Bedøichova. Pøestože Lucka 

s Áòou za námi poslední kilometry trochu „vlály“, musím celé 

družstvo pochválit za pìkný sportovní výkon, který i s tréninkem 

na stadionu èítal podle mì 25 km. Na sraz jsme pøijeli 

s 10minutovým zpoždìním v 16:40. Do chaty TOM v Janovì na 

Velkém Simerinku jsme dorazili za tmy. Petr Valášek mnì 

vyzval, abych øekl úèastníkùm nìco o mazání a údržbì lyží. 

I když jsem se pøednášku snažil pojmout formou soutìže, zaèal 

jsem asi pøíliš technicky odbornì, takže mnì Petr Kozák 

Pozvánka

Dne 16. 2. 2006 v 17.00 hod. poøádá v mìstské knihovnì 

paní Lucie Kupcová (firma Zepter Medical) pøednášku 

na téma Fototerapie - svìtlo, které léèí. Pøedstaví též 

èistièku vzduchu vhodnou pro alergiky a astmatiky, kdo 

má bioptronovou lampu, mùže ji pøinést na pøezkoušení. 

Po pøednášce probìhne i losování anketních lístkù 

s možností výhry.

Alena Urxová

Veøejný koncert ZUŠ

V rámci festivalu Mozart v Praze poøádá Základní umìlecká 

škola v Roztokách veøejný koncert dne 5. bøezna 2006 od 17.00 

hod v síni Zd. Braunerové. 

za ZUŠ v zast. Hana Šulcová
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Navštivte naše webové stránky - http://roz.ini.cz a stránky 

asociace TOM - http://www.a-tom.cz.

Za oddíl orientaèního bìhu OK Roztoky

František Pašek

Fotbalová zima 2006 

Zimní pøíprava a podìkování trenéru Kocábovi

Zimní pøíprava nezaèala pro „A“ mužstvo zrovna nejš•astnìji, 

jelikož musíme opìt øešit otázku trenéra. Jako blesk z èistého 

nebe na nás zapùsobila zpráva, že trenér „A“ mužstva, František 

Kocáb, musel ze zdravotních dùvodù na nìjaký èas pøerušit své 

pùsobení v roztockém fotbale, a tudíž pravdìpodobnì nebude 

moci dokonèit zapoèaté dílo v podobì dobøe rozjeté sezóny. 

Tentokrát není situace v tabulce tak zoufalá jako loni, pøesto se 

výbor SK Roztoky jednoznaènì shodl na tom, že by byla velká 

škoda nevyužít postupové šance, která se nám po podzimu 

nabízí. Proto výbor rozhodl o angažování zkušeného trenéra, 

jenž by do návratu pana Kocába pomohl s pøípravou a vedením 

mužstva tak, abychom dotáhli snažení k vytouženému cíli.

Je tomu pøesnì rok, kdy trenér Kocáb pøevzal roztocké 

fotbalisty jako poslední celek III. tøídy s šestibodovým mankem 

na nesestupové pøíèky a bìhem jara dokázal ze stejného 

mužstva udìlat konsolidovaný tým, který se bez problémù 

zachránil. Ve spanilé jízdì pokraèovali jeho svìøenci 

i na podzim a hlavnì trenérovou zásluhou pøezimují na 

èele tabulky. Bilance dosavadního pùsobení pana Kocába 

v Roztokách je blyštivá. Pod jeho vedením nebodovali 

roztoètí fotbalisté ze šestadvaceti soutìžních utkání pouze 

ve tøech zápasech. (18 vítìzství - 5 remíz - 3 porážky, pøi 

skóre 64:31). K dobru lze ještì pøièíst dvì vítìzství v poháru 

OFS. Za dosud odvedenou práci patøí trenéru Kocábovi 

náš velký dík a všichni doufáme v jeho brzký návrat na 

roztocký trávník.

Fotbalisté prvního mužstva zaèali se zimní pøípravou 3. ledna 

výbìhem po roztockých ulicích. První kilometrové dávky 

polykají hráèi pod vedením patriota roztockého fotbalu pana 

Josefa Karolínka, jenž souhlasil s doèasnou výpomocí v rámci 

svých èasových možností a povinností. První fáze pøípravy je 

vìnována nabírání fyzické kondice, kterou zpøíjemòují 

víkendové zápasy na zimním turnaji v Suchdole. 

Dorostenci mìli naplánovaný start na 28. ledna. Stejnì jako 

u jejich starších kolegù bude zaèátek pøípravy zamìøen na 

fyzièku, která dorostencùm na podzim znatelnì chybìla. Dne 

11. února se zúèastní halového turnaje v Davli, kde zmìøí síly 

z dalšími sedmi mužstvy. Nìkteøí z dorostencù byli nominováni 

za „áèko“ k zápasùm zimního turnaje a nevedli si vùbec špatnì.

Žáci využívají pøes zimu prostory roztocké sokolovny. Jejich 

úèast nebyla zpoèátku moc valná, ale po novém roce se 

docházka rapidnì zvedla, a tak i žáci by mìli být na jarní èást 

soutìže dostateènì pøipraveni.

Zimní turnaj - O Suchdolský pohár

17. 12. 05 

SK Roztoky - Bohnice 0:1 (0:0)

Sestava: Vysoký (46.min Lyznyk) - Procházka*, Šiška, 

Rambousek, Drbal, Mühlberger, Èížek Milan, Koláø, Rosinec* 

Rus, Jelínek*

7. 1. 2006

SK Roztoky - Bøezinìves 5:2 (4:2)

Branky: 2x Èížek Martin a Rambousek, 1x Koráb

Sestava: Lyznyk - Vodòanský, Èížek Jan, Procházka*, Svoboda, 

Mühlberger, Šturm*, Šulc-Seidl, Èížek Martin, Rambousek, 

Koráb*

Støídal: Klouèek*

14. 1. 2006

SK Roztoky - Horomìøice 2:1 (1:0)

Branky: Koláø, Gabèo
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Kde toto místo je?

Jaký osud mìlo?

Své odpovìdi posílejte na e.mail huk@roztoky.cz nebo pøímo 

do schránky Odrazu na plotì MÚ Roztoky.

Správnou odpovìï najdete v bøeznovém Odrazu.

FotohádankaSestava: Lyznyk - Šiška, Mühlberger, Šulc-Seidl, Svoboda, 

Martínek, Èížek Milan, Koláø, Èížek Martin, Rus, Roman 

Støídal: Gabèo, Hájek

* dorostenci

Valná hromada - fotbalový oddíl SK Roztoky.

S pøihlédnutím ke konkurenci v podobì zimní olympiády 

a jarních prázdnin jsme se rozhodli posunout termín valné 

hromady fotbalového klubu SK Roztoky až na polovinu bøezna.

Valná hromada se uskuteèní dne 15.3.06 v restauraci 

„U Šmucrù“ od 19.00 hod. Pøedmìtem valné hromady bude mj. 

zhodnocení uplynulého roku po stránce sportovní 

i ekonomické, stanovení cílù pro rok 2006 a v neposlední øadì 

také volba nového výboru.

Ke „Šmucrùm“ zveme všechny èleny a pøíznivce roztockého 

fotbalu.

Martin Rambousek
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INZERCE

Mateøská škola Roztoky - Žalov, Pøemyslovská 1193, 

hledá pracovníky i pro pøípadné zástupy, následujících 

profesí: uèitelka MŠ, kuchaøka, pomocná kuchaøka 

a pracovnici pro úklid. Tel. 220 912 154. fax 220 911 957, 

e-mail ms.roztoky-zalov@volny.cz

Prodám RD v Roztokách, 6+1 (možno 2 x 3+kk), 

2 x koupelna, 2 x WC, kompletnì podsklepený, s garáží, 
2balkonem a pùdou, pozemek 435 m . Dùm je po celkové 

rekonstrukci vèetnì nové støechy a zateplení fasády. 

Možnost hypotéky. Tel. 775 180 433.

Prodám 50litrový mrazák zn. Calex. Cena 500 Kè nebo 

dohodou. Tel. 737 938 755 dennì od 18 do 20 hodin.

Pronajmu kompletnì zaøízený byt 2+1 s pøíslušenstvím (65 
2m ) v tiché ulici ve vile v Roztokách, parkování na zahradì, 

MHD 3 minuty. 8000 Kè / mìsíc + poplatky. 

Tel. 235 517 910.

Prodám novou rozkládací sedaèku s úložným prostorem, 

pìkná. Pùvodní cena 14 000 Kè, nyní za 10 000 Kè. 

Tel. 220 910 382, 731 022 271.

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Podìkování starostovi a pracovníkùm úøadu, zejména za 

blahopøání k životním jubileím, zaslali

Alžbìta Lièková, Josef Bejèek, Eva Suchá, Jaroslava 

Libochovicová, Josef Kaisler, Marie Schieslová, Ludmila 

Øezníèková, Blažena Svobodová, Vladimír Billian, 

Paleèková, Helena Bláhová, Blažena Nìmcová, Hana 

Boháèová, Josef Bureš, Pavel Køížek, Antonín Minaøík, 

R. Mašková, František Frank, Marie Ko•ová, Miloslava 

Roubíková, Jaroslav Jahoda (který dìkuje rovnìž paní 

Pošíkové), J.Rychterová

Lektorkám paní Dáše Caislové, Zuzanì Slancové a Renatì 

Všeteèkové za jejich nezištnou práci s námi v roce 2005 a jejich 

velké pochopení pro náš vìk

dìkují úèastnice kursu aranžování kvìtin 

z domu peèovatelské služby 

a za nì paní Helena Èiperová

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA
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Prodám byt v Roztokách, 2+1, os. vlastnictví, 6. patro, 

balkón. Tel. 727 802 826.

2Prodám øadovou zdìnou garáž (20 m ) v Roztokách. 

Cena dohodou. Nabídky na 776 645 040.

 Prodám dìtskou døevìnou postýlku. Cena 600 Kè. 

tel. 604 705 188.

Prodám dìtský koèárek Inglesina, trojkombinace, 

modrožlutá kostka, + pláštìnka + taška, cena 2.500 Kè.

Tel. 606 893 292

Prodám plynovou varnou desku Baumatic, 

ètyøplotýnkuvou, 1 rok používanou, pùvodní cena 5.000 Kè, 

nyní za 2.000 Kè. Tel. 606 893 292

Prodám rozkládací pohovku béžové barvy-potah-káro, 

se tøemi polštáøi jako dekorace. Pìkná, masivní, rok stará. 

Pùvodní cena 8500 Kè, nyní 4500 Kè. Tel 775 061 476, 

nebo 220 912 579.

Prodám nový WC kombi klozet zn. Kersan, zadní 

vodorovný odpad, vèetnì pøíslušenství + WC sedátko 

døevìné bílé (zmìna projektu) - sleva na 2000 Kè. 

Tel. 220 910 489, 603 445 769.

Prodám dìtský koèárek pistáciovì zelený s barevnými 

proužky, „trojkombinace“, po 1 dítìti, jako nový, pláštìnka, 

taška a krosnièka na dítì (do 19 kg). Vše za cenu 3500 Kè. 

Tel. 604 214 197.

2Koupíme stavební pozemek (max. 600 m ) za rozumnou 

cenu. Pouze Roztoky nebo Žalov. Jsme slušná rodina s malým 

dítìtem. Platba hotovì do 1,2 mil., pøi vyšší cenì nutná pùjèka. 

Tel. 604 705 188.

Prodám kombinovaný sporák s horkovzdušnou 

troubou a elektrickou jiskrou u plynových hoøákù. 

Nabídky na 776 645 040.

2Prodám byt 1+1 v Roztokách, Braunerova ul., 46 m , 

tel.:777 755 604

Prodám zachovalý šicí stroj zn. Singer s el. ovládáním - 

cena dohodou - a gramofonové desky 78 otáèek - asi 70 ks - 

pro sbìratele. Tel. 220 910 489, 603 445 769.

•••••

•••••               

•••••               

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Koupím zahrádku - i po povodni, hlavnì levnì - do 10 tisíc, 

do osobního vlastnictví, v Žalovì nebo v Roztokách. 

Tel. 721 936 875.

Koupím v Roztokách byt 3+1, popøípadì vìtší 2+1. 

Tel. 606 260 545.

Koupím byt 2+1 v Roztokách u Prahy nebo vymìním 2+1 

v Roztokách ve 4. patøe za stejný byt 2+1 v pøízemí 

(pro starší osobu). Tel. 736 674 553.

Koupím stavební pozemek v lokalitì Roztoky 

do 1 mil. Kè nebo domek s pozemkem do 2 mil. Kè. 

Tel. 731 167 381.

2Koupíme starší byt nad 65 m  nebo menší domek 

v Roztokách nebo Únìticích. I pøed rekonstrukcí. 

Jana Matušková 731 435 606,

 Radan Kaderka 724 238 229

Dlouhodobì pronajmu novostavbu RD v Žalovì 

(Na Panenské II). Telefon, internet, TV satelit, alarm, 

venkovní bazén, garáž, kuchyòská linka, vestavìné 

skøínì, jinak nezaøízený. Informace na 

tel. è. 606 617 327.

Pronajmu 1+kk v Roztokách. Tel. 220 912 381.

2Pronajmu nebytový prostor - kanceláøe cca 50 m  

v Roztokách u Prahy se sociálním zaøízením. Možno využít 

i jako sklad. Kousek od námìstí v Roztokách. 

Tel. 603 703 426.

Pøenechám za odvoz zachovalou šatní skøíò a peøiòák svìtlé 

barvy. Volejte na tel. 233 910 403 po 19. hodinì.

Sbìratel koupí staré obrazy, sošky, hodiny a hodinky. 

Tel. 774 193 640.

Vypomohu starším osobám v domácnosti s nákupy, 

úklidem, praním a žehlením prádla. Velmi svìdomitá, peèlivá, 

spolehlivá. Tel. 608 067 485.

VŠ 187/87/33, sportovec, koupí banánovou škodovku. 

Tel. 603 549 381. Zn.: Ve dvou se to lépe táhne.

Hledám uèitele hry na piano. Tel. 777 036 064.

•••••               

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••
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Dnes uvádíme pouze nìkolik údajù :

Celá situace se vyhrotila koncem minulého školního roku, kdy 

rodièe i uèitelé vyslovili výraznou nespokojenost se zpùsobem 

vedení školy. Tato nespokojenost vyústila u nemalého poètu 

rodièù až v pøevedení dìtí na jinou školu. Celkový pokles 

(nikoliv pouze odchod) poètu dìtí v jednotlivých tøídách od 

30.6.2004 do 1.9.2005 (tzn. za 14 mìsícù) je minimálnì 57 

žákù.

Nelze akceptovat liknavost, s jakou byl zjiš•ován skuteèný stav 

odchodu žákù, ani výmluvy, že nejsou informace o žácích kteøí 

odcházejí a kteøí se zapisují již do 1. tøídy na jinou školu. Z § 36 

a § 49 školského zákona jednoznaènì vyplývá, že øeditel školy 

mìl informace o všech dìtech, které se zapsaly na jinou školu, 

už v bøeznu, a o všech dìtech, které odešly na jinou školu, 

nejpozdìji první týden v záøí. 

Zkrácené chronologické shrnutí co se kdy událo:

Èerven 2005

-uèitelé informovali zøizovatele o situaci ve škole

-Vyjádøení Rady mìsta (dále RM): RM reflektuje vznesené 

kritické pøipomínky k práci øeditele základní školy, neshledává 

však žádné zákonné dùvody (ve smyslu školského zákona) 

k jeho odvolání.

Èervenec 2005

-Petici rodièù è.1 podepsali rodièe 130 žákù a dalších 100 

sympatizantù z øad obèanù mìsta Roztoky

Srpen 2005

-RM schvaluje, aby mìsto požádalo Èeskou školní inspekci 

o bezodkladné provìøení situace ve škole, jako podklad pro 

další øešení.

Záøí 2005

-RM ukládá vedení ZŠ, aby se ve spolupráci se školskou radou a 

školskou komisí zabývalo pøíèinami odlivu žákù z roztocké 

školy a pøedložilo ZM analýzu tohoto jevu. Tato analýza nebyla 

do dnešního dne zastupitelstvu  pøedložena. 

Listopad 2005

-Další avizované odchody uèitelù

Prosinec 2005

-Petici rodièù è.2 podepsalo 600 rodièù a sympatizantù, èímž je 

zøejmé, že v oèích veøejnosti je situace na základní škole 

vnímána velmi kriticky

-RM se seznámila s peticí obèanù, rodièù a zákonných zástupcù 

žákù ZŠ Roztoky doruèenou MÚ dne 9.12.2005 (èj. 2933), 

zvážila kritickou interpersonální situaci školy i nepøíznivý 

NÁZORY, OHLASY, KOMENTÁØE

Základní škola v Roztokách 

- pùl roku od 1. petice 

V minulém èísle Odrazu jste se na tomto místì mohli seznámit 

s peticí rodièù è. 2 požadující bezodkladné øešení kritické 

situace ve škole. Tuto petici podepsalo 600 rodièù 

a sympatizantù. Protože jsme byli ujiš•ováni, že kompetentní 

orgány tuto situaci øeší, zdrželi jsme se jakýchkoliv komentáøù. 

K odpovìdi mìstské rady, která zpochybòuje jednotlivé body 

petice velmi povrchním zpùsobem a odchod pana øeditele 

interpretuje takøka jako akt pomsty rodièù, kteøí nejsou 

kompetentní se vyjádøit k úrovni výuky na ZŠ v Roztokách, 

a kterou jsme podle našeho mínìní obdrželi po zákonem 

stanovené lhùtì, se vyjádøíme podrobnìji v nejbližších dnech.

Kvalifikovaná uèitelka angliètiny nabízí v Roztokách výuku 

pro malé skupinky studentù. Zvláštì vhodné pro žáky vyšších 

roèníkù základní školy. K. de Joode, tel. 603 206 498, 

e-mail: 233910750@iol.cz.

Hledám pro svoji 80letou mámu, fyzicky i psychicky 

zdatnou, spoleènici nebo spoleèníka na delší 

procházky po okolí i Prahou. Tel. domù 220 910 786, 

mobil 605 151 446

Hledám uplatnìní v administrativì (i na živnostenský list). 

Flexibilní, spolehlivá. Tel. 608 067 485.

Hledám pronájem garáže v horních Roztokách, 

nejlépe ul. 17. listopadu. Tel. 220 910 761 (veèer).

Hledám pronájem garáže nebo místa v garáži pro 

parkování motocyklu. Tel 606 656 811.

Hledám práci na vedlejší pracovní pomìr, nejlépe úklidy 

domu v okolí Prahy 10 - Hostivaø a Vršovice. 

Tel. 776 645 040.

Pohlídám Vaše dítì (i na ŽL). Praxi a doporuèení 

mám. Spolehlivá, peèlivá, flexibilní. 

Tel. 608 067 485.

Prosím, kdo mi poradí nejlevnìjší pøímé pøipojení 

k internetu v Roztokách - ne pøes Telecom. 

Dìkuji pøedem za informaci na tel. 604 627 868.

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••
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obraz školy v oèích veøejnosti a vyzývá øeditele ZŠ Mgr. 

J. Vodu, aby zvážil své další setrvání ve funkci a své rozhodnutí 

písemnì sdìlil RM nejpozdìji do 31.12.2005.

-Øeditel školy neshledává dùvod k odstoupení ze své funkce

Leden 2006

Se svým stanoviskem koneènì pøichází i školská rada, která 

pøijala k situaci v základní škole usnesení:

Školská rada se domnívá, že situace ve škole je natolik 

neuspokojivá, že nutným prvním krokem k nápravì je 

rezignace pana øeditele Mgr. J. Vody. 

(5 pro pøijaté usnesení, 1 se zdržel).

Podle posledních informací je pøed podpisem dohoda s panem 

øeditelem, která má situaci vyøešit. Protože se však obáváme, že 

bude øešit jen a pouze odchod pana øeditele, chceme upozornit 

na následující skuteènosti, které pokládáme za klíèové od 

poèátku :

· Dùvodem vzniku petice byly mimo jiné obavy o kvalitu 

výuky, které pramenily ze zhoršující se interpersonální 

situace, jinak øeèeno obavy z odchodu dobrých pedagogù 

kvùli zásadním neshodám s panem øeditelem. 

· Proto pøedpokládáme, že dohoda má na pamìti, že pokud 

bude pan øeditel ve funkci do konce školního roku, bude 

ještì nìkolik mìsícù v nadøízeném postavení vùèi tìm 

pedagogùm, kteøí se mu dokázali postavit. A to vèetnì pana 

uèitele Cihláøe, který poté, co první petice vyznívala do 

ztracena, øešil neúnosnou situaci návrhem své rezignace, 

aby upozornil na pøetrvávající problémy ve škole. 

· Velmi tìžko si na základì svých osobních zkušeností 

dovedeme pøedstavit formu další spolupráce mezi panem 

øeditelem a tìmito pedagogy, pokud mìstská rada 

nepodnikne konkrétní opatøení k jejich ochranì a nestanoví 

kompetentní dozor a regule nutné pro chod školy do doby 

nástupu nového øeditele. Nepodezíráme pana øeditele ze 

špatných úmyslù, ale tato opatøení by mìla být i v jeho zájmu 

· K situaci pana uèitele Cihláøe a nìkterých dalších pedagogù 

chceme øíci následující: vážíme si osobní odvahy tìch, kteøí 

se postavili v nerovném boji svému nadøízenému ve snaze 

upozornit na problémy, které se po pùl roce argumentací 

a vytrvalého tlaku veøejnosti ukázaly jako skuteèné 

a mìstská rada uznala nakonec odchod pana øeditele za 

nutný. Komu jinému bychom asi mìli svìøit výchovu našich 

dìtí, než takovým lidem? Dnes je ovšem situace následující: 

podle pana øeditele pan Cihláø prostì podal výpovìï a pan 

øeditel situaci obratem øešil pøijetím nového pedagoga na 

jeho místo. A tak mùže dojít k tomu, že èlovìk, který 

podnítil zájem mnohých z nás na øešení situace, prostì 

pøijde o zamìstnání a my se obáváme argumentace, že si to 

vlastnì zpùsobil sám a není v silách mìstské rady v tomto 

smìru cokoli zmìnit. Nemyslíme si to. Dál trváme na tom, 

že existují možnosti, jak eliminovat kroky podniknuté 

panem øeditelem, a jsou plnì v rukou mìstské rady. 

Oèekáváme netrpìlivì, jakým zpùsobem mìstská rada 

dokáže ošetøit požadavky obou peticí a odstranit následky 

toho, že ještì pùl roku po prvé petici je pan øeditel ve své 

funkci a zøejmì v ní ještì nìjakou dobu setrvá. Odpovìdnost 

rady mìsta za situaci pedagogù je víc než zøejmá, a tudíž by 

mìla pøejít z pozice nestranného arbitra do pozice, která jí 

spíše náleží, tj. pozice toho, kdo za situaci nese plnou 

zodpovìdnost a je jeho povinností situaci na ZŠ 

v Roztokách vyøešit rychle a profesionálnì. Jde totiž 

o pracovní prostøedí našich dìtí. Závìrem chceme 

zdùraznit, že ve své snaze o zlepšení situace na ZŠ 

v Roztokách chceme dále pokraèovat dùsledným 

sledováním konkurzního øízení na místo nového øeditele 

a tlakem na øešení souèasné situace pana uèitele Cihláøe 

a ostatních pedagogù. 

Jménem petièního výboru

J.Blažek, S.Blecha, 28.ledna 2006

Škola, petice etc.

Mìstská rada se školní krizí zabývá v podstatì nepøetržitì od 

léta 2005. Zatímco v èervnu 2005 jsem byl sám (èásteènì 

podporován starostou) se svým pomìrnì radikálním názorem, 

že øeditel Jan Voda není pøes své nesporné úspìchy pøi 

modernizaci školních budov dobrým komunikátorem se svými 

podøízenými a také s rodièovskou veøejností, o pùl roku pozdìji

tento názor sdílela již nadpolovièní vìtšina rady.

Poté, co v létì pan øeditel zmínìnou krizi ustál, chtìl jsem vìøit 

tomu, že se situace uklidní. Nikterak jsem se do vìci nemíchal, 

neglosoval ji, s vìdomím svého pøedchozího zásadního 

angažmá na stranì uèitelù.

Souèasná dohoda øeditele a starosty o tom, že øeditel školy 

k poslednímu èervenci ze své funkce odejde, je pøijatelným 

øešením. Spoluobèanùm, kterým se zdá, že vedení mìsta celou 

dobu jejich podnìty ignorovalo, si dovoluji pøipomenout, že

- dosažené øešení se rodilo nelehce. Obci vládne koalice, která 

nemá unifikované názory a ve které se o mnoho vìcí vede 

korektní, ale tvrdá pøe. Jako ostatnì v každé koalici. 

- jakkoliv se naše názory na další angažmá pana øeditele lišily, 



koneèné rozhodnutí mìl v ruce témìø výhradnì on sám. 

Vedení mìsta nemìlo zákonné dùvody, které by mu umožnily 

øeditele odvolat. Opakovanì konzultovalo tento problém 

s právníky, kteøí tvrdili totéž. 

- citlivì vnímám problém odchodu kolegy Ivo Cihláøe. Podal 

výpovìï sám a pan øeditel se rozhodl jeho místo obsadit 

jiným uèitelem. Potud vše v normì. Slovo norma se ale lehce 

pøekulí do slova normalizace. Ivoš Cihláø odešel v konkrétní, 

abnormální situaci, kterou on sám i øada rodièù chápe jako 

krizovou. Vìøím, že bude-li nový øeditel seznámen se situací, 

mùže mu - podotýkám, že rozhodnì bez nátlaku 

a jakéhokoliv podmiòování! - místo nabídnout znovu. Této 

možnosti nahrává i fakt, že za Ivo Cihláøe není v souèasnosti 

kvalifikovaná náhrada, nebo• pedagog, který za nìj mìl 

nastoupit v Roztokách, tak neuèinil. Od odcházejícího 

øeditele by bylo gestem dobré vùle, gestem jistì s povdìkem 

kvitovaným p. t. uèitelským sborem i veøejností, kdyby 

kolegu Cihláøe pøijal zpìt.

Nerad bych z Ivo Cihláøe dìlal modlu, ale jeho angažmá 

napøíklad v mimoškolní práci s dìtmi bdivuji a bylo by vìru 

škoda, kdyby se z jeho nasazení mìla tìšit jiná škola! Možná 

není král lejster a ouøedních vyhlášek, ale umí vsednout do 

kánoe èi stoupnout na lyže a vyrazit se svými svìøenci na 

výpravu. A hádejte, èeho si dítka víc považují a co je pro nì 

pøínosnìjší? Tady malé odboèení. Škola je útvar svého druhu. 

Právì proto, že nejde o fabriku, mám za to, že pøítomnost 

alespoò jednoho Roztoèáka èi Žalováka ve vedení (obvykle 

tøíèlenném) není tak docela od vìci. Nerad bych byl obvinìn 

z laciného lokálpatriotismu, ale znalost nìkterých roztockých 

„specifik“ by možná pro pøíští vedení školy nebyla zcela 

k zahození.

Lehce se dotknu financování školy. Souèasný øeditel dokázal 

pøes zmínìné peripetie mocnì bušit na obecní pokladnu. 

Pomìrnì úspìšnì. Spoluobèany, kteøí budou mít pocit, 

že zastupitelstvo „lije“ do školy i pøes to všechno málo, 

prosím, aby stáli nohama na zemi. Silnice, chodníky, obecní 

zeleò, prastaré vodovodní øady, chod úøadu, dostavba nové 

mateøské školy, spolky - co kapitola, to náøek,øev a úpìní 

ze všech stran! Penìz nebude hned tak dost, podoba rozpoètu 

se tvoøí v zatupitelstvu také klopotnì a je vždy 

kompromisem.

Na závìr si snad mohu dovolit povzdech. Poslední dva roky 

jsou v naší obci opravdu hodnì horkou sezonou. Roztomilá 

byla proto glosa jednoho z „novousedlíkù“, obèanù, kteøí si 

pøišli pøed Vánoci øíci své k názvu ulic. Jejich dotaz, volnìji 

interpretován, znìl, zda je obecní zastupitelstvo dosazeno 

parlamentem. Není, øíkám s úsmìvem, zapla• Prozøetelnost, 

není! Nemá, øíkám už smutnì, ani platy, které by se jen 

v náznaku, pøiblížily tìm parlamentním. Nejsme, zastupitelé 

ani radní, urèitì sborem holubic, ale pøeci jen - nedala by se 

obèas pøiznat i dobrá vùle a snaha? Tak obecnì,na koalici èi 

opozici nehledì... Vím, že petice se nepíší proto, aby nìkoho 

chválily, že ze stejného dùvodu se netoèí ani televizní reportáže 

a netisknou kritické èlánky v novinách. Pokud alenìkdo trpí 

pøedstavou, že do zastupitelstva malomìsta R. èlovìk 

kandiduje z rozmaru a veden snahou konat permanentnì zlé 

skutky a blbá rozhodnutí, to vše cca 4 celé pracovní dny 

v mìsíci (bìžný zastupitel a radní) pevnì vìøím, že si to dotyèný 

v nejbližších volbách vyzkouší také.

Tomáš Novotný

Ne diskusní fórum, 

ale kroužek

Když jsme pøed pùl rokem spustili na internetových stránkách 

mìsta diskusní fórum, mìl jsem trochu obavy z toho, jak 

stránky zaplaví stovky pøíspìvkù, vìcných i jedovatých, a jak 

nebudu staèit na nìkteré podnìty vùbec reagovat. 

Po pùl roce - a po tøech letech na místostarostenském postu - 

jsem si o veøejnosti udìlal už jiný obrázek. Chová se jako 

sopka. Nejdøíve se dlouho šíøí podzemím otøesy, nespokojené 

brumlání a pøíznaky blížící se exploze, pak nastane hodina H 

a na náves (nebo do zasedací místnosti na schùzi zastupitelstva) 

se vyrojí dokonce i ti, kteøí jinak zùstávají ukryti za tøemi 

zámky svých domù, a pak vlna zase rychle opadne a vydrží jen 

dvì skupinky - ti, jichž se vìc osobnì a bezprostøednì týká, 

a pár lidí, pro nìž jsou spor, diskuse èi obsah pøípadu urèitým 

druhem zábavy.

Takhle probíhala vìtšina loòských petièních akcí a stejným 

vývojem prošlo i diskusní fórum na internetu. V srpnu 2005 

se bìhem dvou, tøí týdnù objevilo mnoho desítek pøíspìvkù, 

pøed Vánocemi diskuse témìø utichla a nijak zøetelnì 

neožila ani v novém roce. Poèet pøispìvatelù se omezil na snad 

desítku nejvìrnìjších a okruh témat na dopravu na Solníky, 

nìkteré nové stavby ve mìstì a obèas si nìkdo vzpomnìl na 

mateøské školy nebo zareagoval na èlánek z Odrazu. Ani nová 

školní petice, ani na radnici a v zastupitelstvu tak ostøe 

formulované støety kolem odchodu øeditele základní školy, ani 

pokraèující zkoušky filtraèních zaøízení penicilínky 

s neblahými prùvodními jevy, nic z toho zájem o diskusi 

nepodnítilo...

Nejsem skeptik a nevykládám si to jako apatii veøejnosti, spíše 
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jako výsostnì pragmatickou úvahu, z níž vyjde, že náprava 

nevede cestou virtuálního svìta poèítaèových sítí, ale osobního 

jednání s úøedníky radnice èi pøedstaviteli samosprávy, 

podáním podnìtu zastupitelstvu èi radì mìsta. A neobávám se 

ani toho, že by se o vìcech veøejných nediskutovalo. 

Jen se hlavní Hyde Park pøesunul z hodinových front pøed 

druhdy jedinou roztockou samoobsluhou do nabitých autobusù 

a samozøejmì do hospod a restaurací. Jen si - pøi pohledu 

na novì svítící fasádu restaurace Na Vrškách - nejsem 

vùbec jist, zda existuje pøímá úmìra mezi stále pøíjemnìjším 

a èistším prostøedím roztockých restaurací a kultivovaností 

debaty nad pátým, šestým, sedmým, a tìmi dalšími pùllitry.... 

I když i tam se mùže objevit nápad, který by nemìl zùstat na 

úètu èíšníka.

Jaroslav Huk

Lékaøi bez bariér

Tak pøece lidé ètou Odraz! Pøesvìdèil jsem se o tom po 

minulém vydání, kdy mì zaèali atakovat doktoøi. Právem. 

Když jsem psal o otevøení dìtského støediska v Havlíèkovì 

ulici, chtìl jsem zdùraznit, jak užiteèný poèin to byl, zvláš• ve 

mìstì, kde dospìlí se sníženou pohyblivostí nemají šanci 

navštívit praktického lékaøe, který by mìl upravený vstup 

pøimìøenì jejich možnostem. Jenže nìco jsem napsat chtìl 

a nìco jiného skuteènì napsal. Vypadlo jedno dùležité slovo 

„praktického“ a rázem jsme osoèil všechny specialisty, kteøí 

bezbariérové vstupy dávno mají. Nìkteøí se mi ozvali sami, 

v pøípadì jiných mi chybu pøipomnìli jejich pacienti.

Pan MUDr. Zdenìk Trefný mi napøíklad napsal (a požádal 

o otištìní v Odrazu) tohoto textu:

Dne 18. 6. 2003 stavební úøad Roztoky zkolaudoval 

bezbariérovou stomatologickou ordinaci v Roztokách, 

Jiráskovì ulici 629 (všechny novì zøízené ordinace musí být 

bezbariérové). Od zahájení provozu prošly touto ordinací tisíce 

pacientù i hendikepovaných! Vìtšina z nich si pøístup do 

ordinace pochvaluje. Dluhem mìsta zùstává mìstský chodník 

pøed vchodem. Žádost o dlažbu má pan starosta Boloòský na 

stole od 16. 5. 2003, rada mìsta od 3. 11. 2003. Jedná se asi 

o dva metry ètvereèní. Snad se hendikepovaní pacienti 

chodníku od mìsta nìkdy doèkají.

A tak jsme se s kolegou Víchem pokusili doplnit soupis 

roztockých lékaøù všech specializací o to, do jaké míry k nim 

mají pøístup lidé se špatnou pohyblivostí.

Takže vìzte, že lidé s omezenou pohyblivostí se bezpeènì 

mohou dostat do ordinací

MUDr. Kateøiny Drábkové, praktické lékaøky, RHG, Tiché 

údolí 143,

MUDr. Jany Homolové, praktické lékaøky, Dobrovského 178,

MUDr. Soni Šalamonové, dìtské lékaøky, Havlíèkova 713,

MUDr. Zdeòka Preclíka, kožního lékaøe, Øachova 486,

MUDr. Daniely Vaculíkové, ušní, nosní a krèní, Masarykova 

526,

MUDr. Pavly Barvíøové, foniatrie, Lidická 1734,

do všech ambulantních ordinací v nemocnici RHG v Tichém 

údolí

a také do lékárny na Masarykovì ulici 526.

Brzy se k nim pøipojí ordinace prof. Kordaèe v Jungmannovì 

ulici.

Omlouvám se pro jistotu všem lékaøùm, na které jsem v tomto 

seznamu zapomnìl, a zároveò prosím i ty, kteøí Odrazu o své 

ordinaci dosud nedali vìdìt, aby se mi ozvali - telefonicky (220 

400 213), e-mailem, nebo vzkazem do schránky. Rád pøedám 

dobré zprávy všem spoluobèanùm, nemocným i zdravým.

Jaroslav Huk
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