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Škola základ života

Roztocké škole je 75 let a to je opravdu důvod k ohlédnutí. Už jen 

to, že jsme až letos našli čas a společnou vůli si to loňské výročí 

připomenout a oslavit…..

Naši předkové  v r.1929  zakoupili parcelu, koncem léta 1931 

zahájili stavbu a přes nemalé problémy s financováním 

a bratrovražednými rozmíškami 4.9.1932 školu otevřeli. Co na 

tom, že se těžce zadlužili- jiné rozumné řešení neznali-děti prostě 

neměly kam chodit, tak co s tím jiného…

To my jsme jiní kabrňáci. Už cca 10 let vedeme debaty, jak je to 

vlastně s kapacitou školy, zda jenom přistavět, jestli vlevo, jestli 

vzadu, jestli na půdě, nebo jinde, jestli vůbec a kdo to za nás 

zaplatí……

 Škola je pro malá písklata, kterým říkáme bůhvíproč děti, prvním 

(a v dobrých školách nenápadným) krokem do života. Najednou 

jsou před nimi nějaká pro ně dosud neznámá a podivná pravidla 

a povinnosti, a zvyknout si např. na to, že lítat po třídě  mohou jen 

o přestávkách, že se musí hlásit a ne vykřikovat kdykoli je něco 

napadne, přezouvat se a dávat pozor na pana či paní učitelku, je pro 

ně větší trauma, než tátovy pohlavky, okopané kotníky z fotbalu, či 

odřeniny ze skate-boardu…

A to ještě ani netuší, že to až do smrti nebude jinak….

Když pak už v pozdní dospělosti každoročně (někdy i dvakrát) 

usedáme k televizi k geniálnímu českému filmu Škola základ života 

z r.1938, zas před námi defilují: úctyhodní kantoři a kantorky 

v oblecích a kostýmcích, zástup nezbytných matinek, premianti 

i šplhouni, šprti i malí flákači, vzorňáci i darebáčci, zamilovaní 

i malí žárlivci…však jste to nejen viděli, ale i dříve či později zažili 

sami.

Pravda, učitelský sbor je oděn poněkud jinak, v platově dostupná 

trička, košile, blůzy a džíny, silně feminizován, ostřelován neustále 

se měnícími osnovami a doporučeními vystřelovanými neustále 

kolujícími ministry, denně obtěžován významnými tatínky….

Mnozí skeptici (to jsou ti lidé, kteří mají tu smůlu, že mnohé vidí 

dřív než ostatní smrtelníci) tvrdí, že nám za dvacet let bude 

vládnout banda nevzdělanců. Pryč s biflováním! K čemu jsou 

vědomosti? Proč mám vědět, kde leží Brazílie, kolik kusů je na 

tucet, a co je to ta koňadra, když si můžu kliknout na počítači a jsem 

king? K čemu je dobré se učit pravopis, když to lehce řeší textový 

počítačový editor, k čemu je dobré umět počítat, když stačí 
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Historie roztocké školy 

První zmínku o škole v Roztokách nacházíme ve farní kronice 

z roku 1764. Počátkem 19. století výuka probíhala v č. 2 v areálu 

roztockého zámku (velkostatku). Později škola dostala novou 

budovu, která však musela v roce 1847 ustoupit stavbě železniční 

trati. Obec zřejmě s řešením situace příliš nepospíchala, takže 

následujících 8 let, než byla postavena nová škola v horních 

Roztokách na Ovčíně (1855), probíhala povinná školní docházka 

značně improvizovaně.  Tehdy na budoucím Kostelním náměstí 

ještě kostel Narození sv. Jana Křtitele, vysvěcený až v roce 1867, 

nestál. Nová školní budova záhy kapacitně nepostačovala, a tak 

byla v roce 1897 rozšířena přístavbou o dvě třídy. Tehdy do 

roztocké školy docházelo 260 dětí z Roztok, Žalova a Podmoráně. 

Termín letních prázdnin se do značné míry řídil řádem 

zemědělských prací - v 19. století bývaly od počátku žní do sv. 

Václava, t.j. přibližně od poloviny července do konce září. 

Ve dvacátých letech 20. století došlo k rozsáhlé parcelaci pozemků 

v horních Roztokách a k expanzivní výstavbě rodinných domů. Na 

konci dvacátých let již měly Roztoky (bez Žalova) 3,5 tisíce trvale 

žijících obyvatel. Byly vytyčeny nové ulice směřující od hlavní 

silnice k Solníkám, tak říkajíc „na zelené louce“ vyrostla rychle 

nová čtvrť Na Vrškách. Škola na Kostelním náměstí (čp. 2) již 

nestačila nejen kapacitně, ale přestala vyhovovat i moderním 

hygienickým nárokům na úroveň školního vyučování. 

Výstavba nové školy se tedy stává jedním z klíčových problémů 

obce Roztoky i přiškolené obce Žalov. Město přijímá řadu 

krizových opatření. Dvě detašované třídy byly otevřeny v Žalově, 

jednu místnost uvolnil úřad radnice, k dispozici dala svou 

klubovnu Tělocvičná jednota Sokol, dvě místnosti pro výuku byly 

zadaptovány v budově chudobince (čp. 143). Bylo zavedeno 

i střídavé vyučování. Všechna tato nouzová opatření však 

nestačila. Nejprve (v roce 1925) uvažovalo obecní zastupitelstvo 

jen o přístavbě staré školy. Rapidní přírůstek obyvatelstva si však 

vyžádal zásadní řešení.

Obec proto přijala nabídku od Ústřední záložny čs. legionářů na 

směnu pozemků, a tak získala pro tento účel vhodnou parcelu, 

tehdy „na konci městečka“, která byla vykolíkovaná v říjnu 1929.

 To ovšem ještě neřešilo otázku vlastního financování stavby. Obce 

Roztoky a Žalov spolu o této věci již několik let neúspěšně jednaly. 

Žalov zprvu preferoval stavbu vlastní školy, teprve v roce 1930 

došlo k dohodě, když žalovští zastupitelé seznali, že na stavbu své 

samostatné školy finančně nestačí. Na sklonku téhož roku vznikla 

první studie nové roztocké školy. Původně byla snaha zadat stavbu 

„z volné ruky“, ale na základě protestu bývalých starostů obce 

Fafka a Jaurise bylo rozhodnuto vypsat veřejnou soutěž.

V konkurenci 12 projektů v ní nejlépe uspěl architekt Zd. Michalec 

z Prahy, který se již osvědčil projektem na budovu gymnázia 

v Kralupech (starostové a radní Roztok i Žalova si ji byli 

prohlédnout). Současně vedení obce rozhodlo, že veškeré 

řemeslnické práce provedou místní živnostníci. Tuto poněkud 

nepatřičnou podmínku je třeba vnímat v kontextu s počátkem 

velké hospodářské krize a snahou obce poskytnout pracovní 

příležitost a výdělek místním. Původní projekt uvažoval 

o dvoukřídlé stavbě, přičemž na levé křídlo (nerealizované) měla 

navazovat tělocvična (19 x 12 m). Z úsporných důvodů byla 

nakonec postavena jen centrální část školní budovy. Vnitřní 

prostory školy byly navrženy velkoryse a svou vzdušností velmi 

kontrastovaly se stísněnými prostorami staré školy (nyní radnice). 

Vnější tvář školy však byla i ve své době velmi konzervativní 

a jakoby ignorovala tehdy módní funkcionalismus.  Přitom 

v témže roce jako Zd. Michalec navrhl J. Gillar mimořádně 

kvalitní funkcionalistickou architekturu Francouzského gymnázia 

v Praze-Dejvicích, která je dodnes hodna obdivu. 

vytáhnout kalkulačku, proč je dobré vědět, zda Washington leží na 

západním či východním pobřeží USA-až to přistane, tak si něco 

obleču…

Opustil jsem roztockou školu před desítkami let, utíká to. Všem. 

Pořád však přede mnou defilují Páni Učitelé-Kantoři: Vacek, 

Marešová, Novotný, Hrůza, Šimků, Zábranský, atd. Díky jim 

umím dodnes slušně česky, roubovat a prořezat stromy, sčítat 

a násobit z hlavy, neplést si Indii s Indianopolis, třešeň s višní, étos 

Mistra Jana z Husi s husity, Patagonii s Palestinou atd…..

Každý máme svůj film. Buď jsme jen jeho diváky, nebo v něm 

hrajem.

Nemůžu si pomoct- škola je základ života.

Ladislav Kantor

Co přináší Odraz č.6?

Červnovému číslu dominuje 75. výročí školy, od historických 

reminiscencí po současnost…

Bez zajímavosti nejsou tentokrát ani zprávy z jednání rady 

a zastupitelstva. To je ten typ zpráv, které mnoho čtenářů nečte, 

protože je považuje za nudné mentorování. Je to škoda, neboť jsou 

psány jednoduše a srozumitelně a lze z nich získat docela slušný 

přehled o současném i budoucím dění ve městě …

Dočtete se i o prázdninovém provozu knihovny, svozu odpadu, 

a tolik očekávaném obnovení archeologického výzkumu.

V tomto čísle zahajujeme i seriál o historii roztockých vil…

Tradičně bohatá je i kulturní nabídka…

Tak hezké počtení a ještě hezčí poslední předprázdninový měsíc….

Ladislav Kantor

TÉMA MĚSÍCE

r. 1920
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TÉMA MĚSÍCE

Celý rok 1931 se intenzivně jednalo o úvěru na stavbu. Koncem 

léta 1931 bylo se stavbou započato, aniž by město úvěr získalo, 

přitom náklady na stavbu představovaly asi trojnásobek ročního 

rozpočtu Roztok. Odklad vyřízení žádosti o úvěr způsobila 

stížnost bývalého tajemníka městského úřadu Kudery, odvolaného 

ze svého úřadu na sklonku roku 1929,  kterou Okresní úřad 

nakonec naštěstí zamítl.  V dosti napínavé situaci, kdy již bylo 

nutno vyplatit stavební firmě zálohu, získává konečně obec první 

zálohový úvěr u Kralupské spořitelny ve výši 509 tisíc korun 

a v prosinci pak i druhou část úvěru ve výši 320 tisíc korun při 

splatnosti na 19 let při úroku 6 % p.a. Nemalá suma  41 tisíc 

předválečné měny byla získána sbírkou ve prospěch fondu pro 

výstavbu nové školy.  Radní si nestačili ani oddechnout, že krizová 

situace pominula, když bývalý tajemník Kudera znovu podává 

k Okresnímu úřadu protest proti 

usnesení zastupitelstva o půjčce 

s odůvodněním, že je pro město 

nevýhodná. Okresní úřad i druhou 

stížnost naštěstí také zamítá ... Soudní 

spor s tímto zhrzeným úředníkem však 

pokračoval až do roku 1941!

Zemský úřad přispěl subvencí 40 tisíc 

Kč (t.j. asi 3 % nákladů). Symbolicky 

přispěl i obecní úřad a to úsporami 

z veřejného rozpočtu částkou 6 800 

Kč, z toho 10 % byla úspora z platu 

starosty Bernáška a též z platu 

tajemníka.  Roztoky participovaly na 

financování stavby 82 %, Žalov 18 %, 

přičemž počet dětí z obou obcí byl 

přibližně v poměru 60:40.

Samotná stavba školy však také 

nebyla bez problémů. Počátkem roku 

1932 byla dokonce zastavena, protože 

stavební dozor zjistil vadné schody, 

které bylo nutné zcela vyměnit. Jak ukázaly sondy o 70 let později, 

dost se šetřilo i na kvalitě malty.

Dne 4. září roku 1932 byla škola slavnostně otevřena. Byl už 

nejvyšší čas, protože jen do obecné školy bylo v té době zapsáno 

již 481 dětí - to je více jak dnes do celé devítileté ZŠ. Měšťanská 

škola pak byla uvedena do provozu o dva týdny později, 19. září 

1932.

Nějaký čas ještě dohoříval spor mezi Roztokami a Žalovem, neboť 

žalovské zastupitelstvo odmítalo přispět na novou školu, nebude-li 

opravena stará historická cesta ze Žalova do  Roztok kolem 

„Křížku“, po níž většinou šlapali žalovští školáci do Roztok. Není 

bez zajímavosti, že tato jedna z nejstarších obecních cest na našem 

katastru fakticky zanikla v minulém roce v důsledku 

přeparcelování pozemků v Solníkách. Do sporu nakonec musela 

vstoupit okresní školní rada. Financování stavby se však i nadále 

neobešlo bez problémů.

Rozpočet na stavbu byl o 10 % překročen, a to s vědomím roztocké 

školní rady, ovšem bez souhlasu městské rady. Zde je potřeba 

vysvětlit, že Obecní úřad měl jen několik málo placených úředníků 

a nebyl schopen takovou velkou investici organizačně zajišťovat. 

Starosta vykonával svou funkci při zaměstnání. Stavbu tedy 

manažersky řídila a kontrolovala školní rada, tedy  vlastně 

dobrovolníci. Aféra kolem financování stavby školy vedla až 

k odvolání školské rady v čele s jejím předsedou Karlem 

Schweighoferem. Město od něj dokonce požadovalo za svévolný 

postup  náhradu škody ve výši 22 tisíc korun. Odvolaný předseda 

se hájil tím, že se na věci nijak neobohatil a že překročení rozpočtu 

bylo ku prospěchu kvality stavby. Případ dokonce „rozmazávalo“ 

i tehdejší Rudé právo, protože K. Schweighofer byl zastupitelem 

za KSČ.  Spor vyvrcholil v obrovský skandál, v zápisech z jednání 

městské rady a zastupitelstva lze nalézt zaprotokolované i hrubé 

osobní urážky.  Zajímavý je názor zaznamenaný ve školní kronice, 

který se výrazně liší od výpadů vůči Schweighoferovi ze strany 

zastupitelů. „K. Schweighofer byl muž nanejvýš svědomitý, čestný 

a energický, který své funkci věnoval veškerý svůj volný čas. 

Pracoval pro dobro školy dle svých nejlepších sil, ... při výkonu 

funkce nikdy nezanášel do jednání stranickou politiku ...“

Inu, jak vidno, česká řevnivost kvetla i za 1. republiky. Spor 

nakonec skončil po dvou letech smírem.

Bez zajímavosti není ani to, že již v následujícím roce 1933 byla 

v expresní lhůtě několika měsíců též postavena nová roztocká 

sokolovna. Přestože bylo město zadluženo až po uši, půjčilo 

Sokolům na stavbu 50 tisíc Kč. Většina prací ovšem byla 

provedena svépomocí.

Další zadlužení obce bylo prohloubeno zahájením stavby 

obecního vodovodu z nového vrtu nedaleko „Olejny“ (nyní 

VUAB Pharma). Další zadlužování obce vedlo k velkému napětí 

v zastupitelstvu. Zmiňuji se o tom proto, že se brzy po dostavbě 

nové školní budovy ukázalo, že pro výuku obou stupňů škol, 

obecné a měšťanské, kapacitně nestačí a začalo se hovořit 

o přístavbě bočních křídel.  Navíc v době, kdy se naplno rozjela 

výstavba 1. etapy vodovodu, dochází k exekučnímu vymáhání 

pohledávek Živnostenské banky za nesplácení splátek úvěru na 

stavbu školy. Roztoky přestaly splácet úvěr s poukazem na to, že 

dohodnuté splátky svého podílu přestal splácet Žalov. Žalovské 

zastupitelstvo došlo k názoru, že přece jen postaví školu vlastní 

a bude požadovat vrácení svého 18% podílu od Roztok.  V této 

věci dochází k vážné roztržce i v roztockém zastupitelstvu, které je 

rozpolceno v názoru, zda peníze (200 tisíc Kč) žalovským vrátit či 

ne. Nakonec starosta Bernášek prosadil svou, vrácení požadované 

částky bylo Žalovu slíbeno s tím, že si vezmou Roztoky další úvěr.  

r. 1932
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TÉMA MĚSÍCE

Současně je rozhodnuto (1936) o přístavbě severního křídla 

roztocké školy s 9 třídami. 

Počátkem roku 1938 zastupitelstvo konstatuje, že počet žáků 

v nové škole přesahuje zákonem povolenou mez, t.j. 45 dětí na 

třídu. Přístavba křídla se jeví jako naprosto nevyhnutelná. 

V situaci, kdy už beznadějně zadlužené městečko nebylo sto získat 

další půjčku, přihrála radním paradoxně mezinárodní krize.  Na 

podzim roku 1938, po těžkém otřesu způsobeném Mnichovskou 

dohodou a ztrátou českého pohraničí, nastává útok na do té doby 

pevnou českou měnu. Řada podnikatelů se snaží své úspory uložit 

v nemovitostech, zejména v pozemcích.  Toho využívá obec a za 

poměrně výhodných podmínek prodává cca 20 svých pozemků, 

čímž získává potřebné finanční prostředky k úplnému krytí 

stavebních nákladů na přístavbu školy.  24. března 1939 je 

schválen rozpočet na přístavbu severního křídla i na vyplacení 200 

tisíc korun Protektorátní měny obci Žalov. Parcela na stavbu 

severního křídla je zakoupena od Ústřední záložny čs. legionářů za 

zhruba poloviční cenu, než byla cena v té době obvyklá. To už zde 

panovaly nové poměry, když zbytky Čech a Moravy byly 

okupovány nacistickým Německem. V říjnu roku 1939 byla 

zřízena 1 třída německé obecné školy. Není bez zajímavosti vztah 

okupační moci k výuce náboženství, které bylo na obecných 

školách povinným předmětem. I na roztocké škole došlo ke 

striktnímu rozdělení jednotlivých vyznání.  Šest katechetů zde 

vyučovalo různá náboženství, včetně židovského.  Stojí za 

připomenutí, že pravoslavné náboženství zde vyučoval Alois 

Václav Čikl, který později s biskupem Gorazdem ukrýval 

atentátníky v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze 

a byl po dopadení zastřelen. 

V únoru roku 1940 bylo severní křídlo školy, které projekčně 

připravil Fr. Illich, zkolaudováno a již v březnu uvedeno do 

provozu. V zápětí vydal Okresní 

úřad výnos o zákazu výuky 

v budově staré školy, která byla 

shledána v havarijním stavu. 

Bylo proto rozhodnuto o její 

adaptaci na městský úřad. 

S účinností od nového školního 

roku 1940/1941 byla obecná 

i měšťanská škola rozdělena na 

dívčí a chlapeckou.  

V průběhu roku 1940, kdy 3. říše 

„vítězila na všech frontách“, 

začíná okupační moc v Protek-

torátu „přitahovat šrouby“.  

Městu bylo dáno na vědomí, že 

nová škola musí být bezodkladně 

vyklizena, neboť bude sloužit 

jako ubytovna Wehrmachtu. 

Vzhledem k tomu, že vyklizovací 

práce zřejmě neprobíhaly 

dostatečně rychle, 31. října 1940 

obsadila budovu německá 

vojenská posádka a veškeré 

učební pomůcky, ač podle 

pamětníků zrovna pršelo, vystě-

hovala na chodník. Tímto dnem 

t aké  skonč i lo  vyučován í  

v nové škole a nastal obrovský 

problém se zajištěním školní docházky, protože ve staré škole se 

učit nesmělo z důvodu havarijního výměru. Do roztocké obecné 

a měšťanské školy bylo tehdy zapsáno 816 žáků. V této době byla 

zahájena stavba samostatné žalovské školy, spor s Roztokami 

o vrácení podílu ve výši 200 tis. korun se táhl ještě několik let. 

 Do konce války se potom vyučovalo zejména po hostincích - 

většina těchto restauračních zařízení měla sály, které byly ovšem 

nevyužívané, protože taneční zábavy byly okupanty zakázány. 

Tyto prostory se staly útočištěm mládeže školou povinné. Učilo se 

U Řeháků,  U Pospíšilů, U Barnetů, v Dělnickém domě a zejména 

v chudobinci, který byl urychleně k novému účelu adaptován 

a rozšiřován. V Žalově se učilo v hostinci U Kmochů a U Rokosů. 

Měšťanská škola měla vyučování též v místním biografu (stával na 

Ajmovce v Jungmannově ulici).

1. dubna 1941 byl zbaven místa ředitel roztocké školy Augustin 

Jelínek, zřejmě proto, že byl bývalý ruský legionář. Řízením školy 

byl pak od 1. září pověřen učitel Ferdinand Vacek.

V lednu roku 1945 už začíná výuka kolabovat úplně, protože 

v hostincích a chudobinci jsou provizorně ubytováni maďarští 

vojáci před tím, než byli v únoru odsunuti do Saska. Vojenská 

posádka ubytovaná v roztocké škole byla pak v průběhu 

květnového povstání bez boje odzbrojena tříčlennou hlídkou 

vedenou strážmistrem R. Košťálem.

Výuka v roztocké škole byla opět obnovena po nezbytných 

opravách až v polovině září roku 1945, kdy se na místo ředitele 

školy vrátil A. Jelínek.

Stanislav Boloňský

(s přispěním archivářky Středočeského muzea V. Slavíkové).

fotografie archiv autora

 

r. 1940
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Z 9.jednání RM dne 12.5.08

Rada města tentokráte v pětičlenném složení (omluven radní 

Landa a Urx) projednala za půldruhé hodiny mj. následující :

 - vzala na vědomí  písemnou rezignaci na funkci ředitelky MŠ 

Přemyslovská s následným rozvázáním pracovního poměru 

výpovědí, podané paní Helenou Váňovou ke dni 30.6.2008.

 - vyhlásila v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním,   vyšším, odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon) konkursní řízení na 

funkci ředitele MŠ Roztoky, Přemyslovská 1193, okres 

Praha – západ, Roztoky 252 63.

- schválila uzavření Smlouvy o nájmu pozemku parc.č. 3161/1 

v k.ú. Žalov za účelem provozování sběrného dvora 

a činností TS města Roztoky mezi městem a pronajímateli 

(Stavební firma Pastyřík, s.r.o., Stopka nábytek, spol. s r.o. 

a Karel Převor) na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2008.

- seznámila se s návrhem na zvýšení nákladu měsíčníku Odraz 

(o 300 ks a snížení ceny o 0,30 Kč/ks) a dodatku ke smlouvě 

uzavřené s tiskárnou Kočka  od letního dvojčísla 7/8/2008.

- vyjádřila souhlas, aby půjčovní hodiny městské knihovny 

v červenci a v srpnu 2008 byly omezeny do těchto hodin a dnů 

v týdnu:

PO: 12.00 - 18.00 hodin, ÚT: 9.00 - 15.00 hodin, ST: zavřeno, 

ČT: 12.00 - 17.00 hodin a PÁ: zavřeno. 

- souhlasila s prodloužením Smlouvy o dílo s panem 

Ladislavem Kantorem, uzavřené 29.6.2007, a to na zajištění 

redakčních prací spojených s výrobou místního měsíčníku 

Odraz o dva roky, tj. do čísla 6/2010.

- seznámila se s Závěrečným účtem města Roztoky za rok 

2007, který byl doplněn o výsledky přezkoumání 

hospodaření města za rok 2007 provedené Odborem kontroly 

KÚSK ve dnech 20. - 21.3.2008. 

- souhlasila se zveřejněním Závěrečného účtu města Roztoky 

za rok 2007 v období od 13.5. do 28.5.2008 na úřední desce 

MÚ Roztoky.

- vzala na vědomí text dopisu starostky města adresovaný 

generálnímu řediteli firmy Ekospol a.s. ve věci zájmu města 
2na odkoupení pozemku parc.č. 2443/304 o rozloze 4.301 m  

v k.ú. Roztoky z důvodu jeho využití podle platného územního 

plánu města pro veřejně prospěšnou stavbu - mateřskou 

školu, resp. návrh na jednání o směně za pozemky ve 

vlastnictví města uvedené členem ZM panem Martinem 

Matasem.

Z 10. jednání RM dne19.5.2008

Rada města na svém letošním desátém jednání v šestičlenném 

složení (omluven radní Landa) pojednala za dvě hodiny mj. 

následující :

- vzala na vědomí Zápis z konkursního řízení na ředitele 

Základní školy Roztoky, Školní   náměstí 470, okres Praha - 

západ, 252 63 Roztoky, konaného dne 15.5.2008 na MÚ 

Roztoky. 

RM jmenuje, v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, do funkce ředitelky Základní 

školy Roztoky, Školní náměstí 470, okres Praha – západ, 

Roztoky 252 63 paní Mgr. Alenu Gabaľovou, a to s účinností 

od 1. června 2008.

- doporučila ZM schválit Smlouvu o kontokorentním úvěru 

s Českou spořitelnou, a.s. formou kontokorentu k běžnému 

účtu města Roztoky s tím, že důvody vedoucí k případnému 

debetnímu zůstatku na běžném účtu budou vždy projednány 

resp. schváleny finančním výborem ZM a Radou města 

Roztoky.

- vzala na vědomí Rámcovou smlouvu o zásadách 

poskytování darů státním podnikem Správa Letiště Praha 

obcím dotčených provozem letiště Praha - Ruzyně a okruhy 

pro poskytování darů na projekty v oblasti životního 

prostředí pro rok 2008.

RM doporučuje ZM přijmout finanční podporu od Správy 

Letiště Praha, s.p. pro rok 2008 ve výši 957.340,- Kč a její 

použití v souladu s návrhem odboru SRM MÚ na akce:

       · vybudování zpevněných chodníků a komunikací 

v ulicích Nerudova a Žižkova,

· rekonstrukce povrchu komunikace v části ulice 

Horova (úsek od ulice Krátká po ulici Zeyerova) 

včetně rekonstrukce jedné stávající komunikace pro 

pěší,

· rekonstrukce povrchu komunikace v části ulice 

Poděbradova (úsek od ulice Jana Palacha po ulici 17. 

listopadu) včetně rekonstrukce jedné stávající 

komunikace pro pěší,

· úklid komunikací a veřejných prostranství (snížení 

prašnosti v obci).

- RM se seznámila s připomínkami a vyjádřeními DOSS 

a  veřejnosti k návrhu zadání regulačního plánu Panenská II 

(veřejná schůze se bude konat dne 26.5.2008 v 18.00 na 

MÚ).

- vzala na vědomí dopis místostarosty města Libčice nad 

Vltavou ze dne 15.5.2008 týkající se možností zvýšení 

kapacity tamější mateřské školy.

RM nesouhlasila a tím, aby se město podílelo na projektu 

rekonstrukce mateřské školy v předložených variantách 

(uhrazení jednorázové částky a každoroční příspěvek na 

neinvestiční náklady mateřské školy po "objednanou 

dobu").           

- doporučila ZM odstoupit od prodeje pozemků parc.

č. 3818/5, 2994/33, a 2994/34 v k.ú. Žalov (okolí zemníku) 

z důvodu nepřístupnosti k jednotlivým pozemkům a velké 

obtížnosti vedení inženýrských sítí.

- souhlasila s přímou objednávkou gastrotechnologie RIEBER 

pro zakázku "Centrální     kuchyně ZŠ Roztoky a výdejna 

Žalov" v hodnotě 1.550.000,- Kč bez DPH.

Olga Vavřínová 

INFORMACE Z RADNICE
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Z jednání ZM 14.5.2008

Na řádně schválený termín jednání ZM dne 30.4. se ve finále 

omluvila nadpoloviční většina zastupitelů, takže byl domluven 

náhradní termín pro konání ZM a to na středu 14.5. se stejným 

programem.

ZM v náhradním termínu jednalo v 17 členech (omluveni 

zastupitelé Landa, Cihlář, Kantor, Matas) a během 4 hodin 

rozhodlo či nerozhodlo o následujících bodech.

- Avizovaná petice rodičů za zvýšení kapacity předškolních 

zařízení  v Roztokách dostala prioritu v tom, že až se dotyční 

dostaví, ZM jejich námitky vyslechne. Zároveň byli 

zastupitelé informování o průběhu veřejného jednání na toto 

téma, které proběhlo dne 5.5. s velkou účastí rodičů, 

starostky, radní paní Roškotové a zastupitele pana Matase.

Po dostavení se dvou matek nepřijatých dětí – mluvčích 

avizované petice ( z nichž ani jedna nemá trvalý pobyt 

v Roztokách),  proběhla zhruba hodinová diskuze vedoucí 

k tomu, že ZM na svém červnovém zasedání bude 

informováno o stavu přípravy PD k dostavbě MŠ Spěšného a 

bude předložen návrh přestavby budovy ZŠ Žalov pro 

umístění MŠ ( v souvislosti  s dramaticky změněnou situací 

se tento návrh jeví neakceptovatelným). Lze tedy na 

červnovém jednání ZM očekávat shrnutí všech 

dosažitelných možností, kterak dosáhnout navýšení 

stávajících kapacit MŠ.

- ZM schválilo aktuální změny územního rozpočtu města na 

rok 2008.

- Schválilo přijetí účelové dotace ze státního rozpočtu na 

modernizaci knihovního systému.

- Schválilo Generel odvodnění města Roztoky, který se tímto 

schválením stal závazným normativem a podkladem pro 

strategii a rozvoj vodohospodářské infrastruktury města 

(tím přestalo platit okřídlené heslo, že to co naprší, se taky 

vsákne).

Po delším jednáním schválilo  jmenovitým hlasováním  

uvolnění adresné rezervy ve výši 100 tisíc korun na 

spolupráci s firmou Deloitte o pravidelném zasílání 

informací o vyhlášených dotačních výzvách, avízech 

o připravovaných výzvách a aktualizaci IAPRM města 

Roztoky s tím, že na příštím ZM předložen bude návrh 

smlouvy ke schválení.

- Nebyl přijat návrh Koordinačního výboru, aby „starostka 

bezodkladně připravila a předložila v rámci příslušných 

operačních programů projekt výstavby sběrného dvora“. 

- ZM požádalo Koordinační výbor, aby na další jednání ZM 

předložil návrh své činnosti, návrh na jmenování předsedy 

a místopředsedy a návrh na počet členů a jejich jmenování. 

- ZM souhlasilo s uzavřením Smlouvy o zániku věcného 

břemene mezi městem a společností Trigema Development, 

s.r.o., kde na pozemky města na Tyršově náměstí v sektoru B 

přestává platit věcné břemeno chůze a jízdy pro tuto 

společnost. Přeloženo do srozumitelné řeči to znamená, že 

městu vrácené nezastavěné pozemky na Tyršově náměstí 

jsou nyní bez věcných břemen.

- ZM jmenovitým hlasováním nesouhlasilo s prodejem svého 

spoluvlastnického podílu (ideální polovina) nemovitosti 

č.p.155 (vila Amálka) v Tichém údolí za minimální cenu 

4,450 mil. Kč, kterou nabídl druhý spoluvlastník této 

nemovitosti, který svůj podíl získal v rámci restituce.

- ZM odsouhlasilo koupi pozemků v k.ú. Žalov (č.k. 2920, 

2961 a 2981/2) za dohodnutou cenu 510 tisíc Kč. Tyto 

pozemky jsou užívány jako místní komunikace.

- ZM souhlasilo s bezúplatným převodem pidipozemků v k.ú 

Roztoky u Prahy  od Úřadu pro zastupování státu do svého 

vlastnictví.

- Odsouhlasilo zřízení věcných břemen vedení sítí a 

komunikací a chodníků na svých pozemcích pro výstavbu 

investora Plaza Housing s.r.o. ( Výstavby RD na Dubečnici, 

již dávno územně rozhodnutá, takže stavební uzávěra  se na 

tuto výstavbu nevztahuje).

- Vzalo na vědomí dopis ze dne 8.4. 2008 od Úřadu pro 

ochranu hospodářské soutěže  (ÚOHS) ve věci „řádného 

postupu zadavatele při řešení havárie dešťové stoky 

v Nádražní ulici v Roztokách“

ÚHOS konstatoval, že zadavatel postupoval v souladu se 

zákonem.  

Podkladem pro vyjádření ÚHOS byla dokumentace  

„Zadání veřejné zakázky“  v rámci Zákona o zadávání 

veřejných  zakázek, zápisy z konání „kontrolních dnů“ 

a kopie zápisů ve stavebním deníku.

Olga Vavřínová

O těsných ,,vítězstvích“  i ,,prohrách“
(zpráva z jednání ZM dne 28.5.08)

Pro pravidelné čtenáře této rubriky není žádné novum, že 

zastupitelé mívají na většinu základních problémů života města 

často diametrálně odlišné názory. Zpravidla jde o početně 

vyvážené skupiny, a tak jednání v tomto smyslu vlastně 

připomíná parlament-vždy je blízko k remíze.

Naštěstí ,,kupování“ volených zástupců, přeběhlictví, výhrůžky, 

nabídky lukrativních trafik a jiné ,,demokratické vymoženosti“ se 

nás venkovanů netýkají a doufejme, že nám nehrozí ani 

v budoucnosti.

Tento stav má ovšem i své nesporné výhody. V situaci, kdy je 

důležitý každý hlas, jsou obě strany sporu nuceny detailně 

a přesně argumentovat, což nikdy není od věci. Každý vážný 

problém je pečlivě zvažován, prochází obtížnou diskuzí atd. 

Pravda ,není to  zrovna nejrychlejší metoda, ale představuje 

poctivou snahu najít optimální řešení. Platí tu jednoduché: lépe je 

hledat rozumný čas dobré řešení, než ihned a silou přijmout řešení 

sporné.

Zastupitelstvo nejprve- a jistě s potěšením- schválilo závěrečný 

účet města Roztoky za r.2007  přezkoumaný odborem kontroly 

Krajského úřadu Středočeského kraje i čerpání letošního 

rozpočtu města do 30.4.

Projednalo a jednomyslně schválilo už předjednanou Smlouvu o 

kontokorentním úvěru s Českou spořitelnou a.s., která v případě 

INFORMACE Z RADNICE
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Rada města Roztoky,

v souladu se zněním zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 

s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech 

konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších 

předpisů, oznamuje vyhlášení konkursního řízení na obsazení 

funkce:

INFORMACE Z RADNICE

potřeby umožňuje flexibilně reagovat na nutné výdaje, či pokrýt 

okamžitě požadovanou finanční spoluúčast města při žádostech 

o dotaci z evropských fondů.

Starostka navrhla doplnit program jednání o aktuální informaci 

likvidátora OPS a ministra financí ČR o  schválení žádosti města 

Roztoky na přímý prodej pozemků č.k. 3161/2 a 3161/51 a budov 

na nich stojících za 2,1 mil. Kč. (Dlužno podotknout, že původní 

vyvolávací cena v předchozí dražbě byla  5,8 mil. Kč). To je dobrá 

zpráva, protože vybudovat Sběrný dvůr v souladu se zákonnými 

normami i kapacitními potřebami obce je jednou z hlavních 

investičních priorit města Roztoky. ZM schválilo koupi 

jednomyslně.

Další klíčové body jednání popsal už přede mnou a v tomto čísle 

Odrazu(str. 21) redakční kolega J.Huk. Nebudu je tedy popisovat 

znovu, připojím jen pár doplňujících glos.

Vila Amálka v Tichém údolí je letitým problémem města. Při 

hlasování se  střetly dvě koncepce: první z nich, která navrhovala 

nepřijmout nabídku rodiny W. na odprodej spoluvlastnického 

podílu města (ideální polovina) za cenu cca 4,5mil.Kč. 

argumentovala tím,že bychom na trhu nemovitostí mohli ( i přes 

nezpochybnitelný nárok Wantockových na předkupní právo) 

mohli získat částku vyšší.(To je sice možné, ale tento návrh 

neprošel – získal 10 hlasů,což je o jeden hlas méně, než je třeba).

Druhá část zastupitelů naopak navrhla nabídku přijmout, neboť 

sdělení právního zástupce rodiny W, že jejich nabídka  ceny je 

konečná a zároveň podávají určující žalobu k soudu, který určí 

jediného majitele vily. Cena tedy může být nižší než navrhovaná, 

soud v našich poměrech může klidně trvat dalších několik let a 

město by muselo o svou polovinu vily po celou dobu nadále 

pečovat. …( Tento návrh získal potřebných 11hlasů, čímž 

mnohaletý spor o vilu skončil…).

Několikaměsíční a poněkud nešťastná kapitola Koordinačního 

výboru je dostatečně popsána ve věcné části již zmíněného článku 

kolegy J.Huka, a tak nevidím důvod jeho komentář dublovat.

Nu, a to je vše, co vyžaduje komentář. Zbývá jen výčet důležitých 

a v komentáři nezmíněných usnesení ZM:

ZM SCHVÁLILO ::

-ZM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

s Deloitte BPO G&I a.s. ve výši 100.000 Kč bez DPH s tím, že 

částku 19.000 Kč (DPH) uvolňuje z adresné rezervy rozpočtu 

města.ZM bere na vědomí předložené znění dodatku 

a doporučuje starostce dále o smluvních podmínkách jednat. 

-ZM přijímá finanční podporu od Správy Letiště Praha, s.p. 

pro rok 2008 ve výši 957.340,- Kč a její použití v souladu 

s návrhem odboru SRM MÚ na akce:

· vybudování zpevněných chodníků a komunikací 

v ulicích Nerudova a Žižkova,

· rekonstrukce povrchu komunikace v části ulice Horova 

(úsek od ulice Krátká po ulici Zeyerova) včetně 

rekonstrukce jedné stávající komunikace pro pěší,

· rekonstrukce povrchu komunikace v části ulice 

Poděbradova (úsek od ulice Jana Palacha po ulici 

17. listopadu) včetně rekonstrukce jedné stávající 

komunikace pro pěší, 

· úklid komunikací a veřejných prostranství (snížení 

prašnosti v obci).

-ZM revokuje UZM č. 27-2/08 a odstupuje od záměru prodeje 

pozemků parc.č. 3818/5, 2994/33 a 2994/34 v k.ú. Žalov 

z důvodu nepřístupnosti k jednotlivým pozemkům a velké 

obtížnosti vedení inženýrských sítí. ZM děkuje jednotlivým 

zájemcům o koupi pozemků za předložení nabídky.

-ZM pověřuje vedení města jednáním se starosty dalších 

pražských obcí, jichž se týká záměr na zřízení rezidenčních 

parkovacích zón v Dejvicích a Bubenči, s cílem dosáhnout 

dohody o společném postupu proti připravovanému řešení.

ZM VZALO NA VĚDOMÍ:

-ZM bere na vědomí informaci o jmenování paní Mgr. Aleny 

Gabaľové do funkce ředitelky ZŠ Roztoky, Školní námětí 

470, okres Praha - západ, 252 63 Roztoky s účinností od 

1.6.2008 a o vyhlášení konkursního řízení na funkci ředitele 

MŠ Roztoky, Přemyslovská 1193, okres Praha - západ, 252 63 

Roztoky v souladu se školským zákonem a vyhláškou MŠMT 

č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a 

konkursních komisích.   

Jednání skončilo ve 21.30hod

Ladislav Kantor

Psáno po uzávěrce.

Ve čtvrtek 5.6.se sešli v souladu s dohodou z jednání ZM 28.5. 

šéfové všech stran a volebních seskupení zastoupených v ZM, aby 

pokračovali v dohadovacím řízení s cílem posunout 

několikaměsíční patovou situaci postavení, pravomocí a činnosti 

Koordinačního výboru k aktuálně se rýsující nutnosti urychlit 

přípravu a zodpovědně navrhnout soubor žádostí o dotace 

z evropských fondů.

Lídři stran došli k následujícím závěrům:

a) Koordinační výbor přejde z gesce ZM pod RM, jako 

flexibilnější řešení.

b) Lídři stran navrhnou RM, aby členem této ,,Komise pro 

dotace“ byl  za každou volební stranu či uskupení 

jmenován jeden člen a náhradník.

c) V případě neúčasti řádného člena na jednání komise, 

nabývá jmenovaný náhradník hlasovacího práva.

d) RM jmenuje na svém červnovém jednání členy, 

náhradníky a předsedu komise.

Osobně považuji tento výsledek za optimální.

L.K.



11

kontrolován řidič vozidla, jenž pozbyl řidičského oprávnění , 

předán na místě PČR k další realizaci

- dne 3.5.08 hlášeno pokousání psem v ulici Zaorálkova, šetřeno 

jako přestupek proti pořádku v územní samosprávě dle § 46/2 

z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění OZV č. 5/2003 Sb., 

- téhož dne oznámeno, že na soukromém pozemku domu v ulici 

Potokách se pohybuje neznámá, silně dezorientovaná žena ve 

špatném psychickém stavu, hledající manžela, který byl 

vyhledán a později si ji vyzvedl

- dne 5.5.08 oznámeno znečištění komunikace ulice Obránců 

míru olejem, šetřením zjištěno, že olejová skvrna vede od 

betonového retardéru v ulici Obránců míru po komunikaci této 

ulice až do ulice Olbrachtova k zaparkovanému vozidlu, 

šetřením zjištěno, že došlo k poškození olejové vany tohoto 

vozidla na výše uvedeném retardéru, přivoláni hasiči a TS 

Roztoky – sjednána náprava – úklid komunikace, na místo též 

OŽP MÚ Roztoky, věc šetřena jako přestupek

- dne 6.5.08  oznámeno vloupání do sklepa činžovního domu 

v ulici Čapkova – výjezd na místo, zajištění místa – předáno 

PČR jako podezření z tr. činu

- dne 7.5.08 v nočních hodinách oznámeno odcizení vozidla Seat 

Leone z parkoviště v ulici Nádražní – provedeno místní pátrání 

po vozidle, vozidlo nalezeno odstavené v ulici Palackého – 

předáno na místě PČR k jejich dalšímu opatření

- dne 9.5.08 oznámeno pokousání volně pobíhajícím psem v ulici 

Obránců míru – věc šetřena jako přestupek proti pořádku 

v územní samosprávě dle § 46/2 z.č. 200/90 s odkazem na znění 

OZV č. 5/2003 

- téhož dne v pozdních nočních hodinách v rámci hlídkové služby 

objeveno zaparkované nezajištěné vozidlo v ulici Felklova, 

které neneslo známky násilného vniknutí, zjištěn uživatel 

vozidla a tento vyrozuměn, z jeho strany zjednána náprava – 

vozidlo si řádně uzamkl

- téhož dne v pozdních nočních hodinách oznámeno, že na 

křižovatce ulici Poděbradova a Palacha leží bezvládně tělo ženy 

– výjezd na místo, zjištěno, že žena je v silně podnapilém stavu – 

vyžádáno lékařské ošetření, poté dopravena domů 

- dne 10.5.08 oznámeno rušení nočního klidu ze strany hostů 

vinného sklípku v Tichém údolí – výjezd na místo, sjednána 

náprava 

- dne 11.5.08 oznámeno napadení nezletilých dívek v ulici 

Jiráskova z předchozího dne, předáno PČR, podezření ze 

spáchání tr. činu výtržnictví 

- dne 12.5.08 v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti v 

prostorách nádraží Roztoky kontrolován občan polské 

národnosti bez dokladů, předveden na OOP Libčice za účelem 

zjištění totožnosti, předán PČR k dalšímu opatření

- dne 14.5.08 oznámeno v odpoledních hodinách, že na Tyršově 

náměstí z parkoviště u bistra Pohoda se snaží odejet motorovým 

vozidlem  zn. Škoda Fabia zjevně podnapilý řidič – výjezd na 

místo – zajištění podnapilého řidiče ( přes 2,5 promile) – 

předáno PČR jako podezření ze spáchání tr. činu opilství dle 

§ 201 t.z. k další realizaci 

- téhož dne v rámci hlídky zadrženo vozidlo  BMW, jehož řidič 

ředitele Mateřské školy Roztoky, 

Přemyslovská 1193, 

okres Praha – západ, 252 63 Roztoky

Požadavky na uchazeče:

- občanská a morální bezúhonnost,

- vzdělání podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 

pracovnících a o změně některých zákonů,

- požadovaná pedagogická praxe podle ustanovení § 5 zákona 

č. 563/2004 Sb.,

- znalost školských předpisů a školské problematiky daného 

typu předškolního zařízení,

- odborné, řídící a organizační schopnosti,

- dobrý zdravotní stav.

K přihlášce doložte:

- strukturovaný životopis,

- ověřenou kopii dokladů o dosaženém vzdělání,

- doklad o celkovém průběhu zaměstnání potvrzený posledním 

zaměstnavatelem,

- koncepci rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran strojopisu 

formátu A4),

- výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce) nebo 

doklad o jeho vyžádání,

- doklady ve smyslu zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví 

některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve 

státních orgánech a organizacích ČR, ve znění pozdějších 

předpisů,

- lékařské potvrzení o zdravotním stavu a způsobilosti k výkonu 

funkce (ne starší než 2 měsíce).

Předpokládaný nástup od 1. 9. 2008.

Přihlášky s uvedenými doklady musí být doručeny max. do 

23.6.2008 na adresu: Městský úřad Roztoky, Nám. 5. května 2, 

Roztoky, PSČ 252 63, podatelna.Obálku označte textem: 

„Konkursní řízení MŠ Roztoky, Přemyslovská 1193 - neotvírat!“

V. Schulz

tajemník MÚ 

Z deníku Městské policie 

Roztoky: 

V této rubrice bychom rádi občany Roztok 

informovali o činnosti Městské policie 

Roztoky, a to za období od  29.4.08 do 29.5.08: 

-dne 29.4. 08 hlášen volně pobíhající pes v ulici Přemyslovská, 

pes odchycen a umístěn do kotce OŽP, později  pes předán  bez 

závad majiteli – věc kvalifikována jako přestupek proti pořádku 

v územní samosprávě dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem OZV 

č. 5/2003 Sb.,  vyřešeno v blokovém řízení 

- dne 30.4.08 v rámci hlídkové činnosti v ulici Za potokem 

INFORMACE Z RADNICE
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Výprodej vyřazených knih z fondu 

městské knihovny

Ve dnech 30.6. – do 10.7. 2008 proběhne v prostorách studovny 

nabídka na odprodej vyřazených knih z městské knihovny za 

jednotnou cenu 5,-Kč/1 kniha. 

Pro zájemce: jedná se o knihy obsahově zastaralé, nebo duplicitní 

svazky, převážně beletrie.

Zájemci jsou vítáni.

Zároveň upozorňujeme, že v červenci a v srpnu budou upraveny 

hodiny pro veřejnost takto:

LETNÍ PROVOZ V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ   léto 2008

pondělí  12.00 - 18.00 hod.

úterý        9.00 – 15.00 hod.

středa     zavřeno

čtvrtek   12.00 -17.00 hod.

pátek      zavřeno

kopírovací služby a fax i v ostatní pracovní dny

tel. 220911751

Za městskou knihovnu A. Urxová

Harmonogram provádění mobilních 

sběrů komunálních odpadů v roce 

2008.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden dne 

11.10.2008. 

Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve dnech 14.6., 

28.6., 19.7., 9.8., 30.8., 13.9., 4.10., 18.10., 1.11., 8.11. 

a 22.11.2008.

Svoz železného šrotu proběhne v termínech:

       Sběrná oblast č. 1:     15.9.2008

       Sběrná oblast č. 2:      22.9.2008

Ke shromažďování kovu (železného šrotu) využít chodník před 

nemovitostí, ze které kov pochází, a to nejdéle 2 dny před 

vyhlášeným sběrným dnem.

Do sběrné oblasti č. 1 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast 

od Hálkovy ulice východně, tj. převážná část katastrálního území 

Roztoky.

Do sběrné oblasti č. 2 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast 

od Hálkovy ulice západně, tj. celé katastrální území Žalov  

a  nejzápadnější část k.ú. Roztoky.

Stanovené zastávky pro mobilní sběry komunálních odpadů 

s časy

ZASTÁVKA ČAS

1) U trafiky "Žalov"     8.00 -   8.35 hod.

2) Ul. U Školky - rozcestí na Žalov         8.40 -   9.00 hod.

3) Na Hurťáku (u trafostanice)     9.05 -   9.40 hod.

4) U Rybníčku - ul. Smetanova                9.45 - 10.20 hod.

5) Před samoobsluhou "Sádlo"    10.25 - 11.00 hod.

požil před jízdou alkohol (2,3 promile), podnapilý řidič zajištěn 

– předáno PČR jako podezření ze spácháni tr. činu dle § 201 t.z. 

k  další realizaci

- dne 15.5.08 oznámeno pálení odpadu na zahradě v Jeronýmově 

ulici – výjezd na místo – zjištěn a ustanoven přestupce, sjednána 

náprava z jeho strany, oheň uhašen – věc přestupku proti 

pořádku v územní samosprávě dle § 46/1 z.č. 200/90 Sb   

oznámena správnímu orgánu

- dne 16.5.08 oznámeno odcizení peněz z domu v Levohradecké 

ulici, kterého se dopustili tři muži rómské národnosti, kteří 

neoprávněně vnikli do domu poškozené pod záminkou, že 

shánějí sběr – výjezd na místo, – předáno PČR k další realizaci

- dne 20.5.08 oznámeno znečištění komunikace v ulici 

Přemyslovská v důsledku provozu nákladního automobilu  - 

výjezd na místo, zjištěn přestupce, z jeho strany zjednána 

náprava ( úklid komunikace)

- dne 21.5.08 oznámen volně pobíhající pes, který byl 

oznamovatelem předán na služebnu MP Roztoky – zjištěn 

majitel ,pes bez závad předán majiteli – věc šetřena jako 

přestupek proti pořádku v územní samosprávě dle § 46/2 z.č. 

200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003 Sb. 

-  23.5.08 oznámen výbuch odkalovací nádrže čističky odpadních 

vod v objektu ICN se smrtelným zraněním údržbáře – výjezd na 

místo, na místě též hasičský sbor a rychlá záchranná lékařská 

pomoc

- dne 23.5.08 v nočních hodinách  oznámena krádež batohu s 

obsahem peněženky a finanční hotovosti v prostorách bowlingu 

hotelu Academic – předáno na místě PČR

- dne 24.5.08 zajištění cyklistického závodu Roztocké Voko

- dne 25.5.08 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu 

v ulici Havlíčkova, zjednána náprava, vyřešeno domluvou 

- dne 26.5.08 ve večerních hodinách oznámeno, že na komín 

kotelny v Čapkově ulici lezou po žebříku tři osoby – výjezd na 

místo – zajištění podezřelých osob – vyřešeno jako přestupek 

v blokovém řízení místě PČR jako podezření z tr. činu krádeže 

vloupáním

- téhož dne v odpoledních hodinách oznámeno, že v obci Únětice 

došlo k dopravní nehodě mezi os. automobilem a motocyklem, 

kdy došlo ke zranění motocyklisty-řidič automobilu zn. Škoda-

Octavia stříbrné barvy, z místa ujel. Vozidlo nalezeno odstavené 

v ulici Za Cihelnou- předáno PČR k dalšímu opatření 

- dne 29.5.08 oznámil občan Roztok, že v jeho zaparkovaném 

vozidle na Školním náměstí se nachází cizí had – výjezd na 

místo – ve spolupráci s hasičským sborem byl had odchycen a 

poté převezen do ordinace MVDr. Šavrdy,  jednalo se o menší 

zmiji     

Vedle toho v rámci hlídkové činnosti za toto období bylo 

kontrolováno celkem 135 vozidel a 215 osob   zejména v nočních 

hodinách, v tomto  období řešeno celkem 68 přestupků v dopravě 

(místní úprava), na pokutách bylo vybráno celkem 22 000,- Kč. 

P. Vevera

vedoucí strážník MP  
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6) Ul. Nad Vinicemi     11.05 - 11.40 hod.

7) Před sokolovnou 11.45 - 12.20 hod.

8) U samoobsluhy "Blažek" 12.25 - 13.00 hod.

9) Ul. Obránců míru - u paneláků 13.05 - 13.40 hod.

10) Ul. Třebízského - u garáží 13.45 - 14.20 hod.

11) Nad Čakovem - u ZUŠ 14.25 - 15.00 hod.

12) Na parkovišti před VÚAB 15.05 - 15.15 hod.

13) U parkoviště „Koruna“ 15.20 - 15.35 hod.

14) Tyršovo nám. při ulici Nerudova neobsluhuje se

15) Bytové domy Solníky I 15.40 – 15.55 hod.

16) Na Panenské I – u vjezdu do areálu16.00 – 16.15 hod.

17) Na Panenské II 16.20 – 16.35 hod.

(po kolaudaci komunikací)

Provozní doba sběrného dvora v letním období

 (od 1. 4. do 31. 10.)

00 00 00 00Pondělí:   9  – 11  hod. a 13  – 17  hod.
00 00 00 00Úterý: 10  – 11  hod. a 14  – 15  hod.
00 00 00 00Středa:   9  – 11  hod. a 13  – 18  hod.
00 00 00 00Čtvrtek: 10  – 11  hod. a 14  – 15  hod.
00 00 00 00Pátek: 10  – 11  hod. a 14  – 15  hod.
00 00Sobota:   8  – 13  hod.

Neděle: zavřeno

Sběrný dvůr Roztoky není otevřen ve dnech státních svátků

Prosíme všechny podnikatele (působící v Roztokách), kteří ještě 

nejsou a přejí si být na webových stránkách města Roztoky 

(www.roztoky.cz), aby zaslali své informace: 

1) název firmy/podniku/obchodu/ či podnikání

2) krátkou charakteristiku o činnosti podnikání

3) otvírací hodiny (jsou-li)

4) adresu

5) telefon

 6) e-mail (je-li)

 7) odkaz na webové stránky (je-li)

buď e-mailem na adresu: mu@roztoky.cz nebo poštou na 

adresu Městského úřadu:

Městský úřad – podatelna

nám. 5. Května 2

252 63 Roztoky

Tato služba je ZDARMA.

Dále prosíme o nahlášení případných změn těchto údajů do 

budoucna.

Děkujeme za všechny občany Roztok.

Městský úřad

Městská knihovna informuje 

Výběr nových knih ve fondu  městské knihovny za uplynulý 

měsíc

Beletrie

Hůlová P. Stanice Tajga /poutavý dobrodružný příběh/

Hejkalová  M. Kouzelník z Pekingu /román pro ženy/

Váňová M. Zapomeň na minulost /román o složitých 

partnerských vztazích hlavní postavy 

příběhu lékaře Josefa/

Todd P. Schůzka naslepo /žena ve středních letech 

vezme práci ve sňatkové kanceláři …/

Detektivky-trillery

Fielding  J. Zachráníš mě ráno

Hoag T. Minulá provinění

Cornwell P. V ohrožení

Crombie D. Cizí rukou

Historie

Vandenberg P. Faraonka /historický román ze života 

královny Hatšepsut/

Bílek J. Hádanky naší minulosti 7 /Čtyři Janové a 

Prokop. Zajímavý pohled autora na 

osobnosti a události českých dějin/

Cestopisy  a turistické průvodce

Suchá M. Setkání s Kubou

Hervé F. Kolem světa na kole /celkem čtrnáct let 

prožila autorka se svým partnerem na cestě 

kolem světa. Doplněno mnoha barevnými 

fotografiemi/

Islendael G. Moje Nizozemsko /postřehy, zajímavosti, 

fejetony/

Evans  J. Ukrajina /průvodce pro turisty/

Grever J. Londýn /průvodce pro turisty/

Reiter J. Costa Brava. Katalánsko /průvodce pro 

turisty/

Četba pro děti

Sempé Asterix u Belgů /komiks/

Sempé Asterix na Korsice /komiks/

Nikl P. Záhádky /oceněno literární cenou Magnesia 

Litera 2008. Na první pohled JEN říkanky 

si tvůrčím způsobem pohrávají s fantazií 

čtenáře/

Lorey D. Akademie nočních můr /pro milovníky 

tajemných příběhů a hororů/

O těchto a dalších knihách získáte informace na webových 

stránkách městské knihovny. Je nutné použít prohlížeč Internet 

Explorer.

A. Urxová

OŽP informuje – bioodpady

Oznamujeme všem zájemcům o biopopelnici, že kapacita 

sobotního svozu bioodpadu byla již vyčerpána. Z tohoto důvodu 

je příjem dalších žádostí zastaven. O dalším postupu budeme 

průběžně informovat. 

Sběrný dvůr i mobilní svozy bioodpadu fungují beze změn, 

žádáme proto občany, aby těchto služeb k uložení bioodpadu 

využívali a nedávali biologicky rozložitelný odpad (tráva, listí, 

plevel apod.)do nádob na směsný komunální odpad. Popelnice 

s takovýmto odpadem nebudou vyvezeny.

OŽP
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Historické repetitorium 
aneb

Roztocký uličník, část XI.

V červnovém čísle by se slušelo vzpomenout různých důležitých 

výročí, která zanechala stopu i v historii naší obce. Připomenu 

alespoň dvě. Na přelomu května a června 1948 byl dovršen proces 

(totálního) převzetí moci v ČSR komunistickou stranou. 

Uskutečnily se tehdy první pseudovolby v sovětském stylu, kdy 

byla předložena jen jedna „jednotná kandidátka“. Přesto jsou 

jejich výsledky skličující a nevypovídají lichotivě o našich 

předcích. Při volební účasti 89,7% zapsaných voličů se jich pro 

kandidátku Národní fronty vyslovilo 90,4%. Přitom to bylo na 40 

let naposledy, kdy ještě mohli jít voliči tak říkajíc „za plentu“, čili 

volit tajně. Dá se tedy říci, že občané ČSR tehdy nezatáhli za 

„záchrannou brzdu“, ale veřejně podpořili nástup nových poměrů. 

2. června prezident Beneš abdikoval, na jeho místo vzápětí usedl 

Kl. Gottwald. Represe na sebe nenechaly dlouho čekat. Opona 

scény tíživých padesátých let, s bilancí 250 popravených 

politických vězňů, se otevřela. 

Před 160 lety dorazila do Prahy revoluční vlna, která byla 

zažehnuta únorovou republikánskou revolucí v Paříži a která 

posléze (ovšem na krátko) obrátila Evropu naruby. 12. června roku 

1848 vypukly v Praze tzv. Svatodušní bouře. Spontánní ozbrojená 

revolta trvala několik dní a byla krvavě potlačena. Na paměť 

studentů, kteří padli v té době na pražských barikádách byl o rok 

později vztyčen křížek na pomezí Roztok a Žalova (U Křížku). 

Této revoluční situace politicky využil mladý pražský advokát, 

poslanec říšského sněmu Fr. A. Brauner, který později zakoupil 

Malý mlýn v Roztokách, jež přebudoval na rodinné letní sídlo. 

Spolu s H. Kudlichem úspěšně inicioval přijetí zákona o zrušení 

roboty v Rakousku, což byl patrně nejvýznamnější čin jeho dlouhé 

politické kariéry. Revoluční rok 1848 je však v současnosti přeci 

jen téma trochu odlehlé, a tak vzhledem k tomu, že hlavní téma 

tohoto čísla ODRAZu je roztocká škola, jsem se rozhodl zařadit do 

našeho seriálu profil jednoho z významných roztockých starostů, 

po němž byla pojmenována jedna z nových ulic města, a jehož 

působení na roztocké radnici spadá do údobí stavby nové školy.

Břetislav Bernášek

(1886 - 1964)

Na jaře roku 1928 byly v Roztokách obecní volby. Novým 

starostou byl zvolen jednatel České obce legionářské v Roztokách, 

Josef Fafek. Tento fakt bezpochyby sehrál důležitou roli při snaze 

obce získat vhodný pozemek na stavbu nové školy na podzim 1929 

(viz můj článek Z historie roztocké školy). Josef Fafek však 

nesetrval ve své funkci dlouho. 5. listopadu 1929 byl na jednání 

Zastupitelstva předložen návrh na jeho odvolání z funkce, který 

ovšem hlasováním neprošel. Týden na to městská rada všemi hlasy 

vyjádřila starostovi podporu. Ovšem již 7. ledna 1930 Rada „bere 

na vědomí přípis strany čsl. národně socialistické, že odvolávají 

starostu Fafka z funkce“! Nevím přesně, co bylo v pozadí této hry. 

Jisté je však to, že odvolání starosty předcházela výpověď 

tajemníkovi MÚ Kuderovi pro zjištěný schodek v obecní 

pokladně. Vzniklá situace byla zřejmě pro J. Fafka obtížně 

stravitelná, protože později svůj dům v Roztokách na Školním 

náměstí prodal a odstěhoval se. Počátkem roku 1930 je zvolen 

novým starostou 43 letý úředník Čsl. státních drah Břetislav 

Bernášek.

Se jeho jménem se setkáváme poprvé v polovině roku 1927, kdy 

se stává členem finanční komise za odstoupivšího učitele 

Ferdinanda Vacka. Po volbách v roce 1928 má v zastupitelstvu na 

starosti elektrifikaci Roztok, není však členem užšího vedení obce 

- Rady. Strohé protokoly z jednání nám už dnes neodhalí obsah 

zákulisních jednání, jejichž výsledkem bylo to, že se starostou 

nestal nikdo ze „silných mužů“ obce, ale v samosprávě nepříliš 

zkušený Bernášek. Pokud se ho jeho straničtí kolegové pokusili 

jen krátkodobě využít pro krizovou situaci, pak se velmi 

přepočítali. Sám Bernášek píše krátce po svém zvolení žádost 

zaměstnavateli, aby byl jeden den v týdnu uvolněn ze zaměstnání 

pro výkon starostenské funkce s tím, že si je vědom, že funkce 

jmenovaná je jen dočasná. Tato dočasnost nakonec trvala 15 let!

Ještě nedávno se vám mohlo stát, že při hovoru se starousedlíkem 

na téma správy obce jste byli zaskočení poznámkou: “to by se za 

Bernáška stát nemohlo!“ Jakkoliv je nutné takové výroky brát 

s rezervou, na straně druhé dokumentují respekt, jemuž se 

Břetislav Bernášek v obci těšil.

Břetislav Bernášek se narodil 16. dubna 1886 v Praze na Žižkově. 

Vyučil se soustružníkem kovů a vystudoval Průmyslovou školu 

pokračovací s prospěchem velmi dobrým. Téměř po celý život byl 

zaměstnancem ředitelství (železničních) drah - nejprve c. a k. 

rakouských, posléze čsl. státních, protektorátních a nakonec ČSD. 

Se svou manželkou Annou, rozenou Pálkovou, žil v Dobrovského 

ulici čp. 200 (původní dům již nestojí). Měli jediného syna 

Miloslava. 

Z HISTORIE MĚSTA
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Starostou městyse Roztoky nad Vltavou byl poprvé zvolen na 

schůzi zastupitelstva 18. ledna 1930. Svou funkci vykonával 

současně se svým povoláním, pouze jeden den v týdnu byl 

zaměstnavatelem uvolněn pro výkon starostenské funkce, což 

bylo při třech placených úřednících obecního úřadu téměř 

nepředstavitelné. Starostou byl zvolen i po volbách v roce 1932 

a vykonával tuto funkci po celou dobu I. republiky i Protektorátu 

až do května roku 1945. Stál v čele obce v době jejího největšího 

rozmachu i v dobách nejtěžších, kdy kromě organizačních 

schopností musel projevit i značnou dávku odvahy. Lze si obtížně 

představit těžší práci ve veřejné správě, než byl úřad starosty 

v období německé okupace. Přesto si zachoval čisté ruce, dokonce 

podle svědectví pamětníků zatajoval před německou správou 

některé přihlášky Židů k trvalému pobytu, čímž se je snažil 

uchránit transportu a jisté smrti. V roce 1942, kdy vrcholily represe 

okupantů a Židé byli zcela vyčleněni z veřejného života, zadal 

zakázku na zatemnění radnice panu Jajtelesovi, muži se žlutou 

Davidovou hvězdou na kabátu. To byl statečný čin obdivuhodného 

formátu. I tak však musel po konci války na základě několika udání 

čelit obvinění před tzv. komisí revoluční očisty z “provinění proti 

národní cti“. Usnesením Okresního národního výboru z 18. 10. 

1946 byl bývalý starosta B. Bernášek všech nařčení zproštěn 

a mohl se vrátit ke své původní profesi na ředitelství ČSD. Se 

zpětnou platností od října 1938 byl jmenován vrchním oficiálem, 

a také byl přijat do obnovené Čs. strany národně sociální.

Ve volných chvílích vášnivě holdoval hře v šachy, přičemž zálibně 

kouřil doutníky ...

Když jsem sbíral informace pro tento medailon mezi pamětníky, 

došel jsem k zajímavému zjištění. Jakkoliv všichni s úctou hovořili 

o bývalém starostovi Bernáškovi, doslova s láskou vzpomínali na 

jeho manželku. Možná, že to byla ona, kdo dotvářel tu část jeho 

osobnosti, bez níž by nebyl tím, kým byl. 

Břetislav Bernášek zemřel 3. května 1964.

Stanislav Boloňský

Roztocké vily (1.část)

Vážení čtenáři, reaguji na žádost 

návštěvníků Středočeského muzea a na 

účastníky procházek Tichým údolím, 

kteří mě požádali o základní informace, 

shromážděné v rámci výzkumu života 

letoviska a dochovaných vilových 

staveb na přelomu 19. a 20. století. 

Problematikou se začal zabývat PhDr. 

Miloslav Vlk, který studoval před 

několika lety vily z hlediska architektury. 

Na něj navázal tým Středočeského muzea 

(Z. Scholzová, I. Krabcová, M. 

Šášinková), který pokračoval v dalším 

bádání, zejména ve zmapování přestaveb 

domů dle dochované projektové 

dokumentace, dále dohledávání majitelů 

či významných letních hostů v archivních 

materiálech. Údaje jsou neustále 

doplňovány a upřesňovány, protože leckde není stavební 

dokumentace zachována vůbec a archiválie jsou torzovité. 

Předkládáme nyní veřejnosti seriál se základními historickými 

souvislostmi a daty dosud vybraných vilových staveb. Prosíme 

čtenáře o případné opravy, poznámky a doplňky, které bude možno 

začlenit do připravované publikace o městu Roztoky. 

Z pochopitelného důvodu nebude zveřejňována detailní historie 

vybrané stavby (drobné přístavby, opravy, všichni držitelé).

Případné komentáře k danému tématu prosím na tel. č. 233029024, 

604231453 nebo na e-mail sasinkova@muzeum-roztoky.cz.

Za konzultace a doplnění děkuji Mgr. Stanislavu Boloňskému.

Marcela Šášinková

Roztoky, první letovisko Pražanů (úvod)

Roztoky jsou jedním z typických letovisek objevujících se 

v průběhu druhé poloviny 19. století v okolí velkých měst po celé 

Evropě. Velkou roli pro návštěvnost výletních míst hrála jejich 

dostupnost. Kromě pěších výletů byl oblíbeným dopravním 

prostředkem dostavník, který se používal k příležitostným a 

nedělním jízdám z Prahy do výletních míst, např. do Chuchle, 

Bubenče nebo Roztok. Dalším výletním dopravním prostředkem 

byla lehčí jednospřežní drožka se sedadly pro dvě osoby zavedená 

od 40. let 19. století, kterou používaly pouze zámožnější vrstvy 

obyvatelstva. Přirozenou dopravní cestou byla řeka. Páteří české 

lodní dopravy byla lodní cesta Vltavsko-labská, po níž směřovala 

lodní doprava z Českých Budějovic do Děčína. Od konce 19. století 

byla cesta parníkem vyhledávaným výletním prostředkem. Spolu se 

vznikem železniční dopravy vznikají nová letoviska v blízkosti 

tratí. Tento vývoj můžeme sledovat nejen v Čechách, ale po celém 

kontinentě. V Čechách vznikají při České severní dráze Roztoky 

(Tichá Šárka, Pobaba), při České západní dráze Velká Chuchle, 

Dobřichovice, Všenory, Řevnice, Černošice, při Jižní dráze (Dráha 

císaře Františka Josefa) do Českých Budějovic Říčany a Senohraby.

Roztoky se nacházely na trati vybudované severní dráhy Praha – 

Podmokly – Drážďany. S její výstavbou bylo započato v roce 1845 

podle projektu Pernerova inženýrského týmu. První slavnostní vlak 

do Podmokel (dnes součást Děčína) a Drážďan vyjel 6. dubna 1851. 

Trať vycházela z pražského státního nádraží a vedla obloukem 
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k Vltavě, pokračovala Stromovkou přes Bubeneč a Sedlec do 

Roztok a dále. Rekreační využití nového dopravního spojení nastalo 

už jeden měsíc po zahájení provozu. Pozvánka v časopise Lumír 

lákala již 1. května 1851 Pražany na speciálně vypravené parovlaky 

směřující do Roztok na „Slavnosti květin“. Železnice přilákala 

nejen jednodenní turisty, ale zejména podnítila stavební činnost. 

Dostupnost města umožnila, aby živitel rodiny, bez přerušení svých 

pracovních povinností, mohl pravidelně v létě každou neděli 

dojíždět za svou rodinou pobývající v letovisku.

Měšťanské zabydlování venkova se projevilo na změnách kulturní 

krajiny. Venkov a přírodní krásy byly přizpůsobeny městskému 

vkusu a zejména městskému komfortu. Nástup moderní doby

s sebou, mezi jiným, přinesl nové nároky na kulturu bydlení, na 

útulnost a soukromí. Nové vily vznikaly přestavbou stávajících 

domků, viničních stavení nebo na „zelené louce“.

Rozlehlé zahrady patřily neoddělitelně k vilové stavbě a dobovému 

ideálu harmonie s přírodou. Majiteli roztockých vil na přelomu 19.

 a 20. století byli ve většině případů zámožní pražští továrníci nebo 

obchodníci, jejichž rodiny trávily ve vilách letní sezónu, případně 

majitel část vily pronajímal.

Před koncem 19. století ze začala výrazně měnit tvář malé vísky 

soustředěné kolem původní vodní tvrze, v té době v majetku Josefa 

Ledera. V letních měsících se počet obyvatel několikrát zvětšil, 

zejména v neděli bylo v Roztokách mimořádně rušno. Vilová 

výstavba se soustředila v Tichém údolí a při cestě do Prahy.

 Marcela Šášinková

(Dobová pohlednice první vilové výstavby, před rokem 1900 -

Středočeské muzeum)
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Paní Lívia v Roztokách

Manželka prezidenta republiky Lívia Klausová navštívila ve středu 

28. května 2008 Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy. 

Nejdříve zavítala do areálu zámku, kde si prohlédla nejen právě 

probíhající výstavy, ale i svatební síň, přilehlý salon a koncertní síň. 

Další zastávkou byl ateliér Zdenky Braunerové, jejíž 150. výročí 

narození muzeum v tomto roce připomíná řadou kulturních akcí. 

Zde Lívii Klausové krátce zahrála a zazpívala  pěvkyně Zdena 

Kloubová. Na závěr návštěvy se paní Lívia občerstvila dobrou 

kávou v Kafírně ProVás a odjela do Prahy. 

Vzácnou návštěvu v Roztokách u Prahy přivítala radní pro kulturu 

a památkovou péči Středočeského kraje Jiřina Pospíšilová, 

Středočeským muzeem provázela jeho ředitelka PhDr. Zita 

Zemanová. 

Podle ředitelky bylo středeční odpoledne pro všechny zúčastněné 

příjemným zážitkem. "Potěšující byla pozitivní reakce paní 

Klausové na výstavy a tiskové materiály muzea. Doufáme, že 

návštěva první dámy u nás nebyla poslední," řekla k návštěvě Lívie 

Klausové ve Středočeském muzeu Zita Zemanová. 

M. Šášinková

Veteráni po devětadvacáté

Tak dlouholeté a pravidelné setkávání příznivců starších 

automobilů, osobních, užitkových i vojenských a také motocyklů 

není obvyklé a málo z jiných obdobných akcí se může vykázat delší 

tradicí. Do roztockých kategorií se vejdou i nemotorové kočárky 

dětská vozítka. Roztocká setkání v zámeckém parku byla od 

počátku koncipována jako „Veteráni a elegance“, s důrazem na 

módu z doby, kdy tyto automobily nebyly ještě veterány. 

Stárnou veteráni nebo mládnou? Veterán-člověk to má poměrně 

jednoduché. Když mu ráno nestačí pohled do zrcadla, tak pohled do 

občanky poskytne informaci zcela exaktní. Autoveterán se stává 

veteránem, když od ukončení výroby jeho typu uplynulo 25 let. Na 

veřejnosti se objevuje jen po omlazovací proceduře, když je 

dokonale upraven, vyčištěn, nablýskán a v originálním stavu, což 

u starších veteránů nemusí vždy platit. Toho jsou lidé schopni také, 

zvláště postarší hvězdy pop music nebo vysloužilí sportovci. 

Specifikou roztockého setkání je jízda do vrchu, ale ta není povinná, 

někteří by určitě měli problémy. Rozvážně a hrdinně si poradil 

s kopcem traktor Lanz Buldog (1941) a pokračoval do Žalova, kam 

patří. Za „pravé“ veterány pořád považuji ty staré, které byly 

vyráběny v období mezi světovými válkami. Obdivuji je pořád, 

někteří z nich mají i dnes SPZ k běžnému provozu. Ta zelená 

veteránská jim ale sluší také. Aerovky, pragovky, tatřičky, občas 

jako tento rok jedna zetka (1936), tvoří a ještě dlouho budou tvořit 

základ podívané. Asi třetina všech letošních účastníků byla tato 

klasika z předválečného Československa. Škoda, že nepřijel některý 

český vůz, karosovaný Sodomkou. 

Napůl inkognito, jako last minute do listiny účastníků, se s číslem 

120 představila třílitrová Bugatti (1929). Legendární značka je 

ozdobou každého veteránského srazu, ale dosti vzácnou. 

V Roztokách byla bugatka naposledy před několika lety.

Sbírka šatstva   

Husitská diakonie CČSH  organizuje v pátek 20. června 2008 od 

15 do 17 hod. sbírku šatstva pro humanitární pomoc. Prosíme, 

noste věci čisté v krabicích nebo pytlích.

J. Kučerová
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Pravidelně se však objevuje další legendární značka, Rols Royce.

V Roztokách byly tentokrát (jen) tři a když započtu i ty z show 

roomu autoservisu, tak hustota RR v Roztokách na čtverečný 

kilometr je na počátku května nezanedbatelná. 

Jak už bylo naznačeno, mám rozpaky nad „mladými“ veterány. 

Třeba kupé Škoda 110 R. Fotografoval jsem ho v sedmdesátých 

letech v AZNP (pro ty později narozené je to dnešní VW Škoda 

Auto) v Ml. Boleslavi jako podklad pro kresbu V. Krále v okamžiku, 

kdy bylo ještě úplně ale úplně tajné. A ejhle, nyní si toto pořád krásné 

auto jezdí kolem jako legitimní veterán. 

Za zaznamenání taky stojí podstatná novinka, i když ne z oblasti 

motorismu. V zámeckém parku byl postaven občerstvovací stan se 

stoly a lavicemi. Posedávání na trávníku, tak typické právě pro 

dřívější setkání, ale zakázáno nebylo. 

Nashledanou za rok, veteráni!

text a foto: Stan Marušák 

Archeologický výzkum v Roztokách 

Archeologický výzkum na stavbě přeložky silnice II/242 

v Roztokách byl 2. června 2008 znovu zahájen. Hlavní práce 

budou pravděpodobně trvat ještě dva až tři měsíce. V případě 

zájmu o průběh a výsledky výzkumu nás, prosím, kontaktujte na 

adrese vyzkumroztoky@seznam.cz. 

Martin Kuna, Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i.
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Bude roztocká škola po roce 2010 

dostačovat potřebám?

Úvodem trochu historie

Patentem císařovny Marie Terezie byla v roce 1775 zavedena 

povinná školní docházka; současně bylo nařízeno, aby u každé 

fary byla zřízena dvoutřídní škola. První zmínka o škole 

a vyučování dětí v Roztokách je uvedena již ve farní kronice 

z roku 1764, bez uvedení dalších údajů. K roku 1822 

zaznamenává obecní kronika výuku ve dvoutřídní škole, 

umístěné v samostatné budově roztockého velkostatku. 

V souvislosti s výstavbou železnice bylo nutno budovu zbořit, 

a tak v létech 1849-1855 probíhalo školní vyučování 

v provizorních podmínkách v čp. 6, 39, 60, 64. Je třeba 

připomenout, že do r. 1867 tvořily Roztoky a Žalov jednu obec, 

a dosud tvoří jednu farnost.  

K překonání neúnosného stavu rozhodlo v r. 1853 obecní 

zastupitelstvo postavit novou budovu – dvoutřídní obecnou 

školu. Stavba byla dokončena v r. 1855, a slouží po přestavbách a 

dostavbách dosud - dnes jako budova Městského úřadu. V r. 1870 

byla roztocká obecná škola zařazena do IV.třídy škol a určena 

jako spádová i pro okolní obce. (V té době bylo za každého 

školáka vybíráno školné ve výši 4 krejcary týdně, osvobozeny 

byly pouze děti z nemajetných rodin). Přesto, že byly 

přistavovány další třídy – 1878 třetí, 1896 čtvrtá a 1910 pátá, 

kapacita školy nedostačovala požadavkům, vyplývajícím 

z přírůstků počtu obyvatel. Jako nouzové řešení bylo využíváno 

dvousměnné vyučování.

K pochopení tehdejšího systému školství je třeba uvést 

následující: Jako organizačně, pedagogicky i ekonomicky 

samostatné existovaly pětileté školy obecné – 1. až 5. třída, 

a čtyřleté školy měšťanské – dnešní 6. až 9. třída Základních 

škol. Do škol měšťanských, gymnázií a odborných škol 

dojížděly v té době roztocké a žalovské děti do Prahy.

Kromě výuky dětí byly organizovány i různé formy výuky pro 

dospělé občany. Od r. 1869 je zmiňována nedělní škola určená ke 

zvýšení znalostí živnostníků a řemeslníků, v r. 1910 

živnostenská škola, v r. 1915 „kurz zaměstnávací“ určený pro 

děti židů, kteří uprchli z Polska před hrůzami války.

„Dobová fotografie budovy roztocké pětitřídní obecné školy“

Vývoj počtu obyvatel v popisovaném období charakterizuje 

tabulka :

Roztocké školy v samostatném Československu

Po r. 1918, vzniku samostatné Československé republiky, se 

nedostatek míst ve škole dále prohluboval. Hlavní příčinou byla 

rozsáhlá parcelace a bytová výstavba v Roztokách i Žalově 

a s tím spojený nebývalý růst počtu obyvatel. Do r.1930 přibylo 

v Roztokách 1698 a v Žalově 1130 nových obyvatel (Roztoky 

a Žalov byly nadále jedna „školní obec“).

„Měšťanská škola vybudovaná jako prvá etapa výstavby nové 

roztocké školy“

Protože ani dvousměnné vyučování kapacitně nedostačovalo, 

byly zřízeny další školní třídy v chudobinci. Jako částečná 

náhrada měšťanské školy byla zřízena pokračovací škola. 

V r. 1928 dosáhl počet žáků obecné školy 455 dětí, situace se 

stala neudržitelnou. Roztocké zastupitelstvo se v r. 1930 

rozhodlo pro zásadní řešení – postavit novou školu. Projekt byl 

zpracován pro postupnou výstavbu ve třech etapách. V r. 1931-

32 byla postavena I.etapa nákladem 1 313 060.- Kč, s určením 

pro „újezdní“ školu měšťanskou, s využitím několika tříd i pro 

školu obecnou. Další růst počtu obyvatel vedl v. 1938 
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k rozhodnutí postavit II.etapu –„severní křídlo“ pro školu 

obecnou. Stavba byla dokončena v r. 1940 a v únoru takto 

rozšířená budova předána školám do užívání (v té době 

navštěvovalo  509 žáků obecnou a 307 žáků měšťanskou školu). 

Dřívější, stará budova obecné školy byla uvolněna pro potřeby 

obce a jejích orgánů. Radost z nové školy však trvala jen do října 

1940, kdy objekt zabrala německá armáda-Wehrmacht. Do 

konce války pak vyučování probíhalo v improvizovaných 

podmínkách v hostincích a v chudobinci.

Od roku 1945 do téměř současnosti

Vývoj  Roztok, spojených v r. 1960 se Žalovem v jednu obec, 

probíhal po r. 1945 ve velmi složitých a rozporných podmínkách. 

V r.1947 byla zahájena výstavba „Penicilínky“ a pro její 

pracovníky výstavba bytů. V dalších létech probíhala rozsáhlá 

bytová výstavba pro ministerstvo zahraničního obchodu, pro 

Ústav jaderného výzkumu, pro některé resorty státní správy. 

Počet obyvatel Roztok tak vzrostl na téměř dvojnásobek. 

V r. 1965 měly Roztoky již 5 905 obyvatel. Přes řadu slibů 

a snahu tehdejšího vedení města však od státu nebyly poskytnuty 

prakticky  žádné finanční prostředky na investiční výstavbu 

nezbytné občanské vybavenosti – dnešními slovy infrastruktury. 

Roztoky byly nuceny nezbytné 

základní vybavení vytvářet buď 

adaptací starších objektů, ne 

vždy plně vyhovujících, nebo - 

a to převážně, svépomocnou 

výstavbou v akcích „Z“. Tak 

tomu bylo i u roztockých škol 

a mateřských školek. 

S odstupem doby je třeba kriticky 

přiznat, že vedení města ne vždy 

správně stanovilo priority potřeb 

města, zejména ve školství v jeho 

nové struktuře, a organizačním 

uspořádání. Pomoc a podporu 

nezískalo město ani u některých 

občanů, kteří zastávali význam-

né funkce na úrovni kraje i státu.

Základní škola svojí kapacitou, 

po t řebou da l š ích ,  nově i  

speciálních učeben, i dalším 

vybavením nevyhovovala potře-

bám. Až do r. 1965 byla situace 

řešena podle potřeby zaváděným 

dvousměnným vyučováním.

Jak se vyvíjela situace škol v Roztokách a jak byla postupně 

řešena:

Do současné doby leží v dokumentaci Stavebního úřadu 

Roztoky projekt z roku 1931, obsahující i dokumentaci 

III.etapy výstavby školy - jižního křídla, zahrnující vedle 

dalších učeben i tolik potřebnou tělocvičnu. Žádosti o povolení 

její výstavby byly v minulosti zamítnuty, a tak škola čeká na 

vlastní tělocvičnu a letní sportoviště dodnes. Pro školní 

tělovýchovu musí využívat areál a tělocvičnu místní 

tělovýchovné jednoty Sokol. . 

Nedostatek kapacity Základní školy, ale i snaha konečně splnit 

dávný sen Žalova mít vlastní školu, přivedl v tehdy ještě 

samostatném Žalovu skupinu obětavců: stavitelé Zdeněk 

Kmoch, Mirek Konárek, technik Zdenka Kratochvílová, pod 

vedením Ing. Václava Zídka k myšlence zadaptovat objekt 

bývalé restaurace „U Kmochů“ a k němu přistavět nově učebny, 

vše jako novou školu, kterou vystavět svépomocí v akci „Z“. 

Záměr byl cenný tím, že nová škola v sobě zahrnovala jak 

učebny, tak školní kuchyni a jídelnu, školní družinu, tělocvičnu 

a školní hřiště. Skupina bezplatně stavbu vyprojektovala, 

a v dalším i výstavbu i řídila. Stavba byla zahájena v r. 1959, po 

sloučení obcí se stala akcí celoroztockou. Dokončena byla 

s hodnotou díla více jak 8 milionů Kč a do užívání předána 

v r. 1965. Tím byl vytvořen dostatečný počet tříd, umožňující 

zrušit směnné vyučování. Budova učeben byla v r. 1975 ještě 

zvýšena o jedno patro nákladem 0,7 mil. Kč. O zdárný průběh 

a kvalitní provedení stavby se zvláště zasloužili: stavební dozor 

Antonín Rokos, stavbyvedoucí Rudla Šindelář. Připomínáme 

jména nejzasloužilejších občanů proto, že již nejsou mezi námi.

„Budova Základní školy v Zaorálkově ulici, vybudovaná v létech 

1959-1965 svépomocí v akci Z“

Součástí Základní školy se stala Školní družina, Školní 

kuchyně a jídelna. Obě byly umístěny v adaptovaných, 

stísněných prostorách bývalého chudobince. Do školní jídelny 

žáci museli chodit na směny - až 12 směn, školní družina 

nemohla přijmout všechny děti. V r. 1967 proto bylo rozhodnuto 

postavit vedle školy svépomocí v akci „Z“ novou budovu - školní 

družinu s kapacitou 200 dětí a kuchyni s jídelnou s kapacitou 500 

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE
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obědů. Obě zařízení v hodnotě díla 7 mil. Kč, uvedená do 

provozu v r. 1981 slouží dodnes. 

Další součástí sítě škol se staly Zvláštní školy. Roztocká 

Zvláštní škola jako spádová i pro okolní obce, s dvěma a od 

r. 1980 třemi třídami, byla zpočátku umístěna v budově Základní 

školy, a to se všemi problémy z toho vyplývajícími. Proto byla 

v r. 1981 přemístěna do budovy bývalého chudobince, 

uvolněného školní družinou. Protože do Zvláštní školy 

docházely z 90 % děti z jiných obcí, zejména z Libčic, nebyl 

důvod tuto školu dál provozovat v Roztokách. Po složitém 

jednání byla spádová Zvláštní škola v Roztokách v r. 2005 

zrušena.

Novou v systému roztockých škol se stala Lidová škola umění, 

nyní Základní umělecká škola. Tato škola, sdružující 

v současnosti více jak 230 dětí ve třech odděleních, prošla 

obtížným obdobím. Zpočátku byla umístěna ve starém objektu 

za MÚ, pak v provizoriu v Havlíčkově ulici. Nová budova pro 

školu na parcele za MÚ byla postavena svépomocí v akci „Z“ 

v hodnotě díla 2,2 mil. Kč a předána do užívání v r. 1978, avšak 

zakrátko již nedostačovala rostoucímu zájmu dětí. Nové a věřme 

definitivní působiště získala Základní umělecká škola po zrušení 

ZvlŠ a adaptaci v budově bývalého chudobince s tím, že nadále 

částečně využívá i sálek v původním objektu (nyní sídlo 

Správního odboru MÚ).  

Současnost a žádoucí perspektiva

Hromadná bytová výstavba po r. 2001 a příliv nových obyvatel, 

převážně mladých rodin s dětmi, nastolily otázku – bude 

roztocká Základní škola dostačovat vzrůstajícím potřebám? 

Vedení města k získání věrohodných podkladů o perspektivách 

potřeb a pro své rozhodování nechalo zpracovat kvalifikovaný 

„demografický odhad“. (Zájemci jej najdou na webových 

stránkách města). Rozbor průkazně prokázal, že nejpozději ke 

školnímu roku 2013 - 2014 nebude současná kapacita školy 

dostačovat.

Je proto třeba uvítat a podporovat záměr zastupitelstva a vedení 

města neodkládat, ale včas rozhodnout o zásadním, koncepčním 

a perspektivním řešení, které by napravilo i staré hříchy v dané 

oblasti – ke stávající budově ZŠ přistavět „jižní křídlo“, dát škole 

vlastní tělocvičnu a pěkné letní sportoviště. Jako optimální se 

jeví projekt zpracovat tak, aby případně umožňoval výstavbu po 

etapách. Nejpotřebnější a přednostní by měla být výstavba 

kapacitně dostačující tělocvičny a letního sportoviště.

Limitované finanční možnosti města vyžadují, aby pro přístavbu 

školy byly hledány a získány dotace-z evropských fondů, 

státních nebo krajských operačních programů-a tomu 

přizpůsoben postup i termíny výstavby. Protože se jedná 

o investici, jejíž finanční náročnost je srovnatelná se stavbou 

městské ČOV, je žádoucí celý projekt a postup realizace 

kvalifikovaně ekonomicky posoudit.

Co od zásadního, perspektivního řešení rozvoje roztocké 

Základní školy očekáváme ?

Především zlepšení podmínek pro vlastní výuku, možnost 

rozvinutí dalších forem a obsahu výuky v duchu nového 

školského zákona (jazyky, matematika a informatika, technická 

a humanitní diferenciace výuky). Dosažení plné spokojenosti 

rodičů i dětí jako předpokladu pro zastavení „módy“ posílat děti 

do základních škol v Praze. Nakonec i perspektivní možnost 

zřízení školy vyššího typu.

V historii roztockého školství je to již počtvrté, kdy vzniká 

potřeba překonat nedostatečnou kapacitu základní školy. Věřme, 

že se podaří přijmout a realizovat řešení odpovídající postavení 

a potřebám Roztok, budoucího desetitisícového města. 

Ing. Zdeněk Karas, Csc.

Potíže koordinace

Až překvapivě hladce se květnové zastupitelstvo prosekávalo 

dvacetibodovým programem. Po hodině jednání jsme byli 

v půlce, pak jsme se trochu popasovali o záměr prodeje půlky 

Amálky, ale proč ne, nejde přece o pár korun a obě navržené 

varianty měly svá pro a proti, a v půl deváté bylo málem hotovo. 

Málem. Zbýval bod skoro neškodný, informace a návrhy 

koordinačního výboru. A tam se jednání zaseklo.

Koordinační výbor ustanovilo zastupitelstvo loni, dobrá vůle 

byla, ale štábní kultura pokulhávala. Členové výboru nebyli 

jmenovitě schváleni, přesto dostali jmenovací dekrety, bylo jich 

více, než stanoví pro podobné poradní orgány jednací řád 

zastupitelstva, zastupitelstvem nebyl zvolen předseda – a tak se 

začalo diskutovat o tom, zda ten výbor vůbec existuje, a pokud už 

existuje, tak zda něco koná, a pokud koná, tak zda něco konat 

může, když se neví, jestli vlastně existuje.

Kolega Cihlář se pokusil trápení s koordinačním výborem 

ukončit návrhem, aby byl výbor zrušen. Neprošlo to. Kolega 

Drda se pokusil naopak výbor resuscitovat okamžitým 

jmenovitým sestavením a odhlasováním. Neprošlo to. A tak se 

sešli ku poradě zástupci volebních seskupení v zastupitelstvu 

a po poradě pod širým nebem se dohodli, že se dohodnou, kdy se 

dohodnou. Po skončení jednání zastupitelů pak pokročili v tom, 

že si stanovili na to dohadování termín.

Což o to, jako absurdní představení by se to asi docela sledovat 

dalo. Škoda jen, že chybělo téměř naprosto publikum. Problém je 

v něčem jiném – že jsme totiž s tou koordinační vaničkou 

bohužel vylili i dotační dítě. Součástí podkladů, které pro 

zasedání zastupitelstva koordinační výbor sestavil, byl 

i koncepční návrh, které investiční akce jsou pro město 

v horizontu příštích dvou let prioritní, existují na ně dotační 

tituly, a tak bychom se měli soustředit na jejich realizaci. 

Zastupitelé se však odmítli tímto materiálem zabývat, či 

přesněji, pro jeho projednání, které by snad konečně pohnulo 

zásadní věcí, kolem níž kroužíme jako zloděj kolem opuštěného 

stavení, se vyslovilo jen devět z nich. Ale tak to v politice, 

pohříchu i na té naší vesnické úrovni, chodí. Není důležitý obsah, 

ale „ksicht“ předkladatele.

Inu, poučil jsem se, a tak do příštího jednání bude materiál 

doručen s jinou hlavičkou. Ne koordinační výbor, ale Huk. Jen 

bych se měl nějak předem ujistit, jestli jsem taky z nějakých 

procedurálních důvodů nepřestal existovat.

J.Huk
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Peníze jsou připraveny i pro nás

V minulém Odrazu jsem psal o šesti mírně tučných letech, které 

naše „přemyslovské“ sdružení čekají. Jsem rád, že tu dobrou 

zprávu mohu ještě vylepšit.

Dlouho mi vrtalo v hlavě, jak je to s hranicí velikosti obcí, které 

mohou žádat o podporu z programu LEADER. Striktně 

vymezené hranice do 500 obyvatel nebo do 2000 obyvatel (podle 

účelu projektu) jsou jasně definovány v Programu rozvoje 

venkova, jehož prostřednictvím se program LEADER má 

uskutečňovat. Platí však i pro peníze, které budou rozdělovat 

sdružení ve své pravomoci?

Vedl jsem na toto téma několik rozhovorů s pracovníky Státního 

zemědělského intervenčního fondu, který je garantem 

a dozorčím orgánem programu LEADER, a byl jsem opakovaně 

ujištěn, že tyto hranice pro projekty vypisované sdružením 

(místní akční skupinou) neplatí. Takže i žadatelé z Roztok

 i město samotné by se mohli ucházet o skromné prostředky, které 

bude místní akční skupina rozdělovat.

Celková suma je skromná, SZIF vcelku rozumně přesunul část 

peněz na další rok, protože letos už bude málo času. Sdružení 

disponuje letos zhruba 11 milióny korun, z toho na projekty se 

bude rozdělovat něco pod deset miliónů. Největší hodnota 

jednoho projektu může být dva milióny korun.

Připomenu jen čtyři oblasti, do nichž budou moci žadatelé své 

projekty směřovat:

III.I.3 Podpora cestovního ruchu 

III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic

III.2.1.2 Občanské vybavení a služby

III.2.2 Ochrana a rozvoj kulturního dědictví    

venkova

Podrobnější informace naleznete na www.premyslovci.cz 

současně s vyhlášením výzev (a věřím, že i na stránkách 

www.roztoky.cz). První kolo výzev bude vypsáno někdy koncem 

června nebo v červenci. Tato nejistota trvá proto, že SZIF stále 

ještě nepodepsal smlouvy se 48 vybranými sdruženími, čeká se 

už jen to, až všechna dodají náležité podklady.

Snad bych měl ještě vysvětlit, proč jsem v části o velikostních 

hranicích pro obce zvolil tak nezvykle opatrné formulace. 

Mnohokrát jsem byl sice ujištěn, ale v základním dokumentu, 

jímž se sdružení mají povinnost řídit, jsou hranice velikosti pro 

obce (přes několikanásobný apel na opravu) stále uvedeny. Prý je 

to omyl.

Doufejme, že i dokument s hlavičkou ministerstva zemědělství 

se opravy dočká, protože je pro sdružení zákonem – a v zákonech 

by omyly být neměly.

J.Huk

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Milí čtenáři,

poslední měsíc školy je tady a my všichni doufáme, že nám počasí 

bude na naše poslední výlety a exkurze ( a chlapi si určitě přejí i na 

fotbalové EURO 2008) přát. Snad se nám podaří, abychom 

27. června všichni odcházeli ze školy s takovými výsledky, jaké 

jsme si přáli. V tomto měsíci pro Vás také chystáme velké zahradní 

oslavy k 75. výročí školy, tak určitě přijďte v pátek 20. 6. Naši 

deváťáci, budoucí studenti, si již při závěrečném focení 

vyzkoušeli, jaké to je „ chodit v kvádru a společenských šatech“ , 

čímž mají natrénováno na 24. 6., kdy se s nimi slavnostně 

rozloučíme jako vždy v zámečku.

Tak ať Vám to všem dopadne co nejlépe! Hezké počtení přeje

Věra Zelenková

Požárníci a ŠD

V květnu jsme navštívili místní požární zbrojnici. Měli jsme 

možnost si prohlédnout rychlou zásahovou techniku a také obleky 

a ochranné pomůcky, které jsou používány při akcích. Prohlídkou 

s perfektním výkladem nás provázeli členové místního hasičského 

sboru, kteří nám ochotně věnovali svůj čas.

Poděkování

Naše poděkování patří také paní Jitce Novotné a panu Novákovi za 

věcné dary věnované naší družině.

I. Hajnerová

Knižní veletrh v Praze s 9. A

Ve čtvrtek 24. 4. začal na holešovickém Výstavišti pod záštitou 

ministra kultury ČR a primátora hl. města Prahy mezinárodní 

knižní veletrh a literární festival Svět knihy Praha 2008. Jelikož je 

to největší knižní akce v Česku s téměř 400 vystavovateli, nemohli 

jsme si ji nechat ujít. S 9. A jsme ji navštívili v pátek 25. dubna a 

stali jsme se tak jedněmi z 30 000 očekávaných návštěvníků. 

Ve velkém sále, pravém i levém křídle haly jsme mohli navštívit 

stánky s knihami, časopisy i upomínkovými předměty nebo se 

jako jiné zde přítomné školy zúčastnit ve 3 kinosálech promítání 

filmů, besed se spisovateli, autogramiád, čtení z knih, prezentací 

nových učebnic, natáčení pořadu o češtině pro ČT nebo soutěže 

s dětskou encyklopedií „Co-Jak-Proč“ o pěkné ceny. Každý si 

mohl zdarma odnést spoustu propagačního materiálu, časopisů, 

drobných dárků nebo si se slevou zakoupit nějakou tu knihu.

Škoda, že jsme neměli více času, neboť po celé čtyři dny bylo od 

rána až do večera na co koukat a zároveň si tak rozšiřovat své 

„kulturní obzory“.

V. Zelenková

Jarní turnaj v malé kopané

Žáci naší školy se ve čtvrtek 15. května zúčastnili turnaje v malé 

kopané v Suchdole. Všichni chlapci – Hrdina, Křeček, Kapitán, 

Hodan, Šmíd, Kohl, Pešek, Maruščak, Malý, Zuvač – podali 

výborný výkon. S celkovým skóre 16:1 a s 9 body skončili na 

pěkném 2. místě, a tak obohatili sbírku našich pohárů ve školní 

„sportovní“ vitríně o další. Nejlepší naši hráči byli: Hrdina, 

Křeček, Kapitán a Hodan. Děkujeme za vzornou reprezentaci naší 

školy.

J. Prokeš

Projekt Comenius

První týden v květnu se uskutečnilo projektové setkání Comenius 

v městě Kočevje ve Slovinsku. Naši školu reprezentovaly čtyři 

paní učitelky – paní Barešová, Černá, Zelenková a Gabaľová, 

které tam informovaly o dalším postupu školy v oblasti 

hodnocení, zejména v otázce klíčových kompetencí a výstupních 

hodnocení. Partnerská škola připravila zajímavý a velice 

vyčerpávající program. Navštívili jsme několik školských 

zařízení – od mateřské školky po střední školu, vyzkoušeli jsme si 

vstupní pohovor do obchodní společnosti Mercator, prohlédli 

jsme si slavnou jeskyni Postojna a večer jsme si ještě zatančili 

valčík s panem starostou. Byla to partnerská schůzka se vším, co 

k tomu patří, i počasí nám přálo. Příště se budeme těšit na setkání 

v Norsku.

A. Gabaľová

Rodinný desetiboj

V sobotu 17. 5. se utkaly rodinné týmy dětí z I. stupně v deseti 

disciplínách. První místo a velký dort si vybojovala rodina 

Strakova, druhé místo obsadila rodina Kuličkova, třetí rodina 

Vondrova. Několik bodů za nimi skončila rodina Vaculínova 

a Malkusova. Po vyčerpávajícím boji se všichni sešli u táborového 

ohně, kde se opékaly špekáčky. 

Z. Fišerová

Kroniky a kronikáři - projekt 3. B

Žáci 3. B pracovali dva týdny na projektu Kroniky a kronikáři. 

Inspirací jim byly Kroniky obce Úholičky a města Roztoky. 

Veškeré činnosti se odehrávaly během vyučovacích hodin 

českého jazyka , prvouky a výtvarné výchovy. Žáci také navštívili 

městskou knihovnu, kde nám paní knihovnice vyprávěla 

o dávných kronikářích a přinesla dětem ukázat kroniku města 

Roztoky. Úholičskou kroniku nám zapůjčil tamní obecní úřad. 

Děti pracovaly ve skupinkách, každá měla svůj specifický úkol, 

poté zjištěné poznatky prezentovaly před třídou.

D. Blechová

Třída 3. A děkuje

Děkujeme za sponzorský dar paní Roškotové. Tři tisíce korun 

jsme využili na školní výlet. Také děkujeme paní Machalické za 

materiál do výtvarné výchovy a pracovních činností.

B. Hroudová

ŠKOLY, ŠKOLKY etc...
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Zprávy ze sdružení 

Roztoč 

ZAHRADNÍ SLAVNOST „Buďte tu 

doma“

13. června 2008 na zahradě základní 

školy v Roztokách

Srdečně vás zveme na tradiční setkání 

dětí, rodičů, sousedů, lektorů a zvaných hostů, které pořádá 

sdružení Roztoč jako společnou oslavu konce školního roku 

a přicházejících prázdnin. Letošní slavnost bude současně 

i závěrem celoročního multikulturního projektu Buďte tu doma 

nabízející všem účastníkům různé formy setkávání lidí rozličných 

kultur, kteří spolu žijí v jednom místě. Pestrou přehlídku 

prezentace činnosti kroužků a kurzů sdružení Roztoč doplní 

pozvané divadelní soubory, hudebníci, sousedé našinci ze 

vzdálených krajů, dále hry pro děti, bohaté občerstvení, zmrzlina, 

oheň a výstava fotografií z projektu Buďte tu doma. 

Program: 

16:00 Vernisáž výstavy "Za celý rok" v ateliéru Roztoč - práce 

dětí z výtvarných kroužků Ateliér JoE a Barvínek 

16:30 Slavnostní zahájení zahradní slavnosti a Ridina Ahmed 

17:00 Taneční vystoupení kroužku Po špičkách I. 

17:30 Hudební vystoupení kroužku Flétnička 

17:45 Taneční vystoupení kroužku Po špičkách I. 

18:05 Divadlo o tučňácích „Teplo, tepleji, nejtepleji“ 

18:35 Bubenické vystoupení kurzu Afrických bubnů 

19:00 Česká buchta – taneční kroužek V pohybu 

19:20 Český muž – představení divadla Na kocourkách 

19:50 MixTrix – vystoupení žonglérské skupiny 

20:15 Africké bubnování 

20:45 Kapela Ekvátor – world music 

22:15 MixTrix - noční fire show 

Souběžný doprovodný program na zahradě školy: 

Hrátky pro děti – hry s kamínky a jiným přírodním materiálem 

Multikulturní stánky – tvořivé setkání s kulturou našich sousedů ze 

vzdálených zemí 

Výstava fotografií z celoročního projektu „Buďte tu doma“ 

Občerstvení, buřty, zmrzlina, oheň 

Vstupné mají děti zdarma, dospělí 50 Kč, členové 40 Kč. 

Akci podpořili Město Roztoky, Středočeský kraj, MŠMT a grant z 

Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního 

mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu 

prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti. 

Jarní trhy v Zahradě vůní

V sobotu 17. května se konaly již třetí (tedy již tradiční) Jarní trhy. 

Slunečná přestávka jinak deštivého víkendu vylákala hojný počet 

návštěvníků ke společnému pobytí a nákupu v příjemném 

prostředí zahrady u lékárny. Mohli si koupit, odnést nebo ochutnat 

výrobky a produkty převážně místních prodejců. Stejně jako 

v minulých letech bylo možné zakoupit bylinky na zahrádku, 

ochutnat skvělý domácí chléb, pořídit keramické hrnky 

a květináče, koření, mandle v cukru a rozmanité rukodělné 

výrobky. Své místo na trzích mají i fair trade produkty, o jejichž 

prodej a propagaci se postarali dobrovolníci z Ekumenické 

akademie. Děti pobíhající po trávníku a přátelé a známí zabraní do 

sousedských hovorů dali trhům milou a svého druhu rodinnou 

atmosféru. 

Chtěli bychom poděkovat městu za poskytnutí vlídného prostoru, 

lékařům a lékárníkům za poskytnutí elektrické zásuvky a sboru 

dobrovolníků Sdružení Roztoč za vložený čas a energii.

Zuzana Šrůmová a Tomáš Zdrblo

sdružení Roztoč

Taneční kroužky Roztoče se v tanečním světě neztratí

Taneční kroužky Po špičkách a V pohybu opět v letošním roce 

školním roce neudělaly ostudu ani Sdružení Roztoč ani svému 

městu Roztoky. Úspěšné byly podzimní účasti na otevřených 

festivalech scénického tance Podzimní fantazie 2007 v Jablonci 

nad Nisou (TK Po špičkách) a Nadělení v pohybu 2007 (Chores - 

taneční soubor TK V pohybu). Ocenění se dostalo TK Po špičkách 

i na Krajské postupové přehlídce dětských skupin scénického 

tance pro Prahu a Středočeský kraj. II. skupina TK (6 let) 

s choreografií Měsíce, vystupovala letos na přehlídce 

a v divadelním prostoru vůbec poprvé a byla velmi kladně ústně 

hodnocena za odvahu, disciplínu a zvládnutí jevištního prostoru. 

Za choreografii Kamarádky obdržela I. skupina TK ocenění „Za 

vzájemný vztah tanečníků“ a choreografie Svítání má nyní ocenění 

„Za choreografii a její interpretaci“. Svítání bylo zároveň 

navrženo k postupu a nakonec i postoupilo na XXV. celostátní 

přehlídku dětských skupin scénického tance Kutná Hora 

2008, která se konala 23.- 26. května 2008. Malé tanečnice 

(Magdalena Holasová, Kristýna Romová, Polina Nozdrina, Eliška 

Běhounková, Magdalena Klinkerová, Adéla Mlynárová a Taťána 

Smugalová) se tak letos opět zúčastnily tohoto vyvrcholení sezóny 

dětského scénického tance. Tentokrát byla celá přehlídka ve 

zvláštní slavnostní atmosféře jubilea 40-ti let dětských přehlídek 

scénického tance a 25. pořádané přehlídky (do roku 2000 se konala 

přehlídka jedenkrát za dva roky). Vzhledem k souběžnému konání 

celostátního sympozia o taneční výchově na přelomu tisíciletí 

„Taneční výchova a kulturní kapitál“ se soubory prezentovaly 

před širokou odbornou veřejností z celé ČR, zástupci z MŠMT 

a MKČR. A TK Po špičkách se rozhodně neztratil. 

Už tradičně jezdí v červnu Taneční kroužek Po špičkách na 

skoroletní otevřený festival scénického tance Tanambourré do 

severočeského Varnsdorfu, kde kromě vystoupení má možnost 

účastnit se tanečních dílen a workshopů. Diváci z Roztok mohli 

zhlédnout práci Tanečních kroužků Roztoče na již tradičních 

ŠKOLY, ŠKOLKY etc...
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tanečních podvečerech v tělocvičně ZŠ Žalov, která se v jedné 

lednové středě na několik hodin změnila v experimentální 

divadelní prostor. Tanečnice a již i tanečníci z Roztoče nebudou 

chybět ani na Zahradní slavnosti 13. června 2008. Jste srdečně 

zváni... 

Zuzana Smugalová

sdružení Roztoč

MATEŘSKÉ CENTRUM 

       Roztoky u Prahy

Mateřské centrum Rožálek pro vás bude do konce června t.r. 

otevřeno v již tradičníh časech: 

Pondělí 10 – cca 11h cvičení pro ženy s hlídáním dětí 

Úterý 10 – cca 11h tvoření a hrátky pro nejmenší 

(výtvarná činnost, říkanky, opičí 

dráha, volná herna)

Čtvrtek 16.30–17.30h tvoření pro malé i větší šikuly 

Pátek 10 – cca 11h cvičení pro ženy s hlídáním dětí 

Máte-li tedy chuť, přijďtě mezi nás ještě do konce tohoto školního 

roku! Rádi bychom slyšeli i vaši představu o činnosti mateřského 

centra v našem městě .

Během letních prázdnin budou prostory mateřskéko centra 

uzavřeny a my se soustředíme na přípravu nových aktivit pro 

nový školní rok. Nicméně pro maminky a děti, které budou trávit 

léto v Roztokách chceme zorganizovat společné výlety a setkávání 

„na vzduchu“. 

Najdete nás: v suterénu budovy školní jídelny v Havlíčkově ulici, 

vedle malé tělocvičny (vchodové dveře vpravo od schodů do 

jídelny). 

Těšíme se na společné zážitky s vámi a vašimi dětmi! 

Lucie Machačová a Vendulka Bromovská (775934420)

kontakt: centrumrozalek@seznam.cz

www.centrumrozalek.org

Pohádkový les 

Psát, že se pohádkový les povedl, je tak trochu klišé. Ano, i za 

pekelného vedra, které snad bylo v Tichém údolí mezi stromy 

o fous snesitelnější než ve zbytku světa, přišlo na trasu plnou 

pohádkových potvůrek na tři stovky spoluobčanů, z toho víc než 

polovina těch nejmenších.

Většina dítek se na cestě k záchraně princezny bála čarodějnic 

víc, než se bojí normální občan finančního úřadu či bodového 

systému, takže o ustrašené obličeje nebyla nouze, sem tam 

i slzička ukápla.

Ale nakonec vše dobře dopadlo, jako vždy. Jako vždy v pohádce!

Musím poděkovat dvacítce pořadatelů z řad současných 

i někdejších členů roztockého turistického oddílu, hlavně Jindře 

Zoufalé, čarodějnici, a jejím dcerám, které se slétly na tradiční 

akci doslova ze všech koutů anglosaského světa. Dík patří 

i sponzorům- štědré firmě Renova, firmě PROKOS, železářství 

Muller, Autotippu paní Mostkové, autoservisu Marka a Lukáše 

Náhlovských, autoservisu Josefa Zímy, firmě Kaněra i cukrárně 

Růžový slon. Přispěla nám rovněž penicilínka, takto VÚAB 

Pharma, od potravin Leko jsme dostali krabici lízátek... Tradičně 

děkuji ochotnému šéfovi Technických služeb panu Sládkovi, dík 

posílám do základní školy, za paní ředitelkou, která nám obstarala 

dvě pomocnice z řad žákyní osmého ročníku i za dívkami 

samotnými. Slíbil jsem, že dík vyšlu ke všem teenagerům, kteří se 

neuvěřitelně přemohli a vstali v (sobotní) vražednou hodinu, aby 

akci připravili. Kdo si pamatuje, že v dospívání je spánek 

nejsladší, ví, o čem mluvím.

Tomáš Novotný

ŠKOLY, ŠKOLKY etc...
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Pozvání na koncert Komorního 

orchestru Dvořákova kraje ve 

Středočeském muzeu

V neděli 22. června se od 16 hodin uskuteční v 1. patře zámku 

koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje (KODK). 

V programu zazní ke 100. výročí narození Jana Zdeňka Bartoše 

Svita pro smyčcový orchestr. Z odkazu barokního autora Jana 

Nepomuka Jiřího Nerudy uvede orchestr Koncert Es dur pro 

trubku a smyčce. Sólový part přednese Miroslav Kejmar, člen 

České filharmonie. V další části koncertu zazní díla význačného 

argentinského autora a hráče na akordeon Astora Piazzolly 

(Libertango, Romance ad.). Skladby, které reprezentují autorův 

originální styl, tzv. „tango nuevo“, budou zároveň ukázkou z nově 

připravovaného CD orchestru. Ve hře na akordeon vystoupí 

profesor pražské konzervatoře Ladislav Horák. KODK diriguje 

Václav Mazáček. Koncertem provede Mgr. Stanislav Boloňský.    

Koncert je podpořen z grantu Města Roztoky. Vzhledem 

k omezené kapacitě sálu doporučujeme zájemcům, aby si 

vstupenky zakoupili již v předprodeji (Drogerie + Trafika 

M. Plašilové, Tyršovo náměstí). Více informací o koncertech 

a činnosti orchestru najdete na internetových stránkách 

www.kralupy.cz/kodk. 

Marie Pavlíková

ROZKŘIK  21. 6. 2008

Areál občerstvení U Šraněk

Těšíte se na třetí ročník ROZKŘIKU? Těšte se. Máte na co. Na 

rozdíl od posledního koncertu v září 07, kdy jsme trochu 

experimentovali ve snaze oslovit jiné posluchačské sféry, 

přidržíme se tentokrát dramaturgicky osvědčených rytmů blues, 

latino americo či rock music. 

Ostatně, onen experiment s Moimir Papalescu nám stejně 

nevyšel, což mi dodnes leží v žaludku. Ostatně podruhé, tato 

kapela se stejně nedlouho poté rozpadla, takže asi platí „kdo měl 

hrát a nezahrál, dobře mu tak!“ (arabská kletba).

Zpět k červnovému programu: přijede KOA – Mário Biháry, 

Franta Raba a spol. – byl jsem se na nich podívat na zanikající 

Deltě a byli naprosto úžasní - šlapaví, veselí až rozpustilí, někdy 

úžasně tkliví i latinskoameričtí, zkrátka ZN by z nich měla 

radost…

Dále se moc těším na hudebníky-souputníky ze sdružení 

Lubomír Nohavica & Boys. Luboše známe, mimo jiné, 

z posledního Rozkřiku, kdy zde vystoupil s Ester Kočičkovou, 

Boys známe z televizoru z pořadu Uvolněte se prosím!, 

a především bubeníka Tomáše Makovského známe z Majerovek. 

Krásná muzika, výborní hráči, zajímavé a vtipné texty.

Bluesberry. No jistě! Co jiného, než blues v nejdelší den v roce. 

Nepochybně nás potěší svými houpavými rytmy, při nichž se tak 

dobře popíjí chlazené nápoje…

Rotor. Poctivá rocková záležitost, jak název napovídá. Rozjedou 

to a atmosféra U Šraněk bude nastavena na VOLUME 

DOPRAVA  A  PŘÍJEMNO.

Těšíme se na Vás!

Vít Kahle

producent festivalu ROZKŘIK
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Zahajujeme příjem  přihlášek do 

podzimních tanečních kurzů

Také na podzim budeme pokračovat v pořádání tanečních kurzů 

v hotelu Academic.

Kurzy budou probíhat již tradičně každé pondělí, od 18.30 pro 

začátečníky, od 20.30 pro pokročilé. Začátečnický kurz je vhodný 

i pro ty, kteří do tanečních již kdysi chodili, ale už všechno 

zapomněli.

Kurz, který opět povedou oblíbení taneční mistři manželé 

Broučkovi, má deset dvouhodinových lekcí, zahajovat budeme 

22. září.

Přihlásit se můžete již teď, vzhledem k omezené kapacitě sálu 

doporučujeme s přihláškou neotálet. Přijímáme pouze přihlášky 

kompletních párů, kurzovné za pár činí 3.100 Kč včetně DPH.

Přihlášky zasílejte e-mailem na adresu produkce@academic.cz 

nebo poštou – Hotel Academic - produkce, Tyršovo náměstí 2222, 

252 63 Roztoky, případně je možno se přihlásit osobně v recepci 

hotelu. Přihláška by měla obsahovat jména a příjmení obou 

partnerů, kontaktní mobilní telefon, e-mailovou adresu a výběr 

kurzu (začátečníci x pokročilí).

Případné další informace můžete získat na tel. 736 524 650.

Těšíme se na Vás, přijďte, je to skvělá zábava

Jaroslav Drda

16. letní keramická plastika
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

21. 6. – 30. 9. 2008

Příznivci výtvarného umění si již za poslední roky zvykli, že na 

konci června se vždy mohou setkat s novou kolekcí exteriérových 

keramických objektů na výstavě Letní keramická plastika. Již 

potřetí za sebou se tato akce koná v parku kolem tvrze v Roztokách 

u Prahy.

16. letní keramickou plastiku pořádá stejnojmenné občanské 

sdružení ve spolupráci se Středočeským muzeem, které roztocký 

park spravuje. Záštitu nad výstavou převzal hejtman 

Středočeského kraje pan Petr Bendl a Uměleckoprůmyslové 

museum. (Ukázky z minulého ročníku UPM představuje na své 

zahradě v centru Prahy, která je veřejnosti přístupna o Muzejní 

noci, vernisážích atd.)

Výstava v Roztokách je volně přístupná všem návštěvníkům. 

Pokud se zde rozhodnou strávit pěkný den, mohou navštívit také 

další zajímavé muzejní výstavy a stálé expozice. Vernisáž 16. Letní 

keramické plastiky se koná v sobotu 21. června od 16:00 hodin. 

Připraven je hudební program, v němž vystoupí Kapela Snoo 

a Trombónový kvartet Síla.

Letos svá názorově rozmanitá díla vystavují: Jana Bébarová, 

Marek Dias, Karel Dvořák, Václav Dyntar, Petr Fidrich, Martina 

Fotrová, Václav Gatarik, Lyubomir Jordanov Ivanov, Anna 

Klimešová, prof. Jan Koblasa, Petr Lada, Helena Ladová - 

Lišková, Iva Ouhrabková, Naděžda Potůčková, Barbora 

Pšenčíková, Šárka Radová, Zdena Saletová, Helena Samohelová, 

Jaroslav Šafr, prof. Václav Šerák, Lubomír Šilar, Markéta 

Škopková, Rolf Simon Weidner z Německa, Dalibor Worm a jako 

čestný host profesor AVU Jan Hendrych.

IRISH DEW v kostele

Tuto skvělou a originální kapelu bych si dovedl představit spíš 

v Academiku, sokolovně nebo na Rozkřiku, ale pravdu měl 

nakonec prof. Z. Kučera, který na úvod koncertu poznamenal, že 

základním komunikačním prvkem lidstva není slovo, ale rytmus 

a melodie. Je to tak, prostor Husova sboru zcela zaplněný diváky, 

byl svědkem události nejen vrcholné, ale i veskrze duchovní.

Propojení tradiční irské hudby se spřízněnými prvky rocku, 

skotského, bretaňského, afrického a domácího folklóru 

podpořeného nespornou virtuozitou hráčů poskytlo posluchačům 

všech věkových kategorií opravdu nevšední zážitek.

Skladby jako Kukaččí list, zpívaná česká lidová Já si tě má milá 

nevezmu (v,,keltském hávu“), Zpráva ze staré vlasti, Píseň 

o ztraceném  harmoniu (s báječnou dynamikou a kapelníkem 

V. Veselým ve ,,staré roli“ kytaristy), Tanec stromů, 

Heřmánkovické náhrobky (ve skvělé instrumentaci a s křišťálo-

vým houslovým sólem v úvodu skladby) jsou opusy, které jen tak 

neuslyšíte.

Samostatnou kapitolou je hráčská vyspělost instrumentalistů. 

Lídr skupiny Václav Veselý je veřejnosti spíš znám jako kytarista 

legendárních Mišíkových ETc a Prokopových Framus Five. Jeho 

hra na akordeon je pravým zjevením. Jeho speciálně upravený 

nadstandardní nástroj zní mnohdy jako harmonium, jindy jako 

Hammondovy varhany, za chvíli zas jako Heligonka na 

venkovské tancovačce. Obtížné partitury skladeb, rychlé 

šestnáctinové běhy na půdorysu neběžných harmonických 

postupů vyžadující neobvyklé prstoklady jsou náročné i na souhru 

jednotlivých melodických nástrojů (housle, flétna, akordeon), 

zvláště ve společně hraných (tutti) pasážích. Jsou nejen 

posluchačsky efektní, ale i prověřují individuální hráčské 

schopnosti flétnisty R. Fischmanna a houslisty J. Veselého.

Posluchači se nepochybně ve své většině setkali s tímto obtížným 

repertoárem poprvé. Reagovali však natolik spontánně, že 

tajemstvím obestřená teorie o tom, že Keltové kdysi přišli do Irska 

ze střední Evropy v mnohých ožívá…

Kdo si zakoupil CD IRISH DEW Šance a Závist pojmenovaných 

podle lokalit bývalého keltského osídlení nad Zbraslaví 

(oppidum) si může znovu evokovat onen prazvláštní záchvěv 

podvědomí protínající dvacet století lidských dějin.

Pořadatelé tentokrát (v dobrém slova smyslu) experimentovali, 

když spojili koncert s vernisáží výstavy R. Procházkové a stálou 

výstavou půvabných keramických výrobků z chráněných dílen 

Diakonie ve Frýdlantu a Trhových Svinech. Takové spojení 

různorodých kulturních aktivit činí z celé akce společenskou 

událost. A tak si ji nenechte ujít ani příště.

Ladislav Kantor
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Fotbalové  jaro 2008

Muži / III.třída - skupina B

19.kolo (3.5.2008)

SK TŘEBOTOV   -  SK ROZTOKY                    4: 1     ( 3: 1)

Branka Roztok: Boroš Benedikt  

20.kolo (10.5.2008)

SK ROZTOKY - SOKOL ČOS STŘEDOKLUKY  4: 0 (0: 0)

Branky Roztok: Čížek Martin 2x, Rod David, Drbal Radek

21.kolo (17.5.2008) 

SK  KAZÍN   -  SK ROZTOKY                              1: 4    ( 0: 3)

Branky Roztok: Svoboda Vladimír, Rod David, Drbal Radek, 

Čížek Martin  

22.kolo (24.5.2008)

SK ROZTOKY  -  FK LETY „B“                          2: 3    ( 2: 1)

Branky Roztok:  Čížek Martin 2x

23.kolo (31.5.2008) 

SOKOL  KOSOŘ  -  SK ROZTOKY                     1: 5    ( 0: 3)

Branky Roztok: Čížek Martin 3x, Staněk Ondřej, Král Václav 

Dorost / okresní soutěž - skupina C

17.kolo (3.5.2008)

SK ROZTOKY - SOKOL ČERVENÝ ÚJEZD                   3:0 

kontumace

18.kolo (10.5.2008)

SOKOL  HOLUBICE  –  SK ROZTOKY               4: 4  ( 2: 2)

Branky Roztok:  Boroš Benedikt 2x, Koráb Martin, Gabčo Jiří

19.kolo (17.5.2008)

SK ROZTOKY  -  AFK LIBČICE                           3: 3  ( 1: 0)

Branky Roztok:  Vidim Lukáš, Novotný Jan, Křeček Milan

20.kolo (24.5.2008)

SK ROZTOKY - SOKOL HOSTIVICE                 4: 4  ( 2: 2)

Branky Roztok:  Boroš Benedikt 3x, Koráb Martin

Žáci / okresní přebor 

11.kolo (5.4.2008)

SK ROZTOKY  -  SK VRANÉ NAD VLTAVOU    6: 0   (2:0)
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Stolní fotbálek v Bizzare Clubu

A je to tu zas, ano Bizzare revue Vám přináší další pokračování 

seriálu o stolním fotbálku. Pokud jste v minulém čísle Odrazu 

přehlédli prvotní pokus přiblížit tento druh sportu, jen Vám shrnu, 

že Skateshop.cz je tým, který reprezentuje Roztoky ve Stolním 

Fotbalu a bojuje o první místa, a tedy postupová, ve třetí lize.

Dnes Vám přiblížíme dva z posledních zápasů a kapitána 

Skateshop.cz podrobíme několika otázkám, abychom vyzvěděli 

pár detailů o  jeho soukromí a o týmu jako takovém. Od minulého 

Odrazu Skateshop.cz odehrál 5 zápasů, čtyři zápasy v ligových 

kolech (kde prohráli pouze jeden zápas s týmem, se kterým prohráli 

i v podzimní části) a jeden v pohárovém utkání. 

Předposlední zápas před uzávěrkou odehráli Roztočtí v Praze na 

Strahovské koleji klubu 7.

Gbelínci vs. Skateshop.cz

Tento zápas na půdě protivníka srdnatě odehráli Jindra, Tomáš, 

Michal  a Radim. Je nutno podotknout, že krom zaškobrtnutí 

v úvodním kole se celý zápas vyvíjel velmi jednoznačně a roztočtí 

zápas vyhráli přesvědčivě 10:2. Pokud se o odehraném turnaji 

budete s týmem bavit nyní, s úsměvem vypráví o jednoduchosti a 

lehkosti, kterým se všechna kola  vyvíjela. Pravdou, ale je, že před 

zápasem si Skateshop.cz nebyl zas až tak jistý, nebo lépe řečeno 

odjížděli s velkými obavami. Ty byly způsobeny trémou, nebo opět 

lépe řečeno, předsevzetím, které si dali. A to, že již nesmějí žadný 

zápas, pokud chtějí bez problémů postopupit do druhé ligy, prohrát.

Skateshop.cz vs. Dorky

Zápas odehraný na domácí půdě v Bizzare Clubu se od prvních 

chvil začal pohybovat tím správným směrem a to k vítězství 

Skateshopáků. Soupeř byl ale kvalitní a bojoval v každé hře. Za 

stavu 6:3 stačilo jediné vítězství v normální hrací době, což se 

bohužel nepodařilo a tak byl zápas rozhodnut až v prodloužení. 

Jindra kapitán se k celému zápasu vyjádřil hodně sebekriticky: 

„Výhra v prodloužení je zcela jasně moje chyba. Soupeř sice hrál 

poměrně dobře, ale díky mé nemohoucnosti jsme jim zcela 

Branky:  Kotai Zdeněk 3x, Pelu Tomáš,  Hodan Richard, 

Vevera Petr  

12.kolo (13.4.2008)

SK ROZTOKY  -  SPARTAK PRŮHONICE        1: 1   ( 1: 0)

Branka Roztok:  Hodan Richard 

13.kolo (20.4.2008)

SK ROZTOKY  - SLAVOJ DAVLE                      5: 0    ( 3: 0)

Branky:  Hodan Richard 4x, Říha František  

14.kolo (27.4.2008)

SOKOL DOBŘICHOVICE  –  SK ROZTOKY        0:6  (0:2)

Branky: Říha František 3x, Kotai Zdeněk 2x, Hodan Richard 

15.kolo (4.5.2008)

SK ROZTOKY  -  FK MNÍŠEK POD BRDY                    0: 0     

16.kolo (11.5.2008)

ŠTĚCHOVICE -  SK ROZTOKY                        0: 7     ( 0: 3)

Branky:  Kotai Zdeněk 3x, Hodan Richard 2x, Kvapil Jakub, 

Rishko Michal

17.kolo (28.5.2008)

SK ROZTOKY  - AFK  LIBČICE                                       0: 0     

18.kolo (25.5.2008)

VŠENORSKÝ S.K .   –  SK ROZTOKY                2: 1   ( 0: 1)

Branka Roztok: Ďurian Matěj 

Přípravka /okresní přebor - skupina B

18.kolo (6.4.2008)

SK ROZTOKY   - SK KAZÍN                               11 : 1  ( 5: 0)

Branky Roztok: Vondra Filip 3x, Šťastný Michal 3x, Juráček 

Tomáš 3x, Povolný Jiří, Brodský Filip

10.kolo (13.4.2008)

RUDNÁ –  SK ROZTOKY                                       2: 3  ( 1: 3)

Branky Roztok: Vondra Filip, Juráček Tomáš, Povolný Jiří

11.kolo (20.4.2008)

SOKOL  DOBŘICHOVICE  -  SK ROZTOKY     0: 6  ( 0: 3)

Branky Roztok: Povolný Jiří 3x, Brodský Filip, Žáček Josef, 

Fáměra Martin

12.kolo (27.4.2008)

SK ROZTOKY    -  SOKOL HOSTIVICE             4: 3  ( 4: 1)

Branky Roztok: Juráček Tomáš 2x, Vondra Filip, Novotný 

Matěj

13.kolo (3.5.2008)

SK ČERNOŠICE  –  SK ROZTOKY                     2: 2   ( 2: 0)

14.kolo (11.5.2008)

SK ROZTOKY   -   SOKOL  ČERVENÝ ÚJEZD 11: 1   

(4:1)

15.kolo (17.5.2008)

SLAVOJ  ŘEVNICE  –  SK ROZTOKY                  1:4    (1:3)

16.kolo (25.5.2008)

SK ROZTOKY    -  FK  LETY                               0: 2    ( 0: 1)

* střelci přípravky v posledních zápasech nebyli do uzávěrky 

známi

Přijďte nás povzbudit !!!

„A mužstvo“

21.06.08     17:00 hod.     SK Roztoky –  FK  Dobříč

„dorost“

14.06.08     10:15 hod.     SK Roztoky –  Sokol Holubice

„žáci“

15.06.08     10:00 hod.     SK Roztoky –  Sokol Hostivice

Fotbalový klub SK Roztoky

hledá pro nadcházející sezónu

TRENÉRY  a  HRÁČE
pro mužstvo dospělých i dorostu

V případě zájmu kontaktujte p. Šulce-Seidla  602 395 014  

či p. Rambouska 602 579 886

M. Rambousek
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zbytečně odevzdali bod. Nedokázali jsme totiž za stavu 6:3 přidat 

1 potřebný bod. Došlo tedy za stavu 6:6 k prodloužení. To již byla 

spíše Radimova exhibice ve válce brankářů a výhra byla doma. 

Bohužel pouze za 2 body, nicméně vzhledem k průběhu ostatních 

zápasů je ztráta 1 bodu zanedbatelná.“

V minulém díle jsme se zmiňovali o pohárových zápasech, kterých 

se Skateshop.cz také účastnil. Píši v minulém čase, neboť 

z pohárových kol jsou již vyřazeni. Z domácí půdy si odnesli 

zaslouženou prohru od druholigového týmu K.O. MIX, který byl 

techničtější a za hráče týmu mluvily větší zkušenosti a kvalita jako 

taková. Nutno také podotknout, že se K.O. MIX pere o postup do 

ligy první. Pokud zápas uvidíte očima laika, musíte konstatovat, že 

prohra byla zasloužená, ale nebyla zas až tak jednoznačná jak 

výsledek 9:3 napovídá. Dle mého názoru se klukům trošičku 

přilepila smůla na pomyslné kopačky a lídři týmu nepředvedli 

stabilní kvalitní výkon,  který se ve vypjatých situacích od nich 

očekává. Je to sice škoda, že se již Skateshopáci museli s pohárem 

rozloučit, ale doufám a věřím, že příští rok budou mít větší štěstíčko 

a že mu Skateshopáci půjdou trošičku naproti. Ono to není nic 

těžkého, když se daří, ale zlomit to když to nejde… No a kdyby to 

ani tak nešlo zkusíme o nějaké kapříky poprosit sponzora 

týmu….ne dělám si teď srandu na místě, kde bych asi neměl, ale 

příští rok to bude jistě zajímavější a kluci budou mít i více odehráno 

a tedy i zkušeností,  které jsou právě v těchto zápasech důležité.

Průběžné pořadí - 3. C středočeská liga 

Rozhovor s Jindrou Markem kapitánem Skateshop.cz 

Jak jsi se dostal ke stolnímu fotbálku?

Víceméně náhodou. Fotbálek mě do určité doby nijak extra 

nezajímal, neboť jsem dělal aktivně několik sportů a neměl jsem 

na něj čas ani chuť. Pokud tedy nebudu počítat náhodné zápasy 

v baru či hospodě, tak spolu s Michalem Šalamounem jsme se 

k fotbálku dostali až na vysoké.

Jak dlouho hraješ stolní fotbálek?

Na ligové úrovni třetím rokem. Předtím se to nedá počítat.

Jaký rozdíl vidíš mezi týmy Mashina a Skateshop.cz? A proč 

jsi založil Skateshop.cz?

Obrovský, v mnoha ohledech skoro nesrovnatelný. Tým Mashina 

byl zaločen v roce 2005 několika kámoši mezi kterými jsem byl já 

i Michal. Druhý rok se tým skoro rozpadl. Zbyli jsme v něm pouze 

já a Michal a proto jsme začali nabírat nové lidi. Podle toho také 

vypadaly ligové výsledky. V letošní sezóně jsme opět přibrali nové 

členy a vzhledem ke skvělému zázemí a pravidelným tréninkům 

se dostavily i výsledky. Takže tým Mashina neuměl hrát fotbálek, 

ale tým Skateshop.cz už ano…

Jaký byl poslední pohárový zápas a proč se ti nedařilo?

Soupeř měl velice kvalitní hráče. Tito hráči mají plno zkušeností 

a samozřejmě také plno ocenění z různých vyhraných pohárů. 

Bohužel já jsem nepodal dobrý výkon, neboť mi nebylo moc 

dobře a plno zápasů jsem zbytečně prohrál. Soupeř si zasloužil 

vyhrát, ale vzhledem k průběhu hry by nebylo obrovskou senzací, 

kdybychom nakonec vyhráli my. I když skóre tomu moc 

neodpovídá, byly jsme jim důstojným soupeřem.

Největší úspěch?

V podstatě žádný není. Nebo spíše to není až tak úspěch, neboť ty 

zápasy jsme si zkazili sami. Asi nejvíce si cením 7. místa na 

letošním Univerzitním MČR a 5. místa na loňském MSK.

Jak často týdně trénuješ?

Momentálně málo, protože moc nestíhám. Řekněme, tak 

průměrně 1 hodinu denně.

Je náhoda, nebo záměr, že všichni jste z Roztok?

Je to spíše náhoda. Když jsme nabírali nové hráče do týmu,tak 

jsme kontaktovali samozřejmě nejprve kámoše, kteří fotbálek 

někdy aspoň trošičku hráli. Výjimkou byl jen Radim Javůrek,  

který již před nějakou dobou ligový fotbálek hrál. Nakonec jsme 

se domluvili s kluky z Roztok. Momentálně již je velmi znát jejich 

trénink a někteří z nich hrají na vysoké úrovni.

Děláš, dělals nějaký aktivní sport?

Věnoval jsem se hodně sportům. Většinu jsem však nehrál 

závodně (pouze aktivně rekreačně). Badminton, florbal, hokejbal, 

hokej, volejbal. Závodně jsem hrál pouze hokej a hlavně hokejbal. 

Pracuješ, studuješ, zevluješ?

Momentálně dodělávám vysokou školu a co se týče práce, tak již 

5 let pracuji v reklamní agentuře. Občas proto tedy mé prezenční 

studium vypadá spíše jako dálkové…

Do jakého jiného sportu by jsi se přihlásil se stávajícím týmem 

z fotbálku?

Toť otázka. Asi florbal nebo hokejbal. Radim hraje několik let 

závodně florbal a musím dodat že i velice kvalitně. Jirka nehraje 

závodně nic, ale je velice hbitý, mrštný a šikovný. Jonáš hraje 

závodně fotbal a je sportovně založený. Brácha je juniorský mistr 

republiky v ledním hokeji, takže tam jisté zkušenosti 

budou…Tadeáš ani Michal by nám moc nepomohli, ale mohli by 

nosit vodu na střídačce. 

Jaké výhody, nevýhody vidíš v Roztokách?

Velmi blízko Prahy a poměrně dobré spojení a v posledních letech 

nárůst nových obchodů, které narušily monopol U Blažka a Na 

Sekeře. Hlavní nevýhodou bych viděl malé sportovní zázemí 

Roztok a hlavně komunikace. Komunikace se tu rozpadají 

rychleji než město stačí stavět nové. Ohledně cesty do Prahy se 

raději nebudu zmiňovat. Ještě že to tentokrát nezdržuje město.

Yarin
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OHLASY, SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Společenská kronika

Poděkování p. starostce a MÚ za blahopřání k narozeninám, 

výročím sňatku atd., zaslali:

Bočková Libuše, Halašta Stanislav, Hlavatá Marie, Horálková 

Vlasta, Hosmanová Emílie, Hosman Vladimír, Huková Božena, 

Chlumská Jarmila ,Kopecká Marie, Koukolová Květoslava, 

Minaříková Helena, Musil Karel, Nikodým Jan ,Ozimý Jaroslav, 

Passer Milan, Plačková Zdeňka, Roškot Jaromír, Truxová 

Emilie, Vácha Ivan, Valtr Jaroslav, Zaorálková Ludmila, 

Zvánovcová Stanislava

PODĚKOVÁNÍ

„Roztocká Taxislužba Kegell“ je velmi prospěšná nejen starým 

lidem, ale mnohým při potřebném dovozu menších nákladů příp. 

nákupů. Pan Kuželka je dochvilný a vždy ochotný k pomoci 

odnést nákup apod. 

Matějková L.

Děkuji tímto z celého srdce pedagogům a žákům Základní 

umělecké školy za velice úspěšný a krásný „Veřejný koncert 

ZUŠ“, který se konal ve středu 21.5.2008 v zámecké Síni Zd. 

Braunerové.

Všichni, kdo účinkovali, i ti, kteří – jistě s nezměrným úsilím 

a láskou – vše s dětmi nacvičili, si zaslouží velký dík všech, kdo 

se koncertu mohli zúčastnit jako posluchači a diváci. Atmosféra 

v sále byla milá, spontánní a nadšená, všichni jsme měli 

Soukromá inzerce

Hledám jednotlivce/firmu k pravidelnému sekání trávy na 

500m2 parcele v Roztokách, ev. zapůjčení sekačky zařídím. 

Tel.: 603 293 181.

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

Hledám pronájem bytu na neurčitou dobu v Roztokách u Prahy 

i v celé Praze – západ s tržním nájemným i v rodinném domku, 
2větší pokoj okolo 30 m  s možností zařídit kuchyňku a vlastní 

WC i s lokálním topením, do 6.000,- Kč pro milou, slušnou 

a samostatnou starší paní. Tel.: 721 041 152.

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

Hledám spolehlivou paní na hlídání dětí 1 a 3 roky. Zatím 

1x týdně a občas večer (později možná i častěji). Cena dohodou. 

Tel.: 604 441 111.

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

Hledám šikovnou a vstřícnou paní na výpomoc v domácnosti – 

cca 3x týdně na 3-4 hodiny. Finanční odměna na domluvě. 

Těším se na Váš telefonát. Tel.: 777 140 410.

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

Koupím byt, rod. dům nebo staveb. Pozemek v lokalitě Roztoky, 

Žalov. Tel.: 603 108 227.

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

Koupím byt v osobním vlastnictví v Roztokách. 

Tel.: 605 106 350.

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

Koupím byt v Roztokách 4+kk nebo větší 3+kk s balkonem 

nebo terasou poblíž centra města. Tel.: 724 106 910.

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

Koupím domek nebo pozemek v Roztokách, Žalově a okolí. 

Telefonujte na: 736 674 553.

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

Koupím ihned stavební pozemek v Roztokách, Žalově a okolí. 

Tel.: 603 705 944.

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

Koupím malou funkční chladničku. Do 1000,- Kč. 

Tel.: 603 586 997.

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

Koupím pole, louky, zahrady. Tel.: 603 442 474.

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

Ohlasy

Děkuji panu Stanislavu Boloňskému 

za krásný článek o majoru Viktoru Kašlikovi, bývalém letci RAF. 

Je velmi důležité podobné články psát a vydávat, protože jsme 

stále tolik dlužni těmto lidem, kteří nasazovali svůj život na všech 

frontách druhé světové války, aby nám, dalším generacím, 

vybojovali svobodu a demokracii. Bohužel však brzy poté jsme 

o tyto atributy znovu přišli a pak tedy díky komunistům se právě 

o těchto lidech nesmělo nic vědět - v tom lepším případě, pokud 

z jejich strany nebyla snaha je přímo likvidovat nebo uvrhnout 

v zapomnění! A tak je důležité pořád o nich mluvit, aby i naše děti 

a vnuci si z takových lidí mohli brát příklad pro život.

Jan Lehovec

Začarovaný dům v Roztokách

Stojí v Nádražní ulici a je dost velký. Kromě Pizzerie 

a pracoviště optika je v něm i osm bytů. Vždy, když vyjde nový 

Odraz, tak zmizí. Prostě není. Teprve když skončí roznáška 

Odrazu, vrátí se zase na své místo a svým nájemníkům se 

pošklebuje. A tuhle zlomyslnost jim dělá už přesně rok. Nevíte 

jak ho to odnaučit? 

M. Košťál

z obdivuhodných výkonů všech účinkujících velikou radost.

Vyjadřuji svůj dík také všem, kdo se starají o krásný zámek 

v Roztokách, je opravdu radost v něm pobýt. Vše krásně 

udržované, vkusné, pečlivě a citlivě upravené. S pozdravem

Jana Lacinová, Praha 6

Pozvánka

Setkání absolventů základní školy v Roztokách, kteří ukončili 

školní docházku v roce 1968 se koná v sobotu 14.6.2008 od 

17.00 hod. v žalovské Restauraci U Hřiště.

Bohatá nabídka jídla a pití dle vlastního výběru. Organizačně-

kontaktní osoba je jako vždy Luboš Hůlka. 

A.Urxová
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SOUKROMÁ INZERCE

Koupím rodinný dům se zahradou v Roztokách. 

Tel.: 603 579 048.

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

Koupím stavební pozemek v Roztokách, Žalově a okolí. 

Tel.: 220 910 173.

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

ODDÍL STOLNÍHO TENISU ROZTOKY HLEDÁ HRÁČE SE 

ZKUŠENOSTMI Z KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍ. INFORMACE 

NA 737 272 862.

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

Postarám se o Vaši zahradu. Mám dlouholeté zkušenosti, cena 

dohodou. Tel.: 603 841 839.

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

Přijmu pánskou kadeřnici (event. přenechám rozjeté 

kadeřnictví). Rodinné důvody. Tel.: 724 341 321.

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

Prodám brusle CIRCLE vel. 45 online za 1.500,- Kč a skládací 

kolo ESKA s přehazovačkou, nové pneu za 1.000,- Kč.

 Tel.: 737 169 031.

--------------
2Prodám byt v OV 1+kk, 18,20 m , cihla, Králův Dvůr u 

Berouna. ÚT plyn, voda, el., kanalizace. Bližší informace na 

tel.: 233 910 396.

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

Prodám dětskou tříkolku se zadním vodícím madlem (od 3 do

 5 let). Pův. cena  4.000,- Kč, nyní 1.800,- Kč. Tel.: 603 214 840.

--------------
3Prodám 1,5 m  granitových bloků (cca 10x10x20cm) za 100 

Kč/kus. Tel.: 604 441 111.

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

Prodám krásná štěňata bez PP, rasa Lhasa Apso, max. 5 – 7 kg. 

K předání koncem června, cena dohodou. Tel.: 731 840 875

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

Prodám levně 1) 4ks letních pneu na Favorita 165/70 R13 málo 

jeté 2) el. motor 3x380/220V, 2,2 kw (3 HP) vhodný na větší 

cirkulárku. Tel.: 233 910 037.

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

Prodám motocykl značky ČZ 125, rok výroby 1973 v dobrém 

stavu. Technická prohlídka do 21.9.2009. Cena: 5.000,- Kč. 

Bližší informace na tel.: 723 727 223.

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

Prodám nový pingpongový stůl zn. Kettler včetně výbavy 

a masážní skládací přenosný stůl. Cena levně – dohodou. 

Prosím volat večer po 19 hod. Tel.: 723 142 841.

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

Prodám řadovou garáž v os. vlastnictví (u Fin. domků). Voda, 

elektřina. Tel.: 602 318 326.

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

Prodám skútr Yuki Matrix 50 s velkým kufrem Kappa, zakoupen 

v květnu 2007, první majitel, servisní knížka , 49,2 ccm a 4,2 

kW, najeto 1450 km , ještě rok záruka, barva červenočerná , 

možno řídit od 15-ti let. Super stav, před garanční prohlídkou. 

Cena: 25.000,- Kč. Mobil: 737 35 82 71, email: 

roman@voodoo-picture.com

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

Prodám Simson S51, STK 2011, nový výfuk a spojkový koš. 

Cena: 8.000,- Kč mobil: 737358271, 

email: roman@voodoo-picture.com

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

Prodám Škodu Favorit GLS 1,3l, bílé barvy, rok výroby 1993, 

najeto 90 tis. km. Vozidlo je v dobrém stavu. Součástí prodeje je 

také sada zimních pneu, mechanické zabezpečení „construkt“ 

a střešní příčné nosníky. Cena: 18.000,- Kč. Tel.: 605 462 913.

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

Prodám zachovalou Škodu Favorit 135L, r.v. 1990, najeto cca 

40.000 km, STK do 09/08. Tel.: 737 870 983.

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

Prodám zařízenou stavební maringotku a UNC 060 nakladač. 

Cena dohodou. Tel.: 602 377 370.

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

Pronajmu ½ bytu 3+kk jedné osobě v Roztokách na Tyršově 

náměstí. Nejlépe nekuřákovi – není však podmínkou. 

Dlouhodobě. Cena 6.000,- Kč/měs. Tel.: 721 114 449.

--------------
2Pronajmu byt 2+1 56 m  ve finském domku. Byt je plně zařízen, 

nachází se v 1. patře, je po rekonstrukci. Situován je na jih 

s balkonem. WC zvlášť, velká lednice s mrazákem, pračka, 

TV....... Možnost parkování v uzavřené zahradě. Cena 10000 Kč 

+ popl. Tel.: 272 937 215, mob.: 737 405 533.

--------------
2Pronajmu byt 2+kk - 60 m  v novém domě se čtyřmi bytovými 

jednotkami v Roztokách na Jungmannově ulici. Zařízeno 

kuchyňskou linkou se sporákem a digestoří; koupelna s vanou, 

dlažby, plovoucí podlahy. K dispozici prostorný sklep a užívání 

zahrady. Možnost sjednání garážování či stání auta v zahradě. 

Nájem: 10.280,- Kč měsíčně + poplatky. Volné od 1. července 

2008. Tel.: 736 434 065.

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

Pronajmu dlouhodobě byt v Roztokách, ul. Masarykova 2+1 
2(53 m ), OV ve 4 patře, nezařízený. Tel.: 603 705 944.

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

Pronajmu dlouhodobě garáž v Roztokách v Masarykově ulici. 

Tel.: 220 911 589.

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

Pronajmu garáž. stání v novostavbě na Tyršové náměstí. 

Tel.: 605 501 925.

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

Pronajmu nový byt 1+kk s balkonem v Roztokách (Solníky), 

částečně zařízený (kuchyň, vestavěné skříně). Nájemné 7.000,- 

Kč + 2.000,- Kč poplatky. V ceně internet. 

Kontakt: 608 336 917.

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

Provádím broušení a lakování nových i starších parket. 

Tel.: 721 152 911.

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

Sháním starší kuchyňskou linku, nebo část linky. Cena dohodou. 

Tel.: 603 278 407.

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

Výuka angličtiny a francouzštiny pro děti v Roztokách. Výuka 

probíhá u žáků. Tel.: 732 814 809.

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

Vzkaz pro pana PAVLA ČERVENÉHO z Chýně u Prahy nyní 

Roztoky, ozvi se prosím na tel.: 774 599 743 nebo na 

email@2475. Hledám tě už 4 roky. Předem děkuji.

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

Zednické práce, maltové omítky Botur. Mob.: 728 175 336.



foto: Stan Marušák

Veteráni po devětadvacáté...


