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PROLOG

Bouøka vyèistila vzduch

Rada mìsta a posléze i zastupitelstvo projednalo a pøijalo 

výsledky mých témìø ètyømìsíèních jednání s vedením VUAB 

Pharma a.s. a Hydria s.r.o. o spoleèných závazcích pøi 

provozování mìstské èistírny odpadních vod.

Pro vìtšinu ètenáøù to je zøejmì téma trochu odtažité, ale v  tomto 

pøípadì doporuèuji èíst dál, nebo• se jedná o causu, která 

v pøíštích 5 letech (pozitivnì) ovlivní výdaje obce i každého z  nás 

za vodné a stoèné.

V Roztokách je cena stoèného ovlivòována vzájemnými 

ekonomickými vazbami mìsta a farmaceutické továrny (nyní 

VUAB Pharma), danými zejména výší finanèního pøíspìvku 

mìstu za doèiš•ování prùmyslových odpadních vod v mìstské 

ÈOV. Na tom byla vlastnì založena základní filozofie projektu 

spoleèného èištìní odpadních vod, pro které se oba subjekty 

rozhodly v letech 1998/9. Na základì této dohody byla 

rekonstruována mìstská èistírna odpadních vod (nákladem 

celkem 114 mil. Kè) tak, aby nejen pokryla rostoucí potøeby 

mìsta, ale byla schopná doèiš•ovat i prùmyslové odpadní vody. 

Tento projekt se zdál racionálnìjší než výstavba dvou 

samostatných èistíren, a to nejen z hlediska technologického, ale i 

prostorového (v bezprostøedním sousedství roztockého zámku). 

Tento zámìr mìl (a má) i dvì nevýhody, a to jednak výraznì vyšší 

investièní náklady ze strany mìsta, a dále velkou závislost mìsta 

na objemu zneèiš•ování prùmyslových vod a tedy fungování 

výrobního procesu v továrnì. Utlumení výroby se okamžitì 

projeví na vyšších nákladech MÈOV, protože tzv. fixní náklady, 

které tvoøí skoro 80 % provozních nákladù MÈOV, zùstávají 

stejné i pøi výrazném poklesu využití èistírenské kapacity. Cena 

stoèného se tedy odvíjí i od množství doèiš•ovaných odpadních 

vod z VUAB.

Aby mìsto nepøišlo zkrátka z hlediska náhrady vyšších 

investièních nákladù výstavby spoleèné MÈOV s technologií 

deep shaft, bylo dohodnuto, že tyto vyšší náklady budou postupnì 

bìhem 10 let „odmazávány“ formou pronájmu MÈOV továrnì za 

úèelem doèiš•ování odpadních vod. Tento každoroèní pøíspìvek 

mìl sloužit k umoøování splátek komerèního úvìru, který si mìsto 

muselo vzít, aby bylo schopné tuto ÈOV s kapacitou 24 tisíc 

ekvivalentních obyvatel realizovat. Tento dohodnutý systém 

fungoval od roku 2000 na základì systému bohužel velmi volnì 

formulovaných smluv, a to až do podzimu 2005, kdy nový 

vlastník továrny (Chemoprojekt) tyto smlouvy provìøil, odhalil 

v nich právní skuliny a nepøesnosti a pøi jednáních o cenì 

vodného, stoèného a nájemného na rok 2006 dal zcela 

jednoznaènì najevo,. že co není ve vzájemných závazcích pøesnì 

definováno, bude nadále považovat za neprùkazné 

a nevymahatelné. Požadoval také okamžité ekonomické 

„narovnání ceny“ stoèného podle skuteèné míry zneèištìní vod 

z výroby VUAB. To se totiž za posledních nìkolik let výraznì 

zmìnilo (z 60 % na 32 %), nebo• byla mj. zastavena výroba 

efedrinu a zlepšena efektivita pøedèištìní prùmyslové ÈOV 

VUAB. Zde neberu z úvahu havarijní situaci v druhé polovinì 

loòského roku, kdy míra zneèiš•ování byla jen kolem 20 %.

Nepovažuji za vhodné po uzavøených jednání veøejnì rozkrývat 

obsah právních námitek a ekonomických požadavkù, omezím se 

jen na konstatování, že šlo o jednání velmi tvrdá, argumentaènì 

obtížná a z vìcného hlediska složitá, když v jejich poèáteèní fázi  

hrozilo celkové zhroucení fungujícího systému vzájemných 

plateb, s tìžkým dopadem na obyvatele ve výši stoèného 

i v propadu výše nájemného ve prospìch mìsta. S ohledem na 

koneèný výsledek musím dodat, že jednání byla i korektní, nebo• 

vedla k dohodì a pozitivnímu výsledku.

Mìstu se podaøilo doložit fakt, že v roce 1998 se mohlo 

rozhodnout i pro samostatnou ÈOV s daleko menšími 

investièními náklady. Musel být ovšem autorizovanou firmou 

zpracován kvalifikovaný odhad nákladù výstavby této 

hypotetické samostatné èistírny s klasickou technologií (pro 

15 tis. EO), na jehož výši se pak všechny smluvní strany musely 

i shodnout, pøestože se jejich názory zpoèátku diametrálnì lišily. 

Bylo nutno vzít v potaz i konkrétní úspory, které naopak realizací 

projektu spoleèného èištìní vznikly, a to jak na stranì mìsta, tak 

u tehdejší továrny ICN CR. Samostatná ÈOV by podle tohoto 

posudku šla realizovat za 73,5 mil. Kè, vèetnì úrokù z úvìru za 

76 mil. Kè. Hypotetická úspora oproti výstavbì deep shaftu byla 

tak uznána ve výši 38 mil. Kè. To je cena, kterou mìsto vynaložilo 

navíc ve prospìch projektu spoleèného èištìní. Potom bylo nutné 

dohodnout, že mìsto má morální právo požadovat tento rozdíl od 

továrny zpìt. I to se nakonec po složitém vyjednávání podaøilo, 

a tento rozdíl bude mìstu skuteènì vyplacen v roèních splátkách, 

a to do roku 2010, pøièemž jsou do tohoto závazku zahrnuty 

i platby realizované již v letech 2000-5. Pro pøíštích 5 let jde  

o pøíjem mìsta ve výši 22 mil. Kè. 

Došlo i k rozumné, kompromisní dohodì v oblasti ceny stoèného, 

které vzroste pro rok 2006 (s úèinností od 1.4.) jen o 1,94  Kè, což 

v podstatì odpovídá vyšší cenì energetických vstupù.

V návaznosti na dosažená vyjednávání pak byla cena vodného 

i stoèného pro letošní rok zastupitelstvem schválena ve výši 

45,62 Kè/m3. Je to sice o nìco více, než v Praze, kde  platí cena 

44,38 Kè/m3, ale podstatnì ménì, než v dalších sousedních 

lokalitách, napø. na Praze- východ (58,38 Kè/m3), na okrese 

Mìlník (53,70 Kè/m3), v obcích spravovaných Støedoèeskými 

vodárnami (56,66 Kè/m3). Pro úplnost je tøeba dodat, že období 

„gentlemanských dohod“ skonèilo a pro každý další kalendáøní 

rok budou muset probìhnout nová vyjednávání o cenì vodného 

a stoèného a je tøeba pøedpokládat, že cena se nebude snižovat,  

spíše naopak.

Mìsto se také bude muset v pøedstihu zabývat situací, která 

nastane po roce 2010, kdy skonèí platnost smluv, a tedy 

i vzájemných závazkù mezi mìstem a VUAB. Mìsto si bude 
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ZPRÁVY Z RADNICE

zprávy z radnice

Zima bez konce

Už jsme tomu odvykli... Leden tøi stupnì pod normálem (Praha-

Karlov s prùmìrnou teplotou -3,7°C a Praha-Ruzynì -5,3°C) a po 

celkem normálním únoru mimoøádnì studený bøezen. Takovou 

vánici, jaká se spustila v noci z 11. na 12. bøezna, už dávno na 

sklonku kalendáøní zimy nepamatujeme a následný 

osmistupòový mráz je v pùlce bøezna také výjimeèný. 

Dvaceticentimetrová porce snìhu se bezpeènì držela i následující 

týden, kdy se ani pøes den teploty vìtšinou nedostaly pøes nulu 

a slunce se témìø neobjevilo. Další docela slušná chumelenice 

spustila pøi teplotì okolo nuly 22. bøezna. Jaro se pøihlásilo 

prudkým oteplením až souèasnì s nástupem letního èasu, což se 

letos stalo 26. bøezna, a 27. bøezna zlomila teplota dvousetletý 

rekord, v Praze namìøili skoro 21°C. Pak se sice mírnì ochladilo, 

ale následky náhlého jara se dostavily velmi záhy.

Opìt velká voda

Na bilancování je ještì bohužel asi pøíliš brzy, ale v Roztokách si 

prudké jarní tání naštìstí velkou daò nevybralo. Vltavu udržela 

kaskáda v relativnì rozumné hladinì, pøi prùtoku kolem 1400 
3m /s, což ovšem staèilo na zastavení dopravy od Dejvic. Slabé 

místo, které neodstraní ani úprava vozovky v Sedlci, bylo pøi 
31300 m /s zaplaveno vodou a autobusy zamíøily pøes Únìtice. 

Záhy zaèala v Únìticích kolabovat doprava, a tak se všichni 

aspoò pøesvìdèili, jak to bude vypadat pøi plánované objížïce pøi 

rekonstrukci Roztocké ulice v Sedlci. Mimochodem - osud této 

rekonstrukce je v souèasnosti (1. dubna) krajnì nejistý. ROPIDu 

nikdo neuhradil peníze na zvýšené náklady na okružní dopravu 

a údajnì chybí i podstatná èást penìz na samotnou realizaci díla, 

a tak by na termín 18.dubna jako zahájení akce asi nikdo v tuto 

chvíli nevsadil ani jednu korunu èeskou.

Inspekce ve škole

Èeská školní inspekce se po mnoha urgencích pøece jen do naší 

základní školy dostavila. Ve tøetím bøeznovém týdnu provedla 

šetøení „na místì“, zkontrolovala všechny formální náležitosti, 

navštívila nìkolik hodin, provìøila hospodaøení. S výsledky 

budeme seznámeni bìhem nìkolika týdnù.

Diskusní fórum ožilo

Po nìkolika mìsících, kdy nìkteré rubriky diskusního fóra na 

internetových stránkách mìsta úplnì osiøely, a na ostatní obèas 

nìco napsalo pár nejvytrvalejších, se zaèaly pøíspìvky, hlavnì 

v rubrice o stavební èinnosti ve mìstì, dopravì i v reakcích na 

Odraz rojit po desítkách. Zásluhu na tom však bohužel mìlo i pár 

jedincù, jejichž jediným cílem bylo nadávat. Když to pøesáhlo 

míru slušnosti, požádal jsem o zásah administrátora stránek, na 

stránkách se objevila výstraha a nìkolik nejsprostších výpadù 

skonèilo v elektronickém koši.

Zubní pohotovost

má opravdu tel. èíslo 224 946 981, ale neprovozuje ji paní MUDr. 

Cimpová. V loòském Odrazu (10/2005) se v lékaøském pøehledu 

nám podaøilo zakamuflovat pohotovost do kolonky k paní 

doktorce Cimpové, a ta od té doby musí èelit neodbytným 

žadatelùm o zásah. Takže - až vás rozbolí zuby, zavolejte 

224 946 981, ale nechoïte za paní MUDr. Cimpovou. Zubní 

pohotovost pro naši oblast pùsobí v Praze ve Vladislavovì ulici.

Fotky z vítání obèánkù

Pokud jste si ještì nevyzvedli fotografie z loòského vítání 

obèánkù (21. øíjna 2005), zastavte se u paní Vyšehradské na 

matrice mìstského úøadu (vedlejší budova, Jungmannova 1020. 

Má jich tam poøád balík a bylo by škoda nemít takový okamžik 

v rodinném albu.

Volby se blíží...

Termín voleb do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR je již 

stanoven a do dne D zbývají necelé dva mìsíce. Již nyní proto 

upozoròujeme, že volebních okrskù zùstane sice šest, ale 

rozdìlení ulic mezi nì bude v nìkterých pøípadech zmìnìno. 

Zmizí dìlení ulic mezi dva okrsky - každá ulice bude jako celek 

pøiøazena pouze k jedinému okrsku. Pøesný rozpis ulic pøineseme 

v kvìtnovém Odrazu.

vybral J. Huk

Polární noc, má zvláštní moc...

Nedejte se mýlit, to není nìjaké Grónsko, neøkuli základna 

k dobytí Severního pólu, ale park na Tyršovì námìstí. Pøi výživné 

nadílce snìhu, která zalehla naše malomìsto druhý bøeznový 

víkend, uspoøádala partièka mladých spoluobèanù (jmenovitì 

Jan Koláø ml., Jan Koláø st., Jindøíšek Kozlovský a Renáta 

muset vytvoøit z odpisù rezervní fond, z nìhož bude schopné 

hradit obnovu technologie i pøípadné opravy. Pokud bude fabrika 

dál vyrábìt a požadovat doèiš•ování odpadních vod, vytváøel by 

se rezervní fond z plateb za tuto službu. V každém pøípadì v roce 

2010 bude mít mìsto k dispozici moderní MÈOV s dostateènou 

kapacitou pro novou výstavbu v Roztokách i pøilehlých obcích. 

Pøipojením dalších obyvatel se i podstatnì sníží závislost mìsta 

na objemu zneèištìných vod VUAB. 

Jak se øíká, „všechno zlé je pro nìco dobré“. Toto obtížné 

vyjednávání, které bezesporu stálo všechny úèastníky mnoho sil 

a èasu, pøispìlo k vyjasnìní všech technologických 

i ekonomických aspektù projektu spoleèného èištìní technologií 

deep shaft a nikdo je už nebude moci v budoucnu zpochybòovat.  

Budou uzavøeny zpøesòující dodatky platných smluv, které 

v reálných èíslech stanoví vzájemné finanèní závazky mezi 

mìstem a VUAB Pharma.

Stanislav Boloòský, starosta
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Koláøová ml.) veèerní párty v iglù! Bohužel jen jednu, protože 

nazítøí jim snìhový domeèek nìjaký zblblý (lední?) medvìd 

rozboural.

Letošní zima byla zkrátka plná pøekvapení!

Upozornìní pro obèany

Pøipomínáme obèanùm kontakt na mìstskou policii: 

tel. 602 666 458 nebo krizové èíslo Policie ÈR 158. Ve 

styku s veøejností nebude využívána již pevná linka MP.

Pes èerné barvy,

køíženec labradora s koženým, byl v Roztokách 30. 3. 

2006 nalezen v Roztokách na Tyršovì námìstí. Pes je 

exteriérovì hezký, mladý a pøátelský. Hledá svého 

majitele nebo nového pána.

Informace o psu obdržíte na tel. èíslech MÚ Roztoky 

(220 400 239, 220 400 264) nebo na mobilu mìstské 

policie (602 666 458).

Platba za odpady: prodlouženo!

Termín první splátky kapitaèní platby za odpady na rok 

2006 je prodloužen do 30. dubna 2006. 

Konzultace o dùchodech

Správní odbor MÚ Roztoky - oddìlení sociálních vìcí 

oznamuje všem obèanùm mìsta Roztoky i okolí, že ve 

støedu 19. dubna od 9.00 do 13.30 hodin bude ve velké 

zasedací síni MÚ Roztoky opìt probíhat konzultaèní den 

s vedoucí oddìlení dùchodù OSSZ Praha-západ paní 

Michaelou Prùšovou, s níž lze prodiskutovat otázky 

týkající se všech druhù dùchodù, jejich výpoètu a dalších 

vìcí související s problematikou dùchodového pojištìní.

za oddìlení sociálních vìcí 

Miroslava Kalinová

Mìsto Roztoky vyhlašuje výbìrové øízení na 

poskytovatele služeb spojených s provozem 

informaèních a komunikaèních technologií (ICT). 

Termín doruèení pøihlášek je do 28.4.2006 - 14 hod. 

Podrobnìjší informace lze vyzvednout osobnì 

v pracovních dnech, a to PO a ST 8 - 17.30, ÚT a ÈT 

8 - 15.30 a PÁ 8 - 14 hod. na adrese MÚ Roztoky, Nám. 

5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky v podatelnì (pøízemí MÚ).

Harmonogram provádìní mobilních 

sbìrù komunálního odpadu v r. 2006

Svoz objemného a nebezpeèného odpadu je plánován 

na 15.4. a 7.10.2006.

Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve 

dnech 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

Svoz komunálního odpadu ve dnech pracovního 

volna:

Ve dnech pracovního volna v roce 2006, a to 17. dubna 

(pondìlí), 1. kvìtna (pondìlí), 8. kvìtna (pondìlí), 

6. èervence (ètvrtek), 28. záøí (ètvrtek), 17. listopadu 

(pátek), 25. prosince (pondìlí) a 26. prosince (úterý) bude 

svoz komunálního odpadu zajištìn !! 

Josef Sládek, øeditel TS

Technické služby Roztoky pøijmou pracovníka na 

údržbu zelenì, požadujeme øidièský prùkaz skupiny B, 

další informace na tel. èísle 736 645 695.

Pryè s papíry z tøešòovky!

Nelíbí se vám, že je po jaøe tøešòovka, vstup do mìsta, podél 

silnice samý papír?

Pravda:okolí školy (tøeba ke 2.dubnu) hned tak netrumfne, tam 

nánosy svinstva pøekonávají veškerou pøedstavivost, ale stejnì. 

Všechny, kterým vadí nedùstojnost vjezdu do obce, zveme, aby 

nám ho pøišli pomoci vyèistit!

V pátek 21.dubna 2006 poøádají roztoètí tomíci druhý roèník 

jarního úklidu, na který vás srdeènì zvou!

Sejdeme se v 17. hodin na zaèátku tøešòovky, na rozcestí pod 

Hájem. Pytle etc. zajistíme. Akce potrvá zhruba 2 hodiny.

(ton,rub)

(jak, ton)
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Pøeèetli jsme si

v lednovém èísle èasopisu Dialogy (na stranì 4) naléhavou výzvu 

týkající se „velmi vážné a alarmující vìci“, k níž by mìla 

radnice zaujmout jasný postoj! Jde o incident mezi èleny Mìstské 

policie a neukáznìnými øidièi, který se odehrál 1. èervna 

loòského roku u restaurace U Šmucrù a které bylo vyšetøujícími 

orgány kvalifikováno jako napadení veøejného èinitele. Vìc 

pøevzaly orgány èinné v trestním øízení a v lednu dospìla causa 

k soudu. K soudnímu líèení jsem nebyl pozván, ani informován 

o jeho výsledku a nemohu tedy nijak komentovat tvrzení 

Dialogù, že pøedseda senátu konstatoval nezákonnost zásahu MP. 

Nicménì obrátil jsem se s písemným dotazem na okresní soud 

P-Z, který vìc projednává a pan samosoudce Mgr. P. V. mi sdìlil 

následující: ...“ vìc obžalovaných (obèanù, pozn. S. B.) nebyla 

dosud pravomocnì skonèena a z toho dùvodu není možné se 

jakkoliv vyjadøovat a zaujímat koneèná stanoviska.... snad jen 

vám mohu sdìlit, že zpráva neznámého pisatele (novinového 

èlánku, pozn. S. B.) je minimálnì pøedèasná. K žádosti o zaslání 

rozhodnutí sdìluji, že Mìsto Roztoky není úèastníkem trestního 

øízení, a proto mu není možno zasílat jakákoliv rozhodnutí, a• již 

pravomocná, èi nikoliv“.

Co dodat? Vlastnì asi nic. Snad jen to, že za obsah èísla 

a korektnost tištìných zpráv je odpovìdný šéfredaktor.

Stanislav Boloòský, starosta

Komise pro výbìr øeditele ZŠ jmenována
(z pátého letošního jednání RM 15. 3. 2006)

Zcela výjimeènì bez Alice Tondrové diskutovali radní nad 

záležitostmi mìsta a èasový limit 23.00 jim tentokrát nestaèil. 

Všechna dùležitá rozhodnutí a doporuèení zastupitelstvu však 

uèinili a rozøešili i pár pøípadù, které se táhly už øadu mìsícù.

Zaènu tím nejdùležitìjším: vyjednáváním s VUAB Pharma 

a firmou Hydria o vzájemných platbách a cenì stoèného. Jak 

jednání probíhala, to jste už jistì vycítili ze starostova prologu, 

sluší se dodat, že jeho neústupnost a pevnost spolu vìcnými 

argumenty i s tím, že mìsto už v minulých mìsících projevilo 

stejnou rozhodnost vùèi VUAB v pøípadu zápachu z výroby, 

vedly nakonec k tomu, že pravidla vzájemných plateb vymezená 

dosud jen „džentlmenskými dohodami“ pùjdou na papír. 

Smlouva èi smlouvy mezi mìstem, VUAB Pharma a firmou 

Hydria teprve spatøí svìtlo svìta a budou velkou výzvou pro 

právníky obou stran, ale principy byly dohodnuty:

- VUAB splatí mìstu v nájemném to, o kolik se mìstu jako 

investorovi prodražila výstavba èistírny odpadních vod 

sloužící mìstu i VUAB Pharma proti hypotetické možnosti 

stavìt èistírnu jen pro sebe a okolní obce (rozdíl zkalkulovaný 

firmou VRV a akceptovaný obìma stranami èiní celkem pøes 

38 mil. korun vèetnì již ICN / VUAB splacených zhruba 

16 milionù)

- roèní splátky budou øádovì 4 mil. korun (celá suma 38 mil. Kè 

bude splacena do roku 2010 vèetnì)

- ve smlouvì bude deklarován zpùsob dìlení pøímých nákladù 

na provoz mìstské ÈOV.

Tyto principy a výslednou smlouvu musí stvrdit ještì oba 

vrcholné sbory, tedy zastupitelstvo na stranì mìsta 

a pøedstavenstvo na stranì VUAB Pharma resp. firmy 

Chemoprojekt jakožto vlastník továrny.

Výše stoèného pro rok 2006 byla doporuèena zastupitelstvu ke 

schválení v souladu s návrhem firmy Hydria na 20,93 Kè za metr 

krychlový, tj. cca o dvì koruny více než loni. Celkem za vodné 

a stoèné zaplatíme - pokud návrh stoèného schválí zastupitelstvo 
3- 45,62 Kè/m . 

Klíèovému bodu jednání rady byli pøítomni také pánové ing. 

Kovalèík a ing. Mutòanský z firmy Hydria a také jim je nutno 

pøiznat velký podíl na dosažené dohodì, právì tak jako na 

úspìšném vybavení prùmyslové èistírny trojstupòovým filtrem, 

který ze vznikajících zplodin nepropustí „ani myš“.

Teprve po zástupcích firmy Hydria informoval a èinnosti 

mìstských policistù vedoucí strážník a následoval druhý dùležitý 

krok støedeèního veèera - jmenování komise pro výbìr øeditele 

základní školy. Všichni ze zákona obeslaní již návrhy pøedložili, 

a tak rada jmenovala konkursní komisi ve složení 

- Mgr. Kumstýø (øeditel Støedoèeského inspektorátu ÈŠI, za 

Èeskou školní inspekci)

- Mgr. Švancarová (øeditelka ZŠ Tøebízského ul., Kralupy 

n. Vlt., za experty)

- sleèna Weinfurterová (KÚ Støedoèeského kraje)

- Mgr. Rosièová (za pedagogický sbor ZŠ)

- Mgr. Boloòský (starosta, za zøizovatele)

- JUDr. Makajev (vedoucí správního odboru, za zøizovatele)

- paní Klocová (za školskou radu) 

Radì náleží jmenovat i pøedsedu komise, za nìhož byl navržen 

(jmenován bude, až vysloví souhlas) zástupce inspekce Mgr. 

Kumstýø, a urèit tajemníka komise, což bylo svìøeno tajemníkovi 

MÚ ing. Schulzovi. Rada se seznámila také s prùbìhem 

diskusního veèera za úèasti èlenù školské komise, školské rady, 

zástupcù pedagogického sboru a petièního výboru 2. bøezna 

a doporuèila konkursní komisi, aby vzala v úvahu závìry z tohoto 

fóra, zejména pak názory na to, podle jakých kritérií by mìl být 

pøíští øeditel vybírán.

V personálních záležitostech pokraèovala rada pak vypsáním 

výbìrového øízení na správce poèítaèové sítì úøadu, doplnìním 

likvidaèní komise a informací o doplnìní stavu stavebního úøadu 

a postoupila k nìkolika bodùm, jimž byl pøítomen pøedseda 

komise životního prostøedí pan Votava. Šlo pøedevším o úpravy 

na Tyršovì námìstí. Rada vybrala firmu, která v první fázi 

doporuèí celkové dopravní øešení námìstí a pøilehlých oblastí 
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mìsta, tedy celého komplexu køižovatek a navazujících ulic 

vèetnì øešení autobusových zastávek, a to i pro pøípad, že bychom 

jednu z autobusových linek nasmìrovali na Solníky. Tato firma 

pak, po vyjádøení stanoviska mìsta, zpracuje i projektovou 

dokumentaci pro stavební øízení. 

Definitivního posvìcení se dostalo návrhu na øešení nového 

sbìrného dvora. Po zapracování mnoha pøipomínek zastupitelù, 

èlenù komisí i obèanù dokonèila firma Ekora návrh, který bude 

nyní podkladem pro získání stavebního povolení, aby se mìsto 

mohlo ucházet o nìjakou dotaci na výstavbu. 

Vedoucí odboru SRM pøedložil také varianty, jak upravit chodník 

pøed poštou - rada vybrala variantu nejlevnìjší, jejímž základem 

bude oprava odpadù vody a chodníku a vyznaèení míst, kde 

budou smìt parkovat auta a co zùstane vyhrazeno vozu pošty.

Šéf OSRM pak zdùvodnil i nìkolik dalších pøedloh. Rada 

doporuèila zastupitelstvu odprodej kousku pozemku Èeským 

drahám poblíž trati (v tøešòovce), doporuèila vyhovìt žádosti 

pana Špièana o odkoupení pozemku v Žalovì (ale za zvýšenou 

cenu) a odložila možnost zavedení bezdrátového rozhlasu, které 

by si vyžádalo investici minimálnì 1,3 mil. korun.

Upøesnìna bude smlouva mezi obèany - provozovateli tlakové 

kanalizace - a správcem kanalizací (firmou Hydria). Mìsto má 

v tomto pøípadì pouze „hlas poradní“, nicménì hájí zájmy 

obèanù a chce, aby rizika obèanù v pøípadech nìjaké 

neoèekávané události byla co nejmenší.

Dlouho diskutovali radní o dopravních akcích, k nimž se schyluje 

v okolí Roztok, pøedevším o katastrofálnì nepøipravené uzavírce 

Roztocké ulice v Sedlci. Mìsto i ostatní dotèené obce støeží, aby 

nebyla akce spuštìna døív, dokud nebudou zajištìna náležitá 

náhradní opatøení, zejména na køižovatce Horomìøice - Únìtice, 

a stanovena pravidla autobusové dopravy. Vìc jde kupøedu jen 

velmi pomalu a pøístup investora - magistrátu - je pøinejmenším 

zarážející.

Ještì kolem tøí bodù se radní déle potýkali, než došli k závìru. 

Dotaci TJ Sokol na poøízení projektové dokumentace 

k rekonstrukci sportovního stadiónu doporuèili zastupitelstvu 

poskytnout ve výši 60 % hodnoty dokumentace, nejvýše 100 tisíc 

korun, a za podmínky, že se Sokol zaváže, že v budoucnu 

rekonstruované sportovištì by sloužilo širší veøejnosti.

Z mnoha návrhù, jak využít dar Letištì Praha, s.p. (letos 850 tisíc 

korun) doporuèili radní obnovit úsek deš•ové kanalizace 

v prostoru nad Tichým údolím (to bude stát cca 150 tisíc), opravit 

chodníky v ulici Jana Palacha a rekonstruovat dezolátní úsek 

ulice Nad Èakovem po ulici Tøebízského.

A koneènì rada rozhodla o nájmu v prostorách po Èeské 

spoøitelnì v Havlíèkovì ulici èp. 713. O prostory se podìlí Roztoè 

a Rožálek zhruba rovným dílem podle návrhu, na nìmž se obì 

organizace dohodly, smlouva s nimi bude uzavøena na dobu 

10 let, èisté nájemné bude pro každou z organizací èinit 2000 

korun mìsíènì a budou si jím odbydlovat investici, kterou vloží 

do vnitøních úprav (odhadem pùjde celkem o cca 170 tisíc korun). 

Mìsto se zavázalo opravit fasádu celého objektu a letos èi 

napøesrok ho èeká i generální oprava støechy objektu, v nìmž 

najdou nyní bezbariérové pùsobištì dìtský lékaø, dvì organizace 

pracující s dìtmi a v klubu dùchodcù i staøí obèané.

Dohoda po tøech mìsících
(z druhého letošního zasedání zastupitelstva 29. 3. 2006)

Zastupitelé se scházeli pomalu, ètyøi byli øádnì omluveni z celého 

jednání a dva z èásti, nicménì v 18.10 bylo naštìstí pøítomno 

zastupitelù už 13 a starosta mohl jednání zahájit.

Po formálním schválení zápisu z prvního zasedání a kontrole 

usnesení pøipomnìl vedoucí strážník policejním šetøením dosud 

neuzavøený pøípad støetnutí u restaurace U Šmucrù, za který byla 

naše mìstská policie vláèena v místním tisku. Oficiální vyjádøení 

starosty k této vìci si mùžete pøeèíst v tomto Odrazu.

Zhruba v 19 hodin otevøel starosta rozpravu k nejdùležitìjšímu 

bodu veèera - ke smlouvám mezi mìstem, firmou VUAB Pharma 

a firmou Hydria. Zrekapituloval výsledek tøímìsíèních jednání, 

která za mìsto vedl, a požádal zastupitelstvo, aby odsouhlasili 

výsledek, který je bezpochyby pro mìsto ukonèením nejistoty 

a garancí na nìkolik dalších let. Zastupitelé odsouhlasili cenu 

stoèného na rok 2006 (s platností od 1. dubna letošního roku, 

pùvodní doporuèení rady pøijmout tuto cenu zpìtnì od 1. bøezna 

by bylo podle názoru právníkù neudržitelné) - letos budeme tedy 

platit o necelé dvì koruny více než loni, pøesnì 20,93 Kè za kubík 

vèetnì DPH. V souladu s doporuèením rady zastupitelstvo pøijalo 

pak i zásady, na jejichž základì bude mezi mìstem, VUAB 

Pharma a firmou Hydria uzavøena trojstranná smlouva, která 

bude definovat vzájemné platby do roku 2010.

Následující bod o situaci ve škole byl informativní - místostarosta 

a starosta pøednesli zprávy o postupu konkurzního øízení na 

øeditele školy, o tom, že probìhla školní inspekce (zpráva bude 

doruèena do cca 5. dubna) a o vyjednávání o pøesunu speciálních 

tøíd. Zastupitelstvo odsunulo možnost založení nadaèního fondu, 

nebo• byly vzneseny vážné výhrady vùèi pøedloženému 

materiálu a zpochybnìny podmínky, za nichž je takový fond 

možné mìstem založit.

Na konci školního bloku pøece jen došlo opìt na pokraèující 

jednání s petièním výborem, konkrétnì na text jejich proklamace, 

který si v tomto èísle mùžete pøeèíst. Místostarosta, 

nìkolikanásobnì v tomto prohlášení oslovený, hájil své 

stanovisko a z diskuse s panem Blechou, jakožto zástupcem 

petièního výboru, vyplynula jedna vìc, dosud zastupitelùm 

nesdìlená, totiž to, že ne všechny materiály, které se šíøí po mìstì 

a vypadají jako texty petièního výboru, jsou skuteènì jeho dílem. 

Bohužel, ani z této nikoli konfrontaèní debaty nepadlo žádné 

ujištìní, aby nastal aspoò po dobu prùbìhu konkurzního øízení 

a nástupu nového øeditele klid zbraní.



odraz 4/06 - strana 9

zprávy z radnice

Hodnì vstøícnosti projevili zastupitelé k žádosti TJ Sokol 

o poskytnutí dotace na poøízení projektové dokumentace na 

rekonstrukci stadiónu St. Jungwirtha. Starosta Sokola pan Prokeš 

pøedložil písemnou záruku, že budoucí høištì bude sloužit 

i neèlenùm Sokola, a zastupitelé na toto ujištìní odpovìdìli tím, 

že vìtšina z nich uvolnila peníze na poøízení celé dokumentace, 

tedy 160 tisíc korun.

Spokojen mohl být i pan Valda, jediný zájemce o odkoupení 

pozemku v k.ú. Žalov, by• o definitivní cenì nemovitosti 

rozhodne až výrok soudního znalce.

Zastupitelstvo odsouhlasilo rovnìž prodej pozemku u trati 

Správì železnièní dopravní cesty, prodej pozemku v Žalovì 

manželùm Špièanovým a prodej „veterána“, steré škodovky 

Š120 z autoparku mìstského úøadu. 

V souladu s návrhy rady rozdìlili zastupitelé 50 tisíc, o které ZM 

pøi projednávání rozpoètu posílilo hospodaøení neziskových 

organizací, a stejnì tak respektovali zastupitelé stanovisko rady 

i ve vìci využití 850 tisíc korun z daru Letištì Praha. 

Závìr ètyøapùlhodinového jednání patøil rozsáhlému 

informaènímu bloku, v nìmž starosta a místostarosta informovali 

o souèasné povodòové situaci, krajnì nepøipravené rekonstrukci 

ulice Roztocká v Sedlci a podobnì se vlekoucím pøípravám na 

výstavbu pøeložky silnice od pøejezdu do Roztok, zpestøeným 

velmi pochybným prùbìhem výbìrového øízení na tuto více než 

200miliónovou (!!) akci.

z jednání rady a zastupitelstva informuje 

Jaroslav Huk

Zkušební provoz dezodorizaèního zaøízení 

prùmyslové èistírny

Èistírna prùmyslových odpadních vod byla po vynucené 

odstávce spuštìna 1. února 2006 a postupnì látkovì zatìžována, 

od 16. února 2006 je schopna již zpracovávat veškeré odpadní 

vody produkované VUAB Pharma a.s. 

V prùbìhu odstávky bylo provedeno zastøešení otevøených nádrží 

a jímek èistírny. Vznikající odpadní plyn z procesu èištìní 

odpadních vod z VUAB (nejedná se o bioplyn, který je spalován 

na bezpeènostním hoøáku nebo v kotelnì) je èištìn na 

odpachovacím zaøízení èistírny. Pùvodní adsorpèní biofiltr byl 

doplnìn o další dva stupnì, s cílem snížit množství emisí do 

ovzduší na pøedepsanou úroveò. Dezodorizaèní zaøízení je dnes 

tvoøeno:

- absorbèní kolonou, na níž je roztokem louhu vymývána 

z odpadního plynu vìtšina oxidu siøièitého, sulfanu 

(sirovodíku) a dalších zneèiš•ujících látek

- adsorpèním biologickým filtrem, jehož úkolem je 

zachycování pachù, pøedevším sirovodíku a ostatních 

organických látek obsažených v odpadním plynu

- adsorpèním uhlíkovým fltrem, který z pøedehøívaného 

pøedèištìného odpadního plynu pohlcuje na aktivní uhlí 

zbytky unikajících látek

Výstup z tohoto zaøízení je sveden do komína ÈOV VUAB.

Dne 24. února 2006 bylo provedeno autorizovanou firmou Odour 

s.r.o. mìøení sulfanu, oxidu siøièitého a pachových látek.

Mìøení sirovodíku a oxidu siøièitého

Meøení zápachu 

(místo odbìru komín za filtrem s aktivním uhlím)

Prùmìr ze tøí mìøení byl 29 evropských pachových jednotek.

Emisní limit podle Vyhláška è. 356/2002 Sb. je 50 evropských 

pachových jednotek.

Z výše uvedených výsledkù vyplývá, že po úpravách 

dezodorizaèního zaøízení jsou nyní splnìny emisní limity podle 

Zákona è. 86/2002 Sb. o ochranì ovzduší.

ing. Alexander Mutòanský, Hydria s.r.o.

Mateøská škola v Pøemyslovské 

a jiné rekonstrukce

Zastupitelstvo mìsta vyèlenilo v letošním rozpoètu 9 miliónù 

korun na celkovou rekonstrukci a rozšíøení mateøské školy 

v Žalovì, v Pøemyslovské ulici. Byl vybrán dodavatel díla 

(Zeman, stavební øemesla, a.s.) a se zástupci firmy byl již 

dohodnut pøibližný harmonogram prací.

Pøedpokladem pro to, aby stavba mohla být skuteènì v termínu 

do poloviny srpna ukonèena a pøedána mìstu, jsou však nezbytná 

provozní opatøení v mateøské škole. Provoz mateøské školy 

v Žalovì je nutné ukonèit k 1. kvìtnu 2006 a do 8. kvìtna pøedat 

staveništì, tedy vyklizenou mateøskou školu, stavební firmì. Po 

zbylou èást školního roku budou v Roztokách fungovat tedy 

pouze dvì mateøské školy, ve Spìšného ulici (její èásteèná 

rekonstrukce zaène až ve 3. ètvrtletí 2006) a v Havlíèkovì ulici. 

Po pøedbìžné dohodì øeditelek všech tøí mateøských škol bylo 

dojednáno, že èást dìtí (asi 15) ze žalovské školky najde po dva 

mìsíce pøístøeší ve škole Havlíèkova a nìkolik dalších v menší 

školce v ulici Spìšného. Více míst tyto dvì mateøské školy ani po 

pøechodnou dobu poskytnout nemohou. Prosíme proto rodièe 

dìtí, které navštìvují žalovskou mateøskou školu, aby zvážili, zda 

by v kvìtnu a èervnu našli náhradní øešení, jak se o své dìti 

postarat. Po dokonèení úprav mateøské školy se zvýší její 

kapacita na zhruba 90 dìtí a najde zde péèi a kamarády mnoho 

dalších dìtí, které dosud nemùžeme v roztockých školkách 

umístit. Abychom to mohli uskuteènit, potøebujeme však pomoc 

vás, rodièù. Prosíme vás proto o vstøícnost a podporu.
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zprávy z radnice

Kromì pøipravované rekonstrukce mateøských škol ve mìstì 

budou v následujících týdnech pokraèovat opravy a rekonstrukce 

ulic a sítí. V dubnu (do Velikonoc!) bude dokonèena povrchová 

úprava první èásti ulice Levohradecká (od koneèné autobusu po 

zaèátek obratištì pøed kostelem). V druhé èásti Levohradecké 

zaène záchranný archeologický výzkum, který je podmínkou pro 

zahájení prací na výstavbì tlakové kanalizace a výmìnì 

vodovodního øadu a pøípojek v této ulici. O nìco pozdìji, patrnì 

až v èervnu, zaène plošný archeologický prùzkum v ulici Na 

Pískách.

Upravena bude èást chodníku v ulici Jana Palacha od Tyršova 

námìstí k ulici Podìbradova, který byl poškozen na podzim pøi 

obnovì elektrických kabelù a je již delší dobu v neuspokojivém 

stavu. V dubnu bude zahájena také úprava druhého vstupu do 

mateøské školy v Havlíèkovì ulici. 

Zima i intenzivní stavební èinnost poškodily mimoøádnì ulice, 

zejména ty se zpevnìným povrchem. Nejhorší výtluky v Lidické 

ulici v prùtahu mìstem opravila SÚS Kladno a pøislíbila, že zavítá 

i do Žalova, kde je zcela znièen úsek Pøemyslovské ulice pøi 

výjezdu ze staveništì firmy Luneta.

Projekènì se pøipravuje (nebo probíhá stavební øízení) 

k rekonstrukci druhé èásti Levohradecké ulice (vèetnì výmìny 

vodovodního øadu) a na chodník v Pøemyslovské od školky po 

areál firmy IVA.

Mnoho obèanù se nás ptá, co je s výstavbou supermarketu PLUS. 

Bohužel, neumíme øíci nic víc než to, že k dohodì mezi 

vlastníkem pozemku Na Dubeènici (tj. firmou Ekospol) a majiteli 

Diskontu PLUS nedošlo, a že se PLUS nedohodl ani s majitelem 

druhého vhodného pozemku u køižovatky k Žalovu, firmou 

Luneta. Mìsto pøipravilo podmínky PLUSu nebo jinému 

investorovi tím, že obì parcely jsou v územním plánu definovány 

tak, že je tam výstavba supermarketu možná. Vše ostatní už závisí 

jen a jen na zájmu investorù a jejich schopnosti dohodnout se 

s vlastníky pozemkù.

Jiøí Sovina, Jaroslav Huk

Další várku dotací na granty

...a naštìstí ne tak hubenou, jak to ještì pøed únorovým 

zastupitelstvem vypadalo, bude zkraje kvìtna posuzovat kulturní 

komise. Prosí se proto všichni, kdo mají upøímný zájem 

pozvednout kulturní a spolkový život v obci, aby požádali o grant 

nejpozdìji do konce dubna 2006, a to k rukám paní Vìry 

Dìdièové, tajemnice kulturní komise.

Komise pøi posuzování mj. pøihlédne k faktu, jak byl žadatel 

uspokojen v podobných aktivitách v pøedchozím pololetí, 

a pøipraví podklad pro finální rozhodnutí zastupitelstva.

Tomáš Novotný, pøedseda Kulturní komise

Podìkování

Dìkuji všem spoluobèanùm, zástupcùm spolkù, kteøí nabídli 

pomocnou ruku pøi shromažïování podkladù pro publikaci 

o Roztokách, která by mìla vyjít na podzim letošního roku. Díky 

patøí i Støedoèeskému muzeu, z jehož øad se rekrutovalo nìkolik 

autorù pøíslušných kapitol a jehož pracovnice Marcela Šášinková 

a Vìra Slavíková dávají práci na publikaci pøíslušný drive. 

Vìøím, že budu moci vbrzku podìkovat i štìdrým sponzorùm, 

kteøí budou ochotni se na vydání jedineèné publikace podílet.

Tomáš Novotný

Pøipravuje se vzorový byt

V prùbìhu mìsíce bøezna byly dokonèeny vnitøní omítky 

a podlahy v objektu B2. Další postup výstavby bude opìt možno 

pozorovat i zvenku. Kolem stavby vyrostlo lešení a budou 

zahájeny práce na fasádì obou objektù.

Na stavbì Kongresového centra bylo dobudováno pažení 

základové jámy a betonuje se základová deska.

V sektoru A byla úspìšnì zkolaudována poboèka Komerèní 

banky, jejíž slavnostní otevøení se uskuteèní 10. dubna. 

Místo obchodu s textilem v sousedství vinotéky byla otevøena 

prodejna s domácími potøebami (bytové doplòky, papírnictví, 

železáøství, dìtské a kojenecké zboží).

V sobotu 18. bøezna probìhl další den otevøených dveøí, kterého 

opìt využilo více než sto zájemcù z øad klientù, zájemcù o nové 

bydlení, o obchodní prostory i roztockých obèanù, které zajímá, 

co se staví ve mìstì.

Dnù otevøených dveøí chystáme letos více, ten nejbližší je na øadì 

opìt v sobotu 22. dubna od 10 do 16 hodin.

Jako ukázku budoucího vzhledu interiérù nových bytù 

pøipravujeme na konec dubna otevøení vzorového bytu. Bude 

kompletnì dokonèen vèetnì vybavení, nábytku a doplòkù. 

Zájemci tak získají lepší pøedstavu o svém budoucím bytu.

Další informace o projektu dostavby námìstí a o postupu 

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

Tyršovì námìstí. 

Na našich webových stránkách si povšimnìte obrazu z webové 

kamery, umístìné na protìjším domì. Mùžete na nìm pozorovat 

prùbìh výstavby on-line, pøípadnì si mùžete zjistit, zda právì 

v Roztokách prší nebo svítí slunce. 

Vlastní prodej bytù a nebytových prostor probíhá v kanceláøi 

v Obecním domì v Praze 1. K 20. bøeznu 2006 bylo v  sektoru B 

prodáno 65 % všech bytù.

Ing. Hugo Jandl

vedoucí projektu koordinace  zástavby Tyršova nám., Roztoky

i n f o r m u j e
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vyhláška

Obecnì závazná vyhláška 

Mìsta Roztoky 2/2005

O veøejném poøádku, opatøení 

k jeho zabezpeèení a èistotì ve mìstì

Zastupitelstvo mìsta Roztoky se na svém zasedání dne 7. 12. 

2005 usnesením è. 235-10/2005 rozhodlo vydat v souladu 

s ustanovením § 10, § 35 a § 84, ods. 2), písm. i), zák. è. 128/2000 

Sb., o obcích ve znìní pozdìjších pøedpisù, tuto obecnì 

závaznou vyhlášku o veøejném poøádku, opatøení k jeho 

zabezpeèení a èistotì ve mìstì.

I. Základní ustanovení

èl. 1

! Tato vyhláška upravuje práva a povinnosti všech fyzických 

osob, které se trvale nebo doèasnì zdržují na území mìsta 

Roztoky, nebo vlastní èi užívají na území obce nemovitost, 

dále podnikatelù a právnických osob, jež zde trvale nebo 

doèasnì vyvíjejí svou èinnost, která zasahuje nebo by mohla 

zasáhnout do veøejného poøádku a èistoty mìsta Roztoky.

! V souladu se všeobecným zájmem na udržení a ochranu 

veøejného poøádku ve mìstì se stanovují touto vyhláškou 

opatøení, jejichž úèelem je zajištìní zdraví a bezpeènosti 

osob, majetku a veøejného poøádku v obci.

! Tato obecnì závazná vyhláška stanovuje, které èinnosti, jež 

by mohly narušit veøejný poøádek ve mìstì nebo být 

v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpeènosti, zdraví 

a majetku, lze vykonávat pouze na místech a v èase touto 

vyhláškou urèených.

! Územím mìsta Roztoky se rozumí jeho katastrální území, tj. 

k.ú. Roztoky u Prahy a k.ú. Žalov.

II. Základní pojmy

èl. 2

1) Veøejným poøádkem se rozumí stav, kdy je zaruèeno klidné 

a pokojné soužití všech osob v daném místì a èase pøi 

respektování subjektivních práv a zachování možnosti jejich 

realizace, zejména nedotknutelnost a soukromí osob, 

ochrana majetku, zdraví a právo na pøíznivé životní prostøedí.

K nastolení a zajištìní veøejného poøádku dochází 

dodržováním pravidel chování na veøejnosti, jejichž soubor 

tvoøí jednak pravidla obsažená v právních normách, jednak 

pravidla chování, která nejsou právnì vyjádøena, ale jejich 

zachovávání je dle obecného názoru a pøesvìdèení 

nezbytnou podmínkou soužití ve veøejném zájmu.

2) Veøejným prostranstvím jsou všechny ulice, chodníky, 

veøejná zeleò pøístupné každému bez omezení, sloužící 

obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto 

prostoru.

3) Veøejným zaøízením jsou zaøízení, která jsou ve vlastnictví 

mìsta nebo je mìsto spravuje a slouží k uspokojování potøeb 

veøejnosti (napø. dopravní znaèky, lavièky, autobusové 

zastávky, veøejné pohøebištì, sportovištì, pískovištì, dìtská 

høištì).

4) Veøejnou zelení se rozumí ucelené soubory živých 

a neživých prvkù (trávníky, kvìtinové záhony, stromy, keøe, 

cesty, apod.) uspoøádané podle zásad sadovnické etiky 

v menších èi vìtších, zpravidla vícefunkèních kompozicích, 

doplòující obytné prostøedí (zjm. plochy urèené k trávení 

volného èasu, ...) ve vlastnictví èi správì mìsta.

5) Veøejnou produkcí hudby se rozumí hudba živá èi 

reprodukovaná (napø. pøi taneèních zábavách, plesech, 

diskotékách) provozovaná na místech pøístupných veøejnosti 

nebo v provozovnách k tomu urèených.

6) Veøejnosti pøístupným podnikem se rozumí sportovní èi 

kulturní podnik, taneèní zábavy, diskotéky a jiné podobné 

akce pøístupné veøejnosti.

III. Obecná ustanovení

èl. 3

1) Každý je oprávnìn užívat veøejné prostranství obvyklým 

zpùsobem podle jeho povahy a k úèelu, ke kterému je urèeno.

2) Každý je povinen udržovat na území mìsta èistotu a veøejný 

poøádek a v zájmu jeho zajištìní respektovat a øídit se 

povinnostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob 

povìøenými mìstem kontrolou nad jejich dodržováním.

IV. Zvláštní užívání veøejného prostranství

èl. 4

1) Užívat veøejná prostranství ve vlastnictví mìsta jiným než 

obvyklým zpùsobem nebo k jiným úèelùm, než ke kterým 

jsou urèeny, lze pouze na základì písemného povolení 

vydaného Mìstským úøadem Roztoky, pokud tato vyhláška 

nestanoví jinak.

2) Hrozí-li nebezpeèí z prodlení, v pøípadì havárií a jiných 

mimoøádných událostí, pøi nichž dojde k záboru veøejného 

prostranství èi jinému zvláštnímu užívání veøejného 

prostranství, není zapotøebí povolení. Provedení prací však 

musí být neprodlenì nahlášeno, aby mohly být mìstským 

úøadem v pøípadì, že si to situace vyžádá, dodateènì 

stanoveny podmínky pro uvedení veøejného prostranství do 

pùvodního stavu.

3) Za zvláštní užívání se nepovažuje:

! nakládání a skládání materiálu a výrobkù, nelze-li toto 

provést bez zvláštních nebo nepøekonatelných obtíží 

jinde, naložení a složení musí být provedeno co 

nejrychleji, pøitom musí být zabezpeèen pøístup 

k uzávìrùm vody, zaøízení rozvodných závodù a spojù, 

apod.
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! vylepování a umís•ování plakátù, programù, volebních 

hesel, výzev a jiných tiskovin sloužících k propagaci 

urèité akce nebo výrobku a to, výhradnì na místech 

a zaøízeních k tomu urèených

! umís•ování sbìrných nádob na komunální odpad nebo 

odpad podobný komunálnímu odpadu na místech k tomu 

urèených.

èl. 5

Každý, komu bylo vydáno povolení zvláštního užívání 

veøejného prostranství, je vždy povinen:

! užívat veøejné prostranství pouze v souladu s povolením 

a podmínkami v nìm stanovenými

! užívat veøejné prostranství tak, aby bylo co nejménì 

odnímáno svému úèelu

! nepoškozovat veøejnou zeleò a veøejné prostranství, vèetnì 

zaøízení na nìm umístìných,

! zabezpeèit pøístup k požárním hydrantùm, kanalizaèním 

vpustím, uzávìrùm vody a podobným zaøízením

! všechny materiály skladovat v paletách, nádobách 

a kontejnerech, popø. je ohradit bednìním nebo zajistit jiným 

zpùsobem, aby nemohlo dojít ke zneèištìní životního 

prostøedí. Pokud není možno materiál výše uvedeným 

zpùsobem zajistit, musí být stavební hmoty a jiný materiál 

pøepraveny na místo bezprostøednì pøed použitím a stavební 

su• a jiné odpady musí být odváženy prùbìžnì

! zajistit bezpeènost uživatelù veøejného prostranství, a to 

zejména zábranami, mùstky, oplocením, osvìtlením, apod.

! po skonèení úèinnosti povolení ke zvláštnímu užívání 

veøejného prostranství uvést veøejné prostranství do 

pùvodního stavu

! pøi provozování kioskù, stánkù, prodejen a dalších 

provozoven zajistit poøádek a èistotu v blízkosti provozoven, 

a to v jejich bezprostøední blízkosti vždy až k bližší stranì 

vozovky. Dále je povinen opatøit si dostateèný poèet 

odpadkových nádob, peèovat o jejich øádný stav, pravidelné 

vyvážení a èistotu kolem nich

V. Udržování veøejného poøádku a èistoty, ochrana 

veøejných zaøízení a veøejné zelenì

èl. 6

1) Ten, kdo zneèistí veøejné prostranství, veøejné zaøízení nebo 

veøejnou zeleò, je povinen zajistit na svùj náklad neprodlenì 

odstranìní zneèištìní. V pøípadì, že ten, kdo zneèistí veøejné 

prostranství, veøejné zaøízení nebo veøejnou zeleò, ve 

stanovené lhùtì zneèištìní neodstraní, uèiní tak na jeho 

náklad vlastník nebo jím urèený správce veøejného 

prostranství, veøejného zaøízení nebo veøejné zelenì èi osoba 

odpovìdná za udržování veøejného poøádku a èistoty.

VI. Odpovìdnost za èistotu v obci

èl. 7

1) Za èistotu veøejného prostranství a veøejných zaøízení 

odpovídá mìsto pøípadnì právnická osoba, která je k tomu 

smlouvou s mìstem vázána.

2) Právnická osoba uvedená v odst. 1) je povinna zejména:

! zabezpeèit prostøedky potøebné pro zajištìní èistoty 

veøejného prostranství a veøejných zaøízení

! soustavnì dohlížet na udržování èistoty veøejného 

prostranství a veøejných zaøízení

! zajiš•ovat pravidelnou údržbu veøejné zelenì

! opatøit dostateèný poèet košù na odpadky pro veøejná 

prostranství a veøejná zaøízení, vhodnì je rozmis•ovat 

a dbát o jejich pravidelné vyprazdòování a údržbu

! èištìní veøejných prostranství a veøejných zaøízení 

zajiš•ovat tak, aby jejich uživatelé byli co nejménì 

obtìžováni.

3) Podnikatelé a právnické osoby jsou povinni zajiš•ovat 

èistotu v okolí svých provozoven a zaøízení.

VII. Zvláštní opatøení k zabezpeèení místních záležitostí 

veøejného poøádku

èl. 8

1) Èinností, která by mohla narušit veøejný poøádek ve mìstì 

nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpeènosti, 

zdraví a majetku, se pro úèely této vyhlášky rovnìž rozumí 

poøádání akcí spojených s hudební produkcí živé nebo 

reprodukované hudby na volném prostranství na místech, 

která nejsou urèena k jejich poøádání (napø. kulturní poøady, 

taneèní zábavy a diskotéky, technopárty, atd.), pokud hudba 

èi projevy úèastníkù akce jsou slyšitelné i na dalších než 

sousedních pozemcích. Za tyto akce se nepovažují akce, na 

nìž se vztahují zvláštní zákony (napø. zákony o volbách do 

zákonodárných sborù a orgánù územních samosprávných 

celkù, zákon o právu shromažïovacím, apod.) a akce 

rodinného charakteru (napø. svatby, oslavy promocí, atd.).

2) Akce uvedené v odst. 1) lze poøádat na území mìsta za 

následujících podmínek:

a) Akce lze poøádat pouze mimo zastavìné èásti mìsta, a to:

- v pátek, v sobotu a ve dnech, po kterých následuje 

den pracovního klidu, od 8.00 hod. do 01.00 hod. 

následujícího dne

- v ostatní dny od 6.00 hod. do 24.00 hod. 

- u pøíležitosti vítání nového roku i po 24.00 hod.

b) Organizátor èi poøadatel akce oznámí konání akce 

vyhláška
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Mìstskému úøadu Roztoky, a to nejpozdìji 30 dnù 

pøed jejím konáním. 

V oznámení musí být uvedeno:

- jméno, pøíjmení a bydlištì, název èi sídlo 

organizátora akce a osoby oprávnìné jednat 

jeho jménem

- jméno, pøíjmení a bydlištì, název èi sídlo 

poøadatele akce

- druh akce, den a místo jejího konání

- dobu zahájení a ukonèení akce

- pøedpokládaný poèet úèastníkù akce

- opatøení, která organizátor a poøadatel akce 

provede, aby akce nenarušila veøejný poøádek, 

zjm. potøebný poèet poøadatelù starších 18 let, 

které k organizaci akce urèí, a zpùsob jejich 

oznaèení

- zpùsob zajištìní zneškodnìní a likvidace 

odpadù vzniklých v prùbìhu akce

- zpùsob zajištìní zdravotních a hygienických 

potøeb úèastníkù akce

- souhlas vlastníka, pøípadnì uživatele 

nemovitosti, na níž se má akce konat.

c) Poøadatel akce je povinen zajistit dostateèný poèet 

zpùsobilých a náležitì pouèených osob 

k zabezpeèení jejího pokojného prùbìhu 

a ukonèení (poøadatelská služba) a zabezpeèit 

plnìní povinností vyplývajících z pøíslušných 

právních pøedpisù.

VIII. Spoleèná a závìreèná ustanovení

èl. 9

1) Ust. èl. 8 této vyhlášky se nepoužijí na poøádání veøejnosti 

pøístupných podnikù, veøejné produkce hudby a akcí 

organizovaných mìstem Roztoky a organizaèními 

složkami a organizacemi, jichž je mìsto Roztoky 

zøizovatelem.

2) Jednotlivá ustanovení této vyhlášky nenahrazují 

povinnosti fyzických a právnických osob stanovené 

zvláštními právními pøedpisy.

3) Porušení povinností stanovených touto obecnì závaznou 

vyhláškou bude posuzováno jako pøestupek, nepùjde-li 

o jednání naplòující znaky pøestupku podle zvláštních 

pøedpisù, jiného správního deliktu nebo trestného èinu.

4) Kontrolu dodržování práv a povinností vyplývajících z této 

vyhlášky provádí Mìstský úøad Roztoky a zamìstnanci 

mìsta zaøazení do Mìstské policie Roztoky (strážníci).

5) Touto vyhláškou se ruší obecnì závazné vyhlášky mìsta 

Roztoky è. 3/2000 ze dne 18.10.2000, è. 4/2003 ze dne 

17.9.2003 a è. 3/2004 ze dne 24.11.2004 o veøejném 

poøádku a èistotì ve mìstì 

6) Tato vyhláška nabývá úèinnosti 15. dnem ode dne jejího 

vyhlášení.

Související zákony a vyhlášky

Zákon 114/1992 Sb. v platném znìní o ochranì pøírody 

a krajiny, vyhláška è. 395/1992 (provádìcí vyhláška k zákonu) - 

øeší mimo jiné kácení stromù, porostù.

Zákon è. 86/2002 Sb. v platném znìní, o ochranì ovzduší, 

vyhlášky è. 350, 356/2002, provádìcí vyhlášky k zákonu - øeší 

práva a povinnosti osob a pùsobnost výkonných orgánù pøi 

ochranì ovzduší. 

Zákon è. 13/1997 Sb. v platném znìní o komunikacích - øeší 

schùdnost a sjízdnost komunikací, zákaz vypouštìní vody 

a splaškù na komunikace, odstraòování vrakù.

V samostatné pùsobnosti obce vydána OZV è. 2/2000 zimní 

údržba komunikací.

Parkování vozidel, pøíslušná povolení a omezení øeší OZV 

è. 4/2000 o místních poplatcích. 

Zákon è. 258/2000 Sb. v platném znìní, o ochranì veøejného 

zdraví, øeší povolené limity hluku a vibrací v denních a noèních 

hodinách (22.00 - 6.00 hod.) - v kompetenci hygienických 

stanic.

Zákon è. 185/2001 Sb. v platném znìní, o odpadech - stanoví 

pravidla pro nakládání s odpady.

V samostatné pùsobnosti obce vydány OZV è. 1/2005 a 3/2005 

o místním poplatku za provoz systému shromažïování, sbìru, 

pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování komunálních 

odpadù v roce 2005.

Zákon è. 246/1992 Sb. v platném znìní, na ochranu zvíøat proti 

týrání, zákon øeší ochranu všech zvíøat pøed týráním.

V samostatné pùsobnosti obce vydána OZV è. 5/2003 

o pravidlech pohybu zvíøat ve mìstì Roztoky.

Zákon è. 200/1990 Sb. v platném znìní, pøestupkový zákon.

Pøestupky na úseku vodního hospodáøství, zemìdìlství, 

myslivosti, rybáøství - øeší obec s rozšíøenou pùsobností.

Pøestupky na úseku ochrany životního prostøedí podle zvláštních 

zákonù (zák. è. 114/1992 Sb., zák. è. 86/2002 Sb., zák. 

è. 13/1997 Sb.).

Ostatní pøestupky proti poøádku ve státní správì a pøestupky 

proti poøádku v územní samosprávì, pøestupky proti veøejnému 

vyhláška
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poøádku (zneèištìní veøejného prostranství, založení skládky, 

neudržování èistoty na svém nebo jím užívaném pozemku) - 

pøestupková komise Mìsta Roztoky.

Pár poznámek 
k OZV Mìsta Roztoky 2/2005, o veøejném poøádku, 

opatøení k jeho zabezpeèení a èistotì ve mìstì

Do loòského prosince platila obecnì závazná vyhláška è.3/2000, 

která obsahovala podrobnou úpravu práv a povinností obèanù 

a podnikatelských subjektù na stranì jedné a orgánù mìsta na 

stranì druhé. Nadøízené orgány (KÚ) upozoròovaly mìsto 

Roztoky, že vyhláška è. 3/2000 je v rozporu se zákonem 

o obcích, který obcím umožòuje svými vyhláškami upravovat 

pouze takové vztahy, které neupravují ve svých ustanoveních již 

jiné zákony. Proto byla zastupitelstvem dne 7. 12. 2005 OZV 

3/2000 zrušena a pøijata nová OZV 2/2005, v níž již pasáže 

obsažené v jiných zákonech nejsou.

Tím, že zastupitelstvo vyhovìlo požadavku nadøízených orgánù, 

došlo k situaci, že oblast veøejného poøádku, èistoty ve mìstì 

a zpùsoby jeho zabezpeèení je kromì vyhlášky èíslo 2/2005, 

vydané mìstem Roztoky, upravována ještì celou øadou zákonù 

(v textu OZV 2/2005 uvedených v seznamu odkazù). Tento stav 

je pro obèany velmi nepøehledný a neumožòuje jim se pøesnì 

orientovat v daných situacích, které život pøináší. Proto bych se 

rád struènì zmínil o nìkterých zákonech, které tuto oblast 

upravují. 

Zákon è.114/1992 Sb. v platném znìní o ochranì pøírody 

a krajiny a jeho provádìcí vyhláška è. 395/1992 Sb. upravují 

oblast ochrany pøírody. Z nich vyplývá:

- povinnost peèovat o správu a údržbu zelenì má ten, kdo má 

pozemek se zelení ve správì, užívání, nájmu nebo 

vlastnictví. Jedná se zejména o pravidelnou údržbu 

zelených ploch (tj. odplevelování, kosení atp.), ošetøování 

døevin (proøezávání stromù a keøù atp.), udržování zelenì 

tak, aby nepøesahovala hranici pozemku a nebránila 

v obecném užívání veøejného prostranství a soukromých 

pozemkù. 

- zákaz zneèiš•ovat a poškozovat veøejnou zeleò, a to 

vstupovat na záhony, do keøù, vjíždìt do zelenì motorovými 

vozidly a parkovat na ní, trhat a odcizovat kvìtiny ze záhonù 

a keøù a vùbec provádìt jakékoliv zásahy do mìstské zelenì 

(sázení èi kácení stromù a keøù atp.).

Zákon è.86/2002 Sb. v platném znìní o ochranì ovzduší 

a jeho provádìcí vyhlášky è. 350, 356/2002 Sb. upravují práva 

a povinnosti všech stran pøi ochranì životního prostøedí: 

- ukládají (osobám právnickým i fyzickým) povinnost 

omezovat a pøedcházet zneèiš•ování ovzduší a snižovat 

množství jím vypouštìných zneèiš•ujících látek 

stanovených podle tohoto zákona a provádìcích právních 

pøedpisù a 

- stanovují podmínky pro spalování v otevøených ohništích, 

zahradních krbech nebo v otevøených grilovacích 

zaøízeních, kde lze spalovat jen døevo, døevìné uhlí, suché 

rostlinné materiály a plynná paliva urèená výrobcem, 

pøièemž uvedená paliva nebo materiály nesmìjí být 

kontaminovány chemickými látkami. Tato ustanovení lze 

rovnìž aplikovat i na spalování v kotelnách a kamnech 

v rodinných a obytných domech.

Zákon è.13/1997 Sb. v platném znìní o komunikacích 

upravuje podmínky pro využívání komunikací, provoz na nich 

a jejich správu:

- definuje, co je to komunikace a k jakému úèelu slouží

- striktnì pøikazuje všem uživatelùm, aby užívali 

komunikace pouze k urèeným úèelùm

- zakazuje odstraòování dopravního znaèení, vylévání vody, 

splaškù a odpadních vod na komunikaci, odstavovat 

silnièní vozidlo, které je trvale technicky nezpùsobilé 

k provozu (vrak) a není opatøeno státní poznávací znaèkou 

nebo které je zjevnì trvale technicky nezpùsobilé 

k provozu.

- ukládá povinnost každému, kdo se pohybuje po 

komunikaci, aby pøizpùsobil svùj pohyb po komunikaci její 

konstrukci a technickému stavu. To se týká i chùze po 

chodníku, který je zákonem považován za komunikaci. Pro 

obèana to v praxi znamená, že ona známá vìta, že „øidiè je 

povinen pøizpùsobit jízdu vozidla stavu vozovky“ platí i pro 

chodce pøi chùzi po chodníku.

- stanoví, že vlastník nemovitosti, která v zastavìném území 

obce hranièí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá 

za škody, jejichž pøíèinou byla závada ve schùdnosti na 

pøilehlém chodníku, která vznikla zneèištìním, náledím 

nebo snìhem. Na toto ustanovení pøímo navazuje Obecnì 

závazná vyhláška mìsta Roztoky èíslo 2/2000 o zimní 

údržbì, kde jsou stanoveny konkrétní povinnosti vlastníkù 

pøí údržbì chodníkù na podmínky mìsta Roztok, zejména 

v èlánku III. písmeno a), v nìmž je uloženo vlastníkùm 

pøilehlých komunikací do 8:00 ráno odstranit sníh a led 

z chodníkù. Vynucovat plnìní této povinnosti mùžou 

pøíslušné orgány státní správy (policie, mìstská policie atp.) 

v rámci pøestupkového øízení.

Zákon è. 258/2000 Sb. v platném znìní upravuje práva 

a povinnosti fyzických a právnických osob v oblasti ochrany 

a podpory veøejného zdraví: 

vyhláška
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- stanovuje povinnosti pøi zjiš•ování pitné vody

- pravidla provozu školských zaøízení všech stupòù, 

ubytovacích a stravovacích zaøízení 

- pravidla pro ochranu pøed hlukem a vibracemi 

- ochrana pøed hlukem se dotýká nejen provozovatelù 

restaurací, barù, diskoték, zábav, ale i obèanù, nebo• jim tu 

ukládá povinnost zdržet se šíøení hluku a tím neobtìžovat 

a na zdraví neohrožovat ostatní obèany. Zvýšená ochrana 

pøed hlukem je stanovena na dobu od 22 hodin do 06 hodin, 

to jest po dobu noèního odpoèinku. V tuto dobu je nutno, 

aby všechny osoby omezily své zvukové projevy na 

takovou míru, aby neobtìžovaly ostatní obèany.

Zákon èíslo 379/2005 Sb., o opatøeních k ochranì pøed 

škodami pùsobenými tabákovými výrobky, alkoholem 

a jinými návykovými látkami: 

- zakazuje kouøit na veøejných místech, kterými jsou 

uzavøené prostory pøístupné veøejnosti, prostøedky veøejné 

dopravy, veøejnì pøístupné prostory budov související 

s veøejnou dopravou, nástupištì, pøístøešky a èekárny 

veøejné silnièní a drážní dopravy a mìstské hromadné 

dopravy, ve vnìjších i vnitøních prostorách všech typù škol 

a školských zaøízení, v zaøízeních spoleèného stravování 

provozovaných na základì hostinské èinnosti, pokud tato 

zaøízení nemají zvláštní prostory vyhrazené pro kuøáky 

a oznaèeny zjevnì viditelným nápisem "Prostor vyhrazený 

pro kouøení", a v uzavøených zábavních prostorách, jako 

jsou kina, divadla, výstavní a koncertní sínì, dále ve 

sportovních halách.

Zákon è. 200/1990 Sb., (pøestupkový zákon) øeší:

- porušení výše uvedených zákonù

- pøestupky proti obèanskému soužití a jednání, které 

naplòují znaky trestného èinu, ale nedosahují trestním 

zákonem požadovanou spoleèenskou nebezpeènost, a jsou 

proto øešeny podle pøestupkového zákona (drobné krádeže, 

rvaèky, pomluvy, výtržnosti atp.). 

JUDr. Alexander Makajev 

vedoucí správního odboru MÚ

vyhláška
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Evropa se otevírá Roztokám

V návaznosti na dosavadní spolupráci navštívila skupina 

dalších ètyø vyuèujících anglického jazyka Wingrave Church of 

England Combined School v partnerském mìstì Wingrave ve 

Velké Británii. Uèitelé vìnovali jarní prázdniny k seznámení se 

s anglickým vzdìlávacím systémem, nebo• dvì dopoledne 

strávili ve výuce jako pozorovatelé. Kromì toho navštívili 

i speciální školu MacIntyre ve Wingrave. Na každého žáka (ve 

vìku 11 - 19 let) zde pøipadá 1 uèitel nebo asistent. Souèástí 

pobytu bylo poznávání britských reálií, napø. turistická 

prohlídka mìsta Oxford, Londýna nebo návštìva unikátního 

muzea Roalda Dahla, autora dìtských knih. Výøeènost 

v angliètinì si uèitelé procvièovali pøi èetných spoleèenských 

setkáních jak na pùdì školy a ve svých hostitelských rodinách, 

tak v neformální atmosféøe britských pubù. Byla pøíležitost 

pozdravit se s hlavními pøedstaviteli mìsta i školské 

samosprávy a zástupkyní èeské ambasády v Londýnì. Roztoky 

byly prezentovány krátkou besedou s žactvem, v místním tisku 

i v živém vstupu do vysílání lokální rádiové stanice.

Dominique Moat, pøedsedkynì školské rady, shrnula ve svém e-

mailu naši návštìvu takto: „Nám ve Wingrave bylo potìšením 

pøivítat své kolegy z Roztok. Je to vždy dobrý zpùsob, jak se nìco 

dozvìdìt o dalších evropských zemích a jejich kulturách. Škola 

ve Wingrave doufá, že spolupráce bude pokraèovat a že pøíštì 

budou mezi návštìvníky Wingrave také žáci. Vìøíme, že tyto 

návštìvy jsou také pro naše dìti pøínosem.“ Lidé ve Wingrave si 

navíc slibují, že spolupráce obou škol stojí na samém zaèátku 

partnerství mìst a zejména jednotlivých rodin, které by se 

v budoucnu mohly vzájemnì navštìvovat a navázat trvalé 

pøátelské kontakty.

Druhým partnerským mìstem, se kterým se spolupráce - 

alespoò na úrovni základních škol - úspìšnì rozvíjí, je polská 

Skawina. Dvoudenní návštìva delegace ZŠ Roztoky ve skole 

podzstawowe pøinesla vedle milého setkání se zástupci výboru, 

fungujícího pøi polské radnici jako garant mezinárodní 

spolupráce, také první kontakt s øeditelkou školy a uèiteli. 

Souèástí prohlídky školy byla také hospitace ve vyuèování 

a obìd ve školní jídelnì. Polská skupina žákù pøijede do Roztok 

v èervnu na pìtidenní návštìvu, jejímž programem budou 

spoleèné sportovní aktivity s našimi žáky, návštìva Prahy 

a výuka angliètiny v èeských tøídách. Žáci ZŠ Roztoky se 

vypraví do Skawiny v záøí 2006. 

V pøíštím školním roce by naše škola také mìla zahájit 

spolupráci v evropském projektu Socrates, zamìøeném na 

spolupráci uèitelù. V rámci tohoto tøíletého grantu se poèítá 

s výmìnou uèitelù do Belgie, 

Norska, Slovinska a Itálie. 

ZŠ Roztoky usiluje o zapojení do 

projektù mezinárodní spolupráce, 

které pøispívají k rozvoji evropské 

dimenze ve vzdìlávání, k výchovì 

k porozumìní a toleranci ,  

rozšiøování obzorù i jazykové 

vybavenosti žákù a uèitelù. Mohu 

potvrdit, že pro vyjmenované 

národnosti jsou vlastní jejich 

upø ímný  zá jem o  Èeskou  

republiku i Roztoky a souèasnì 

aktivita a oèekávání, s nimiž do 

spolupráce vstupují. Pevnì vìøím, 

že najdou v našem malém mìstì 

stejnì srdeènou a angažovanou 

odezvu.

Jan Voda

Školní okénko - duben

Krásné jaro všem ètenáøùm Školního okénka! To dnešní bude 

ohlédnutím za zajímavými akcemi zimních mìsícù.

4.A  a  4.B  v  ZOO

V bøeznu obvykle už bývá pøíjemné poèasí a tak jsme se moc 

školní okénko



odraz 4/06 - strana 17

tìšili na plánovanou návštìvu ZOO. Neodradilo nás ani velké 

množství snìhu, které bìhem nedìle napadlo, mìli jsme totiž 

pøipravený velmi zajímavý program.

Ve vzdìlávacím centru jsme se „uèili mluvit“ se zvíøaty. Èekalo 

na nás nìkolik zástupcù živoèišné øíše - køeèek, strašilka, had 

atd. a my jsme se snažili porozumìt jejich øeèi. Asi 

nejužiteènìjší pro nás byla øeè psù, protože s tìmi se potkáváme 

dennì a je moc dùležité se k nim správnì chovat. Víte tøeba, že 

úsmìv mùže pes chápat taky jako ohrožení?

Zbyl nám èas i na prohlídku pavilónù Afriky a Indonéské 

džungle a tahle zimní návštìva v ZOO se nám moc líbila.

Mezinárodní matematická soutìž KLOKAN

V pátek 17. 3. zasedli žáci mnoha škol po celé Evropì k øešení 

mezinárodní matematické soutìže Klokan. Stalo se tak i na naší 

škole. Soutìže se zúèastnilo 223 žákù 2. až 9. tøíd.

Soutìž má nìkolik kategorií. Ti nejmenší z 2. a 3. tøíd øešili 

pøíklady kategorie CVRÈEK, žáci 4. a 5. tøíd se zapojili do 

øešení KLOKÁNKA. Žáci II. stupnì poèítali pøíklady 

v kategorii BENJAMÍN (6., 7.tø.), KADET (8., 9.tø.). Na 

pøíklady byl vyhrazen pøesný èas 60 minut.

A jaké jsou výsledky? 

Kategorii CVRÈEK vyhrálo u nás na škole hned pìt žákù. 

Tomáš Bìlohlávek z 2. A, Jan Hvìzda a Michal Š•astný ze 3. A 

a Jan Kulièka a Filip Brodský ze 3. B. 

V kategorii KLOKÁNEK zvítìzil Vojtìch Panenka z 5. A, 

druhý byl Lukáš Bìhounek a tøetí se umístil Lukáš Kolenský. 

Gratulujeme k úspìchu.

Kategorii BENJAMÍN vyhrála Adéla Brodská ze 6. B, druhá se 

umístila Michaela Dìdièová ze 7.tø. a tøetí byla Michaela 

Zelenková z 6.B. Škoda, že nebodovali i chlapci.

Nejstarší kategorii KADET vyhrál Jan Bázler z 8. Z, druhý byl 

Lukáš Moravec z 9. A a tøetí skonèil Petr Štochel z 9. B.

Gratulujeme k úspìchu.

Žákovský parlament

Nedávno probìhlo v poøadí již druhé setkání žákovského 

parlamentu. Pozvání pøijal i pan øeditel, který se v úvodu 

hodinové debaty vyjádøil k petici sepsané žáky 6. C (odchod 

pana uèitele Cihláøe). 

Naši žáci touží místo klasického zvonìní slyšet písnièky a tak 

jsme hledali spoleènì možná øešení. V souèasné dobì již byla 

oslovena firma, která bude vyhodnocovat možnosti ozvuèení 

chodby na naší škole.

Další schùzka žákovského parlamentu na sebe nedá dlouho 

èekat. Ten, kdo nemá odvahu k debatì, mùže využít schránky 

dùvìry pro své námìty i problémy.

Poèítaèový kurz

Od poèátku února probíhá ve spolupráci se Sdružením Roztoè 

v uèebnì informatiky poèítaèový kurz pro dospìlé. Úèastníci 

kurzu se dozvìdí základní informace o hardwaru a prakticky se 

nauèí základní operace v textovém, tabulkovém editoru, ještì 

k tomu práci s e-mailem a základy internetu. Tento kurz bude 

zakonèen samostatnou prací každého z posluchaèù, respektive 

posluchaèek.

Pro rodièe budoucích prvòáèkù

Informaèní schùzky s rodièi budoucích prvòáèkù probìhnou 

v pondìlí 29. kvìtna (Roztoky) a úterý 30. kvìtna (Žalov). 

Rozøazení do tøíd bude známo minimálnì 1 týden pøed 

schùzkami a bude zveøejnìno jak na internetových stránkách 

školy, tak na vývìskách obou školních budov.

Více podrobností na www.zsroztoky.cz. 

Projekt Školáèek

Dne 28.2.06 se poprvé sešli nìkteøí budoucí prvòáèci se svými 

rodièi v roztocké škole, aby si vyzkoušeli, jaké to je pracovat 

v lavicích jako opravdoví školáci. V úvodu jsme se navzájem 

seznámili a zazpívali si. Poté plnily dìti zadané úkoly a na závìr 

jsme si spoleènì prohlédli školu. Domù si všichni nesli své 

první jednièky a dobrou náladu. Rodièe chválili vysokou 

úroveò Internetu naší školy z pohledu okolních škol, a to byl 

také jeden z dùvodù, proè pro své dìti vybrali právì naši školu. 

Další setkávání pøedškoláèkù probìhnou podle dohodnutých 

termínù, které naleznete na školních vývìskách a na našich 

stránkách www.zsroztoky.cz.

Matìjská pou•

Poslední zimní den jsme se vypravili s žáky speciálních tøíd na 

Matìjskou pou•. Právì tento den byla Matìjská pou• otevøena 

zdarma pro všechny dìti z dìtských domovù a zdravotnì 

postižené dìti. Atrakce, støelnice, pamlsky a obyvatelé 

Moøského svìta nás tak zaujali, že jsme odjíždìli až v pozdních 

odpoledních hodinách. 

Pøírodopis v lese

Pøesto, že se zima letos nechtìla tak dlouho vzdát své vlády, 

školní okénko
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ZE ŽIVOTA VE MÌSTÌ
vyrazili jsme s žáky 7. tøídy do Støediska ekologické výchovy 

v Hostivaøi na výukový program o lese. Tøíhodinový program 

byl plný soutìží a her, ale i praktických úkolù. Žáci se napøíklad 

nauèili rozpoznat listnaté stromy a keøe podle pupenù na 

vìtévkách, vytvoøili pomocí provázku sí• znázoròující potravní 

vztahy v lesním ekosystému, hádali, které zvíøe ohlodalo šišku 

(nebyla to veverka, ale datel - takže ji vlastnì neohlodal, ale 

ozobal). Nejvìtší radost mìly dìti z úkolu, kdy urèovaly, od 

kterého zvíøátka pochází pøedložený trus (byl zalit 

v pryskyøicovém hranolku - tudíž sterilní). Nejlepší badatelé 

dostali za odmìnu drobné dárky.

Zážitková pedagogika ve škole

Prázdninová škola Lipnice (PŠL) s naší školou spolupracuje 

v tomto školním roce na novém pilotním projektu zážitkovì 

vedeného programu Škola v pøírodì tak trochu jinak …. aneb 

kolem svìta za 5 dní. Od 8. kvìtna do 15. kvìtna se tøída 4. B 

vydá za zážitky do svìta. Snahou programu je, aby se žáci 

aktivnì zapojili do her, vyzkoušeli si na vlastní kùži jiné role než 

jen ve školních lavicích a objevili své dobré stránky. Úèast 

projektu posílí interpersonální vztahy žákù mezi sebou 

navzájem i vztahy s tøídní uèitelkou, navíc pøispìje i k prevenci 

nežádoucích sociálních jevù.

Èlovìk a pohyb

Na 2. stupni v minulých mìsících probìhl projekt na téma 

ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY. Žáci si mìli možnost vyzkoušet 

v hodinách výtvarné výchovy, jak vypadá lidská figura 

v pohybu, co se s ní dìje a jak se promìòuje. V hodinì tìlesné 

výchovy se dozvìdìli o historii olympijských her a spoleènì ve 

skupinkách vytvoøili soupis disciplín ZOH, které se konaly 

v únoru tohoto roku v Turínì. Každá skupinka si vylosovala 

jeden svìtadíl, kterému pøiøadila barvu olympijského kruhu a 

mìla za úkol napsat vše, co o daném svìtadílu ví. V další hodinì 

výtvarné výchovy znázornili pomocí výtvarnì vyjadøovacích 

prostøedkù disciplíny ZOH a poté je zjednodušili pomocí 

stylizace na piktogramy. V hodinách èeského jazyka si 

vyzkoušeli, co obnáší role sportovního komentátora, který 

popisuje dìj jednotlivých sportovních disciplín (hokej, …), jak 

ústnì, tak písemnì. Pøi hodinì informatiky žáci sestavili za 

podpory internetu, textových a grafických programù 

podrobnou statistiku úspìšnosti jednotlivých zemí na 20. ZOH 

v Turínì. 

Máte zájem se dozvìdìt nìco víc o akcích poøádaných školou? 

Ètìte www.zsroztoky! 

M. Bartulíková, A. Kubová, J. Burda

Kapitoly z novodobých dìjin Roztok a Žalova 

Rozvoj Žalova po roce 1867

V historických místopisných pramenech je k roku 1700 žalovská 

obec uvádìna pod názvem „Hradec“, teprve po r. 1750 pod 

názvem Žalov, èasto a to i v protokolech o sèítání lidu s èlenìním 

na èásti Žalov, Hradec, Podmoráò (osada pøièlenìná ve 20. 

století k Úholièkám). 

Na rozdíl od Roztok se samostatná obec Žalov vyvíjela 

a rozvíjela ve velmi nároèných a obtížných podmínkách. Obec 

sice mìla díky zastávce pro osobní dopravu železnièní spojení 

a pøes Roztoky i silnièní spojení s Prahou, ale dopravní i terénní 

podmínky nebyly pøitažlivé pro podnikatele. Pøipomeòme, že 

i po roce 1867 tvoøily Žalov a Roztoky jednu školní obec, jednu 

farnost, a mìly spoleèný høbitov v Žalovì.

Podle dochovaných pramenù bylo v obci sedm statkáøù. 

V Podmoráni je zmiòován svobodný mlýn (založený r. 1626). 

Ostatní obyvatelé byli chudí domkáøi, kteøí buï nádenièili 

u sedlákù, nebo dojíždìli za prací, vesmìs do Prahy (autor 

seriálu ještì pamatuje vyprávìní starých obèanù Žalova o tom, 

jak aby ušetøili, chodili za prací do Prahy mnozí pìšky!!). 

Jediným výrobním provozem byla malá komorová cihelna 

provozovaná statkáøem Veselým (v prostoru pozdìjší kruhové 

cihelny). Živnosti a øemeslnické provozovny jsou zaznamenány 

až po roce 1870 (studnaø Tichý, Wogelùv prodej uhlí, dvì 

hospody a šenky).

Uvedená situace pøedurèovala pøíjmové možnosti obce, protože 

ani místní statkáøi a zaèínající živnostníci nebyli vždy schopni 

platit stanovené obecní dávky a poplatky. Rozpoèet obce byl po 

vìtšinu rokù schodkový, takže i když byly vypisovány pøirážky 

k obecním dávkám a poplatkùm (napø. v r. 1884 èinila obecní 

pøirážka 20 %, školní pøirážka 9 %), obec èasto nemìla 

prostøedky na nezbytné rozvojové stavby, na úhradu svého 

podílu na krytí provozních nákladù spoleèné školy 

v Roztoklách. I pøes tuto obtížnou situaci obec poskytovala 

vdovám, nemocným a starým obèanùm obecní podporu (napø. 

v r. 1884 mìsíènì 50 krejcarù až 2 zlatky).

Bohužel nìkteøí starostové nezabezpeèili øádné vedení obecní 

pokladny, revize zjiš•ovaly manka. Situace vyvrcholila 

v r. 1891, kdy obec mìla u Okresní hospodáøské záložny 

Smíchov dluh 2 200 zlatých a musela si navíc na stavbu silnic 

pùjèit dalších 4 300 zlatých na dobu 50 let. Protože se 

hospodaøení obce nelepšilo (roèní schodek hospodaøení se stále 

pohyboval okolo 1 000 zlatých), hrozila exekuce, pøevzala kolem 

r. 1900 z rozhodnutí okresního komisaøství øízení obce komise 

s úkolem uvést vìci do øádného stavu.
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Starosty obce od r. 1867 dle dochovaných pramenù postupnì 

byli:

1867 - 1882 Václav Skrèený

1882 - 1886 Josef Hrdina

1887 - 1900 Josef Chudoba

po r. 1900 František Skrèený

Žalovským „virilníkem“, který jako nejbohatší sedlák byl ze 

zákona èlenem obecního pøedstavenstva, byl statkáø Antonín 

Veselý. Z titulu svého postavení si 

èasto vynucoval služby a opatøení 

obce v osobní prospìch, a nìko-

likrát se s obcí i soudil.

I pøi obtížné finanèní situaci 

muselo pøedstavenstvo, nìkdy za 

pøispìní okresu, zajistit pro život 

obce nezbytné stavby a akce. Byly 

to zejména:

Ø od r. 1873 výkup pozemkù 

pod stavbu obecních cest a 

silnic (prameny uvádìjí cenu 

50 krejcarù za ètvereèný sáh);

Ø od r. 1882 pøíprava výstavby 

silnièní spojky ze Žalova 

na silnici Roztoky-Velké 

Pøílepy;

Ø 1883 stavba márnice na Levém Hradci a oprava cesty do 

dolní èásti obce (tzv.Bližky, dnes ulice K zastávce); 

Ø 1884 výsadba stromù - akátù na svazích „Bližky“ aby se 

zabránilo erozi, splavování skal a zeminy, které zavalovaly 

vozovou cestu, jež byla i pøístupovou cestou pro pìší 

k železnièní zastávce ;

Ø 1887 až 1891 výstavba spojky na „pøílepkou“ silnici 

(400 m) a podíl na výstavbì této pøílepské silnice v úseku 

probíhajícím katastrálním územím obce (1471 m);

Ø 1890 úvaha o stavbì obecního 

domu (obecní úøad, knihovna, 

šatlava, místnost pro pøíp. 

ordinaci lékaøe); vzhledem 

k  vysokým rozpoè tovým 

nákladùm - 2200 zlatých bylo od 

stavby upuštìno a provedena 

pouze pøestavba a úprava 

obecního domku èp.3 - pùvodnì 

pastoušky - kde bydlel obecní 

slouha a kde byla zøízena izolace 

pro infekènì nemocné obèany;

Ø 1890-1891 úprava cesty na Levý 

Hradec;

Ø 1893 otevøení a zahájení provozu 

obecní pískovny (roèní èistý 

výnos pro obec 50 zlatých).

Ani Žalovu se nevyhnuly hromadné 

infekce a onemocnìní. Tak napø. 

v r. 1883 muselo pøedstavenstvo pøijmout razantní ozdravná 

opatøení pøed cholerou. Ta zahrnovala mimo jiné povinnost 

výstavby septikù, dezinfekci staveb a zdrojù vody, vybudování 

provizorní izolace pro infekènì nemocné. Obec zøídila nìkolik 

obecních studní a vyzdìných studánek (napø. vyzdìné studánky 

na zaèátku Potok, v Bližce).

historická fotografie žalovské cihelny, dnes už zrušené

Žalovská zvonièka - stávala na zaèátku Potok, kde je dnes kanalizaèní pøeèerpávací stanice
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V roce 1882 došlo k necitlivému zásahu v kostele sv. Klimenta 

na Levém Hradci, kdy byly zabíleny vzácné fresky. Jejich 

odkrytí a postupná restaurace zahájená ve ètyøicátých létech 

20 století byla dokonèena až v r. 1997 u pøíležitosti 

svatovojtìšského milénia..

Ve sledovaném období se jen pomalu zvyšoval poèet obyvatel 

obce. Pomalu se rozvíjela i zástavba, a to nadále pøevážnì 

v „Potokách“ a novì v pøístupech k železnièní zastávce, 

v „Bližce“. (je tøeba pøipomenout, že pøi stavbì železnièní trati 

kolem roku 1845 bylo vykoupeno a demolováno 6 domkù 

na spodním konci Potok pod Levým Hradcem).

Sèítání lidu a domù v roce 1890 uvádí následující údaje obou 

sousedních obcí:

K parcelaci ménì úrodných polností a rozsáhlé výstavbì došlo 

po roce 1895, kdy do následujícího sèítání v roce 1910 vzrostl 

poèet obyvatel o 50 % a domù o témìø 100 %, vzrostl poèet 

živnostníkù a vznikly významné provozy. V té dobì se stal 

aktuálním požadavek volby vhodné ulice jako spojovací mezi 

Roztokami a Žalovem (byla zvolena dnešní Jiráskova), 

usmìrnìní parcelace a zástavby podél ní a podél spoleèné 

katastrální hranice v prostoru dnešní Kocandy.

Pro porovnání se souèasností je vhodné uvést, jak se 

v popisovaném èasovém období vyvíjelo vlastnictví dnes již 

bývalých žalovských statkù:

§ èp. 1 (nyní èp.1042) pùv. statek Srbùv, pak majitelem Leder, 

po r. 1918 majitelem Brabec;

§ èp. 5 (nyní èp.1383) pùv. statek Hrdinùv, pak majitelem 

Jednorožec;

§ èp. 6 (nyní èp. 1148) pùv. statek Polákùv, pak majetkem 

Skrèených;

§ èp. 7 (nyní èp.1048) pùv. statek Kobylákùv, pak majiteli 

Šebkové;

§ èp. 8 (nyní èp. 1049 a 1105) pùv. statek Chudobùv, pak 

majitelem Vojtìchovský; 

§ èp. 16 (nyní èp.1057) vždy rodu Klacákù;

§ èp. 17 (nyní zboøen) pùv. statek Ant. Veselého, po r. 1915 

koželužna fy.Schönbergerové.

Žalovu trvalo dlouho, než se obec po získání samostatnosti 

v r. 1867 vymanila z dìtských støevíèkù, pøekonala poèáteèní 

problémy. Následující léta prokázala, že i malé obce mají-li 

v èele dobré pøedstavenstvo a starostu se dokáží rychle rozvíjet.

Ing. Zdenìk Karas, CSc.

Zlonice a to, co je kolem

Vlak z Roztok nás doveze do Kralup. Tady pøestoupíme do 

motoráku smìrem na Slaný a Louny. Pojedeme až kousek za 

Slaný, bezlesým krajem, zpestøeným jen rozsáhlými sady 

ovocných stromù mezi Podlešínem a Slaným a ojedinìlými 

skupinkami stromù kolem trati a silnic. 

Zlonice jsou asi deset kilometrù severnì od Slaného a jsou 

poslední vìtší výspou tímto smìrem v našem regionu. Dnes se 

budeme toulat mìstem a v jeho nejbližším okolí. Ke Zlonicím 

patøí správnì také Bøeš•any, Tmáò, Lisovice a Vyšínek. Celá 

obec má nìco málo pøes dva tisíce obyvatel.

Poprvé je pøipomínána obec v roce 1316. V roce 1705 byla 

povýšena na mìsteèko. Centrum obce má statut památkové zóny 

a plným právem.

Obci a širokému okolí dominuje kostel Nanebevzetí Panny 

Marie, významná barokní stavba z let 1727 až 1735 vystavìná 

podle návrhù K. I. Dienzenhofera, provedená F. M. Kaòkou. 

Vìže byly dokonèeny v roce 1744. Renesanèní votivní obraz 

pochází z roku 1608. Kostel byl restaurován v letech 1895-98 

Ohrmanem a Fantou, z té doby pochází i vnìjší výzdoba 

(S. Sucharda). Znovu byl opraven kostel postupnì od r. 1992 

(statické zajištìní) do r. 1996, sochy v r. 1998, pokraèuje obnova 

interiérù.
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Cennou památkou je barokní fara (1752) rovnìž podle návrhu 

K. I. Dienzenhofera, Poblíž centra obce najdeme dále rozsáhlý 

židovský høbitov pøipomínající židovskou komunitu ve 

Zlonicích, který byl opraven v r. 1992, a zámek, pùvodnì 

renesanèní z roku 1602, stojící na místì gotické tvrze, který byl 

neoklasicisticky pøestavìn v letech 1838-41. Pomìrnì chudì 

pùsobí dvì menší sakrální stavby, køíž a sloup v parku.

Za zmínku stojí dále zrušený (1950) Kinského pivovar a hlavnì 

železnièní muzeum, jehož exponáty naleznete jednak na 

západním konci obce na nìkolika kolejích rozsáhlého nádraží, 

jednak v domku uprostøed vsi v Tyršovì ulici èp. 444, kde je 

vystavována pøedevším zabezpeèovací technika.

A rozhodnì bychom nemìli minout památník Antonína 

Dvoøáka. Je umístìn v bývalém barokním špitálu z roku 1745 

(v Komenského ulici) a vlastní exponáty vztahujícími se 

zejména k skladatelovu mládí. V domì è. p. 19 (vedle špitálu) se 

v letech 1854 až 1856 mladý Antonín Dvoøák uèil základùm 

hudby u varhaníka Antonína Liehmanna. V památníku najdete 

i síò jiného zlonického rodáka, trampa, cestovatele a moøeplavce 

Eduarda Ingriše (1905-1991), autora známé trampské písnì 

„Tesknì huèí Niagara“.
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Smìrem k Bøeš•anùm stojí osamìle v poli mohutná socha sv. 

Onufria, poustevníka, který snad žil v 5. století.

Zajímavé památky jsou však i ve všech osadách spadajících pod 

„støediskovou“ obec. Jako první navštívíme Lisovice. Jsou 

západnì od mìsta, hned za nádražím a køižovatkou. Je tu pøi 

potoce zvonièka z roku 1915 s køížem. 

Vrátíme se zpátky na køižovatku a na sever je to asi kilometr do 

Vyšínku. I zde hospodaøili Kinští, památkou je rozsáhlý dvùr. 

Jeden køíž stojí na cenném místì a druhý dál ve smìru na 

Zlonice.

Vrátíme se pak do Zlonic, projdeme je a zamíøíme na východ na 

Bøeš•any. Je tu kaple, vzornì opravená a v dobrém energetickém 

místì. Zato mimoøádnì rozsáhlá barokní sýpka je ve 

zbìdovaném stavu...

Poslední èástí Zlonic je Tmáò. Zde je malá, ale hezky vyzdobená 

kaple a kamenný most se sochou sv. Jana Nepomuckého pøes 

nepøíliš èile tekoucí Zlonický potok.

Michal Janský
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Život ve mìstì - spolky

Èeskoslovenský èervený køíž

Humánní myšlenky Èerveného køíže zapustily své koøeny na 

našem území již pøed více než 130 lety - Stanovy 

„Vlasteneckého pomocného spolku pro Království èeské“, 

(který byl souèástí „Rakouské spoleènosti Èerveného køíže“), 

schválilo c.k. místodržitelství dne 5. záøí 1868. Toto datum 

vzniku by øadilo náš Èervený køíž v èasovém žebøíèku podle 

roku založení na velmi èestné 13. místo na svìtì.

Za oficiální datum vzniku Èeskoslovenského èerveného 

køíže (ÈSÈK) však bývá považován až poèátek února 1919, po 

vzniku samostatné Èeskoslovenské republiky.

Funkci pøedsedkynì ÈSÈK vykonávala Dr. Alice Masaryková, 

dcera T. G. Masaryka.

V období mezi dvìma svìtovými válkami v mnoha pøípadech 

ÈSÈK nahrazoval nedostatky státní zdravotní správy 

a doplòoval ji. Zprostøedkovával styk rodin se zajatci, pomáhal 

uprchlíkùm a zapojoval se do asanaèních a profylaktických akcí 

proti epidemiím v prvních letech po první svìtové válce. 

Budoval zdravotní ústavy a dìtské prázdninové osady 

(p. Sládeèková, Zoufalá), zøizoval poradny pro matky a dìti 

a podobná zaøízení. Organizoval také dopravní zdravotní službu, 

posílal nemocné do ústavù, pomáhal pøi živelních pohromách, 

rozvíjel zdravotnickou osvìtu.

Hospodáøská krize na poèátku 30. let 20. století posunula do 

popøedí opìt charitativní programy. ÈSÈK pomáhal i do 

zahranièí.

Po nìmecké okupaci a vytvoøení protektorátu Èechy a Morava 

byl ÈSÈK 5. srpna 1940 rozpuštìn, veškerý majetek ústøedí, ale 

i místních spolkù ÈSÈK, byl zabaven. I když bylo mnoho 

funkcionáøù a èlenù ÈSÈK zatèeno, vìznìno v koncentraèních 

táborech a øada z nich popravena, ti kteøí zùstali na svobodì, se 

aktivnì zapojovali do odbojové èinnosti, zachraòovali vìznì 

z transportù a pochodù smrti, pomáhali v oblastech postižených 

bombardováním, pøi likvidaci epidemie skvrnitého tyfu 

v Terezínì, pøi Kvìtnovém povstání v Praze, ale i na dalších 

místech. Velmi aktivnì pracovala také organizace ÈSÈK 

v zahranièí, ustavená v záøí 1940.

V Roztokách pùsobila skupina ÈSÈK od roku 1932. Mimo ní pøi 

Sboru dobrovolných hasièù pùsobila zdravotnická hlídka již od 

konce pøedminulého století. (Samaritáni)

Ženy roztocké organizace se zapsaly hrdinnými èiny 

a obìtavostí pøi ošetøování vìzòù z transportu smrti na 

roztockém nádraží a v karanténní provizorní nemocnici 

v chudobinci. (dnešní ZUŠ).

Svými osobními vzpomínkami pøispìla paní Hana Hejdánková:

"Již v roce 1944 tajnì probíhal samaritánský kurz, kterého jsem 

s e  s  o s t a t n í m i  d ì v è a t y  

zúèastnila. Zde jsme získávaly 

základní vìdomosti z pøenášení 

a  o š e t ø o v á n í  r a n ì n ý c h  

a obvazové techniky, vìdomosti 

o hygienì a o potírání infekèních 

nemocí. Chybìla nám ale praxe 

v nemocnici. Nikdo z nás netušil, 

že bude naše zdravotnická 

služba podrobena tak významné 

zatìžkávací zkoušce.

Po pøíjezdu vlaku na roztocké 

nádraží dne 29. 4. 1945 byli 

všichni zdravotníci v pohotovosti 

vèetnì lékaøù Dr. Tichého se 

sestrami, jeho syna, a Dr. 

Pražáka. Pozdìji pomáhal také 

Dr. Èerný, jeden ze zachránì-

ných vìzòù. Ve vlaku bylo mnoho 

tìžce nemocných a umírajících. 

Hned po pøíjezdu bylo nìkolik 

mrtvých složeno za nádražním 

skladištìm. Po nelehkém vyjednávání s velitelem transportu 

zaèaly sestry vytahovat nemocné z dobytèích vagónù a ukládat je 

na krytý peron. Mnoha vìzòùm se podaøilo utéci. V chudobinci, 

uvolnìném kapitulujícími Nìmci z roztocké školy, vznikla 

provizorní nemocnice s vlajkou èerveného køíže a s nápisy 

karanténa (skvrnitý tyf). První sem pøevezli nìjakého 

Holanïana. Protože jsem bydlela nejblíže, mìla jsem ho 

Chudobinec (nyní ZUŠ)
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opatrovat. Objevily se nacpané slamníky, ty museli dát k dispozici 

snad Nìmci. Jinak by nebylo možné sehnat tak rychle asi 100 

slamníkù. Povozem s voly zaèali pøivážet první zubožené 

nemocné, ukryté pod slámou. Strouhala jsem mýdlo spolu 

s dalšími dìvèaty. Z domova jsem pøinesla zinkovou vanu. Moje 

maminka mýdlo rozváøela. 

V tom jsme praly obvazy, 

sušily je na plotì, aby do 

rána uschly. Znovu se 

používaly.  Nic j iného 

n e b y l o .  K l u c i  z  T N  

(Technische Nothilfe), co se 

nanosili teplé vody od 

D a v í d k ù  z  p e k á r n y !  

Pomáhali na rukou vynášet 

nemocné do patra, holili je, 

myli je. Každá domácnost se 

snažila nìèím pøispìt. 

Hromadilo se prádlo, 

lùžkoviny, mycí potøeby, 

léky a øada jiných nezbyt-

ných vìcí. Je až neuvìøitel-

né, že jsme do veèera mìli 

v chudobinci uložených, 

pøevleèených, odvšivených, 

ošetøených a nakrmených asi 50 tìžce nemocných. Vedle 

drobných chirurgických zákrokù bylo tìžištì v práci 

ošetøovatelské. Mìli jsme ztráty. Hned první noc asi dva 

ošetøovaní zemøeli. V následujících dnech ještì nìkolik umøelo. 

Ale u velké vìtšiny byly velké úspìchy. V dalším období 

posloužila Sakura jako nemocnice.

4. kvìtna 1945 se za velké úèasti místních obyvatel konal pohøeb 

10 zemøelých z transportu smrti na Levém Hradci."

Z dopisu psaného paní Preiningerové Francouzem Léon 

Hoebeke - vicepresidentem Svazu pøátel deportovaných zajatcù 

z transportu smrti:

"Nemohu zapomenout a nikdy 

nezapomenu naše utrpení v tom 

strašném konvoji smrti mezi mrtvými 

a umírajícími. Ve vlaku, který 

smìøoval z Litomìøic do Prahy pøes 

Roztoky, jsem mìl možnost ocenit 

péèi èeských lidí. Vidìl jsem a poznal 

odvahu Èechù,  je j ich  ve lká  

a stateèná srdce. Mnohokrát jsem 

o tom ve své zemi vyprávìl i v 

novinách. Jest nutné dnes i všechny 

zítøky vyprávìt o tom, všem mladým 

lidem, aby nám pomohli splácet dluhy 

minu lých  l e t .  Na  Vás  pan í  

pøedsedkynì i na všechny ženy 

z Èerveného køíže si uchovávám 

stálou nezapomenutelnou vzpomínku. 

Stále si pøipomínám vaši nezmìrnou 

obìtavost, kterou jste mnì projevovali 

v nemocnici Sakuøe. Díky této péèi byl zachránìn mùj 

život, stejnì jako desítkám a stovkám dalším. Pojí nás stejný cíl - 

zachování míru na celém svìtì, abychom již nikdy 

nepoznali váleèné hrùzy. Posílám všem nejsrdeènìjší 

vzpomínky - všem svým vzácným pøátelùm v Roztokách".

 pohøeb obìtí trasportu smrti 1945 Levý Hradec

 ženy z transportu smrti v Roztokách 29. 4. 1945
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Významnou událostí se stal 28. dubna 1946 Den ÈSÈK 

v roztocké sokolovnì. Byl také dnem výroèí pøíjezdu transportu 

smrti. Výroèí se zúèastnili: pøedsedkynì ústøedního výboru 

ÈSÈK Dr. Alice Masaryková, veøejní èinitelé, významní hosté, 

delegace a obèané. Vysoce zde byla hodnocena obìtavost 

a èinnost èlenù roztocké organizace, které byl pøedsedou Václav 

Šteffel, místopøedsedkyní Zdenka Preiningerová. Zdenka 

Preiningerová pùsobila v ÈSÈK od roku 1921 a v Roztokách od 

roku 1937. (nar. 30. 10. 1903, zemøela 26. 6. 1983).

"Stará garda" se sešla již 5. záøí 1945 v Sakuøe. Ustavující schùze 

pøípravného výboru spolku ÈSÈK se zúèastnilo 16 èlenù.

Jako èestný pøedseda byl jednohlasnì zvolen br. Jan Koutský.

Do výboru byli zvoleni:

Pøedseda: br. Jan Perták

Místopøedseda: ses. Slávka Nelibová

I. jednatel: ses. Blanka Jandová

II. jednatel: br. Josef Soukup

Pokladník: ses. Zdenka Preiningerová

Pøedsedkynì odboru dobrovolných sester: ses. Olga 

Dittrichová

Delegát a spojka divizí: br. Prof. Jan Rob

Zdravotní referent do N.V.Roztoky: ses. Olga Dittrichová

Do výboru byli dále zvoleni:

Za ochranu matek a dìtí: ses. Zoufalá a Voborová

Za okres. péèi o mládež: ses. Krista Sládeèková

Za obec Žalov: ses. Foltýnová F. a Králová V.

Jelikož se do schùze nedostavili zástupci obce Únìtic a Úholièek, 

dále zástupci spolku dobrovolných hasièù v Roztokách, 

usneseno zaslati uvedeným sdìlení o ustanovení spolku a vyslání 

2 zástupcù.

Znovuobnovení ÈSÈK v Roztokách - 25. èervna 1946 bylo 

svoláno první valnou hromadou do restaurace U Øehákù 

v Roztokách.

Valnou hromadou byl zvolen výbor Spolku ÈSÈK v Roztokách:

Pøedseda: Zdenka Preiningerová 

I. místopøedseda: Karel Albrecht

II. místopøedseda: Jan Rob

Tajemník: Jan Perták

Únorový politický pøevrat v roce 1948 znamenal významné 

zmìny i v èinnosti ÈSÈK. Organizace ÈSÈK byla zaøazena mezi 

spoleèenské organizace a zaèlenìna do jednotné Národní fronty. 

Tím ztratila svou samostatnost a nezávislost.

Protokol ustavující schùze akèního výboru ÈSÈK, konané dne 

8. 3. 1948 v 19 hod v Lidovém domì. Ustanoven následující 

výbor:

Pøedseda: MUDr. Jan Èerný

Místopøedseda: Karel Knotek

Jednatelka: Františka Foltýnová

Pokladník: František Novotný

Zapisovatel: Anna Vidimová

Zástupce samaritánù: K. Albrecht

Levý Hradec 1946 - rok výroèí transportu smrti

pí. Hana Hejdánková
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Zástupce dobrovolných sester: K. Rýznerová

Zástupce dorostu: K. Vidim.

(13. 3. 1948 bylo potvrzeno akèním výborem Národní fronty)

Žalovská místní skupina byla ustavena v roce 1951, jejíž 

pøedsedkyní byla zvolena Marie Forstová. Obì organizace 

ÈSÈK získaly za dlouholetou rozsáhlou èinnost øadu èestných 

uznání a diplomù. Roztocké organizaci udìlen èestný titul 

Vzorná skupina.

Pøes ztížené podmínky odvádìl ÈSÈK v letech 1949-1989 

mnoho prospìšné práce pro potøebné. Z jeho èinnosti sice 

vymizely nìkteré tradièní charitativní èinnosti, ale byly 

nahrazeny jinými.

Nároèné úkoly zaèal plnit ÈSÈK v dobrovolném dárcovství krve 

(od roku 1960 v bezpøíspìvkovém dárcovství krve), v zajiš•ování 

dobrovolných zdravotnických a sociálních služeb.

Místní organizace ÈSÈK, po úmrtí Z. Preiningerové, v èele 

s novou pøedsedkyní paní Hanou Hejdánkovou, pùsobila 

v Roztokách do r. 1987. Ubývali èlenové a nové èleny se 

nepodaøilo získat. Pøesto se tato organizace snažila nadále plnit 

svou funkci. Napø. dohled pøi poutích na Levém Hradci, pøi 

veøejných vystoupeních. Zúèastòovala se cvièení CO v rámci 

okresu Praha-západ. Mezi èleny bylo nìkolik èestných dárcù 

krve.

Politické a spoleèenské zmìny v závìru roku 1989 umožnily 

ÈSÈK opìt návrat k nezávislosti a samostatnosti. Po roce 1989 

byl, jako všechny aktivity spojené s bývalou Národní frontou 

odsunut do pozadí, by• v tomto pøípadì neprávem, protože 

v pøípadì živelné katastrofy, pandemie èi teroristického útoku by 

mìl Èervený køíž plnit úlohu, kterou má v celém civilizovaném 

svìtì - odstraòování èi zmíròování následkù neèekaných 

katastrof na civilním obyvatelstvu. Èinnost v ÈÈK je s výjimkou 

profesionálního vedení je založena na dobrovolné práci, což se 

v posledních dvou desetiletích u nás „pøíliš nenosí“.

V souvislosti s rozdìlením jednotného èes. státu zanikl ke dni 

31. 12. 1992 i Èeskoslovenský èervený køíž. Od 1. 1. 1993 pùsobí 

na území ÈR Èeský èervený køíž, který byl uznán 

Mezinárodním výborem Èerveného køíže dne 26. 8. 1993 a dne 

25. 10. 1993 byl pøijat do Mezinárodní federace Èerveného køíže 

a Èerveného pùlmìsíce.

(více na www.cck-cr.cz )

Dìkuji paní Hanì Hejdánkové, roztocké pamìtnici, za 

zajímavé vzpomínky.

Renáta Koláøová

Pták roku 2006 - orel moøský

Èeská spoleènost ornitologická vyhlašuje pravidelnì od roku 

1992 každým rokem jeden ptaèí druh za ptáka roku. Bývá to 

obvykle všeobecnì známý druh, který v pøírodì ubývá 

a zasluhuje naši pozornost. Prvním vyhlášeným druhem v roce 

1992 byla vlaštovka obecná. Mezi další druhy s titulem „Pták 

roku“ patøili: rehek zahradní, èáp bílý, èejka chocholatá, •uhýk 

obecný, sova pálená, koroptev polní, konipas bílý, ledòáèek 

øíèní, kavka obecná, poštolka obecná, vrabec domácí, rorýs 

obecný a skøivan polní. Pro rok 2006 byl vybrán majestátný 

a vzácný dravec - orel moøský (Haliaeetus albicilla). Na rozdíl od 

všech minulých druhù ho v Roztokách s nejvìtší 

pravdìpodobností nespatøíme, pøestože zde byl v posledních 

letech nìkolikrát pozorován na pøeletu. Orel moøský je nápadnì 

velký pták dosahující délky 70 až 90 cm a rozpìtí až 2,5 metrù. 

Hmotnost samice dosahuje témìø 7 kg a samcù 4 kg. Má silný 

zobák, klínovitý ocas a neopeøené žluté nohy. Staøí ptáci jsou 

hnìdí se svìtlejší hlavou, krkem a krátkým bílým ocasem. Mladí 

jedinci jsou temnì hnìdí s hnìdì mramorovaným ocasem. Samec 

a samice se vzhledem od sebe neliší, pouze velikostí, kdy samice 

bývá podobnì jako u vìtšiny dravcù podstatnì vìtší. Mají široká 

køídla, jimiž zvolna mávají a èasto plachtí. Pøi lovu vytrvale 

krouží a spouští se hbitì na vodní hladinu za rybami a vodními 

ptáky. Pøíležitostnì se živí savci a pøedevším v zimì požírá 

i mršiny. Pøestože dokáže ulovit i zdravou koøist, vyhledává 

pøedevším poranìné, zesláblé èi uhynulé jedince, èímž se øadí 

mezi druhy vykonávající v pøírodì sanitární funkci. 

1950 Roztoky - terénní cvièení
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Vyskytuje se v rybniènatých oblastech, na moøském pobøeží 

a v okolí velkých jezer a øek. Hnízdí na území od Islandu, Norska, 

Švédska, Nìmecka až do zemí v Podunají. Hnízdo je obrovská 

stavba z klackù, proutí, trávy a drnù umístìná na stromech ve 

výšce asi 15 až 23 metrù pøevážnì v blízkosti vody. Oba rodièe je 

staví spoleènì necelých 20 dní, samec obvykle pøináší stavební 

materiál a samice pak buduje vlastní hnízdo, které je využíváno 

nìkolik let. Obvykle ale mívají nìkolik hnízd, která støídají.

Samice snáší zpravidla 2 vápenatì bílá vejce, na kterých sedí 

pøevážnì sama po dobu asi 40 dní. Samec ji støídá hlavnì 

v ranních hodinách, kdy si loví potravu. Mláïata krmí oba rodièe 

více než 10 týdnù. Snùška probíhá od poloviny února a mláïata 

jsou vyvádìna v prùbìhu èervna. Mladí ptáci pohlavnì dospívají 

ve vìku 5 až 6 let a dožívají se asi 40 let. Hlas v toku je výskavé 

„kjikjikjiklieklikklikjegjegljau“.

Orel moøský je èásteènì tažný, v zimì se severské populace 

stahují na jih k nezamrzajícím vodním plochám. Mladí ptáci se 

èasto potulují do znaèných vzdáleností od svého rodištì. 

V Èechách hnízdil naposledy asi pøed 130 lety a v jihomo-

ravských lužních lesích asi pøed 80 lety. Následnì na našem 

území pouze zimoval, a to pøedevším na Tøeboòsku. První 

novodobé úspìšné hnízdìní probìhlo v roce 1986 na Tøeboòsku 

a tento pár tvoøili vypuštìní jedinci. V souèasné dobì se jeho 

poèetnost u nás odhaduje asi na 30 párù. Vyskytuje se v blízkosti 

vìtších vodních ploch, spíše v nížinách, napø. na Èeskobu-

dìjovicku, Jindøichohradecku, Èeskolipsku nebo na jižní 

Moravì. Stoupá i poèet zimujících ptákù, zejména 

na Novomlýnských nádržích a na Tøeboòsku. 

V ÈR je zákonem chránìn v kategorii kriticky ohrožených druhù. 

Nejvíce je ohrožen rušením na hnízdištích, kladením otrávených 

návnad a nelegálním odstøelem. Tvrdé pronásledování zažil 

v prùbìhu minulých století a ve znaèné èásti západní, støední 

a jižní Evropy byl vyhuben. Koncem dvacátého století se však 

v dùsledku ochrany na øadu pùvodních hnízdiš• v Evropì vrátil 

a jeho poèetnost dále narùstá, takže za posledních deset let 

vzrostla pøibližnì o 50 % a v souèasnosti je evropská populace 

orla moøského odhadována na 5 000 párù, což pøedstavuje více 

než 50 % populace svìtové.

Jeho ochrana spoèívá zejména v zajištìní klidu pøi hnízdìní. 

Veškerá nelegální èinnost, která by mohla orly ohrozit, by mìla 

být nahlášena Policii ÈR.

Jasoò František Boháè

zoolog Støedoèeského muzea

Soutìž elegance historických vozidel 

v Roztokách již po dvacáté sedmé

Areál muzea se v pondìlí 8. kvìtna opìt zaplní historickými 

vozidly, kterým se budete moci obdivovat od 10 hodin. V muzeu 

mùžete pøíjemnì strávit témìø celý den. Nabídka výstav je široká: 

Václav Král - èlovìk, tvùrce, uèitel /automobilový design/

Støední Èechy na starých pohlednicích /výstava konèí právì 

8. kvìtna/

To byla 60. léta - móda, design, životní styl / výstava bude 

zahájena 2. kvìtna v zrekonstruované Velké výstavní síni/ 

Ateliér Zdenky Braunerové - po zimním období otevøen od 

1. dubna.

Tìšíme se na Vaši návštìvu.

Táòa Pekárková

60. léta - móda, design, životní styl

Støedoèeské muzeum v Roztokách u Prahy 

3. kvìtna - 15. øíjna

Šedesátá léta. Stala se fenoménem, pojmem, který evokuje pocit 

dynamiky a svìta v promìnách usedlých tradièních forem. Avšak 

mnohé atributy, které èasto nostalgické vzpomínky zcela 

samozøejmì provázejí, mají své zakotvení již v první polovinì let 

padesátých. 

Svìtem tehdy procházela vlna touhy po zmìnì životního stylu, 
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po novém, mladém výrazu doby. Provázel ji intenzivní zájem 

o nové výrobky a materiály. Celé období pojmenovala výstava 

EXPO 58 v Bruselu, která byla pro svìt fascinující pøehlídkou 

nových trendù ve všech oblastech lidského života. Pobruselské 

období je v mezinárodním mìøítku charakteristické jako poslední 

doba, poznamenaná jednotícím stylovým výrazem. Vžil se název 

„bruselský styl“, jehož dekorativismus je založen na asymetrické 

kompozici, plošné barevnosti v kontrastu s linií a strukturou 

navozující pocit a lehkosti, prostorový neklid a pohyb, který je 

symbolem doby. K tomu pøispívala i zcela promìnìná barevnost, 

která se dostala do nebývalé role znamení nového, nestatického. 

Objevily se tak charakteristické pastelové odstíny žluté, fialové, 

hráškovì zelené, blankytné modøi a holubí šedi.

Moderní trendy mìly úspìšný ohlas i u nás a v nìkolika oblastech 

prùmyslového výtvarnictví patøilo i tehdejší Èeskoslovensko 

k pøedním prùkopníkùm a støediskùm nových myšlenkových 

proudù. Svìdèí o tom mnohá ocenìní na svìtové výstavì 

v Bruselu i na dalších výstavách - napø. Triennale v Milánì.

Výstava se prostøednictvím vystavených exponátù snaží zachytit 

alespoò èást dobového výrazu. Jejím hlavním cílem není 

vyvolání vzpomínkové nostalgie, ale podání dùkazu, že mnohé 

dìdictví tzv. „šedesátých“ obstojí vysokou kvalitou a nápaditostí 

estetiky formy i ve svìtì o padesát let starším. 

Táòa Pekárková

„Žena umìlkynì 

na pøelomu 19. a 20. století“

… je název nové publikace vydané Støedoèeským muzeem 

v Roztokách u Prahy. Sborník pøináší pøíspìvky z mezinárodní 

konference, která se konala v øíjnu 2005 u pøíležitosti otevøení 

stálé expozice malíøky Zdenky Braunerové v zrekonstruovaném 

ateliéru. Témìø ètyøi sta stran textu a obrazových pøíloh seznámí 

ètenáøe s osudy více než dvaceti žen - literátek, malíøek, 

sbìratelek, hudebnic (jmenujme napø. M. Gebauerovou, 

M. Èervinkovou-Riegrovou, A. Klecandovou-Martenovou, 

H. Malíøovou, T. Novákovou, E. Destinovou, O. Sukovou-

Dvoøákovou nebo èlenky Amerického klubu dam). Zvláštní 

pozornost je vìnována Zdence Braunerové a jejímu ateliéru.

Sborník lze zakoupit ve Støedoèeském muzeu za 430,- Kè.

Marcela Šášinková
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ZUŠ na konci zimy

Dlouhá zima se na chodu ZUŠ nijak neprojevila.  Ani nemohla, 

protože sled událostí nabral takový spád, že nám všem bylo nìkdy 

poøádné horko! O hudebním festivalu Mozart v Praze  se zmiòuji 

na j iném místì,  teï vám chci podat informace  

o bezprostøední èinnosti ZUŠ v zimním období. 

V letošním roce opìt probíhá soutìž ZUŠ. V hudebním oboru se 

soutìží v dechových nástrojích a zpìvu a dále  je vypsána soutìž 

pro taneèní obor. Koncem ledna probìhlo školní kolo, kde jsme 

v dechových nástrojích obsadili zobcovou flétnu, pøíènou flétnu,  

klarinet, trubku a zpìv. Soutìž mìla velmi solidní úroveò 

a pøedznamenala vìci pøíští. Na zaèátku února postoupivší 

vítìzové jednotlivých kategorií absolvovali okresní kolo, které se 

uskuteènilo v Èernošicích. A musím øíct, že se jim na pùdì místní 

ZUŠ nadmíru daøilo. V oboru zpìv získala Ema Ramdanová 

a Kateøina Mikyšková èestné uznání, Lucie Karbusová 3.  cenu. 

V oboru zobcová flétna Gabriela Bìlonohá a Petr Heger  èestné 

uznání, Barbora Kohoutová 3. cenu, Petra Moulíková 2.  cenu 

a Marcel Ramdan 1. cenu s postupem do krajského kola. V oboru 

pøíèná flétna Sára Kukaèová a Mirka Nováková 2.  cenu. V oboru 

klarinet Anna Hrabalová 1. cenu. V oboru trubka Jaroslav 

Boubelík 1. cenu s postupem do krajského kola.  

Ve dnech 8.-9. bøezna se dva naši soutìžící zúèastnili krajského 

kola v Kolínì. Jaroslav Boubelík vyválèil v oboru  trubka èestné 

uznání a skuteèná bomba vybuchla v oboru zobcová  flétna. 

Marcel Ramdan vybojoval v konkurenci 68 soutìžících 

7. kategorií 1. cenu s postupem do národního  kola!!! Gratulujeme 

a držíme palce ve finále, které se uskuteèní  zaèátkem dubna 

ve Vysokém Mýtì.

Naše gratulace pochopitelnì patøí také všem jmenovaným soutì-

žícím i tìm, kteøí se zúèastnili školního kola  a nepostoupili. Proje-

vili tak notnou dávku kuráže, když vystoupili na  soutìžní pódium 

a snažili se prodat vše, co se na  hodinách se svými uèiteli nauèili.

Soutìžní pøehlídka taneèního oboru ZUŠ probìhla 15. února  

v Èernošicích. Žákynì 3. - 6. roèníku se  zúèastnily kategorie 

souèasný tanec se dvìmi choreografiemi - Kapky a  Hnízda. 

S choreografií Hnízda postoupily do krajského kola pøehlídky, 

které se uskuteèní 28. dubna v Salesiánském divadle  v Praze. Také 

jim gratulujeme a pøejeme mnoho úspìchù v dalším kole.

Jak vidíte, dìti, které navštìvují naši školu nacházejí  naplnìní 

svých snù a ambicí a proè to nepøiznat  také snù a ambicí svých 

rodièù. Vždy• to ještì není všechno! Ve ètvrtek, 23. bøezna, 

probìhl krásný koncert úèastníkù soutìže ZUŠ v Zasedací  síni 

MÚ, taneèní oddìlení pøipravuje vystoupení pro školy v  žalovské 

tìlocviènì 12. bøezna, uèitelé spolu se žáky se  zúèastní vítání 

našich nejmenších obèánkù v Síni Zd. Braunerové 25.  dubna, 

27. dubna probìhne Interní koncert v taneèní tøídì ZUŠ  a další 

akce na sebe nenechají dlouho èekat.

Všichni už se tìšíme na jaro a na  další akce, které základní 

umìlecká škola bude poøádat.  

MgA. Bohumír Šlégl

Zprávy ze sdružení 

Roztoè

Z bøeznové nabídky našeho 

sdružení si mohl vybrat každý, kdo 

si chtìl zkusit rozhýbat své tìlo na 

Taneèní dílnì pod vedením Zuzky 

Smugalové, Jitky Štecové nebo 

pøivolat jaro na snìženkových 

výtvarných i pohybových dílnách Lenky Lorencové, Karly 

Whitersové a Martiny Saskové. Jiní pøišli na další setkání 

kurzu košíkáøství, o který je neèekanì velký zájem ze strany 

dìtí i dospìlých. V ateliéru Libèice probìhla další èást 

Kurzu kvìtináøstí, ve kterém pod vedením Dáši Caislové 

a Hanky Kaplanové vznikají nádherná kvìtinová aranžmá 

dìtí.

K 31. bøeznu nám z dùvodu rekonstrukce MŠ v Žalovì skonèil 

pronájem žalovského ateliéru, kde probíhaly výtvarné kroužky, 

angliètina, kurz šití, páteèní Setkání pøed školkou a pravidelné 

víkendové dílny. Èást kroužkù bude pøemístìna do ateliéru v 

Únìticích, èást bude provizornì, díky podpoøe ZŠ Roztoky, 

probíhat do konce školního roku v prostorách žalovské školy. V 

souèasné dobì pracujeme na projektu pøestavby budovy po 

bývalé ÈS v Havlíèkovì ulici, kterou nám a Mateøskému centru 

Rožálek nabídlo Mìsto Roztoky k možnému spoleènému 

využití.  

23. bøezna probìhla Valná hromada sdružení, na které se 

pøedstavili všichni lektoøi jednotlivých koužkù a kurzù, spoleènì 

jsme se ohlédli za uplynulým rokem, schválili úèetní uzávìrku, 

výroèní zprávu za rok 2005 a rozpoèet na rok 2006, povìdìli si o 

plánech a zmìnách, které nás v tomto roce èekají a na závìr si 

promítli  bohatou „slideshow“ z poøádaných akcí 

dokumentovaných Josefem Mirovským. Slavnostní ceremonií 

byl letos udìlen první Øád zlaté pracièky za vytrvalou 

dobroèinnou pomoc našemu sdružení.  

Poslední bøeznový víkend poøádá sdružení Roztoè první 

soustøedìní všech svých lektorù, na kterém bychom rádi 

tvoøivým programem a následnými diskuzemi pracovali na 

spoleèných tématech a vizích do budoucna.  

Na mìsíc duben jsou pro vás a pro vaše dìti pøipravené výtvarné 

velikonoèní dílny ve všech našich ateliérech a další kurzy 

košíkáøství a kvìtináøství upøesnìné v Kalendáriu.

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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hodin. Nabídneme vám velikonoèní dekorace - perníèky, 

kraslice, osení, obrázky, vitrážky s velikonoèní tématikou apod. 

Vše jsou výrobky maminek a dìtí z MC Rožálek. Koupí výrobkù 

podpoøíte provoz a èinnost našeho mateøského centra. 

Další již tradièní akcí bude Oslava Dne dìtí 1. 6. 2006. 

V souèasné dobì pøipravujeme program a o všem vás budeme 

informovat v pøíštím èísle Odrazu a na plakátech. 

Na letní prázdniny pøipravujeme dovolenou rodin. Letos jsme 

vybrali Dùm rodin Smeèno a to v termínu od 28. 7. - 4. 8. Pokud 

máte zájem, pøihlaste se na našem telefonním èísle nebo osobnì 

v MC Rožálek. 

Pravidelný program v MC Rožálek je urèený pro dìti od 3 let (bez 

maminek) a to každé pondìlí a pátek od 9.30 do 11.30 hod. Volná 

herna pro maminky s dìtmi od 1 - 4 let je každé úterý a ètvrtek 

od 9.30 do 12 hodin. Masáže kojencù jsou každý pátek od 14 - 16 

hodin.  Výtvarka pro maminky s dìtmi je každé pondìlí a ètvrtek 

od 16.30 do 17.30 hodin. A Pøedškolák pro dìti od 4 let (bez 

maminky) je každou støedu od 16.30 do 17.30 hodin. 

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

tel.: 723 771 439

e-mail: centrumrozalek@seznam.cz

Mateøské centrum v Roztokách prochází v souèasné dobì 

pomìrnì složitým obdobím, kdy se rozhoduje o jeho další 

èinnosti a budoucnosti jako takové. Jak jsem již informovala 

v minulých èíslech Odrazu, jednáme o možnostech a podmínkách 

využití nebytových prostor v Havlíèkovì ulici (prostory po 

bývalé Èeské spoøitelnì). Jednání a veškerá práce okolo jsou 

pomìrnì nároèná a pro naše sdružení tato možnost využití dalšího 

nebytového prostoru znamená velký krok vpøed. Chceme tento 

prostor využít jako ateliér pro výtvarnou èi jinou tvoøivou èinnost 

maminek s malými dìtmi, také potøebujeme tento prostor jako 

uèebnu pro jazykové kurzy, kurzy práce na PC a podobné 

vzdìlávací kurzy pro maminky, které se chystají vrátit zpìt do 

zamìstnání èi nechtìjí na mateøské dovolené ztratit kontakt 

a udržovat svùj profesní rùst. Pøestože ve mìstì jsou nabídky 

velmi kvalitních cvièení pro dìti, pro maminky s dìtmi nebo 

ženy, rozhodli jsme se odpovìdìt na poptávku cvièení pro dìti se 

specifickými potøebami - dìti hyperaktivní, dìti autistické, dìti 

s LMD. Smyslem tohoto cvièení je posílit vazbu mezi rodièem 

a dítìtem, nauèit dítì koordinovat svoje projevy apod. Prostor 

stávající - v Husovì sboru, ponecháme a vybavením více 

pøizpùsobíme pro èinnost maminek s malými kojenci, dostanou 

více prostoru, více èasu a lepší vybavení. Všechny aktivity, které 

mateøské centrum nabízí, je spojeno samozøejmì s hlídáním dìtí. 

To jsou naše plány do budoucna, které, jak doufáme, nejsou už tak 

vzdálené a díky prostoru tak nereálné. Obracím se s žádostí 

o podporu na všechny, kteøí byste chtìli a nebo mìli možnost 

jakkoliv pøispìt - stavební práce, odborné konzultace, vybavení 

interiéru, adaptace zahrady u Husova sboru.

Na mìsíc duben chystáme již tradièní VELIKONOÈNÍ 

JARMARK, který jsme se rozhodli a díky laskavosti Železáøstí 

Gotschalk a Holeèek uskuteènit v prostorách na námìstí pøed 

železáøstvím a to na Zelený ètvrtek 13. dubna od 9.30 do 12.00 
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Ozvìny festivalu

Doznìly poslední tóny, prkna, co znamenají svìt, osiøela 

a hudební festival Mozart v Praze je už pouhou historií 

kulturního dìní mìsta Roztoky.

Jaký byl první pokus o cosi pravidelného, neobvyklého 

a zároveò tak samozøejmého, jako je na sebe navazující cyklus 

koncertù nazvaný festival? Je jisté, že nejlepší hodnotící obraz si 

návštìvník tøí koncertù, které se uskuteènily v prùbìhu bøezna ve 

tøech rùzných koncertních prostorech, udìlá ve svém nitru sám. 

Ale nám, kteøí jsme festival vymysleli a pak s velkým úsilím 

zrealizovali, zùstává pocit radosti. Radosti nad faktem, že jméno 

Mozart bylo v našem mìstì skloòováno ve všech možných 

hudebních i literárních pádech. Že jeho hudbu 

hráli malí, dospívající, dospìlí, nadšení 

amatéøi i zkušení profesionálové. A všichni 

s bezmezným entuziasmem a pokorou, 

která hudbì velikého Amadea náleží. Se 

zadostiuèinìním jsme sledovali, jak se 

s obtížností hudebních partù vyrovnávali ti 

nejmenší i ti nejzkušenìjší a fascinovalo nás 

poznání, že Mozart napsal tu krásnou hudbu 

pro všechny! Hudebníci na rùzných stupních 

vývoje se snažili uchopit své téma a pracovat 

s ním, jak nejlépe jim to hudební dùvtip 

a úroveò technické dovednosti dovolovaly.

A protože jsem se festivalu sám zúèastnil coby 

aktivní hudebník, nemohu na tomto místì 

podat objektivní hodnocení nìkterých 

výkonù. Pokusím se tedy zhodnotit jiné, dá se 

øíct doprovodné aspekty festivalu. Co nevyšlo? Z dùvodu 

náhlého onemocnìní nemohla vystoupit sólistka Národního 

divadla Dana Burešová. Na festivalu tak nemohla zaznít 

koncertní árie Mia bella fiamma, adio! (Sbohem mùj krásný 

plameni), kterou Mozart za svých 

pobytù v Praze napsal pro svoji 

pøítelkyni, vynikající zpìvaèku 

Josefínu Duškovou. Co vyšlo? 

Organizace a spolupráce. Mìsto 

Roztoky, jako jeden ze sponzorù 

fest ivalu,  se  postavi lo  èelem 

k nìkterým „problémùm“ ,jež jsme 

museli v pøípravì celé akce øešit a také 

díky tomuto faktu mùžeme øíct, že celá 

akce probìhla z hlediska organizaè-

ního pomìrnì hladce.

Z reakcí návštìvníkù festivalu usuzuji, 

že hudební festival Mozart v Praze 

zaujal, nìkteré i nadchl. Dívejme se 

dopøedu a pokusme se poøádat další 

podobné akce k radosti naší i všech 

umìnímilovných roztockých obèanù. 

MgA. Bohumír Šlégl 

Koncert ve sboru CÈSH

Roztoètí obèané, kteøí v nedìli 19. bøezna v 18 hodin pøišli na 

vystoupení „Ventovy dechové harmonie“, prožili krásný 

podveèer. U pøíležitosti celostátních oslav 250. výroèí narození 

velkého skladatele, Èechùm velmi blízkého W. A. Mozarta, se 

konaly i v Roztokách tøi koncerty, tento byl z nich v poøadí 

poslední. A byl opravdu krásný.
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V perfektním podání okteta zaznìla tøi melodická Mozartova 

díla. Asi nejvíce se líbila „Figarova svatba“ v úpravì Jana 

Nepomuka Venta (to byl hráè na anglický roh, výborný hobojista 

a skladatel, žijící v letech 1745-1801 jako èlen C. a K. hudby, 

pozdìji byl v èele dvorní dechové harmonie založené císaøem 

Josefem II.), ze které zaznìly nejznámìjší melodie.

Èleny okteta odmìnil dlouhotrvající potlesk. V závìru pronesl 

nìkolik milých slov na rozlouèenou øeditel ZUŠ pan MgA. 

Bohumír Šlégl a na konec se s návštìvníky rozlouèila paní 

faráøka Jarmila Kuèerová.

Helena Minaøíková

ZUŠ Roztoky - znaèka 

kvality

Kdo vidìl 16. bøezna 2. koncert festivalu 

Mozart v Praze, poøádaný Základní 

umìleckou školou v Roztokách, mi dá 

jistì zapravdu, že úèinkující - žáci i uèitelé 

- dali do pøednesu Mozartových skladeb 

celé své srdce a za to sklízeli zasloužené 

ovace od posluchaèù. Docela by mì 

zajímalo, zda mají v ZUŠ i nìjakého 

úspìšného recitátora. Možná by bylo 

zajímavé vyplòovat pauzièky potøebné na 

pøestavbu pøed každým èíslem tøeba 

nìjakou zajímavou glosou o autorovi. Ale 

to už by byla opravdu jen tøešnièka na 

dortu.

Vladimír Vích

Mimoøádný zážitek 

Závìreèný koncert festivalu Mozart v Praze se konal v Husovì 

sboru v nedìli 19. 3. Pro vìtšinu z posluchaèù bylo velice 

pøekvapivé, jaké zvukové a interpretaèní možnosti dávají 

dobové úpravy známých Mozartových skladeb hrané pouze na 

dechové nástroje (Serenáda c moll, 

Figarova skladba, Gran Partita 

B dur). Pøitom úpravy W. A Mozarta, 

J. N. Venta a J. F. Schinka 

neznamenaly jen jakési zjednodu-

šení partitury se zámìrem, aby byla 

skladba pøístupnìjší širšímu okruhu 

posluchaèù. 

Provedení skladeb se ujal soubor 

Ventovy dechové harmonie, který se 

vìnuje pøevážnì interpretaci hudby 

18. a 19. století. Jejich provedení 

bylo strhující a jedineèné v souhøe 

jednotlivých skupin (hoboje, klari-

nety, lesní rohy, fagoty) a pøesvìd-

èivé v líbezné melodiènosti i dyna-

mické propracovanosti. 

Dovoluji si ještì pøipomenout 

zasvìcený výklad o skladbách 

a souboru v tištìném programu, 

jehož autorem byl umìlecký vedoucí souboru Tomáš Èekal. 

Co lze øíci závìrem: pouèné pro mysl posluchaèe, líbezné pro 

jeho ucho. Byl to mimoøádný zážitek. 

Václav Pavlík
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Pocta Mozartovi v roztockém zámku

Díky nadšení a a péèi øeditele roztocké ZUŠ p. Šlégla 

a s finanèním pøispìním mìsta a Støedoèeského kraje 

se uskuteènily tøi koncerty festivalu Mozart v Praze, které byly 

výrazným obohacením kulturního života v Roztokách.

První z tìchto koncertù se uskuteènil 5. bøezna 2006 v síni Zd. 

Braunerové roztockého zámku. Byl to koncert s velmi pestrou 

dramaturgií, nebo• se pøi nìm pøedstavili nejen špièkoví 

profesionální umìlci, ale i žáci místní ZUŠ, vèetnì nového 

Komorního orchestru ZUŠ a ovšem i pìvecký sbor ROSA. 

Závìreènou èást koncertu korunoval svým mistrovským 

recitaèním umìním i Alfréd Strejèek, který pøednesl kompozici 

z veršù J. Seiferta, vztahující se k pobytu hudebního génia, od 

jehož narození uplynulo v lednu 250 let, v Praze.

V první èásti zaznìla pøedehra k opeøe Titus v úpravì pro 

ètyøruèní klavír v podání uèitelky ZUŠ Zuzany Ajmové 

a Kryštofa Pejøila.

Následovala III. vìta z Malé noèní hudby v provedení 

Komorního orchestru ZUŠ. Pomineme-li evidentní ztrátu 

tempa, pùsobilo vystoupení tohoto nového souboru 

sympaticky. 

Ovìøenou kvalitou jsou pìvecké výkony sboru ROSA, což se 

potvrdilo i tentokrát. Na závadu celkového dojmu byl jen 

ponìkud stísnìný prostor sínì, který pøi malém odstupu od 

divákù neumožòuje poslech dokonalé harmonie sboru jako 

celku.

Dalším èíslem bylo spoleèné vystoupení B. Šlégla 

a J. Litošové, které bylo interpretací na skuteènì profesionální 

úrovni, stejnì tak jako následující árie Cherubína z Figarovy 

svatby, kterou pøednesla Edita Adlerová.

Po pøestávce nás èekal "zlatý høeb" programu - kompozice 

z veršù J. Seiferta v podání A. Strejèka, s hudebním doprovo-

dem Klasického dechového tria (B. Šlégl, J. Šlégl, J. Valter).

Za organizaci i provedení tohoto i dalších dvou koncertù 

je tøeba vyslovit velký dík. 

Lze jen doufat, že v pøíští sezónì se doèkáme již kulturních 

vystoupení i v novém sále kongresového centra na Tyršovì 

námìstí.

Stanislav Boloòský

Pìvecký sbor ROSA hledá posily 

Komorní smíšený pìvecký sbor ROSA by uvítal ve svých 

øadách další zpìváky, zejména má zájem o posílení hlasové 

skupiny mužù. 

Pìvecký sbor byl v Roztokách založen již v roce 1970, od roku 

1974 pùsobí pod poetickým názvem ROSA, který však vznikl 

zcela prozaicky zkrácením tehdejšího názvu Roztocký soubor 

amatérù. Sbor je tedy ryze amatérským tìlesem, které sdružuje 

ve svých øadách nadšence všech vìkových i profesních 

kategorií. Dlouhá léta - pod vedením známé dirigentky Miriam 

Nìmcové - se sbor úspìšnì prezentoval domácí koncertní 

èinností i úèastí na zahranièních festivalech, kde také získal 

celou øadu ocenìní a v osmdesátých letech se vypracoval na 

sbor evropské úrovnì se širokým kmenovým repertoárem. 

Èinnost sboru byla ukonèena po roce 1989, ale již v roce 1995 

zaèal být z iniciativy nìkolika bývalých èlenù budován 

„staronový“ sbor stejného jména, který se snaží navázat na 

pøedchozí práci a pøiblížit se interpretaèní úrovni sboru z konce 

80. let. Díky pochopení vedení Základní umìlecké školy 

a podpoøe zastupitelstva mìsta našel sbor útoèištì v prostorách 

ZUŠ (vedle knihovny), kde také pravidelnì zkouší každé 

pondìlí od 19.45 do 22.00 hod., a kam se mohou zájemci 

o sborový zpìv obrátit. 

V souèasné dobì má sbor 28 zpìvákù, které vede sbormistrynì 

Soòa Frýdlová (absolventka Pražské konzervatoøe v oboru 

kytara a dirigování), na kultivaci pìveckého projevu pùsobí 

Mária Divišová (absolventka Pražské konzervatoøe v oboru 

operní zpìv) a organizaèní záležitosti øídí Jindøich Marek. Pro 

letošní rok sbor pøipravuje nìkolik vystoupení, završením je 

pak tradièní vánoèní koncert na schodech Národního muzea.

Pokud hledáte nìjakou aktivitu pro svùj volný èas (v partì lidí 

se smyslem pro humor), rádi zpíváte a nemáte zásadní 

problémy s intonací, jste náš èlovìk - vìøte si a pøijïte si to 

s námi zkusit.

Ivana Kubeèková

(kubeckova@muzeum-roztoky.cz)

Zdaøilá oslava Mezinárodního dne žen

V sobotu 11. bøezna uspoøádala Okrsková rada KSÈM Roztoky 

v zasedací síni mìstského úøadu oslavu Mezinárodního dne 

žen, které se úèastnilo pøes ètyøicet žen z Roztok a Žalova. 

Každá žena kromì blahopøání dostala i kytièku karafiátù. 

K dobré pohodì pøispìl náladovou hudbou a zpìvem 

populárních písní dr. Míla Špaèek. V pøíjemném prostøedí se 

líbilo všem, i nejmladší, dvouleté úèastnici, která si také pøišla 

pro svoji kytièku.

V pøátelské besedì došlo na vzpomínky i na hodnocení událostí 

ve mìstì a v republice. Náladu nepokazily ani rozmary poèasí. 

Odpoledne uteklo jako voda a tak se úèastnice rozcházely 
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a pøáním setkat se opìt za rok a pøesvìdèením, že pozvání na 

oslavu MDŽ pøijmou a úèastní se jí další obèanky našeho 

mìsta.

Organizátoøi touto cestou dìkují mìstskému úøadu za 

propùjèení zasedaèky pro oslavu MDŽ.

ing. Zdenìk Karas, CSc.

Šachový turnaj mládeže

V sobotu 4. bøezna uspoøádal šachový oddíl Sokol Roztoky, ve 

školní jídelnì, již tradièní šachový turnaj mládeže, který se hrál 

jako souèást základního kola krajského pøeboru jednotlivcù. 

Turnaje se zúèastnilo 44 dìtí z okresù Praha západ, Kladno, 

Beroun a Rakovník, které hrály ve dvou skupinách, v první do 

12 let hrálo 29 šachistù a ve druhé skupinì do 16 let pouze 15, 

chlapci i dívky hrály spoleènì. Hrálo se švýcarským systémem 

na 7 kol, každý dostal 25 minut na svoje pøemýšlení na každou 

partii. Starší kategorii vyhrál Haman J. z Kladna, mladší 

kategorii L. Herold ze Zdic. Nejlepší dívka z mladší kategorie 

M. Hatašová z Úholièek skonèila na druhém místì. Èest Roztok 

hájilo 7 chlapcù v kategorii do 12 let, dva z nich se umístili 

v první desítce. Slavnostního zakonèení se zúèastnil starosta 

Roztok Mgr. Boloòský.

Schùzky šachového oddílu mládeže se konají každý ètvrtek od 

16 do 17.30 ve sborovnì sokolovny. Trénink vedou pánové 

Hrubec a Vanìèek.

Ivo Vanìèek

Orientaèní bruslení

V nedìli 5. 4. probìhl na pískovnách Na Barabì u Mìlníka 

historicky první OBR (èi BOBR), neboli bruslaøský orien•ák. 

Aè to v sobotu vypadalo beznadìjnì, poøadatelé beznadìji 

nepodlehli a pøipravili úžasnou taškaøici. Závod probìhl za 

nádherného sluneèného poèasí, na ledu ležela vrstvièka cca 

2 cm snìhu, která šla docela dobøe projet. Kamenice a Roztoky 

byly zastoupeny celkem poèetnou výpravou. Kromì nás tam 

bylo ještì snad 200 dalších orien•ákù (možná trochu pøeháním, 

ale hodnì). Tra• bylo dlouhá 10 km, což sice poøadatel tvrdil, že 

je takový "sprintík" ale dost nás z toho sprintíku bolely nohy. 

Èasy mužù byly pøes 40´, žen pøes 50´. Pískovny tvoøí soustava 

nìkolika vzájemnì propojených jezer, ale pomìrnì brzy se 

ukázalo, že rychlejší než objíždìt pevninu je pøebíhat kratší 

úseky na bruslích. Akce byla více než vydaøená, zejména také 

proto, že Terka Klinkerová skonèila v juniorkách na 2. místì.

Jitka Klinkerová (pro Odraz upravil F. Pašek)

Fotbalová zima 2006 

Valná hromada - fotbalový oddíl SK Roztoky.

Letošní valná hromada se uskuteènila 15. 3. 2006 v restauraci 

U Šmucrù. Jako hosté se dostavili starosta Sokola pan Prokeš 

a zástupce mìsta pan Kantor. Pozván byl i starosta mìsta pan 

Boloòský, ale pro pracovní zaneprázdnìní musel bohužel úèast 

odmítnout. 

Valná hromada mj. odsouhlasila snížení poètu èlenù nového 

výboru na pìt a pøedsedou zvolila pana Petra Turonì, 

sekretáøem pana Bohdana Šulc-Seidla. Valná hromada upravila 

èlenské pøíspìvky a stanovila cíle pro letošní rok:

- postup A mužstva do okresního pøeboru

- zlepšení stávajícího stavu hrací plochy, kabin a hledištì

- navázaní spolupráce s mìstem

Hodnì se také diskutovalo o bídné úèasti na valné hromadì... 

Oddíl má v souèasné dobì stovku èlenù a na valnou hromadu 

jich dorazilo patnáct. Odeèteme-li pøítomné zástupce výboru, 

pak valnou hromadu poctili svou pøítomností pouze tøi èlenové 

„áèka“ (vè. trenéra), dva internacionálové ze „staré gardy“, dva 

zákonní zástupci (rodièe) našich nejmenších, èlen revizní 
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komise a jeden „sponzor“. Nám, kteøí jsme valnou hromadu 

pøipravovali bylo až trapnì pøed pozvanými hosty z øad mìsta 

a Sokola. Pøitom termín a místo valné hromady jsme peèlivì 

vybírali a vyhnuli se kolizi se zimní olympiádou i jarními 

prázdninami. K vìtší úèasti mìl pøispìt i pøesun z restaurace Na 

Rùžku ke „Šmucrùm“. Ani propagace nebyla zanedbána 

(Odraz, plakáty, internet), a pøesto byl výsledek ještì horší než 

minulá léta, kdy jsme valnou hromadu v podstatì svolávali ze 

dne na den. O èem to vypovídá? O nezájmu o roztockou 

kopanou? O tom, že lidé kolem fotbalu jsou se souèasným 

stavem spokojeni? Nebo pouze o lenosti a lhostejnosti? Nevím. 

Každopádnì, kde jinde než na valné hromadì mají pøíznivci 

kopané možnost ovlivnit stav vìcí. A svým nezájmem, 

lhostejností èi leností ho také ovlivòují. Bohužel negativnì. 

Proè? Protože jedinou odmìnou nám, dobrovolným 

funkcionáøùm, je váš zájem, vaše radost, kritika, podnìty. Proè 

se trápit u smolení podobných èlánkù, když stejnì nikoho 

nezajímají a nikdo je neète? Proè se vìnovat pìtiletým, 

šestiletým capartùm, které každé úterý a ètvrtek pøijdou rodièe 

„odložit“ na høištì, když ty samé rodièe ani nezajímá, kdo a jak 

se o jejich ratolesti stará? Proè vìnovat svùj èas na úkor rodiny 

a kolikrát i práce k zajištìní podmínek pro hráèe, a• dorostu 

nebo „áèka“, když ti nejsou schopni udìlat nic navíc, než jen 

kopnout do meruny. Jako bych slyšel odpovìdi: „Protože vás to 

baví.“ Ano baví, ale až nás to pøestane bavit, tak se roztocký 

fotbal vrátí o dva roky zpátky, opìt na rozhraní svého bytí èi 

nebytí. Jistì, dospìlí fotbalisté, ostatnì i dorostenci, mohou 

jezdit hrát fotbal do Libèic, Pøílep, Statenic èi Horomìøic pokud 

je to bude bavit. Ale co naši nejmenší? Kdo se postará o nì? 

Pochybuji, že všichni ti rodièe, kteøí dnes ani netuší, co všechno 

je potøeba zajistit, aby jejich dítì mohlo hrát fotbal, budou moci 

vozit malé fotbalisty po okolních klubech. Nestálo by za to, 

aspoò jednou za rok se podívat, jak si vlastnì ten mùj 

„fotbalista“ vede? 

(více o valné hromadì najdete na internetových stránkách 

Zimní pøíprava   

Pøípravné utkání áèka (umìlá tráva Kyje)

SK Roztoky - Satalice 0:3 (0:1)

SK Roztoky - Bílá Hora 2:1 (0:1)  

Branky: Èížek Martin, Èížek Jan

Zimní pøíprava probíhala podle plánu a dle možností jaké 

pøipustila letošní zima. S blížícím se ostrým startem byla 

smìøována na vyladìní herní èinnosti. Díky nezpùsobilosti 

pøírodních terénù se vìtšinou odehrávala na umìlé trávì na 

Strahovì a novì otevøené „umìlce“ na Zlièínì. Pøestože trenéra 

Jarolímka trápila nízká poèetnost kádru, dle jeho vlastních slov 

www.skroztoky.cz.

bude „zdravé jádro“ na jarní odvety dobøe pøipraveno. Bohužel 

tìsnì pøed zahájením soutìže musel pan Jarolímek z dùvodu 

pracovního zaneprázdnìní své pùsobení v Roztokách ukonèit 

a „áèko“ zùstalo v nejnevhodnìjší okamžik bez trenéra. Výbor 

tak má pøed sebou nelehký úkol, co nejrychleji pøivést do 

Roztok kvalitní náhradu, která by navázala na úspìchy trenéra 

Kocába a kvalitní zimní pøípravu pana Jarolímka. Panu 

Jarolímkovi tímto dìkujeme za to, že se ujal kormidla, když 

bylo potøeba. Také on bude mít nemalou zásluhu na pøípadném, 

všemi toužebnì oèekávaném, postupu. 

Rovnìž pro dorostence se pøed zaèátkem jarní sezóny podaøilo 

zajistit dvì pøípravná utkání na umìlé trávì, takže by do prvních 

zápasù nemìli nastupovat nerozehraní. Žáci pøenechali 

tìlocviènu mladším spoluhráèùm z pøípravky a již zaèali 

trénovat venku. Vzhledem k tomu, že žáci mají první 

mistrovská utkání naplánovaná až na kvìten, bude urèitì opìt 

fungovat hráèská výpomoc obìma smìry, tzn. jak dorostu, tak 

pøípravce.

Dlouhá a nevlídná zima nejenže znaènì narušila zimní pøípravu 

všech týmù, ale také zapøíèinila odklad kompletního prvního 

kola soutìží na okrese Praha - západ, naplánovaných na 25.-26. 

3. 2006. Jako náhradní termín byla zvolena støeda 10. 5. 2006.

Roztocké mládí reprezentuje

První ovoce sklízí kvalitní práce trenérù roztocké mládeže 

Václava a Bohdana Kapitánových. Jejich tøi svìøenci Ríša 

Hodan, Kuba Kapitán a Renda Šmíd byli nominováni do 

okresního výbìru Prahy-západ. Nominace je velkým ocenìním 

práce s mládeží v našem klubu a úspìch je o to vìtší, že žádný 

jiný oddíl okresu nemìl v nominaci tak velké zastoupení. 

Doufejme, že ke svým „vyvoleným“ spoluhráèùm se pøidají 

i další mladí talentovaní fotbalisté bìhající po roztockém 

trávníku. Všem tøem jmenovaným hráèùm dìkujeme za 

reprezentaci klubu a mìsta a popøejme jim, a• šíøí slávu Roztok 

i za hranicemi našeho okresu.

Pro osvìžení pamìti alespoò tabulku prvního družstva mužù
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Dorost je po podzimu sedmý s 9 body z 9 zápasù (vede trio 

Rudná, Lety, Hostivice se shodným poètem 24 bodù), žáci jsou 

ve své tabulce pátí (8 bodù ze 7 zápasù, vedou Tuchomìøice 

a Jinoèany s 18 body) a pøípravka šestá (18 bodù z 11 zápasù, 

v èele jsou Drahelèice s 31 body).

Pøijïte nás povzbudit!!!

„A mužstvo“

08.04.06  16:30 hod.   SK Roztoky - SK Tøebotov

22.04.06. 17:00 hod.   SK Roztoky - Všenorský SK

06.05.06  17:00 hod.   SK Roztoky -  Klínec

„dorost“

15.04.06  10:15 hod.   SK Roztoky - Sokol Èervený Újezd

30.04.06  10:15 hod.   SK Roztoky - AFK Libèice

„pøípravka“

08.04.06   10:00 hod.   SK Roztoky - Sokol Dobøichovice

16.04.06   10:00 hod.   SK Roztoky - SK Slavia Drahelèice

22.04.06   10:00 hod.   SK Roztoky - Sokol Dobrovíz

29.04.06   10:00 hod.   SK Roztoky - SK Èernošice 

Martin Rambousek

Vlastivìdný klub 

pøi Støedoèeském muzeu v Roztokách u Prahy poøádá v sobotu 

dne 22. dubna 2006 autobusový zájezd na Karlštejn, do 

Konìpruských jeskyní a na Zbiroh. Odjezd z Roztok - 

Tyršova námìstí v 7 hodin. Cena zájezdu pro èleny 

Vlastivìdného klubu 160 korun, pro neèleny 180 korun. 

Pøípadné informace u paní M. Sedlákové na tel. 220 912 285.

Dále Vlastivìdný klub zve na pøednášku odborné pracovnice 

zdejšího muzea paní Mgr. Lucie Šulové Archeologické 

výzkumy na katastru Roztok a v okolí. Pøednáška se 

uskuteèní ve støedu dne 26. dubna v 17 hodin v mìstské 

knihovnì.

Vlastivìdný klub dìkuje...

základní umìlecké škole za festival tøí koncertù k 250. výroèí 

narození W.A.Mozarta. Roztoètí i mimoroztoètí návštìvníci 

prožili tøi krásné podveèery s hudbou tohoto svìtového 

skladatele. Mìli jsme možnost slyšet významné pražské 

umìlce, náš sbor ROSA, øeditele, uèitele a žáky základní 

umìlecké školy. Jsme potìšeni i tím, že roztocká ZUŠ udržuje 

tradice kulturního mìsta a rozvíjí hudební nadání a talenty 

mladých lidí.
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Zdenky Braunerové. V upomínku byla pøedána Miroslavu 

Horníèkovi reprodukce staré fotografie - portrét Zdenky 

Braunerové s paletou. (Z malé, již vybledlé fotografie zhotovil 

zvìtšenou reprodukci p. Stanislav Boloòský). Pan Horníèek 

osobitým zpùsobem odpovídal na rùzné otázky, pøedevším ve 

vztahu k televiznímu seriálu Byli jednou dva písaøi, jehož I. èást 

uvedla ès. televize 20. ledna 1973.

Renáta Koláøová

Na fotografické hádance je pohled na Trojanùv mlýn. Dva písaøi 

by se po letech divili, jak je toto místo dnes smutné bez domácích 

zvíøat.              

František Šulc

Smutnìjší je, že Trojanùv mlýn již opustil (lépe øeèeno byl nucen 

opustit) i pan Karel, který neodmyslitelnì patøí k tomuto místu 

jako „živá legenda“.

St. Boloòský

Pozvánka na prvomájovou oslavu

 Mnoho let byla na 1. máje pražská Letná spojována s jásáním 

komunistù a jejich hesly. Minulý spoleèenský systém a ideologie 

socialismu i komunismu však oklamaly spoleènost tak, že jejich 

èiny i zloèiny jsou prokazatelné dodnes.

Hádanka z Odrazu 3/06

Trojanùv mlýn - jeden ze ètyø mlýnù, které klapaly na 

Únìtickém potoce v pøedminulém století. Další dva mlely 

v Únìticích. 

Na jeho místì se mlelo obilí už v polovinì 12. století a okolí bylo 

nepøetržitì osídleno již od èasù neolitu (5. tisíciletí pøed 

letopoètem). Již za dob prvních Pøemyslovcù vedla tudy stezka, 

tzv. dlouhá cesta (via magna), která spojovala hradištì na Levém 

Hradci s Pražským Hradem a smìøovala dále snad až do 

severských zemí.

 Interiéry i exteriéry Trojanova mlýna si poèátkem 70. let vybral 

k natáèení televizního seriálu Byli jednou dva písaøi režisér Ján 

Roháè. Místa úmyslných experimentù a nechtìných 

dobrodružství paøížských písaøù, pánù Františka Diviše 

Bartolomìje Bouvarda a Justina Romana Cyrila Pécucheta (Jiøí 

Sovák a Miroslav Horníèek).

16. øíjna 1972 byly uspoøádány v roztockém kinì známé Hovory 

H se zasloužilým umìlcem Miroslavem Horníèkem s hudebním 

programem beatového souboru Victoria Mirky Jabùlkové 

a Klubu pøátel umìní roztockého muzea.

Druhé Hovory H se konaly 16. ledna 1973 na téma, daného 

výzdobou èela sálu kina Alšovy lunety Žalova, z cyklu Vlast. Na 

malíøském stojanu byla vystavena podobizna malíøky a grafièky 

Nová hádanka 4/06
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Podìkování starostovi a pracovníkùm mìstského úøadu za 

gratulace k životnímu jubileu zaslali:

Pavel Lyer, Miroslav Koukola, Vìra Palasová, Eduard Douša, 

Marie Sedláková, Bedøich Sedlák, Josef Daniel, Jiøí 

Machalický, Slavoj Turek, Hùlková, Jiøina Pelichová, Oldøich 

Häusler, Rudolf Pošta, Josef Koš•ál, Miroslav Houser, Vìra 

Hostková, Bohumila Suchá, Josef Hejduk, Marie Podolníková, 

Vìra Kubová, Marie Nebeská, Vìra Nosková, Julie a Vratislav 

Štifterovi, Marie Dudáková, Marie Plašilová, Josef Ryšan, Jiøí 

Pulkrábek, Marta Javùrková, ing. Zdenìk Hradil, Marta 

a Michail Žirnovovi, Milan Mašek, Danuše Koudelková, Anna 

Fiøtová, Manka Kmochová, Karel Knotek, František Kurec

Letos to však bude jinak. Letenská pláò bude na 1. máje místem 

setkání všech nekomunistù, kteøí státní svátek chtìjí oslavit 

v duchu demokracie, nikoliv diktatury proleteriátu. "1. máj bez 

komunistù a nikdy jinak " ! S tímto heslem se spolu 

s Konfederací politických vìzòù, Úøadem dokumentace 

a vyšetøování zloèinù komunismu, demokratickými politickými 

stranami, se Sokoly a Skauty, Orly, studenty a dalšími 

organizacemi zúèastníme Svátku práce na Letenské pláni 

v Praze. Bude to celostátní spoleèná akce jmenovaných 

organizací s jasnou výzvou spoleènosti: "Nevìøte komunistùm"! 

Tolikrát oklamali spoleènost, tolik zla mají za sebou, proto 

zabraòme opakování neblahé zkušenosti. Oslav 1.máje na Letné 

se zúèastní také pøedstavitelé Poslanecké snìmovny, Senátu 

a mìstských èástí hl. mìsta Prahy.

Na Letenské pláni je pøipraven následující program: 

  9.30 hod. pøíchod hostù

10.00 hod. hymna (hudba Hradní stráže)

10.03 hod.  moderátor Jan Potmìšil pøivítá úèastníky a uvede 

øeèníky

10.30 hod.  ekumenická motlitba za obìti komunismu 

10.40 hod    lodní zvon zazvoní konec komunismu

Tím bude ukonèena slavnostní èást. Následovat bude vystoupení 

Sokolù, Skautù a studentù. V zábavné èásti bude úèinkovat 

hudba Hradní stráže, Malý taneèní orchestr MTO Universal 

Praha a další bohatý program až do veèerních hodin. 

Pøijïte i Vy 1. máje 2006 na Letenskou pláò se pobavit a vyjádøit 

svùj obèanský postoj.

Na spoleèné májové setkání Vás srdeènì zve organizace Svazu 

PTP ÈR.
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Mladá rodina koupí RD se zahrádkou, min. 3+1 (3+kk), 

v Roztokách nebo Žalovì. RK nevolat. Telefon 604 295 114.

Koupím menší RD v Roztokách nebo Únìticích. 

Tel. 776 057 006.

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 byt v osobním vlastnictví v Roztokách, 1+1 nebo 

2+1. Tel. 602 951 657.

Koupím zahrádku do osobního vlastnictví kolem 100 tis. Kè, 

nebo levnìji, nebo nabídnìte dohodu ceny, nebo chatu pøed 

rekonstrukcí v Roztokách, Žalovì, Úholièkách, v Potokách. 

Tel. 721 936 875.

Koupím chatu nebo pozemek na chatu nebo na výstavbu 

rodinného domu, anebo zahrádku v osobním vlastnictví 

v Roztokách, Žalovì, Potokách do 400 tisíc korun. 

Tel. 721 936 875.

Pronájem slunného bytu 4+1 po rekonstrukci v Roztokách, 
2 2cca 15 min.od metra Dejvická. Celková plocha 96 m  + 10 m  

balkon. Kuchyò je vybavena elektrospotøebièi. Jedná se o celé 

1. patro v rodinném domì se zahrádkou, mùže se využívat 

i venkovní sezení s krbem. Byt lze dovybavit nábytkem.

Cena 15.000,- Kè vèetnì poplatkù. Tel.: 737 713 378.

Pøenechám velmi levnì rákosové, tzv. vietnamské rohože. 

V dobrem stavu. 58 ètvercù, každý 30 x 30 cm. I po èástech. 

Tel.: 603 583 343

Hledám prostor na kanceláø v Roztokách do 3500 Kè 

mìsíènì. Staèí jedna místnost. Tel. 731 128 650.

Restaurant Victoria, Nádražní 20, Roztoky, pøijme 

pomocnou pracovní sílu do kuchynì a na úklid, dále èíšníka 

nebo servírku na brigádu od dubna do konce záøí. Volejte na 

tel. èíslo 220 912 157 nebo 732 977 831.

Hledám lektora angliètiny, výuka 2x týdnì v nepravidelné 

dobì. Tel. 606 525 837, 724 672 464, danjecha@seznam.cz

Hledám obèasnou výpomoc v péèi o 93letou babièku, která 

špatnì chodí, ale jinak je bystrá. V pøípadì mé nepøítomnosti 

1-2x navštívit bìhem dne, pøinést noviny, nákup a popovídat. 

Pouze spolehlivou osobu. Místo Roztoky-Žalov, 

tel.: 603 163 462.

Prosím, kdo daruje starší koèár pro dvojèata - použití jen 

na balkón. Dìkuji. Tel. 604 627 868.

•••••
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Dám za rozebrání a odvoz støešní krytinu - starší pálené 
2tašky cca 70 m . Dále je možné si odvézt cihly z bouraných 

zdí. Termín polovina kvìtna. Tel. 603 459 510.

Daruji za odvoz lednici s mrazákem Minsk16A, funkèní, 

ale  hluèná, 150x60x60cm. Tel.: 606 230 714

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

balkón. Tel. 724 802 826.

Prodám patrový RD v Roztokách, zast. plocha 120 m2, 

pozemek 800 m2, nebo vymìním za menší v Roztokách 

nebo Únìticích. Tel. 776 007 612.

Prodám travní sekaèku na vysokou trávu, používanou jeden 

mìsíc, za 10 000 Kè, pùvodní cena 18 000 Kè. Zn. Stáøí. 

Tel. 220 971 182.

Prodám koèárek svìtle zelený s barevnými proužky, 

trojkombinace, po 1 dítìti, velmi pìkný. Cena 3000 Kè. 

V cenì je též pláštìnka na koèárek a krosnièka na dítì 

do 19 kg. Tel. 604 214 197.

Prodám horské kolo FORD BIKER èervené barvy, 

21 pøevodù, v dobrém stavu. 

Tel.: 728 382 409, 220 910 179

Prodám renault 19 1,8 l benzin. Rok výroby 1989. Platné 

OTP. Cena dohodou. Tel. 724 276 298.

Mrazák 5 zásuvek dva roky používaný, cena 4000 Kè. 

Mohu pøivézt k Vám domù. Tel:777 219 910

Prodám discman Sanyo, typ CDT MT500 za 900 Kè. 

Pùvodní cena 1700 Kè. Pøehrává CD/CD-R/CD-RW/MP3; 

antivibraèní vyrovnávací pamì• 45 sec; dálkové ovládání 

(CD+hlasitost), sluchátka, adaptér. Záruka do 7/2007; dùvod 

prodeje - nevhodný dar. Kontakt: 724 590 160.

Prodám plastový samonosný nafukovací bazén modrý, 

prùmìr 3,6 metru, výška 0,76 metru, vèetnì filtrace. Užíván 

byl 1 sezónu. Poøizovací cena byla 6000 Kè, nyní za 3000 Kè. 

Tel. 604 981 004.

Prodám nábytek ze Sconta: regál buk (68x104x34) 2xpolice 

- 400,- komoda buk (68x107x34) 3xpolice uvnitø - 500,- 

skøínka olše (66x85x34) 2xšuplík, 3xpolice uvnitø 600,- 

komoda tøešeò (73x88x35) 4xšuple - 800,-. Dále moderní 

pohovku - rozkládací s úložným prostorem, tmavì modrá 

s velkými modrožlutými polštáøi - káro, p.c. 8.500,- cenu 

nabídnìte. Vše velmi dobrý stav, možno vidìt v Roztokách, 

cena dohodou. MT 737 366 944.
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O úøednících se nerozhoduje ve volbách 

Na poèátku roku mi èlenové redakèní rady navrhovali, že by bylo  

vhodné na naše obèany pøed volbami nìjak osvìtovì pùsobit, 

vysvìtlit jim, co to je zastupitelstvo, rada mìsta, jaké má kdo 

pravomoci, k èemu jsou komise a výbory a jaký má vztah 

úøednictvo na radnici k voleným zastupitelùm. Zdráhal jsem se 

a odkládal to na období tìsnì pøed volbami, kdy ty nejzákladnìjší 

vìci bude možné spojit s praktickými informacemi o volebních 

okrscích nebo o možnostech volièe pøidìlovat preferenèní hlasy 

lidem z rùzných kandidátek. Poslední týdny daly však mým 

kolegùm za pravdu. Z pøíspìvkù v diskusním fóru na mìstských 

internetových stránkách i pøi rùzných debatách s lidmi jsem si 

znovu uvìdomil, že znalosti mnoha obèanù o základních vìcech 

samosprávy a státní správy jsou velmi mlhavé a vedou je èasto ke  

zcela pochybným závìrùm. A tak se pokusím ve dvou èi tøech 

pokraèováních pár vìcí vysvìtlit a zaènu tím snad 

nejdùležitìjším: rozdílem mezi volenými zastupiteli a pracovníky 

úøadu.

Když jsem pøed èasem putoval Tichým údolím a èetl nápisy na 

zastávkách nauèné stezky, objevovalo se na nich èasto oznaèení 

MÚ, tedy mìstský úøad, zpravidla s nìjakým nikoli právì 

lichotivým hodnocením. Kdo tedy ten „mìstský úøad“ tvoøí? 

Nejvyšším šéfem mìstského úøadu je podle zákona o obcích 

starosta (v dobì své nepøítomnosti zastupovaný místostarostou) 

a jeho pøímým podøízeným vlastní hlava a personální šéf úøadu, 

tajemník. Jemu jsou podøízeni vedoucí jednotlivých odborù 

a jejich úøedníci. Pro úplnost bych mìl dodat, že i sám starosta 

vede malý odbor, kanceláø starosty. Tuhle strukturu asi znáte 

z „pavouka“ nebo ji mùžete vydedukovat z telefonního seznamu 

radnice, který visí na internetových stránkách mìsta a obèas ho 

také zveøejòujeme v Odrazu. Všichni pracovníci úøadu, tedy 

vèetnì tajemníka, jsou normálními zamìstnanci s pracovní 

smlouvou na dobu neurèitou. Postavení úøedníkù se øídí 

pøíslušným zákonem (zákon è.312/2002 Sb. o úøednících 

samosprávných celkù v platném znìní), také úøedníci jsou za svá 

pochybení postižitelní (což se bìžnì dìje a dotèení to pocítí na své  

výplatní pásce) a za hrubé chyby mùže následovat samozøejmì 

i ukonèení pracovního pomìru. V žádném pøípadì však 

o pùsobení úøedníka na radnici nerozhodují volièi, a tak se - 

chválabohu - úøedníci nemìní každé ètyøi roky. Kéž by to bylo tak 

pravidlem i na ministerstvech a po nástupu nového šéfa s jinou 

partajní visaèkou nenásledovalo „bílení“ až do pater vedoucích 

odborù, úsekù èi jiných nižších èlánkù onoho vysokého úøadu…

O tom, co úøedníci dìlají, rozhodují zèásti „vyšší úøedníci“, tedy 

z obce s rozšíøenou pùsobností, z kraje èi centrálního státního 

orgánu, a zèásti zastupitelé. Práce po linii úøednické je výkonem 

státní správy, práce pøidìlená zastupiteli nebo radními je 

výkonem samosprávy. Asi bezpeènì odhadnete, komu pøikazují 

zastupitelé. V nejvìtší míøe jsou vykonavateli jejich vùle 

pracovníci odboru správy a rozvoje mìsta a odboru životního 

prostøedí. Pravým opakem je celý správní odbor (matrika, 

evidence obyvatel a sociální odbor) a stavební úøad, jehož práci 

limitují zastupitelé prakticky jen schválením územního plánu 

mìsta. Stavební úøad èi správní odbor pracují dle pøíkazù 

a pravidel státní správy a stát také na jejich pùsobení pøispívá,  

pohøíchu nikoli adekvátnì a dostateènì.

Samosprávu pøedstavují volení zastupitelé. Jejich poèet závisí na 

poètu trvale hlášených obyvatel obce èi mìsta. Pro naše velikostní 

pásmo (do 10 tisíc obyvatel) jich mùže být 11-25 a konkrétní 

poèet v tomto rozmezí pro nadcházející volební období urèují 

sami zastupitelé. Zastupitelé rozhodují mj. i o tom, zda bude mít  

mìsto radu a kolik bude jejích èlenù. Již mnohokrát novelizovaný 

zákon è.128/2000 Sb. o obcích stanoví, že radu mùže mít mìsto, 

kde je alespoò 15 zastupitelù, nebo• radních musí být nejménì pìt  

a jejich poèet nesmí tvoøit více než tøetinu celkového poètu 

zastupitelù. V Roztokách je zastupitelù již tradiènì 21 a rada je 

sedmièlenná, což, jak bylo výše naznaèeno, se mùže 

v nadcházejících ètyøech rocích zmìnit - rozhodnou-li tak 

nejpozdìji 90 dní pøed komunálními volbami zastupitelé.

Nevyhnu se ani populární otázce, kolik za to ti „na ètyøi roky  

volení“ berou. Nebývá zvykem uvádìt pøesné èástky, ale je to 

mìsíènì pøibližnì pìtistovka pro øadového zastupitele a asi dvì 

tisícovky mìsíènì pro neuvolnìného radního (vèetnì 

zastupitelské gáže). 

Na závìr musím vysvìtlit podezøelé slovo „neuvolnìný“. 

Uvolnìní jsou pouze ti, o jejichž „uvolnìnosti“ rozhodnou 

zastupitelé, kteøí usoudí, že výkon samosprávy je plnì vytíží ku 

prospìchu obce. V Roztokách jsou uvolnìnými zastupiteli pouze 

dva, starosta a místostarosta. Všichni ostatní radní a zastupitelé 

spolurozhodují o obci ve svém volném èase.

A protože v nejlepším je tøeba pøestat, odkazuji pojednání o tom, 

kdo o èem rozhoduje a kdo komu radí, na kvìtnový Odraz.

Jaroslav Huk

Vážený pane Marku,

jako dva bývalí uèitelé na roztocké škole bychom se rádi krátce  

vyjádøili k nìkterým tvrzením, která uvádíte v bøeznovém Odrazu 

a na webových stránkách mìsta.

Údajnì zachránìnou jídelnu chtìl pan øeditel pùvodnì pøemìnit 

na ohøívárnu dovezených polotovarù. Tento zámìr naštìstí 

mìstské zastupitelstvo neschválilo.

Níže podepsaným není nic známo o tom, že byste byl nìkdy 

zamìstnancem roztocké školy.

Vaše informace o benevolenci bývalého pana øeditele Vondry je 

tedy z minimálnì druhé ruky. Jeho pøedchùdkyni, paní øeditelku 

Bendovou, nikdo z pøílišné benevolence vùèi podøízeným 
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obviòovat rozhodnì nemohl. Pøesto s nimi povìtšinou vycházela 

bez problémù. Možná i proto, že za ní stály vynikající dlouholeté  

pedagogické výsledky.

Máte urèitì pravdu v tom, že i døíve odcházely roztocké dìti do  

pražských škol, ale druhy škol i poèty dìtí byly propastnì 

rozdílné. Poèet 57 dìtí, které naši školu opustily mezi loòským 

a letošním školním rokem, je smutným rekordem. Doufáme, že 

posledním.

A• už vyèítáte pøedchùdcùm pana øeditele Vody cokoli, jedno jim 

upøít nemùžete - za jejich pùsobení BYLO na II. stupni KOHO 

UÈIT. V souèasné dobì prostory II. stupnì ZŠ Roztoky svou 

pøeplnìností pøipomínají letní kino v prosinci.

Stejnì jako Vy doufáme, že nová výbìrová komise bude mít pøi 

výbìru nového øeditele š•astnou ruku. Nyní má pro to všechny 

pøedpoklady.

Ing. Ivo Cihláø, Mgr. Vilém Šmol

Vážený pane starosto, èlenové zastupitelstva 

a Rady mìsta Roztoky,

Po pøeètení èlánku pana Huka „Komu patøí èerná listina" 

v Odrazu è. 3/2006 musíme konstatovat, že pokud opravdu 

vyjadøuje mínìní mìstské rady, pak od mìstsko rady požadujeme 

veøejnou omluvu a od pana Huka pak, že vyvodí ze svého selhání  

patøièné závìry, alespoò vzhledem ke své pozici šéfredaktora 

Odrazu.

Již na jednání 4. 1. 2006 jsme Radu mìsta informovali, že  nejsme 

jediní, kdo je nespokojen se souèasnou situací ve škole 

a s prùbìhem jejího øešení. Informovali jsme Radu mìsta, že jsou 

i radikálnìjší názory na øešení situace, než které reprezentuje 

petièní výbor a v pøípadì neúspìchu vyjednávání je nemùžeme 

a ani nechceme nijak usmìròovat.

Souèasnì prohlašujeme, že:

v Nikdo z petièního výboru není v Roztokách kandidátem 

v pøíštích volbách.

v Všechny názory a èlánky, které jsme jako zástupci petice 

uveøejnili jsou vždy podepsány.

v Nikdo z petièního výboru nenapsal v mìsíèníku Dialogy (ani 

nikde jinde), že zaplníme poštovní schránky pøedvolebními 

letáky. Jedná se o naprostou demagogii a u dlouholetého 

šéfredaktora Odrazu nelze než konstatovat, že vìdomou.

Stanovisko petièního výboru k faktùm, uvedeným ve výše 

zmiòovaném letáku:

! Proè nebyl placený inzerát otištìn, nemùžeme posoudit. 

Nezadávali jsme ho. Konstatujeme pouze, že i nám nebyly 

otištìny èlánky v Odrazu (i v Odrazu è.3/2006). Místo toho byl 

otištìn èlánek, který líèí situaci ve škole zcela jednostrannì, 

glorifikuje øeditele a podsouvá nám, že celá kauza je do urèité  

míry nafouklá a pøedstavuje zástupný problém, nebo snad 

úplnì jiný zájem než zájem dìtí". Nic proti tomu. Neubíráme 

nikomu právo na jeho názor. Pokud je otištìn takto 

jednostranný èlánek, mìla by být dána možnost vyjádøit se 

i druhé stranì. K tomu nedošlo. Považujeme to za dùkaz, že  

právo svobodnì se vyjadøovat je v souèasném Odrazu 

vyhrazeno pouze nìkomu.

! Petice byla pøedána 9. 12. 2005. Odpovìï na petici jsme 

obdrželi 24. 1. 2006. Odpovìï v podstatì kopíruje vyjádøení 

pana øeditele. Nic o jednáních s panem øeditelem, které uvádí 

pan Huk, ve svém èlánku v odpovìdi není. Zákonem 

stanovený termín 30 dnù, který má státní orgán na to, aby 

písemnì odpovìdìl tomu, kdo petici podal, dodržen nebyl. 

(Tímto neøíkáme, že by se všichni radní stavìli k danému 

problému stejnì laxnì.)

! Výrok „Ani jedno dítì tìchto zastupitelù nenavštìvuje 

roztockou školu." Nikdy jsme nekádrovali zastupitele ani 

radní, jestli mají dìti nebo ne. Ani jestli navštìvují školu 

a jakou. Považujeme za daleko podstatnìjší, že nikdo 

z odpovìdných pøedstavitelù mìsta (kromì pana starosty) si za 

9 mìsícù, co se tato kauza vleèe, nenašel èas na to,  aby se sešel 

s uèiteli a rodièi. Máme tím na mysli normální lidské, chcete-li  

sousedské setkání, bez úèasti facilitátorù, kde bylo možné 

spoustu vìcí probrat bez emocí. Zasazeno do této skuteènosti 

se nám výše uvedený výrok jeví jinak, než jak bylo 

prezentováno panem Hukem.

Ve svìtle uvedených argumentù chceme velmi dùraznì odmítnout 

urážlivou spekulaci pana Huka o naší politické motivaci 

i proklamace v Odrazu, které nás obviòují z toho, že naše 

iniciativa poškozuje dobré jméno školy. Jsme si vìdomi, že škola 

je a bude citlivým politickým tématem i pøedmìtem 

pøedvolebních „hrátek". Naši jedinou „politickou motivací" je 

však pouze to, aby zøizovatel øádnì konal ve svých právech 

a povinnostech, které vùèi škole má. 

Odmítáme zneužívání periodika placeného obèany k prezentaci 

jednostranných názorù a úèelové používání spekulací, jejichž 

cílem je zpochybnit rodièovskou iniciativu a její pøedstavitele. 

Chceme, aby mìstská rada buï doložila svá tvrzení uvedená 

v èlánku, nebo ze svého jednání vyvodila pøíslušné závìry a to  

i smìrem k obsazení redakèní rady Odrazu. Buï tedy bude 

úèelová spekulace povýšena na regulérní zpùsob informování 

obèanù, nebo využije mìstská rada v pøedvolebním období 

možnost prokázat, že je schopna jisté sebereflexe a dokáže se 

distancovat od praktik, které jsou øeèeno slovy pana Huka 

„úèelové a lidsky hanebné".

Souèasné žádáme o otištìní tohoto dopisu v pøíštím Odrazu.

S úctou

za petièní výbor

Ing. Jiøí Blažek, Dagmar Šindeláøová, 

Ing. Stanislav Blecha, Ing. Bronislav Šafaøík
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Odpovìï a omluva

Právì jste si pøeèetli prohlášení, které pøedstavitelé petièního 

výboru doruèili 23. bøezna na mìstský úøad a v nìmž požadují 

veøejnou omluvu od mìstské rady a ode mne „že vyvodím ze 

svého selhání patøièné závìry, alespoò vzhledem ke své pozici 

šéfredaktora Odrazu“ za èlánek „Komu patøí èerná listina“, který 

byl otištìn v letošním bøeznovém èísle.

Jsem sice pouze pøedsedou redakèní rady Odrazu, nikoli 

šéfredaktorem, nicménì dopisem petièního výboru jsem byl 

tolikrát osloven, že se k nìmu vyjádøit musím.

Omlouvám se petiènímu výboru za obvinìní, že zaplní naše 

schránky pøedvolebními letáky. S peticemi èi rùznými texty 

petièního výboru jste se asi už ve svých schránkách setkali 

a èlenové petièního výboru zdùraznili, že své poznatky o úloze 

jednotlivých osob èi politických uskupení v pøípadu roztocké 

školy budou veøejnì prezentovat, ale ze žádného z mnoha textù, 

které petièní výbor zveøejnil, nelze jednoznaènì vyvodit, že to 

budou jeho letáky, kterými se zaplní naše poštovní schránky pøed 

volbami. 

Neomlouvám se však autorùm Rekapitulace za nic jiného z toho, 

co jsem do èlánku „Komu patøí èerná listina“ napsal. Kdybych 

formuloval vyjádøení k Rekapitulaci znovu, sestavil bych ho - až 

na pasáž o letácích v našich poštovních schránkách - stejnì jako 

pøed mìsícem. A podepsal bych ho, i kdyby za mým jménem 

nestál dovìtek, že tento text vyjadøuje mínìní rady mìsta.

Ani výše zveøejnìná proklamace, aè je napsána na rozdíl od 

Rekapitulace slušnì, bez mnoha otazníkù, bulvárních formulací 

a èerného podkladu, není zdaleka nestranným a nekonfliktním 

textem. 

Je pravda, že na èlánek pana Marka mìla „druhá strana“ reagovat 

hned v èísle 2/06, a ne až o èíslo pozdìji. Ale stejnì tak by byla 

oprávnìná výtka vùèi redakèní radì, že nedala prostor 

k odpovìdi na èlánek zástupcù petièního výboru „Základní škola 

v Roztokách - pùl roku od 1. petice“ øediteli Vodovi, nejlépe hned 

v èísle 1/2006. 

Prohlášení, že nikdo z petièního výboru není kandidátem 

v pøíštích volbách, je skoro úsmìvné, protože ještì není sestavena 

žádná kandidátka. 

Vìta, že v odpovìdi rady na petici èíslo 2 není nic o jednáních 

s panem øeditelem, nemá (doufám!) znamenat, že tyto akce, 

vèetnì mimoøádného jednání rady, petièní výbor neuznává èi 

jejich existenci popírá (pak ovšem nevím, proè tam ta vìta je). 

Ubezpeèení èlenù petièního výboru, že nikdy nekádrovali radní 

podle toho, zda mají dìti èi nikoli, se sice hezky ète, jenže 

v Rekapitulaci k tomuto nechutnému kádrování došlo a ètenáø si 

ho nemohl zasadit do žádných souvislostí, o nichž èlenové 

petièního výboru píší. 

A koneènì tvrzení, že „nikdo z odpovìdných pøedstavitelù mìsta 

(kromì pana starosty) si za 9 mìsícù, co se tato kauza vleèe, 

nenašel èas na to, aby se sešel s uèiteli a rodièi.....)“, je prostì lež. 

Kolega Novotný, kolegynì Tichá a Tondrová, pan Majer i já jsme 

za tìch devìt mìsícù mnohokrát mluvili, a to neformálnì, bez 

facilitátorù, s uèiteli i rodièi, s hlavními postavami i obyèejnými 

pìšáky tohoto dlouhého školního pøedstavení.

Na jednání zastupitelstva 29. bøezna se pan Blecha jménem 

petièního výboru od autorství Rekapitulace a následného šíøení 

tohoto letáku distancoval. Je mi líto, že jsem ostøe napadl 

v Odraze nìkoho, kdo autorem tohoto letáku nebyl. Autorství 

anonyma však poznat neumím, argumenty obsažené v letáku 

byly shodné s argumenty petièního výboru a objednatel inzerce 

(reklamní agentura) byl stejný jako u pøedchozích proklamací, 

pod které se petièní výbor podepsal. Èlenové petièního výboru 

mìli nìkolik týdnù na to, aby radì mìsta, starostovi èi mnì sdìlili, 

že s tímto anonymním letákem nemají nic spoleèného. To však 

neuèinili, a tak jsem odpovìï na èernou listinu adresoval jim.

Pokud bych se mìl skuteènì nìkomu omlouvat, pak spíše 

ètenáøùm Odrazu za to, že je náš mìsíèník už dlouho zásobuje 

texty, v nìmž se hádají pan Blažek s panem Hukem (abych to 

personifikoval), zatímco normálního obèana podstatnì víc 

zajímá, jak škola vyøeší problém speciálních tøíd, kdy se bude ve 

škole co opravovat a rekonstruovat, co nového se bude dít ve 

výuce a jaké akce škola pøipravuje. A tøeba i to, co zjistila u nás 

Èeská školní inspekce.

Mohu ujistit obèany za redakèní radu, že ve mìstì, kdy vycházejí 

dva listy, zùstane Odraz uchován pro ty solidní, vìcné a pro 

obèana potøebné zprávy. Bohužel, nemohu nikomu slíbit, že 

kolem školy nastane aspoò nyní, po dobu konkurzního øízení 

a nástupu nového øeditele, klid zbraní. Škola, kantoøi, žáci, i ten 

nový èlovìk na horkém køesle roztocké školy, by to moc a moc 

potøebovali.

Jaroslav Huk

Je to malièko jinak

Pro poøádek a fér hru, po které podepsaní rodièe volají, 

podotýkám, že za 9 mìsícù jsem se nìkolikrát sešel s kolegy 

uèiteli, ba jim i kávu nabídl v kanceláøi u tomíkù. Pøi jedné 

schùzce (neformální, sousedské), jsem mìl tu èest pohostit i pana 

Blažka, signatáøe. Jsem zastupitel, radní, lhostejný jsem k vìci 

nebyl, psal, konal, scházel se, vcelku konzistentnì zastával svùj 

názor, že zmìna ve škole je nutná. Trvalo to, zmìna ale bude.

Mrzí mì, že se to jaksi z dopisu vytratilo, když už se v nìm tvrdì 

konstatuje, co se konstatuje. Znevìrohodòuje jej to ponìkud.

Mám za to, že tak èinili i nìkteøí další kolegové radní, že i oni se 

scházeli, neformálnì rozmlouvali.

Navrhuji jedno: dejme si, všechny strany, bobøíka mlèení ke 

škole. Je to téma už lehce otravné, nekoneèné, rozvleklé.

Pokud by si totiž tyhle dryje (a• už je píše kdokoliv a øeditele 

adoruje nebo haní) pøeète nìjaký kandidát na budoucího øeditele, 

hodí nám pøihlášku do konkursu na hlavu.

Tomáš Novotný



Kulturní sál v Roztokách

vidìla jsem v posledním èísle Odrazu plán multifunkèního sálu, 

který buduje Trigema v objektu na námìstí. Víceúèelový kulturní 

sál v Roztokách rozhodnì chybí. Kvítko je roztomilé, ale 

malinké, žalovská i sokolská tìlocvièna nejsou útulné a nemají 

kvalitní zázemí (šatny s umyvadlem a WC pro úèinkující, 

pøíjemná sedadla, prostory pro obèerstvení). Nový sál Trigemy 

bude dalším nevyhovujícím prostorem a kulturní sál nám bude 

dále chybìt. Hrací prostor zde nejspíš bude minimální (podle 

nakresleného køídla, které zabírá celou hloubku jevištì, pùjde 

o úzkou dlouhou nudli). Na krajích hracího prostoru nejsou 

výkryty, za které se mohou schovat úèinkující, kteøí èekají na svùj 

výstup, potøebují se pøevléci do jiného kostýmu, nebo si vzít nové 

rekvizity. Z jeviš•átka nevedou dveøe do šatny, kde by se 

úèinkující mohli u velkého zrcadla buï nalíèit, nebo naopak 

umýt, pøeèesat, odskoèit si atd. Mám zájezdový divadelní soubor, 

se kterým úèinkujeme po celé republice a z jiných takto 

neodbornì postavených sálu se domnívám, že podlaha hracího 

prostoru bude nejspíše betonová, takže nebude možné do ní 

divadelními vrtíky nebo pomocí høebíkù postavit stabilní 

divadelní dekoraci, která by byla zajímavìjší, než vzadu natažený 

„hadr“. Pokud opravdu není z jeviš•átka odchod pøímo do 

umìleckých šaten, budou úèinkující muset èekat nìkde 

v pøedsálí, až se diváci usadí a pak se pøes nì brodit do hracího 

prostoru. Je tedy jasné, že na námìstí budeme mít sice kino 

a prostor na pøednášku napø. pro dùchodce, ale to je všechno.

Pamìtníci vzpomínají na bohatý spoleèenský život v Roztokách a 

myslím, že by bylo hezké na jejich vzpomínky navázat. Proto 

navrhuji, aby se kulturní komise porozhlédla po vhodných 

prostorách, ve kterých by bylo možné zrealizovat (tøeba pomocí 

veøejné sbírky) sál, který by byl vyhovující, patøil by mìstu a za 

který bychom se pøed pozvanými soubory nemuseli stydìt. 

Z jiných malých mìst vím, že takové kulturní centrum je 

obyvateli nesmírnì hýèkáno. Èasto je udržované i pomocí 

dobrovolnické práce a fungují v nìm amatérské soubory, kam se 

jde tøeba starosta vydovádìt v roli Cyrana a paní uèitelka zase 

jako Julie, øezník tøeba hraje na trubku a paní úèetní na buben… 

Na to se samozøejmì celé mìsto rádo pøijde podívat a ještì dlouho 

si o pøedstavení nebo taneèní zábavì vyprávìjí. 

Milé zastupitelstvo, pokud budete o této možnosti uvažovat, ráda 

vám jakkoli organizaènì vypomohu a vìøte, že tím vstoupíte do 

historie Roztok jako osvícení panovníci.

Ludmila Císaøová 

(Lidušèino divadlo)

K dopisu paní Císaøové

K obsáhlejšímu èlánku o Kongresovém centru, který vyšel 

v pøedminulém Odrazu máme již celou øadu ohlasù, které 

dokládají, že se roztoètí obèané o stavbu živì zajímají. Nìkteré 

dotazy jdou až do podrobností, které jsme v našem èlánku 

nemohli uvést. Pøi výbìru ilustrací jsme preferovali vizualizace 

celkového výrazu objektu Kongresového centra, což se nám 

zdálo pro úèel obecnì informativního èlánku vhodnìjší.

Šéfredaktor Odrazu pan RNDr. Huk nám postoupil dopis paní 

Císaøové se žádostí o upøesnìní koncepce multifunkèního sálu, 

což rádi èiníme.

Multifunkèní sál v Kongresovém centru, jak již jeho název 

napovídá, bude sloužit k mnoha rùzným aktivitám. Bude 

umožòovat jak kongresová jednání, spoleèenské veèírky a plesy, 

tak i kulturní akce vèetnì divadelních pøedstavení, o kterých se 

zmiòuje paní Císaøová.

Celkové proporce sálu vèetnì pódia jsou vyvážené a standardní. 

K pøipomínce týkající se hloubky pódia uvádíme, že pódium je 

skládací a umožòuje ètyøi rùzné hloubky, pøípadnì mùže být 

úplnì odstranìno, když pro nìkterou akci nebude tøeba. Pódium 

je na kovové konstrukci a podlaha je døevìná.

Pódium bude vybaveno i oponou a možností umístìní boèních 

látkových výkrytù. 

Zázemí sálu samozøejmì obsahuje i šatny pro úèinkující, 

s vlastními sprchami i zrcadly a se samostatným vchodem pøímo 

na jevištì.

Sál bude rovnìž vybaven osvìtlovacími a ozvuèovacími 

rampami. 

Podobnì, jako nebylo možno vysvìtlit v jednom èlánku tyto 

podrobnosti o sále, také o ostatních prostorech Kongresového 

centra by bylo možno uvést množství dalších podrobných 

informací. Pokud budou mít roztoètí obèané zájem o tyto 

podrobnosti, rádi je opìt objasníme.

Ing. Hugo Jandl

Vedoucí projektu koordinace 

zástavby Tyršova nám., Roztoky

Obava paní L. Císaøové je bohužel zcela reálná. Víceúèelové sály 

jsou takové, kde je možné provozovat vše, ale nic dobøe a na 

profesionální úrovni.

Nejen z hlediska prostorového, ale i akustického je velký problém 

postavit univerzální sál, kde bude dobøe slyšet divadlo, živá 

hudba i filmová projekce èi pøednáška.

Vše je ovšem otázka ekonomická. Nabídka paní Císaøové, že 

bych si mohl na roztocké divadelní scénì zaøádit tøeba v roli 

Cyrana z B. mì nadchla, ale asi nemá v reálu velkou šanci na 

úspìch. V situaci, kdy dostávám nìkolik stížností týdnì na 

(ne)schùdnost našich chodníkù a komunikací, asi tìžko 

zastupitelstvo uvolní peníze na vlastní kulturní sál. To by bylo 

nutné realizovat veøejnou sbírku, podobnì, jako to udìlali 

Sokolové poèátkem tøicátých let, než se jali stavìt sokolovnu.

Obávám se však, že doba se za tìch 70 let znaènì zmìnila. Nebo 

se mýlím?

St. Boloòský, starosta
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Odpady - naše hobby

V mládí jsem nechtìl vìøit starším a zkušenìjším, když mi za 

hlubokého socialismu øíkali, že odpady bývaly nejvìtší kšeft 

a zdroj bohatství. Dnes tomu již vìøím a jen žasnu, jak nìkteøí 

lidé uchopili tuto pouèku. Místo „hadráøù“ a „kùžièkáøù“ 

nastoupily mafie. Tak se èasto nevykupují a také nerecyklují 

odpady z domácností a drobných dílen, ale dovážejí se z ciziny. 

Prostøedník v Nìmecku nebo jiné zemi EU nakoupí odpad, který 

pøedá èeské firmì (zpravidla rovnìž zprostøedkovatelské) a šup 

s ním do ÈR. A zde je právì nejvìtší problém - „naši“ se toho 

ujmou po svém. Odeberou odpad, dostanou zaplaceno za jeho 

likvidaci nebo využití, ovšem výraznì ménì, než by to stálo 

u našich sousedù, a odpad uloží do nìjakého opuštìného objektu 

továrny nebo èastìji zemìdìlského podniku (oblíbené jsou 

velkokapacitní kravíny). Naskýtá se otázka, jestli je využití nebo 

zneškodnìní odpadù u nás opravdu o tolik levnìjší. Dopravní 

náklady musí být pøece hroznì vysoké, zvláštì pokud odpad 

cestuje napøíklad od Mnichova do Saska a potom do Èech. 

Domnívám se, že v øadì pøípadù je zdroj nelegálních pøíjmù 

v tom, že „dovozci“ odpadu zatím s jeho dalším osudem pøíliš 

nepoèítali. Dostali peníze a odpad nechali nìkde ležet. Odjedou 

neznámo kam (tøeba do Irska) a firma je v likvidaci. Hrozí reálné 

nebezpeèí, že za zneškodnìní odpadù zaplatí stát, tj. daòoví 

poplatníci. Menším zlem bývá, když se firmy opravdu 

o zneškodnìní odpadù postarají, to znamená uloží ho na skládku, 

nebo ho spálí. Ovšem ani tento postup není legální, protože 

dovoz odpadù k likvidaci (ètenáøi mi prominou, že jsem pro 

názornost použil neoficiální termín) je do ÈR zakázán. Je to 

bezpochyby správné, protože naše zemì je malá. Skládky mají 

omezenou kapacitu, produkce odpadù je nepøetržitá a neustále 

stoupá. Nikdo nechce mít ze zemì smetištì. V této souvislosti je 

dùležité, že i po spálení odpadù a eventuálním využití tepla vždy 

zbude urèité množství popela a škváry (podle typu odpadù mùže 

toto množství pøedstavovat 30 i více %). Dùvodem celé 

nelegální dopravy odpadù do Èech je hlavnì fakt, že v SRN 

vstoupila v polovinì roku 2005 v platnost vyhláška, která velmi 

pøísnì stanovuje, že na skládky nesmí pøijít žádný odpad, který je 

možné nìjak využít (alespoò spálením a využitím tepla). Tento 

trend je v celém Evropském spoleèenství a dùvodem je právì 

šetøení kapacitami skládek pro budoucí generace. 

Zpøísnìní naší legislativy, intenzivnìjší kontroly a vìtší postihy 

viníkù, vèetnì trestního stíhání snad tento negativní trend 

zastavily, nebo zastaví. Nejdùležitìjší a nièím nezastupitelná je 

ale aktivita a pozornost obèanù a jejich spolupráce s obecními 

úøady, nebo policií, celníky a ostatními orgány veøejné správy. 

Není pøece myslitelné, aby do vesnice velké jako napø. Únìtice 

pøijelo 30 kamionù do opuštìného zemìdìlského areálu a nikdo 

si toho nevšiml. Policie ani celníci nemohou postihnou veškerou 

pøepravu zboží a odpady jsou èasto pøi pøepravì takto nazývány. 

Proto je spolupráce veøejnosti s orgány státní správy 

nezastupitelná. Chraòme si svou zem i majetek pøed gaunery, 

kteøí vìtšinou mluví také èesky, ale myslí jen na vlastní kapsu. 

Vždy• to, že odpady z ciziny byly zjištìny na 15 lokalitách v naší 

zemi a jejich množství se odhaduje na více než 15 000 tun (s tím, 

že èísla nemusí být koneèná), je burcující. Možná, že by takovéto 

poèínání mìlo být hodnoceno jako vlastizrada, protože na nì 

doplatí i naši potomci.

Martin Štifter  

Ještì jsme nevymøeli

V sobotu 11. bøezna, vzpomínáte si, to byl ten den tìsnì pøed 

snìhovou kalamitou, jsme ve Velvarech s kolegynìmi 

Saifrtovou a Øehoøovou dopisovali, dokreslovali, kopírovali 

a kompletovali podklady pro podání žádosti do programu 

LEADER ÈR 2006. A teprve pøi dokládání listin jsem si 

uvìdomil, že jsou to na den pøesnì dva roky, kdy byl na 

ustavující valné hromadì pøemyslovský spolek založen. Tedy - 

abych se vyjádøil pøesnì - kdy vzniklo zájmové sdružení 

právnických osob Pøemyslovské støední Èechy, protože skoro 

stejnojmenný dobrovolný svazek obcí, jeden ze zakladatelù 

sdružení, je o dva mìsíce starší.

Pøi kompletaci žádosti a peèlivém rovnání papírù není èas na 

nìjaké vzpomínky, ale zrovna ta práce na LEADERU ÈR 2006 

dobøe ilustrovala, jak to zatím s podporou regionù v Èesku 

vypadá. 

Pùvodní zámìr ministerstva zemìdìlství posílit financování 

programu na 130 milionù neprošel, poslanci schválili na 

program LEADER ÈR 2006 pouze 70 milionù korun, tedy 

èástku obdobnou jako loni a pøedloni. Zpráva MZe s hrdostí 

konstatuje, v letech 2004 - 2005 se programu zúèastnilo celkem 

25 místních akèních skupin a 165 investièních projektù bylo 

podpoøeno celkovou èástkou 135 milionù korun.  

Miliónové položky pùsobí impozantnì, jenže o tìch 70 milionù 

korun se serve možná 50 žadatelù, vybráno bude podle MZe asi 

dvacet, takže na každou z tìch š•astných skupin se dostanou 

zhruba tøi miliony korun. A cesta k nim je vroubena nejen dobøe 

pøipravenými projekty, ale také asi dvaceti dalšími více èi ménì 

formálními pøílohami a dopracovanou a aktualizovanou 

strategií, kde se musíte zpovídat jak hodnotíte, diskutujete, 

implementujete a monitorujete, a kde se od vás žádá odpovìï 

i na takové euronechutnosti, jako jsou zajištìní rovných 

pøíležitostí (tøeba pro zakoupení traktoru) nebo to, jak jste 

realizovali proces partnerství...

Ale protože jedno pøísloví praví, že je lepší vrabec v hrsti než 

holub nad hlavou, tak jsme pøihlášku do LEADERU ÈR 2006 

dopracovali a podali. S nadìjí, že tøeba ty tøi miliony uhrajeme, 

a hlavnì že od roku 2007 bude rozvoj venkova podporován 
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prostøednictvím nového Evropského zemìdìlského fondu pro 

rozvoj venkova (EAFRD), jehož jednu ze ètyø os tvoøí LEADER 

(jak hlásá i MZe), a že dotyèné ministerstvo i ministerstva jiná 

nám budou do zpùsobu, jak naložíme s eury, mnohem ménì 

zasahovat než dosud.

A vlastnì kvùli této nadìji, stále ještì zamlžené, už dva roky 

bojuje náš spolek s úøedním šimlem èeským i evropským a obèas 

mu urve pár drobtù (v roce 2004 pìt milionù z LEADERU ÈR 

2004, v roce 2005 600 tisíc z LEADERU+, kromì toho nìkolik 

milionù prostøednictvím èlenských svazkù obcí). Pùvodní parta 

bláznù proøídla, ale pøidalo se pár nových, a tak v osudí, z nìhož 

bude bùhvíjaká ruka vybírat vyvolené, evropských dotací hodné 

spolky, urèitì budeme.

A aby nám èas aspoò trochu pøíjemnìji ubíhal, obèas si ho 

zpestøíme. Loni výletem s historickým motorákem po støedních 

Èechách a letos divadlem. Proè by taky ne, když máme navíc co 

pøipomenout, zrovna pøed 700 lety (v srpnu 1306) nám pøece 

zamordovali posledního Pøemyslovce s královskou korunou. 

Prozradím zatím jen tolik, že hlavní stan bude v záøí rozbit nìkde 

na Holém vrchu, a že to bude i na únìtické pomìry velkolepé, 

takže se máte na co tìšit...

Jaroslav Huk

pøedseda DSO
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