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Co pøináší ODRAZ è.10 ?

Øíjnové èíslo pøináší pøekvapivì velmi pestré spektrum 

èlánkù. Skoro se zdá, že tvrzení mnohých obèanù, 

opakujících soudy o „nudném mìstì“, je pøinejmenším 

sporné. I letmý pohled na obsah tohoto èísla je toho 

dokladem.

Už úvodní zprávy z radnice, víceménì monotematické, 

nebo� šest autorù se zamyslelo nad souèasnì asi 

nejpalèivìjším problémem mìsta – havárií deš�ové stoky 

v Nádražní ul., je dlouho nevídaný jev.

Dozvíte se dále o tom, že mìsto vyhlašuje konkurs na tøi 

pracovní (a ne nevýznamná) pracovní místa, znamenitý 

rozhovor o budoucnosti èeské energetiky, který se – a� 

chceme nebo nechceme – týká každého z nás.

Jistì vás potìší už tradiènì vysoká úroveò rubriky 

z historie mìsta, zprávy ze škol, školek i zájmových 

organizací.

Možná, že vás už nepøekvapí nabídka širokého spektra 

znamenitých kulturních poøadù, ani i pøíjemné a pestré 

sportovní zprávy.

V komentáøích a polemikách vás jistì zaujmou dokonce 

dva názory na tolik diskutovaný fenomén jménem Albert.

A co pøíštì? Urèitì historie fotbalového oddílu SK Roztoky, 

souèasnost a (doufejme) budoucnost roztocké pošty, atd.

Tak hezké poètení.

Ladislav Kantor
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Z jednání RM dne 10.9.2007

Tøíhodinové jednání 6 radních øešilo následující :

- protože paní øeditelka MŠ Spìšného požádala 

o rozvázání pracovního pomìru z dùvodu odchodu do 

dùchodu, RM vyhlásila konkurzní øízení na funkci 

øeditele této MŠ a povìøila øeditelku øízením školky do 

doby jmenování nového øeditele.

- Pro nové dvì uèitelky v ZŠ Roztoky RM souhlasila 

s pøidìlením služebních bytù.

- Nepøíliš zdaøilá kauza kanalizace v Levohradecké ulici 

není stále skonèena. Tentokrát RM odsouhlasila text 

dopisu obèanùm v Levohradecké ulici a v ulici Na 

pískách s návrhem majetkového a finanèního 

vypoøádání kanalizaèních pøípojek tlakové kanalizace.

- RM doporuèila ZM souhlasit se zøízením vìcných 

bøemen pøemístìní plynovodu a vodovodu v rámci akce 

Pøeložka silnice II/242 a s uzavøením smluv. Tohle není 

jediný dùvod, proè byly práce na pøeložce silnice II/242 

pøerušeny. Dalším dùvodem jsou chybìjící finance na 

dokonèení archeologického prùzkumu a to 

nedokážeme ovlivnit.

- Jihomoravské pekárny nabídly bezúplatný pøevod 

nìkolika pozemkù do vlastnictví mìsta. RM doporuèila 

ZM tento dar pøijmout. Jedná se o dva pozemky 
2 o celkové rozloze 110 m kolem toku Únìtického potoka.

- RM vzala na vìdomí mandátní smlouvu s ing. 

Jakubíèkem o zajištìní veøejné zakázky „Svoz 

smìsného komunálního odpadu“ . RM jmenovala èleny 

komise pro otevírání obálek a èleny hodnotící komise 

a vyžádala si zadávací dokumentaci pro tuto veøejnou 

zakázku.

- RM jmenovala èleny hlavní inventarizaèní komise 

k provedení inventarizace hmotného a nehmotného 

majetku ve správì MÚ.

- RM souhlasila s prodloužením souhlasu s užíváním 

prostor v domì è.p.155 v Tichém údolí.

- Souhlasila s uzavøením pøedložené „Smlouvy o užívání 

prostor a služeb hotelu Academic pro akce poøádané 

mìstem Roztoky a neziskovými organizacemi mìsta 

Roztoky“

- RM neschválila udìlení vyjímky ze stavební uzávìry 

pro První roztockou investièní, s.r.o.

- RM schválila text dopisu  krajskému úøadu a Radì 

Støedoèeského kraje, kde mìsto žádá o souhlas se 

zmìnou stavby pøed jejím dokonèením, týka se to 

Pøeložky silnice II/242 a konkrétnì objektu odpadové 

stoky a pøeložky obecních vodovodù.

- Jmenovala tajemníka školské komise.

- Souhlasila s vyplacením odmìny v plné výši 

odpovìdnému redaktorovi mìsíèníku Odraz za èíslo 

7/8.

O. Vavøínová

Z jednání RM dne 17.9.2007

Následující opìt tøíhodinové jednání RM za úèasti 6 radních 

øešilo tyto pøípady :

- RM doporuèila ZM schválit pokraèování provozu 

peèovatelské služby a jejího finanèního zabezpeèení 

z rozpoètu mìsta.

- RM nesouhlasila s textem smlouvy o nájmu nebytových 

prostor v Havlíèkovì ulici pro sdružení Roztoè a uložila 

o smlouvì dále jednat.

- Na základì materiálu, který pøedložila firma Hydria, RM 

èásteènì revokovala usnesení RM ze dne 17. 3. 2004 

a to tak, že s okamžitou platností ruší poskytování 

dotací stoèného pro provozovatele èerpacích jímek.

A dále souhlasí s poskytováním dotace na vývoz 

odpadních vod pouze u nemovitostí, které nelze 

prokazatelnì napojit na veøejnou kanalizaèní sí�. 

Dotace bude poskytována zpìtnì. Znamená to, že 

majité budou od 1.1.2008 platit vývoz svých žump v plné 

výši a teprve následnì jim bude mìstem uhrazena 

dotace. Jen pro informaci dodávám, že tento postup je 

jediný možný z toho dùvodu, že dotace poskytuje mìsto 

obèanùm, nikoli Hydrii.

- Na další bod jednání se dostavila øeditelka ZŠ, která 

mìla RM mimo jiné informovat, proè ke dni zahájení 

školy dne 3.9. nebylo okolí školy v øádném stavu, nebyla 

posekaná tráva na pozemku školy, chodník byl 

zaplevelený a plot lemovala pøerostlá tráva a plevel.

Paní øeditelka sdìlila, že okolí školy nebylo v øádném 

stavu proto, že bylo nezbytné nejdøíve dodìlat vìci 

uvnitø budovy. Konkrétnì, že skoro dodìlaná skøíò 

v jedné uèebnì byla ponièena pøívalovým deštìm, který 

se valil do uèebny zavøeným oknem a skøíò znehodnotil.

RM vyslovila nespokojenost s tím, jak je peèováno 

o okolí ZŠ a požádala øeditelku o okamžitou nápravu.

- Obec Horomìøice požádala mìsto Roztoky o pøíspìvek 

na provoz jejich sboru dobrovolných hasièù, vèetnì 

pøíspìvkù za jednotlivé výjezdy.

RM  nesouhlasila s poskytnutím pøíspìvkù, mimo jiné 

proto, že náš sbor dobrovolných hasièù také zasahuje 

a vyjíždí do okolních obcí (též do Horomìøic) a to zcela 

bezplatnì.

- RM souhlasí na základì doporuèení komise výstavby, 

aby pøedložená zastavovací studie na zástavbu 

pozemkù v Tichém údolí (Maxmiliánka a vila èp.124) 

byla jedním z podkladù pro regulaèní plán této lokality. 

Návrh poèítá s rekonstrukcí vily èp.124, další navržené 

objekty respektují hmotu této vily i hmotu hotelu. 

V návrhu je poèítáno s parkováním v podzemí a to 

alespoò 2 stání na jeden byt, s rekonstrukcí parkovištì 

a vybudováním nového pavilonu restaurace 

Maxmiliánka.

Vkládám aktuální informaci o tom, že v úterý 2.10. 
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odpoledne hoøelo podkroví Maxmiliánky. Hasièi museli 

odstranit celou støechu objektu. Pøed požárem to tam 

vypadalo pøíšernì, teï je to ještì horší.

- RM se rozhodla vypovìdìt smlouvu o doèasném 

užívání pozemku Èeskému zahrádkáøskému svazu 

(zahrádkáøská osada za finskými domky v ulici 

Tøebízského). S ÈZS bude uzavøena smlouva na dobu 

neurèitou s výpovìdní lhùtou jeden rok.

RM se tak rozhodla uèinit z toho dùvodu, že èást 

pozemku je podle územního plánu urèena pro zástavbu 

rodinnými domy a tak budoucí prodej cca 3-4 

stavebních parcel pomùže vylepšit náš hubený 

rozpoèet.

Olga Vavøínová

Z tìžkých mrakù….až do polojasna.

(Jednání Zastupitelstva mìsta 26.9.07)

Záøijové zastupitelstvo bylo považováno za klíèové pro další 

vývoj mìsta. Tichý souboj mezi tzv. ,,vládnoucí koalicí“ 

DOST – ODS (12 hlasù) a ostatními seskupeními 

zastoupenými v ZM (Sakura, Netøesk, KSÈM a VPM) mìl 

nabýt veøejné publicity. Mìla to být bomba. (Jenže nebyla). 

Uvnitø zainteresovaných stran totiž bylo známou skuteèností, 

že jeden z koalièních partnerù (ODS – celkem 

5 hlasù) je témìø od poèátku mírnì rozpolcen, zatímco 

dominantní DOST (7 – hlasù) hlasuje v zásadních vìcech 

jednotnì. Za normálních okolností by jim souèet hlasù staèil 

na prosazení èehokoli, ale takhle…?

Ti nejzasvìcenìjší vìdìli, že cca deset dnù pøed tímto 

jednáním vypovìdìla ODS DOSTu koalièní smlouvu, což 

odùvodnili starostèiným podpisem smlouvy s firmou POHL 

a.s. týkající se sanace havarijního stavu deš�ové stoky 

v Nádražní ulici bez souhlasu zastupitelstva (dále ZM).

To považuje ODS za porušení zákona o obcích. Toto èíslo 

Odrazu pøináší nìkolik pøíspìvkù na toto ožehavé téma 

z rùzných úhlù pohledu, takže mùj pøípadný komentáø by byl 

opravdu nadbyteèný. Jen malou poznámku : osobnì jsem 

pøesvìdèen, že slova exstarosty p.Martina Štiftera, který 

jasnì øekl, že starostka musela neprodlenì jednat, jak jí 

ukládá zákon, jsou výchozím bodem k posouzení celé této 

složité situace.

Zatím jsme causu pøíslušným usnesením odložili, nicménì 

nikdo jiný než ZM jí nevyøeší a velmi pravdìpodobnì nám 

„z toho“ nikdo ani nepomùže – takže vážené kolegynì 

a kolegové : pøíštì.

Struènì to podstatné..

ZM schválilo : 

1)pokraèování provozu peèovatelské služby a jeho finanèní 

zabezpeèení mìstem Roztoky v r.2008

2)pøerušení jednání (po dùkladné diskusi) ve vìci sanace 

havárie deš�ové stoky v Nádražní ulici. K záležitosti se vrátí 

po definitivním rozhodnutí o pøidìlení èi zamítnutí dotace.

3)uvolnìní èástky 1.304 mil.Kè z rezervy rozpoètu mìsta na 

rekonstrukci komunikace v ulici Šafaøíkova

4)uložení úkolu finanènímu výboru vypracovat pro pøíští 

jednání ZM zhodnocení provozu mìstské ubytovny za 

posledních 5 let.

5)navýšení rozpoètu MŠ Pøemyslovská na nákup nového 

plynového kotle a pokrytí cen energie o 65 tis.Kè.

6)uložení úkolu MÚ, aby se písemnì obrátil na firmu Lipchat 

s.r.o. se žádostí o poskytnutí textu smlouvy mezi mìstem 

a firmou.

ZM vzalo na vìdomí : 

1)studii rekonstrukce ZŠ Žalov

2)informaci p.starostky o dùvodech vypovìzení nájemní 

smlouvy na zahrádkáøskou kolonii Èeskému zahrádkáø-

skému svazu.

Ladislav Kantor

Co všechno zpùsobila havárie 

dìš�ové stoky

Na minulém zastupitelstvu byla paní starostka obvinìna 

z toho, že sice zøejmì nepøekroèila zákon, ale podpisem 

smlouvy o nezbytných pracích na sanaci havárie deš�ové 

stoky v Nádražní ulici s firmou Pohl si znepøátelila velkou èást 

mìstského zastupitelstva. Byl jí vyèítán jak postup, tak i cena 

provádìných prací. Ihned se objevují „odborné“ spekulace 

o tom, že takový objem prací bylo možné poøídit ménì 

nákladnì a tak dále. Z probìhlé debaty se dalo usoudit, že 

pokud by probìhlo jednání o této záležitosti v mìstském 

zastupitelstvu, byla by celá záležitost vyøešena 

transparentnìji a levnìji. Bylo velmi tìžké posoudit, ve 

kterých argumentech hraje vìtší roli princip a ve kterých 

snaha obvinit  paní starostku. Úplnì byl pominut fakt, 

že díky zanedbání ze strany mìsta nastala situace, která 

hrozí poškozením majetku nebo životù a pøijaté øešení 

umožnilo, by� s omezením, zajistit provoz v Nádražní 

ulici.

Vzápìtí na to byl na programu jednání bod, který 

s pøedešlým zdánlivì nesouvisí. V mateøské škole došlo 

k havárii kotle a specialista pøivolaný paní øeditelkou 

konstatoval dvì možnosti øešení: opravu za 20 tis. Kè nebo 

nákup nového za cca dvojnásobek. Mìstský úøad doporuèil 

nákup nového kotle. Rozvinula se debata o tom, že 

pøedložený materiál neodhaduje životnost po opravì 

a nakonec byl nákup nového kotle hlasováním odmítnut. 

Prakticky vzápìtí jeden ze zastupitelù telefonicky 

kontaktoval svého známého specialistu, který doporuèil 

jednoznaènì koupit kotel nový. A ejhle, najednou bylo 

hlavním problémem to, jak formulovat nový návrh øešení, 

aby nebylo nutné revokovat pøedchozí odhlasované 

rozhodnutí. 

V tomto pøípadì zastupitelé akceptovali, by� zprostøed-

kované a následné doporuèení specialisty koupit nový kotel.
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Je zøejmé, že už z pohledu výše investice není možné tyto 

pøípady srovnávat. Pøesto je zajímavé, že v prvém pøípadì se 

zastupitelé nespokojili s tím, že havarijní stav deš�ové stoky 

byl konstatován vysoce odbornou firmou, která doporuèila 

ihned jednat a odhadla pøedbìžnì i výši nákladù.  Nestaèí jim, 

že mìsto má na stavbì svùj dozor a požádalo o dotaci na 

pokrytí nákladù. Jen stìží lze pøedpokládat, že zastupitelé 

sami by dokázali navrhnout výhodnìjší a levnìjší technické 

øešení sanace havárie. Kdyby akce probìhla podle jejich 

pøedstav, pod tlakem okolností by zøejmì procedurálnì vše 

probìhlo stejným zpùsobem, jen s tím rozdílem, že by vše 

bylo posvìceno zastupitelstvem a trvalo by to pravdìpo-

dobnì déle. 

Z toho lze pouze vyvodit pro paní starostku následující: že 

i když jí havarijní režim umožòuje situaci øešit 

zjednodušeným zpùsobem, bylo by pro ni jednodušší nechat 

si svá rozhodnutí posvìtit zastupitelstvem, které, jak 

z pøedchozího pøíkladu plyne, nemá patent na rozum a velmi 

èasto v nìm dochází díky exhibicím nìkterých zastupitelù 

k prùtahùm. Pokud ovšem dala pøednost tomu øešit tuto 

vysoce odbornou záležitost rychle v obavách z pøípadného 

trestního postihu v  pøípadì havárie, musí teï èelit všem 

tìmto vyøèeným i nevyøèeným obvinìním. Vìøím, že využije 

všech dostupných prostøedkù, aby své rozhodnutí veøejnosti 

vysvìtlila a neporušila slib transparentnosti rozhodování. 

Nezbývá než si pøát, aby se mìstu podaøilo dle plánu pokrýt 

náklady sanaèních prací z vyžádaných dotací, když jeho 

povinnost jednat ihned po zjištìní havárie byla ze zákona 

neoddiskutovatelná. 

Jiøí Blažek

„O co Vám jde, pane Štochel ?“

Tuto otázku mi položil obèan - divák v prùbìhu jednání 

Zastupitelstva mìsta dne 26.9.2007 pøi projednávání 

rekonstrukce deš�ové stoky v Nádražní ulici. 

Mám-li odpovìdìt stejnì pateticky jako paní starostka pøi 

zdùvodòování svých podivných krokù, které se jako èervená 

nit vinou celým prùbìhem uvedené akce, tak vážený pane, 

vážení obèané mìsta Roztoky, jde mi pouze a jedinì 

o prospìch mìsta, o zákonnost všech krokù radnice 

a souèasnì o maximální finanèní úspory pøi realizaci 

stavebních akcí mìsta. 

Vždy se budu ptát PROÈ zpùsob výbìru zhotovitele nebyl 

pro mìsto nejvýhodnìjší, PROÈ byla smlouva o dílo 

uzavøena až po 3 mìsících realizace akce, PROÈ má 

smlouva zásadní nesoulady v textu a PROÈ starosta(-ka) 

mìsta rozhoduje bez vìdomí zastupitelstva a v rozporu se 

schváleným rozpoètem. A vždy mne neuspokojí odpovìdi 

odpovìdných: „ono to tak dle zákona být NEMUSELO“. 

Myslím, že dùležitìjší je, jak to MOHLO být s koneèným 

výsledkem výhodnìjším pro mìsto.    

Kdo se zajímá o dìní ve mìstì ví, že jako jeden z veteránù 

zastupitelského sboru jsem tyto nepøíjemné otázky pokládal 

VŠEM pøedchozím starostùm bez výjimky. A vìzte, že v tom 

hodlám nadále pokraèovat.

Milan Štochel 

Tak nám zabili Ferdinanda 

– vypovìdìli jsme koalici

Jako èlen místního sdružení ODS jsem se jen tak 

mimochodem dozvìdìl (a opìt jak je v naší ODS zvykem 

nikoliv z oficiálních zdrojù), že naše vedení – místní rada 

ODS - ve složení Landa, Huk, Majer, Tondrová a Charvátová, 

vypovìdìla koalici s DOSTem.

Vedl je k tomu prý „nestandardní postup starostky“ ve vìci 

øešení havárie deš�ové stoky v Nádražní ulici.

Vím, že jsme po volbách podepisovali Dohodu o koalièní 

spolupráci, ve které jsou stanoveny postupy, jak koalièní 

dohoda zaniká.

A s tím mám problém, protože nepøedcházelo žádné koalièní 

jednání, které dohoda vyžaduje. A už vùbec si neodvažuji 

požadovat jednání s vlastní èlenskou základnou (tedy mimo 

„vyvolené“). Jestliže má naše místní rada problém s postupy 

starostky, považoval bych za vhodné svolat koalièní jednání, 

aby se vìci vysvìtlily. Pomíjím, že šéf ODS radní Landa má 

vždy možnost žádat vysvìtlení pøímo na Radì mìsta a to se 

nestalo.

Tìch nestandardních postupù v místní ODS je od mého 

vstupu nìjak pøíliš mnoho.

Kromì pár „malièkostí“ probìhla kauza s nezaplacením 

pøíspìvkù v bøeznu 2006, po které následoval vyhazov 

nìkolika èlenù, jen namátkou napøíklad Urx, Roškotová, 

Sodomová, Štifter.

Pøípad Evy Sodomové je obzvláš� pikantní. 

Poté, co jí zámìrnì (stejnì jako ostatním posléze 

vyhozeným) nebylo umožnìno v termínu zaplatit pøíspìvky, 

podala si novou pøihlášku a pøíspìvky zaplatila, jak za rok 

2006 tak i 2007. Nicménì podle našeho šéfa stále není 

èlenem, protože její pøípad už více jak rok šetøí smírèí výbor, 

stále šetøí a zøejmì stále šetøit bude (opìt chybí informace). 

Takže platící èlen s podanou pøihláškou má statut èlena 

neèlena.

Zato se novým èlenem místní ODS stane pan Alexander 

Suvajdžiè, který již podal pøihlášku.

Takže mám vážné obavy, že jediným snažením naší místní 

buòky ODS bude po zbytek tohoto volebního období zemník, 

zemník a pro zmìnu zase zemník.

Pøiznám se, že po uzavøení koalice ODS a DOSTu jsem si 

naivnì pøedstavoval spolupráci v zájmu našeho mìsta. Naší 

výpovìdí koalièní dohody jen vyšlo najevo, že vlastnì 

o žádnou spolupráci nešlo a že je to všechno jen o osobních 

ambicích a antipatiích.

Musím konstatovat, že ve svìtle všech faktù se vážnì 

nejevíme jako seriózní koalièní partner a je mnì to upøímnì 

líto. Je veliká škoda, že takovým jednáním nahráváme 

pouze svým politickým soupeøùm.

Jan Zima

INFORMACE Z RADNICE
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DEŠ�OVÁ STOKA JEŠTÌ JEDNOU

To, že je stav deš�ové stoky v Nádražní ulici „tikající 

bombou“, vìdí nìkteøí zastupitelé a zasvìcení již nìkolik let. 

Zøejmì z doby, kdy se stìna stoky provalila a zatopila sklepy 

pøilehlé nemovitosti, tehdy patøící VÚAB. Majiteli to zøejmì 

bylo zcela fuk, protože pøedmìtných nemovitostí se posléze 

prodejem zbavil. Mìsto jako vlastník stoky tehdy havárii 

provizornì opravilo a nic. 

Ani po povodních v roce 2002 nenapadlo nikoho udìlat 

alespoò kamerový prùzkum této stoky!

Dne 16. dubna 2007 jsem obdržela prùzkum statického 

stavu deš�ové stoky v Nádražní ulici, kde znalec 

(autorizovaná osoba, mající oprávnìní podobné soudy 

vynášet) konstatoval havarijní stav stoky, pøímo ohrožující 

bezpeènost provozu na komunikaci, bezpeènost osob 

a pøilehlých nemovitostí.

Protože deš�ovou stoku v Nádražní ulici spravuje mìsto 

Roztoky jako vlastník zaøízení, má podle § 154 Stavebního 

zákona tyto povinnosti: zejména udržovat zaøízení v øádném 

stavu a neprodlenì ohlásit SÚ závady na zaøízení, které 

ohrožují životy èi zdraví osob….

Proto dne 20. dubna 2007 vydal SÚ Roztoky oznámení o 

zámìru záchranných a udržovacích prací na deš�ové stoce.

Toto oznámení SÚ nahrazuje tzv. havarijní výmìr. Termín 

„havarijní výmìr“ souèasný stavební zákon nezná.

Práce na sanaci havárie pokraèovaly tím, že onìch 408 m 

stoky bylo postupnì zbavováno nánosù a s obnažováním 

profilu stoky se upøesòovala projektová dokumentace 

a další požadavky na nezbytné prùzkumy (georadar, 

mikrogravimetrie v urèitých úsecích pod komunikací).

Projekt na sanaci havárie stoky byl dokonèen koncem 

èervna 2007, žádost o dotaci byla podána 15. èervna 2007. 

V èervnu byl vybrán odborník jako technický dozor investora 

– ten který kontroluje postup prací v souladu s projektem a 

odsouhlasuje postup prací podle výkazu výmìr a cenu prací.

Na èervnovém jednání ZM byli zastupitelé o všem 

informováni vèetnì toho, že sanace podle rozpoètu 

(souèást projektové dokumentace) pøevýší èástku 

8 miliónù Kè.

Souèasnì probíhal podle zákona o zadávání veøejných 

zakázek v tzv.“nouzovém režimu“ (§27) výbìr dodavatale.

A tady se dostávám do støetu s nìkterými zastupiteli.

Onen „nouzový režim havárie“ podle zákona dovoluje 

zadání zakázky jednomu dodavateli tak, aby nebezpeèí 

havárie bylo bez prodlení zažehnáno.

To se dìje, nebo� sanaci provádí firma, mající odbornou 

zpùsobilost podobné práce vykonávat, vèetnì oprávnìní 

Obvodního báòského úøadu Kladno.

To, že jsem podepsala smlouvu na sanaci havárie 

s odbornou firmou, vzešlou z výbìrového øízení podle 

zákona, není v rozporu se zákonem o obcích. A to z toho 

prostého dùvodu, že závìreèný úèet obce za rok 2007 

(schválený rozpoèet mìsta) nebude z titulu sanace havárie 

deš�ové stoky pro tento rok navýšen, dále že zákon o obcích 

zcela jasnì specifikuje, které typy smluv podléhají schválení 

zastupitelstvem mìsta a v neposlední øadì proto, že se 

nejedná o investièní akci, ale o havárii. 

Nyní cituji §255 Trestního zákona:

Odst.1) Kdo jinému zpùsobí škodu nikoli malou tím, že 

poruší podle zákona mu uloženou nebo smluvnì pøevzatou 

povinnost opatrovat nebo spravovat cizí majetek, bude 

potrestán odnìtím svobody až na dvì léta nebo penìžitým 

trestem.

Odst.3) Odnìtím svobody na dvì léta až osm let bude 

pachatel potrestán, zpùsobí-li èinem uvedeným v odstavci 1 

škodu velkého rozsahu.

Abych se vyjádøila zcela jasnì, za cizí šlendrián se zavøít 

nenechám !

A proto jsem podnikla veškeré nezbytné kroky vedoucí 

k odstranìní havárie podle svého nejlepšího vìdomí 

a svìdomí a v souladu se zákonem.

Alibismus nìkterých zastupitelù typu „vždy� je to v tomhle 

stavu už dlouho a ještì to nespadlo, však ono to ještì 

nìjakou chvíli vydrží“, považuji za krajnì nezodpovìdné 

a za snahu zbavit se vlastní odpovìdnosti.

Vzhledem k tomu, že se jedná o aktuální a odbornou 

záležitost, o které bylo ZM prùbìžnì informováno, 

oèekávala bych, že alespoò nìkteøí zastupitelé projeví 

zájem a budou se chtít seznámit s projektovou dokumentací, 

prùzkumy, soutìžním protokolem nebo s textem žádosti o 

dotaci. Nestalo se tak ani v jediném pøípadì!

O to víc mne irituje souèasná inkvizice, která bez znalosti 

vìci nachází snadná øešení, zpochybòuje veškeré odborné 

a zákonné postupy a považuje pøípadné získání dotace za 

své osobní selhání.

Po posledním jednání zastupitelstva lze oèekávat 

nevybíravé útoky na mojí osobu, vèetnì podsouvání mnì 

bùhví jakých komplotù a to zejména od tìch, kteøí tuto situaci 

mìli již dávno øešit.

Nakonec cituji usnesení ZM z jednání dne 22. 8. 2007 :

„ZM si je vìdomo svých závazkù plynoucích ze správy 

svého majetku a proto vytvoøí v tomto a pøíštích rozpoètech 

rezervu a fondy pro pokrytí ceny za sanaci havárie deš�ové 

stoky v Nádražní ulici, v pøípadì, že nebude poskytnuta 

dotace.“

A opravdu na závìr: když už to došlo tak daleko, že musíme 

øešit havárii deš�ové stoky, nelze než konstatovat, že té 

havárii je zcela jedno, zda na její sanaci máme peníze èi 

nikoli. Takhle nás to bude stát cca 8 milionù, Nádražní ulice 

se nepropadne, zùstane prùjezdná a pøilehlé nemovitosti se 

nezøítí. Kolik by nás to stálo, kdyby se tak stalo?

Olga Vavøínová

INFORMACE Z RADNICE
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Pochybuji, tedy jsem.

Dovolil jsem si vytvoøit parafrázi slavného výroku René 

Descarta „Myslím, tedy jsem“. Dokud pochybuji (myslím), 

jsem svobodným jedincem s vlastním úsudkem, pokud 

zaènu bezmeznì vìøit (lidským) pravdám, stávám se 

souèástí stáda.

Na citovaný výrok jsem si vzpomnìl pøi dosti vzrušené 

diskusi na záøijovém jednání zastupitelstva pøi 

projednávání zpùsobu zadání oprav a prùbìhu stavebních 

prací na deš�ové stoce v Nádražní ulici, kdy jedna z nových 

èlenek zastupitelského sboru lehce znechucenì 

poznamenala, že „je to vše o dùvìøe.“ Bylo tím patrnì 

myšleno, že máme bez jakýchkoliv prùkazných faktù 

prostì vìøit správnosti postupu paní starostky a 

nepochybovat.   Podrobnì zøejmì popíší vzniklou situaci 

èlenové redakèní rady, proto jen malou reflexi.

 Je docela možné a pravdìpodobné, že to pí. starostka 

myslela dobøe, když vìc uchopila do svých rukou  skuteènì 

razantnì. Nelze však ignorovat fakt, že podpisem smlouvy 

o dílo s provádìcí firmou  de facto podepsala „bianco šek“ 

na 9 mil. Kè, který nemá krytí v rozpoètu mìsta.  Protože 

smlouva je podle obchodního zákoníku platná, by� zøejmì 

neplatná podle zákona o obcích, nebo� její podmínky 

nebyly projednány v zastupitelstvu ani v radì mìsta, døíve 

èi pozdìji k finanènímu plnìní ze smlouvy dojde. A to i bez 

ohledu na souèasný zdrženlivý a vstøícný postoj dotyèné 

firmy.  

Nejsem pøíznivcem teorií zákulisních spiknutí a 

nejrùznìjších konstrukcí o tom, jak si kdo, kde a jak k èemu 

pomohl.  Pravda o spekulacích tohoto druhu je vìtšinou 

jednodušší a svìdèí spíše o osobním selhání, neznalosti 

vìci, èi jak se dnes øíká, o špatné komunikaci. Proto jsme 

také s kolegou J. Hukem vznesli písemnì øadu otázek, na 

které je tøeba v zájmu vyjasnìní vìci jasnì odpovìdìt. Na 

nìco jsme již odpovìï dostali, na nìco ne.  Diskuse byla 

pøerušena do doby, než se vyjasní osud pøípadné dotace 

ze státních fondù. Osobnì se však domnívám, že to, zda 

mìsto dotaci dostane èi ne, není z hlediska podstaty 

problému vùbec dùležité.  Podstatu vìci vidím v naprosto 

pøezíravém postoji pí. starostky k ostatním zastupitelùm 

mìsta a v nepochopení role starosty v systému 

zastupitelské demokracie.  Starosta není generálním 

øeditelem ani vlastníkem mìsta, ale jen (krátkodobì) 

povìøeným správcem, prvním mezi rovnými, manažerem 

každodennì odpovìdným ostatním zastupitelùm a 

obèanùm.

A jak je to s tou dùvìrou? Dùvìra je skuteènì dùležitá 

podmínka jakéhokoliv pozitivního kolektivního úsilí. 

Dùvìra se však získává každodenní prací, praktickými èiny, 

nikoliv jen líbivými pøedvolebními hesly. 

Stanislav Boloòský

Rada mìsta Roztoky, 

v souladu se znìním zákona è. 561/2004 Sb., 

o pøedškolním, základním, støedním, vyšším odborném 

a jiném vzdìlávání (školský zákon), ve znìní pozdìjších 

pøedpisù, a v souladu s vyhláškou MŠMT ÈR è. 54/2005 Sb., 

o náležitostech konkursního øízení a konkursních 

komisích, ve znìní pozdìjších pøedpisù, ozna-

muje vyhlášení konkurzního øízení na obsazení 

funkce

øeditele Mateøské školy Roztoky, 

Spìšného 288, okres Praha – západ.

Požadavky na uchazeèe:

- obèan ÈR starší 18 let, obèanská a morální 

bezúhonnost,

- vzdìlání podle zákona è. 563/2004 Sb., o 

pedagogických pracovnících a o zmìnì nìkterých 

zákonù,

- požadovaná pedagogická praxe dle ustanovení § 5 

zákona è. 563/2004 Sb.,

- znalost školských pøedpisù a školské problematiky 

daného typu pøedškolního zaøízení,

- odborné, øídící a organizaèní schopnosti,

- dobrý zdravotní stav.

K pøihlášce doložte:

- strukturovaný životopis,

- ovìøenou kopii dokladù o dosaženém vzdìlání,

- doklad o celkovém prùbìhu zamìstnání potvrzený 

posledním zamìstnavatelem,

- koncepci rozvoje školy (v rozsahu max. 5 stran 

strojopisu formátu A4),

- výpis z evidence Rejstøíku trestù (ne starší než 

3 mìsíce) nebo doklad o jeho vyžádání,

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

stanoví nìkteré další pøedpoklady pro výkon nìkterých 

funkcí ve státních orgánech a organizacích ÈR, ve 

znìní pozdìjších pøedpisù,

- lékaøské potvrzení o zdravotním stavu a zpùsobilosti k 

výkonu funkce (ne starší než 2 mìsíce).

Pøedpokládaný nástup od 1. 1. 2008.

Pøihlášky s doklady musí být doruèeny do 2.11.2007 na 

adresu:

Mìstský úøad Roztoky, Nám. 5. kvìtna 2, Roztoky, PSÈ 

252 63, podatelna.

Obálku oznaète textem: „Konkursní øízení MŠ Roztoky, 

Spìšného 288 – neotvírat!“
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Mìsto Roztoky, 
Mìstský úøad Roztoky, 

Nám. 5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky

Tajemník Mìstského úøadu Roztoky vyhlašuje výbìrové 

øízení na obsazení jednoho pracovního místa finanèního 

odboru

samostatný odborný referent 

(finanèní úèetní).

Podmínky výbìrového øízení:

Místo výkonu práce: mìsto Roztoky 

Pøedpoklady pro výkon funkce: úøedníkem se mùže stát 

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

osoba, která je  cizím státním obèanem a má v ÈR  trvalý 

pobyt, dosáhla vìku 18 let, je zpùsobilá k právním úkonùm, 

je bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splòuje další 

pøedpoklady pro výkon správních èinností.

Další požadavky stanovené MÚ Roztoky pro uchazeèe:

· min. ÚSO vzdìlání (ekonomické zamìøení výhodou),

· znalost podvojného úèetnictví rozpoètové sféry,

· výborná práce s PC a orientace na internetu,

· komunikativnost, schopnost samostatné práce.

Písemná pøihláška k výbìrovému øízení musí 

obsahovat: Jméno, pøíjmení a titul uchazeèe, datum 

a místo narození uchazeèe, státní pøíslušnost uchazeèe, 

místo trvalého pobytu uchazeèe, èíslo obèanského prùkazu 

uchazeèe ( nebo èíslo dokladu o povolení pobytu, jde-li 

o cizího státního obèana ), název pøíslušné funkce, o kterou 

se uchazeè uchází, datum a podpis uchazeèe.

K pøihlášce se pøipojí tyto doklady:

Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním 

zamìstnání a odborných znalostech a dovednostech 

týkajících se správních èinností, výpis z evidence Rejstøíku 

trestù, ne starší než 3 mìsíce ( u cizích státních pøíslušníkù 

též obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný 

domovským státem, pokud takový doklad domovský stát 

nevydá, doloží se bezúhonnost èestným prohlášením ), 

ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdìlání.

Platové zaøazení: do platové tøídy 9., která podle § 123 odst. 

2 zákona è. 262/2006 Sb., v platném znìní, odpovídá 

vykonávanému druhu práce (platový stupeò podle délky 

zapoèitatelné praxe).

Lhùty pro podání pøihlášky: Pøihlášky musí být doruèeny 

do podatelny nebo na uvedenou adresu nejpozdìji do 

22.10.07.

Zpùsob podání pøihlášky:

V obálce oznaèené: „VØ – samostatný odborný referent 

(finanèní odbor) – neotvírat“, osobnì v podatelnì MÚ 

Roztoky, písemnì na adresu: Mìstský úøad Roztoky, Nám. 5. 

kvìtna 2, 252 63 Roztoky.

Výbìrové øízení na strážníka MP

Mìsto Roztoky vyhlašuje výbìrové øízení na strážníka 

mìstské policie. Požadavky: starší 21 let, min. stø. vzdìl. 

s výuè. listem, tìlesná, zdravotní a duševní zpùsobilost, 

bezúhonnost a spolehlivost. Praxe u policejních nebo 

ochranných složek výhodou. Nástup možný ihned. 

Pøihlášky se životopisem a výpisem z rejstøíku trestù ne 

starším 3 mìsíce zasílejte do 2. 11. 2007 na adresu: 

Mìstský úøad Roztoky, Nám. 5. kvìtna 2, Roztoky, PSÈ 252 

63, podatelna. Obálku oznaète textem: „ VØ strážník - 

neotvírat!“. Bližší informace a pøípadné dotazy na tel. 

220910468, 602666458.

MÚ

Církev èeskoslovenská husitská 

v Roztokách 

...zve srdeènì obèany mìsta Roztoky, vìøící církve 

a pøíznivce na slavnostní bohoslužbu, která se koná 

k 72. výroèí postavení a otevøení Husova sboru CÈSH 

v Roztokách v nedìli 28. øíjna 2007 od 9 hod. 

Pøipomeneme si také 89. výroèí vzniku ÈR. Duchovní písnì 

zazní v pøednesu sl. Vìry Velíškové s klavírním 

doprovodem

Ve støedu 10. 10. 2007 v 10 hod. zahajujeme v Husovì 

sboru CÈSH biblické hodiny. Kdo má zájem je srdeènì vítán.

Ve ètvrtek 11. 10. od l5-l7 hod. otevíráme poprvé 

„Køes�anskou kavárnu“. Tím vycházíme vstøíc tìm z Vás, 

kteøí si chcete v pøátelském kruhu vypít kávu èi èaj a v klidu si 

popovídat. Klubovna bude otevøena roztocké veøejnosti pro 

vìøící i bez vyznání.

Pøihlásili jste už své dítì do duchovní péèe, k vyuèování 

náboženství?

V pátek 12. 10. v l6 hod. výuku zahajujeme. Mùžete dìti 

pøihlásit na tel. è. 220 951 051 nebo osobnì na faøe v po., út., 

st., pá-9-11 hod.

Bohoslužby jsou pravidelnì v Roztokách v nedìli v 9 hod. 

v Husovì sboru, v sobotu v 9.30 v Penzionu Horizont 

v Suchdole, tam jsou také další biblické hodiny v úterý 

v l5 hod.

Srdeènì zve za radu starších a farní úøad

ThMgr.Jarmila Kuèerová a Ing. Jiøí Pelzbauer

Vynechávání autobusových spojù
Množí se stížnosti na vynechávání autobusových spojù. MÚ 

proto prosí obèany, aby o takové situaci informovali, mailem 

na mu@roztoky.cz, nebo osobnì, èi telefonicky.

Je tøeba uvést èíslo linky, èas vynechání spoje a z jaké 

zastávky.

Jedinì s tìmito údaji se mùže MÚ obrátit na ROPID, který 

uplatní sankce vùèi dopravci.

Dìkujeme za pochopení.

MÚ
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Uplatnìní žen na trhu práce

Vzdìlávací projekt „Uplatnìní žen na trhu práce“ 

odstartoval v pondìlí 17. 9.  prvním dvoudenním kurzem 

pro podnikatelky ze Støedoèeského kraje s tématem 

komunikaèní dovednosti a PR. Zázemí kurzu poskytly 

školící prostory o.p.s. Prosperita v Praze 8. O týden pozdìji 

se budou stejnému tématu a ve stejných místech vìnovat 

Støedoèešky, které chtìjí obstát na trhu práce jako 

perspektivní zamìstnankynì.

Roèní kurz s názvem „Uplatnìní žen na trhu práce“, jehož 

obsahem je osvojení tržní gramotnosti, nabídla ženám 

z celé republiky (mimo žen z Prahy) obecnì prospìšná 

spoleènost Prosperita. V osmi èeských a moravských 

mìstech se bìhem podzimu rozbìhnou vzdìlávací kurzy, 

které 160 ženám pomohou získat dovednosti potøebné 

k úspìšnému uplatnìní na trhu práce. Pomohou jim otevøít 

cestu k perspektivním pracovním pozicím s vyšší pøidanou 

hodnotou do podnikového managementu nebo k vlastnímu 

podnikání. 

Proto kurz soubìžnì nabízí vzdìlávání ženám 

zamìstnankyním i ženám podnikatelkám. Objeví se v nìm 

taková témata jako komunikaèní, prezentaèní, 

manažerské a obchodní dovednosti, ekonomické myšlení, 

právní povìdomí, základy marketingu. Podnikatelky navíc 

získají znalosti z projektového managmentu, PR 

a mediální komunikace a manažerských dovedností. 

Pøestože už byl kurz ve Støedoèeském kraji zahájen, je 

ještì možné se do nìj pøihlásit. V kurzu je nìkolik volných 

míst a bylo by škoda nevyužít takové pøíležitosti 

k bezplatnému a kvalitnímu vzdìlávání. Úèastnicím je totiž 

mimo kurzovného hrazeno i ubytování, stravné a zajištìno 

hlídaní dìtí.

Více informací na www.prosperita-ops.cz, telefonu 

+420 242 480 242 èi e-mailu: info@prosperita-ops.cz. 

Jana Popovièová

Zprávy ze SDH

Kde zasahovala dobrovolná jednotka 

hasièù Roztoky v záøí 2007 ?

První výjezd byl zaèátkem mìsíce na 

likvidaci obtížného hmyzu (konkrétnì 

vosího hnízda) které ohrožovalo 

majitele rodinného domku v Rozto-

kách. K takovýmto úèelùm má naše dobrovolná jednotka 

speciální „vysavaè“.

V poøadí druhý, byl o nìkolik dní pozdìji výjezd do 

Støedokluk, kde v kùlnì u rodinného domku došlo ke 

vznícení briket. Pomáhali jsme zde roztockým 

profesionálùm s vyklizením kùlny za použití dýchací 

techniky.

Zatím poslední zásah byl poblíž železnièního pøejezdu 

u Roztok, kde naše jednotka, na žádost policie, 

prohledávala místo v blízkosti archeologického nalezištì, 

kde bylo podezøení, že by se tu mohla pod vrstvou zeminy 

nacházet neznámá osoba. Toto podezøení se však naštìstí 

nepotvrdilo.

Starosta sboru Dobrovolných hasièù v Roztokách

Vlastimil Drchota

POZVÁNKA
Mìstská rada Roztoky 

a Èeský Svaz Bojovníkù za Svobodu

zvou na
vzpomínkovou oslavu 

pøi pøíležitosti 89. výroèí 
vzniku Èeskoslovenské republiky,

která se bude konat
26. øíjna 2007 v 10:00 hodin u pomníku 

na Školním námìstí

Program:
Položení kvìtinových darù

Úvodní projev starostky mìsta Roztoky
Projev zástupce odbojáøù

Hymna
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Informace o odstraòování odpadù

1. Harmonogram provádìní mobilních sbìrù 

komunálních odpadù

· Svoz objemného a nebezpeèného odpadu bude 

proveden ve dnech 13.10.2007.

· Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve 

dnech: 6.10., 20.10., 3.11., 10.11. a 24.11.2007.

2. Stanovené zastávky pro mobilní sbìry objemného, 

nebezpeèného a kopostovatelného odpadu s èasy

ZASTÁVKA ÈAS

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

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

  3) Na Hur�áku (u trafostanice)   9.05 -   9.40 hod.

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

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

  6) Ul. Nad Vinicemi 11.05 - 11.40 hod.

  7) Pøed sokolovnou 11.45 - 12.20 hod.

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

  9) Ul. Obráncù míru - u panelákù 13.05 - 13.40 hod.

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

11) Nad Èakovem - u zvláštní školy 14.25 - 15.00 hod.

12) Na parkovišti pøed VÚAB 15.05 - 15.15 hod.

13) Na parkovišti Koruna 15.20 - 15.35 hod.

14) Tyršovo nám. pøi ulici Nerudova  neobsluhuje se

15) Bytové domy Solníky I 15.40 – 15.55 hod.

16) Na Panenské I – u vjezdu do areálu 16.00 – 16.15 hod.

17) Na Panenské II 16.20 – 16.35 hod.

(po kolaudaci komunikací)

3. Provozní doba sbìrného dvora:

Od 1.4. do 31.10.:

00 00 00 00Pondìlí:   9  – 11  hod.  a  13  – 17  hod.
00 00 00 00 Úterý: 10  – 11  hod.  a  14  – 15  hod.
00 00 00 00Støeda:     9  – 11  hod.  a  13  – 18  hod.
00 00 00 00Ètvrtek : 10  – 11  hod.  a  14  – 15  hod.
00 00 00 00Pátek: 10  – 11  hod.  a  14  – 15  hod.
00 00Sobota:   8  – 13  hod.

Nedìle: zavøeno

Ve dnech státních svátkù zavøeno

Od 1.11. do 31.3.:

00 00 00 00Pondìlí:   9  – 11  hod.  a  13  – 16  hod.
00 00 00 00Úterý: 10  – 11  hod.  a  14  – 15  hod.
00 00 00 00Støeda:     9  – 11  hod.  a  13  – 16  hod.
00 00 00 00Ètvrtek : 10  – 11  hod.  a  14  – 15  hod.
00 00 00 00Pátek: 10  – 11  hod.  a  14  – 15  hod.
00 00Sobota:   8  – 13  hod. (každá 3.sobota v mìsíci)

Nedìle: zavøeno
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Záøení v muzeu?

 (Rozhovor s paní Ing. Danou Drábovou)

Støedoèeské muzeum v Roztokách u Prahy disponuje 

unikátním ozaøovacím pracovištìm pro konzervaci 

organických materiálù (pøevážnì døevìných artefaktù), 

kvalitnì vybavenou laboratoøí pro restaurování kovových 

pøedmìtù a restaurátorskými dílnami pro ošetøení textilu, 

papíru, døeva a keramiky. Ozaøovací pracovištì, založené na 

konzervaèních metodách pomocí ionizujícího záøení, je stále 

v Evropì unikátní. 

Plazmová technologie je využívána ve Støedoèeském 

muzeu v prùbìhu restaurování a konzervace pøedevším 

kovových archeologických nálezù. Zaøízení bylo instalováno 

v r. 1996 ve spolupráci s Národním muzeem a Švýcarským 

národním muzeem v Curychu, který toto zaøízení muzeu 

daroval.

Rozvoj radiaèní chemie nastal souèasnì se založením 

Ústavu jaderného výzkumu v Øeži v r. 1955. Na základì 

výsledkù výzkumných a vývojových prací docházelo 

postupnì k realizacím, které byly založeny na využití 

ionizujícího záøení.

Jedním z budovaných pracoviš� poèátkem 70. let bylo:

Konzervaèní ozaøovací pracovištì (KOP) pro radiaèní 

asanaci muzejních pøedmìtù vysoké umìlecké ceny ve 

Støedoèeském muzeu v Roztokách u Prahy. 

Zaèátek budování Konzervaèního ozaøovacího pracovištì se 

datuje rokem 1973 vypracováním investièního zámìru 

Støedoèeského muzea a ÚJV Øež. Po zdlouhavých 

schvalovacích øízeních byla zahájena výstavba v roce 1976. 

Vedle toho byl vyvíjen a posléze vyroben kobaltový ozaøovaè 

v ÚJV Øež. Po roèním ovìøovacím provozu byl vlastní provoz 

KOP zahájen v roce 1982 a trvá dodnes.

I pøes nièivou povodeò v r. 2002, která zatopila budovy 

muzea  vèetnì KOP do výšky I. patra,  zùstal záøiè nadále 

funkèní.

V dobì realizace KOP patøil  ÚJV Øež do  pùsobnosti 

Èeskoslovenské komise pro atomovou energii, od r.1993 

Státního úøadu pro jadernou bezpeènost. 

Protože je zde i spojitost s SÚJB,  který má v kompetenci 

státní dozor nad provozem tohoto zaøízení, dovolila jsem si 

položit nìkolik otázek pøedsedkyni Státního úøadu pro 

jadernou bezpeènost paní Ing. Danì Drábové,Ph.D., které 

mohou zajímat naše ètenáøe.

V poslední dobì jste èasto vídána v médiích, musíte 

odpovídat na odborné otázky ale i na otázky laické 

veøejnosti. Myslíte si, že právì „ta laická veøejnost“ 

potøebuje kvalitní, nezkreslené informace z oblasti 

využívání jaderné energetiky? 

Slovo záøení vyvolává v lidech skoro automaticky pøedstavu 

jaderných zbraní, reaktorù v jaderných elektrárnách, 

radioaktivního odpadu a následnì pøedstavu neurèitého 

poètu vyvolaných rakovin. Jestliže lidé o záøení vùbec 

pøemýšlejí, pak v naprosté vìtšinì pøípadù spíše s obavami, 

než se snahou tomuto jevu objektivnì porozumìt. Zeptáme-li 

se na prameny, ze kterých lidé èerpají informace, nejèastìji 

uvádìnými zdroji jsou denní tisk, televize, zábavné èasopisy 

nebo náhodné fámy a klevety. Tyto zdroje se jen zøídka snaží 

prostøednictvím jim dostupných faktù pøispìt ke vzdìlání, 

spíše tíhnou ke zdùrazòování toho nebezpeèného a 

vzrušujícího aspektu problému, který dokáže pùsobit na 

emoce. Není tedy pøekvapující, že lidé zakládají své názory 

na záøení na široce publikovaných následcích velkých dávek 

záøení v dùsledku výbuchu jaderné zbranì, nebo jaderné 

havárie. Vìtšinou nejsou schopni rozlišit mezi tìmito velmi 

málo pravdìpodobnými událostmi a každodenním 

používáním zdrojù záøení v lékaøství a prùmyslu, èi ozáøením 

souvisejícím s pøírodní radioaktivitou.

Nejlepší cestou z této situace je osvìta. Skupina odborníkù 

v jaderných oborech musí veøejnosti umožnit pøístup k faktùm 

a ukázat, jak tìmto faktùm porozumìt. Jen tak bude veøejnost 

schopna úèastnit se odpovìdnì v rozhodování o zdravotní 

péèi, ochranì životního prostøedí, energetice a dalších 

problémech naší spoleènosti.

Jak hodnotíte úroveò èeských jaderných elektráren, 

jejich konstrukce, bezpeènost a úèinnost, v porovnání 

s jadernými elektrárnami v zemích Evropské unie?

Všechny dùležité požadavky na zajištìní jaderné 

bezpeènosti a radiaèní ochrany nejen na obou jaderných 

elektrárnách, ale také na všech ostatních jaderných 

zaøízeních a pracovištích se zdroji ionizujícího záøení jsou 

v Èeské republice dlouhodobì naplòovány na úrovni 

odpovídající dobré mezinárodní praxi. Obì jaderné 

elektrárny postupnì zlepšují své provozní i bezpeènostní 

ukazatele a vìnují potøebné lidské i finanèní kapacity 

zvyšování úrovnì zajištìní jaderné bezpeènosti a radiaèní 

ochrany svých zaøízení i jejich personálu. Na žádné naší 

elektrárnì nedošlo k vážným poruchám, jež by mìly za 

následek nadlimitní únik radioaktivních látek do životního 

prostøedí, ani k nadlimitnímu radiaènímu ohrožení pracovníkù 

a okolního obyvatelstva. 

Jak nákladná je výroba elektrické energie v jaderných 

elektrárnách v porovnání s tepelnými elektrárnami 

a obnovitelnými zdroji (vodní, biomasa, vìtrná, sluneèní) 

– vèetnì nákladù na výstavbu?

Energii pro naše potøeby neumíme získat lacino a snadno. 

Každý z dnes dostupných zdrojù má své pøednosti 

i nevýhody, zvláštì pokud jde o oblast ochrany životního 
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prostøedí. Každý nový zdroj je drahý, vysoké náklady jsou 

tøeba i pro udržování a modernizaci pøenosových a 

distribuèních soustav. Jaderná energetika se vyznaèuje 

vysokými náklady na výstavbu, což mùže pøípadné investory 

odrazovat. Pomìrnì nízká a zatím stabilní cena paliva jí však 

umožòuje vyhnout se cenovým nejistotám, které zmítají trhy 

s fosilními palivy, zvláštì ropy a zemního plynu. Je 

v globálním mìøítku konkurenceschopná i z ekonomického 

hlediska, a to dokonce i ve srovnání s výrobou energie ze 

zemního plynu, pokud bude na tuto surovinu uvalena daò 

z emisí Co . 2

Jakou máte pøedstavu o energetické budoucnosti ÈR?

Na kterou ze známých forem energie se v nìkolika pøíštích 

desetiletích soustøedíme pøi uspokojování svých potøeb? 

Jednoduchá odpovìï: na všechny. Jinak to nepùjde. Energie 

totiž hraje v našem životì stále dùležitìjší roli. I když to už 

skoro nevnímáme, bez ní by nebylo dostupné prakticky nic, 

co dnes považujeme za bìžnou souèást každodenního 

života, napøíklad pitnou vodu, potraviny, teplo pro naše obydlí, 

dopravu, zdravotnictví. Není tu místo pro pøedsudky, pro 

zavržení jednoho zdroje èi pro glorifikaci jiného. Èeská 

republika má omezené vodní zdroje a prakticky nulové 

zásoby ropy a zemního plynu. Hlavní èeskou energetickou 

surovinou je hnìdé uhlí velmi nízké kvality, takže nebyla-li by 

k dispozici jaderná energetika, musela by být výroba energie 

v jaderných elektrárnách nahrazena spalováním tohoto uhlí. 

Jeho zásoby jsou ale omezené a bylo by tedy nutné hledat 

nové možnosti. Øešením asi není zemní plyn, který mimo to, 

že je rovnìž fosilním neobnovitelným zdrojem, v sobì skrývá 

zvyšování závislosti na dovozu i problém oèekávaného 

velkého cenového nárùstu. Velké, ale zatím nereálné nadìje 

jsou vkládány do nových obnovitelných zdrojù (tj. zejména do 

vìtru, sluneèní energie, užití bioplynu a spalování rychle 

rostoucích døevin). Rozumné využívání obnovitelných zdrojù 

a výzkum a vývoj v této oblasti je bezesporu tøeba podporovat 

promyšlenými zásahy státu. I když bychom však využili 

všechny možnosti, které v souèasné dobì máme a které 

pøicházejí v úvahu, nedokážeme zøejmì z obnovitelných 

zdrojù v pøíštích padesáti letech pokrýt více než ètvrtinu 

našich souèasných energetických potøeb.

V souèasné dobì se vyhoøelé palivo z Dukovan a 

Temelína ukládá pøímo na místì. Jaké bude další využití 

vyhoøelého paliva, které ještì obsahuje zhruba 90 % 

nevyužité energie?

V mezinárodním mìøítku je dnes za nejreálnìjší variantu 

zneškodnìní vyhoøelého jaderného paliva a vysoce aktivních 

odpadù považováno jejich uložení v hlubinném úložišti. Stále 

èastìji se však mluví o nutnosti tzv. uzavøení palivového cyklu. 

Tedy o pøepracování vyhoøelého paliva a jeho opìtovném 

využití v nových typech reaktorù. Státy jako USA, Rusko èi 

Francie investují nemalé prostøedky do výzkumu tìchto 

technologií, odpovìdi na to, zda budeme energii obsaženou 

ve vyhoøelém palivu dále využívat, se však hned tak 

nedoèkáme. Celý proces odhaduji tak na 30 let.

V blízkosti Roztok je ÚJV Øež a také nad Roztokami vede 

letecký koridor na letištì Ruzynì. Jak je zabezpeèen 

reaktor v Øeži v pøípadì krizové situace? 

Pro letecký provoz v okolí jaderných zaøízení platí pøísná 

pravidla, která minimalizují pravdìpodobnost nehody èi 

zlovolné události. Výzkumný reaktor v Øeži má samozøejmì 

havarijní plán. V tomto plánu jsou stanovena opatøení 

a postupy pro likvidaci následkù všech možných havarijních 

scénáøù. Opatøení v plánu stanovená se pravidelnì procvièují. 

Øež provìøil „naostro“ i sám život. Pøi povodních 

v roce 2002 se podaøilo situaci zvládnout na jednièku. 

Jste také zastupitelkou ve svém bydlišti. Co byste ráda 

prosadila ve své obci?

Spolu s ostatními zastupiteli a panem starostou se snažím 

pøispìt k tomu, aby naše obec byla pøíjemným místem 

k životu. S moderní infrastrukturou, službami, upravenými 

veøejnými plochami. Zároveò chceme, aby si zachovala svùj 

tradièní ráz. Po vybudování èistièky, kanalizace, vodovodu 

a úspìšné plynofikaci, je naší prioritou rekonstrukce školy 

a místních komunikací.

Máte nároèné a velmi odpovìdné zamìstnání, jak 

relaxujete?

Nejèastìji na zahrádce nebo na procházce po lese se psem. 

Ráda si také sednu se sklenièkou vína k dobré knize.

Dìkuji Vám za odpovìdi a pøeji mnoho pracovních 

úspìchù.

text a foto: Renáta Koláøová

Kobaltový ozaøovaè

Konzervaèní ozaøovací pracovištì 
v roztockém muzeu
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Historické repetitorium

(Roztocký ulièník, èást III.)

Kníže Boøivoj (asi 852/853 – 888/890)

a knìžna sv. Ludmila (asi 860 – 15. záøí 921)

Dvì z nových ulic lokality Na Panenské v Žalovì byly 

pojmenovány po knížeti Boøivojovi a jeho manželce, knìžnì 

sv. Ludmile. Vzhledem k tomu, že záøí je mìsícem 

vzpomínek na první Pøemyslovce, dovolím si pøipomenout 

tyto dávné historické osobnosti z období poèátkù èeského 

státu i pøijetí køes�anství v Èechách.

S trochou publicistické licence lze 

knížete Boøivoje I. a sv. Ludmilu 

oznaèit za nejstarší známé 

obyvatele našeho mìsta. Jejich 

rodinným sídlem byl totiž (Levý) 

Hradec, jedno z nejvýznamnìjších 

vnitøních hradiš� pøemyslovské 

domény.  O jejich skuteèném 

životì toho mnoho nevíme, 

zejména pak o Boøivojovi, který je 

prvním historicky doloženým 

knížetem pøemyslovského rodu. 

O sv. Ludmile máme zpráv 

více, protože o jejím životì a 

muèednické smrti byly sepsány 

haliografické legendy, které jsou 

jistým, by� ne zcela spolehlivým, 

zdrojem historických informací. 

Stará svatoludmilská legenda, 

sepsaná latinsky asi pùl století po 

smrti knìžny, se nedochovala 

v nejstarší, originální verzi, ale 

v opise z období již rozvinutého 

svatováclavského kultu. Pøesnì 

známe jediné datum – 15. záøí roku 921, kdy byla knìžna 

Ludmila na hradì Tetínì zavraždìna. Její svátek v církevním 

kalendáøi najdeme ovšem 16. záøí, s odkazem na to, že její 

smrt nastala až na sklonku dne, po skonèení veèerních 

bohoslužeb, a tedy až poèátkem dalšího liturgického dne. 

Svátek sv. Ludmily, první èeské svìtice, byl ovšem ve 

støedovìku slaven až 10. listopadu, tedy v den, kdy byla 

svým vnukem Václavem uložena do nového hrobu v ještì 

nedostavìné bazilice s. Jiøí na Hradèanech.  

Obvykle se uvádí, že Boøivoj byl nejstarším historicky 

doloženým knížetem z rodu Pøemyslovcù – ovšem spíše na 

základì historické dedukce, než pøímých dùkazù. Nìkteøí 

historikové toto tvrzení zpochybòují, existuje napø. 

i (slovenská) hypotéza o jeho velkomoravském, a tak trochu 

i slovenském pùvodu. S etnickým pùvodem Ludmily jsou 

problémy ještì vìtší. Legenda øíká, že si pro ni Boøivoj jel do 

cizí zemì. Starší literatura uvádìla jako její rodištì sídlo 

Pšovanù, ztotožòované s Mìlníkem, novìjší se pøiklání 

k tomu, že pocházela ze srbské zemì, tehdy ležící na 

severozápad od Krušných hor. Mìlnicko, vzdálené pouhý 

den cesty koòmo od Levého Hradce, lze za jinou zemi 

považovat jen s obtížemi.

Za nejstarší zprávu o Boøivojovi se považuje zmínka ve 

starých bavorských análech o bitvì Èechù s Franky – nìkde 

u Vltavy v roce 872, pøijmeme-li hypotézu Františka 

Palackého, že jeden z èeských knížat Goriwei je totožný 

s Boøivojem. Nìkdy v letech 874 nebo 875 se patrnì oženil 

s mladinkou Ludmilou, která mu záhy po sòatku (možná již 

v patnácti letech) porodila syna Spytihnìva. Jakkoliv takové 

èasné porody nebývaly ve støedovìku neobvyklé, pøeci jen 

datum narození Spytihnìva nás nutí brát vážnì hypotézu 

antropologa MUDr. Vlèka, která pøedpokládá, že se Ludmila 

narodila již nìkolik let pøed obecnì pøijímaným rokem 860.

Nìkdy na pøelomu let 882-3 dobyl moravský kníže Svatopluk 

Èechy a Boøivoje si zøejmì vybral z èeských pøedákù jako 

svého místodržícího. Když brzy na to navštívil Boøivoj 

Velkomoravský dvùr, musel pøi hostinì sedìt, jak uvádí ve 

své kronice Kristián, na zemi mezi otroky, protože nebyl 

pokøtìn. Toto hluboké pokoøení ho zøejmì pøivedlo 

k rozhodnutí pøijmout novou víru, aby mohl usednout ke 

stolu jako rovný s ostatními (pokøtìnými) velmoži. Boøivoj 

pøijal na Moravì køest možná pøímo z rukou arcibiskupa 

Metodìje. S pøijetím køtu souvisela povinnost založit po 

svém návratu do Èech kostel. Uèinil tak zøejmì 

bezprostøednì po pøíjezdu z Moravy (asi roku 884), a to na 

svém levohradeckém sídle, kde nechal postavit malou 

kamennou rotundu ke cti sv. Klimenta, papeže a muèedníka. 

I takové, témìø privátní pøijetí nového náboženství, však 

vyvolalo proti nìmu vojenskou vzpouru, vedenou 

Strojmírem. Boøivoj s celou svou rodinou musel prchnout na 

Moravu. Tehdy se patrnì nechala pokøtít také jeho manželka, 

knìžna Ludmila. Zajímavým historickým detailem je 

bezpochyby to, že aèkoliv Boøivoj s Ludmilou pøijali køest a 

n o v o u  v í r u ,  s v é h o  p r v o r o z e n é h o  s y n a  

(a následníka knížecího stolce) Spytihnìva pokøtít nedali.  

Zavraždìní sv. Ludmily, Velislavova bible, 14. století

aneb
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Ten se narodil ještì pohanským rodièùm a byl pokøtìn až 

v dospìlosti (?), a to od bavorských knìží. Proto také 

nìkteré bavorské prameny uvádìjí jako prvního èeského 

køes�anského knížete až Spytihnìva.

Boøivoj se vrátil do Èech se silným vojskem Moravanù, které 

zlomilo odpor povstalcù a prosadilo køes�anství jako oficiální 

státní náboženství èeského státu a potvrdilo knížete 

Boøivoje jako prvního mezi èeskými knížaty.  Mìlo to 

bezpochyby i politické dùsledky ve smyslu podrobení se 

velkomoravskému knížeti. Jako projev díkù za vítìzství nad 

rebely nechal Boøivoj postavit kostel Panny Marie pøed 

hradbami Pražského hradu, nedaleko knížecího stolce na 

pahorku Žiži. V jeho nové víøe mu byla zøejmì oporou jeho 

manželka Ludmila, pùvodnì stejnì horlivá ve víøe pohanské. 

Do popøedí historické scény však stupuje až po smrti svého 

manžela (snad 888, nejpozdìji 890), za vlády synù 

Spytihnìva (895 – 915) a zejména mladšího Vratislava (915 

– 921). Pokud vám mezi smrtí Boøivoje I. a obdobím vlády 

Spytihnìva pìt let chybí, je to tím, že Èechy byly v té dobì 

pøímo podøízeny moravskému knížeti. Mladší syn Vratislav, 

který mìl za manželku Drahomíru z mocného, leè 

pohanského rodu polabských Slovanù Havolanù (žili v okolí 

dnešního Berlína), však umírá (13. 2. 921) pomìrnì mlád 

a zanechává po sobì nedospìlé (?) syny, z nichž známe 

staršího Václava, mladšího Boleslava a Spytihnìva (?). 

V období nedospìlosti následníka Václava vládne jako 

regentka Drahomíra a svým vlivem též její tchynì Ludmila, 

která byla bezpochyby velmi silnou osobností. Navíc 

výchova kralevicù byla svìøena babièce Ludmile, což se 

Drahomíøe pranic nelíbilo a zøejmì vyhloubilo hluboký 

pøíkop nepochopení mezi obìma ženami. Následník trùnu 

Václav je vzdìláván v duchu latinského i staroslovìnského 

køes�anského ritu na blízkém hradišti Budeè. Dvojvládí dvou 

silných osobností nepopadne dobøe. Drahomíra nechá 

nejprve svou tchyni internovat na 

hrádku Tetín nedaleko Berouna, 

ležícím na okraji pohranièních 

hvozdù pøemyslovské domény a 

nakonec ji nechá v noci z 15. na 16. 

záøí roku 921 zavraždit.  Dùvody 

pro tento zloèin byly nejen osobní, 

ale i náboženské a politické. Zde si 

opìt dovolím upozornit na 

zajímavý detail.  Vše nasvìdèuje 

tomu, že nešlo o prostou vraždu, 

ale o rituální akt. Jak je uvedeno v 

legendì, Ludmila prosí své vrahy 

Tunu a Gomona, aby jí s�ali a 

umožnili ji tak prolít svou krev pro 

Krista.  Najatí vrazi však zøejmì 

mìli své pøesné instrukce. Uškrtili 

ji hedvábnou šálou (èi provazem) 

v domnìní, že tak nebude splnìna 

tehdejší podmínka muèednické 

smrti, nebo� krev nebyla prolita. 

Ludmila nebyla ani náležitì 

køes�ansky pohøbena, protože 

ještì téže noci prchl její chránìnec knìz Pavel (zøejmì) do 

Øezna. Byla jen služebnictvem velmi neobøadnì zahrabána 

za hradbami Tetína. Nicménì „chytrá“ obezlièka Drahomíry 

se nezdaøila. Ludmila byla uctívána jako svìtice již záhy po 

nástupu svého vnuka Václava na pøemyslovský stolec (r. 

924), který svou matku Drahomíru nechal za tento zloèin na 

èas vyhnat od dvora.

Na základì archeologického výzkumu se pøedpokládá, že 

Boøivojovy ostatky ukrývá hrob oznaèovaný jako K 1 ve 

Svatováclavské kapli Svatovítské katedrály. Hrob 

sv. Ludmily se zachoval v bazilice sv. Jiøí na Hradèanech, 

kam byla slavnostnì pøenesena svým vnukem Václavem na 

podzim roku 925. Obsah tohoto pohøbu byl v roce 1981 

odbornì prozkoumán MUDr. Vlèkem, a potvrdil, že lebka 

sv. Ludmily, uchovávaná oddìlenì jako vzácná relikvie ve 

Svatovítské katedrále, patøí ke stejnému jedinci ženského 

pohlaví, jako kosterní pozùstatky v tumbì Svatojiøské 

baziliky. Jejich prùzkum ukazuje, že se Ludmila dožila na 

svou dobu vysokého vìku – nejménì 61, možná až 68 let (to 

naznaèuje, že se mohla narodit již pøed rokem 860).  

Ukazuje to stav zachovaných tkání zubù i stupeò osifikace 

chrupavek. Knìžna byla na svou dobu vysoké a robustní 

postavy. Pozoruhodná je také její lebka, která má velkou 

kapacitu, je nápadnì tìžká a vykazuje mohutné ztluštìní 

èelní kosti. Je otázka, co tato anomálie znamenala a jaké 

mìla dùsledky pro zdravotní stav této ženy. Podobnì jako u 

lebek jejího syna Vratislava a vnuka Václava je jasnì 

doložený pøedkus horní èelisti. Zdá se tedy, že o autenticitì 

pozùstatkù knìžny a svìtice Ludmily nelze pochybovat. Jak 

to bude s kosterními pozùstatky Boøivoje, ukáží až 

pøipravované prùzkumy, které budou v pøíštích letech 

provádìny nejnovìjšími diagnostickými metodami, vèetnì 

zjiš�ování DNA. 

Stanislav Boloòský

Pokøtìní Boøivoje, Velislavova bible, 14. století
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Roztoky ve Flossenbürgu

V nedìli 22. èervence 2007 byla v Památníku koncentraèního 

tábora Flossenbürg slavnostnì otevøena zcela nová stálá 

expozice, která pøedstavuje historii tohoto tábora. 

Slavnostního aktu se vedle skupiny bývalých vìzòù tábora 

zúèastnil ministerský pøedseda bavorské vlády Edmund 

Stoiber, ukrajinský prezident Viktor Jušèenko a zástupci další 

státù, z nichž byli vìzòové za druhé svìtové války do 

Flossenbürgu deportováni. Èeskou republiku reprezentovala 

ministrynì vlády pro lidská práva a národnostní menšiny 

Džamila Stehlíková.

Koncentraèní tábor ve Flossenbürgu býval dosud ve srovnání 

s jinými koncentraèními tábory jako napøíklad Dachau, 

Mauthausen, Sachsenhausen-Oranienburg èi Ravensbrück 

ménì zakoøenìn v obecném podvìdomí. Dùvodem bylo 

pravdìpodobnì to, že na jeho místì po válce nevzniklo 

muzeum èi archiv. Existenci tábora pøipomínal pouze høbitov, 

krematorium a novì vystavìná kaple, jinak byl areál využíván 

k jiným úèelùm. O historii tábora nemohl návštìvník na místì 

získat podrobnìjší informace. Bývalí vìzni, kteøí Flossenbürg 

navštívili u pøíležitosti 50. výroèí osvobození tábora, dali svou 

kritikou podnìt ke vzniku nového vìdeckého dokumentaèního 

centra. Díky tomu vznikla zcela nová koncepce památníku.

S èeskou historií je Flossenbürg úzce spjat. Kromì toho, že 

zde bylo internováno mnoho èeských vìzòù, nalézala se øada 

poboèných táborù Flossenbürgu pøímo na èeském území.  

V závìru války pøevzala kvùli své geografické poloze dokonce 

roli kmenového tábora Flossenbürg jedna z jeho poboèek, 

nacházející se v Litomìøicích. A tím se pomalu dostáváme 

k událostem, které Flossenbürg zapsaly do dìjin mìsta 

Roztok a naopak. Od konce roku 1944 zapoèali nacisté 

s takzvanou evakuací koncentraèních táborù. Vìzòové byli 

hromadnì pøemís�ováni z táborù, k nimž se blížila fronta do 

nitra okupovaného území. S blížícím se koncem války 

nabývala tato akce obrovských rozmìrù. Tyto takzvané 

transporty èi pochody smrti provázel hlad, nemoci a násilná 

úmrtí vìzòù. Koncem dubna 1945 bylo rozhodnuto 

o „evakuaci“ koncentraèního tábora v Litomìøicích. 

Z nedalekých Lovosic vyjel obrovský vlakový transport, 

v nìmž se kromì litomìøických, respektive flossenbürských 

vìzòù nacházeli i vìzòové z jiných táborù, deportovaní sem 

pøevážnì ze Saska. Vlak smìøoval po trati smìrem na Prahu. 

Jakmile vìzòové pøejeli protektorátní hranici, setkali se 

s nìèím, co se jim na území, kde žilo nìmecké obyvatelstvo, 

nestávalo. Èeské obyvatelstvo projevilo mimoøádný smysl pro 

solidaritu s trpícími vìzni a poskytovalo jim pøes pøísný zákaz 

jakéhokoli styku s nimi v rámci svých možností jídlo a pití. 

Zvìst o vlaku smrti se šíøila po trati na Prahu pomìrnì rychle. 

Zcela mimoøádnou akci pak zorganizovali obèané Roztok. 

Pøednostovi železnièní stanice Roztoky Janu Najdrovi se 

podaøilo vyjednáváním s nìmeckými dozorci zajistit zdržení 

vlaku v Roztokách pøes noc. Rozbìhla se organizovaná 

pomoc vìzòùm. Vedle potravinové pomoci a sbírky šatstva 

byla vìzòùm díky ilegálnì pùsobícímu Èervenému køíži 

poskytnuta odborná lékaøská péèe. Nemálo vìzòùm se také 

podaøilo v Roztokách za pomoci místního obyvatelstva 

z transportu uprchnout. Dne 3. 5. 1945, tedy ještì celé dva 

dny pøed vypuknutím pražského povstání, se na Levém 

Hradci uskuteènil za úèasti stovek roztockých obèanù pohøeb 

obìtí transportu.

V Roztokách si tyto události pøipomínáme každoroènì. Od 

letošního èervence se o nich dozví každý návštìvník nové 

stálé expozice v Památníku koncentraèního tábora ve 

Flossenbürgu. Díky lidem, kteøí se nebáli celou akci na 

pøelomu dubna a kvìtna 1945 zachytit, je dnes k dispozici 

zcela ojedinìle pestrá dokumentace jednoho ze stovek 

transportù smrti.

Na tomto místì bych ráda jménem øeditele Památníku 

koncentraèního tábora Flossenbürg pana Jörga Skriebeleita 

podìkovala všem roztockým obèanùm, kteøí památníku 

poskytli cenné informace èi materiály k historii transportu. Dík 

za spolupráci patøí též zamìstnancùm Støedoèeského muzea 

v Roztokách u Prahy.

Pavla Plachá

Z HISTORIE MÌSTA
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc...

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Milí ètenáøi,

po kratší odmlce se opìt vracíme na stránky Odrazu 

s informacemi o dìní minulém, souèasném i budoucím na 

naší základní škole. Vìøte, že jsme nezaháleli ani 

o prázdninách, a doufám, že výsledky tohoto snažení 

v podobì nové malby èi zaøízení v uèebnách nebo dáreèkù 

pro naše prvòáèky již první den naši žáci náležitì ocenili. 

Zvláštì žalovská budova pro naše nejmladší, díky obìtavé 

práci paní školnice Pelcové, se jistì všem dìtem i rodièùm 

líbila. Vìtší aktivity a výlety zatím teprve plánujeme, takže 

nyní zatím jen zprávy o nìkterých novinkách a prvních 

akcích ve škole.

První a šesté tøídy se letos zaèínají novì vyuèovat podle 

námi zpracovaného Školního vzdìlávacího programu – 

Škola pro všechny. V dalších letech budou na tento ŠVP 

postupnì najíždìt další roèníky, takže v roce 2010 už to 

bude celá škola. Od sedmého roèníku se výuka rozšíøí 

o další cizí jazyk, a tak naši žáci budou opouštìt ZŠ se 

základy dvou svìtových jazykù. I letos se dìtem nabízel 

druhý cizí jazyk - francouzština, ale jen jako volitelný 

pøedmìt.

Díky našemu správci poèítaèové sítì Lukáši Pavlíkovi a jeho 

kontaktùm pøibude ve škole 20 dalších poèítaèù, tak se, 

poèítaèoví „závisláci“, radujte! Budete moci „paøit“ i ve své 

kmenové tøídì.

V záøí probìhly také první tøídní schùzky s volbou nových 

èlenù do Školské rady a novinkou pro rodièe v podobì 200 

korunového pøíspìvku, který bude tak jako na mnoha 

pražských školách základních i støedních, kde jde vìtšinou o 

sumu dvojnásobnou, využit pro zlepšení výuky a prostøedí i 

na odmìny pro úspìšné žáky ve škole i mimo pøi rùzných 

olympiádách a soutìžích. Všem rodièùm, kteøí nás v tomto 

projektu podpoøili a pochopili, že to dìláme pøedevším pro 

naše dìti, které se chtìjí také „novì“ uèit, tímto moc 

dìkujeme.

A jakže ta naše škola, tøídy a výuka vlastnì vypadají? Pøijïte 

se podívat na Den otevøených dveøí v listopadu. Nebo si 

najdìte naše webové stránky (www.zsroztoky.cz) s dalšími 

informacemi, daty volných dnù, s dokumenty ke stahování 

(žádost o uvolnìní na rekreaci) èi fotografiemi tøíd z rùzných 

akcí a konce školního roku.

Na další setkání v pøíštím èísle se tìší a všem dìtem za 

všechny pedagogy pøeje mnoho studijních úspìchù

Vìra Zelenková

Školní sportovní liga

Záøí je již tradiènì vyhrazeno pøespolnímu bìhu. Na startu 

se 25. záøí u školy v Hostivici sešlo 23 družstev z dvanácti ZŠ 

okresu Praha-západ. Za každé družstvo mohlo startovat 

maximálnì 6 závodníkù. Do výsledku se zapoèítávalo 

umístìní ètyø nejlepších. Dìvèata startovala jako první a 

jejich kolo mìøilo cca 1 500 m. Chlapce èekala trasa 2x delší.

Dìvèata si na trati vedla víc než úspìšnì. Saša Hánová 

dobìhla na 1. místì v èase 6:29 minut a jen o vteøinu za ní 

bojovným závìrem skonèila Svatava Faltová. Do bodování 

družstva se ještì zapoèítalo 7. umístìní Sáry Stopkové a 17. 

Martiny Hausknechtové. Družstvo dívek zvítìzilo a bude 

okres reprezentovat 24. 10. na krajském kole v Žehušicích 

u Kutné Hory.

Chlapci se umístili na 6. místì z 12 škol. Do bodování byly 

zapoèteny výkony Vítka Kopeèného, Ríši Hodana, Fandy 

Øíhy a Ríši Nováka.

Všem blahopøejeme a dìvèatùm pøejeme obdobný úspìch i 

v krajském kole.

M. Jungwirthová

Hudební dílny jsou opìt tady

Pod vedeném p. sbormistra Karla Virglera probìhly opìt 

hudební pohádky. Pro 1. a 2.tøídy to byla pohádka „O koèce 

Viole“, pro ètvrté tøídy „Na tom pražským mostì“.

Tyto hudební pohádky nás pobavily, ale hlavnì jsme se 

hravou formou seznámili s rùznými hudebními nástroji, 

nauèili jsme se nové písnièky a utváøeli jsme si a upevòovali 

správné hudební a pìvecké návyky.

Už se tìšíme na 20. listopad a další hudební pohádku.

Žáci 1.stupnì

Artefiletika ve tøídách SPU

V letošním školním roce pracujeme ve tøídách SPU 

v hodinách èeštiny a angliètiny s výtvarnými a umìleckými 

aktivitami - artefiletikou. Naším cílem je prostøednictvím 

artefiletiky v tìchto hodinách rozvíjet  sociální kompetence 

žákù, sebevyjádøení, sebepoznávání, skupinovou 

komunikaci a zmíròování vzdìlávacích problémù. Práci 

v tìchto hodinách ve 2. a 5. roèníku mùžete vidìt na 

www.zsroztoky.cz .

M. Bartulíková
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Zprávy ze sdružení 

Roztoè  

Záøijový zápis do kurzù a kroužkù 

sdružení Roztoè ukázal, že 

o umìlecké zájmové aktivity pro 

dìti i dospìlé  je v Roztokách 

opravdu veliký zájem. Nejvìtší 

poptávka je po kroužkách pro dìti pøedškolního vìku, 

kterých u nás viditelnì pøibývá, a kterým naše sdružení 

nabízí kvalitní vzdìlávání v rùzných umìleckých oborech. 

Poslední volná místa na tento školní rok nabízíme

 v následujících kroužcích a kurzech organizovaných 

v ateliéru Roztoky: 

RoztoèMysl, výtvarný kroužek (dìti 8-12 let úterý 14.30 - 

16.00, starší 12 let 16.00 - 17.30)

Drama�ák (dìti 12-18 let, pondìlí od 18.00)  

Angliètina pro školáky (dìti 1.-3. tøídy, ètvrtek 12.30 – 13.15) 

Angliètina (pro dospìlé i douèování starších dìtí, ètvrtek po 

13.30)

Africké bubny (starší 15 let, ètvrtek 18.00 - 19.30) 

Fotografický kroužek (starší 13 let) 

V nastávajícím mìsíci bychom vás a vaše dìti rádi pozvali 

na dvì následující akce, jejichž spoleèným tématem je 

svìtlo.

Tvoøivá lampiónová dílna  

aneb výroba lampiónù inspirovaná tradièními zvyky 

dávných i blízkých kultur probìhne 

v sobotu 20. øíjna 2007 v atelieru Roztoè v budovì jídelny 

ZŠ Roztoky pod vedením lektorky Zuzany Sýkorové.

I. skupina: 

od 9.30 do 11.00 pro dìti od 3 do 6 let v doprovodu rodièù 

a od 6 - do 8 let (doprovod rodièù není podmínkou). S sebou 

si vezmìte  krabièky od sýra - kulaté, èajovou svíèku 

a zavaøovací sklenici.

Vstupné:dìti 30 Kè ( èlenové 20 Kè), dospìlí 40 Kè ( èlenové 

30 Kè)

II. skupina :

od 13.00 do 15.00 pro dìti od 9 let a dospìlé. S sebou si 

vezmìte krabici od trvanlivého mléka a èajovou svíèku.

Vstupné: dìti 40 Kè (èlenové 30 Kè), dospìlí 50 Kè (èlenové 

40 Kè)

Svátek svìtel letos mùžete oslavit spoleènì s námi v pátek 

2. listopadu 2007.

"Svìtla nám ubývá, kolem nás je stále více tmy, tak si 

pojïme na ten podzim tak trochu posvítit, tøeba lampiony". 

Zaèátek cesty je v 17.30 v Tichém údolí na dìtském høišti. 

S sebou si vezmìte lampiony, èajové svíèky, špejle a pùlky 

kokosových skoøápek. Vstupné zdarma.

Podpoøili: MŠMT, Støedoèeský kraj

Buïte tu doma

Buïte tu doma – je název pro nový mezikulturní projekt 

vedený sdružením Roztoè na období èerven 2007- kvìten 

2008, který byl podpoøen grantem z Islandu, 

Lichtenštejnska a Norska v rámci finanèního mechanismu 

EHP a Norského finanèního mechanismu prostøednictvím 

Nadace rozvoje obèanské spoleènosti. 

Hlavním cílem projektu je rozvoj multikulturního prostøedí 

v regionu Roztok. Projekt chce zmenšovat etnické 

pøedsudky hledáním vzájemné inspirace jednotlivých 

etnik a obohacováním tradicemi, zvyky i historií odlišných 

kultur. Zámìrem projektu je zapojení rodin i jednotlivcù, 

kteøí jsou pøíslušníci jiné než èeské národnosti a žijí 

v našem kraji (pøíslušníci menšinových etnik, cizinci 

s trvalým pobytem a další cizinci)  do pøípravy kulturních 

akcí pro širokou veøejnost. Tradice a kultura rozdílných 

etnik budou také ovlivòovat a obohacovat náplò celoroèní 

práce v kroužkách a pøi víkendových tvoøivých dílnách 

poøádaných sdružením Roztoè.

Vyvrcholením roèního projektu bude „jarní etnická 

slavnost“ pod širým nebem, kde budou probíhat hudební 

a divadelní vystoupení a výstavy všech zástupcù 

rozdílných etnik, kteøí se v prùbìhu celého roku do 

projektu zapojili, svou kulturu pøedstavili širší veøejnosti a 

obohatili tak náš místní život a vìdomí, že i v Èechách se 

již prolínají mnohé odlišné kultury a pohledy na svìt kolem 

nás.

Podpoøeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska 

v rámci finanèního mechanismu EHP a Norského 

finanèního mechanismu prostøednictvím Nadace rozvoje 

obèanské spoleènosti. 

Více informací o aktivitách sdružení Roztoè najdete na 

www.roztoc.cz, tel./zázn.:233910014,

e-mail:roztoc@roztoc.cz a na plakátovacích plochách 

mìsta.

Za sdružení Roztoè

Dita Votavová

ZUŠ pøed festivalem

Základní umìlecká škola zahájila školní rok 2007/2008 

obvyklou startovní horeèkou. V letošním roce, více než

 v letech pøedcházejících, se vyskytují obtíže se 

sestavováním rozvrhu v jednotlivých tøídách dané rùznými 

vlivy. Jeden z nich, a lze ho oznaèit jako fenomén 

souèasnosti, však èní nad ostatními. Je to nedostatek 

èasu. Dìti stále obtížnìji nacházejí skulinky v èím dál více 

nafouknutých školních rozvrzích a v dalších aktivitách 

a uèitelé se poøádnì zapotí, než svoji tøídu dají do 

správných èasových intencí.

Život školy však pokraèuje dál. V listopadu se uskuteèní již 
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druhý roèník festivalu Roztocký podzim, který naše škola 

poøádá v Síni Zdeòky Braunerové a ve Velkém 

kongresovém sále hotelu Academic. Festival se skládá ze 

dvou koncertù. Na prvním koncertì v Síni Z. Braunerové 

(8.11. v 18.00) vystoupí uèitelé a žáci ZUŠ, Komorní 

orchestr ZUŠ a jako host èlen Divadla na Vinohradech 

Ladislav Frej. Druhý koncert ve Velkém kongresovém sále 

hotelu Academic (14.11. v 18.00) bude vìnován 

taneènímu oddìlení. Jsem rád, že jsme navázali 

spolupráci s novou øeditelkou Støedoèeského muzea PhDr. 

Zitou Zemanovou a doufám, že to bude spolupráce ještì 

plodnìjší než v minulosti, ku prospìchu roztocké kulturní 

veøejnosti. Zaèínáme také využívat možností daných 

smlouvou mezi mìstem Roztoky, spoleèností Trigema a 

hotelem Academic a jsme zvìdavi, jak vyzní druhý koncert 

v pro nás ještì „neosahaném“ prostøedí kongresového 

sálu.

Ještì však k nìkterým zmìnám. Pøi vstupu do hlavní 

budovy ZUŠ si návštìvníci jistì povšimnou nového 

nábytku na chodbì, v pøízemí jsou všechna okna novì 

natøena a kompletnì zrepasována. V prvním patøe budovy 

byly ve tøech tøídách vybroušeny a nalakovány parkety, 

takže estetický vjem tøíd je mnohem 

pøíznivìjší a optimistiètìjší. Škola je 

vylepšena o øadu drobností, které 

zkvalitòují vyuèování. Žáci, uèitelé i rodièe 

pøicházejí do pøíjemného prostøedí, kde 

urèitì nacházejí výraznìjší inspiraci k další 

tvoøivé práci. V tomto trendu chceme 

pokraèovat i v budoucnosti.

MgA. Bohumír Šlégl 

Výlet na 

Korsiku 

a Sardinii

Na sklonku èervence se 

p o s á d k a  d v a n á c t i  

t o m í k ù - n á m o ø n í k ù  

z Roztok, Èeské Lípy a Prahy vypravila na 

jachtì Liberty do Bocche di Bonifácio, 

prùlivu mezi Korsikou a Sardinií. Samotná 

plavba z italského Piombina zabrala dva 

dny. Na širém moøi jsme si užívali 

støedomoøského sluníèka, plachtili ve 

vlnách, dovádìli na „obsrávacím“ lanì 

(které kupodivu neslouží k tomu, co název 

naznaèuje) a nìkteøí okoušeli, jaké to je mít 

moøskou nemoc a žaludek jak se øíká na 

vodì. Cestu nám zpøíjemòovala roztomilá 

dvouletá Eliška B., velká konzumentka 

jahùdek.

Ostrùvky mezi Korsikou a Sardinií (Madalena, Lavézy, 

Razoly a mnohé další) jsou vskutku nádherné, porostlé 

keøíky a plné rùzných pevností a hlásek z dob, kdy Korsika 

patøila divokým a krvelaèným pirátùm. Nadšeno bylo 

i našich pìt potápìèù, kteøí obdivovali korály, murény 

a hlavnì místní specialitu, kanice – pomìrnì velké ryby, 

které se nechají krmit velmi zblízka. Naší návštìvì 

neuniklo Bonifacio, starobylé mìsto na jižním cípu Korsiky. 

Celé je postaveno na bílých vápencových skalách 

a pùsobí tak velmi majestátnì. Tamní pøístav a pøilehlá 

ètvr� hýøí životem, hospùdek a barù je tam málem více než 

lodí, a stále jsou plné.

Na zpáteèní cestì jsme udìlali malou zastávku, které 

nìkteøí využili k velkolepému èinu – doplavali k Africe, 

celou ji obešli, zdolali nejvyšší vrchol a jiným zpùsobem ji 

pokoøili. Pro ménì znalé se sluší dodat, že Africa je malý 

korálový útes mezi ostrovy Elba a Montecristo. Týdenní 

plavba nás naplnila skvìlými zážitky a zøejmì ji 

zopakujeme i napøesrok. Je pøeci tolik krásných míst, kde 

se dá plout, plavat, potápìt.

Tomáš Tradák Rada

ŠKOLY, ŠKOLKY etc...
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KULTURA

Neš�astnì š�astná 

Marta Kubišová…

Roztoky mohly 23. záøí vidìt a slyšet tuto legendární 

zpìvaèku vùbec 

poprvé.

(,,Slavná“ je sice 

o b d i v u h o d n é ,  

závist vzbuzující, 

leè v tomto pøípadì 

pøíliš plytké slovo.) 

Marta Kubišová se 

jakýmsi kývnutím 

nevypoèitatelného 

osudu stala mimo-

dìk živým symbo-

lem osudu tohoto 

n á r o d a .  ( Ž e  

pøeháním? Ale  

k d e ž e .  C h á p u  

v š a k ,  ž e  è a s  

všechno smaže, 

lidská pamì� má 

sebezáchovnou 

tendenci vytìsnit nepøíjemné zážitky, zvláštì ty s tragickými 

následky a tak na fakt, že 21. srpen 1968 zmìnil – ne-li znièil 

– život tøí generací, vìtšina lidí radìji ani nevzpomene. Já 

bohužel ano. Kdyby vám bylo témìø 23 let a vzbudilo vás – v 

tehdejším øídkém leteckém provozu typu: 4-5 letadel dennì a 

dost! – v této kruté noci nepøetržité mruèení ,,leteckého 

mostu“ navigovaného èeskými estébáky ve službách KGB a 

navážející na ruzyòské letištì tìžkou vojenskou techniku, 

zatímco se pøes severní, východní, západní i jižní hranièní 

pøechody valily tankové divize ,,spøátelených armád“…, taky 

byste jen tak nezapomnìli. Ale jak s tím souvisí Marta 

Kubišová?)

Ironií osudu, ba jeho køiklavým výsmìchem je fakt, že vùbec 

nijak. Ani neøídila ozbrojenou protiokupaèní jednotku, 

neøídila ,,ilegální“ vysílání rozhlasu èi televize, ani nenavrhla 

parlamentu zákon o okamžitém odchodu okupaèních vojsk 

atd., atd., atd….

,, Jenom“ nazpívala ,,Modlitbu“ autorù J. Brabce a P. Rady, 

kterou si – bùhví proè- vybral tento národ  za ,,vlajkovou 

loï“ protiokupaèního odporu, aè ani dnes (po 28 letech) 

nechápu, èím mohla tato píseò ,,ohrozit“ velmoc  ( SSSR) 

zalehnuvší tehdy svým ocelovým zadkem pùl svìta?

,,A� mír dál zùstává s touto krajinou, zloba, závist, záš�, 

strach a svár, ty a� pominou“. Vidíte v tom nìjakou 

zavrženíhodnou ,,zradu“, nìjaký odpor proti tehdejšímu 

režimu? Ani následná citace v textu parafrázující výrok J. A. 

Komenského to být nemùže.

Soudní proces, kde žalující stranu reprezentoval tehdejší 

øeditel Pragokoncertu vybavený veškerou ,,pøízní“ všech 

tehdy existujících mocenských orgánù normalizaèních let 

komunistického státu, proti bezmocné zpìvaèce, skonèil pro 

režim neèekaným fiaskem.

Psal se rok 1970 a jistý ,,malý velký muž“, oscarový laureát 

Václav Neckáø oznaèil dùkazní bøemeno, tj. porno-fotografie 

se zpìvaèkou za podvrh, falzifikát. A bylo po soudu. Tím 

zaèala Václavova mnohaletá kalvárie, zakonèená letošním 

,,odhalením“ mladých investigativcù, oznaèivším V.N. za 

agenta StB.

Tak svìt odplácí. Každé dobro je po zásluze potrestáno.

A vlastní recitál? Je jasné, že vytáhnout z kapsy jakési 

recenzentské, kritické ,,pravítko“ a ,,zmìøit“ to co vidíte a 

slyšíte, se jaksi nehodí.

Když jsem mìl tu èest stát v listopadu 1989 vedle paní 

Kubišové na balkonu Melantrichu a slyšel jí po devatenácti 

letech zákazu opìt zpívat ,,Modlitbu“ a hymnu, vidìl jsem 

desetitisíce lidí plakat. A teï nìco pište!

Vra�me se do kongresového sálu hotelu Akademic. Vidìli 

jsme zpìvaèku, která není jen obdivovaným heslem ve 

slovníku osobností. Poøád totiž skvìle zpívá. Témbr jejího 

hlasu je neopakovatelný zážitek a všechny souèasné hvìzdy 

i hvìzdièky nemají nadìji.

Paní M. K. je totiž NÌKDO. Zpívá s lehkostí a samozøejmostí, 

jako když teèe øeka. Má neuvìøitelné pøirozené vibráto, 

s ohromnou amplitudou, která ovšem nepøekroèí hranice 

vkusu!

Když slyšíte onu plejádu hitù, kterou vám interpret s lehkostí 

podává, aniž by se pøedvádìl, ,,trpìl“ èi potil, pochopíte co je 

to talent. Písnì Dobrodružství s Bohem panem, 

Depeše,Dennì èekám,Lampa, Ring-o-ding atp. budou patøit 

do zlatého fondu èeské hudby, a� chceme, èi nikoliv.

Pan øeditel M.Hein ví i beze mne, že název ,,recital“ je 

zavádìjící. Recital to není. Je to prostì pøátelské posezení 

s legendou, ostatnì intimní prostor Divadla Ungelt, kde 

pøedstavení vzniklo, ani nic jiného neumožòuje. Panu øediteli 

patøí nehynoucí zásluha, že toto pøedstavení uvedl v život, 

nebo� si nedovedu paní M. K. pøedstavit v ,,zajetí“ tzv. 

producentù èeských muzikálových scén. Je ovšem velice 

obtížné takové pøedstavení uvádìt, nebo� ,,tanèíte“ na hranì 

žiletky…

Z tria excelentních klavíristù, kteøí støídavì Martu Kubišovou 

doprovázejí, pøijel tentokrát Pavel Vìtrovec. Kapelník 

K. Gotta hraje již tøicet let virtuóznì a bezchybnì, ale 

v pøedstavení, kde se støídají playbacky s živým klavírním 

doprovodem, je vyvolaná podvìdomá snaha nahradit na 

klaviatuøe ,,celý symfoòák“ neproveditelná. Øíká se, že ,,na 

to nemìl“ ani Mozart.

Jedna jediná vìc je (alespoò pro mne) naprosto 

nepochopitelná. Pøed r. 1970 mìla M. K. pøinejmenším 

padesát písní, které by svou kvalitou prošly sítem historie. Po 

r. 1990 však neznám jedinou. Vy ano?

Vím, že mnozí kmenoví autoøi vytváøející kdysi repertoár M. K. 

už nejsou mezi námi, ale nevìøím tomu, že by dnes nebylo 

možné napsat paní M. K. nové, stejnì kvalitní písnì….

A co na závìr? Rád konstatuji, že jsem v nabitém sále hotelu 

Akademic zažil spontánní ovace patøící všem tøem 

úèinkujícím, zvláštì pak (pánové prominou), Martì Kubišové.

Ladislav Kantor
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Trochu chladnìjší ,  a le pod 

støechou

Druhý roèník festivalu Pøemyslovská divadelní orba se 

pøesunul do královského mìsta Slaný a namísto stanù 

byla pøístøeším pro úèinkující kamenná divadla. 

Rozhodnutí to bylo výsostnì praktické (i když v hlavní dny 

festivalu, 21.-23. záøí, by poèasí umožnilo klidnì i 

otevøenou scénu), jen celkový dojem byl trochu chladnìjší.

Poprvé jsem si to uvìdomil pøi slavnostním zahájení, na 

které bezprostøednì navazovalo sólové pøedstavení Anny 

Polívkové Mademoiselle Malinová. Do prostorného a 

vysokého sálu slánského mìstského divadla našlo cestu 

sotva pìt desítek lidí a i ty slavnostní úvodní proslovy 

vyznìly tak trochu do 

prázdna...

Další hry mìly na-

štìstí návštìvnost 

pøece jen lepší, by� 

ani nová Besídka 

divadla Sklep nebyla 

úplnì vyprodaná. 

Inu, mírné zklamání 

z patnáctitisícového 

mìs ta ,  a le  t aky 

pouèení. Bez tradice 

se dveøe z tìžka 

otevírají a diváci 

navyklí na „své kusy“ 

j e n  p o m a l u  p ø i -

cházejí na chu� jiným. 

Oba koncerty, jak v 

Lid icích u Otrub 

(smíšený sbor By-

zantion), tak v kapli 

piar ist ické koleje 

(Komorní orchestr 

Dvoøákova kraje), 

které už svou historii 

v místì mají, byly 

naproti tomu hrou na 

jistotu.

A možná vùbec ne li 

n e j l e p š í m ,  p a k  

rozhodnì nejspon-

t ánnì j š ím d í l em 

p r o g r a m u  b y l a  

sobotní show na 

M a s a r y k o v ì  

námìstí. Roztoètí 

žongléøi Mix Trix a 

i m p r o v i z o v a n á  

kapela, nádherné poèasí a zájem kolemjdoucích. Bez 

formalit, spoleèenských oblekù, prostì zábava pro 

všechny.

Nastal èas bilancování, sèítání pokladnièky a plánù na rok 

pøíští. Pouèeni tím, že neradno objevovat nové svìty, 

povedou kroky divadelních Pøemyslovcù patrnì tam, kde 

se muzice i divadlu pár let už také dobøe daøí – do údolí 

Zákolanského potoka, do Kovár, Zákolan a Otvovic.

Roèník druhý skonèil, nech� žije ten tøetí. Díky všem, kteøí 

pøispìli k Pøedivu 2007, poøadatelùm z královského mìsta 

a Pøemyslovských støedních Èech, díky Støedoèeskému 

kraji, ÈSOB – a samozøejmì všem, kteøí svým kumštem 

pøišli do Slaného rozdávat radost.

J.Huk, V.Vytiska
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Roztocké øemeslnické trhy 
(Fotoreportáž Stanislava Marušáka)

Letošní 2. roèník,který jste mohli navštívit 22. 9. na Tyršovì 

námìstí, pøinesl opravdu pestrou podívanou. Øemeslníci, 

výtvarníci, bohatý doprovodný program. Keramici, øezbáøi, 

šperkaøi, stánky s kvalitním obèerstvením, šermíøi, 

historické tance, blues, divadélka, irský step atd. ukazuje, že 

poøadatelé se tentokrát pøipravili víc než dobøe. Už od 10.00 

jste se mohli pobavit, obèerstvit i zakoupit originální dárek. 

Tak za rok nashledanou!
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Kultura na podzim 

Podzimní kulturní a spoleèenskou sezónu jsme zahájili 

9. záøí Dnem pro celou rodinu. Celodenní akce pro 

všechny vìkové skupiny od rodinného malování u kašny 

pod vedením Moniky Lainové a hudebního programu Inky 

Rybáøové pro dìti pøes aranžování kvìtin v podání Jiøího 

Boèka a Jitky Soldánové èi hudební produkci manželù 

Lhotákových až po veèerní poøad Zuzany Bubílkové se 

velmi vydaøily, a to i díky spolupoøádajícímu Rožálku 

a sponzorùm – Kvìtináriu a Monice Lainové. 

O týden pozdìji následoval výteèný koncert skupiny Neøež, 

který pøítomné diváky doslova nadchl. Nejsilnìjším 

záøijovým zážitkem pak bylo nepochybnì vystoupení 

Marty Kubišové – recenzi si mùžete pøeèíst na jiném 

místì v Odrazu.

Co nás èeká dále? Po uzávìrce tohoto èísla se koná 

pøedstavení divadla Ungelt Všechno jen do putyk 

a ženským s Vilmou Cibulkovou a Miroslavem Etzlerem. 

Ve ètvrtek 18. øíjna od 10 hodin se koná v hotelu Academic 

hudební pøedstavení Jaroslava Uhlíøe Hodina zpívání 

ve zvìøinci, které je sice urèeno pøedevším základním a 

mateøským školám, ale rodièe s pøedškolními dìtmi je 

mohou navštívit i individuálnì, pokud si zarezervují lístky 

na tel. 736 524 650.

Vrcholem podzimní sezóny by mohl být koncert 

legendárních sourozencù Ulrychových 21. øíjna.

O týden pozdìji pozveme v nedìli odpoledne dìtské 

diváky na Pohádky kouzelných balónkù, zatímco na 

veèer je pøipravena klasická jednoaktovka A. P. Èechova 

Medvìd, kterou možná znáte z televizního zpracování 

s Janem Werichem a Stellou Zázvorkovou.

Na zaèátku listopadu – konkrétnì 4.11. - nás èeká další 

lahùdka – vystoupení Jiøího Schmitzera, tentokrát coby 

svérázného písnièkáøe.

A o dalších programech zase pøíštì. Pokud se o nich 

chcete dozvìdìt s pøedstihem, sledujte plakáty nebo 

navštivte .

Již nyní bychom však chtìli upozornit na Den tance 

a pohybu, pøichystaný na sobotu 24.11. Bude to  celkem 

osm hodinových lekcí rùzných pohybových aktivit – tai-èi, 

africké tance, step, bodydrumming, bøišní tance, power 

jóga, swing, „kocouøí cviky“ - taneèní forma zdravotního 

cvièení. Více informací získáte na výše uvedených 

webových stránkách nebo na tel. 606 893 292.

Tamtéž získáte informace o soutìži, kterou jsme již 

vyhlásili v minulém èísle – soutìž o nejkrásnìjší vánoèní 

stromeèek. Uzávìrka pøihlášek je 20.11.

Na shledanou pøi nìkterých 

z našich akcí se tìší

Vlaïka a Jaroslav Drdovi

KULTURA



25

SPORT

Rozhovor s rozhodèím

Èasto se zúèastòujete nejrùznìjších atletických 

závodù jako rozhodèí. Jakého významného mítinku 

jste se v poslední dobì zúèastnil? 

Zeptala jsem se pøedsedy oddílu atletiky a zároveò 

starosty TJ Sokol Roztoky u Prahy  ing. Jaromíra 

Prokeše.

Jeden z významných, kterého jsem se zúèastnil, byl TNT 

Fortuna – mezinárodní mítink ve vícebojích na v Kladnì ve 

dnech 19. – 20. 6. 2007. Byl to po mnoha letech první 

závod svého druhu u nás, kde èeští desetibojaøi perfektnì 

rozjeli mítink. Celý mítink byl vysílán pøímým pøenosem ÈT.

Být tam, kde se pøekonávají rekordy, zvláštì 

v blízkosti Romana Šebrleho a Tomáše Dvoøáka, 

musel být neopakovatelný zážitek. U jaké disciplíny 

jste byl?

Moje úèast byla u všech mužských disciplín jako vrchník. 

(Vrchník øídí èinnost všech rozhodèích u jednotlivých 

disciplín). K velké úèasti závodníkù i divákù také pøispìlo 

pìkné letní poèasí a rozhodnì bylo na co se dívat.

Co je zapotøebí, abyste mohl vykonávat funkci 

rozhodèího?

Úèast na tìchto závodech je pro rozhodèí min. 

I. kvalifikaèní tøídy. Nejnižší kvalifikaèní tøída III. mùže být 

od 18ti let. 

Moje nynìjší zaøazení je ústøední rozhodèí, tzn. mùžu 

rozhodovat na všech atletických závodech celostátních 

(extraliga, mistr. ÈR) a mezinárodních v celé ÈR.

Kromì toho jsem také krajský instruktor, který má ve své 

náplni pøednáškovou a zkušební èinnost z pravidel atletiky 

pro rozhodèí III. a II.kvalifikaèní tøídy.

Èlenem oddílu atletiky jsem od r. 1968 (døíve Slovan 

Roztoky). Bývalo zvykem v roztocké atletice, aby každý 

závodník byl zároveò i rozhodèí. Já jím jsem od r. 1969.

Stojíme uprostøed roztockého stadionu St. Jung-

wirtha. Není Vám trochu líto, že nejvìtší stadion na  

okr.  Praha  – západ není využíván k podobným 

mítinkùm, èi závodùm?

Jistì ano, jeho výhodná poloha v centru mìsta i dopravní 

dostupnost by byla urèitì dùvodem k zorganizování 

podobných závodù. Ale rozhlédnìte se kolem sebe, nikdo 

už nezávodí, kromì školních dìtí, na škvárové dráze! 

Proto výbor TJ Sokol Roztoky u Prahy usiluje o získání 

dotace na celkovou rekonstrukci lehkoatletické dráhy 

s umìlým povrchem a pøilehlými sektory. Rozhodnì celý 

sportovní areál plánujeme využít, kromì souèasných 

sportovních oddílù, také pro volnoèasové aktivity našich 

roztockých obèanù. Napø. vybudováním  in-line dráhy (pro 

koleèkové bruslaøe) kolem celého oválu, další kurt pro  

beach volejbal, místa pro petanque (francouzská spole-

èenská hra – koulená, pro všechny vìkové kategorie), 

kroket, freesbe (létající talíø), umìlou horolezeckou stìnu 

èi dìtského koutku s prùlezkami. Ale toto už je výhled 

hodnì do budoucnosti: tenisové kurty èi víceúèelové 

høištì kryté v zimním období nafukovací halou 

s vytápìním.

Dìkuji za rozhovor a pøeji mnoho sportovních zážitkù 

i úspìchù k získání potøebných finanèních prostøedkù na 

rekonstrukci stadionu.

Otázky kladla: Renáta Koláøová

Fotbalový podzim 2007

Fotbalový podzim se nám rozjel na plné obrátky 

a reprezentanti roztocké kopané všech kategorií již mají 

za sebou polovinu podzimní èásti svých soutìží. Zatím 

nejlépe si vedou žáci, kteøí pøekvapivì vedou okresní 

pøebor, v nìmž jsou navíc nováèkem. 

První vítìzná utkání jim dodala patøièné sebevìdomí 
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a hlavnì zjištìní, že i v této soutìži se mohou mìøit 

s kterýmkoli soupeøem jako rovný s rovným. Doufejme, že 

povedený zaèátek žáci potvrdí i ve zbývajících zápasech 

podzimní èásti.

Roztocké „áèko“ zatím støídá dobré chvilky s horšími, ale 

protože ani soupeøi nijak neoslòují je dvoubodová ztráta 

na èelo tabulky velice pøíznivá. Zatím to vypadá, že soutìž 

bude stejnì jako vloni velmi vyrovnaná a na postup mùže 

myslet hned nìkolik týmù. Nepøíznivým zjištìním je fakt, 

že „nedobytná roztocká tvrz“, ze které protivníci vozili 

body jen velmi tìžko, je minulostí.

Naopak na soupeøových trávnících mají zatím naši 

fotbalisté stoprocentní bilanci. Velkou devízou letošní 

sezóny je pomìrnì široký a vyrovnaný kádr, který by mohl 

být jazýèkem na postupových vahách. Ale to ještì pøíliš 

pøedbíháme dobu. Prozatím popøejeme našemu „A 

mužstvu“ a� si ve zbytku podzimu vytvoøí co nejpøíznivìjší 

pozici pøed jarními odvetami a hlavnì znovu získat povìst 

„domácí tvrze“, odkud se body vozit nebudou.

Dorostenci doufejme pøekonali nejvìtší krizi, kdy jim hrozil 

rozpad a odhlášení ze soutìže. Paradoxnì v dobì, kdy 

mìli hrát o èelo tabulky, se nescházeli a prohrávali. 

Situace vyvrcholila zápasem v Horomìøicích, kdy 

dorostenci k utkání vùbec neodjeli. To bylo poslední 

kapkou pro trenéra Žáèka, který se tak po ètyøech 

zápasech vzdal funkce. Ani k následnému utkání 

v Holubicích se dorostenci nesešli v plném poètu, ale pod 

hrozbou vylouèení ze soutìže nakonec zápas v devíti 

stateènì odehráli a vybojovali bod. V posledním utkání 

s Libèicemi již mužstvo vedl pan Josef Kysela a odbyl si 

vítìznou premiéru. Vìøme, že se podaøí roztocký dorost 

zachránit a ve zbytku podzimu ho i výsledkovì vrátit tam 

kam patøí. 

Muži / III.tøída - skupina B

3.kolo (1.9.2007) 

SK Roztoky  - Sokol Tuchomìøice „B“ 0: 0   

4.kolo (8.9.2007)

SK Roztoky  -  Sokol Zbuzany 2: 1   (1: 0)

Branky Roztok: 2x Martin Èížek 

5.kolo (15.9.2007) 

Sokol Knìževes  - SK Roztoky 1: 5   (0: 1) 

Branky Roztok: 3x Èížek Martin,  1x Král Václav a Šturm 

Zdenìk 

6.kolo (22.9.2007)  

SK Roztoky  -  SK Tøebotov 0: 0 

7.kolo (29.9.2007)  

Sokol ÈOS Støedokluky -  SK Roztoky 2: 4   (2: 1) 

Branky Roztok: Koláø Jan, Èížek Martin, Rod David, Král 

Václav  

Tabulka po 7.kole

Dorost / okresní soutìž – skupina C

6.kolo (22.9.2007)

Sokol Holubice - SK Roztoky                1: 1     (1: 0)

Branka Roztok: Moravec Petr

7.kolo (29.9.2007)

SK Roztoky  -  AFK Libèice                   3: 0     (2: 0)

Branky Roztok: 2x Valík Luboš, 1x Boroš Benedikt

Žáci / okresní pøebor 

4.kolo (23.9.2007)

Sokol Mníšek  p. Brdy  -  SK Roztoky  0: 5     (0: 3)

Branky Roztok: 3x Kotai Zdenìk, 2x Hodan Richard

5.kolo (30.9.2007)

SK Roztoky  -  Štìchovice                    2: 1     (1: 0)

Branky Roztok: Kotai Zdenìk, Hodan Richard

Pøípravka / okresní soutìž 

4.kolo (23.9.2007)

SK Roztoky – SK Èernošice               6: 1       (3: 1)

Branky Roztok: 2x Brodský Filip, Fámìra Martin a 

Š�astný Michal

5.kolo (30.9.2007)

Sokol Èervený Újezd  -  SK Roztoky   0: 3 kontumaènì

Domácí pouze ve ètyøech

Pøijïte nás povzbudit !!!

„A mužstvo“

20.10.07-15:30 hod.  SK Roztoky - Sokol Kosoø

03.11.07-14:00 hod.  SK Roztoky - Sokol Dobrovíz

„Dorost“

20.10.07-10:15 hod. SK Roztoky - Sokol Hostivice

27.10.07-10:15 hod. SK Roztoky - Sokol Èervený 

Újezd

03.11.07-10:15 hod. SK Roztoky - AFK Horomìøice

10.11.07-10:15 hod. SK Roztoky - Sokol Holubice

Podrobnosti k odehraným utkáním, aktuální informace 

a zajímavosti z roztocké kopané mùžete najít na našich 

webových stránkách www.skroztoky.cz

Martin Rambousek



si vyrobili pohledy, se kterými jsme si udìlali 6km dlouhý 

výlet k poštovní schránce. Opìt jsme pekli hady, mìli 

karneval i lampionový prùvod, diplomy i perníkové medaile. 

Každé dopoledne jsme si ve výtvarné dílnièce vyrobili 

krásné vìci na památku a zacvièili si. Po veèerním nástupu 

jsme se tìšili na miniaerobik. 

K loòskému výrazu „akutní kakání“, letos pøibylo „akutní 

èùrání“ a „za ty prachy si to užiju“ a „to je taky v cenì“.

Moc ráda bych podìkovala: Kláøe Šturmové (KB), Kvìtì 

Bezdìkové (ÈS), Hance Kalinové (Pepsi), Lucce 

Hlaváèkové, Petru Svobodovi, Martinu Koøínkovi (Astron) 

a Ivanu Kratochvílovi (KaS) za drobné reklamní pøedmìty 

a sladkosti, které se nám hodili do tomboly a do balíèkù 

s dáreèky pod pravý Loupežnický vánoèní stromek.

MINIBAZÁREK

Na nedìli 23. záøí jsme již letos po druhé zorganizovali 

MINIBAZÁREK. Celkem pøišlo 50 lidí, kteøí pøispìli na 

nákup náèiní do hodin cvièení s dìtmi. Všem zúèastnìným 

tímto dìkuji.

Od øíjna je v TJ nové cvièení: JÓGA PRO ZAÈÁTEÈNÍKY. 

Bude vždy v úterý od 9-10 h v sokolovnì. S sebou si 

pøineste deku a tìší se na Vás cvièitelka Kateøina 

Kabešová.

ZMÌNA - cvièení oddílu Rodièù a dìtí (pro dìti od 3-5 let) se 

rozdìlilo do dvou skupin. Od 15-16h a 16-17h. 

UPOZORNÌNÍ – dopolední cvièení Rodièù s dìtmi od 

2-4 let na gymbalonech je OBSAZENÉ. A je opravdu jen 

pro dìti, kterým již byly 2 roky.

Hodiny na tato dopolední cvièení máme jen díky ochotì 

p. øeditelky ZŠ J. Barešové a p. zástupkyni A. Gabalové, 

pøizpùsobit rozvrh TV ve škole a se Sokolem.

Martina Sasková
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Letní tábor s Rumcajsem, 

Mankou a Cipískem

I na letošní srpen jsem se cvièitelkou Terezou Koøínkovou 

opìt pøipravila tábor pro rodièe s dìtmi. Tentokrát jsme se 

ve dvou turnusech úèastnily Cipískovy olympiády, 

Rumcajsovy stezky odvahy, byli jsme na pouti v lese 

Øáholci a za vysoutìžené penízky „øáholce“ jsme si v 

krámku u Manky nakoupili plno úžasných vìcí. I letos jsme 
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3. roèník Roztocké vydry

Dne 29. 9. 2007 jako v pøedešlých letech uspoøádal 

Feeder team Roztoky ve spolupráci s MO ÈRS Roztoky 

velmi oblíbený rybáøský závod Roztocká vydra, urèený 

pøedevším pro rybáøe z Roztok a blízkého okolí.  Celkem 

se sešlo 25 závodníkù. Za vcelku pøijatelného podzimního 

poèasí se utkaly ve volné rybolovné technice o krásné 

poháry a vìcné ceny, ale pøedevším o titul Roztocké vydry 

2007. Jako vždy, byla organizace, vèetnì obèerstvení, 

pøipravena na jednièku a nic nezabránilo soutìžícím 

strávit krásný, leè vìtrný den na rybách. Samostatnou 

kapitolou Roztocké vydry je soutìž tìch nejmenších, kvùli 

kterým tato akce pøed tøemi lety vùbec vznikla. Dìtí se 

ráno pøed losováním sešlo 9. Nejmladší úèastnicí se stala 

teprve ètyøletá Kristýnka Konopásková, která pod 

vedením svého tatínka nezùstala bez ryby a nechala za 

sebou i dospìlé závodníky.

Celý den probíhal ve velmi pøátelské duchu a všichni si 

sobotní, lehce sportovní vycházku k vodì, užili i pøes to, že 

tentokrát ryby opravdu NEBRALY. 

Po konci druhého kola následovalo slavnostní vyhlášení 

tìch, kterým se letos daøilo nejvíce obelstít pøechytralé 

ryby.

Celkové poøadí:

1. novopeèený tatínek Roman Bartoò – gratulujeme 

nejen k vítìzství, ale také k narození dcery 

a pøejeme hodnì zdraví malièké i mamince.

2. Petr Bromovský

3. Lubomír Valík

4. Michal Brosch

5. Martin Šedivý

Celkové poøadí v kategorii dìtí :

1. Martin Šedivý

2. Vojta Novotný

3. Adéla Kabrhelová

4. Kristýnka Konopásková

5. Linda Vovsová

6. Radek Brejla jun.

Filip Kabrhel

Elen Vovsová

Radek Voves

Závìrem je mojí milou povinností podìkovat všem, kteøí 

se na celém prùbìhu akce podíleli. MO ÈRS – Roztoky 

a všem závodníkùm za jejich fair-play pøístup a šetrné 

zacházení s rybou. V neposlední øadì patøí náš velký dík 

všem sponzorùm:

Stavební firma Mareš & Klíma s.r.o.

Kontejnery Kazimour

Cukrárna Èajovna Rùžový slon

Truhláøství Pešek - Fischer

Restaurace Ajmovka

a Posezení u Šranìk za jejich pøistavený stánek 

s obèerstvením.

Ještì jednou gratulujeme vítìzùm, vzdáváme èest 

poraženým. Tìšíme se zase za rok na další roèník 

naší, ale i vaší oblíbené akce, kterou Roztocká vydra 

bezesporu je.

Petrùv zdar Feeder Team Roztoky.

Petr Bromovský

foto: Jana Chržová
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SVAZ POSTIŽENÝCH CIVILIZAÈNÍMI CHOROBAMI 

V ÈR – ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ROZTOKY PROSÍ SVÉ 

ÈLENY, ABY PØEDÁVALI SVÉ NÁMÌTY NA KONÁNÍ 

ZÁJEZDÙ V DALŠÍM OBDOBÍ V KLUBOVNÌ 

O R G A N I Z A C E  N E B O  P A N Í  P A Ø Í Z K O V É  

- TEL: 732 217 507.

Pozvánka
Uèitelský sbor  a spolužáci

ZDŠ 1967/68
dne 20.øíjna 2007

od 18.ti hodin 

v salonku restaurace U Šmucrù

Podìkování p.starostce a MÚ k blahopøáním k životnímu 

jubileu,výroèí sòatku atp.zaslali: Vl. Batìk, J. Cempírková, 

M. Dankovská, V. Dìdiè, J. Hroudová, A. Hejhalová,

J. Šetena, J. Hrubá, J. Mejzr, B. Svobodová, rodièe 

A. Hruškové, M. Koš�ál, manželé Minaøíkovi, L. Oherová, K. 

Pelich, V. Rùžièková, J. Srncová, L. Šindeláøová, 

J. Záveský, V. a Z. Zelenkovi, V. Zimová, M. Zítková.

Dìkuji všem, kteøí se pøišli rozlouèit na poslední cestì 

s mou manželkou, Eliškou Dvornou. František Dvorný.

V letošním roce si pøipomínáme smutná výroèí. Nedožité 

60té narozeniny mého manžela Ivana Kašpárka-zemøel 

v 36 letech na rakovinu. Nedožité 35té narozeniny mého 

syna Ivana Kašpárka-tragicky zahynul v 32 letech. Za 

vzpomínku dìkuje M. Kašpárková.

Velice dìkuji panu Davidovi Jánskému, Pavlovi Janákovi 

(èlenùm Sboru dobrovolných hasièù ) a panu Adolfovi 

Balabánovi za odstranìní a likvidaci vosího hnízda 

z našeho rodinného domu. Vosy neohrožovaly jen naše 

dìti, ale také lidi žijící v blízkém okolí a kolemjdoucí. Akce 

nebyla jednoduchá, po odstranìni døevených palubek 

(kam vosy zalétaly), jsme objevili vosí hnízdo 

o prùmìru asi 50 cm! Vosy byly velice agresivní a akce, 

která trvala 2 a pùl hodiny, se neobešla bez nespoèetných 

bodnutí!!!  Jsem ráda, že se v našem mìstì najdou lidé, 

kteøí si v tomto hektickém životì najdou èas a pomohou ve 

svém volném èase. 

Petra Bellová

Výlet na kolech 

se Sokolem 

V sobotu 22. záøí jsme se sešli 

u pøívozu a pøejeli pøívozem øeku. 

Vyšlapali jsme kopec a dojeli na 

námìstí v Klecanech. Byly zde 

oslavy obce, kde jsme si i my dìti 

stihly zasoutìžit. Potom jsme navštívili 

místní faru, kde žil spisovatel Václav Beneš Tøebízský. 

Pan páter Pata nám o nìm hezky vyprávìl. Po té jsme sedli 

na kola a jeli do Máslovic,do Muzea másla. Potom jsme 

sjeli prudký kopec k Vltavì, kde jsme si dali obìd. Nìkteøí 

ještì pokraèovali delší trasou a my  jeli z Libèic zpìt vlakem. 

Byl to moc pìkný výlet.   

napsala: Lucie Tùmová, tøída 4.A

více foto:  http://sokol-roztoky.czechian.net
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Soukromá inzerce
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Prodám lednici se samostatným mrazákem nahoøe 

(objem 200 litrù/70 litrù), zn. Indesit,  plnì funkèní, bílá, 

cena 1000 Kè. Telefon 603 459 813

Hledám paní na úklid RD v Roztokách cca 1xtýdnì 

5 hodin. Tel: 777666992

Prodám levnì vlašské oøechy, letošní a loòské. 

Tel.: 233354058.

Hledám asistenta k 7-mi letému chlapci s autismem, 

dennì od pondìlí do pátku od 12-15 hod. do mateøské 

školky v Arabské ul. na Praze 6. Kontakt: K. Straková,

tel. 737806368.

Èínský chocholatý pes – nahatá štìòátka s PP, 2 kluci + 

holka, odèerveni, oèkováni, tetováni k odbìru: zaèátek 

øíjna. Více informací na www.roztockahvezda.estranky.cz 

nebo tel.: 723 962 400.

Hledám paní na hlídání tøímìsíèního dítìte cca 2xtýdnì. 

Tel: 777666992

Pronajmu zrekonstruovaný byt 2+k.k.,48m2 v Roztokách. 

Nájem 9000,-kè +poplatky.Tel:775942964

Prodám rohovou rozkládací sedaèku s úložným prostorem, 

barva tmavì modrá se vzorem. 

Cena 6.000 Kè. Tel.: 233354058.

Douèím èeský jazyk, pøipravím k pøijímacím zkouškám 

na støední školy. Kvalifikovaná uèitelka. Tel. 737734761.“

Hledám zdìnou garáž k pronájmu/koupi v Olbrachtovì 

ulici a pøilehlém okolí. Tel. 602 649 222, 

e-mail: pad@vera.cz

Hledám paní na úklid nového rodinného domku 

V Solníkách, jednou týdnì.

Prodám šicí stroj Husqvarna Vanesa typ 5710. 

Tel.: 220 912 043

Hledáme paní na hlídání 4-letého dítìte v Žalovì. 

Tel.: 731 532 644

Hledám èlovìka, který by odstraòoval drobné závady 

v domì v Roztokách – pøíležitostnì. 

Tel: 602 878 084, 233 910 033

Daruji k podzimní výsadbì cca 1m vysoký stromek javoru 

mléè, který si je možno vyrýt kterýkoliv den. Domanský Fr., 

Palackého 758, Tel.: 220 910 742

Vèelí med pøímo od vèelaøe obdržíte na adrese 

Vidimova 607, Roztoky. Vhodné pøedem zavolat, 

tel. 220 911 665, nejlépe veèer.

Nabízíme pronájem bytu 2+k.k. Novì zrekonstruovaný 

v Roztokách. Cena 8.000,- + poplatky. 

Volejte 602 842 964.

2Koupím stavební pozemek v Roztokách 800-1000 m . 

Nejlépe zasí�ovný a ve stávající zastavbì, ihned 

k odkupu. Kontakty: novotna.daniela@seznam.cz, 

604 361 411.

´Prodám plynová kamna BETA 3 (3kW), termostat, zemní 

plyn, odtah pøes zeï. 2ks, cena za kus 2000,-Kè, prodej 

i jednotlivì. Tel. 220 910 216.

Hledám spolehlivou pani na hlídání roèní holèièky 

v Roztokách. Potøebujeme hlídáni od ledna, 7 hodin 

dennì. Odmìna dohodou. Telefon 777 848441

Pøenechám zdarma (pouze za odvoz) 1) pìkný, velmi 

zachovalý sekretáø z padesátých let støednì hnìdé barvy. 

Má mnoho úložného prostoru, velký skleník + bar 

2) válendu (barva pøírodní lesk) se tøemi žínìnými 

matracemi. Tel: 220911781, mob: 721839878

Prodám okrasné thùje (modré) 1,5 až 2m. Tel 220911762

Mladá rodina s dvojèaty shání byt (i starší, nebo 

k rekonstrukci) do 2 mil.Kè. Tel : 721 865 394

Koupím byt v Roztokách, Žalovì nebo okolí. 

Tel:736 674 553

Koupím domek nebo pozemek v Roztokách, Žalovì 

a okolí. Tel:605 106 350

Koupím zahrádku na chatku (možno i v kolonii) 

v Roztokách, Žalovì i okolí. Tel:603 705 944

Prodám zahrádku na chatku v Roztokách, Žalovì 

na pìkném místì. Tel: 739 932 330

Pronajmu èást zaøízené kanceláøe u metra Hradèanská 

nìkomu kdo dìlá napø.úèetnictví, právní služby atd. za 

3500,-Kè/mìsíènì. Tel. 736 674 553

Svobodná VŠ 25 let, hledá doèasný pronájem, podnájem 

s vlastním sociálním zaøízením. Nejradìji v rod. domku 

se zahradou. Tel. 776 048 536. 220912238

Prodám zánovní celokožené holinky, velikost è.42, vhodné 

pro myslivost nebo jezdectví, cena dohodnou. 

Tel. 220910721

V Roztokách ul. Tøebízského v zahrádkáøské osadì 

pøenechám zahrádku a skleník. Tel. 724 219 113

Pronajmu dùm jako ubytovnu. Volejte veèer 220910078

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOUKROMÁ INZERCE



31

nebo dokonce hyper, spíš jen nìco jako mini (odborníci 

na obèanskou vybavenost by øekli, že jsi samoobsluhou 

pro menší sídlištì), takový náš albertík. 

Obavy z tvého pøíchodu byly zjevné. Existuje totiž 

rozšíøený mediální názor, že prodejny podobného typu, 

patøící do systému nadnárodních prodejních øetìzcù, 

drobné živnostenské prodejny v okolí se sortimentem 

stejným nebo blízkým v dohledné dobì zlikvidují a ty 

zaniknou.  Nemohou prý konkurovat nízkým cenám, 

rozšíøené nabídce, vlastní výrobì a novým službám. A� si 

radìji hledají jiné místo na trhu, tøeba prodávání 

sklenìných kulièek. Samozøejmì po stech dnech hájení, 

na které má nárok každý nový subjekt, dokonce i vláda. Ale 

pak, až se to rozjede ....

Budou to asi fámy. Ètyøicetiletá samoobsluha na nejširší 

mìstské ulici ještì pøed tvým pøíchodem zúžila sortiment 

a snížila ceny, ale dnes se po roce vrací do pùvodních 

kolejí. Obchùdek s optimisticky znìjícím pouštním 

názvem, který má na tvou hmotu výhled z jediných dveøí, 

které má, si taky nedìlá starosti. Ví, že minimálnì v èase, 

který potøebuje k zúètování nákupu, tì asi tak desetkrát 

pøedhoní. A malé øeznictví a uzenáøství, které se doslova 

krèí ve tvém stínu a jehož prodejní plocha je menší, než 

tvùj vyhrazený prostor pro nákupní vozíky ve vstupním 

vestibulu? Tam si dovolili investovat do rekonstrukce spolu 

s nabídkou služeb, do té doby v Roztokách neobvyklých. 

Za chvíli si tam jdu pro teplou svaèinku.

Nemá význam zde uvádìt, co jsi se za rok nenauèil, 

albertíku. Staèí navštívit diskusní fórum na internetových 

stránkách mìsta, kde je podrobností víc než dost. 

Dokonce tì tam nìkdo i chválil, i když už nevím proè 

a nemohu to mezi ostatními pøevládajícími názory najít. 

Jsi vùbec konkurence, Alberte?

Stan Marušák

Líbí se vám zelená džungle?

Mìl jsem nìjaké divné léto, takové pracovní, a tak jsem ani 

do Tichého údolí skoro nezašel. Naposled jsem putoval od 

Statenic nìkdy ve vrcholícím èervencovém létì, vyprahlou, 

skoro sežehlou krajinou – a pak na konci záøí.

Neuvìøitelná promìna! Huòatá tráva, mechy hustì 

porostlé stromy, potok plný vody, kolem dokola bujely 

houby, prastaré jablonì nesly úrodu dnes už 

nepìstovaných odrùd zimních jablek, v dolním, napùl 

vypuštìném únìtickém rybníku vyrostl brèálovì zelený 

rákos... Vnikl jsem pøes chomáèe mokré trávy pár desítek 

metrù dovnitø na velkou louku na kraji Velkého háje 

a vzpomínal, jak to tu kdysi vypadalo. Dvacet, tøicet let 

nazpátek. Kolik zelenì tu pøibylo, jak se celý ten døíve 

donekoneèna rozevøený prostor zúžil, jak nepøítomnost 

lidských rukou pøiblížila kus zemì jejímu prapùvodnímu 

stavu.

Asi popudím všechny obdivovate le nádhernì 

udržovaných zámeckých parkù a mìstských zahrad, asi si 

znepøátelím všechny vyznavaèe vzornì vysypaných 

a udržovaných turistických stezek, ale zrovna tady, 

v tìsném sousedství metropole a bujících satelitních mìst 

mi ten kus nefalšované, zelené džungle nìjak nevadí. 

Jistì, bylo by velice potøeba odstranit pár desítek 

padajících a chodce ohrožujících stromù (aby nevznikly 

pochybnosti, oba háje jsou v držení soukromého 

vlastníka), možná upravit tìch pár bahnitých míst na jinak 

obdivuhodnì vysychající a propustné cihlové cestì od 

Únìtic kolem lomu a Spáleného mlýna k Maxmiliánce – a 

urèitì by si zasluhoval lepší podoby samotný konec háje, 

okolí Maxmiliánky, koliby, kdysi centrum turistického 

života i roztockých oslav. Ale jinak bych do toho kusu 

pøírody nezasahoval. Pro èlovìka dennì šlapajícího 

pražskou dlažbu a asfalt je to balzám.

Tak co, líbí se vám cesta do Únìtic v té 

dnešní zarostlé podobì, anebo byste 

radìji chtìli vzorné cesty a zeleò 

udržovanou lidskou rukou?

Jaroslav Huk

Alberte, Alberte ...

už jsi tu dlouho, celý rok. Vstoupil jsi pøímo 

do støedu mìsta s odvahou pionýra, ne 

toho s èerveným šátkem, ale prùkopníka a 

prùzkumníka z cizích krajù, který jde 

odvážnì do neznámého prostøedí. Do 

malomìstského prostøedí Roztok se totiž 

dlouhých šestnáct let neodvážil vstoupit 

žádný majnlík, bilík, lidlík nebo tøeba 

penník. Ne že by tvùj mááárket byl super 

KOMENTÁØE, POLEMIKY, DISKUZE
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Braòme úèinnìji životní 

prostøedí v Roztokách.

Jak dokazují výsledky celoevropského výzkumu Institutu 

pro alergii UCB, poznatky lékaøù v Èeské republice i u nás 

v Roztokách, pøibývá neustále poèet obèanù, zejména dìtí, 

trpících rùznými alergiemi. Pøevažují alergická 

onemocnìní respiraèní – dýchací, rýmová, kožní 

a alergické prùduškové astma.

Roztoky byly v minulosti oblíbenou rekreaèní oblastí 

obyvatel Prahy, a to právì pro krásu okolní pøírody a èistotu 

prostøedí. Podle mého soudu i v souèasné dobì mìstské 

orgány pøijaly øadu opatøení k ochranì zdravého životního 

prostøedí. Zásluhu na tom má i pøevážná èást obèanù, kteøí 

pøíkladnì peèují o své zahrádky a okolí bytových domù. 

Mìsto je vybaveno „popelnicemi“ a týdnì je provádìn svoz 

smìsného domovního odpadu. Všichni obèané mohou 

využívat, po mìstì rozmístìné, kontejnery na tøídìný 

odpad, pravidelný kontejnerový svoz biologického odpadu, 

dvakrát roènì svoz velkoobjemového a chemického 

odpadu a železného šrotu. Prakticky celoroènì je 

pøístupný „Sbìrný dvùr“ Technických služeb kam je možné 

odvézt i drobný stavební odpad, vyøazené domácí 

spotøebièe, nábytek i pneumatiky.

To vše jsou pro nás obèany již samozøejmé vymoženosti, 

které nám návštìvníci z jiných obcí a mìst èasto a právem 

závidí, vymoženosti, které by mìly vést k tomu, aby naše 

mìsto bylo bez divokých èerných skládek. 

Uvádím tyto skuteènosti jako protiklad k tomu, jakou hrùzu 

a alergická nebezpeèí pro nás pøedstavují zaplevelené 

stavební ( i nestavební ) plochy V Solníkách, neuvìøitelný 

nepoøádek a hory odpadu v prostoru staveništì Luneta II 

(nad tenisovým areálem v Žalovì), neobdìlávané, 

neseèené a zaplevelené plochy úrodných polí 

obklopujících žalovskou èást „U školky“. Toto vše jsou 

obrovská semeništì agresivních alergenù. Plochy, které 

bohužel obk lopuj í Roztoky právì z návìtrné 

severozápadní strany, odkud pøevažující vìtry zanesou 

alergeny do celého mìsta.

Uvedené plochy a prostory jsou také semeništìm hmyzu 

vyvolávajícím alergická a jiná onemocnìní – komárù a 

klíš�at, vzdušných alergenù které kromì alergické rýmy 

vyvolávají alergické astma, kožní alergie, nìkdy i šokové 

alergie z bodnutí hmyzem, kousnutí klíštìtem.

Myslím si, že proti tìmto nebezpeèím ohrožujícím naše 

zdraví je tolik diskutovaný zápach z „Penicilinky“ pøeci jen 

zanedbatelný.

Lituji všechny kteøí rádi chodí na procházky do pøírody, a� 

už jsou to maminky s malými dìtmi, dospìláci èi naši 

ètyønozí pøátelé. 

Urèitým zklamáním pro mne byla konzultace s právním 

oddìlením Ministerstva životního prostøedí ( MŽP), které 

s lítostí konstatovalo, že náš právní øád nedává obcím 

právní nástroje aby zasáhly úèinnì proti takovýmto 

nepoøádkùm ohrožujícím životní prostøedí. Orgánem 

státní správy vybaveným potøebnými pravomocemi 

a odbornými pracovníky je podle MŽP Èeská inspekce 

životního prostøedí. Bylo proto doporuèeno obrátit se na 

tento orgán, vyžádat si jejich šetøení a následná nápravná 

opatøení.

Doporuèuji proto Mìstskému úøadu Roztoky a jeho odboru 

životního prostøedí aby se touto situací zabýval. Naše dìti 

a vnouèata i jejich rodièe si to zaslouží.

Hana Reehová

èlenka komise životního prostøedí

Glosa

Pøeèetl jsem si plamennou výzvu pana kolegy Kantora, kde 

nabádá spolky a vùbec všechny na svìtì, aby psali struènì 

a výstižnì, neplýtvali slovy, jinak bude redakèní rada krátit. 

Což o to, s tím by se dalo souhlasit. 

Vedl jsem s minulým (a dosud zjevnì nepøekonaným) 

redaktorem a pøedsedou redakèní rady Jardou Hukem kvùli 

užvanìnosti nìkterých dopisovatelù v minulosti nejednu 

polemiku a vìtšinou prohrával, protože Jaroslav byl (je) 

hodný liberál.

Co mì ale drobet pobavilo, je v kontextu pánì K. výzvy jeho 

èlánek Jak jsme dobyli Øivnáè. Dílko snad roztomilé pro 

tøicítku úèastníkù. Pro mne by bylo užiteèné si ho pøeèíst, 

ale právì v tøetinovém rozsahu!  Nevím, zda podrobný 

popis toho, jak byla panu K. odebrána pùlka porce 

krkovièky a èím se kdo cestou na horu jmenoval, zaslouží 

tolik prostoru, totiž dvì a pùl stránky.  Takže krátit by 

rozhodnì mohl- kolega Kantor promine - kolega Kantor!

Nepíšu to ve zlém, pøedesílám. Ale pro poøádek...

Tomáš Novotný
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Vìc ginkgo aneb akutní 

a nadèasové uprostøed Roztok

Jak známo, Roztoky se právì ze stavu poklidné vesnice 

narychlo probouzejí do nové role: stávají se nevyhnutelnì 

významným a pro mnohé lidi z Prahy vytouženým 

satelitem. Lze proto pochopit vùli mìsta toto nové image 

potvrdit urbanistickými a architektonickými poèiny. Jedním 

z tìch aktuálních je návrh zlikvidovat veškeré keøe 

a stromy ve støedovém pruhu Masarykovy tøídy jakožto 

hlavní osy mìsta a uvolnìné místo osázet asi 15 

reprezentativními stromy ginkgo v pravidelných 

desetimetrových odstupech.

Nepochybuji, že je to dobøe mínìno, ale jednak má kvùli 

tomu padnout zdravá a vzrostlá bøíza pøed samoobsluhou 

Blažek, a jednak….jak je to vlastnì s tím ginkgem?

Bylo nìkdy na poèátku 17. století pøeneseno do Evropy 

z Dálného Východu, kde se tìší povìsti posvátného, 

mystického stromu se silnými léèivými úèinky. V Evropì jej 

proslavil pøedevším J.W. Goethe. Tento slavný básník 

a botanik nechal jeden samèí exempláø zasadit do své 

dodnes prosperující botanické zahrady na bøehu Rýna. Ve 

svých 66 letech pak napsal milostnou báseò „Ginkgo 

Biloba“, do které vtìlil list tohoto stromu jako symbol 

milostného splynutí, a pod niž vlepil dva dvoulaloèné listy 

ginkga-jinanu, ilustrující pro nìj skvostným zpùsobem 

zároveò dvojnost i jednotu. Pozoruhodných asociací 

s tímto stromem spojených by se jistì našlo více, od 

symbolu Foglarových Vontù po jediného živáèka, který 

pøežil v centru Hirošimy a je dodnes celým Japonskem 

ctìn jako symbol nadìje.

Ale vra�me se k našemu problému: proè Goethe nenechal 

vysadit u Heidelbergu poøádnou alej? Rád špacíroval 

a jistì by to tehdy nebyl problém. Dokonce i dnes dìlá 

Goetheovu stromu spoleènost jen jedna ginkgová 

samièka. Proè nacházíme ginkga pøevážnì jako solitérní 

stromy? Je to jen díky jejich mohutnosti? Ano, pùvodní 

odrùdy ginkga se dorùstají výše až 45 metrù a mají 

rozložitou korunu, ale já tvrdím že dùvod je jinde. Lidé vždy 

vnímali ginkgo jako nìco jedineèného a vzácného, co by 

bylo duplikováním jen oslabeno a profanováno. Alej jinanù. 

Nepøipomíná to snad trochu zvláštní zvyk nìkterých 

ruských obèanù vymìnit všechny pùvodní zuby za zlaté? 

Ginkgo, jak známo, je jedním z nejstarších organismù na 

této Zemi, v Evropì prý zdomácnìl asi pøed 300 miliony let 

a dožívá se úctyhodného vìku až tisíce let. Tomu odpovídá 

také jeho pomalý rùst. V dobì dospìlosti našich 

roztockých gingko už se znaènou pravdìpodobností 

ustanou pùtky stavebních lobby s mìstem, ba nebudou tu 

už zøejmì stát žádné z tìch domù, které nyní hlavní tøídu 

lemují. Nyní se ale s jejich výsadbou spìchá a považuje se 

za potøebné porazit i zdravý strom, pokud má tu smùlu, že 

by husí øadì jinanù stál v cestì. Pokud už k této nebývalé 

realizaci dojde, tuším co by naši potomci za nìjakou tu 

desítku èi stovku let mohli ocenit: totiž kdyby si na jediném 

nižším jinanu v øadì èetli zažloutlou cedulku s tímto 

starobylým nápisem: „Z úcty ke krásné bøíze jsem byl 

vysazen až tehdy, když mi dobrovolnì uvolnila své místo.“

Jan Komrska

JE LIBO CHLEBA PÙL?  ZAPLA� 

CELÝ VŽDY� SI   . . . 

Urèitì si všichni pamatujete na stejnojmenný èlánek 

R.Šefra otištìný v è.4 ODRAZU, ve kterém si nespokojený 

zákazník stìžoval na služby  supermarketu Albert, na který 

jste se všichni tìšili. I my jsme se tenkrát tìšili a bohužel 

vše dopadlo mnohem hùøe než jsme oèekávali.

Zaèátky byly velmi krušné a mnoho z Vás s námi mìlo 

dlouho trpìlivost. Nebylo snadné zajistit chod prodejny, 

jelikož vedení spoleènosti Albert nezajistilo dostatek 

kvalifikovaných sil, nebylo poskytnuto øádné zaškolení a 

narychlo zamìstnali lidi rovnou „ z ulice“ . 

Èasem bylo z Vaší strany po trpìlivosti, která pøesáhla až 

ve zlobu. A jaké krásné pøipomínky probíhaly na Vašem 

diskusním fóru, mnohokrát nám z toho bylo smutno až do 

pláèe. Nebyl to od Vás urèitì zlý úmysl, ale té trošce 

zamìstnancù, kteøí vydrželi jste se postarali o perné 

chvilky. Bohužel si nikdo z Vás neuvìdomil, jak nároèná je 

práce v obchodì.

A nyní jsme se tady my, bývalí zamìstnanci z Alberta, kteøí 

jsme se rozhodli napsat zase Vám. Jak už to tak chodí, 

odnesli to zase nespravedlivì ti dole a kdyby pracovali 

sebelépe nepomohla by jim ani svìcená voda, neb je nad 

slunce jasné, že za všechno mohou øadoví zamìstnanci 

a nikoliv vedení. Nevíme, jestli víte, že vedení se ani do 

budoucna nedokázalo postarat o stabilní kolektiv 

zamìstnancù na prodejnì tak, aby si každý mohl dìlat 

zodpovìdnì svoji práci.

V praxi to pak vypadalo tak, že my øadoví zamìstnanci 

jsme bìhali z úseku do úseku, v zoufalé snaze zajistit chod 

prodejny, abyste Vy, naši zákazníci, moc netrpìli 

neschopností vedení. Docela jsme mìli ze sebe radost, jak 

se snažíme a jak nám to jde, i když jsme leckdy museli být 

v práci o mnoho a mnoho hodin navíc, než byla naše 

pracovní doba. Ne, že by vše fungovalo dokonale, na to 

máme dostatek sebekritiky, ale šlo to. 

A to jsme se neustále dohadovali s vedením za zlepšení 

služeb pro VÁS !!!!!!!!!!!!

KOMENTÁØE, POLEMIKY, DISKUZE
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A výsledek? 

Vaše stížnosti pøimìly vedení k výmìnì nového manažera 

prodejny a ten se nechal slyšet, že nechce na prodejnì 

zamìstnance bývalých manažérù. Bylo nám doporuèeno 

ukonèit pracovní pomìr. Choval se k nám velmi arogantnì, 

sprostì nadával, ponižoval, ale zaøídit nedokázal nic. Po 

Roztokách dodnes kolují nepravdivé pomluvy a urážky. 

Též si myslíme, že vše co se událo, bylo umìle vyvoláno 

novým manažérem prodejny proti zamìstnancùm, 

kteøí byli zamìstnáni v Albertu 619 za pøedchozích 

manažérù.

A tak jsme se rozhodli, že Vás s tímto faktem 

seznámíme, neb mezi Vámi bylo mnoho velice 

pøíjemných a uznalých lidièek, které tímto srdeènì 

zdravíme, dìkujeme za podporu a louèíme se 

s nimi.

A pro ty nespokojené máme otázku:  jste spokojeni nyní 

s Albertem za chodu nového manažéra. Je to opravdu teï 

lepší?

S úctou J. Poláèková, D. Mûllerová 

(bývalí zamìstnanci Alberta) 
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