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Vážení spoluobčané,

V dnešním úvodníku se budu věnovat jednomu z nejvý-
znamnějších dnů v historii naší republiky. Je to 17. listopad, 
který slavíme jako Den boje za svobodu a demokracii. Vět-
šina lidí si tento den spojuje především s událostmi roku 
1989. Ale neméně významný byl i 17. listopad roku 1939.
Podzimní události roku 1939 byly významným vyjádřením 
vzdoru českého národa vůči Hitlerově nacistické diktatu-
ře. Při oslavách vzniku Československé republiky a při ná-
sledné demonstraci byl jednotkami SS zavražděn student 
medicíny Jan Opletal. Jeho pohřeb přerostl ve velkou, 
především studentskou, demonstraci proti okupaci našeho 
státu. Netrvalo ani den a Hitler nařídil uzavřít české vyso-
ké školy a popravit 9 vůdců studentských organizací. Více 
než tisíc dalších vysokoškolských studentů bylo umístěno 
do koncentračních táborů. Vzdor českých studentů byl sice 
marným zápasem s nacisty, ale o to více byl neskonalým 
hrdinským činem našich předků. I díky těmto událostem 
svět konečně pochopil zrůdnost Hitlerova režimu. Čest pa-
mátce všem, kteří za toto vlastenecké hrdinství zaplatili tím 
nejcennějším, vlastním životem.
Druhým významným milníkem naší historie se stal 
17. listopad 1989. V den 50. výročí událostí roku 1939 
uspořádali studenti demonstraci proti komunistickému 
režimu. Dramatický střet účastníků demonstrace s ozbro-
jenými složkami na Národní třídě byl začátkem sametové 
revoluce. Následovalo poměrně klidné (bez použití zbraní) 
předání moci komunistické vlády představitelům Občan-
ského fóra. Tím skončila totalitní vláda jedné strany a za-
počalo postupné a mnohdy klopotné budování demokra-
tického uspořádání.
Co mají oba velké dny naší historie společného? To, že bo-
jovat za svobodu a demokracii má velký smysl. Události 
podzimních dní let 1939 i 1989 jsou jasným důkazem, že 
nejsme národem zbabělců. Byli to nejenom studenti, kteří 
se nebáli postavit jak zrůdnému nacistickému režimu za 2. 
světové války, tak neméně tragickému režimu komunistic-
kému především v době normalizace. Všichni, kteří urput-
ně bojovali za svobodu a demokracii v naší zemi, si zaslouží 
naši hlubokou úctu.
O to více mě mrzí, že si dny 17. listopadu málo připomíná-
me. Proto jsme jako město Roztoky ve spolupráci s Radkem 
Vlasákem připravili společnou připomínku těchto událos-
tí. Přijďte si také Vy vzpomenout na naše hrdiny a oslavit 
svobodu naší republiky na Tyršovo náměstí odpoledne  ve 
středu 16. listopadu. Bude zde připraven program pro děti, 
malý trh s rukodělnými vánočními výrobky, k snědku zabi-
jačkové speciality a kulturní program. Součástí bude i křest 
nové knihy Roztoky očima staletí. Oslavit 17. listopad má 
velký smysl.
S přáním hezkých podzimních dní

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Foto na titulní straně Stanislav Boloňský: Předání praporu Sboru 
dobrovolných hasičů Roztoky 1. 10. 2011
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O čem jednala městská rada v říjnu
V říjnu se sešla rada města dvakrát,
10. 10. a 24. 10. 2011.
Program obou jednání byl velmi rozsáh-
lý. 
První říjnové jednání bylo prémiérové 
pro novou členku RM M. Šlancarovou, a 
tím byla  RM opět kompletní.
RM schválila finanční a věcné dary na 
podporu místního sportu a mimořád-
nou odměnu řediteli TS za mimořádné 
pracovní výkony.
RM jmenovala novým členem redakční 
rady časopisu Odraz pana R. Vlasáka 
(na místo pana Urxe, který byl zvolen 
členem finančního výboru).

Žádost firmy PV Roztoky s.r.o. 
o souhlas s další výstavbou 
Na Panenské
RM projednala žádost investora – firmy 
PV Roztoky s.r.o., o závazné stanovisko 
pro územní řízení na druhou etapu vý-
stavby VTP Roztoky na Panenské I. Žá-
dost posoudí stavební komise a komise 
ŽP a poté se věc znovu vrátí na pořad 
jednání RM. K žádosti spol. PRO-SIN na 
výstavbu prodejny textilu Na Dubečnici 
(za supermarketem TESCO) vydala RM 
souhlasné stanovisko. 
RM pak po diskusi pro nedostatek infor-
mací odložila rozhodnutí o stanovisku 
k žádosti spol. Aspekt Design s.r.o. o díl-
čí úpravu regulačního plánu Na Panen-
ské II a umístění jednotných přístěnků 
na automobily.
Žádost o udělení (drobné) výjimky
 z regulačního plánu podal i stavebník 
z Tichého údolí, s odkazem na předcho-
zí precedentní kladné rozhodnutí. Také 
v tomto případě posoudí žádost stavební 
komise.
RM vyslovila souhlas se záměrem na re-
vitalizaci objektu Koliba v Tichém údo-
lí soukromými podnikateli, který před
2 lety do základů vyhořel.

Přístavba ZŠ bude realizována
v úsporné formě
Jako první kolizní bod se ukázalo pro-
jednání návrhu místostarosty St. Bo-
loňského na zahájení  realizační fáze pří-
stavby ZŠ formou dřevostavby (podle 
studie akad. arch. T. Turka) s kapacitou 
3 tříd, která by měla překlenout kritic-
ký nedostatek kapacity školy do doby 
výstavby nového křídla. Rada již jed-
nala o této věci potřetí, tentokrát však 
byl vznesen protinávrh na výstavbu jen 
2 tříd, který získal těsnou většinu 4 hla-

sů. K tomu je třeba dodat, že objem stav-
by o třech třídách vycházel z požadavku 
ředitelky školy. Usnesení RM bude před-
loženo školské radě a školské komisi.
RM pak schválila výsledky výběrového 
řízení na obnovu tepelného pláště objek-
tu školní jídelny. Zakázku získala na zá-
kladě výběrového řízení (ze 6 uchazečů) 
firma ALTERSTAV s.r.o. Vysoké Mýto. 
Tato úprava nás přijde na cca 2,5 mil. Kč.

Přístup veřejnosti na školní zahradu
Druhým citlivým bodem byl problém 
přístupu veřejnosti na školní zahradu.  
Od nového školního roku je tam vstup 
zakázán nepovolaným osobám. Toto 
opatření vyvolalo kolizi s účastníky kur-
zů volnočasových aktivit i s externími 
strávníky školní kuchyně.  V součas-
né době nemá zahrada svého správce a 
nekontrolované užívání zahrady vede 
podle vedení školy k jejímu znečišťová-
ní i vystavuje právnímu riziku ředitelku 
školy, která za provoz zahrady odpovídá. 
Místostarosta St. Boloňský proto navrhl 
rozdělení zahrady na část uzavřenou a 
část přístupnou veřejnosti.  Školská ko-
mise tento návrh i celkové řešení situace 
se zahradou posoudí.

Publikace Roztoky očima staletí je konečně 
na světě
Příjemný okamžik schůze nastal v oka-
mžiku prezentace publikace Roztoky 
očima staletí (1. díl), která právě opustila 
tiskárnu. RM stanovila cenu 1 výtisku na 
250 Kč, aby byla kniha dostupná širo-
ké veřejnosti. K prodeji bude v městské 
knihovně, případně v podatelně MÚ.
Závěrem pak RM projednala zápisy 
z jednání sociální a zdravotní komise, ze 
stavební komise a redakční rady Odrazu.
Dne 24. října jednala RM v netradičním 
pondělním termínu v šestičlenné sesta-
vě.

Platíme za chyby minulosti
Vzala na vědomí informaci o škodě 
ve výši 101 649 Kč,  která vznikla měs-
tu nesplněním daňových povinností 
v letech 2009 a 2010 - v období, kdy ve-
dením účetnictví byla pověřena firma 
Aldera Net (jde o penále vyměřené FÚ 
P-Z). Současně uložila starostovi, aby 
podal podnět k vymáhání této škody.
RM znovu projednala provozní dobu 
sběrného dvora a rozhodla ponechat 
současné provozní hodiny v platnosti do 
doby otevření nového sběrného dvora.

Rada vzala na vědomí informaci, že se 
dosud nepodařilo pronajmout nebytové 
prostory v domě čp. 22 a snížila proto 
minimální výši nájemného na 1 800 ko-
run/m2 a rok.
RM se opět zabývala rekonstrukcí pří-
zemí městského úřadu a rozdělením 
této zakázky do dvou etap. Jde o to, aby 
stavební práce co nejméně narušily chod 
úřadu, i když  jistou míru nepohody ne-
lze vyloučit.
RM podpořila žádost o státní dotaci 
sdružení Roztoč na výstavbu prostor pro 
volnočasové aktivity. V případě pozitiv-
ního výsledku by se tak uvolnily pro-
story pronajaté Roztoči základní školou 
Roztoky.

Záměr výstavby bytového komplexu 
v Nádražní ulici
Významným bodem jednání byla pre-
zentace záměru výstavby bytového 
komplexu na místě bývalého továrního 
objektu v Nádražní ulici.  Po demoli-
ci stávajících budov by zde mělo stát 6 
nových bytových domů s cca 110 byty. 
Záměr bude odbor SRMŽP analyzovat 
z hlediska naplnění potřeb města v této 
lokalitě, posoudí jeho soulad s územním 
plánem, stavem občanské vybavenosti, 
atd. Jde o to, jaká bude „přidaná hod-
nota“ tohoto investorského záměru pro 
město,  zda např. součástí areálu bude 
i nová mateřská školka a jaký bude osud 
divadélka Kvítko, které se nachází v su-
terénu budovy čp. 23. O těchto věcech 
bude vedení města s investorem dále 
jednat.
RM též schválila výsledek výběrového 
řízení na dodavatele oprav komunika-
cí - Masarykovy a Jungmannovy ulice a 
Školního náměstí. Výběrovým řízením 
se podařilo dosáhnout velmi příznivé 
ceny. Práce začnou v závislosti na klima-
tických podmínkách.

Žádost firmy PV Roztoky o udělení vyjímky 
ze stavební uzávěry
Společnost PV Roztoky s.r.o. požáda-
la o vyjímkuze stavební uzávěry. Jed-
ná se o další stavbu na Panenské I, 
v komplexu Vědecko-technického par-
ku. RM zatím souhlas nevydala a bude 
dále jednat o konkrétních podmínkách.
Dále město usnesením RM přispělo na 
prázdninovou úpravu učebny přírodopi-
su ZŠ (cca 25 tis. Kč) a Středočeskému 
muzeu na plynové ohřívače (10 tis. Kč).
Ke konsenzu opět nedošlo v případě žá-
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dosti o majetkové převedení pozemků 
pod bytovými jednotkami v Čapkově 
ulici, věc bude postoupena k rozhodnutí 
zastupitelstvu.

Naopak po dlouhé debatě RM vzala na 
vědomí situaci s výběrovým řízením 
na dodavatele Sběrného dvora v Žalově 
a souhlasila s tím, aby byla realizační 

smlouva podepsána s firmou na druhém 
místě výběrového řízení, když vítěz ten-
dru odstoupil. 

 Stanislav Boloňský, místostarosta

ním elektronickým čipem (e-OP)
2.  občanský průkaz se strojově čitelnými 
údaji (bez čipu).

Stávající občanské průkazy zůstávají
v platnosti!

Související opatření
V souvislosti s provedením technické 
změny systému OP bude nutná odstáv-
ka všech systémů a dojde k omezení 
provozu jak v obcích s matričními úřa-
dy, tak na pracovišti Městského úřadu 
Černošice na Praze 2, v Podskalské 19. 

O vydání stávajícího typu občanského 
průkazu bude možné požádat v obcích 
s matričními úřady nejpozději dne 30. 
11. 2011, v oddělení osobních dokladů 
správního odboru Městského úřadu 

Černošice v  Podskalské 19, Praha 2 
nejpozději dne 14. 12. 2011.                

Nově nebude od 1. 1. 2012 možné žá-
dat o žádné OP v obcích s matričními 
úřady, příjem žádostí a výdej OP bude 
realizován  pouze v oddělení osobních 
dokladů správního odboru Městského 
úřadu Černošice v Podskalské 19, Pra-
ha 2!

Dalším nezbytným opatřením budou 
odstávky systému e-pasů a to dne 18. 11. 
2011 a  od 20. 12. 2011 do 2. 1. 2012. 

Nejzazší termín pro podání žádostí o 
výrobu e-pasů v letošním roce je datum
19. 12. 2011.

Správní odbor 
Městského úřadu Černošice

Zavedení občanských průkazů s kontaktním
elektronickým čipem a s tím související opatření
Upozorňujeme občany, že v souvislos-
ti s nabytím účinnosti novely zákona 
č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, 
ve znění pozdějších předpisů, bude mož-
né od 1. 1. 2012 vydávat takzvaný elek-
tronický občanský průkaz („e-OP“).

Souvisejícími zásadními změnami jsou: 
1.  možnost vydání občanského průkazu 
občanovi mladšímu 15 let
2.  možnost vydání občanského průkazu 
občanovi, který nemá trvalý pobyt na 
území České republiky
3.  k žádosti o vydání OP se nově nebude 
požadovat dodání fotografie.
 
Od 1. 1. 2012 se tedy budou standardně 
vydávat:
1.  občanský průkaz se strojo-
vě čitelnými údaji a s kontakt-

Konzultační den
 vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ paní Michaely Průšové

Odbor sociální a DPS MěÚ Roztoky  oznamuje všem občanům města Roztok, 
že ve středu dne 30. listopadu 2011 bude přítomna 

ve velké zasedací místnosti v budově MěÚ Roztoky vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ 
paní Michaela Průšová, 

která je připravena odpovědět na dotazy týkající se problematiky důchodů. 

Konzultační den se bude konat od 8.00 do 12.00 hodin. 

Srdečně zveme všechny roztocké občany, 
kteří chtějí konzultovat své problémy související 

s důchodovým pojištěním.

M. Kalinová
vedoucí odboru OSDPS  MÚ  

Důležité!
Od 1. 12. 2011 bude možné žádat o vydání nového občanského průkazu jen na detašovaném pracovišti 

MÚ Černošice v Podskalské ul. 19, Praha 2, 
nikoliv v Roztokách, jako dosud.

                                                                                                                                  Stanislav Boloňský, místostarosta 
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Z deníku Městské policie Roztoky  
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V této rubrice bychom rádi občany Roz-
tok informovali o činnosti Městské poli-
cie Roztoky, a to za období od  21.9. 11 
až  23.10. 11: 
 
-  dne 21.9. 11 v rámci hlídkové činnos-
ti v sadu poblíže Solník kontrolovány 
3 osoby přespávající ve stanu. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o soukromý pozemek 
a neměly svolení jeho majitele, byly vy-
kázány z místa a dohlédnuto na uklizení 
místa, kde stanovaly,

- dne 22.9.11 oznámeno, že se v lese ve-
dle vyhlídky na řeku Vltavu vedle Solník 
pohybuje muž s puškou přes rameno a 
nadává pejskařům, že mají mít psa na 
vodítku – výjezd na místo, na místě kon-
trolována osoba, jednalo se o člena mys-
liveckého sdružení, zjištěno že tato oblast 
je místem myslivecké honitby, a proto je 
zde venčení psa bez vodítka zakázáno a 
na to upozorňoval i majitele psů
- téhož dne oznámena krádež rozvodné 
elektrické skříně ze stavby v ulici Obrán-
ců míru – výjezd na místo, na místě zjiš-
těno, že vzhledem ke způsobené škodě 
se jedná o podezření z přečinu krádeže 
a vzhledem k tomu věc předána PČR 
k jejich realizaci, 

- dne 27.9.11 oznámen volně pobíhají-
cí kůň v oblasti Holého vrchu – výjezd 
na místo, kůň odchycen, provedeným 
šetřením zjištěn majitel (hřebce), tomu 
v Praze 6 v Suchdole předán bez závad, 
dosud nezjištěný pachatel koně vypustil 
v noci z 26. na 27.9.11 z řádně zajiště-
ného výběhu, majitelka poučena o mož-
nosti oznámení na nejbližší služebně 
PČR na Praze 6,   
- téhož dne v nočních hodinách ozná-
meno narušení občanského soužití 
v prostorách ubytovny Renova v Přílep-
ské ulici – výjezd na místo, v době pří-
jezdu hlídky na místo již klid, šetřením 
zjištěno, že zde došlo k slovnímu napa-
dání a urážkám jednoho z obyvatel uby-
tovny, věc kvalifikována jako přestupek 
proti občanskému soužití dle § 49/1a) 
z.č. 200/90 Sb., 

- dne 3.10.11 oznámeny podezřelé osoby 
v prodejně Albert, které vynesly z pro-
dejny v nákupním košíku zboží, které 
nezaplatily  – výjezd na místo, podezřelé 
osoby zajištěny v místě parkoviště u bis-
tra Pohoda na Tyršově náměstí a to ve 
spolupráci se strážníky OP Velké Přílepy, 

v době kdy nasedaly do přistaveného vo-
zidla a chystaly se z místa odejet. Zajiš-
těn nákupní košík s odcizeným zbožím 
z prodejny Albert v přestupkové hodno-
tě, na místo PČR, která si věc převzala 
vzhledem k podezření opakovaných 
krádeží ze strany podezřelých osob, 

- dne 4.10.11 oznámena žádost osád-
ky sanitního vozu RZS Praha-venkov 
o asistenci při ošetření a převozu agre-
sivního, podnapilého pacienta v Pilařově 
ulici, který v důsledku svého stavu upadl 
a způsobil si zranění na hlavě – výjezd 
na místo, asistence při převozu pacienta 
sanitním vozem do FN Praha 5-Motol,  

-  dne 10.10.11 v rámci hlídkové činnosti 
zjištěna v ulici Riegrova na volném pro-
stranství v místě, kde dříve stával objekt 
truhlárny Vavřík, tzv. černá skládka, 
na místě zjištěny odhozené součástky 
z vozidla tov. zn. Škoda Octavia, a různé 
písemnosti, zadokumentováno, kvalifi-
kováno a šetřeno jako podezření z pře-
stupku proti veřejnému pořádku, 

- dne 14.10.11 v rámci hlídkové čin-
nosti na křižovatce ulici 17. listopadu 
a Puchmajerova nalezeno zaparkované 
vozidlo tov. zn. Škoda Superb, které mělo 
rozbité okno dveří. Provedeným šetřením 
zjištěn majitel vozidla a uživatel, tento 
vyrozuměn o poškození vozidla a vozi-
dlo mu bylo předáno, vyrozuměna PČR, 
která si věc převzala k jejich realizaci,
  
- dne 16.10.11 ve večerních hodinách 
oznámena krádež zboží v prodejně Al-
bert na Tyršově náměstí – výjezd na 
místo, zde zjištěno, že podezřelá osoba 
odcizila zboží tím, že ho dala do batohu, 
který měla při sobě, a zboží u pokladny 
nezaplatila. S odcizeným zbožím byla 
zadržena ochrankou prodejny u vstup-
ních dveří do prodejny, věc kvalifiková-
na a šetřena jako podezření z přestupku 
proti majetku, vyřešeno na místě v blo-
kovém řízení  

- dne 17.10.11 v rámci hlídkové činnosti 
zjištěno v ulici Levohradecká vloupání 
do rekr. objektu, vyrozuměn majitel a 
předáno PČR jako podezření z krádeže 
vloupáním,  
- téhož dne  v rámci hlídkové činnosti zjiš-
těno na Tyršově náměstí porušení OZV 
č. 4/2011 o zákazu požívání alkoholu na 
veřejnosti, vyřešeno v blokovém řízení,  

- dne 21.10.11 oznámeno, že v místě 
serpentiny přes silnici přebíhá liška – 
vyrozuměn člen mysliveckého sdružení 
a výjezd na místo, liška nenalezena. Poz-
ději oznámeno, že se pohybuje v prosto-
rách firmy Pohl v Nádražní ulici – výjezd 
na místo společně s vyrozuměným čle-
nem mysliveckého sdružení, liška vy-
hnána do myslivecké honitby za VÚAB 
Roztoky, kde byla členem mysliveckého 
sdružení zastřelena a odvezena na Vete-
rinární stanici na Prahu 6 v Suchdole k 
dalšímu vyšetření na vzteklinu a k od-
borné likvidaci v kafilerii,  

- dne 22.10.11 v nočních hodinách ozná-
mena žádost PČR o pomoc při pátrání 
po hledaném muži, který vyskočil z je-
doucího rychlíku mezi stanicemi Úho-
ličky - Dolany, kdy zanechal ve vlaku 
svůj batoh a otevřené dveře od vagonu. 
Provedeno pátrání po břehu řeky Vltavy 
mezi obcemi Roztoky  a železniční sta-
nicí Úholičky s negativním výsledkem. 
Dne 23.10.11 v odpoledních hodinách  
oznámeno, že v prostoru u plavebních 
komor v ulici Plavidlo se pohybuje  muž, 
který nemá boty a je zraněn v obličeji,  
výjezd na místo, na místě zajištěn dez-
orientovaný muž, provedenou lustrací  
PČR zjištěno, že se jedná o hledanou 
osobu, která v noci vyskočila z jedou-
cí vlakové soupravy, předáno na místě 
PČR, přivolaná rychlá lékařská pomoc, 
která převezla zraněnou osobu do ne-
mocničního zařízení.
                                             
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky 
můžete nalézt na webových stránkách 
MP Roztoky a to na www.mproztoky.cz. 
                        
Pokud byste svým poznatkem mohli po-
moci při šetření výše uvedených událostí, 
obraťte se prosím buď osobní návštěvou 
nebo telefonicky na Obvodní odděle-
ní policie ČR Libčice (tel. 974882730), 
nebo na Městskou policii Roztoky 
(tel. 22091 0468, popřípadě e-mailem: 
info@mproztoky.cz.  Děkujeme předem 
za spolupráci.    

  

   Petr Vevera 
ved. str. MP Roztoky
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Městská knihovna informuje

Společný úklid města

INFORMACE Z RADNICE

Cestopisy
Drbohlav  J.  Pandurango (cestopisná 
expedice hudebníků za etnickou hudbou 
4 světadílů + CD nahrávky)
Tomšíček  J.  V Jihoafrické republice na 
kole

Naučná - odborná literatura faktu
Schwarzkopf  H.N. Hrdina Pouštní bou-
ře (byl ve službách americké  armády  od 
50. do 90. let 20. století)
Bohmer  R.   Pattonova mezera (bitva 
o Normandii v r. 1944)
Mašín  C. - Paumer  M.  Cesta na seve-
rozápad (autobiografický  popis útěku 
bratří Mašínů do Západního Berlína)
Pacner  K.  Královny špionáže (životo-
pisné portréty žen  špionek)
Strunecká  A. Doba jedová (kniha in-
formuje o nebezpečích, která se skrývají
v   lécích,   potravinách,   kosmetických 
přípravcích, i předmětech každodenní 
potřeby)

Pro děti
Brezina  T.   Fantom  Benátek  (detektiv-
ní příběh o dětech pro děti)
Brezina  T.  Magický kompas (napí-
navý příběh s pátráním po pirátech)
Poznanski U. Erebos. Hra, která zabíjí 
(napínavý příběh o počítačové hře, kte-
rou kdo začne hrát nesmí přestat…)
Neff  H.  Tajemství  gobelínu ( 3. díl fantasy)

O těchto i dalších knihách získáte více 
informací na web.  stránce  knihovny, 
nebo přímo v městské knihovně.  Kromě 
knih jsme doplnily i nabídku zvukových 
knih na CD - přehled o nich získáte, 
když ve formuláři pro vyhledávání za-
dáte do pole pro klíčové slovo:  audio-
knihy.

Čteme dětem – každou  středu  od 
17.00 do 17.30 hodin v listopadu v knize  
E. Horákové  Zvířátka.  Určeno pro děti 
od 3-6 let. Vstup zdarma

* Pozvánka na literární pořad pro děti- 
prožitkové čtení – dne 22. 11. 2011 na 
námět knihy A. Milneho Příhody med-
vídka  Pú a jeho přátel  o tom , jak  učili  
zajíčka prosit. Určeno pro děti ve věku 
4-6 let. Vstup zdarma.

Za městskou knihovnu  A. Urxová

Nabízíme výběr z knih, které byly za-
koupeny pro MK v říjnu 2011.

Beletrie
Ajvaz  M.   Lucemburská zahrada (autor  
v příběhu rozehrává téma  drobné náho-
dy, která může být osudová)
Grisham  J.    Přiznání  (román z pro-
středí americké justice)
Fragos   M.  Tygře, tygře (skandální au-
tobiografický příběh dívky, která ote-
vřeně popisuje svůj erotický vztah se                                                             
starším mužem)
Balabán  J.   Zeptej se táty (psycholo-
gický román o pomíjivosti a ztrátách 
v životě)
Diamant  A.  Po noci přijde den (pří-
běh ženy, která prožila konec 2. sv. války 
v palestinském  internačním táboře)

Historické romány
Plaidy  J.   Předehra (hlavními posta-
vami románu jsou Jindřich II. Thomas 
Beckett a Eleonora Aquitánská)
Plaidy  J.  O trůn a lásku (Anglie ve 12. 
století, král Štěpán a boje s Normany)

Detektivky
Gardner  L.  Zmizení
Braun L. Kočka, která uměla číst 
pozpátku
Blomkvist  S.  Bronzová socha (islandská 
detektivka)
Burdett  J.  Bangkok 8

sychravým podzimním počasím, možná 
malým zájmem lidí přiložit vlastní ruku 
k dílu. Nicméně i přes tuto nepřízeň po-
časí či nevůli obyvatel jsme prošli něko-

lik míst, která jsme s patřičnou vervou 
a nasazením od odpadků vyčistili. Na 
obrázku vidíte výsledek práce tří dobro-
volníků za první půlhodinu práce.
Dovolte mi, abych všem roztockým ob-
čanům, kteří se do akce zapojili, velmi 
poděkoval. Jejich pomoci si hluboce vá-
žím. Dále za spolupráci a výborný nápad 
děkuji Denise Najmanové, také za nápad 
a zajištění technických prostředků děkuji 
panu Pohlovi a jeho firmě a v neposled-
ní řadě děkuji všem, ať už pracovníkům 
technických služeb, či zaměstnancům 
městského úřadu v čele s paní Radkou 
Revákovou, za organizaci celé akce.
Ačkoliv se nás na úklid nesešlo mnoho, 
jsem přesvědčený, že takovéto akce mají 
smysl. Doufám, že příště se nás zapojí 
více.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

zvolen za TOP 09

V sobotu 15. října jsme společně uklíze-
li odpadky v několika lokalitách našeho 
města. Nutno podotknout, že se moc 
občanů nezapojilo. Možná to bylo již 
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INFORMACE Z RADNICE

Na začátku října jsem se zúčastnil ško-
lení starostů ve Švýcarsku. Studijní 
cesta zástupců českých municipalit do 
Švýcarska byla jednou z aktivit projek-
tu „Spolupráce švýcarských a českých 
municipalit v oblasti péče o životní pro-
středí – Energetický a odpadový ma-
nagement“, který byl spolufinancován 
z grantu z Fondu Partnerství v rámci 
Programu švýcarsko-české spolupráce. 
Partnerem projektu je město Basel a pří-

jemcem grantu společnost MCN, o.p.s.
Kromě jiných zajímavých informací 
jsem si přivezl tři poznatky, které jsou dle 
mého názoru použitelné i v našich Roz-
tokách. Tím nejpodstatnějším je systém 
sledování a měření znečištění ve třech 
švýcarských městech Basileji, Curychu a 
Bernu. Pracovníci tamních technických 
služeb pravidelně monitorují dle několi-
ka jasně specifikovaných kritérií jednot-
livé lokality ve městě (turistická centra, 
sběrná místa pro tříděný odpad apod.). 
Díky tomuto dlouhodobému sledování 
pak můžou vyhodnotit, na které lokali-
ty ve městě se mají více zaměřit, či jaký 
druh znečištění v jednotlivých místech 
převažuje. Výsledkem je i celková znám-
ka míry znečištění (index čistoty), která 
je pak mezi těmito městy porovnatelná. 
Metodiku sledování i vzorce pro vyhod-
nocování a výpočty mám od šéfa basi-
lejských technických služeb Alexandera 
Isenburga slíbené. Jsem přesvědčen, že 
podobné sledování indexu čistoty může-
me v příštím roce zavést a že bude pro 
Roztoky velmi přínosné.
I ve Švýcarsku jsou odpadky problém. 

Proto zde hodně dají na prevenci. Propa-
gaci toho, aby lidé neodhazovali odpad-
ky, uklízeli hovínka po svých čtyřnohých 
miláčcích a byli ohleduplní vůči svému 
okolí, věnují hodně času i prostředků. 
Dokonce zde mají tzv. nepořádkové vel-
vyslance (na fotce spolu s účastníky stu-
dijní cesty), kteří chodí po městě s vozíky 
na tříděný odpad a přívětivě upozorňují 
ostatní lidi, aby své odpadky vyhazova-
li a třídili. Nutno podotknout, že je tato 

služba financována soukromými firma-
mi, které odpadky nejvíce produkují 
(např. Coca-Cola, McDonalds). Škoda, 
že se takto tyto společnosti nechovají i 
v naší republice. Naopak jsem přesvěd-
čený, že drobnou osvětou, kterou může-

me zavést i v Roztokách, můžeme situaci 
výrazně pomoci. Posledním inspirativ-
ním nápadem jsou kapesní popelníčky. 
Díky nim bychom mohli alespoň část 
kuřáků donutit k tomu, aby své nedo-
palky nezahazovali, kde se jim zamane. 
Samozřejmě ruku v ruce s tím musí jít 
obnova a rozšíření počtu odpadkových 
košů po celém městě. To už chystáme.
Při návštěvě jsme navštívili například 
geotermální centrálu v Riehenu, fer-
mentační zařízení v Prattelnu, rýnskou 
monitorovací stanici či nízkoenergetic-
ké domy a vyslechli několik odborných 
přednášek. Nutno podotknout, že mno-
hé z finančně náročných projektů jsou 
realizovány jen díky výrazné podpoře 
místních donátorů. Například geoter-
mální vytápěcí systém stál v přepočtu 
desítky miliard Kč, které městu za tímto 
účelem věnoval riehenský občan.
Navštívili jsme i základní školu v Cury-
chu, kde jsme byli přítomni vyučování o 
odpadech. Fotku této školy pro zajíma-
vost přikládám. I ve Švýcarsku můžou 
mít školy řešené opravdu ne moc hez-
kými kontejnery. Naše nová roztocká 
modulová školka však bude na mno-
hem vyšší úrovni, o čemž se brzy mnozí 
z vás přesvědčí. Určitě by byla chloubou 
i v Curychu.

Závěrem děkuji organizátorům zajímavé 
cesty ze společnosti MCN, o.p.s. a fondu 
Partnerství, z kterého byla cesta financo-
vaná.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

zvolen za TOP 09

Jak pečují o životní prostředí ve Švýcarsku
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Zemětřesení v Roztokách

Město Roztoky pro vás pořádá

ROZSVÍCENÍ
 VÁNOČNÍHO STROMU

MĚSTA NA TYRŠOVĚ NÁMĚSTÍ
s vánočnímy trhy, divadlem a koncertem

v neděli 27.11.2011
Program:

od 15.00 hodin
ROZTOCKÉ VÁNOČNÍ TRHY A OBČERSTVENÍ

v 16.00 hodin
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI 

VÁNOČNÍ POHÁDKA

v 17.00 hodin
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU MĚSTA

PŘEKVAPENÍ PRO DĚTI A ROZDÁVÁNÍ 
SLADKOSTÍ

VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ KOMORNÍHO 
SMÍŠENÉHO PĚVECKÉHO SBORU ROSA

DOVOLUJI SI VÁS POZVAT 
NA VÁNOČNÍ SETKÁNÍ NA TYRŠOVĚ NÁMĚSTÍ,

JAN JAKOB, starosta

Zemětřesení, jak známo, je jev přírodní, 
člověkem neovlivnitelný a často po něm 
zůstanou následky na těle i duši těch, 
kteří jej zažili, více či méně hmatatel-
né někdy dokonce tragické.

Na roztocké radnici nastalo takovéto 
zemětřesení (vyjádřeno v podobenství)  
necelý rok po volbách. Vlastně od jara 
do podzimu tohoto roku se na roztocké 
radnici docela "uklízelo". Postupně, ale 
téměř ve všech místnostech a důkladně.
Jak jsme se postupně dozvídali ze zpráv 
či komentářů tohoto časopisu, dochá-
zelo ke změnám personálním, struktu-
rálním  i organizačním. Přeloženo do 
běžné občanské řeči: došlo nejen ke zno-
vuobnovení finančního odboru, ale také 
ke zrušení, rozdělení a úpravě  činností 
odborů SRM, ŽP, nastaly změny na od-
boru správním a sociálním, vznikl nový 
odbor vedení města. Nakonec byla od-
volána z funkce také tajemnice úřadu.

Ano, každý zaměstnavatel má právo 
uspořádat pracoviště tak, jak uzná za 
vhodné, aby se dosáhlo co nejlepších 
výsledků.    Městský úřad  však není sou-

kromý podnik. A tak byla některým pra-
covníkům dána výpověď, někteří odešli 
sami,  možná i z důvodu zachování si 
trocha dobrého zdraví a byli přijati noví 
zaměstnanci. Náplň práce některých 
úředníků se změnila nedobrovolně přes-
to, že na tu původní pracovní činnost 
byli odborně  vyškoleni za peníze  radni-
ce, potažmo za peníze  daňových poplat-
níků- občanů města a mají dle zákona 
o obcích zkoušky odborné způsobilosti 
pro výkon určitých specifických činnos-
tí ve státní správě i samosprávě. Nyní 
tato odbornost už není v jejich kompe-
tencimusí se učit něco jiného, nového. 
Byli přijati zaměstnanci noví, kteří bu-
dou muset projít vzdělávacími progra-
my, které trvají dlouho a jsou nákladné.
Nechci ani neumím posoudit z jakých 
důvodů a situací k těm všem změnám 
docházelo,kvůli čemu to "zemětřesení" 
na radnici bylo. Kdo o tom rozhodo-
val, komu nebo čemu to prospělo? Kdo 
z toho má užitek? Nejsem si jistá, zda 
občané.
Všechno něco stojí: čas, peníze, nervy, 
úspěch, prestiž... Vybírám a zvažuji.
Dost peněz bude stát také rekonstrukce 

přízemí budovy MěÚ Roztoky, dlouze 
se o ní diskutovalo na jednom zasedání 
zastupitelstva, zda výše nákladů bude 
úměrná výsledku.  Čas ukáže a obča-
né posoudí po její realizaci, zda peníze 
vložené do této akce jsou adekvátní vý-
sledku nebo zda mohly být užitečněji 
investovány  do místních komunikací, 
chodníků, parků, školy atd. než do sídla 
úředního. Každý si někdy staví pomník 
po svém, ale někdy ne za své.
To, co jsem napsala je můj názor, můj 
pohled na věc a jsem ráda, že ho mohu 
veřejně, demokraticky vyjádřit.
Zajímám se o dění ve městě, někdy více 
někdy méně a jde mi o to (jako asi mno-
ha jiným), aby Roztoky odpovídaly ale-
spoň v některých úsecích občanské vy-
bavenosti přímému sousedovi hlavního 
města. Konkrétně, aby se mohlo dojít 
na nákup i na autobus s nezablácenou 
obuví, což už je běžné i v pohraničních 
vískách.
Jde mi i o to, abychom národní kulturní 
památku Levý Hradec a významný kra-
jinný prvek přilehlých pozemků doká-
zali duchovně i historicky uctívat a také 
turisticky zhodnocovat. Na tomto místě 
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Praha nám víc dává, nebo bere?

Měšec s dotacemi se v příštím roce opět
dvakrát otevře

se  tvořily i procházely dějiny našeho ná-
roda.
Je zde ještě velký potenciál pro zkultur-
nění území, revitalizaci obecních po-

zemků a následného využívání  místními  
občany i turisty.To znamená, že také sem 
by mohla směřovat větší část městského 
rozpočtu než nyní. Ale kam vlastně  dří-

ve a přednostněji peníze dávat? Ledaže 
by se našly nějaké dotační tituly?

Olga Veselá

Nebyl jsem nikdy tiskovým mluvčím 
ministra financí ani burzovním analyti-
kem. Můj názor je tedy laický. Ani jsem 
tento článek nekonzultoval se stranou, za 
kterou jsem byl zvolen do zastupitelstva. 
Je to názor jen a jen můj.  Zaujala mne 
řečnická otázka předsedy místní ODS 
o tom, jak potřebujeme bohatou Prahu. 
Praha bohatá je. Ale na vytvoření těch 
45 % celostátního HDP, které Praha vy-
tvoří, se z velké části podílejí i ti, kdo do 
Prahy dojíždějí ze satelitů, tedy i od nás. 
V Roztokách nežijí jen ti, kteří si tu staví 
hrady. Bydlí tu i ti, kteří si bydlet blíže 
pracovišti nemohou dovolit z ekonomic-
kých důvodů. Ti mají ale, pravda, díky 

Praze větší naději, že o tu práci nepři-
jdou. HDP tvoří v Praze, ale část potřeb 
realizují v místě bydliště. Třeba potřebu 
dát své dítě do školky a školy. A kdyby 
se nám nepovedlo děti do školy  umístit? 
Ještě by Praha (nikoli osobně primátor, 
ale ředitelé pražských škol) natáhla ruku 
po penězích z našeho rozpočtu. Za to, že 
by tam chodily do školy děti těch, kteří 
tam spoluvytvářejí  těch 45 % HDP.
Velká města nedostávají víc peněz za 
to, že jsou velká. Dostávají je proto, že 
uspokojují potřeby nejen svých vlast-
ních obyvatel, ale i těch z okolích sídel. 
Ale některé služby Praha naopak přenáší 
na své satelity. Byla by v Roztokách tak 

velká poptávka po místech ve školce a 
po kapacitě školy, kdyby ležely, slovy ko-
legy Jandíka „v Orlických horách mimo 
hlavní turistické cesty a pracovní příleži-
tosti“? Měla by tedy Praha přenést i část 
peněz. Prostě na řešení problémů, které 
svému okolí způsobuje, se také podílet. 
10 milionů to ale nevytrhne. Jinak nám 
nezbývá než stavět modulové školky 
z kontejnerů místo oprav silnic a chod-
níků a místo důstojné přístavby školy 
stavět na školním pozemku přílepky.

Vít Calta
nezávislý zastupitel zvolený za ČSSD

Obecně prospěšná společnost Přemy-
slovské střední Čechy prošla zdárně 
hodnocením ministerstva zemědělství 
a někdy do konce října by nám mělo 
být potvrzeno, s jak velkou částkou z 
Programu rozvoje venkova / LEADER 
budeme nakládat v roce 2012. S velkou 
pravděpodobností to bude částka skoro 
stejná jako v roce letošním, kdy jsme do-
stali zhruba 11,8 milionu korun, z nichž 
jsme 1,8 milionu ponechali na chod zá-
zemí (ukazuje se, že to bylo asi trochu 
málo) a čistých 10 milionů na podporu 
vybraných projektů.

V roce 2011 získalo podporu celkem 28 
žadatelů, z toho v 16 v šesté, zimní vý-
zvě, a 12 v jarní. Mezi úspěšnými žadate-
li byly i dva subjekty z Roztok, necelých 
300 tisíc dostalo sdružení Roztoč a téměř 
90 tisíc na svůj projekt TJ Sokol. Největší 
dotaci, přibližně 900 tisíc korun, získa-
ly dva projekty z oblasti obnovy pamá-
tek – další etapa záchrany křižovnické 
rezidence v Tursku a první část obnovy 
kaple sv. Jiří v Libušíně.

V příštím roce bude suma určená na do-
tace opět rozděleno na dva díly, o jeden 
se bude hrát v lednu (v našem pořadí 8. 

výzva bude vypsána koncem prosince) a 
o druhý v 9. výzvě v květnu 2012. Beze 
změn budou zřejmě i základní pravidla 
pro podávání žádostí a výše podpory – 
obce a neziskové organizace dostávají 
90 % uznatelných nákladů (které však 
mohou být nejvýše 1,5 respektive 1 mi-
lion korun podle oblasti podpory), pod-
nikatelé 40–60 % podle velikosti firmy. 
Obcím není ovšem uznáváno DPH, tak-
že podpora v jejich případě je fakticky 
70 %.

Kromě této podpory nabízí o.p.s. také 
pomoc při zpracování žádostí o dotace 
(do 7. listopadu mohly menší obce žádat 
o patrně poslední velký balík z Progra-
mu rozvoje venkova „mimo LEADER“ a 
do poloviny prosince jsou otevřeny fon-
dy Středočeského kraje) nebo při zpra-
cování strategických plánů. Oko roztoc-
kého zastupitele-pamětníka asi zaslzí, 
když prozradím, že třítisícovým měs-
tečkům, jako jsou Libušín nebo Zlonice, 
zpracujeme úhledný šedesátistránkový 
spisek (a to po poctivém dvoukolovém 
projednání se zastupiteli) za 40 tisíc čes-
kých brutto.

Do konce roku nás čeká mimo jiné i 

tradiční setkání se starosty obcí, letos 
nejspíš rozdělené na dvě části podle 
oblastí – a také dobojování další bitvy 
s rezortním ministerstvem, tentokrát
 s hodnotitelskou komisí, která vyřadila 
deset projektů z „druhé větvě“ progra-
mu LEADER, z projektů spolupráce. 
Mezi nimi byl i velmi ambiciózní projekt 
vzdělávání, jehož měla být naše o.p.s. ko-
ordinátorem. 

Těch deset projektů bylo vyřazeno podle 
nás v rozporu s pravidly dotačního pro-
gramu, poslali jsme proto námitku na 
všechna kompetentní nároží a s pomo-
cí antibyrokratické komise ministerstva 
jsme se prokopali také k neuvěřitelným 
(a neveřejným!) pravidlům, podle nichž 
hodnotitelská komise projekty spolu-
práce posuzuje. Naše ředitelka se dosta-
la až k ministru Fuksovi, a byla jedním 
z posledních lidí, s nimiž jednal, než se 
poroučel od ministerského válu. Mar-
ně ji od té doby posílám za středočes-
kým hejtmanem... Ale i bez ministerské 
přímluvy se už věci daly do pohybu a 
vypadá to, že ani tentokrát na válečném 
poli nepadneme.

Jarda Huk
předseda správní rady 
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Malé pojednání o velkém dluhu 

Zdravý duch

Evropou i celým světem v současné 
době hýbe strašák dluhové krize. Toto 
téma bude brzy aktuální i v Roztokách 
a je potřeba se k němu odpovědně po-
stavit. Mluvíme o nutnosti přestavět 
školu, na kterou zatím nemáme. 

Všichni denně dostáváme mediální ma-
sáž o vývoji dluhové krize v Evropě. Ve 
světě vznikají hnutí bojující proti zlým 
bankám, zákeřným finančníkům a lí-
ným Řekům. Osobně naprosto chápu, 
že lidé, kteří přišli o práci a zadlužili se, 
hledají důvody, které k této tíživé situa-
ci přispěly. Vina není ale v bankách, ty 
se jen snaží vydělávat peníze v systému, 
který je nastaven. Na vině jsou politici, 
kteří tento systém vytvořili, za volební 
sliby si kupují hlasy voličů a přitom za-
pomněli na základní principy fungování 
ekonomiky, národa, společnosti a rodi-
ny. Mohou za to samozřejmě i občané, 
kteří slibům věří a tyto politiky volí. 
Nenechme se v současné vypjaté situaci 
zlákat „pěknými slůvky slibující snad-
ná řešení“ z ultrapravicové nebo ultra-
levicové sféry politického spektra. Ty 

bezesporu před dalšími volbami přijdou. 

Jsou dluhy opravdu tak špatné? 
Zadlužit se kvůli nové televizi nebo 
kvůli dovolené u moře je naprostá hlou-
post. Lidé zbytečně riskují, že je úroky a 
splátky jistiny v budoucnu dostanou do 
úzkých. Podobné je to i na úrovní stá-
tů, kde dluhy financují politické sliby a 
nikoliv investice. Bohužel v některých 
evropských zemích se zadlužení vymklo 
kontrole a následky mohou být pro celou 
EU opravdu drastické.
Jiný pohled na zadlužení je ale z pohledu 
investic a „rentability vloženého kapitá-
lu“.  Vezme li si podnikatel úvěr s úrokem 
10 %, následně finanční prostředky vloží 
například do výpočetní techniky, která 
mu bude přinášet úsporu 20 % nákladů 
ročně, pak se tato investice jistě vyplatí, i 
když byla na dluh. 

Roztocká škola na úvěr
Vztáhneme-li dané téma do roviny měs-
ta Roztoky, musíme vyřešit projekt pře-
stavby školy, která bude stát kolem 100 
mil. Kč, což se přibližně rovná ročnímu 

rozpočtu města. Prozatím je na tuto klí-
čovou investici vyhrazeno z dřívějších 
let 32 mil. Kč, z čehož 23 mil. Kč je za 
prodej nemocnice. Zbývá tedy 68 mil. 
Kč, které město bude potřebovat, a jestli-
že se nepodaří získat žádnou dotaci, pak 
se i zadlužit. 
Je to dobře? V tomto případě se nám asi 
těžko podaří spočítat budoucí zisk, kte-
rý z toho pro město plyne, když nebude 
muset platit jiným školám za umístění 
roztockých dětí. Vzdělávání je základní 
povinností obce, a proto je z mého po-
hledu tento dluh odůvodnitelný. Aby-
chom dodrželi ekonomická pravidla, 
neměla by ovšem maximální výše úvěru 
přesáhnout 50-60 % celkové hodnoty 
ročního roztockého rozpočtu. Bude tedy 
nutné najít v rozpočtu na rok 2012 další 
úspory a finanční prostředky vyhradit 
na budoucí investici. Rovněž je potřeba 
se snažit, aby přestavba školy byla v rám-
ci možností co nejefektivnější a nepro-
dražovala se.

Ing. Roman Jandík
radní a předseda ODS Roztoky

Německý ekonom Max Weber před více 
než 100 lety ve svém díle „Protestantská 
etika a duch kapitalismu“ popsal, jak 
protestantská morálka napomohla vzni-
ku a rozvoji kapitalismu (a tedy vytvoře-
ní našeho dnešního blahobytu) tím, jak 
směrovala lidi k usilovné práci, omezení 
spotřeby a soustavné akumulaci kapitálu 
jakožto prostředkům spasení. Vybavilo 
se mi to, když jsem četl článek Tomáše 
Ivana, ve kterém nabádá k nalití veřej-
ných peněz do soukromého roztockého 
sportoviště. Hle, jaká socialistická myš-
lenka a argumentace se urodila v hlavě 
člena TOP 09! Zlomyslný člověk by řekl, 
že by TOP měla u svých straníků poně-
kud kultivovat ideový background. Nic 
proti Tomovi, vím, že to myslí dobře. 
Jeho nápad jenom věrně ilustruje hlubo-
ké kořeny spletitého dluhového maras-
mu, ve kterém se momentálně zmítá celá 
naše euroatlantická civilizace.
I když to v haldě každodenních problé-
mů někdy nevypadá, nemáme se vůbec 
špatně. I ten nejnuznější Čech je bohatší 
než 85 % obyvatel této planety. Všichni 
máme pitnou vodu, lékařskou péči, vy-
sokou dostupnost vzdělání a hromadu 
dalších „výdobytků“, které si člověk běž-

ně ani neuvědomuje, takže je pomalu 
začíná považovat za samozřejmost a po-
stupně se dožadovat dalších a dalších.
Probíhá to vždy stejně. Vezme se věc 
(ekonomové říkají statek), s níž nikdy 
žádný podstatný problém nebyl, a vy-
myslí se heslo (např. „ve zdravém těle 
zdravý duch“), aby se zdůvodnilo, proč 
najednou musí být dostupná pro všech-
ny, včetně těch, kteří o ni vůbec nesto-
jí. Načež se hrábne do veřejných peněz. 
Uběhne pár desetiletí, lidé zapomenou, 
že to kdysi šlo i bez eráru a začnou zá-
ležitost považovat za své právo, nejlé-
pe pak to „základní lidské“. Tak třeba 
mateřské školky. Není to historicky tak 
dávno, co neexistovaly vůbec a niko-
mu nechyběly. Když se ženy začaly v 
19. století zapojovat do organizovaného 
pracovního procesu, objevily se školky 
provozované firmami, protože pro ně 
bylo výhodné udržet si kvalifikovanou 
pracovní sílu. Brzy se v této oblasti etab-
lovaly církevní a charitativní organizace 
a jinak lidé řešili problém péče o před-
školní děti různě: využívali rodinu, chů-
vy, hlídali si děti vzájemně atd. Nějak se 
to vždycky zvládlo. Pak se do toho vložil 
stát a dnes je ze školek sociální právo s 

olbřímími náklady a z problému úzké 
skupiny rodičů malých dětí vznikl pro-
blém všech ostatních, které nějaká škol-
ka zcela pragmaticky „ještě“ nebo „už“ 
příliš nezajímá.
A co neutratíme za páchání dobra, vysa-
je z nás regulace. Lidé jsou totiž nejspíš 
nemyslící blbečci a bez detailního nalin-
kování každičkého sebemenšího aspek-
tu jejich životů neustále tloustnoucím 
štosem zákonů, vyhlášek a norem by si 
nedošli bezpečně ani na WC. Šokovalo 
mě poněkud, když jsem před časem sly-
šel, že kapacita roztocké školy po pláno-
vaném rozšíření prý bude  menší,  než 
když jsem ji jako žáček v době bolševis-
mu sám navštěvoval. Důvodem je zpřís-
nění jakýchsi norem. Nemohu mluvit za 
tehdejší spolužáky, ale nepamatuji si, že 
bychom nějak zvlášť strádali. Zpřísnění 
norem nás tedy nyní vyjde na několik 
desítek milionů korun.
Podobný příběh lze napsat takřka o čem-
koliv. Díky tisícům a tisícům oblastí, na 
které „máme právo“ a které jsme ze zóny 
vlastní iniciativy přehodili na stát, neu-
stále bobtnají veřejné výdaje. Aby se za-
platily, znásobilo se naše celkové daňové 
zatížení za posledních 100 let zhruba 
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pětkrát (plus minus, záleží na metodě 
výpočtu). Postupně se dostáváme u ně-
kterých daní za tzv. Lafferův bod, kdy 
jejich další zvyšování (samo o sobě amo-
rální) naráží na limity, kdy s rostoucími 
sazbami roste atraktivita daňových úni-
ků, upadá motivace se za daných pod-
mínek o cokoliv snažit a celkový daňový 
výnos klesá. A pokud nejsme schopni 

své nároky krýt příjmy nebo úsporami, 
musíme si holt půjčovat. Že za to v ně-
jaké podobě dříve či později ošklivě za-
platíme, netřeba dodávat. Konec konců, 
stačí si otevřít noviny.
Jasně, že to nějaké roztocké sportoviště 
nevytrhne. Jenže tady nejde o ušmudla-
ných pár milionů, jde především o způ-
sob myšlení, o přesvědčení, že každá 

kravina – když se dobře zdůvodní – je 
obecným zájmem a na všechno máme 
nárok. Naše současné relativní bohatství 
nevzniklo masivním přerozdělováním, 
ale usilovnou prací, omezením spotřeby 
a akumulací kapitálu. Je otázka, zda si na 
to vzpomeneme sami dřív, než nám to 
někdo vysvětlí čínsky.

Tomáš Šalamon

Za otevřenou školní zahradu
Petice podle § 1 zákona č. 85/1990 Sb., 
o právu petičním

V září tohoto roku jsme jako rodiče dětí, 
které jsou přihlášené na mimoškolní ak-
tivity v budově školní družiny ZŠ v Roz-
tokách, s údivem zjistili, že dosud pří-
stupná školní zahrada je nyní opatřena 
několika cedulemi, zakazujícími vstup 
do prostor zahrady komukoliv kromě 
žáků a pracovníků školy.

Toto rozhodnutí zcela uzavřít školní za-
hradu veřejnosti i dětem, které do pro-
stor školy přicházejí za svými kroužky 
a aktivitami (na cedulích je uvedené 
mateřské centrum Rožálek a sdružení 
Roztoč), považujeme za velmi nešťastné  
a apelujeme tímto na vedení školy i na 
vedení města Roztoky.

Zahrada byla po léta využívána jako pro-
stor pro hry a oddech roztockých dětí a 
rodin, byla místem přirozeného prolíná-
ní dětí různého věku, rodin i starších lidí 
odpočívajících při cestě na oběd na la-
vičce,  příjemnou a otevřenou bránou do 
školy pro budoucí školáky, kteří mohli 
získat přirozeně kladné naladění vůči 
prostředí, kde zanedlouho budou trávit 
mnoho času. Jedná se o bezpečnou zele-
nou plochu v centru města, kde je hřišť 
pro děti poskrovnu.
V rámci projektů z minulých let se mno-
zí rodiče aktivně účastnili dobrovolných 
prací na zkrášlení a osázení vybraných 
částí školní zahrady. 
Především je ale uzavření zahrady v 
rozporu s deklarovaným programem sa-
motné školy, tak jak je oficielně publiko-
ván na webových stránkách (na odkazu 
http://www.zsroztoky.cz/index.php?op-
tion=com_content&=article&id=76&I-
temid=68 - Školní vzdělávací program 
1. a 2. část.)
V tomto programu například čteme:

"Společným tématem, které se však pro-

líná celou prací školy v nejrůznějších 
podobách, je úsilí o rozvoj pozitivních 
a odpovědných vztahů k sobě, ostatním 
lidem, společnosti a přírodě. Z toho-
to důvodu jsme se rozhodli nazvat náš 
školní vzdělávací program: „Škola pro 
všechny." 

Spolupráce uvnitř i vně školy 
• spolupráce 1. a 2. stupně, školní druži-
ny, školního klubu 
• týmová práce sboru 
• spolupráce jako jedna z výchovných a 
výukových metod 
• spolupráce se zřizovatelem 
• spolupráce s místními organizacemi 
pracujícími s mládeží 
• spolupráce se zahraničními školami 
• spolupráce s rodiči 
• spolupráce s MŠ, Mateřským centrem, 
ZUŠ, Městskou policií, školami v  rámci 
regionu, Středočeským muzeem, míst-
ní knihovnou, občanskými sdruženími 
apod.

Jsme přesvědčeni, že zmíněné pozitiv-
ní a odpovědné vztahy se nedají vytvá-
řet na základě systému příkazových a 
zákazových tabulek.  

Pokud je obavou nedodržování pořád-
ku, čistoty či pravidel bezpečnosti v 
prostorách zahrady, lze toto  ošetřit pro-
střednictvím provozního řádu – je-li ofi-
ciálně publikován, stává se správce od-
povědným pouze za stav zařízení, nikoli 
za případné zranění uživatele a naopak, i 
nevhodně se chovající uživatel prostoru 
může být postižitelný pokutou.

Že lze zvolit i zcela jiný přístup ukazuje 
řada dalších příkladů - na mnoha mís-
tech České republiky dochází  ke zce-
la opačnému vývoji a školní zahrady 
jsou otevírány veřejnosti – viz Liberec 
(http://www.skolaprozivot.cz/kunra-
ticka), Nová ves nad Nisou, Lipová,  

Hradec Králové a mnoho dalších míst.

Nemusíme ani jezdit daleko do regionů 
–  otevřená a společně užívaná je zahra-
da a hřiště u žalovské školy (byť ve sprá-
vě města) nebo hřiště v ZŠ Mikoláše Alše 
v Praze-Suchdole.

VYZÝVÁME 
ŘEDITELKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY 
JAKOŽTO OSOBU POVĚŘENOU  
SPRÁVOU MAJETKU ŠKOLY 
A STAROSTU ROZTOK
JANA JAKOBA 
ZA VEDENÍ MĚSTA 
JAKOŽTO ZŘIZOVATELE ZŠ
A  VLASTNÍKA  POZEMKŮ , 
NEDOPUSŤTE, ABY SE ZAHRADA 
PROMĚNILA V NEPŘÍSTUPNOU 
ZÓNU.

OBNOVME ŠKOLNÍ ZAHRADU 
JAKO OTEVŘENÝ PROSTOR PRO 
MÍSTNÍ OBYVATELE.

Petiční výbor ve složení:
Bc. Ridina Ahmedová, Muhlbergerova 
1294, Roztoky, 25263
Mgr. Kateřina Vincourová, Tiché údolí 
18, Roztoky, 25263
Ing. Arch Eva Smolíková, Čapkova 
1625, Roztoky 25263
 

Petici ode dne vzniku, tedy od 12. října, 
podepsalo ke dni 25. října celkem 279  
osob, z toho 187 přes internet (www.pe-
tice24.com/za_otevenou_skolni_zahradu-
_v_roztokach ) a 92 do archů. Originály 
archů jsou vám případě zájmu k dispozi-
ci k nahlédnutí.

Za petiční výbor: Bc Ridina Ahmedová
otevrenaskolnizahrada@seznam.cz
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Školní zahrada není městský park

Listárna

V posledních týdnech je na veřejnosti 
dost velká diskuse o uzavření školní za-
hrady nebo otevření zahrady pro veřej-
nost. Občanské sdružení Roztoč sepsalo 
internetovou petici, kterou vyzývá ředi-
telku základní školy a starostu města ke 
zpřístupnění areálu školy pro veřejnost. 
Bohužel, veřejnosti jsou předkládány 
informace neucelené, založené na poci-
tech, bez postoje školy a bez odkazů na  
zákony. Proto se pokusíme vysvětlit náš 
pohled.  
Školní zahrada nikdy nebyla přístupná 
veřejnosti. 
Je pravda, že v odpoledních hodinách si 
tam chodili kluci zakopat fotbal, ale ve-
řejnost neví, že paní sousedka si na si-
tuaci pravidelně stěžovala u vedení školy 
i na městské policii. Proto jsme zrušili 
hřiště u plotu s cukrárnou a posunuli 
ho dál do areálu. Staré fotbalové branky 
byly dva roky uložené bez užití i když 
v počátcích se našli i takoví, kteří si 
branky postavili bez souhlasu školy a 
hráli fotbal bez bezpečného ukotvení 
branek/.  Tento rok se nám povedlo vy-
rovnat pozemek, zakoupit nové branky 
a zabetonovat je pořádně.  Musíme dbát 
na bezpečnost, zejména v této otázce 
jsme byli velice opatrní právě kvůli pří-
padům, kdy nesprávně ukotvené branky 
spadly na dítě a ve dvou případech do-
konce způsobily smrtelný úraz. Hřiště, 
které jsme vytvořili, rozhodně nemá 
parametry fotbalového hřiště, to naše 
je určeno  hlavně pro činnost družiny v 
odpoledních hodinách, pro naše žáky na 
dobu hlavní přestávky, kdy mohou cho-
dit ven na školní zahradu, a rovněž pro 
ně po dobu polední pauzy – před odpo-
ledním vyučováním.  
Když byla školní zahrada zarostlá, nikdo 
tam nechodil.  Když tam byla políčka 
pro výuku pracovních činností, veřej-
nost nemohla vstupovat do areálu. Po-
slední roky jsme zintenzivnili péči o za-
hradu,  zakoupili jsme lavičky, zahradní 

traktor na sekání trávy, nádoby na kom-
post, nový altán, dětské hřiště. A najed-
nou začaly do areálu přicházet maminky 
s malými dětmi, usadily se na našich 
lavičkách a nechaly děti volně běhat po 
areálu nebo je pustily na nové dětské hři-
ště i v době výuky.  A tady začaly vznikat 
nebezpečné situace.  Po ukončení vyučo-
vání – v 11. 45, 12.40 nebo 13.35 -  pro-
cházejí žáci školy chodníkem do jídelny. 
A stalo se, že deváťák porazil na zem 
malé, asi dvouleté  dítě, které  si vykra-
čovalo  po chodníku bez maminky. Mezi 
dopoledním a odpoledním vyučováním 
zůstává většina žáků druhého stupně 
v areálu školy – na školní zahradě – a 
zase tam narazili na malé děti . Nemůže-
me dovolit, aby se takové situace opako-
valy. Žáků přibývá – máme jich v roztoc-
ké budově 380 - a areál v době vyučování 
musí být vyhrazen jenom pro ně. 
Dětské hřiště, které se nám povedlo za-
financovat zčásti z projektu, zčásti z pří-
spěvků rodičů na školní družinu, nám 
přineslo na začátku září hodně starostí -  
s maminkami s malými dětmi.  Některé 
z nich nechtěly pochopit, že školní areál 
není městský park a tedy veřejnost ne-
může jen tak přijít a užívat školní hřiště 
a navíc v čase výuky.  
Navíc, musíme uvést normy dětského 
hřiště. Jelikož jsme základní škola, ve 
které jsou žáci od 6 do 15 let, pořídili 
jsme si hřiště, které je určeno pro děti 
od 6 do 14 let. V žádném případě není 
určeno mladším dětem, což ale mnohé 
maminky nepochopily.  Škola nechce být 
odpovědna za možný pád  nebo i zraně-
ní dítěte s trvalými následky, ze skluzav-
ky nebo domečku. 
A tady je další argument – za všechno, 
co se stane ve škole a ve školních pro-
storách, zodpovídá ředitelka.  Převezme 
někdo jiný tuto odpovědnost? Otevřené 
školní zahrady a hřiště mají stanovené-
ho správce, který dozírá na dodržování 
provozního řádu a odpovídá za čistotu 

areálu.   Již jsme začali s panem staros-
tou diskusi o této možnosti, školní za-
hrada bude opět přístupna veřejnosti po 
ukončení opravy kanalizace, zveřejnění 
provozního řádu a zabezpečení správce. 
Čas vyhrazený pro zájmové skupiny, kte-
ré budou mít povolení od školy na uží-
vání zahrady, bude pouze po skončení 
výuky a činnosti družiny, tedy nejdříve 
od 17.00 hod. Vedoucí zájmové skupi-
ny podepíše smlouvu se školou a záro-
veň potvrdí, že přebírá zodpovědnost za 
všechno, co se stane v areálu školy v čase 
kroužku. 
Další diskutovanou otázkou je, že ve-
řejnost může využívat hřiště v Žalově u 
školy, proč to tedy stejným způsobem 
nejde v Roztokách. Nutno podotknout, 
že hřiště v Žalově je ale veřejným dět-
ským hřištěm, které naopak využívá 
škola, protože žáci ze žalovské školy by 
neměli vůbec možnost docházet na ja-
kékoliv hřiště, všechna jsou příliš daleko 
od  budovy.
Škola odpovídá nejen za žáky a za-
městnance, ale i za majetek, který jí byl 
svěřen. Když bude mít veřejnost volný 
přístup na školní zahradu bez dohledu 
správce, nikdo nebude odpovědný za ni-
čení laviček a houpaček a nepořádek na 
zahradě. Proto budeme striktně dbát na 
dodržování pravidel, aby školní děti ne-
musely trpět za nedůslednou veřejnost. 
Závěrem nutno dodat, že celá situace ko-
lem školní zahrady nás trápí, mohlo to 
být všechno úplně jinak, kdyby nás ve-
řejnost respektovala a chovala se na po-
zemku školy dle pravidel slušnosti. Věří-
me, že tento náš  krok přinese upokojení 
na veřejnosti a budeme se moci věnovat 
mnohem důležitějším otázkám. 
    

Vedení školy a pedagogický sbor
Základní škola Roztoky,

okres Praha-západ 

Vážený pane Huku,
myslím, že nepatřím mezi „některé mo-
hutné občany“ (citace z vašeho člán-
ku), ale i tak jsem jedna z těch, kteří 
protestovali proti článku pana Janské-
ho „Jsme tlustí?“ v č. 7-8. Dovoluji se 
ohradit proti trapnosti, trapný byl pří-
spěvek pana Janského, trapný byl i Váš 

rádoby vtipný článek „Země je taky 
kulatá“.  Opravdu vám nepřijde trapné 
hodnotit lidi podle zjevu? Je mi úplně 
jedno, jestli je člověk tlustý, tenký, hezký 
nebo škaredý … Mám pocit, že mnoh-
dy je šťastný tlouštík sympatičtější, než 
zapšklý hubeňour. Dovedu si předsta-
vit, že ve vlaku telepaticky působíte ne-

jen na tlouštíky, ale i na ostatní, co se 
Vám nelíbí, třeba jsou oškliví, staří atd.
S pozdravem

Barbora Tejklová, Roztoky

P. S. Redakční rada se usnesla, že kolega 
Jaroslav Huk není zapšklý.
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17. listopad
Den boje za svobodu  

a demokracii
16. listopadu 2011

Tyršovo náměstí, Roztoky
 

Radek Vlasák  
a starosta města Roztoky Jan Jakob  

si Vás dovolují pozvat  
na společnou připomínku  

podzimních dní let 1939 a 1989.
 

Program:
14:00  Dětské odpoledne
18:00  Slavnostní promluva a duchovní slovo
18:30  Vystoupení roztockého sboru Marika Singers
19:00  Křest knihy Roztoky očima staletí
 

Od 11 hodin pro Vás budou přímo na místě připravované zabijačkové speciality a slané 
či sladké palačinky. Bude zde malý trh s rukodělnými vánočními či užitkovými výrobky. 
Na své si přijdou i Vaše děti. Budete mít možnost koupit si novou knihu Roztoky očima 
staletí (1. díl).

Spolupořádá město Roztoky
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Mateřská škola v Havlíčkově ulici
pořádá dne 9. prosince 2011 
Den otevřených dveří,
kdy si můžete prohlédnout nový pavilon mateřské 
školy pro 50 dětí, a to od 15:00 do 18:00 hodin.
Srdečně zveme !

7. 10. 2011

14. 10. 2011 7. 10. 2011

7. 10. 2011

7. 10. 2011

Takto nám rostla mateřská školka před očima...

Foto: St. Boloňský
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM -  listopad

KULTURNÍ KALENDÁRIUM –LISTOPAD
Pá 16.9.-
15.1.

Dárek z pouti – poutní a pouťové umění Středočeské muzeum, 
Roztoky

Čt 22.9.-
29.11.

Horoměřické bienále III – výstava obrazů výtvarníků z Horoměřic 
a okolí. Galerie Orchidea, Horoměřice

Čt 29.9.-
18.11.

Jan Cága Indish connected – výstava fotografií Galerie hotelu Academic, 
Roztoky

So 19.11. VOKO Cyklistický závod horských kol v Roztokách
Prezentace od 14:30 do 14:55 hod., start v 15:00 hod. Trať 21 km 
kolem Roztok a v Suchdolském lese, více na www.voko.borec.cz

Tyršovo náměstí, Roztoky
(U Alberta)

Čt 27.10.-
29.2.2012

První dámy… osud?... poslání?...úděl?  Životy v paprscích slávy –
v šeru neviditelnosti. St - ne 10:00 – 18:00 hod

Středočeské muzeum, 
Roztoky

Ne 6.11. Jak Trautenberg dělal Krakonošovi ducha (Krkonošské pohádky)
dětské představení, pořádá Roztoky město pro život 
Od: 15:00 hod

Hotel Academic, Roztoky

Ne 6.11. Láska, sex a žárlivost – představení divadelní skupiny Háta, pořádá 
Roztoky-město pro život. Od: 19:30 hod

Hotel Academic, Roztoky

Ne 6.11. Viktorka a Dřevíček – dětské představení A. Grohová
Od: 15:00 hod

Divadélko Kvítko, Roztoky

Pá 11.11. BAJAJA – Teatr Víti Marčíka opět v Úněticích Vstupné 100,-Kč, 
děti 10,-Kč. Pro děti od 5ti let.  Od: 17:00 hod

Sál Sokolovny v Úněticích

So 12.11. Únětická křižovatka – koncert Happy Aquarium, Bonebroke, a další
vstupné 70,-Kč Od: 19:30 hod

Úholičky, Kravín

So 19.11. Ranč Rodeo – koncert MBAND, Dobrá 10o , vstupné 100,- Kč
Od: 19:30 hod

Hostinec Na Růžku, Žalov

Ne 20.11. Králův kejklíř – dětské představení Divadlo v Kufru
Od: 15:00 hod

Divadélko Kvítko, Roztoky

St 23.11. Jak jsem nevylezl na Lenina – cestopisná přednáška – expedice 
Pamír 2011 – účastník p. Křístek. Vstup zdarma Od: 18:00 hod

Městská knihovna Roztoky

Ne 27.11. Adventní koncert DUO BOHEMIA BERLIN – soprán-klavír
Marta Vávrová, Petr Vašíček, španělské vánoční písně, Biblické 
písně op.99, J.S. Bach, Ariel Ramirez – Navidad Nuestra
Od: 15:00 hod

Husův sbor CČSH, Roztoky

Ne 4.12. Vánoční svatba sněhuláka Karla – hrají Loutky Bez hranic
Od: 15:00 hod

Divadélko Kvítko, Roztoky

Ne 4.12. Příběhy dnů adventních – koncert Vlaďka a Jaroslav Drdovi
Od: 15:00 hod

Husův sbor CČSH, Roztoky

Po 5.12. Tradiční Mikuláš 
Od: 16:00 hod

Husův sbor CČSH, Roztoky

Pá 9.12. Radikální Reggae – koncert Happy Aquarium, Crossband, 
Fadžitulikistulán Vstupné 70,- Kč Od: 19:30 hod

Hostinec Na Růžku, Žalov

PO DOBU REKONSTRUKCE JE OBJEKT ZÁMKU PRO 
VEŘEJNOST UZAVŘEN. Pro návštěvníky zůstanou nadále 
přístupné výstavní síně v hospodářských budovách – velká
výstavní síň, galerie, kabinet, návštěvnické centrum. O změnách 
provozu Vás budeme informovat.  www.muzeum-roztoky.cz

Středočeské muzeum, 
Roztoky
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Nové objevy v roztocké tvrzi
Od srpna tohoto roku probíhá rekon-
strukce roztockého zámku, který byl po-
ničen při povodních v roce 2002. Zámek 
byl téměř deset let ve špatném stavu. 

Technický stav budovy umožňoval její 
využití jen částečně, a to v prvním patře 
(expozice o historii zámku a krátkodobé 
výstavy).  Muzejní expozici v přízemí, 
zabývající se pravěkou historií regionu, 
kterou povodeň zničila, již nebylo mož-
né obnovit.
Finanční prostředky na náročnou ob-
novu objektu získal díky evropskému 
programu ROP Střední Čechy z oblasti 
cestovního ruchu Středočeský kraj jako 
zřizovatel Středočeského muzea až letos. 
V rámci rekonstrukce se v prvé řadě 
opraví budova zámku, v další fázi projek-
tu vznikne v přízemí i prvním patře nová 
expozice s tematikou sídlo hospodářské 
a úřednické správy a letoviska přelomu 
19. a 20. století. Pro kulturní a společen-
ské akce bude zachována koncertní síň 

v patře. Svatební síň bude přenesena do 
přízemí zámku. V objektu bude zřízeno 
také informační středisko s nadregionál-
ní působností, které bude sloužit nejen 

návštěvníkům Středočeského muzea ale 
i obyvatelům Roztok, jako zdroj infor-

mací o dění v kraji.
Zatím se na zámku 
převážně bourá, 
v první fázi re-
konstrukce zámku 
bylo nutné sejmout 
všechny podlahy a 
odstranit staré sítě. 
Během těchto zá-
sahů byla odkryta 
řada zajímavých 
stavebně-historic-
kých detailů, které 

při poslední rekonstrukci v letech 1957–
1961 nebyly objeveny. Také probíhá re-
staurátorský průzkum omítek. Zacho-
vané fragmenty zdí a starých výmaleb 
budou dále zkoumány. Možná přinesou 
nové poznatky o stavebním vývoji zám-
ku.
Projekt by měl být ukončen na podzim 
příštího roku, ale plně otevřít zámek ve-
řejnosti se patrně podaří až na jaře roku 
2013.
Přes probíhající rekonstrukci je ale Stře-
dočeské muzeum stále přístupné. Pro-
gram výstav na letošní rok je zachován 
a již připravujeme  výstavy na rok 2012. 
Do konce tohoto roku bude možné  na-
vštívit výstavy Dárek z pouti – poutní a 
pouťové umění  a První dámy - … osud? 
…poslání? …úděl? 
Těšit se můžete i na adventní neděli 
v muzeu, a to 4. 12. od 14 hodin, letos 
z důvodu rekonstrukce zámku v komor-
nějším provedení. Budeme vyrábět tra-
diční vánoční ozdoby, kterými společně 
ozdobíme stromky v areálu Středočeské-
ho muzea.

Další podrobné informace o rekonstruk-
ci zámku naleznete na stránkách Středo-
českého muzea:
www.muzeum-roztoky.cz.

Marie Jelínková Ťupová
vedoucí programového oddělení 

Středočeského muzea 
v Roztokách u Prahy
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Kámen z Flossenbürgu
Jsou místa, která bychom měli navštěvo-
vat bosi a s hlavou posypanou popelem  
jako středověcí kajícníci. 
Nacistické koncentrační tábory jsou věč-
ným mementem jako místa nezměrného 
fyzického i psychického utrpení, kde lid-
ská zloba a nízké pudy fanatiků dokázaly 
vytvořit peklo na zemi. 
Navštívil jsem nedávno jeden z nich, 
méně známý než Osvětim, Treblinka, 
Dachau, Buchenwald či Terezín. Leží
v Horní Falci, v malebné krajině "bavor-
ské Sibiře" na dohled od českých hranic.  
Kdyby se uchytil na českém trůně "zimní 
král" Fridrich Falcký, tak by možná dnes 
bylo toto knížectví součástí našeho státu. 
Ale to jsou jen taková kdyby, realita byla 
jiná a velmi drsná.  Lágr ve Flossenbür-
gu byl založen v roce 1938 zejména kvůli 
ložisku velmi kvalitní šedé žuly  granitu, 
který se stal symbolem obludných naci-
stických památníků po celém Německu. 
Však ho tady byl pro tyto účely osobně 
vybírat Hitler a jeho dvorní architekt 
Speer.  Zprvu byl spíše pracovním, či spí-
še otrockým táborem (s dvanáctihodino-
vou pracovní dobou), ale po vypuknutí 
války na podzim 1939 sem byli umisťo-
váni váleční zajatci a političtí vězni z celé 
Evropy. Počátkem roku 1940 sem byli 
převezeni i čeští studenti, pozatýkaní při 
demonstracích k 28. říjnu 1939.  Později 
je Flossenbürg cílovou stanicí pro české 
vězně z české strany Šumavy. V roce 1943 
přechází tábor na zbrojní výrobu - vyrábí 
se zde komponenty pro letadla Messer-
schmitt. Během války se podmínky věz-
ňů drasticky zhoršují, na 4 vězně připadá 
1 postel a jeden ešus na jídlo. Zejména
 v druhé polovině války zde lidé hromad-
ně umírali nejen v důsledku těžké práce 
a úrazů, ale i následkem hladu, podvýži-
vy, zimy a v neposlední řadě sadistického 
řádění dozorců SS a jejich pomocníků 
(byli to věsměs vězni s kriminální minu-
lostí). Jen během 4 měsíců roku 1945 zde 
zemřelo na 15 000 vězňů. Již nestačilo, 

že museli muklové vláčet těžké kamen-
né bloky po schodech produktivně, při 
trestních akcích byli často utýráni na 
těchto schodech k smrti. Jak vzpomíná 
jeden z přeživších: "Celý den jsme muse-
li vláčet do kopce kamenné bloky, které 
jsme pak opět shazovali dolů, abychom 
je nanovo vlekli nahoru. Když večer 
mrzlo, polévali schody vodou a druhý 
den jsme pak vláčeli kameny po ledu...". 

Nejvíce šokojící je však zjištění (viz 
publikace památníku), že lágr byl in-
tegrální součástí přilehlého městečka. 
Místní živnostníci a rolníci (s podporou 
radnice) si vězně zapůjčovali k různé 
těžké práci, v podstatě na otrocké prá-
ci vězňů parazitovali. Otřesné poměry 
v lágru nebyly v obci žádným tajem-
stvím,  zápach pálených lidských těl 
z krematoria či dokonce z celých py-
ramid mrtvol byl denní realitou.  Místní 
navštěvovali i táborové kino zřízené pro 
SS. Když americká armáda v dubnu tá-
bor osvobodila, exhumovala z hromad-
ných hrobů stovky mrtvol a přinutila 
místní "spořádané občany" a zejména 
jejich paničky, aby se "naživo" přesvěd-

čili  o důsledcích nacistického běsnění.   
Proč o tom ale vlastně píši.  Tábor ve 
Flosenbürgu má přímou spojitost s tzv. 
"transportem smrti", který projížděl na 
konci dubna 1945 Roztokami a byl zde 
díky statečnosti železničářů (zvláště 
přednosty stanice Dr. J. Najdra) na celý 
den zastaven. To umožnilo osvoboze-
ní více než  dvou stovek vězňů, kteří 
se pak zotavovali v lazaretu v bývalém 

chudobinci (dnes ZUŠ) a zejména v roz-
tockých a žalovských rodinách. Ti, co 
nepřežili, byli 3. května 1945 pohřbeni 
do hromadného hrobu na levohradec-
kém hřbitově. Proto jsem rád využil 
příležitosti  návštěvy Flosenbürgu a se 
souhlasem vedení památníku jsem do 
Roztok přivezl dva autentické kameny ze 
"schodů smrti".  Jeden bych rád umístil 
na Levém Hradci a druhý na roztockém 
nádraží, které se stalo pro některé vězně 
místem naděje. Odpustit neznamená za-
pomenout.

foro a text: Stanislav Boloňský

Foto: "Schody smrti" v kamenolomu 
tábora Flossenbürg

Dřevěné divadlo Honzy Hrubce zve na novou pohádku do Kvítka

Chcete-li dětem ukrátit čas při čekání na Ježíška, vezměte je v neděli 18. prosince do divadla Kvítko do dolních Roztok
 na zbrusu novou pohádku Honzy Hrubce 

ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA.
Představení začíná od 17.30 hodin a trvá 40 minut.

Vstupenky můžete zakoupit na náměstí v obchodě Magdala.
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Oslavy 130 let založení  Sboru dobrovolných hasičů
v Roztokách 1881-2011
V sobotu 1. 10. 2011 se za nádherného 
slunného, téměř letního, dne uskutečni-
ly na Tyršově náměstí oslavy 130 let od 
založení našeho SDH Roztoky. Děkuje-
me všem návštěvníkům a doufáme, že se 
vám náš program líbil.
Na úvod starosta města Roztoky, pan Jan 
Jakob, slavnostně předal našemu sboru 
obnovený prapor, který byl 14 dní před 
oslavou vysvěcen při svatoludmilské 
pouti na mši na Levém Hradci. Potom 
na pódiu na náměstí převzali, z rukou 
okresního starosty pana Zdeňka Mlejn-
ského, vybraní řádní členové „Čestné 
uznání za příkladnou práci pro dobro-
volné hasičstvo“ a naši mladí hasiči slo-
žili svůj slavnostní slib, a tím se zařadili 
mezi pravé mladé roztocké hasiče. 
Po těchto milých oficialitách následo-
val program plný ukázek. Návštěvníci si 
mohli detailně prohlédnout sanitní vůz 
českých samaritánů a hned poté zhléd-
nout, jak se provádí požární útok na ho-
řící domek  v podání dětského družstva 
ze Solopisk. Po krátké polední pauze 
pokračovaly ukázky záchranou osoby 
uvízlé na laně s pomocí horolezeckého 
vybavení, v podání lezeckého družstva 
z Prahy. Atraktivní byla určitě i dřevo-
rubecká show EUROJACK, při které si 

dobrovolníci mohli vyzkoušet řezání se 
speciální závodní pilou. Představen byl i 
záchranný kontejner se zvláštním vyba-
vením pro záchranné práce při větších 
událostech, jako jsou například povod-
ně. Celodenní program uzavřela ukázka 
zásahu při dopravní nehodě s vyproště-
ním zraněné osoby.

Kromě tohoto si návštěvníci mohli vy-
zkoušet další připravené atrakce a drob-
né soutěže, nebo si zblízka prohlédnout 
vystavenou techniku.
Celá oslava výročí byla uspořádána v 
úzké spolupráci s městem Roztoky a řa-

dou sponzorů (nadace ČEZ, pily Štěpá-
nek, elektro Příhoda, Únětický pivovar). 
Programu se zúčastnily profesionální 
sbory HZS Roztoky, HZS hl.m. Prahy 
stanice č. 7, HZS Kladno, i sbory dob-
rovolné: SDH Kozinec, SDH Suchdol, 
SDH Lysolaje a SDH Solopisky, kterým 
touto cestou děkujeme. Neméně důleži-

té poděkování patří i aktérům dřevoru-
becké show EUROJACK Davidu Sílovi a 
Jindřichu Pražákovi, a také samaritánům 
Zdeňku a Tomášovi za velmi zajímavou 
ukázku práce a vybavení zdravotnických 
záchranářů.
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Zprávy ze sdružení Roztoč

Pozvánka na adventní koncerty do Husova sboru
ADVENTNÍ koncert v Husově sboru CČSH 
 o I. neděli adventní 27.11. 2011  v 15 hod. 

 
DUO BOHEMIA -BERLIN - soprán - klavír Marta Vávrová, Petr Vašíček

Program:

Joaqin Rodrigo - Španělské vánoční písně
A.Dvořák - Biblické písně op.99

Johann Sebastian Bach - Jesu meine Freude
Ariel Ramirez - Navidad Nuestra  /Argentinské vánoce / Po koncertu - vernisáž výstavy " Ryba "

Další akce v Husově sboru:

II. neděle adventní 4.12. v 15 hod. 
"Příběhy dnů adventních " - koncert Vlaďka a Jaroslav Drdovi

Pondělí 5.12. v 16 hod.
 tradiční Mikuláš 

Pátek 16.12. v 17 hod.
 " Pojďme spolu do Betléma "- pásmo vánočních koled a vyprávění

Od zářijového zápisu  uběhly dva měsí-
ce a všechny kurzy a kroužky sdružení 
Roztoč naplněné mnoha zájemci z řad 
dětí i dospělých jsou již v plném běhu. 
V říjnu proběhlo víkendové soustředě-
ní lektorů a členů organizačního týmu 
sdružení Roztoč  na malebném místě na 
Vysočině, kde budeme pravděpodobně 
od příštího roku pořádat vícedenní sou-
středění  kroužků a kurzů a v budoucnu 
možná letní tábory s uměleckým zamě-
řením pro děti i rodiny s dětmi. 

Velké účasti se těšila říjnová dílna mo-
zaikování s lektorkou Magdalenou 
Kracík Štorkánovou,  drakiáda vedená 
spřáteleným oddílem Draci i komornější 
dílna linorytu  vedená Dorou Tichou.

Letošní podzim nebudeme pořádat díl-
nu na výrobu lampionů ani  Svátek svět-
la spojený s průvodem lampionů. Na 
novou podobu této malé podzimní slav-
nosti se můžete těšit příští rok. Z důvo-
du rekonstrukce Středočeského muzea 
nebudeme bohužel pořádat avizovaný 
koncert italského klavíristy, neb jsme v 
Roztokách nenašli náhradní vyhovují-
cí prostory za uzavřenou koncertní síň 
Zdeny Braunerové. Koncert bude reali-

zován co nejdříve po znovuotevření re-
konstruovaných prostor. 

Přijměte srdečně naše pozvání na další 
připravované akce sdružení Roztoč. Tě-
šíme se na vaši návštěvu.

Dílna tkaní a výroby drobných ozdob 
ze slámy 
12. listopadu 2011

Dílna na výrobu adventních věnců
19. listopadu 2011
S příchodem adventního času vás zveme 
na tradiční tvořivé setkání, na kterém si 
můžete vyrobit svůj vlastní adventní vě-
nec.

Divadelní festival Tichého Jelena
25.-26. listopadu 2011
Podzimní festival loutek, hudby a tance.
Pravděpodobný program, změna pro-
gramu vyhrazena.
Pátek 25.11.  Únětický pivovar - 20.00  
představení Hospodin, Divadlo DNO, 
21.30 horůrek Červená Karkulka pro 
dospělé, Mirka Venclová
Sobota 26.11. ateliér Roztoč Roztoky 
– dětská představení 14.00 představení 
Pavoučení, Divadlo bez hranic, 15.30 

Dešťová víla, studio Damůza. Od 20.00 
proběhne koncert skupiny Feketeseret-
lek v Únětickém pivovaru.  

Adventní koncert na Levém Hradci
28. listopadu 2011
Tradiční koncert na začátek času advent-
ního.

Knižní trhy 2. a 3. prosince 2011
Také už vaše babička říkala, že na vá-
noce nesmí chybět knížka? Nemusíte 
pro knížky do Prahy! Prodej knih od 
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předních nakladatelů v předvánoč-
ním čase najdete přímo v Roztokách!

Mozaikování III.
4. prosince 2011
Třetí dílna z celoročního cyklu.

Vánoční trhy dětských prací
10. prosince 2011
Jedinečné vánoční trhy, na kterých děti 
v rolích trhovců prodávají svá rukodělná 
originální dílka. Určitě vás jejich tvoři-
vost a fantazie překvapí a mile potěší.

Více informací se dozvíte na plakátova-
cích plochách nebo na www.roztoc.cz.

Za sdružení Roztoč Jitka Čechová 

Tvořivá potkávání v našem městě  
Přestože je v našem městě nedostatek 
míst ve školkách a brzy bude také ve 

školách, silnice jsou záplatované a město 
se nepěkně rozrůstá do všech stran, žije 
se nám tady dobře a také  naše děti jsou 
tady moc spokojené. Nemalou zásluhu 
na tom má i sdružení Roztoč. Nejen, že 
nabízí velký výběr kroužků, které naše 
děti nadšeně navštěvují, ale pořádá i roz-
manité slavnosti, trhy a festivaly, kde se 
můžeme tvořivě setkávat s přáteli z na-
šeho města i širšího okolí. Tato společná 
setkávání jsou podle nás pro život města 
důležitější, než krásně vyasfaltované sil-
nice a opravené fasády, protože město 
bez lidí je jen hromada kamení.

Marie Ratiborská a Jan Ratiborský,
Levý Hradec

Roztoč není parazit
Než jsem přišel do Roztok považoval 
jsem roztoče za nezajímavého parazita. 
Když jsem se přistěhoval a začal si užívat 
místní kulturu, zjistil jsem, že Roztoč je 

také organizátorem masopustu, živých 
jesliček a dalších sympatických akcí. 
Když se mi narodily a trochu povyrost-
ly děti, s radostí jsem zjistil, co všech-
no Roztoč pořádá pro ně. Mám velkou 
radost, že v Roztokách máme Roztoč. 
Díky za něj! Vnímám ho jako jednoho 
z hlavních tahounů kulturního dění v 
našem městě, který inspiruje a podpo-
ruje v podobných aktivitách i ostatní. 
Díky i za ostatní sdružení, spolky, kluby, 
oddíly, party atd., které vytvářejí příz-
nivé neanonymní prostředí, kde se dají 
navázat mezilidské vztahy a dělají tak z 
našeho města dobré místo k životu, kde 
se lidé znají a přátelí. Že to vše máme, 
není samozřejmostí, stojí za tím mnoho 
lidí ochotných dělat něco i pro druhé.  
Roztoči, a nejen Roztoči, díky, držím 
Vám palce.

Ondřej Smolík, Roztoky

Gabriela Jílková triumfovala!

O podzimním víkendu 24.-25.9. se na 
brněnském Masarykově autodromu 
uskutečnily poslední dva závody Mezi-
národního mistrovství České republi-
ky DIVIZE 3, které udělaly definitivní 
tečku za závodní sezonou 
2011.
V rámci DIVIZE 3 se 
v letošní sezoně představi-
la nová kategorie ČESKÁ 
TROFEJ, která byla vy-
psána pro jezdce  jejichž 
vozy pohánějí motory s 
objemem do 1000 ccm. A 
právě takových byla v le-
tošní sezóně drtivá většina. 
Tato třída si klade za cíl 
navázat na třídu Národní 
formule 1400, která u nás 
plní roly tzv. "školní for-

mule", což pro mladé talentované jezd-
ce představuje mezistupeň z motokár 
do velkého závodního světa formulí.
No a právě takovýchto mladých talentů 
bylo v letošní sezoně DIVIZE 3 k vidění 

hned několik. Těmi největšími bez po-
chyby byla Gabriela Jílková (Formula-
Star) , která se až do samotného závěru 
přetahovala o celkový triumf. Byla to její 
první sezona ve světě velkých okruhů a 
je nutno říci, že to byla sezona vskutku 
dramatická a že v jejím průběhu proká-
zala svůj talent, odhodlání a píli. 
V průběhu sezony si připsala tři vítězství 
a o prvenství v šampionátu se přetahova-
la až do posledního kola, posledního zá-
vodu. A právě pořadí v tomto posledním 
závodě rozhodlo o tom, že do kolonky 
historicky prvního vítěze České trofeje 
bude zapsáno jméno Gabriela Jílková.
Jilková na cestě za triumfem dokázala 
jako první jezdkyně vyhrát okruhový 
závod MMČR (a to hned 2x - v polské 
Poznani a na Slovakiaringu). V České 
trofeji pak, jak již bylo uvedeno výše, tri-

umfovala třikrát a v prů-
běhu celé sezony celkem 
posbírala 182 bodů, čímž 
se nesmazatelně zapsala 
do dějin českého okruho-
vého motorsportu.

Josef Hora
Foto: Josef Hora 
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Mistrovství republiky štafet 
a oblastních výběrů žactva

Školní okénko

Tři naši svěřenci, Alena a Hana Voltrovy 
a Tomáš Jíra, byli vybráni do středočes-
kého výběru žactva, aby druhý říjnový 
víkend reprezentovali na Mistrovství re-
publiky štafet a oblastních výběrů žactva. 
Závody se konaly v moravské Stříteži. 
Výraznějšího úspěchu dosáhla Tomášo-
va štafeta. Ta skončila v celorepublikové 
konkurenci na 9. místě. O něco hůře na 
tom byly sestry Voltrovy. Jejich štafeta 
skončila sedmnáctá. Po sobotních štafe-
tách se v neděli běžela soutěž oblastních 
výběrů žactva. V ní Středočeši nebyli tak 
úspěšní jako v minulých letech a skončili 
třináctí. 

František Pašek
OK Roztoky (oddíl orientační běhu)

Vážení rodiče, 
stejně jako podzim krásně zbarvil listí 
stromů, přesně tak i naše školní činnos-
ti se od září už pěkně „vybarvily“, a my 
vás tudíž můžeme informovat o našich 
„různobarevných“ říjnových aktivitách. 
Před prvními mrazíky jsme se zahřáli 
překonáváním překážek na neviditelné 
výstavě, tleskáním divadelnímu před-
stavení či delším pochodem na exkurzi 
do Únětického pivovaru. Opět se rozjely 
různé kroužky a z projektu placená vý-
uka ve škole i v Lexiku pro děti s růz-
nými poruchami učení. Všichni se nyní 
chystáme i na první čtvrtletní hodnocení 
v polovině listopadu, takže ani o „zahřátí 
se“ při psaní různých testíků a prověrek 
není nouze. Tak ať se vše vydaří podle 
přání každého! Hezké počtení přeje 

Věra Zelenková

Sedmáci na neviditelné výstavě 
Věřte, nevěřte - i výstava může být ne-
viditelná. Přesně na takovou zavítali 
v září žáci 7. B. Jedná se o neobvyklý 
projekt, který nám ojedinělým způso-
bem přibližuje svět nevidomých. Vý-
stavní prostor  je totiž zcela zatemněn a 
kdo si myslí, že se za chvíli rozkouká, ten 
se plete. Skupinka návštěvníků prochá-
zí v naprosté tmě se svým nevidomým 
průvodcem postupně předsíní, kuchyní, 
obývákem, odbočí do koupelny a po-
sléze se všichni ocitají na rušné „ulici“ 
– samozřejmě s nějakým tím výmolem 

v chodníku. Z hluku ulice projdeme 
do jakéhosi srubu a dále ven do lesa a 
k potůčku. Nakonec prozkoumáme so-
chy v galerii a v baru si můžeme objed-
nat malé občerstvení. Po celou dobu se 
návštěvníci orientují pouze za pomoci 
hmatu, sluchu a občas i čichu (blížící se 
bar dal o sobě znát vůní kávy). Kdo si to 
nezkusil, těžko uvěří, že je velmi obtížné 
rozpoznat hmatem předměty, se kterými 
se běžně setkáváme. Pokud máte chuť 
tuto zajímavou výstavu vidět „na vlastní 
ruce“, máte možnost až do června 2012 
v Novoměstské radnici v Praze. A malá 
nápověda nakonec. Ten hrbolatý čtverec 
s čudlíky ve výši očí – tak to jsou domov-
ní zvonky, ne přivolávač výtahu. 

B. Valiová

Přijelo k nám „Dřevěné divadlo“ – 6.A a 6.B
V pondělí 10. října k nám zavítalo „Dře-
věné divadélko Jana Hrubce“ se středo-
věkou legendou o lásce - Tristan a Isol-
da. Tento prastarý příběh, který patří 
k nejvýraznějším dílům středověku, 
přitahuje tvůrce od nepaměti. My jsme 
měli možnost zhlédnout jeho velmi zda-
řilou loutkovou podobu, kde postavy 
jakoby vystupují z dávného pergamenu 
a dávají ožít iluminacím, které prastará 
slova doprovázejí. Text je psán překrás-
nou, lehce archaickou češtinou, ale pro-
vedení je samozřejmě v mluvě soudobé. 
Žáci obou šestých tříd ohodnotili výkon 
loutkoherce velkým potleskem. Na závěr 

si sami mohli vyzkoušet, jak se loutky 
vodí, a zeptat se na různé věci souvisejí-
cí s hraním loutkového divadla. Veškeré 
poznatky děti využijí v literární výchově, 
ve které právě mýty a legendy probíráme 
a poučení o hraní divadla bude následo-
vat. Panu Hrubcovi tímto děkujeme a 
vzkazujeme: „Už se těšíme na další lout-
kové představení!“

V. Zelenková

Preventivní program pro I. stupeň 
V rámci prevence byla dne 11. 10. 
v žalovské tělocvičně uvedena Duhová 
pohádka od agentury KK, která pořá-
dá umělecké pořady pro děti a mládež 
s akreditací MŠMT. Pohádka spisova-
telky Daniely Fischerové je o soucitu, 
ochraně, péči a snaze udělat svět hezčím. 
Pohádku zhlédli žáci 1. – 4. tříd.

M. Černá, preventistka

Návštěva ze Slovenska 
V týdnu od 10. října navštívilo naši ško-
lu 16 žáků a 6 učitelů ze Základní školy 
v Popradu. Škola oslovila paní ředitelku 
Mgr. A. Gabaľovou, zdali by se mohl 
uskutečnit výměnný pobyt žáků. Jejich 
záměrem bylo, aby žáci mohli bydlet
v českých rodinách a dopoledne chodit 
do školy na běžnou výuku se svými spo-
lubydlícími. Součástí pobytu se stala i 
prohlídka Prahy a neopomněli jsme také 
bohaté dějiny regionu, takže jedno od-
poledne bylo věnováno Levému Hradci, 
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a to z pohledu archeologického, vztahu-
jícího se k místním nálezům. Informa-
ce nám poskytl pan Nový z roztockého 
muzea. Poté následovaly dějiny kostela 
sv. Klimenta. S velkým ohlasem se setkal 
večerní bowlingový turnaj, kdy byla naše 
škola hostitelem.
Aby si děti užily i pobyt ve škole, tak bylo 
středeční dopoledne věnováno sportov-
nímu klání a na poslední den si žáci
5. C připravili nádhernou prezentaci se 

soutěží o Česku pro slovenské děti. To-
též měla připravené i slovenská strana. 
Paní ředitelka Gabaľová a pedagogové ze 
Slovenska celý příjemně strávený týden 
slavnostně uzavřeli a přibližně dohodli 
termín návštěvy našich žáků v Popradu. 
Děti mezi sebou navázaly nová přátel-
ství a myslím, že se jim prožitý týden 
líbil, neboť se jim nakonec zdál velice 
krátký. Fotografie najdete na webo-
vých stránkách školy. Velké poděková-

ní patří hlavně rodičům a pedagogům, 
kteří se aktivně ujali funkce hostitelů. 

D. Blechová 
Co dělají prvňáčci z 1.C a 1.D?
Na ozdravném pobytu ve Starých Spla-
vech jsme si všichni užili radosti, po-
hody a sluníčka. Malí prvňáčci byli od-
vážní a poslušní. Od začátku školního 
roku také plaveme jako kapříci v bazénu 
ELMA na Kladně. Jednou z nás budou 
„mistři plavci“.

Žáci a paní učitelky 1.C a 1.D
Poděkování
Vážený pane starosto,
děkuji Vám za milé pozvání na shromáždění starších jubilantů, dárek a následně za obdržení fotografií. Obojí mě velmi potěšilo, 
zahřálo s vědomím, že na staré občany nezapomínáte.
Přeji Vám i všem Vašim spolupracovníkům mnoho zdaru v náročné a odpovědné práci. Věra Pízová

Když se ruka k ruce vine, tak se dílo podaří,
zpívalo se v naší staré rakouské hymně. 
Tak se stalo (doufejme) i v  případě 
publikace Roztoky očima staletí, 
jejíž první díl právě opustil tiskárnu. 
Dvacítka autorů s několika dalšími 

spolupracovníky se v  průběhu 7 let 
podílela na přípravě této populárně- 
naučné publikace, která si klade za cíl 
ukázat bohatou minulost naší obce i 
její přírodní hodnoty - flóru a faunu. 

Původní koncepce knihy předpokládala, 
že zpracujeme historii města až do 
současnosti, nakonec jsme se však 
po poradě s  odbornými konzultanty 
rozhodli vydat knihu rozdělenou do 
dvou dílů. První díl je tedy na světě a je 
k dispozici ke koupi v městské knihovně 
za 250 Kč, což je vzhledem ke kvalitě 
zpracování cena opravdu lidová. 
Pokud bych měl jmenovitě poděkovat 
každému, kdo se efektivně přičinil na 
jejím vzniku, následoval by dlouhý, 
předlouhý jmenný seznam, který by 
čtenáře ovšem asi nezaujal, a ještě bych 
zcela jistě na někoho zapomněl. Proto se 
omezím jen na několik jmen. Dík patří 
Tomáši Novotnému, který s  nápadem 
na tuto publikaci před lety přišel a 
neúnavně nás povzbuzoval v  úsilí dílo 
zakončit, paní editorce Janě Klementové, 
která na sebe převzala náročnou 
závěrečnou, technickou fázi zpracování 
různorodých podkladů v  konzistentní 
materiál použitelný v tisku, grafikovi 
a fotografovi Janu Pohribnému, který 
vtiskl publikaci sličnou tvář, ač musel 
pracovat s  obrazovými   podklady 
velmi různorodé kvality a zvláště pak 
zúčastněným autorům, kteří neváhali 
dát k  dispozici i výsledky svých 
nejnovějších výzkumů, často předtím, 
než je publikovali v  odborné literatuře. 
Nyní nezbývá než doufat v  příznivé 
přijetí publikace veřejností a také v to, že 
v historicky krátké době vydáme i druhý 
díl, který bude zahrnovat historii města 
od 19. století po současnost.

Stanislav Boloňský
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Autoškola v Praze 6 přijme učitele pro výuku skupiny A. 
Tel: 602 848 018

✳

Chovatelská stanice z Roztockého zámku zadá štěňátka s PP 
plemene krátkosrstá kolie po rodičích Ellen Krásná Louka a 
Whashishi´s Gideon. Fenka a 2 pejsci zlaté barvy s bílým lí-
mečkem okolo krku. Plemeno je vhodné k dětem, na sport, 
výstavy a mazlení. Nenáročné, inteligentní. Štěňátka budou či-
povaná, očkovaná a odčervená, budou vyšetřena na MDR1.
Vyrůstají celé období v rodinném prostředí. K odběru v po-
lovině listopadu. Stálý kontakt vítán.Vice na  http://sweb.
cz/zezamku/stanice nebo tel: 775061476, Marta Bajerová

✳

Individuální výuka angličtiny a francouzštiny. Tel: 608 633 319
Koupím nebo pronajmu garáž v ulici 17. listopadu v Roztokách. 
Tel: 603 506 403

✳

Nabízím hlídání dětí. Jsem studentkou vysoké školy, bydlím v 
Roztokách a s hlídáním dětí mám zkušenosti. V případě zájmu 
Vám podrobnější informace sdělím telefonicky či nejlépe při 
osobním setkání – tel. 603 364 557.

✳

Nabízím k pronájmu garáž v Třebízského ulici. Tel: 602 217 006
Nabízím prodej stavebního pozemku o výměře 819 m2 v obci 
Únětice, okres Praha-západ. Pozemek se nachází v klidné části 
obce s úžasným výhledem do krajiny přes Tiché údolí a Únětický 
rybník. V současné době je pozemek bez inž. sítí a cena bez sítí 
je 2.500 Kč/m2. Inž. sítě jsou nyní ve fázi výstavby, předpoklad 
dokončení léto 2012. Do konce roku 2011 sleva na inženýrské 
sítě 300.000 Kč. Tel: 608 963 501. 

✳

Nabízím venčení a hlídání psů.zn. Roztoky a okolí. 
Tel: 777 157 948, 775 311 174

✳

Obvodní oddělení Libčice nad Vltavou vyhlašuje výběrové řízení 
na pozici sekretářky. Nástup možný od 1. 12. 2011. Pro více in-
formací kontaktujte Po-Pá 8.00–14.00 Obvodní oddělení Libčice 
nad Vltavou tel. 974 882 730 (731).

✳

Prodám botník, světlá barva 2x, levně. Tel: 776 340 421 

✳

Prodám dům před celkovou rekonstrukcí pozemkem 600 m2  
v  Roztokách - Žalově. Cena 2 900 000 Kč.   Tel:  603 705 944

✳

Prodám oblečení na děvče i chlapce 0-4 let ve výborném sta-
vu. Ceny symbolické. Tel: 777 140 410

✳

Prodám dámský šedohnědý kožich – beránek – klasické dél-
ky s kožešinou uvnitř včetně rukávů velmi pěkně zpracovaný 
velikost 42/44 (L) cena 2.000 Kč. Dále prodám pánský tma-
vohnědý kožich – beránek – s kožešinou navrch 1x použitý, 
velikost 54, tříčtvrteční, cena 2.000 Kč. 
Tel: 723 909 806, 607 547 200

✳

Prodám kožešinový fusak pro dítě. Provedení: krátce střižený 
pravý beránek, povrch v barvě tmavočervené. Kvalitní kože-
šina, kvalitní provedení. Cena je 1.500 Kč. Tel: 723 909 806, 
607 547 200

✳

Prodám málo používaný rotoped „Marlado“ ve velmi dobrém 
stavu. Cena je 500 Kč. Tel: 728 897 234

✳

Prodám málo používaný počítač typu Windows 2000, cena 
4.700 Kč. Vhodný pro začátečníky a mládež. 
Tel: 732 270 202

✳

Prodám nový pánský oblek velikost 58 a 60,tmavý s ten-
kým proužkem, nenošený, nemačkavá úprava, cena 800 Kč. 
Tel: 603 856 855.

✳

Prodáme pěkný byt 2+kk v centru Roztok s velkou terasou 
(bytový komplex Na Ostrohu). Terasa nabízí nádherný vý-
hled do zeleně a stoprocentní soukromí. Tel: 732 813 738. 
Prodám plynový spotřebič zn.Karma typ Beta 5. Používaný 
7 let, v perfektnim stavu.cena dohodou.kontakt 
tel: 777 157 948

✳
Prodám rodinný dům v Úholičkách s pozemkem 650 m2. 
Cena 3.5 mil.  Kč. Tel: 603 108 227

✳

Prodám rozestavěnou nízkoenergetickou vilu před dokonče-
ním v Roztokách, část Žalov, užit. plocha domu 141 m2, po-
zemek 375 m2, dům sestává z přízemí a dvou dalších podlaží, 
obývací prostor s kuchyní je ve dvou výškových úrovních, 
3 ložnice, 2 koupelny, vytápění švédským  čerpadlem vzduch 
– voda. Tel.: 774290177

✳

Prodám řadovou garáž nad Čakovem cena dohodou. 
Tel: 607 666 301 nebo 721 846 112
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Prodám starší rodinný domek v klidné lokalitě Roztoky-Ža-
lov, zastavěná plocha 262 m2 , zahrada 396 m2  . Na pozemku 
kůlny, sklep, studna, žumpa. Možnost zavedení plynu. Pro-
dej možný květen-červen 2012. Cena 3,2 mil. Kč.
Tel: 732 658 773

✳

Prodám štěňata Jorkšírského teriéra, odběr prosinec 2011, 
matka s PP stříbrná, otec čistokrevný.
Tel: 776 032 189

✳

Prodám zimní fusak do sportovního kočárku, zimní fusak 
přes nohy do sport. kočárku a pláštěnku na sport. kočár. Vše 
jako nové. Ceny nízké. Tel: 777 140 410

✳

Pronajmu byt v Roztokách, byt 1+1 v RD 1p., nová koupel-
na, 49 m2 , částečně zařízeno, terasa, volné od 1.1.2012, cena 
6000 Kč + 3000 Kč poplatky. Tel: 603 856 855.

✳

Pronajmu byt 2+1 v Roztokách. Parkování na zahradě, blíz-
ko náměstí. Zařízený, ne děti.
Tel: 776 340 421

✳

Město Roztoky
nabízí k pronájmu nebytové prostory 

v přízemí domu čp. 22 v Nádražní ulici

o výměře 35 m2 pro nerušící výrobu nebo služby,
na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou

 12 měsíců.

Nájemce bude vybrán na základě
výběrového řízení,

 formou obálkové metody, tzn. nejvyšší nabídce. 
Minimální výše nájemného 

činí 1 800.- Kč/m2/rok.

Nabídky posílejte do podatelny MÚ Roztoky
 s označením „Pronájem – čp. 22“, a to nejpozději 

do 21. listopadu 2011.

Odbor SRMŽP MÚ Roztoky

Pronajmu garážové stání v domě na Tyršově náměstí, nejlépe 
dlouhodobě. Cena k jednání. 
Tel: 607 100 684.

✳

Pronajmu nebytový prostor 22 m2 na Tyršově náměstí (bývalý 
Quelle Shop).
Tel. 603 851 651, email topol@volny.cz.

✳

Včelí med přímo od včelaře: květový, medovicový (lesní) i pas-
tový možno zakoupit v Roztokách, ul. Vidimova 607. Vhodné 
předem zavolat na tel: 220 911 665, možno i večer.

✳

Vyměním krásný 3+kk/balkon 79 m2 , 5.patro, výtah, v novo-
stavbě z r. 2007 v Kralupech n. Vlt. za 2+kk – 2+1/balkon v 
Roztokách. Kuchyň s vestavnými spotřebiči, perfektní koupel-
na s oknem, vestavěné skříně na míru, soukromé parkovací 
stání, internet, příroda za domem, volný výhled do kraje, škol-
ka, školy, obchody, centrum v docházkové vzdálenosti, měst-
ská doprava 3. Min. od domu, vlak 20 min Praha. 
Tel: 732 377 706

✳

"Za flašku borovičky a odvoz daruji asi 70 kusů betonových 
střešních tašek Bramac, barva černá. Je to zbytek ze stavby, taš-
ky jsou nové, ještě zabalené na paletě. Tel.: 724 828 196."
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