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TGM
7. března tomu bylo 160 let, kdy se narodil zakladatel státu Tomáš 

Garrigue Masaryk. 

Neporovnatelný s žádným ze svých následníků, jazykově, 

filosoficky, politicky, odvahou i mravně čnící nad ostatními až do 

dnešních dnů… 

Jeho bitvy o falzifikaci českých dějin (Rukopisy), proti českému 

nacionalismu a antisemitismu (hilsneriáda), zkorumpovanosti 

Rakouska-Uherska (případ Aehrenthal), atd. se odehrávaly na 

jevištích Evropy… 

Jeho neuvěřitelný životopis by si nedovolil napsat ani nejulhanější 

hollywoodský scénárista… 

Je mu 63 let, když v květnu 1913 (už jako universitní profesor) na 

veřejném lidovém shromáždění prohlásí: „Na pražské radnici je asi 

deset zlodějů, které je nutné odstranit“…. 

Je mu 68 let, když v den svých narozenin, těsně po provolání 

k českému vojsku na Ukrajině, vykřikne: „Skončil jsem!“, nasedne 

do lazaretního vlaku, a přes Vladivostok, mandžuskou drahou přes 

celou Koreu do Fusanu a Tokia urazí za desítky dnů tisíce kilometrů, 

aby mohl vyplout z Jokohamy, po osmi dnech přistát ve 

Vancouveru, odkud už je to do Ameriky „pouhý krok“, JEN 

PROTO, aby mohl americkému presidentovi Wilsonovi vysvětlit, 

že si malý národ uprostřed Evropy zaslouží samostatnost…. 

Jako memento mori nad námi visí jeho věta z dubna 1913: 

„Nebát se (politicky) a nekrást (hospodářsky). Jiného programu ani 

míti nemůžeme“… 

Kéž bychom se tomu dnes přiblížili alespoň o milimetr…

Ladislav Kantor

Co přináší Odraz č. 3?
Jak je patrné u už z titulní strany- Masarykovo výročí je událostí 

měsíce nejen v Roztokách… 

Jistě vás zaujme i (tentokrát bohužel)poněkud bouřlivé jednání 

zastupitelstva…

Povšimněte si i 20. výročí obnoveného roztockého vinařství…

Zaujmout vás může i přehledně a fundovaně zpracovaná historie 

Sokola…

Tradičně bohatá je i diskuze v komentářích na aktuální témata 

v životě města…

Blíží se Velikonoce a tak se připravte na jaro…Hezké počtení!

Ladislav Kantor
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Je tomu 160 let…

(Nic není velké, co není pravdivé.TGM).

Masaryk se narodil jako "Tomáš Jan" 7. března 1850 v Hodoníně, 

v rodině zaměstnanců císařského statku. Jeho matka, Terezie 

Kropáčková (1813 - 1887), původem z Hané, byla národnosti 

německé, otec Jozef Maszárik (také Masarik, či Masaryk, 1823 - 

1907) slovenské. Masaryk měl dva mladší bratry, Martina (1852 - 

1873) a Ludvíka (1854 - 1912). Po absolvování čejkovické školy 

a reálného gymnázia v Hustopečích chvíli praktikoval 

v hodonínské škole a posléze se učil zámečníkem ve Vídni. Záhy se 

však z Vídně vrátil na Slovácko, začal se učit kovářem, ale brzy 

nastoupil jako podučitel hustopečského reálného gymnázia a začal 

se připravovat k studiu na gymnáziu.

Od15 let se živil sám, jako domácí učitel dětí bohatých rodin. Na 

gymnáziu v Brně byl podporován jednou z nich, rodinou 

policejního ředitele, s kterou v roce 1869 odešel do Vídně, aby 

dostudoval na Akademickém gymnáziu. Po maturitě (1872) začal 

studovat filosofickou fakultu. V roce 1873, našel nové výnosné 

místo hofmistra v rodině rady Anglo-rakouské banky, jehož syna 

vyučoval. Za odměnu za úspěšnou maturitu mladého pána odjeli 

společně, (po Masarykově doktorátu -1876), na cestu po Itálii a na 

roční pobyt na univerzitě v Lipsku. Tam se Masaryk seznámil se 

studentkou konzervatoře Charlottou Garrigue, dcerou 

brooklynského podnikatele, s kterou se 10. srpna1877 zasnoubil.

Sňatek uspořádala rodina Charlotty v New Yorku 15. března 1878. 

Ve Vídni Masaryk živil rodinu a sebe suplováním na střední škole, 

přednáškami a kondicemi. Habilitoval v březnu 1879 prací  

„Sebevražda jako masový sociální jev současnosti “.

Dlouholetý spor o pravost rukopisů Královédvorského a Zele-

nohorského se stal celonárodní aférou. Masaryk se postavil 

od samého počátku sporu 1877 za vědecké prozkoumání jejich 

původu ,a tak se pro velkou část českých nacionalistů stal 

vlastizrádcem. 

V roce 1879 se Masaryk stal otcem Alice a 1880 Herberta. Jako 

docent čekal ve Vídni na akademický postup. Jeho habilitační 

práce tam vyšla roku 1881 a proslavila Masaryka i v zahraničí.

Praha

Po rozdělení Univerzity Karlo-Ferdinandovy na českou 

a německou část se stal mimořádným  profesorem na nově 

založené české, a tak v létě 1882 s rodinou přijel do Prahy. Díky 

vytrvalé kritice konzervativních představitelů katolické církve 

pro jejich centralismus a lpění na dogmatu neomylnosti, měl 

TGM četné odpůrce. Jako fundovaný a ve světě již uznávaný 

filosof si naopak získal mnoho přátel mezi svými studenty 

a později i v okruhu lidí kolem revue Athenaeum, kterou 

založil (1883). 

V březnu 1891 byl zvolen do Říšské rady (celorakouského 

parlamentu), v prosinci 1891 i do Zemského sněmu. V září 1893 

se ale obou mandátů vzdal. Jedním z důvodů byla i skutečnost, že 

se rodina rozrostla o další dvě děti – Jana a Olgu.

V lednu 1897 byl jmenován řádným profesorem.

TGM byl i nadále nesmírně publikačně činný. Napsal mnoho 

studií i vědeckých statí, inicioval vznik Ottova slovníku 

naučného a také psal články do odborných časopisů, jako byly 

Naše doba nebo Čas, na jejichž vzniku se aktivně podílel…

Masaryk odsuzoval omezený rozhled a okruh zájmů Čechů. 

Příčil se mu český nacionalismus, který vycházel jen ze slepé 

nenávisti ke všemu německému a nedobře nesl rozrůstající se 

antisemitismus. Jeho aktivita v roce 1899, kdy se zasazoval 

o obnovení procesu s židem Hilsnerem, který byl bez důkazů 

odsouzen k smrti za údajnou rituální vraždu mladé Češky 

Anežky Hrůzové, to ostatně dokázala. Podobně jako u sporu 

o zfalšované rukopisy byl opět vystaven nemalé nenávisti, 

1876 - po maturitě

1882 - po přícvhodu do Prahy, profesor
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dokonce uvažoval o odchodu do Ameriky, ale Charlotta jej 

utvrdila v tom, že jeho místo je právě v Čechách…

31. března1900 T. G. Masaryk zakládá Českou stranu lidovou - 

pokrokovou, později známou jako realistickou. V té době je už 

TGM živým svědomím národa. Přednáší a publikuje na českém 

venkově, v Evropě až po Chicago, kde je v létě 1902 jmenován 

čestným doktorem university…V květnu 1907 byl již podruhé 

zvolen do říšské rady(podruhé za stranu lidovou). Na podzim se 

opět vydává do Ameriky, přednáší znovu v Chicagu a Bostonu. 

V červenci 1908 odjíždí do Záhřebu a Bělehradu, kde vypukla 

mezinárodní aféra, tzv. spiknutí proti Rakousko-Uhersku 

vrcholící monstrózním procesem. TGM před říšskou radou 

i mezinárodní veřejností odhaluje jeho lživost. Masarykův spor 

s rakouským ministrem zahraničních věcí Aehrenthalem proslul 

v celé Evropě.

V červnu 1911 byla nečekaně rozpuštěna říšská rada, Masaryk 

však svůj mandát znovu obhájil. V r. 1913 vychází jeho slavné 

dílo  „Rusko a Evropa“: „Absolutismus je mravně nebezpečný 

společnosti i státu. Je nemožné donutit jej mírnou cestou 

k obratu“. 

První světová válka

Za první světové války Masaryk postupně opouštěl svůj původní 

názor ,že by Rakousko-Uhersko bylo možné reformovat do 

moderního svazku autonomních zemí.

V srpnu 1914, měsíc po vypuknutí zdánlivě lokálního 

konfliktu už Masaryk mluví o válce světové, neboť půjde o 

mocenské a hospodářské zájmy.

V lednu 1915 odjel do Švýcarska.( Ve Švýcarsku získal Masaryk 

srbský pas).

V dubnu téhož roku projednal v Paříži s Denisem celý plán české 

propagace, včetně zajištění prostředků z jeho amerického fondu. 

Pokračuje do Londýna, aby formuloval memorandum o české 

otázce pro ministra zahraničí Greye. V Reformačním sále 

Univerzity v Ženevě 6. července 1915 pronesl svůj slavný projev 

k pětistému výročí Husova upálení:  „ Odsuzujeme násilí, 

nechceme a nebudeme ho užívat. Avšak proti násilí budeme se 

hájit i třeba železem.“

V září emigroval za Masarykem Edvard Beneš a oba přesídlili do 

Francie, kde se k nim připojil Milan Rastislav Štefánik 

(1880–1919). Ještě v září přesídlil Masaryk do Londýna 

a československé akce v Paříži svěřil Benešovi. Na Londýnské 

univerzitě dostal profesuru , pozornost získával přednáškami, 

veřejnými vystoupeními, žurnalistikou a osobními styky. 

28. ledna jede z Anglie do Paříže, kde navštívil francouzského 

ministra zahraničních věcí Brianda, aby mu přednesl svou vizi 

příští střední Evropy. V únoru 1916 byla v Paříži zřízena 

Československá národní rada ve složení Masaryk, Dürich, 

Štefánik, Beneš, jejímž prvním usnesením bylo zřízení vlastního 

vojska.

Ve vybudování silných zahraničních jednotek budoucího státu 

viděl klíčový prostředek k jeho existenci. 5. 5. 1917 se vydal na 

cestu kolem světa:lodí z Londýna do Bergenu, odtud vlakem do 

Stockholmu, až 16. 5. dorazil do Petrohradu. Tam dal rozhodující 

podnět k sestavení dalších samostatných legií z českých 

a slovenských přeběhlíků, zajatců i Čechoslováků žijících na 

Rusi. Po bitvě u Zborova (2. července 1917) vybudoval do konce 

roku 1917 více než padesátitisícovou armádu , a zasloužil se 

o stejný počet dobrovolníků, kteří byli další zálohou v zajatec-

kých spolcích pro vstup do čs. legií. Vojskem byl přijímán jako 

jeho nejvyšší velitel a ruskou generalitou mu byla prokazována 

úcta náležící prezidentovi ještě neexistujícího státu (čestné stáže, 

přehlídky, vítání, oslovení gospodin president). Legie budoval 

nejen prostřednictvím našich časopisů v Rusku (Čechoslovák 

a další), ale i fyzicky, návštěvami zajateckých táborů, nemocnic 

s našimi raněnými, i vzniklých osmi divizí vojska pěšího, tří 

divizí jízdních, divizí dělostřeleckých a záložního korpusu. 

Zařizoval jim též zimní ubytování, promýšlel jejich taktiku, 

jmenoval velitele, zasloužil se o uznání legií jako součásti 

francouzské armády, propočítával a navrhoval cestu legií na 

francouzská bojiště, plánoval cestu legií na sibiřské magistrále.

Do války vstoupily v dubnu 1917 i USA, a tak se Masaryk 

k jejímu blížícímu konci vydal přes Sibiř a Japonsko do 

Spojených států, aby tam působil na prezidenta Wilsona, který by 

převzal evropské názory o možné transformaci rakouské 

monarchie do národně svobodného svazku autonomních států.

27. února hovoří v Moskvě, 7. března osloví vojsko provoláním, 

a stejného dne nastupuje se slovy  „Skončil jsem“ do vlaku do 

Vladivostoku! Toho dne je mu 68(!) let a začíná jeho strastiplná, 

víc než dvacetidenní cesta lazaretním vlakem.

Prvního dubnového dne vjíždí do Vladivostoku! Jelikož nelze 

plout lodí přímo do Ameriky, musí navíc mandžuskou drahou 

přejet celou Koreu do Fusanu a do Tokia, kam dorazil 8. dubna 

1918! Ještě z Tokia poslal na žádost amerického velvyslance 

Wilsonovi memorandum o stavu Ruska .

29. dubna 1918 Masaryk dorazil do Vancouveru, 5. května byl 

v Chicagu přijat jásajícími davy, žádán o projevy, zasypáván 

květinami. Podobné přijetí čtvrtmilionem krajanů zažil 

1892 - poslanec říšského sněmu
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i v ulicích New Yorku. V Americe zorganizoval velkou 

přesvědčovací kampaň mezi americkými Čechy a Slováky na 

podporu samostatného státu. 30. května podepsali v Pittsburghu 

dohodu o společném státu. Ve Filadelfii byl zvolen prezidentem 

demokratického sdružení malých středoevropských a jihoslo-

vanských národů a u zvonu svobody podepsal a vyhlásil jejich 

deklaraci nezávislosti. Masaryk jednal s diplomaty řady zemí, 

organizoval zpravodajství, psal do novin, přednášel. Pro 

přesvědčení americké veřejnosti a státníků o československé věci 

pomohly i Masarykovy dobré styky s představiteli krajanů 

a vlivnými osobnostmi z jeho předcházejících návštěv 

u manželčiny rodiny. Podařilo se mu tak dostat se k prezidentu 

Wilsonovi a přesvědčit ho, že požadavky porobených národů 

rakouské monarchie jsou oprávněné – 18. října Wilson 

veřejně odvolal svoje dosavadní stanovisko, přispěl k rozpadu 

v troskách ležícího Rakouska-Uherska, a podpořil tak i vznik 

Československa. Masarykova Washingtonská deklarace se tak 

stala v podstatě zakládající listinou nového demokratického 

Československého státu, Čs. republiky.

 ČSR

Československo bylo mezinárodně uznáno za samostatný stát 

a Masaryk byl 14. listopadu 1918 zvolen prvním prezidentem. 

S dcerou Olgou se vrátili lodí, po přistání v Británií jel přes 

Francii, Itálii a Rakousko vlakem. Čerstvé československé 

hranice překročili 20. prosince v Horním Dvořišti, kde jej 

přivítalo nově zvolené Národní shromáždění a první veřejné 

vystoupení měl v Českých Budějovicích na zcela zaplněném 

náměstí. Následující den 21. prosince odjel vlakem do Prahy, 

během cesty krátce veřejně vystoupil ve Veselí, v Táboře, 

a Benešově a pokračoval do Prahy. Tam byl přijat milionem 

občanů slavnostní cestou Prahou, slavnostními fanfárami 

Smetanovy Libuše z loggie Národního divadla, na Staroměst-

ském náměstí, a ve Sněmovní ulici složil první slib prezidenta 

Národnímu shromáždění.

Teprve pak mohl navštívil nemocnou manželku Charlottu ve 

veleslavínském sanatoriu. V květnu 1920 je TGM zvolen 

prezidentem republiky podruhé. Počátkem roku 1921 Masaryk 

překonal nebezpečnou trombózu, která vyvolala vážné obavy 

o jeho život. Manželka Charlotta se ale již nezotavila ze své těžké 

nemoci a 13. května 1923 zemřela. Dcera Olga se v roce 1920 

provdala za švýcarského lékaře Henriho Revillioda. Ten rok byl 

rovněž rokem 7. všesokolského sletu, pan prezident vjel na 

letenský stadion na koni Hektorovi, aby světu představil jeden 

z moderních a vyspělých států meziválečné Evropy.

V říjnu 1923 byl Masaryk jako prezident přivítán ve Francii, 

Belgii a Británii, když předtím pobýval soukromě v Egyptě 

a Palestině, na výroční cestě k pětiletému výročí vzniku ČSR. 

Překonal též (bez penicilinu) zápal plic, kterým onemocněl po 

smrti své ženy a nachlazení.

V květnu 1927 byl zvolen prezidentem republiky potřetí. V roce 

1926 a 1932 přijždí na koni na 8. a 9. všesokolský slet na Strahově 

a 15. výročí republiky 28. října 1933 oslaví poslední projížďkou 

Prahou v čele přehlídkového jízdního vojska, od Muzea na 

Václavském náměstí až po tehdejší Parlament.

Po čtvrté byl zvolen prezidentem 24. května 1934, tentokrát již ve 

Vladislavském sále Pražského hradu. Jeho slib byl přenášen 

v přímém přenosu československým rozhlasem..

14. prosince 1935 abdikoval ze zdravotních důvodů a pobýval na 

zámku v Lánech.

Jeho posledním vystoupením byla účast na oslavách výročí bitvy 

u Zborova 4. července 1937 na velkém Masarykově státním 

stadionu na Strahově, který za jásotu a dojetí statisíců několikrát 

objel v otevřeném automobilu, naposledy jim zamával šátkem 

v levé ruce.

Tak se rozloučil se svými Pražany, mezi nimiž i jako prezident 

chodil pěšky i přítomnými legionáři, kteří v něm viděli svého 

nejvyššího velitele-"tatíčka". 

Ještě za jeho života a prezidentování, k jeho osmdesátým 

narozeninám 7. 3. 1930, se Národní shromáždění usneslo na 

zákoně „Masaryk se zasloužil o stát“ (Lex Masaryk). Když 

„Tatíček Masaryk“ 14. září 1937 po zánětu plic zemřel, zemřel 

pro jeho obdivovatele symbol morální velikosti a velké autority. 

O tom, jak byl Masaryk svými současníky vnímán svědčí i to, že 

se říkalo : „dokud bude žít Masaryk, Hitler nezačne válku“.

Ladislav Kantor

(s použitím domácích i zahraničních pramenů)

1926 - Lány
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Informace z jednání ZM dne 24. 2. 2010

Ze začátku velmi bouřlivé jednání ZM proběhlo za účasti 

16 zastupitelů (omluveni: p. L. Staněk, J. Landa, J. Král, 

M. Jungwirthová a A. Tondrová,) a za 5 hodin se po zpřeházení 

programu jednání podařilo schválit a probrat následující:

Info - Vědeckotechnický park Roztoky – otevřený dopis 

zastupitelům

Po asi hodině byla diskuze ukončena s tím, že na toto téma bude 

svoláno veřejné jednání dne 17.3. 

Během diskuze ovšem došlo k velmi hrubému a bezprecedentnímu 

slovnímu útoku zastupitele pana Matase na zastupitele pana 

Štiftera, jednání ZM bylo přerušeno a byla vyžádána účast městské 

policie pro zjednání pořádku.

Volba členů školské rady při ZŠ Roztoky za zřizovatele

Zastupitelé vzali na vědomí, že zástupcům zřizovatele (města) ve 

školské radě (p. Drda, Boloňský, Bendová) uplynul 3letý funkční 

mandát a za město byli zvoleni paní D.Moravcová, pan S.Boloňský 

a pan J.Drda.

Úprava nájemného ve vybraných obecních bytech – Nádražní 

ulice čp. 21 a 22

ZM souhlasilo se snížením nájemného v obecních bytech 
2v Nádražní čp. 21 a čp. 22 na sazbu 57,30Kč za 1m  podlahové 

plochy a to s účinností od 1. 4. 2010 pro byty č. 1,3,4,6,7 v čp. 21 

a byty č. 1 a2 v čp. 22.

Písemné zdůvodnění významných rozpočtových změn za 

12/2009 

ZM vzalo na vědomí písemné zdůvodnění významných 

rozpočtových změn za prosinec 2009 ve smyslu usnesení UZM 

7-1/2010 ze dne 13.1.2010 a uložilo MÚ předložit podrobné 

upřesnění odůvodnění rozpočtových opatření za rok 2009. 

Návrh rozpočtových opatření, zápis z finančního výboru

ZM souhlasilo s rozpočtovým opatřením č. 2/2010 a uvolnilo částku 

2,034.556,-Kč na dokončení oprav komunikace V Potokách 

v důsledku poškození přívalovými dešti v r. 2009.

ZM souhlasilo s rozpočtovým opatřením č. 3/2010 a uvolnilo částku 

480.000,-Kč na pokrytí docházející fakturace víceprací v rámci 

rekonstrukce kuchyně ZŠ.

ZM souhlasilo s rozpočtovým opatřením č. 4/2010 a uvolnilo částku 

1,644 tis. Kč pro TS na nákup materiálu v důsledku zvýšeného 

rozsahu zimní údržby města.

ZM pověřilo MÚ zadáním odborného expertního posouzení stavu 

vodovodního řadu v Tichém údolí a podle jeho závěru připravit 

projekt řešení s uvážením řešení v roce 2011. 

Schválení Regulačního plánu Na Panenské II – dokončení 

projednání bodu

Zastupitelé rozhodli o zbylé námitce a připomínkách.

Zastupitelé schválili Regulační plán Panenská II podle 

schvalovacího protokolu.

Závazné ukazatele pro hospodaření příspěvkových organizací 

města na rok 2010 – schváleno. 

Vyúčtování nákladů na netříděné odpady za rok 2009 – 

schváleno. 

Návrh na odprodej městské nemocnice RHG, včetně přilehlých 

pozemků

INFORMACE Z RADNICE

Zastupitelé rozhodli odložit rozhodnutí o tomto bodu na nejbližší 

řádné zasedání ZM.

V diskuzi se ukázalo, že ne všichni zastupitelé se v této problematice 

orientují, zazněl dokonce takový nesmysl, že chceme nemocnici 

zprivatizovat, není tomu tak! 

Město vlastní budovu, ve které zdravotnické služby smluvně (do 

roku 2018) zajišťuje soukromý subjekt, společnost RHG. Aby mohla 

budova řádně plnit svojí funkci, je třeba ji v nejbližší době 

zrekonstruovat. Město na to nemá peníze. Společnost RHG navrhla 

městu, že budovu nemocnice odkoupí (má předkupní právo), za 

vlastní prostředky budovu zrekonstruuje a garantuje stejný rozsah 

služeb, jako dosud.

Žádost SK Roztoky o bezúplatný převod pozemků

ZM souhlasilo s bezúplatným převodem pozemků p.č. 2124/9 

a p.č. 2125 do vlastnictví SK Roztoky s tím, že smlouva o převodu 

pozemků bude uzavřena teprve po zápisu stavby kabin do katastru 

nemovitostí na LV SK Roztoky

Zápis z kontrolního výboru

ZM vzalo na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 

11.2.2010 a zápis kontroly vyřizování stížností a schválilo 

předložený plán kontrol na rok 2010.

Informační blok:

Dostavba ZŠ – ZM vzalo na vědomí informaci starostky 

o ukončení zpracování studie dostavby ZŠ Roztoky. Starostka 

požádala zastupitele o jejich účast na veřejné prezentaci studie dne 

17.3.2010 v 18.00 v zasedací místnosti MÚ.

Vila Amálka – ZM vzalo na vědomí informaci starostky ohledně 

soudního sporu týkajícího se vily Amálky v Tichém Údolí. 

Odvolací Krajský soud v Praze změnil rozsudek soudu I. stupně 

tak, že žalovaný (město Roztoky) je povinen zaplatit žalobcům 

náhradu nákladů řízení ve výši 115 236,- Kč do tří dnů od právní 

moci usnesení. Proti usnesení není dovolání přípustné.

Tímto rozhodnutím tedy spor města a restituentů o vlastnictví vily 

Amálky definitivně končí. Noví vlastníci jsou povinni zaplatit městu 

částku 3 836 805,- Kč.

Dlužno podotknout, že dle původní dohody byli restituenti ochotní 

zaplatit za své výlučné vlastnictví vily Amálky městu částku 

4,5 milionů Kč bez dalších soudních sporů.

To, že k soudním sporům došlo, způsobilo to, že jeden zastupitel na 

jednání ZM, ze kterého je pořizován zvukový záznam, který si může 

poslechnout kdokoliv, spekuloval o jemu běžně známých 

praktikách, kterak lze cenu vyšponovat nastrčenými zájemci. 

Právní zástupkyně restituentů následně podala na město žalobu na 

zrušení spoluvlastnictví.

Inu mlčeti zlato, mluviti stříbro. Tohle stříbro stálo rozpočet města 

mínus cca 800 tisíc Kč.

Přepis zvukového záznamu nejdramatičtější chvíle jednání ZM:

Štifter (reaguje na proslov Matase): já se omlouvám za to, co řeknu, 

ale nicméně musím to říct, tohle to jsou předvolební kecy,

Matas: jděte do prdele!

Štifter: protože,

Matas: jděte do prdele! Já se vám na volby úplně můžu vykašlat

Vavřínová: pane Matasi !

Štifter: můžete se vykašlat
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Matas: vykašlat, protože když takový člověk jako vy sedí na odboru 

inspekce životního prostředí, tak já musím jít ven na chodbu, tam tiše 

zvracet a až já skončím, tak přijdu … (reakcí je směsice hlasů Štifter, 

Vavřínová, Matas, Kantor aj.): běžte se vyzvracet!, tak si sedněte!, 

vy si sedněte! 

Vavřínová: pane Matasi! prosím, ticho pánové, prosím,

Kantor: přestávka

Vavřínová: pane Matasi! Jsme na zastupitelstvu, slovo je jednotlivě 

uděleno… pane Matasi! Já vás žádám, abyste mluvil vhodněji…, já 

ho nechám vyvést… (celkový šum, nesrozumitelné hlasy)

Vavřínová: vyhlašuju pětiminutovou přestávku.

Olga Vavřínová

P. S. Fakta, versus fámy, to je oč tu běží…

Ne, že bych z toho byl nějak štěstím bez sebe, ale považuji za svou 

povinnost redaktora onu událost bez emocí a několika slovy uvést do 

nějakých souvislostí:prostě proto, aby se spanilomyslný čtenář ve 

věci alespoň trochu vyznal. Obávám se, že jinak by těžko někdo 

pochopil, proč se Ti dobří lidé do sebe tak vehementně pustili.

1.Inkriminovaná hádka byla ,,součástí debaty“ zastupitelů nad  peticí 

občanů ze dne 16.1.2010,ve které občané Panenské I vyjadřují své 

pochybnosti nad stavbou Vědecko- technického parku(VTP),v jehož 

útrobách bude po řádném projednání změny stavby před jejím 

dokončeními zkušebna motorů pro ČVUT.  

2. Údiv jedné strany sporu vychází z otázky, proč se občané 

odvolávají až teď a proč vlastně vůbec, když: 

- územní rozhodnutí bylo vydáno už v dubnu 2006 a majiteli 

okolních nemovitostí bylo tehdy akceptováno. V lednu 2008 bylo 

tedy Stavebním úřadem logicky vydáno stavební povolení.

- v r. 2009 došlo však k změně pracovní náplně v části objektu 

v souvislosti se změnou potencionálního nájemce, což je u projektů 

tohoto typu celkem běžný jev. 

Příslušné autorizované subjekty zpracovaly za tím účelem různé 

odborné studie (hlukovou, rozptylovou, atd.) a příslušný, ze zákona 

oprávněný orgán státu – Krajský úřad, vydal ke změně projektu 

kladné stanovisko.

Zástupci investora, města i nezainteresovaná veřejnost si kladou 

otázku v čem je tedy problém, když stanoviska odborníků a kompe-

tentních orgánů se tak diametrálně liší od stanoviska majitelů 

okolních nemovitostí? Proč vadí uzavřená budova připomínající 

,,výzkumák“, když mají před domem veřejnou benzinovou pumpu 

a Stanici technické kontroly, kde ,,hluk a zápach“ limitovaný 

standardními normami jsou přece běžnou součástí našeho života?   

(A jakou roli v tom může sehrát zastupitelstvo Roztok? Inu, oficiálně 

žádnou, ale to neznamená, že se jednotliví zastupitelé nemohou 

občanů v jejich sporu zastat. To také zástupci Sakury učinili, což není 

nic divného:vyplývá to z jejich volebního programu).

3. Problém tkví patrně v tom, že dotčení občané stanoviskům 

odborníků a orgánů příliš nevěří. S tím lze sice nesouhlasit, ale 

nelze se tomu divit. Každý kdo v tomto státě nějaký čas žije jistě 

občas nad nějakým rozhodnutím oficiálních orgánů kroutí hlavou… 

Tak to prostě v Čechách je…Patrně se domnívají, že ve VTP budou 

probíhat technologické procesy (tváření výbuchem, výroba 

železničních zařízení), které oficiální dokumenty a stanoviska zcela 

vylučují! Patrně se obávají skladování toxických chemikálií a 

množství pohonných hmot, zápachu a hluku, ale oficiální stanovisko 

(vyjma mini nádrží pohonných hmot) jejich obavy vyvrací…

Fakta versus fámy - to je ten problém…  Nedůvěra - to je to 

slovo…

 (To ovšem hádky nevyřeší...Nu a to je také vše, co jsem považoval za 

svou povinnost k celé cause podotknout…) 

P.P.S. Sám pro sebe jsem si celou věc vyřešil už před delším časem. 

Shodou okolností totiž bydlím v téže lokalitě- ne chvíli-už od 

narození. Kdybych měl nějaké obavy pramenící ze stavby VTP, tvrdě 

bych se ohradil už v roce 2006, stejně jako jsem se mnohokrát 

veřejně ohradil v desítkách jiných případů (místních i celostátních) 

během posledních čtyřiceti let.

(Když se budete chtít ujistit, jak se věc má opravdu, sedněte do auta, 

či autobusu a zajeďte do Dejvic. Pojedete-li autobusem, vystupte 

v Dejvicích u hotelu International (Holliday Inn-či jak se to teď 

jmenuje), vraťte se cca 100 m zpět, a vejděte do ulice Pod Juliskou. 

V ní najdete snadno administrativní budovu, ve které je umístěno 

Výzkumné centrum Josefa Božka, jehož součástí je zkušebna motorů. 

Po hluku a zápachu ani vidu, ani slechu. Ani čichu…)

Ladislav Kantor 

Informace z jednání rady města 

v lednu a únoru 2010

1.jednání RM dne 6.1.2010

RM za účasti 6 radních (omluven pan J.Landa) za hodinu a půl 

schválila mimo jiné následující:

- Doporučila ZM přijmout dar od Letiště Praha, a.s. ve výši 

300.000,- Kč (program Dobré sousedství) a následně schválit 

navýšení rozpočtu o částku 450.000,- Kč bez DPH na 

dofinancování vybraného projektu (sportoviště pro větší děti 

a dospělé na pozemku města u křižovatky Masarykova, 

Obránců Míru.

- Vzala na vědomí informaci o průběhu a výsledku výběrového 

řízení veřejné zakázky malého rozsahu na zajištění veřejné 

zakázky na výběr provozovatele vodovodního a kanalizačního 

systému města Roztoky a souhlasila s uzavřením mandátní 

smlouvy s firmou Agentura Petronius.

- Schválila přijetí finančního daru pro MŠ Přemyslovská od paní 

M. Radojčičové.

- Schválila Harmonogram výroby a vydávání časopisu Odraz 

v roce 2010.

- Souhlasila s ukončením nájemního vztahu k bytu č.15 v ulici 

Braunerova dohodou a souhlasila se záměrem pronájmu tohoto 

bytu.

- Schválila výplatu jednorázových finančních příspěvků podle 

doporučení komise sociální a zdravotní.

2.jednání RM dne 25.1.2010

RM za účasti 5 radních (omluven pan J.Landa a J.Roškotová) za 

hodinu a půl schválila mimo jiné následující:

- Schválila upravené znění Provozního a domovního řádu DPS 

Roztoky s účinností od 1.2.2010.

- Schválila úpravu harmonogramu výroby a vydávání časopisu 

Odraz pro číslo 4.

- Schválila výplatu jednorázových finančních příspěvků podle 

doporučení komise sociální a zdravotní.
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Z deníku Městské policie Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti 

Městské policie Roztoky, a to za období od  28.11.10 až 25.2.10: 

- dne 1. 2.10 ve večerních hodinách oznámeno poškozování 

prosklené vývěsné tabule na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na 

místě zadrženy podezřelé osoby, tyto k celé věci vytěženy a k tomuto 

se doznaly, zadokumentováno a šetřeno jako podezření z přestupku 

proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb,  

- dne 3. 2. 10 v brzkých ranních hodinách oznámeno vloupání do 

bedny na noviny u trafiky v Nádražní ulici – výjezd na místo, na 

místě předáno PČR  

- dne 3 . 2.10  oznámeno, že v budově správního odboru MÚ 

Roztoky dochází k urážení zaměstnanců ze strany agresivní 

návštěvnice – výjezd na místo, zamezeno dalšímu napadání ze 

strany této agresivní návštěvnice, na místě sanitní vůz rychlé 

lékařské pomoci, na místo též PČR, která si věc na místě převzala,  

- dne 10. 2.10 oznámen „ černý pasažér“ v autobuse MHD na 

Tyršově nám. – výjezd na místo, provedeno zjištění totožnosti 

na základě ustanovení § 12 odst. písm. e) z.č. 553/1991 Sb.  

- dne 12.2.10  oznámen pokus o vloupání do objektu Žabka v ul. 

Masarykova – výjezd na místo, na místě předáno PČR Libčice, jako 

podezření z tr. činu 

- dne 15.2.10  oznámen volně pobíhající pes v ulici Spěšného – tento 

přiveden oznamovatelem na MP, pes umístěn bez závad do kotce 

OŽP, druhý den zjištěn majitel odchyceného psa, tomuto předán pes 

bez závad, věc přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na 

znění OZV č. 5/2003 vyřešena   

- dne 17.2.10 v ranních hodinách oznámena oběšená osoba na 

stromě v sadu- třešňovka v lokalitě V Solníkách – výjezd na místo, 

na místo lékař rychlé lékařské pomoci a PČR, této věc na místě 

předána    

 - téhož dne oznámen volně pobíhající pes v ulici Vlháčkova – 

proveden odchyt psa, pes umístěn bez závad do kotce OŽP 

- téhož dne oznámeno odcizení OA tov. zn. VW Golf v ulici 

Rýznerova – výjezd na místo, na místě předán o PČR K jejich 

realizaci, provedeno místní pátrání po odcizeném vozidle 

s negativním výsledkem  

- dne 18. 2.10 oznámeno vloupání do rodinného domu v ulici 

Jungmannova – výjezd na místo, poblíže místa vloupání nalezeny 

odložené odcizené věci,  provedeno místní pátrání dle získaného 

poznatku, a v ulici Rýznerova zadržena podezřelá osoba, tato 

i s nalezenými zajištěnými věcmi předána PČR k jejich realizaci 

jako podezření ze spáchání tr. činu krádeže  vloupáním a porušování 

domovní svobody,

- dne 19.2.10 oznámen nález horského kola zn. Apache – Santa Fe, 

na pozemku domu v ulici Jana Palacha – kolo zajištěno a uloženo na 

MP, zveřejněn nález na webu, dne 21.2.10 zjištěn majitel tohoto 

kola, tomuto předáno bez závad

- dne 19.2.10 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu 

v ul. Masarykova čp. 897 – výjezd na místo, zjednána náprava, 

vyřešeno na místě domluvou, spolupráce s PČR Libčice 

- dne 20 .2.10 oznámeno narušení občanského soužití v objektu 

DPS ul. nám. 5. května – výjezd na místo, šetřeno a kvalifikováno 

jako Pk dle § 49 z.č. 200/90 Sb., 

 - dne 21 .2.10 oznámeno poškození vozidla v ul. Hlouchova – na 

uvedené vozidlo spadl sníh ze střechy domu čp. 1734 Tyršovo nám. 

– došlo k poškození střechy, čelního a bočního skla OA – provedena 

lustrace – vyrozumění majitelky 

- dne 23. 2.10 oznámen volně pobíhající pes na Solníkách – výjezd 

na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn bez závad do kotce 

OŽP, ještě téhož dne zjištěn majitel tohoto psa, tomuto předán bez 

závad věc Pk dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění OZV 

č 5/2003 vyřešena v blokovém řízení,  - téhož dne oznámeno, že 

v prodejně Albert, došlo ke krádeži potravin a podezřelá osoba byla 
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- Schválila harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů 

v roce 2010.

3.jednání RM dne 8.2.2010

RM za účasti 6 radních (omluven pan L.Staněk) za necelé 3 hodiny 

schválila mimo jiné následující:

- Doporučila ZM souhlasit s bezúplatným převodem pozemků 

do vlastnictví SK Roztoky s tím, že smlouva o převodu 

pozemků bude uzavřena po zápisu stavby kabin do katastru 

nemovitostí.

- Nerozhodla o pronájmu bytu č.15 v Baunerově ulici a odložila 

rozhodnutí na mimořádné jednání RM dne 15.2.

- Vzala na vědomí informaci o nutnosti přesunutí Základnové 

stanice radiotelefonní sítě společnosti Telefónica O2 v rámci 

stávajícího pozemku v k.ú. Žalov z důvodu jejího špatného 

umístění (leží na dvou hlavních vodovodních řadech) 

a souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1 k současné nájemní 

smlouvě.

- Doporučila ZM souhlasit se záměrem prodeje objektu městské 

nemocnice včetně přilehlých pozemků s tím, že případní 

zájemci musí garantovat současně platné smluvní vztahy 

s firmou RHG.

- Schválila na základě doporučení kulturní komise rozdělení 

dotací pro spolky na rok 2010 (vyjma návrhu dotace pro SK 

tenis Žalov) a grantových prostředků na 1. pololetí roku 2010 

a uložila kulturní komisi předložit zdůvodnění navržené výše 

dotace pro SK tenis Žalov. 

- Schválila Výroční zprávu města Roztoky za rok 2009 

s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Schválila Výroční zprávu města Roztoky za rok 2009 

o vyřizování stížností s odkazem na § 7 Směrnice č. 5/2005 

města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování 

stížností a peticí.

- Odvolala s okamžitou platností ze školské komise paní Jitku 

Šatavovou (písemná žádost o uvolnění) a paní Jitku 

Kašparovou (neúčast na jednáních komise od začátku školního 

roku 2007/8) a zároveň požádala příslušné volební strany 

o předložení návrhů na doplnění komise. 

4.mimořádné jednání RM dne 15.2.2010

RM za účasti 5 radních (omluven pan L.Staněk a M.Urx) za hodinu 

schválila následující:

- Rozhodla o pronájmu městského bytu č.15 v ulici Braunerova.

- Souhlasila s výzvou k podání nabídek na vybudování veřejně 

prospěšného sportoviště pro míčové hry na části pozemku 

parc. č. 810 v k.ú. Roztoky u Prahy (Masarykova x Obránců 

Míru). Hodnotícím kriteriem bude cena a položkový rozpočet 

se specifikací navržených materiálů.

O. Vavřínová
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zadržena personálem -  výjezd na místo, věc přestupku proti 

majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb., vyřešena v blokovém řízení

- téhož dne  oznámena proražená palivová nádrž vozidla tov. zn. 

Ford a únik PHM na vozovku v ulici Rýznerova – výjezd na místo, 

na místo i hasiči, kteří zjednali nápravu na komunikaci (zasypaná 

skvrna po PHM), a PČR, která si věc na místě převzala jako 

podezření z tr. činu,  

- v noci z 24- tého na 25-tého 2.10  v součinnosti s PČR a OP Velké 

Přílepy provedena bezpečnostní akce,  v rámci této akce zadrženi 

pachatelé pokusu krádeže nafty v areálu firmy Kazimour v místě 

zvaném U Váhy v k.o. Roztoky-Žalov,  předáno PČR k realizaci 

jako podezření z tr. činu. 

- dne 25.2.10  oznámen odcizený mobilní telefon zn. NOKIA 6300 

z šatní skříňky na chodbě ZŠ Roztoky, věc šetřena a kvalifikována 

jako přestupek dle § 50/l písm. a.) z.č. 200/90 Sb., 

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových 

stránkách MP Roztoky a to na www.mproztoky.cz. 

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše 

uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo 

telefonicky na zdejší služebnu služby kriminální policie (tel. 

233910861), nebo Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 23393 

0789), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 22091 0468, 

popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz.  Děkujeme předem za 

spolupráci.  

Vevera Petr

vedoucí str. MP Roztoky

Městská knihovna informuje

nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské 

knihovny v únoru 2010

Beletrie

Soukupová P. K moři /psychologický román v němž se 

osudy jednotlivých postav propojí na jedné 

cestě na dovolenou/

Roth P. Americká idyla /svěže a vtipně psaný román 

o americké společnosti v období 40.-60. let 

20. století/

Reinerová L. Lodní lístek /dvě autobiografické novely ze 

života antifašistů-emigrantů/

Urbaníková E. Všechno nebo nic /společenský román 

o mladé ženě, která hledá seznámení přes 

internet/

Proctor C. Ozvěna noci /romantický příběh/

Detektivky-thrillery 

Patterson J. Sedmé nebe

Archer J. Klamný dojem

Harris L. Vražda v den svatého Valentýna

Higgins-Clark M. Zrychlený tep

Brown D. Ztracený symbol / po Šifře mistra Leonarda 

a Andělech a démonech je toto třetí kniha 

s postavou D.Landona/

Neff O. Tušení podrazu /napínavý příběh o pátrání 

po ztraceném rukopisu spisovatele 

Ludvíka.Součka „ Tušení světla“ , který 

záhadně zmizel krátce po smrti autora/

 Historické romány

Štulcová R Růže a krokvice/barvitý příběh se odehrává 

v Praze v době vlády Karla IV./

Gregory P. Královnin vězeň /děj románu se odehrává 

v Anglii a hlavními postavami jsou Alžběta 

I. a Robert Dudley/

Kalogridis J. Nevěsta Borgiů /hlavní postavou tohoto 

románu je Sancha Aragonská, která je 

provdána do mocné rodiny Borgiů/

Cestopisy-místopisné zajímavosti

Šmíd Z. Lužnice. Putování s řekou /zajímavá místa podél toku 

jihočeské řeky/

Ulč O. Slasti plavby /deset týdnů plavby kolem 

světa na zaoceánské lodi /

Welz J. Eskymo Welzl /paměti českého polárního 

lovce as zlatokopa v novém vydání s mnoha 

fotografiemi/

Dvořák O. Pole slunečního býka /autor provede čtenáře 

blízkým okolím Roztok, místy, kde dávné 

historie zanechala své stopy dodnes …proč 

se malý lesík u Turska jmenuje Ers? Kde se 

našem okolí nacházela pevnost jezuitů? 

Byly pod hradem Okoř objeveny tajné 

chodby? …a mnoho dalších zajímavostí

pro děti

Lorey D. Akademie nočních můr. 2.díl /fantasy 

napínavý příběh /

Brezina T. Dotek anděla /dívčí román/

Neff H.H. Tajemství gobelínu. 2 díl. /fantasy 

dobrodružný příběh/

Mc Combie K. Rockerka Sadie /dívčí román/

Nebeské a pekelné pohádky /pohádková všehochuť/

Hauenschild L. Středověk /první čtení s poučením/ 

Další informace o těchto i dalších knihách naleznete i na webových 

stránkách městské knihovny. Registrovaní čtenáři si mohou knihy 

i rezervovat prostřednictvím webu a vlastního vstupního kódu.

Od února zahajujeme nový program pro malé čtenáře. Pod vedením 

zkušené lektorky, paní Radky Pachmanové budou v městské 

knihovně pořádány interaktivní pořady pro děti. Některé budou 

určené dětem ve věku 4-6 let a některé dětem ve věku 7-12 let. 

Pořady jsou určené dětem, které rády tráví volný čas hrou, 

poslechem četby, zapojením se do děje někdy více, někdy méně 

známých příběhů a rozvíjením své fantazie.

Na stránkách Odrazu budeme zveřejňovat termíny a témata 

jednotlivých pořadů vždy pod názvem Knihohrátky s Radkou.

březen

10.3. /středa/ 15.30-16.30 hod. „O chlapečkovi, který se stal 

kredencí“ na námět povídky Miloše Macourka.

pořad je určen dětem od 7-12 let.

23.3. /úterý/ 15.30-16.30 hod. „O malé mořské mateřské školce“ 

na námět knížky Aloise Mikulky

pořad je určen dětem od 4 – 6 let.
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Místní poplatky 

Vážené občanky, vážení občané,

máme tu nový rok 2010 a s tím opět přichází platby za místní 

poplatky (psi, odpady, pozemky pod garážemi a zahrádky). Stejně 

jako každý rok budou, během měsíce března, rozeslány složenky 

na zaplacení poplatků. Splatnost je do 30.4. Číslo bankovního 

spojení je 19 – 0388041369/0800, variabilní symbol je 

* číslodomuRRMMDD*. Poplatky je možné platit také v pokladně 

MÚ.

Co je dobré vědět:

Místní poplatek se platí již od následujícího měsíce po narození 

dítěte a přestává se platit měsíc po sedmdesátých pátých 

narozeninách občana/ky. Konec platby místního poplatku za 

odpady správce místních poplatků zjistí ze své evidence a složenku 

nepošle nebo pošle na alikvotní část poplatku. S narozenými 

občánky je to již složitější, a proto apeluji na rodiče, aby svá 

narozená dítka přihlašovali do evidence místních poplatků 

i správci místních poplatků. Neučiní-li tak, vystavují se postihu, 

kdy správce místního poplatku může, po zjištění, že dítě není 

přihlášené a neplatí místní poplatek za odpady, uložit pokutu a to 

opakovaně až do výše 2.000.000,-- Kč. Tato pokuta se může být 

uložena každému, kdo nedodržuje ustanovení místních vyhlášek : 

1) o místních poplatcích (č. 2/2007), 

2) o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 

odpadů (č. 3/2007). 

Po nezaplacení místního poplatku včas a ve správné výši, může 

správce místních poplatků navýšit místní poplatek až na 

trojnásobek. Upozorňuji všechny občany, aby si zkontrolovali, 

zda mají zaplaceny místní poplatky za předchozí roky a v případě, 

že nemají, urychleně poplatky zaplatili. Tyto poplatky jsou 

příjmem města, tedy vás všech. „Pořádek dělá přátelé“ a potom 

nedochází k případům jako v Chomutově, kdy nastupuje svou 

práci exekutor. Je to zbytečné a pro dlužníka zatěžující, když 

existuje něco jako domluva, kdy dlužník může požádat 

o splátkový kalendář nebo úlevu či prominutí místního poplatku 

ze sociálních důvodů. Svou tíživou situaci však každý musí 

doložit. Správce místních poplatků není inkvizitor, ale člověk 

stejný jako vy všichni, se svými přednostmi i s chybami a musí jen 

plnit své pracovní povinnosti, které pro něho vyplývají z vyhlášek 

a zákonů. Stejně jako pro vás, obyvatele města Roztoky.

Výše uvedené vyhlášky a další dokumenty, potřebné k přihlášení 

se k místním poplatkům včetně sloučení všech rodinných 

příslušníků či spolubydlících na jednu složenku, naleznete na 

www:roztoky.cz. 

Přihlášky nebo jiné dokumenty můžete doručit do MÚ 

osobně ,  poš tou  nebo  e -mai lem (mu@roz toky.cz ,  

postolkova@roztoky.cz).

* RR(rokrok např. 56) MM(měsícměsíc např. 05) DD(denden 

např. 08)*

Děkuji za pozornost a váš čas, který jste věnovali tomuto článku.

Poštolková Zdeňka

Finanční odbor MÚ Roztoky

Výzva občanům města

Tuto výzvu adresuji všem majitelům psů, registrovaných 

i neregistrovaných. 

Věřím, že většina majitelů psů nenechají svého miláčka volně 

pobíhat po městě a když pes upustí hromádku, oni tu hromádku 

seberou a vyhodí do odpadkového koše. Tito majitelé jsou 

ohleduplní k ostatním a mají celkem jasno v tom, že za svého 

psího miláčka zodpovídají.

Bohužel je dost takových majitelů, kterým je zcela jedno, kde 

jejich psí miláček upustí hromádku, neboť ona hromádka není 

jejich problém. 

Mýlí se a k těmto občanům směřuji svoji výzvu.

Uvědomte si prosím, že veřejný prostor našeho města tj. 

chodníky, ulice, zeleň a parky jsou společným prostorem nás 
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duben

13.4. /úterý/ 15.30 – 16.30 hod. „Čarodějnice a jiné dětské 

horory“ podle knihy Roalda Dahla

pořad je určen dětem od 7-12 let.

Na všechny pořady vstup zdarma

A. Urxová

Harmonogram svozu bioodpadů 

z biopopelnic v roce 2010

V roce 2010 bude svážen bioodpad z biopopelnic vždy v úterý 1x za 

14 dní. Město bylo rozděleno do dvou svozových oblastí. 

Sudé úterý (1. svoz 6. 4. 2010) budou sváženy tyto ulice:

17. listopadu, Alšova, Bezručova, Borkovského, Bořivojova, 

Braunerova čp. 642, Burgerova, Čapkova, Čechova, Hálkova, 

Havlíčkova, Horova, Husova, Husovo nám., Chalúpeckého, 

Chelčického, Jeronýmova, Jiráskova, Komenského, Krásného, 

Krátká, Krolmusova, Legií, Levohradecká, Libušina, Lidická, 

Máchova, Masarykova, Mühlbergerova, Na Panenské, Na Pískách, 

Na Sekeře, Na Valech,Nad Vinicemi, Nerudova, Obránců Míru, 

Opletalova, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, 

Pod Vodojemem, Potoky, Přemyslovská, Příčná, Přílepská, 

Řachova, Sedláčkova, Smetanova, Souběžná, Sportovní, Sv. 

Ludmily, Svobody, Šebkova, U Háje, U Hřiště, U Školky, 

U Zastávky, V Úvoze, Václavská, Vančurova,Vlháčkova, 

Vraštilova, Vrchlického, Wolkerova, Zahradní, Zaorálkova.

Liché úterý (1. svoz 13. 4. 2010) budou sváženy tyto ulice:

5. Května, B. M. Eliášové, Bělina, Bernáškova, Bráfova, 

Braunerova (kromě čp. 642), Čáslavského, Dobrovolného, 

Dobrovského, Felklova, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, 

Kroupka,Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Na Vyhlídce, Nad Vltavou, 

Olbrachtova, Palackého, Plk. Poláčka, Poděbradova, Puchmajerova, 

Riegrova, Seržanta Hniličky, Spěšného, Šafaříkova, Šaldova, Školní 

nám., Tiché Údolí, Třebízského, Třešňovka, Tyršovo nám., 

V Solníkách, Žirovnického, Žižkova.

I v letošním roce lze využít k likvidaci bioodpadu i sběrný dvůr nebo 

mobilní svozy bioodpadu. Ukládání biologicky rozložitelného 

odpadu do nádob na směsný odpad odporuje zákonu o odpadech i 

městské vyhlášce, popelnice s takovým obsahem nebude vyvezena.

OŽP MÚ Roztoky
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všech, nikoli jednou velkou latrínou a volným výběhem pro vaše 

miláčky.

Uvědomte si prosím, že za svého psa plně zodpovídáte.

A v neposlední řadě si uvědomte, že touto svojí bezohledností 

k ostatním a neodpovědností za svého psího miláčka pácháte 

přestupek proti Obecně závazné vyhlášce města Roztoky 

č.5/2003.

Kdyby město dokázalo inkasovat příslušnou sumu za každé psí 

hovínko na veřejném prostranství, byly bychom městem velmi 

bohatým.

Olga Vavřínová, starostka

Rozšířené hodiny pro veřejnost

-pracoviště Podskalská 19, Praha 2

Všechny ostatní odbory (odbor sociálních věcí a zdravotnictví, 

odbor životního prostředí, odbor kancelář starosty a kancelář 

tajemníka, zbývající pracoviště správního odboru a odboru 

dopravy – např. přestupky) úřadují pro veřejnost v základní době, 

a to: 

(pondělí do 18:00, pátek od 7:00)

Podatelna

pondělí 8:00 - 18:00 

úterý 8:00 - 15:00 

středa 8:00 - 17:00

čtvrtek 8:00 - 15:00

pátek 7:00 - 12:00

Pokladna

pondělí 8:00 - 18:00 

úterý 8:00 - 12:00 

středa 8:00 - 17:00

čtvrtek 8:00 - 12:00

pátek 7:00 - 12:00

Odbor dopravy (registr řidičů, registr vozidel)

pondělí 8:00 - 18:00 

úterý 8:00 - 12:00 

středa 8:00 - 17:00

čtvrtek 8:00 - 12:00

pátek 7:00 - 12:00

Správní odbor – oddělení správních činností

(občanské průkazy, cestovní doklady, evidence obyvatel, 

matrika)

pondělí 8:00 - 18:00

úterý 8:00 - 12:00

středa 8:00 - 17:00

čtvrtek 8:00 - 12:00

pátek 7:00 - 12:00

Odbor Obecní živnostenský úřad

pondělí, středa 8:00 - 17:00

úterý, čtvrtek, pátek 8:00 - 12:00

pondělí, středa 8:00 - 17:00

Ing. Stanislav Janovský, tiskový mluvčí

Město Roztoky, Městský úřad Roztoky

Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

Tajemník Městského úřadu Roztoky vyhlašuje výběrové řízení na 

obsazení jednoho pracovního místa finančního odboru

samostatný odborný referent 

(správce místních poplatků) 

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: město Roztoky 

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická 

osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je 

cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, 

je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací 

jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností.

Další požadavky stanovené MÚ Roztoky pro uchazeče:

- min. SŠ vzdělání (ekonomické zaměření výhodou),

- dobrá znalost zákona o správě daní a poplatků a zákona 

o místních poplatcích,   

- uživatelská znalost práce na PC a orientace na internetu,

- komunikativnost, schopnost samostatné práce, odolnost 

vůči stresu.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození 

uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu 

uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče (nebo číslo dokladu 

o povolení pobytu, jde-li o cizího státního občana), název příslušné 

funkce, o kterou se uchazeč uchází, datum a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zaměstnání 

a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních 

činností, výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (u 

cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 

bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad 

domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným 

prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání.

Platové zařazení: do platové třídy 9., která podle § 123 odst. 2 

zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, odpovídá vykonávanému 

druhu práce (platový stupeň podle délky započitatelné praxe).

Lhůty pro podání přihlášky:

Písemné přihlášky s požadovanými doklady musí být doručeny do 

podatelny nebo na uvedenou adresu nejpozději do dne 26.3.2010.

Způsob podání přihlášky:

- V obálce označené:  „VŘ – SOR (správce místních 

poplatků) – neotvírat“

- osobně v podatelně MÚ Roztoky,

- písemně na adresu:   Městský úřad Roztoky, Nám. 

5. května 2, 252 63 Roztoky.

V. Schulz
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Vinné sklepy Roztoky – 20 let na trhu

Začátkem dubna oslaví své 20té narozeniny jedna z nejvýznam-

nějších roztockých firem Vinné sklepy Roztoky. Ve spolupráci 

s jejím ředitelem, ing. Ludvíkem Šlancarem, CSc., jsme 

rekapitulovali její začátky a vývoj.

1. Doba učení

V místě současného 

sídla firmy na konci 

Palackého ulice stála 

až do roku 1970 

r e k r e a č n í  c h a t a  

z počátku 50. let. 

Na základě t laku 

Národního výboru, že 

je pozemek určen pro 

výstavbu RD a pokud 

výstavba nebude zahá-

jena, dojde k vyvlast-

nění pozemku, zpraco-

val čerstvý absolovent 

stavební fakulty Ing. 

L u d v í k  Š l a n c a r  

projekt. Při hloubení základů bylo nutno projekt změnit, v projektu 

totiž chyběl vinný sklep, což podle pana Šlancara – otce, byla zcela 

zásadní vada.

U domu tedy vznikl tedy vinný sklep o velikosti 5 x 3 m, z Moravy 

byly objednány sudy, čerpadla, filtry, kádě a hrozny a mladý 

stavební inženýr se pod dohledem strýčka Ervína Slezáka 

z Němčiček začal učit vyrábět víno. Prvních 5 tun hroznů bylo 

zpracováno v roce 1973 a ze sousedů se stávali postupně brigádníci 

pracující za naturálie…

Na konci 70. let byla vína přihlášena do několika ročníků soutěží 

pořádaných zahrádkářským spolkem Mělník a začala získávat 

ocenění. Prvním velkým úspěchem byl ale Diplom ze soutěže 

v Němčičkách za Směs bílou a Směs červenou z roku 1983 

a následně Velká stříbrná medaile a Velký Diplom z mezinárodní 

výstavy vín v Mikulově 1988 za André, resp. Zweigeltrebe...

2. Doba budování

Na jaře 1990 se rozhodl ing. Šlancar začít podnikat a 4.4.1990 mu 

bylo jako druhému na okrese Praha západ uděleno Povolení 

k poskytování služeb, a to  v oboru výroba a prodej vína. Od této 

doby se tedy začala psát historie dnešní společnosti Vinné sklepy 

Roztoky.

Ihned poté, ještě za starostování pana Vojtěcha Sedláčka, navštívil 

ing. Šlancara roztocký rodák pan Slávek Klust s informací, že 

v Tichém údolí je velký částečně zavalený sklep. S ideou obnovy 

tradice roztockého vinařství byl sklep od města koupen a k němu 

byly pronajaty okolní pozemky na 50 let. 

Vstupní část sklepa s propadlým stropem byla zavalena hlínou, po 

prokopání se do další části byla objevena lanovka na zboží 

a kamenité schodiště do spodního sklepa. Spodní sklep 6 m pod 

terénem byl zanesen zeminou, kamením a zbytky produktů 

minulých nájemců – roztocké penicilinky (tuby s penicilinem 

z 50. let) a Zeleniny Praha (hromady shnilých brambor a zelí). 

Opět se naši brigádníci (šlo již o tržní hospodářství, takže zadarmo 

nepracovali) a ze sklepa vyvezli odpad na 10 nákladních aut. 

Potom bylo třeba vybudovat kanalizaci ústící do jímky a na ní 

betonovou a cihelnou podlahu.

V té době byl rušen provoz Českých vinařských závodů v ulici 

Anny Letenské a k prodeji byly krásné dřevěné sudy. Ovšem 

sehnat v Praze šikovného bednáře nebyl jednoduchý úkol. 

Naštěstí v ČVZ končil šikovný bednář pan Vladimír Chleborád  

a ten se ujal jak rozebírání sudů na jednotlivé dužiny, tak i následné 

stavby přímo ve sklepě v Tichém údolí. 30 sudů o celkové kapacitě 

100 000 litrů se stavělo téměř rok, ale už v roce 1991 bylo 

vyrobeno prvních 30 000 litrů vína (o rok později 80 000). 

Tehdejší výpravčí roztockého nádraží se jistě dodnes v noci budí 

se vzpomínkou na šok, když bez předchozího upozornění 

z nákladního vlaku odpojili vagón plný maďarských muškátových 

hroznů…

Konec období budování je datován 21.3.1992, kdy ing. Šlancar ve 

spolupráci se Středočeským muzeem uspořádal v roztockém 

zámku celorepublikovou výstavu vín.

Příště 3. doba  - Doba expanze

L. Hrabálková

Jak přivolat jarní svěžest 

aneb nejen Vancouverem je člověk živ

Teplé jarní slunce již roztavilo poslední zbytky sněhu a poslední 

olympijské medaile jsou rozdány a my si náhle uvědomujeme, že 

jsme opět trochu přibrali. Důvod? Obdivné vysedávání u televize 

a sledování úchvatných olympijských výkonů nám ubralo něco 

času pro sebe. A televizních lákadel v podobě sportovních přenosů 

je čím dál tím více. Tím více však musíme být důslední co se týče 

pohybu nás samých. Neboť PREVENCE jarní únavy začíná 

v zimě. Zasněžené pole přímo vybízí k příjemnému pohybu na 

běžkách a rovněž krásně upravené zdejší kluziště lákalo obout 

brusle. Využila jsem obojího. Nešlo si však nevšimnout, jak málo 

dospělých a hlavně dětí využilo tyto možnosti. Zasněžené pole 

bylo většinou liduprázdné a bruslit chodilo jen pár dětí. Chtěla 

bych proto vybídnout rodiče, aby příští zimu darovali svým dětem 

pod stromeček místo nové počítačové hry brusle nebo běžky. 

Proč? Čím dál tím více totiž ubývá přirozeného pohybu a děti 

místo proskočení se venku volí více a více sezení u počítače. 

K tomu se přidává sezení u televize a videa, návštěvy divadel a kin 

a výsledkem je po „pár letech“ obézní dospělý. A to se všemi 
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Velikonoce v Husově sboru Církve 

československé husitské v Roztokách

Velikonoční dílna – ve čtvrtek 25.3. od 15 hod. v klubovně 

-velikonoční výzdoba, slepičky, kuřátka aj.

Květná neděle - 28. 3. - dopoledne bohoslužba, od 13 hod. - výstava 

výrobků, na zahradě Velikonoční jarmark - prodejní stánky, 

program pro děti a opět živá zvířátka aj.

Zelený čtvrtek 1.4. - posezení kolem stolu

Velký pátek 2.4. - pašije

Bílá sobota  3.4.- bohoslužba Suchdol v 9.30 hod.

Hod Boží -Vzkříšení-4.4. v 9 hod.

Srdečně zveme

Požehnané a radostné Velikonoce přeje občanům Roztok

ThMgr.Jarmila Kučerová-farářka

Autobusy ve městě

Po nějaké době se vracíme k tématu autobusů v našem městě. To, 

že pražský primátor nakonec roztrhal návrh na redukci MHD 

a zkrácení provozu metra, je pro nás pozitivní zprávou. Ani náš 

poslední „denní“ autobus od metra tedy nepojede dřív, než je tomu 

nyní.

Připomeňme si v této souvislosti, co je momentálně s ROPIDem 

a KÚ rozjednáno a v jakém stavu se nachází:

Posílení autobusů v ranní špičce – přidání autobusů je 

podmíněno novou točnou na rozcestí Žalov. Točna byla v rozpočtu 

města v minulém roce, ale na její realizaci nedošlo, neboť se 

nedostávalo peněz. A protože letos je peněz ještě méně, tak 

z rozpočtu vypadla úplně… Otáčení většího počtu autobusů na 

Levém Hradci je technicky nemožné a otáčení autobusů 

kloubových tu není možné vůbec. S otáčením autobusů na 

kruhové křižovatce na Žalově a manipulačními zastávkami se 

počítá při rekonstrukci Lidické ulice, která je momentálně ve fázi 

projektové dokumentace a chystá se územní rozhodnutí pro 

stavbu.

Dopravní obsluha paneláků v Masarykově a částečná obsluha 

Solník je plánována zastávkou v Masarykově ulici - před 

křižovatkou s Obránců míru, kudy by autobus pokračoval směrem 

k Žalovu. Vzhledem k tomu, že tyto spoje vynechají zastávku 

U rybníčku, je objízdná trasa možná až po zřízení zastávky 

u Tesca, která by obsloužila tuto oblast. Zastávka u obchodního 

centra je taktéž zapracována do projektové dokumentace na 

rekonstrukci Lidické ulice. Spoje by se potom rozdělily 

Husitská diakonie – sbírka šatstva

Církev československá husitská pořádá jarní sbírku šatstva pro 

humanitární pomoc v pátek 26.3. od 15 – 17 hod. v Husově sboru, 

Jeronýmova 515. Prosíme, noste šatstvo jen v pytlích!

J.Kučerová - farářka

Středověké rytířské divadlo na koních 

v podání skupiny Traken 

Na travnaté ploše náměstí 5. května před MÚ

P. Novák

rovnoměrně mezi linky 350 (jela by po současné trase a část spojů 

končila na Rozcestí Žalov) a 340 (přes Masarykovu na Levý 

Hradec).

Spojení Roztoky – Únětice – Suchdol se po roce a půl opět 

dostalo na pořad dne díky tomu, že byla otevřena nová prodejna 

Lidl u křižovatky mezi Suchdolem, Horoměřicemi a Úněticemi. 

Linka 359 by podle nedávného jednání mohla být vedena v trase 

Lysolaje – Suchdol – Lidl – Únětice – Roztoky, nádraží. Lidl 

slíbil vybudovat zastávku u supermarketu, kde se uvažuje 

o vybudování přestupního terminálu mezi linkami 316, 355, 356 

a 359, čímž by bylo zajištěno spojení do dalších obcí v regionu bez 

nutnosti jezdit přes Dejvickou. Tato linka by také řešila nejen 

přímé spojení se Suchdolem, ale také tolik potřebnou návaznost 

autobusů na vlak.

Michal Přikryl, Vít Calta

Od 7. 3. 2010 došlo k drobné úpravě autobusových jízdních řádů, 

kterou si můžou čtenáři opravit v tabulce z Odrazu 12/2009

Autobus 340 směr Dejvická, který dosud jezdil v sobotu v 7:57 

z rozcestí Žalov nyní jede v 7:58 a spoj v pracovní den v 16:31 jede 

v 16:30. Posun na Tyršově náměstí je z 7:59 na 8:00 a z 16:35 na 

16:34.

M. Přikryl, Vít Calta

zdravotními důsledky včetně rizika vzniku civilizačních chorob. 

Chtěla bych proto touto cestou povzbudit děti i dospělé k mnohem 

většímu pohybu ve volném čase a zároveň poděkovat vedoucímu 

volejbalového oddílu žákyň panu Františkovi Hrubému 

a vedoucímu nohejbalovému oddílu p. Bohumilu Ščučkovi za 

přípravu a vzornou údržbu roztockého kluziště. Trojitý odpíchnutý 

rittberger se mi sice nezdařil, ale radost a svěžest byly odměnou za 

krásné letošní zabruslení.

MUDr. Renáta Neudörflová



16

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...

Regulační plány – údajná ochrana 

města před nepřiměřenou zástavbou?

V současné době probíhá v Zastupitelstvu proces schvalování 

regulačního plánu Panenská II. Tak, jak je předkládán, pro něj 

v žádném případě nemohu hlasovat. V krátkosti uvedu jenom 

pár důvodů, které mne vedou k tomuto rozhodnutí.

V Roztokách platí územní plán, pořízený v roce 1995. V platné 

vyhlášce k územnímu plánu stojí, že první aktualizace bude 

provedena v roce 2004. V roce 2004 a 2005 vedlo zastupitelstvo 

nekonečné spory o potřebě aktualizace územního plánu. ODS 

k této aktualizaci vyzvala obšírným materiálem v lednu 2005. 

Bylo zpracováno zadání a toto zadání bylo projednáno se všemi 

dotčenými orgány. Přesto paní starostka svým rozhodnutím 

práce na této aktualizaci zastavila a nikdy nebyly obnoveny. Na 

zastupitelstvu výmluvně přesvědčovala, že klíčem k regulaci 

výstavby jsou regulační plány.

Přitom stavební zákon jasně uváděl, že „Orgán územního 

plánování soustavně sleduje, zda se nezměnily podmínky, na 

základě kterých byla územně plánovací dokumentace schválena. 

Dojde-li ke změně těchto podmínek, orgán územního plánování 

pořídí změnu územně plánovací dokumentace“.

Protože výmluvnost paní starostky je vysoká a v zastupitelstvu 

kromě ing. Štochela územnímu plánování nikdo moc nerozumí, se 

svou rétorikou uspěla. A tak nyní máme stavební uzávěru jako 

nástroj na zastavení (některých) nezvladatelných investorů a dva 

regulační plány – Tiché údolí a Panenská II. Máme také za sebou 

jedno neúspěšné referendum o zákazu stavět v Roztokách (ale jen ve 

vybraných částech, tedy jen někteří investoři či vlastníci pozemků) 

jen rodinné domy.

Při projednávání regulačního plánu Panenská II mne upoutalo 

několik skutečností: 

- Veškeré zásadní výhrady k zástavbě byly paní starostkou 

odmítnuty tvrzením, že musíme respektovat platný územní plán 

(proto od roku 2004 prosazuje ODS a další jeho změnu);

- Můžeme pouze hlasovat o podaných připomínkách, a nic 

jiného;

- Své připomínky a výhrady jsme měli podat včas;

- Všechno je zpracováno podle schváleného zadání;

- Všechno bylo projednáno s příslušnými orgány, které neměly 

námitky, takže už musíme jenom hlasovat pro.

Nikdo mne však jako zastupitele nemůže nutit hlasovat pro něco, co 

je dle mého názoru vědomě špatně! Při projednávání totiž byl kladně 

projednán pouze požadavek vynechat jedno pěší propojení a jedna 

část zástavby byla kvůli vážným problémům s osazením domů 

vyňata z toho, že nevyžadují již územní rozhodnutí. Ukázalo se, že 

předložená „plánovací smlouva“, podmiňující postup výstavby, je 

zcela nefunkční a musí být zcela přepracována. Já nejsem proti 

zástavbě jako takové, jsem však kategoricky proti regulačnímu 

plánu, který (na rozdíl od podrobného výpočtu vody potřebné pro 

zalévání zelených ploch) neobsahuje bilanci objemů dopravy, které 

tato nová výstavba vyvolá, ať ve formě automobilové dopravy, nebo 

nárůstu nároků na dopravu hromadnou. Tvrzení, že to není v zadání, 

není pravda, je to tam ve formě požadavků na výpočet dopravy. 

Jsem zásadně proti regulačnímu plánu, který v rozporu s platnou 

normou „Projektování místních komunikací“ používá nesprávně 

dosažený stupeň automobilizace 400 osobních automobilů na 1000 

obyvatel, což je minimální hodnota, kterou norma uvažuje, není-li 

dosažena hodnota vyšší. Stačí si ověřit, že celá Česká republika již 

dosáhla hodnoty 418 automobilů na 1000 obyvatel, Praha 526 

automobilů na 1000 obyvatel a Praha – západ 618 automobilů na 

1000 obyvatel. A to se zástavba i ulice budují na dalších 50 let 

a nebudou nafukovací a rezervy v nich nejsou. Nerespektování této 

skutečnosti vede k tomu, co je vidět u zástavby “Na ostrohu“ – 

počet stání v garážích údajně podle normy, ale plná ulice 

Jungmannova dalších aut obyvatel z daného souboru bytů. 

Argument, že to nepřipomínkoval odbor dopravy je argument spíše 

smutný, že odbor dopravy neplní řádně svoji roli (případů bych 

mohl doložit na přání celou řadu), než aby byl argumentem 

pro schválení špatného řešení. Samozřejmě menší počet míst pro 

odstavná stání vozidel u obytných domů je velmi výhodný 

pro investora, neboť mu snižuje náklady a zvyšuje možnost hustší 

zástavby. Ale měli bychom měřit všem stejně – pamatuji si, jak 

jsme důsledně požadovali počty stání po Trigemě na náměstí (to 

ještě neexistoval DOST s hesly dost bylo diletantů). 

Dalším „přínosem“ regulačního plánu je zrušení malé okružní 

křižovatky v ulici Na Panenské pod taktovkou paní starostky, která 

řešení s autory regulačního plánu osobně projednávala. Tato 

okružka je zakreslena již ve vydané Mapě města Roztoky z roku 

2005, tato okružní křižovatka má platné stavební povolení, občané 

v připomínkách žádají zpomalovací prvky, ale návrh „regulačního 

plánu“, paní starostkou intenzivně obhajovaný, ji již neobsahuje 

a předpokládá změnu stavebního povolení. To, že v nároží 

v křižovatce je umístěna trafostanice, aby bránila v rozhledu, a prý 

již nejde posunout na druhý roh pozemku, je už jenom maličkost. 

K mým výhradám, které zde uvádím, mne starostka odkázala na 

projektanta. Toho jsem zavolal, ten mne vyslechl a pak mi slušně 

a kategoricky sdělil, že ho moje výhrady ke kvalitě regulačního 

plánu nezajímají. Pak mi nezbývá než vyjádřit hlasitě můj 

nesouhlas s takto zpracovaným regulačním plánem, vyzvat soudné 

zastupitele, aby také pro něj nehlasovali, a seznámit s mými 

výhradami veřejnost, aby si udělala vlastní názor, kdo a jak 

skutečně hájí regulaci zástavby v Roztokách.

V této souvislosti chci uvést, že projektová dokumentace 

rekonstrukce průtahu silnice skrze Roztoky od rozcestí na Únětice 

až po Nádražní ulici, zpracovaná jinak velmi kvalitně firmou 

PUDIS na objednávku Středočeského kraje, neobsahuje rovněž 

průkazné výpočty kapacity křižovatek ovlivněných další 

výstavbou, protože v rozporu s normou místo výpočtu na 20 let po 

uvedení rekonstrukce (jinak velmi rozsáhlé a prospěšné) do 

provozu uvažuje pouze s výpočty převzatými od Útvaru rozvoje 

města Prahy z územního plánu Prahy k roku 2015, což je nejen 

irelevantní podklad, ale k tomu roku bude sotva rekonstrukce 

dokončena. Proto je potřeba věnovat dopravě jako jednomu 

z nejdůležitějších faktorů života ve městě náležitou pozornost.

Ing. Jiří Landa, zastupitel a člen Rady města za ODS

(Pozn. redakce: Regulační plán Panenská II byl na jednání ZM 

24. 2.. schválen)

Nebezpečná „bezpečnost“ v městě 

Roztoky

Když si zalistujete v posledních číslech Odrazu, a věnujete chvilku 

času rubrice Z deníku Městské policie, zjistíte k svému zděšení, že 

žijeme uprostřed silného nárůstu trestných činů, které už 

nemůžete odbýt pouhým mávnutím ruky.
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Jen namátkou: dvojnásobné vloupání do Sokolovny a Základní 

školy, „zatím jedno“ do restaurací Na hřišti, Na růžku a Bizzare 

klubu, prodejny Žabka, Městského úřadu, zapálení a vloupání 

do beden na noviny na náměstí i v Žalově, četná vloupání do 

soukromých domů, opakované požáry Maxmiliánky atd. jsou 

alarmující!

Tady přestává legrace! To už není popis nějakých domácích či 

hospodských rvaček, což sice také není žádná psina, ale škodolibý 

čtenář si o nich rád a s potěšením počte, ani úsměvné příběhy 

zatoulaných psů…. 

Sociologové nám jistě a snadno statisticky zdůvodní, že v dobách 

absolutního krachu obecné morálky, totální nedůvěry v policii 

a soudnictví a desetiprocentní nezaměstnanosti jde vlastně 

o standardní společenský jev. To by nás však nijak uklidnit nemělo

-podobné krize v dějinách vždy předcházejí jevy mnohem horší…JE 

NA ČASE JEDNAT!

Když jsem někdy těsně po roce 2000 navrhl znovuvybudování 

Městského rozhlasu spojeného s kamerovým systémem připojeném 

na Pult centrální ochrany (PCO), oko nezůstalo suché: jedni 

vymýšleli kde bude pult umístěn a KDO za ním bude sedět (na 

stovky zájemců!), jiní se překřikovali, kde by měly být první čtyři 

kamery umístěny, další chtěli počkat na dostavbu náměstí, a 

„nejvtipnější“ to považovali za nemoderní klump, který chrchlá tak, 

že mu není stejně rozumět ( to jsme se tenkrát nachechtali-HA, HA, 

HA…) a argumentovali, že k rychlému kontaktu se všemi občany 

stačí mail a mobil. Je sice jasné, že nová generace bezdrátového 

rozhlasu splňovala veškeré myslitené normy, včetně dokonalé 

reprodukce, ale vyprávějte to někomu, kdo to slyšet nechce... 

Zastupitelstvo tenkrát použilo svou nejoblíbenější a nejčastější fintu: 

věc odložilo na neurčito. 

(Ještě teď slyším vyprávění nadšeného zastupitele ze středočeského 

městečka, kde si podobné zařízení tenkrát pořídili:“…když kamera 

zachytila obraz zloděje, podávali jsme si ho rozhlasem, vysílal jsem 

vlastně přímou reportáž z jeho běhu městem, naváděl jsem tím 

policejní hlídku a upozorňoval lidi v oknech i na ulicích. Většinou 

toho rychle nechal, protože byl bez šance…“) 

Pak ovšem nastaly povodně. Bylo léto r. 2002 a protipovodňový 

štáb, policie i hasiči se pokoušeli varovat občany před smrtelným 

nebezpečím. Bylo to mnohdy marné úsilí pár desítek lidí, objíždělo 

se roztockým hájem, jezdilo se na loďkách, a štáb nevěděl, zda jsou 

občané na chatě, v Chorvatsku, nebo už pod vodou. Jak by se 

tenkrát rozhlas hodil…mail a mobil byly najednou k ničemu…

Proto se o celé cause začalo v r. 2003 jednat znovu. Brzy ovšem vše 

zajelo do obvyklých roztockých kolejí: zvítězila malichernost, ti, co 

nádraží už dvacet let míjí v rychlých vozech a povodeň zažili na 

Kanárech, znovu imitovali chroptění rozhlasu z dětství,(HA, HA, 

HA,…), DOPORUČOVALI vypracovat seznam nových 

„přesných mailových adres“, a mnohé jiné „konstruktivní 

náměty“ atd…

Zastupitelstvo nejdříve schválilo 26. 3 2003 usnesení 67-4/03:

“ZM schvaluje ve výdajové části rozpočtu č.3639 Komunální služby 

v celkové výši 250tis. Kč (bez kamerového systému za 350tis.Kč)“.

Ještě tentýž den, navíc neschválilo návrh usnesení č.75-4/03 : „ZM 

schvaluje ve výdajové části rozpočtu v položce č.3639 Komunální 

služby navýšení o 1 milion korun na městský rozhlas – výstražný 

systém“.

A bylo hotovo. Na jaře příštího roku se sice pokoušel projekt 

vzkřísit a vysvětlit důležitost bezpečnostního (výstražného) 

systému pro budoucnost Ing.Dědič, ale to už byla labutí píseň…. 

(Není však pravda, že by zastupitelé nedbali na „ bezpečnost“ 

občanů. V té době byly např. na čtyři křižovatky instalovány jakési 

betonové bariéry za – tuším 1,1 mil. Kč-jako bezpečnostní opatření 

proti bezohledným řidičům. Pravda, bylo je nutné trochu „ 

upravit“-ubrat několik kvádrů- protože na žalovské křižovatce se do 

zatáčky „nevešel“ autobus a na Tyršově nám. hasiči, ale v podstatě 

fungují dodnes. Občas se o ně někdo přerazí…)

Je jaro r. 2010. Jedno vloupání střídá druhé, požárů jak při 

natáčení válečného filmu a nikde nic. Chápu, že každé volební 

období je něčím charakteristické. Toto volební období je zcela ve 

znamení investic do školství. Tomu sice rozumím, ale neškodilo by 

věnovat pozornost i jiným zanedbaným stránkám života města, 

a nutných investic do nich…

Ne že by se tím zastupitelé nezabývali i letos, k mému úžasu přijali 

dokonce dne 13. ledna usnesení č. 16-1/2010 : 

„ZM ukládá starostce, aby ve větší míře působila na aktivitu 

a efektivitu práce městské policie za účelem omezení výtržnictví 

ve městě zejména v nočních hodinách.“

To si proboha opravdu někdo myslí, že podobné dobrácké 

výzvy mají nějaký smysl? Na zmíněném jednání jsem nebyl skrze 

jakousi chorobu, takže jsem se nemohl zasmát na místě. Činím tak 

tedy dodatečně: HA, HA, HA,…

Ladislav Kantor

P.S.

(Když si pomyslíte, že v případě realizace před cca devíti lety mnou 

navrhované instalace celoplošné koncepce bezdrátového 

městského rozhlasu spojeným s kamerovým systémem napojeným 

na pult centrální ochrany za cca 1,6 mil. Kč, uvědomíte si, že 

bychom od té doby už dávno měli pokryté kamerami celé město od 

Maxmiliánky po Levý Hradec, a můžete se buď rozbrečet, nebo 

puknout vzteky. „Předvídavost“ zastupitelů je někdy do nebe 

volající….Ostatně na podzim budete mít možnost je zvolit znovu…).

L.K.

foto: St. Marušák



18

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...

Škola demokracie v praxi

Dne 24. 2. proběhlo zastupitelstvo, o kterém se mezi lidmi dost 

povídá. Doufám, že podobných zastupitelstev nebude příliš 

mnoho. Pan Mgr. Matas zde předvedl za vydatné pomoci p. Mgr. 

T. N. něco, co jeden z mých starších kolegů nazýval 

„mladobolševismus“: 

- nemáš stejný názor jako já, tak jdi do …PÍP !..

- že jsi ve věku, kdy bys mohl být můj táta, na to Ti kašlu…

- máš svůj názor, který je jiný než můj – jsi idiot a škůdce…

Jsem docela rád že v dnešní době mě,, mladobolševici“ nepostaví 

ke zdi za to, že mám svůj názor. Doufám, že tento statut uhájíme, 

doufám, že sprostota a účelovost nepřeváží zdravý rozum 

a možná- a to už je velmi optimistické, že slušnost bude mít určitou 

váhu.

Dovolte parafrázi, starého textu: „komu není z hůry dáno (to jsem 

já) u Matase nakoupí“. To není moje filosofie – ale zdá se, řekni 

něco a „mladobolševici“ Ti nakopají „PÍP“… Zkrátka nakoupíš…

Proto prosím, volte zdravý rozum a svět, kde vás Vaše děti 

neposílají veřejně do p….., jako tam zastupitel Matas poslal mne, 

svět, kde by mu tento postup navíc ještě nemohl schválit učitel… 

Ani učitelé totiž nemají patent na rozum (jak se v minulosti 

mnohokrát ukázalo), a také jednou budou staří. Donedávna byl 

uznáván jako učitel národů Jan Ámos Komenský, který vyslovil 

heslo „Omnia sponte fluant, absit violentia rebus – což znamená 

všechno ať samo plyne, nebudiž násilí v ničem“. 

Uznávám, že jsem se také provinil proti tomuto heslu neurvalou 

reakcí, když jsem použil slova „předvolební kecy“. Těmito slovy 

jsem se nikoho nechtěl nijak dotknout, ale snažil jsem se 

dosáhnout toho, aby se hovořilo věcně a k probíranému tématu. Za 

ta slova se všem členům zastupitelstva omlouvám.

Můj děda, který studoval ve Vídni, ještě za Františka Josefa, blahé 

paměti, říkal mladým lidem, kteří neuměli ovládat své emoce 

a nectili asi nic, kromě své „vlastní moudrosti“ frackové 

(z německého slova die Fratzen) a dodával, s těmi se nebav, nemá 

to cenu – měl pravdu, jako ostatně asi ve všem.

Poslechněte si záznam ze zasedání a pak suďte.

M. Stifter

Komu opravdu záleží na Tichém 

údolí?

Ze začátku to vypadalo, že svým programovým prohlášením při 

posledních komunálních volbách v roce 2006 to myslí DOST 

s Roztokami opravdu vážně a obranu proti zastavění Tichého 

údolí dle svého volebního programu dotáhne až do konce. Je 

evidentní, že velkou porci hlasů při posledních volbách získal 

DOST právě z této lokality. Před dvěma roky však nastal obrat 

a Rada města do návrhu nového Regulačního plánu (dále RP) 

propašovala investiční zájem developera firmy Weenen. Údajně je 

to obvyklé a konečně se někdo našel. Nekomentuji raději pozdější 

polemiku některých zastupitelů, zde je či ne důležité mít na paměti 

i zisky developera. 

Mělo by být obecně známo, ze Tiché údolí se nachází na hranici 

mimořádně krásné přírodní rezervace, že ochranné pásmo v šíři 

50 m této rezervace zasahuje i do lokality  Maxmiliánka, stejně 

jako do lokality v blízkosti ulice Bělina. Zákonem je stanoveno, že 

nové objekty se v oblasti přírodní rezervace a jejího ochranného 

pásma nesmí stavět, pouze rekonstruovat do svého původního 

půdorysu a objemu. V ochranném pásmu přírodní rezervace 

navrhuje developer Weenen a zpracovatel RP firma Bryan nové 

domy jak v lokalitě Maxmiliánka, tak i v lokalitě nad ulicí Bělina. 

Jmenovaní neumí asi ani počítat, přes definované procento 

zastavěnosti do 30% u určených pozemků jednoduchou kontrolou 

naleznete mírný omyl v hodnotě 68% zastavěnosti pozemků. 

Pokud je nám tedy vkládáno do úst, že jednáme emotivně, že 

argumentujeme především z důvodu stížení dopravní situace, je to 

jen zlomek skutečně zdravých argumentu. Při posledním 

veřejném projednáni regulačního plánu dne 26.1.10 ukázali 

občané Roztok zájem nezničit tuto mimořádnou lokalitu. Svojí 

přítomnosti a předanými připomínkami jednoznačně potvrdili 

nesouhlas s tímto megaprojektem. Při projednávání bylo 

prokazatelně poukázáno občany svými připomínkami na záměrné 

chybičky v Regulačním plánu zpracovaném firmou Bryan, na 

procesní chybu arch. Durdíka, který se snažil při zahájení jednání 

zapřít existenci zaporného stanoviska Vodopravního úřadu MÚ 

Černošice. Šokem bylo i odhalení přítomnými občany záměru 

nového majitele Koliby, který již seděl ve společnosti developera 

Weenen se skrytým zájmem prosadit postavit na základech Koliby 

další viladům, činžák či co. Je možné, aby MÚ Roztoky, arch. 

Durdíkovi či zpracovateli RP firmě Bryan tento „detail“ unikl? 

Jednalo by se o další zásek do nejen námi chráněné rezervace.

Jsme přesvědčeni o správnosti našeho zájmu zachovat tuto 

lokalitu v co nejvíce přírodní formě, poskytnout ji k rekreaci nejen 

místním občanům, ale i navštěvám z blízkého i dalekého okolí. 

Vždyť zahrada v okolí památkové chráněné vily č. 124 je též 

památkově chráněna, s nádhernými vzrostlými stromy, které by 

při stavbě vzaly za své. Zde by to určitě slušelo zrekonstruované 

Maxmiliánce, vile č. 124, honosně upravené zahradě či parku. Ve 

věci objektivnosti našeho jednání za ochranu krás Tichého údolí 

byla zřízena web stránka zaochranutichehoudoli.webnode.cz . 

Zde najdete objektivní videozáznam z veřejného projednáni RP, 

zásadní zamítavá stanoviska dotčených orgánů, zamítavého 

stanoviska České inspekce životního prostředí, výpočet procenta 

zastavěnosti pozemků lokality Maxmiliánka stejně jako hlavní 

důvody a vysvětlení našeho stanoviska k navrženému RP. Tedy 

opravdu žádné emoce přítomných obyvatel. 

Zdenek Richter

Meze růstu

Tak jsem byl v minulém Odrazu v článku pana Bára nazván 

developerským lobbyistou. Mohl bych se tu bránit, že se 

stavebnictvím nemám nic společného, ale to fakt nehodlám. 

I kdybych vlastnil Ekospol a Trigemu dohromady, vůbec by na 

tom nezáleželo, neboť podstatná je jen váha argumentů. Ty buď 

platí samy o sobě anebo ne, ale je lhostejno, kdo je píše.

Pan Bár vyjmenovává asi půl tuctu oblastí, které jej v Roztokách 

trápí (školky, kvalita silnic, atd.) a o kterých se domnívá, že by se 
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přistěhováním dalších obyvatel ještě zhoršily. Samozřejmě, lze 

o nich diskutovat, ale berme je na chvíli jako fakt. Je dobré si 

všimnout jedné vlastnosti, která je spojuje: všechny jmenované 

potíže spadají do veřejného sektoru, žádná do sektoru soukromého. 

To považuji za symptomatické. Uvědomme si, jaké telefonní číslo 

má v našem městě „veřejný sektor“ a hned věci uvidíme v jiném 

světle. Chorobně podezřívavý člověk by totiž mohl nabýt dojmu, 

že vedení města si s těmito problémy nevědělo rady, popř. vidělo 

své priority jinde a tak na to šlo od lesa. Povedlo se mu přesvědčit 

občany (jak o tom vypovídá citovaný článek), že takový stav je 

vlastně daný, nic se s tím nedá dělat, a východiskem je zarazit příliv 

novousedlíků, aby se to alespoň nezhoršovalo. Je to asi jako by 

člověk řešil kapající kohoutek odpojením domu od vodovodu. 

Kupodivu nenásledovala staletími prověřená česká metoda – 

defenestrace – ale řada lidí na tuto bizarní myšlenku vskutku 

přistoupila. Naštěstí, troufám si tvrdit, většina se šaškárny zvané 

referendum zúčastnit odmítla (hrdě se ke členství v tomto 

klubu také hlásím) a tak to dobře dopadlo. Čili, máme-li 

problém s děravými silnicemi, řešme děravé silnice, máme-li prob-

lém s kapacitou školy, řešme školu, ale nepokoušejme se zde 

o sociální inženýrství a nesnažme se vyzrát na realitu. Ta nás totiž 

stejně vždycky doběhne.

Pro celý problém rozvoje Roztok ztělesněný v poslední době třeba 

veřejným projednáváním regulačního plánu Tichého údolí, 

Panenské a všemi ostatními příležitostmi pro řádění „občanské 

společnosti“ jsou podstatné dvě otázky: kde má růst města skončit 

a jak má být výstavba regulována.

První odpověď je jednoduchá. Růst města skončí tam, kde si to 

budou lidé přát. Jenže takové přání může být vyjádřeno jedině 

ochotou nebo neochotou dalších lidí se přistěhovat a nikoliv, že jim 

to tak nějak po demokraticku zatrhneme. V současnosti sice 

kdekdo kňourá, co že je tu všechno špatně, ale zdá se, že to těm 

stovkám nově příchozích vůbec nevadí. Naopak bych opravdu rád 

poznal alespoň jednoho člověka, který se z Roztok skutečně 

odstěhoval (ne tím jen „vyhrožoval“), protože už to tu nemohl 

vydržet (pokud o někom takovém víte, napište mi prosím).

Co se týče té regulace, záležitost je podle mě rovněž přehledná. 

Nedotknutelnost soukromého vlastnictví je fundamentální, 

nejzásadnější právo, jaké máme. Stačí z něj vycházet. Na svém 

pozemku si za své peníze může postavit kdo chce co chce, třeba 

i „bezduchou stavbu“. Respektive měl by moci. Samozřejmě platí, 

že zároveň nesmí omezit hmatatelná práva ostatních, zejm. 

sousedů. Od toho aby např. někdo neznehodnotil vilu souseda tím, 

že vedle ní postaví kravín, máme ale územní a stavební řízení, kde 

by se všechny relevantní osoby (relevantní osoby! ne křiklouni, 

kteří se cítí být věrozvěsty tzv. veřejného zájmu) měly mít možnost 

setkat a uplatnit své individuální požadavky. Nakonec se pak dojde 

k výsledku, který je příznivý pro všechny zúčastněné a všichni by 

tak měli odejít plus minus spokojeni (tzv. win-win situace). Pokud 

se ale z problému udělá veřejná kauza a možnost kafrat do toho, co 

a jak kdo kde smí nebo nesmí stavět, dostane každý včetně lidí, 

kterým je do věci asi tolik, co Mikronésii do elektrárny Prunéřov, 

vzejdou ze střetu vítězové a poražení a výsledkem je demokraticky 

uplatněná zvůle. Uvědomuji si, že v praxi je vyvažování zájmů 

cesta klopotná a trnitá a výsledek nedokonalý, ale měli bychom 

spíše hledat způsoby, jak je zlepšit než jak druhým zatnout tipec.

Tomáš Šalamon

Roztoky - město kultury

V minulém čísle mě vyzval pan Pařízek k veřejné diskusi o podpoře 

kultury, sportu a volného času v našem městě, a k tomu, abych 

formuloval svou vizi Roztok - Města kultury.

Tak tedy ano. Můj přístup k této věci je po čtyřicetiletých 

zkušenostech s "kulturní politikou státu" jednoznačně liberální. 

Město a jeho zastupitelé by se neměli tvářit, že spolkli veškerou 

moudrost a neměli by příliš překážet nadšencům v dobrovolné práci 

spolků a kulturních zařízení a v rámci možností je všestranně 

podporovat. Každý občan, který se nad rámec svého zaměstnání 

zabývá ve svém volném čase nějakou další kulturní či sportovní 

činností, která není jen výdělečnou formou podnikání, si zasluhuje 

obdiv. Jakmile totiž začneme poměřovat velikost přínosu 

jednotlivých sdružení, začínáme si hrát na "kulturní inženýry", a to 

je krok zpět. 

Tato podpora obce musí samozřejmě mít transparentní pravidla, 

spolek by měl prokázat, že má skutečně členy a není jen formálním 

IČem, měl by prokázat konkrétní smysluplnou a obecně 

prospěšnou činnost. Považuji však za nesprávné,  aby na straně 

jedné se za každý často problematický záměr, projekt, studii či 

analýzu platily horentní honoráře a na straně druhé, aby místní 

kultura a další volnočasové aktivity zůstaly bez finanční podpory 

města (neb to dotyční lidé dělají z nadšení). 

Dopustím se ještě brutálnějšího výroku. Roztoky nikdy městem 

kultury v pravém slova smyslu nebudou. Bezprostřední sousedství 

Prahy s její špičkovou kulturou to fakticky neumožňuje. Stejně tak 

finanční možnosti našeho města, které jsou ve srovnání s hlavním 

městem menší než malé. O to více je třeba podporovat vše, co 

přispívá k tomu, že naše obec není bezduchým satelitem Prahy,  ale 

plnokrevným městečkem, jak jsme to opět připomněli při 

roztockém masopustu.

V další diskusi klidně můžeme pokračovat i u piva.

Stanislav Boloňský

Demytizace „Kanceláře pro uvádění 

příběhů z Odrazu na pravou míru“ , 

aneb Vrtěti Špačkem

Musím přiznat, že nad únorovým číslem Odrazu jsem se opravdu 

pobavil. To když jsem si zájmem přečetl článek páně Špačka, jehož 

název „Schvalování rozpočtu – pohádky a fakta“ sliboval napínavé 

čtení a měl být důstojnou protireakcí na můj dřívější článek.

Z výsledku jsem však byl bohužel trochu zklamán. Pan Špaček, 

místo dodání zajímavých a težkokaliberních faktů, pouze 

přežvýkal mystifikace někoho jiného. 

Ono se to dalo trochu čekat, protože pan Špaček na zasedání ZM, 

které projednávalo rozpočet města, nebyl a detailní podklady 

k rozpočtu, vč. přístupu do internetového rozhraní s největší 

pravděpodobností taktéž neměl. Musel se tedy spokojit s tím, co mu 

jedna paní napovídala. Čímž učinil článek, z něhož se linula 

důvěrně známá vůně bobkového listu, nezajímavým, nepůvodním 

a i značně nepřehledným. 

To co šlo panu Špačkovi dobře, ba říkajíc skvěle, bylo okopávání 

místní ODS téměř snožmo. Nám z MS ODS to moc nevadí, jsme 

docela vytrénováni, ale pan Špaček se zřejmě zalekl své odvahy 

a proto asi napsal svůj článek důsledně v 1. osobě množného čísla. 

Je nás víc, nebojíme se vlka nic – tak nějak se to říká, že? To vše 



20

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...

v úporné snaze odvrátit pozornost od meritu věci – podivného 

průběhu přípravy a schvalování rozpočtu v naší obci, což již 

okomentovalo několik dalších dopisovatelů Odrazu (p. Boloňský, 

p. Jandík, p. Karas apod.).

Navíc se pokusil přisvojit si, pravda poměrně krkolomně, nápad 

pana Jirotky a uštědřit mně a ODS několik satirických šlehů 

v převlečení za onu proslulou Kancelář pro uvádění romantických 

příběhů na pravou míru. No nevím, zda by byl pan Jirotka potěšen 

jeho výkonem. 

Pane Špačku, jestli Vám mohu něco dobrého poradit – na mimikry 

se vykašlete, pište autenticky a sám za sebe. Vyjadřujte se k věcem, 

které jste na vlastní oči viděl nebo zažil a pokud máte potřebu 

někomu učinit protislužbu, neváhejte jej/ji ve svém článku zmínit. 

Na závěr bych si dovolil Vám vrátit Váš satirický šleh ústy 

římského básníka Marca Valeria Martiala: „To, co recituješ krásně 

jsou mé, a ne tvoje básně! Blábolení nám však praví, že je něco též 

z tvé hlavy.“

Tomáš Pařízek

člen MS ODS

Veřejné projednávání RP Tiché údolí 

– „ z druhé strany“

V minulém číslu Odrazu jsme si mohli přečíst několik článků 

zabývajících se stavem RP Tiché údolí a reagující na jeho veřejné 

projednání. Je škoda a s podivem, že autoři těchto článků nešli se 

svými stanovisky a pohledy na situaci v Tichém údolí do přímé 

diskuse s obyvateli Tichého údolí v průběhu projednávání, ale nyní 

oslovují všechny čtenáře Odrazu a obsahem svých článků navozují 

pocit, že v Tichém údolí žijí většinou nesnášenliví podivíni 

nepřející trochu zaslouženého zisku developerovi.

Proto, ač nepatřím k příznivcům „Odrazových přestřelek“, jsem se 

rozhodl reagovat a stručně vyjmenovat, co nám, milovníkům 

Tichého údolí a odpůrcům současné verze RP Tiché údolí, na této 

verzi RP vadí (zejména v částech týkajících se lokality 

Maxmiliánka), a jasně popsat „co vlastně chceme“.

Jaké jsou vady současné verze RP Tiché údolí?

1. Preferuje zájmy developera před zájmy obyvatel Tichého 

údolí

2. Je nedopracovaný, neúplný a nerespektuje požadavky 

a doporučení příslušných orgánů (vodoprávní, památkový, 

protipožární, …) – např. obsahuje dosud nevyřešené rozpory 

s dotčeným vodoprávním úřadem, nezapracovaný vliv 

příslušným orgánem jasně požadovaného zachování 

pozůstatku náhonu (který vede v místě jedné z navrhovaných 

staveb), atd.

3. Je plný věcných rozporů, je věcně chybný - obsahuje zásadní 

rozpory mezi obecným cílem (ochrana kulturních hodnot) 

a konkrétním návrhem pro lokalitu Maxmiliánka, uvádí 

chybné hodnoty objemu a počtu podlaží už i v případě 

současných objektů, atd.

4. Nedodržuje zadání  RP – např. toleruje značné navýšení 

objemu některých nových staveb v porovnání se současnou 

zástavbou i překročení výšky některých nových objektů vůči 

stávajícímu terénu

5. Desinformuje a manipuluje -  např. analýza počtu parkovacích 

stání a intenzity dopravního provozu nevychází ze současné 

reálné situace a nezahrnuje plně cílový stav v celém Tichém 

údolí; vizualizace lokality „nové Maxmiliánky“ nezohledňuje 

rozsáhlé parkovací plochy, víceúrovňové řešení pozemku 

včetně příjezdových komunikací a s tím spojený zásadní 

změnu charakteru lokality (zejména radikální úbytek zeleně)

6. Zavádí nesmyslné parametry, které později mohou být 

zneužity – zejména počty podlaží a počty bytových jednotek 

v nových objektech lokality Maxmiliánka  jsou nesmyslně 

nadsazené a za žádných okolností se nemohou do objemů 

a výšek budov fyzicky vejít. Jejich zreálnění přitom autoři 

a zadavatelé RP i po několikerém upozornění zásadně 

odmítají – „neznámo proč“ !?)

7. Je bezohledný a nehospodárný vůči stávajícím obyvatelům 

Tichého údolí i vůči celému městu Roztoky (ve prospěch 

developera) – náklady na stání automobilů vyvolané zvýšenou 

dopravní zátěží mají nést obyvatelé, náklady na vyvolané 

posílení inženýrských sítí ponese město - ale zisk z nové 

zástavby bude developera (a o nějakých závazcích ve 

prospěch města či obyvatel není ani zmínka!)

8. Při jeho přípravě došlo k zásadním procedurálním chybám – 

dodnes není úplná oficiální verze zadání, „nepříjemná“ 

stanoviska příslušných orgánů i věcné připomínky občanů 

jsou často obcházeny nebo zcela ignorovány, atd.

Co vlastně chceme?

• Zachování již vytvořené vlastní identity Tichého údolí

• rozvolněná převážně bodová zástavba vilového 

typu uprostřed rozměrných zahrad

• poklidná oblast s dopravní infrastrukturou 

dimenzovanou na současnou nízkou intenzitu 

dopravy

• Preferenci zájmů města a obyvatel Tichého údolí před 

agresivitou a zvyšováním zisků developera

• Vyjasnění a plnění požadavků a doporučení příslušných 

orgánů k zajištění ochrany území Tichého údolí

• před povodněmi, protipožární, památkové péče, …

• jasné vydefinování pravidel pro ochranu 

přírodní rezervace a jejich plnění

• Konkrétně: v lokalitě Maxmiliánka pouze rekonstrukci 

a prostřednictvím RP jasně omezenou dostavbu 

stávajících budov

• v původním půdorysu, objemu a výšce (oproti 

stávající úrovni terénu)

• s jasně omezeným maximálním počtem nových 

bytových jednotek = cca 10

Doufáme, že zveřejněním tohoto přehledu je možné diskusi (i na 

stránkách Odrazu) dostat do věcné roviny a zabránit tak 

zbytečnému podsouvání matoucích informací i podivnému 

vydírání obyvatel ve stylu „když ne návrh developera, tak 

bezdomovci nebo rušná diskotéka“. Možná by bylo lepší, kdyby se 

místo soubojů s obyvateli Tichého údolí začal odehrávat souboj 

se součastným vlastníkem lokality Maxmiliánka o zlepšení jeho 

péče o tuto lokalitu (minimálně jejího nezbytného zabezpečení). 

Každý majitel totiž má nejen právo snažit se své vlastnictví 

využívat ke svému prospěchu, ale také povinnost se o své 

vlastnictví starat tak, aby nepohoršovalo, nepoškozovalo nebo 

dokonce neohrožovalo své okolí.

Pavel Caisl
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Od historie k současnosti - 105. výročí 

roztockého Sokola 

Říjnový diplom, vydaný císařem Františkem Josefem I. 20.10. 

1860, formuloval určitou představu budoucího státoprávního 

uspořádání.  Únorová ústava z roku 1861

s prvními demokratickými rysy byla postupně rozšířena 

o občanská práva a svobody: osobní svoboda (1862), 

shromažďovací a spolčovací (1862) - umožňovala zakládání 

i polických spolků a schválení tiskového zákona (1863). 

Mezi prvními českými spolky byly Hlahol, Sokol (pozn.: 16.2. 

1862 založení Sokola ustavující valnou hromadou), Umělecká 

beseda, Americký klub dam, Tělocvičný spolek paní a dívek 

pražských.

Vlastenecky cítící roztočtí občané založili sokolský spolek pod 

tlakem tehdejších poměrů, které byly nepřátelské všemu českému. 

V sálech roztockých restaurací se cvičilo na nářadí a velký důraz se 

kladl na prostná, která mohla zvládnout většina cvičících. 

Pořádaly se akademie, divadla (i loutková), plesy a koncerty. 

Sokolská jednota byla vedoucím spolkem kulturního 

a společenského života v našem městě.

V letech německé okupace byla činnost Sokola zakázána. Jeho 

členové nezapomněli na vytčené Tyršovy zásady a tak 

v Roztokách vznikla sokolská odbojová skupina „Vlasti zdar“, 

která byla napojena na odbojovou organizaci „Obrana národa“. 

V květnu 1945 byl sokolský život opět vzkříšen. Bohužel po třech 

letech plného rozkvětu přišel nástup autoritativního režimu.

Důležitá historická data:

1896 byla založena TJ Sokol Sedlec-Roztoky. Spoluzakladatelem 

byl i lékař a významný archeolog Dr. Čeněk Rýzner a jeho 

manželka Antonie

1901 se tato jednota zúčastnila IV. Všesokolského sletu

1902 byl jednatelem MUDr. Ludvík Fischer, jeden z představitelů 

zahraničního odboje.

Na sokolských šibřinkách, v restauraci „U koruny“ byl poprvé 

hrán Vačkářův valčík „Sen lásky“

1905 byla utvořena samostatná TJ Sokol Roztoky (oficiální 

registrace), vznikl turistický oddíl

1910 TJ Sokol Roztoky pomohla založit sokolskou jednotu 

v Žalově.

1918 náčelníkem se stal Antonín Plešner, který jím byl až do 

roku 1935

1919 byl osamostatněn odbor žen, který do tohoto roku byl 

součástí odboru mužů.

Konalo se cvičení jednot Podbělohorské župy na dvoře olejny, 

jejíž součástí byla roztocká  jednota. (V místech dnešní továrny 

VÚAB Pharma)

Zahradník Jan Tomáš z Tichého údolí zhotovil loutkové divadlo, 

které mívalo pravidelná nedělní představení.

1928 byla postavena provizorní „sokolovna“ Otevření se 

zúčastnil T.G. Masaryk. Do té doby se cvičilo v restauracích: 

U Patáků, U Tučků, U Majerů, U koruny, U Taterů, Na staré poště.

V březnu 1932 na počest stých narozenin Dr. Miroslava Tyrše 

byla otevřena nová moderní sokolovna s divadelním jevištěm, 

ústředním topením a příslušenstvím, která byla postavena za osm 

měsíců. Na realizaci se m.j. podíleli: arch. Jan Lyer, akademický 

sochař Jaroslav Urválek a Jiří Trnka. Slavnostní otevření bylo 

zahájeno divadelním představením Tylova Strakonického diváka. 

1933 Za velké účasti diváků se konalo na hřišti sokolovny cvičení 

všech TJ Sokolů Podbělohorské župy.

1938 Na hřišti byla umístěna protiletecká baterie a reflektory 

k ochraně Prahy. TJ Sokol Roztoky se zúčastnil v plném počtu 

X. všesokolského sletu.

1939 vytvořila se odbojářská skupina „Vlasti zdar“, vedená 

sokolským starostou Arnoštem Kobrem a náčelníkem npor. 

Zdeňkem Lorencem.

1941- 11.10. místní a okolní Němci zabavili sokolovnu 

a uspořádali v ní slavnost. Potom sloužila jako sklad vojenské 

výstroje a  pytlů, které měly být náhradami rakví.

1945- 29. a 30.4. se roztočtí sokolové zúčastnili všech akcí 

zaměřených na záchranu  vězňů z transportu smrti, který byl 

zastaven na roztockém nádraží. V květnu tvořili posádku 

pancéřového vlaku Orlík a Sokol, který pod vedením ppor. děl. 

Miroslava Lorence zajišťoval bezpečnost severovýchodního 

pohraničí. Na sokolském hřišti bylo shromažďováno čtyři tisíce 

německých zajatců.

1945 byl starostou Sokola Vladimír Verner (do r. 1953), 

jednatelem Arnošt Kobr, náčelníkem Zdeněk Lorenc a náčelnicí 

Blanka Jandová.

1946 28. 4. byla roztocká sokolovna místem „Dne 

československého červeného kříže“, uspořádaného k prvnímu 

výročí transportu smrti. Hostem byla Dr. Alice Masaryková.

1947 přistavěno severní přísálí sokolovny. TJ měla 1200 členů, 

z toho 500 žáků a dorostenců. Náčelníky byli bratr Krušina a sestra 

základy sokolovny r.1931

Sokolovna kol.r.1950
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Blanka Jandová. Starostou žalovské jednoty byl bratr Karel 

Vojtěchovský a bratr ing. Václav Zídek, náčelníky sestra 

Bohuslava Lišková a bratr Kajman.

1948 se roztocká i žalovská TJ Sokol účastnila XI. Všesokolského 

sletu.

1953 došlo v rámci reorganizace tělesné výchovy ke rušení 

ČSOS. Bývalá sokolská jednota dostala název Slovan Penicilin.

1958-1962 byl v areálu na místě fotbalového hřiště vybudován 

atletický stadion. Velkou pomoc poskytl národní podnik 

Penicilin.

1965 v sokolovně vybudovány nové šatny, wc, sprchy a rekon-

strukcí prošla elektroinstalace a kotelna.

1990 ustaven přípravný výbor TJ Sokola v Roztokách u Prahy, 

Složení: předseda Pavel Lyer, náčelník Pavel Svoboda, jednatelka 

Hana Boháčová, hospodář Jiří Maixner a členové výboru Miloš 

Nechvátal, Václav Malát a Emil Špaček.

6.4. 1990 Tělocvičná jednota Sokol Roztoky byla vzata do 

evidence ČOS a ministerstva vnitra.

17.10. 1990 První členská schůze obnovené TJ se konala ve sboru 

Církve československé husické. Účastnilo se 60 členů. Byl zvolen 

nový výbor. Starostou se stal bratr Pavel Lyer, místostarostou 

Vojtěch Řehoř, jednatelkou sestra Hana Boháčová, hospodářkou 

Jaroslava Prokešová, matrikářem Václav Malát, kronikářem 

a archivářem Pavel Svoboda, náčelníkem Miloš Nechvátal, 

náčelnicí Monika Beranová, pořadatelem Stanislav Čáslavka 

a členkou v kontrolní komisi Marie Hlavatá.

17.12. 1990 společná schůze TJ Sokol s TJ Slovan Roztoky. 

Sestavil se nový patnáctičlenný výbor z osmi členů Sokola a sedmi 

členů Slovanu.

16. 9. 1991 Představitelé TJ Sokol a zástupci TJ Sokol I (bývalé TJ 

Slovan) za předsednictví člena ČOS bratrů JUDr. Fajkuse, Břečky 

a sester Markové a Evalokové se usnesli  na novém výboru TJ 

Sokol. Starostou se stal Jiří Skružný, místostarostou Vojtěch 

Řehoř, hospodářem ing. Jiří Tomiška, jednatelem ing. Jiří Verner, 

náčelníkem František Tomiška a dalšími členy výboru se stali 

Marie Beranová, Jaroslava Prokešová, Miloš Hrubec, Tomáš 

Novotný, Naďa Vanková, Hana Boháčová, Pavel Lyer, Pavel 

Svoboda, Stanislav Čáslavka a Marcela Jungwirthová.

Sokol v uplynulých letech prokázal, že má své pevné místo 

v konkurenčním prostředí zájmových občanských sdružení 

organizujících zájemce o nejrůznější tělovýchovné a sportovní 

činnosti. Programem Sokola je vzájemně provázaný soubor 

sportovních, pohybových, kulturních a společenských aktivit, 

které se uskutečňují v tělocvičných jednotách. 

Spolek je, po obci, jednou z nejstarších forem organizace 

veřejného života, sdružení lidí se společným zájmem a zpravidla 

bez cíle zisku (na rozdíl od firmy).

ČOS je dobrovolný a nezávislý demokratický spolek. Organi-

začními jednotkami tohoto spolku jsou TJ Sokol a sokolské župy, 

jejíchž právní subjektivita je založena dle § 6 odst. 2 písm. e) zák. 

č. 83/1990 Sb., čl. 6 odst. 1 2 písm. d) občanského zákoníku, do 

doby, než bude přijata nová úprava spolkového práva, jsou 

nevýdělečnou (nekomerční, „neziskovou“) právnickou osobou.

Předseda Asociace NNO v ČR upozornil pana premiéra Jana 

Fischera  na nerovné postavení NNO vůči subjektům založeným 

státem, kraji nebo obcemi a na přetrvávající chápání NNO jako 

subjektů, které po roce 1989 vznikly nad rámec sítě přednostně 

financovaných organizací zřízených veřejnou správou. V této 

souvislosti připomněl, že výhledově by v ČR, tak jako ve většině 

členských zemí Evropské unie, měla platit pro všechny neziskové 

organizace (bez ohledu na jejich právní formu a zakladatele) 

stejná pravidla, práva a povinnosti. Při získávání podpory 

z veřejných zdrojů pro činnosti a služby, které neziskové 

organizace zajišťují, by se měly všechny podrobovat stejnému 

postupu a proceduře, přičemž žádný typ neziskové organizace by 

neměl být znevýhodněn vůči jinému typu organizace (nebo 

dokonce z této podpory vyloučen). Pro NNO je nepřijatelné, aby 

byla dávána přednost subjektům veřejné správy, aniž by pro to 

byly v konkrétních případech důvody vyplývající z kvality 

a efektivity poskytovaných služeb. (úryvek z tiskové zprávy 1/2010)

Místní TJ Sokol má k 1. 1. 2010  609 členů, kteří při 

nejrůznějších činnostech využívají sokolovnu i sportovní areál St. 

Jungwirtha. Nejstarší aktivní členka TJ je ses. Soňa Procházková, 

ročník 1926.

 Více o jednotlivých oddílech, provozu na www.sokol-

roztoky.czechian.net. Náš areál je situován v centru města, 

v nemalé míře je  využíván ZŠ Roztoky, která zatím nemá 

odpovídající vlastní sportoviště.

Výbor TJ Sokol se snaží získat dotace na potřebné rekonstrukce a 

modernizace budovy, odpovídajícího zázemí pro venkovní hřiště i 

pro rekonstrukci atletické dráhy s umělým povrchem.  Jsme 

nezisková organizace, která je závislá na dotacích, členské 

příspěvky jsou stanoveny tak, aby myšlenka „sport pro všechny“, 

byl dostupný širokou veřejností - od nejmenších až po seniory. 

Většina členů výboru vykonává svou práci pro Sokol ve svém 

volném čase a zadarmo. Proto jsme rádi, že město podporuje naši 

činnost příspěvkem na provoz, a že naši zvolení zastupitelé 

vnímají neziskové organizace jako přínos pro rozvoj kvalitního 

života našich občanů. Nicméně, v době krize plánujeme využít i 

dalších možností, jak  získat nové zájemce o neziskový sektor, aby 

se zapojili do jeho tvorby a rozvoje. Město, které „žije“, ne jen 

pasivitou a nezájmem o věci veřejné.

Renáta Kolářová

jednatelka TJ Sokol Roztoky

areál Sokola únor 2010
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70 let od poslední předjarní povodně

15. března uplyne 70. let od poslední zimní, či spíše předjarní 

povodně v Roztokách.  S velkou pravděpodobností lze říci, že 

něco podobného, co se odehrálo v polovině března roku 1940 již 

v Roztokách nezažijeme - leda že by místo globálního oteplování 

nastala nějaká malá doba ledová, protože přehrady prakticky 

znemožňují zalednění dolního toku Vltavy. 

Tato povodeň, která lokálně patřila mezi nejmohutnější ve 

20. století, byla výsledkem rychlého tání se vznikem mohutných 

bariér z hromadících se ledových ker. 

Tato předjarní povodňová situace byla v předchozím 19. století 

poměrně častým jevem. Byla to např. povodeň v únoru roku 1824 

a zejména největší středoevropská povodeň 19. století 28. - 30. 

března roku 1845 (zvaná velikonoční). Ta byla výsledkem 

současného působení tří faktorů, náhlé oblevy, teplého deště 

a ledových bariér. Podobně tomu bylo i v předjaří roku 1862 

a v únoru 1876. Za vůbec nejhorší předjarní povodeň je 

považována ta z konce února 1784, kdy byly v Praze 

zaznamenány nejen velké materiální škody, ale i mnoho obětí na 

životech, neboť přišla neočekávaně a velmi rychle. Byl tehdy 

poškozen i Karlův most a též roztocký zámek, kdy "voda proudila 

okny dovnitř a zase ven", jak zaznamenal kronikář.   

15. března 1940, zrovna v den ročního výročí okupace zbytku 

Česko-Slovenska nacistickým Německem, se při jarním tání 

vytvořila mohutná ledová bariéra na klecanském jezu (podobně 

jako na dalších jezech v povodí). Je třeba připomenout, že v té 

době Vltava běžně zamrzala, protože z vltavské kaskády byla 

zatím dokončena jen přehrada ve Vraném. V pražské Tróji byly 

tehdy zdokumentovány ledové kry o mocnosti až 1 metru. 

Vzedmutá hladina řeky zaplavila celé dolní Roztoky, včetně 

továrny na výrobu barev a laků (dnes VUAB Pharma), kde na 

nádvoří dosahovala výška vody 120 cm. Byl zatopen hostinec 

U Majerů i (již zbořená) restaurace Koruna v Riegrově ulici a též 

Braunerův mlýn. Byla to zřejmě jedna z největších místních 

povodní v historii Roztok, hladina řeky byla jen o 165 cm nižší, 

než v roce 1890.  Tato situace se v menším měřítku opakovala 

9. března 1947, ovšem bez vážnějších následků. Až si uděláte 

výlet na klecanský břeh Vltavy, zajděte se podívat k jezu, kde na 

zídce naleznete povodňové značky, které nabízejí zajímavé 

srovnání síly vodního živlu při jednotlivých povodních 

- s nepřekonatelným letopočtem 2002.

Stanislav Boloňský

Z HISTORIE MĚSTA

„Ledové kry“, foto: Vl. Fyman
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

MILÍ RODIČE,

únor je sám o sobě měsíc velmi krátký, a přestože my jsme ho měli 

z důvodu jarních prázdnin ještě o týden kratší, stihli jsme ve škole 

uskutečnit několik zajímavých akcí, o kterých se dočtete níže. 

V únoru také již proběhl zápis do Školáčku – adaptačního kurzu 

pro budoucí prvňáčky a nyní probíhají jeho první setkání. Lyžař-

ský kurz se též vydařil, takže si ho za dva roky opět zopakujeme.

Nejpernější chvilky nyní však prožívají naši deváťáci (i někteří 

páťáci a sedmáci) a samozřejmě jejich rodiče, protože musí do 15. 

března odevzdat své přihlášky na střední školy, které si vybrali. 

Opět mohou jako vloni předat přihlášky na tři střední školy a pak už 

se jen připravovat na přijímací řízení, jehož první kolo proběhne 

v týdnu od 21. dubna. Až se poté dozvědí, zda byli na školu přijati, 

musí si ze škol, pokud byli vícekrát úspěšní, vybrat jednu a na tu 

předají svůj zápisový lístek, který od naší školy dostali. Šťastnou 

ruku při výběru školy přeje a na čtenou příště se těší 

Věra Zelenková

ŠKOLÁČEK – ŽALOV 2010

ŠKOLÁČEK – ROZTOKY 2010

LYŽAŘSKÝ KURZ

Ve dnech 13. 2. – 20. 2. 2010 se žáci 7. a 8. ročníků základní školy 

zúčastnili lyžařského kurzu ve Špindlerově Mlýně. Počasí nám 

oproti jiným zimám opravdu přálo, a tak byl všude dostatek sněhu. 

Vlek, který byl cca 25 m od chalupy, kde jsme byli ubytováni, až 

na malé defekty, vyvážel lyžaře i snowboardisty spolehlivě. 

Ubytování bylo velmi příjemné. Každý pokoj byl vybaven 

vlastním sociálním zařízením a většina pokojů i televizí 

(nejkladněji hodnocená věc celého týdne z pohledu žáků). Jídla 

byla velmi chutná až na játrovou omáčku (nejhůře hodnocená věc 

celého týdne z pohledu žáků). Týden byl zakončen závody ve 

slalomu a v běhu na běžkách. Sportu zdar!

Instruktoři LVK

LYŽAŘSKÝ KURZ 2010

VETŘELCI V MUZEU 

Ve středu 17. února se třídy 2. A a 3. B zúčastnily komentované 

výstavy "Vetřelci" ve Středočeském muzeu. Děti se seznámily 

s některými živočichy, které považujeme za původní, ale kteří 

přesto jsou v našich zemích "vetřelci". Součástí přednášky byla 

i malá výstavka živočichů a někteří odvážlivci si mohli pohladit 

i hada. A takhle děti hodnotí své poznatky:

"Výstava byla o vetřelcích. Moc se mi líbilo, že jsme si mohli 

pohladit hada. Hodně jsem se dozvěděla, třebaže jsem si vždy 

myslela, že kapr je naše zvíře a že zvířat "vetřelců" je míň."

Za žáky 2. A a 3. B M. Lainová

PLAVECKÝ VÝCVIK ZAČAL

Žáci 2. A a 3. A začali v únoru s plaveckým výcvikem. Jezdí na 

Výstaviště v Praze do plaveckého areálu Šipka, kde se jim věnují 

tamější plavčíci. Žáky čeká 10 dvouhodinových lekcí v pěkném 

bazénu. Po ukončení kurzu budou pokračovat ve výcviku žáci ze 

žalovské školy.

B. Hroudová

EXKURZE - TEREZÍN

Dne 25. ledna navštívili žáci 5. A a někteří žáci z druhého stupně 

Památník Terezín. Ve zdejší Malé pevnosti mohli spatřit místa 

nesmírného lidského utrpení. Zde pak vedle uceleného výkladu 

zhlédli dokumentární film o ghettu zřízeném v Terezíně. Na závěr 

akce žáci navštívili i symbolický hřbitov na břehu řeky Ohře 

u krematoria. Naši žáci tak získali představu nejen o našich 

dějinách 20. století, ale zároveň se i pozastavili (a to nás učitele 

mile překvapilo) nad chováním německých studentů, kteří se na 

těchto místech chovali velice nevhodně.
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MATEŘSKÉ CENTRUM 

    Roztoky u Prahy

Sluníčka v Rožálku

Již druhým rokem mohou děti v našem mateřském centru 

navštěvovat adaptační program SLUNÍČKA, určený převážně 

dětem tříletým a starším. 

Hned třikrát týdně se malí návštěvníci scházejí v rožálkovské 

herničce, rozloučí se s maminkami a tři hodiny užívají hraček, her, 

tvoření a pohybu. Za hezkého počasí využívají pod dozorem školní 

předzahrádku, a pokud je třeba se schovat, mají k dispozici 

tělocvičnu s"opičí dráhou", klouzačkou i houpačkou. 

Téměř pokaždé si děti domů odnesou nějaký vlastní výtvor či 

obrázek a úterní odpolední Sluníčka jsou nyní rozšířena o hrátky 

s angličtinou. 

Věříme, že naše malá"sluníčka" si dopoledne, či odpoledne bez 

maminek vždy pěkně užijí a vyzkouší si, jaké to pak bude 

v opravdové školce. 

A protože v Rožálku myslíme také na maminky, na konec března 

(26.3.) připravujeme přednášku paní doktorky Martiny Trojanové, 

která se zabývá praktickou homeopatií na téma HOMEOPATIE 

A CHRONICKÉ NEMOCI. Dozvíme se, na základě čeho dosahuje 

homeopatie svých výsledků u chronických obtíží-ekzémů, alergií, 

zánětů průdušek, zánětů středouší, migrén, obtíží s dětským 

usínáním apod. - tedy všude tam, kde klasická medicína nevede 

k trvalému zlepšení. 

Ve čtvrtek 8. dubna se opět sejdeme s Lenkou Pošmournou na 

večerní tvořivé dílně (nejen) pro maminky, tentokrát na téma 

dekorace "JARNÍ STROMEK". Využijeme květináčky, sušené 

květiny, hrášek, čočku, zrnka kávy... mnoho dalšího a hlavně svoji 

fantazii :-) 

JARNÍ REJDĚNÍ V ROŽÁLKU S DJ BLÁNČ A SPOL. - sobota 

27.3. od 16 hod. Milé děti, pojďme se rozloučit s dlouhými 

tmavými večery a chladnou zimou a přivítat jarní sluníčko 

a prodlužující se den tradičně hudbou, tancem, zpěvem 

a společným tvořením. Potřebovat tentokrát budete zimní čepici 

a případně letní klobouček nebo šátek proti sluníčku. Těšíme se na 

vás 27. března od 16 hodin. DJ BLÁNČ ASPOL. Obvyklý 

příspěvek na akci 50 Kč za celou rodinu.

NOVĚ: VOLNÁ HERNIČKA PRO VŠECHNY DĚTI

Od 1.3. 2010 se těšíme na všechny zájemce o setkávání ve volné 

herničce. Maminky/tatínci přijďte si popovídat, vypít čajík a děti 

pohrát do herničky v Rožálku. Pravidelně vždy v pondělí od 14:00 

do 15:30 hod. Pobytné je 20 Kč pro členy, 30 Kč pro ostatní. 

HLEDÁME ZÁSKOK NA AEROBIC - duben-říjen

Na neposledním místě bychom rády poprosily o výpomoc při 

středečním AEROBIKU - maminky, pokud by některá z vás nebo 

vašich přátel či známých měla zájem a chuť zaskočit vedení 

aerobiku cca od půli dubna do října, (vyjma letních prázdnin), 

budeme velice rády. 

Více na našich internetových stránkách či letáčcích na městských 

nástěnkách. 

Příjemné předjaří a prodlužující se dny! 

Václava Bromovská za celý tým Mateřského centra Rožálek

www.rozalek.cz, tel.: 606 842 157

email: centrumrozalek@seznam.cz 

Kolotoč umění života 

a tradic

Zvonec masopustu konec. 

Ve dnech 12 a 13 února se Roztokami 

a Úněticemi provalil masopust. Kdo 

přišel, nelitoval. Na zámku se mohl 

potěšit množstvím maškar, divadelními představeními i anděl-

skými saněmi divadla Kvelb. Na náměstí vzdát hold Královně 

masopustu a cestou do Únětic přihlížet nervy drásajícímu zápasu 

s medvědem. 

Sněhová kulisa dodávala letošnímu masopustu zajímavou 

atmosféru a možná i právě proto přes značnou zimu s průvodem 

dorazilo nebývale velké množství maškar i civilistů až na potkání 

masopustních průvodů z Roztok a Únětic na Holém Vrchu. Oba 

průvody tam roztočily taneční kola a spěchaly na zabijačkové 

dobroty připravené v únětickém Kravíně. 

Masopustní ples v barvě lila se také velmi vydařil a hlavním cena, 

toaletní mísa věnovaná firmou Bláha, našla svého šťastného 
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majitele u místního stavebníka. Zlatým hřebem plesu bylo 

vystoupení kapely Allstar Refjúdží Band. Kdo nebyl těžko mu 

vyprávět. 

Autor fotografií: Josef Mirovský

Velké díky za to, že Masopust 2010 se tolik vydařil patří mnoha 

lidem, bez jejichž podpory a pomoci by žádného masopustu 

nebylo.

Děkujeme spolupracujícím a podporujícím organizacím -  

Městu Roztoky v čele s paní starostkou Olgou  Vavřínovou, 

Městské policii Roztoky, Technickým službám Roztoky,  

Středočeskému muzeu v Roztokách, Středočeskému kraji, 

sdružení Kravín, Spolku pro obnovu únětické kultury a Obci 

Únětice.

Děkujeme všem  dobrovolníkům v rolích organizátorů, švadlen, 

pekařek, opravářů masek, bubeníků, zvukařů, prodejců, řidičů, 

žonglérů, maskérů, oblékačů, královny, nosičů velkých masek, 

pořadatelské službě v průvodu a dalších - Gábině Sochorcové, 

Monice Humplové, Zuzce Krejčí, Martině Krátké, Zuzce 

Sýkorové, Zuzce Šrůmové, Tomášovi Zděblovi, Marii Markové, 

Haně Křístkové, Marii Trefné, Jitce Klinkerové, Tomášovi 

Novotnému, Báře Sléhové, Terce Klinkerové, Marii  Paškové, 

Radce Koběrské, Lucii Faltinové, Šárce Zikové, Věře Demelové, 

Báře Mirovské, Daně Obermajerové, Martině Moravcové, Vítkovi 

Čelikovskému,Vojtovi Sedláčkovi, Pavlovi Měkotovi, Zuzce 

Vítkové, Janovi Kula, Jitce Tiché, Ditě Votavové, Magdaleně 

Markové, Ondřejovi Markovi, Jardovi Sléhovi, Zuzce Sléhové, 

Petře Frydrychové, Pavlovi Tichému, Mírovi Koběrskému, 

Jindrovi bubeníkovi, Danovi Fritscherovi, Jirkovi Krátkému, 

Bětce Tiché, Jonášovi Tichému, Jakubovi Mirovskému, Martinovi 

Luhanovi, Veronice Němcové, Josefovi Mirovskému, Bety 

Svobodové, Kamile Havlíkové, Marianně Stránské, Věře 

Demelové,   Digimu,  Davidovi Lászlo, Haně Fritscherové, Janě 

Fritscherové,  Dorotce Tiché,  Adamovi Krátkému. 

Děkujeme sponzorům finančních i věcných darů - Bláha s.r.o., 

Atelier životního prostředí- Ing. Cyril Mikyška, Top One reality - 

Mgr. Josef Žáček,  p. Miroslav Kazimour, pan Svoboda, 

Květinárium, MH Motor – p. Miroslav Hercjuk, Textil U Růží, 

Vlasové studio - Eva Uvarovová, Zverimex, Oáza, Vinotéka, 

Obuv, Tabák- Věra Smolařová, Železářství Roztoky, M Mobil 

Vlastimil Cyrani , Květinářství, Stihl, Nikes Fashion, Drogerie – 

hračky,  firma Dermakol líčila celý masopustní průvod. 

Linorytová dílna

V sobotu 20. února proběhla dílna zaměřená na grafickou techniku 

linorytu a japonský dřevořez. Každý účastník měl možnost 

vyrobit si vlastní barevnou grafiku, inspirovanou japonskými 

motivy.

foto: Josef Mirovský

Valná hromadá sdružení Roztoč 

Všechny členy, přátele a příznivce sdružení Roztoč na pravidelné 

výroční setkání spojené s příjemným posezením, projekcí fotek 

z minulého roku a pootevřením okna do roku letošního. Čeká vás 

mnoho překvapení a samozřejmě i malé pohoštění.

23. března 2010 od 19:30 Ateliér Roztoče v Havlíčkově ulici, 

vedle dětské lékařky

Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance

Jste srdečně zváni k návštěvě krajského kola taneční přehlídky 

dětských souborů ze Středočeského kraje, kterou pořádá Sdružení 

Roztoč z pověření Ministerstva kultury ČR. Nejzajímavější 

choreografie budou odbornou porotou navrženy na postup do 

27. Celostátní přehlídky dětských skupin scénického tance Kutná 

Hora 2010.

Přijďte podpořit tanečnice z Roztok, přijďte si užít originalitu 

scénického tance.

26. března 2010 od 15:00 Kongresový sál Hotelu Academic 

Velikonoční dílna 

Tradiční velikonoční dílna pro děti a dospělé, které láká jarní 

a velikonoční tvoření

27. března 2010 Ateliér Roztoče v budově školní družiny

Jarní trhy v Zahradě vůní 

Pátý ročník Jarního trhu v Zahradě vůní vám opět přinese možnost 

bohatého nákupu bylinek,léčivek, trvalek a okrasných květin 



Nový Aerobic klub Roztoky

zahájil cvičení dětí od 5 let na počátku února 2010. Cvičíme 1x 

týdně, a to ve čtvrtek od 15:20 hod. do 16:20 hod. v sále fitness 

a wellness centra Via Vestra. Lekce aerobiku vede zkušená 

lektorka Andrea Trnková.  

Pokud máte doma šikulku, která ráda cvičí při hudbě, neváhejte 

a přidejte se k nám. Přihlásit se můžete na tel. čísle 607 286 706 

nebo prostřednictvím E-mailu na prochazkova.mo@seznam.cz 

Současně mi dovolte poděkovat lektorce A. Trnkové, že se dívek 

ujala, a A. Trmalové za vstřícný postoj a poskytnutí prostor pro 

cvičení. 

Za Aerobic klub Roztoky,

Monika Procházková
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k sadbě, biozeleniny, sýrů, fairtrade potravin, drobných zahradních 

dekorací, keramiky a dalších dobrých věcí. Přijďte si nakoupit do 

příjemného prostředí Zahrady vůní a užít si malého roztockého 

tržiště ve francouzském duchu!

17. dubna 2010 Zahrada vůní u lékárny v Roztokách

Veškeré podrobnosti o uvedených i dalších akcích sdružení 

Roztoč naleznete na www.roztoc.cz, e-mail: roztoc@roztoc.cz, 

tel.: 23391 0014,  607 113 898

Z. Smugalová

Přehled akcí Sdružení Roztoč 

na březen a duben

27.3.  Valná hromadá sdružení Roztoč

Výroční setkání členů, přátel a příznivců sdružení Roztoč

19:30 Ateliér Roztoče v Havlíčkově ulici, vedle dětské lékařky

26. 3.  Krajská postupová přehlídka dětských skupin 

scénického tance

Pořádá Sdružení Roztoč ve spolupráci s NIPOS-ARTAMA

 a z pověření MKČR

15.00 Kongresový sál hotelu Academic

27. 3.  Velikonoční dílna 

Tradiční velikonoční dílna pro děti a dospělé

Ateliér Roztoče v budově školní družiny

17. 4.  Jarní trhy v Zahradě vůní

Zahrada vůní u lékárny v Roztokách

Akce Lexiku

19. - 21. 3. Kurz první pomoci s certifikátem MŠ ČR Kurz první 

pomoci, jehož výsledkem je certifikát Ministerstva školství ČR 

s platností 5 let, vhodný pro všechny profese. Kurz povede 

profesionální záchranář Tomáš Stronček (který v Lexiku vedl 

i seminář První pomoc, fokus na malé děti).

Termín kurzu: 19.-21. března 

20. a 27. 3. Kurz předporodní přípravy Sobotní kurzy předporodní 

přípravy určené pro nastávající maminky i jejich partnery vedené 

Markétou Drahotovou, porodní asistentkou z Ústavu pro péči 

o matku a dítě v Praze - Podolí. Kurz sestává ze dvou lekcí:

1. lekce: těhotenství, první doba porodní, porod, úlevové polohy, 

role partnera či doprovodu

2. lekce: šestinedělí, kojení, možné komplikace, péče o dítě

Čas: vždy od 10.00 do 16.00 s hodinovou přestávkou na oběd

22. 3. Kurz Respektovat a být respektován - 3. seminář 

22. 3. 2010 V 17:15-20:15Jak jednat s dětmi nebo s dospělými, 

kteří dávají najevo negativní pocity

26. 3. První pomoc, fokus na seniory Interaktivní přednáška 

profesionálního školitele s figurínami a diaprojektorem. Přednáší 

Tomáš Stronček, DiS., záchranář na voze RLP–ZSPV–ÚSZS SK, 

instruktor Vodní záchranné služby.

Místo a čas: pátek 26. 3. 2010 od 18:00 v tělocvičně 

6. 4. Kurz Respektovat a být respektován - 4. seminář 

6. 4. 2010 17:15-20:15 Konflikty mezi dětmi, vytváření návyků

více info je na www.lexik.cz nebo 739 035 000

L. Červenková

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
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Zahájení provozu „Večerní školička 

Anička“ dne 16. 3. 2010

Dovolte mi, abych se vám představila - jmenuji se Anna Valtová, 

jsem roztocká rodačka, vystudovala jsem střední pedagogickou 

školu a absolvovala roční studium speciální pedagogiky. 

V Roztokách jsem působila několik let jako učitelka MŠ. Ze svého 

působení v mateřských školách jsem došla k závěru, že by rodičům 

vyhovovala delší provozní doba v MŠ, a proto vám nabízím (díky 

ředitelce MŠ Spěšného Janě Smržové, která můj záměr podpořila) 

následující služby:

1) vyzvednutí dětí z MŠ a družin při ZŠ, jejich převedení do areálu 

MŠ Spěšného 288, kde navazuji na provoz denní MŠ

2) se školními dětmi: vypracování domácích úkolů

3) s předškolními dětmi: přípravu k zápisům do ZŠ (procvičování 

grafomotorických cviků, matematické úkoly atd.)

4) rozvíjení zájmové činnosti dětí (výtvarné a pohybové činnosti, 

zpěv, četba aj.)

Provozní doba „Večerní školička Anička“ v prostorách MŠ 

Spěšného: Po – Pá od 16:30 do 19:30 hod.

V případě vašeho zájmu mne kontaktujte na tel.: 602 862 099 – 

Anna Valtová.

Srdečně vás zvu na slavnostní otevření dne 15.3. 2010 v 16:30 

hod., kde se se mnou můžete osobně seznámit.

A.Valtová

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc, INZERCE
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Na co se můžete těšit ve Středočeském 

muzeu 

Během března připravuje Středočeské muzeum otevření výstavy, 

která zaujme nejen děti ale i dospělé. Výstava s názvem „LEGO – 

hračka i hobby“ představí nejzajímavější ze stavebnic LEGO 

a celou řadu oficiálních modelů a modelů vytvořených českými 

i slovenskými fanoušky této stavebnice. V rámci výstavy bude pro 

děti připraveno pestré odpoledne zahrnující burzu stavebnic Lego 

a jejich doplňků, spoustu zábavných soutěží a zajímavostí. 

Program proběhne v sobotu 17. 4. 

Další z připravovaných výstav vás zavede do oblasti středních 

Čech. Výstava s názvem „Co slušelo prababičkám“ představí 

lidový kroj především z období 1. poloviny 19. století.  Výstava 

přiblíží jednotlivé regionální podtypy krojových celků a oděvních 

součástek, jak se objevovaly ve svátečních variantách na 

Poděbradsku, Boleslavsku, Slánsku, Berounsku, Mělnicku, 

v bezprostředním okolí Prahy i jinde.

Kdo se nestihl přijít podívat na výstavu „Vetřelci – nepůvodní 

druhy fauny v ČR“, má tuto příležitost ještě do neděle 21. 3. Další 

zajímavá výstava, která je v muzeu ke shlédnutí již od 26. 2., 

představuje činnost konzervátorských laboratoří Středočeského 

muzea. Výstava je doplněna o bohatý doprovodný program. Bližší 

informace k programu i dalším výstavám a akcím naleznete na: 

www.muzeum-roztoky.cz .

Těšíme se na vaši návštěvu ve Středočeském muzeu.

Mgr. Václava Pochmanová

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás zve na výstavu

„Kde se zub času vylomil 

– v konzervátorských dílnách muzea“

Kabinet  25. 2. 2010 – 23. 5. 2010

Touto výstavou se představuje konzervátorské oddělení 

Středočeského muzea v Roztokách u Prahy. Pracoviště je známé 

jednak svými laboratořemi na konzervování a restaurování 

předmětů z různých druhů materiálů, ale zejména speciálními, 

v České republice ojedinělými technologiemi – ozařovací 

komorou a plazmochemickou aparaturou. Rovněž zařízení pro 

rentgenfluorescenční analýzu a rentgenografii nepatří k běžné 

výbavě muzeí. Metodická i praktická pomoc tohoto pracoviště je 

v oboru preventivní péče, konzervace a restaurování žádána 

ostatními muzei.

Výstava představí nejen tyto uvedené technologie, ale především 

seznamuje veřejnost s prací specializovaných pracovníků muzea. 

Na originálních předmětech, ze sbírek muzeí a dalších institucí, 

jsou prezentovány konzervátorské a restaurátorské práce postupy, 

doplněné fotodokumentací. Vystaveno je široké spektrum 

historických i archeologických předmětů z různých materiálů, pro 

jejichž ošetření je muzeum vybaveno. Pro lepší seznámení 

s jednotlivými laboratořemi jsou na ukázku instalovány i některé 

pomůcky.

Pro doplnění, jsou v závěru výstavy přiblíženy další činnosti, 

kterými se konzervátorské oddělení zabývá a které jsou nedílnou 

součástí péče o sbírky. Myšlena je tím preventivní péče včetně 

digitálního monitoringu klimatických podmínek, dokumentace 

pomocí síťové aplikace databáze Bach a předvedení materiálů pro 

konzervaci, restaurování i obalových prostředků pro uložení 

sbírkových předmětů.

K výstavě jsou připraveny doplňkové programy, o kterých 

budeme aktuálně informovat na www.muzeum-roztoky.cz 

Autorka scénáře: Jitka Neoralová

Spoluautoři výstavy: K. Drábková, M. Fořt, A. Havlínová, 

B. Korbelová, T. Leonovičová, I. Nacherová, E. Plánská, 

J. Torňošová a K. Vraná. 

M. Jelínková-Ťupová
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Spokojený návštěvník Středočeského 

muzea 

Na podzim 2009 proběhla ve Středočeském muzeu další 

z návštěvnických anket. Cílem této ankety bylo například zjistit, 

jak vypadá typický návštěvník Středočeského muzea, jaké jsou 

jeho preference, a za čím a odkud do muzea přichází. 

Anketa byla sestavena z patnácti otázek, jejichž odpovědi nás 

dovedly k těmto informacím a závěrům: Ukázalo se, že více než 

polovina dotázaných navštívila Středočeské muzeum již 

poněkolikáté. 57 % návštěvníků se do muzea vrací na výstavy 

i doprovodné programy, z nichž jsou nejoblíbenější komentované 

prohlídky a výtvarné dílny. Řada návštěvníků také oceňuje 

divadelní představení a koncerty.

A odkud k nám návštěvníci nejčastěji přicházejí? Více než 

polovina je z Prahy, 14 % tvoří samotní obyvatelé Roztok a zbylí 

návštěvníci přijíždí z různých koutů republiky. Mohlo by se zdát, 

že místní o své muzeum příliš nestojí, přepočítáme-li však procenta 

na počet návštěvníků, zjistíme, že v období od srpna do listopadu 

navštívilo muzeum 1 596 obyvatel. V celém roce by to pak bylo 

3 976 obyvatel Roztok, což je 60 % obyvatel města! Vážíme si, že 

právě takový počet roztockých obyvatel k nám najde cestu a stráví 

v muzeu příjemný čas.

Anketa ukázala zaměstnancům muzea mnoho podnětných 

informací, které mohou další práci muzea nastavit tím správným 

směrem. Na rok 2010 vám můžeme přislíbit rozšířenou nabídku 

autorských komentovaných prohlídek výstav. Tam, kde to bude 

možné, budeme pokračovat v nabídce samoobslužných dílniček 

pro děti i dospělé přímo ve výstavách. Co se týká nabídky 

divadelních představení, letos se můžete těšit například na 

představení s varietními loutkami v rámci výstavy „Loutky ze 

sbírky Jiřího Vorla“. Nově také na Muzejní noc, kdy budou 

v prostorách zámku představeni LEGO roboti.

Spokojeného návštěvníka si pracovník muzea často přeje, a když 

se přání stane realitou, zahřeje to. Chceme poděkovat všem, kteří se 

ankety zúčastnili a pomohli nám tak získat zpětnou vazbu, která je 

pro naši instituci nesmírně důležitá. Děkujeme také všem našim 

návštěvníkům za jejich podporu a přízeň a doufáme, že vás 

nezklameme ani v následujícím roce.

Mgr. Marie Jelínková Ťupová

Velikonoční jarmark a výstava slepiček 

a kuřátek v Husově sboru

V neděli 28.3. od 13 hodin proběhne v Husově sboru vernisáž 

výstavy výrobků na téma Velikonoční slepička a kuřátka.

Na farní zahradě uvidíte živá zvířátka, dramatický kroužek 

Základní školy v Roztokách zahraje nejen dětem pohádku 

O Sněhurce. Šikovní řemeslníci nám na jarmarku nabídnou 

pomlázky, kraslice, keramiku, košíky, dřevěné hračky, oděvní 

batiku, medové výrobky a medovinu...

Můžete si dopřát občerstvení od Zvířátek. Zkrátka – přijďte s námi 

vítat jaro!

Vlaďka Drdová

Výstava J. W. Drnka v Academicu

Jan William Drnek, cestovatel a fotograf, pokračuje ve svém 

fotografické výstavní cestě po České republice. Jeho výstava 

WILDa AFRICA měla úspěšnou premiéru v Novoměstké radnici 

v Praze v květnu 2009. Následně ji mohli vidět diváci např. 

v Kulturním domě v Kaplici, Městské knihovně v Lišově, na 

veletrhu Dovolená a Region 2010 v Ostravě, v Městské knihovně 

ve Valašském Meziříčí a jinde. Od 25. 3. 2010 do 31. 5. 2010 bude 

její část vystavena v Galerii ACADEMIC stejnojmenného hotelu 

v Roztokách u Prahy...

Kurátorem Galerie ACADEMIC je fotografka Veronika 

Souralová, Galerie WWG.CZ je mediálním partnerem této 

výstavní síně...
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 Jan William Drnek, narozen 20. 6. 1960 ve Strakonicích, absolvent 

technické kybernetiky, zakladatel úspěšné firmy v oblasti 

singmakingu, ale hlavně odborník na color management 

a velkoplošný tisk si všechny fotografie zpracovává sám, tiskne 

a adjustuje. Kouzlo okamžiku, duch a duše navštívených míst ve 

fotografiích Jana Williama Drnka právě díky preciznímu 

zpracování a velkoformátovému tisku získávají další nový rozměr. 

Jako volný fotograf, když není právě na cestách, žije nedaleko 

Prahy v Čelákovicích. Svoje fotografie vystavoval v minulosti 

např. v Praze v klubu Solidní nejistota výstava Esotetické Čechy, 

v Prostějově výstava Genius loci. Publikuje fotky v cestova-

telských časopisech, jeho fotografie doprovázení knihy 

Staroměstský orloj, Český Krumlov nebo Karlštejn. Publikuje také 

odborné články hlavně z oblasti color managementu. Jan William 

Drnek, toho času především fotograf a cestovatel, vystavuje 

v historických prostorách Novoměstské radnice v Praze rozsáhlou 

kolekci velkoformátových a panoramatických fotografií ze svých 

posledních exotických cest. V roce 2007 strávil dva měsíce v Jižní 

Americe. Navštívil Argentinu, Chile, Bolívii a Peru. Na této 20 000 

kilometrů dlouhé expedici pořídil spoustu jedinečných fotografií, 

které prezentuje v části výstavy WILDa AMERIKA. Na podzim 

roku 2008 procestoval napříč jižní Afriku. Namibie, Botswana, 

Zimbabwe, Zambie, Malawi, Tanzanie, Keňa, fotogenická místa 

černého kontinentu zachytil během 69 dní svými fotoaparáty 

Canon 1DS a Canon 1D. Unikátní fotografie krajiny, zvířat 

a v neposlední řadě místních obyvatel můžete vidět ve druhé části 

výstavy nazvané WILDa AFRIKA. 

ing Jiří Heller 
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Pozvánka na valnou 

hromadu TJ Sokol Roztoky

která se bude konat dne 15. března 2010 v 18 hod. 

v přísálí tělocvičny

Program:

1. Zahájení

2. Volba pracovního předsednictva a komisí (mandátové, 

volební a návrhové)

3. Zprávy starosty, hospodářky, revizní komise

4. Čerpání rozpočtu 2009 a návrh rozpočtu na r. 2010

5. Volba výboru a starosty

6. Volba vyslanců a delegátů na VH župy

7. Zprávy oddílů a rozprava

8. Usnesení VH

9. Závěr

Ing. Jaromír Prokeš, 

starosta TJ

Vážení příznivci fotbalu, 

vážení spoluobčané,

Chtěl bych Vás seznámit s výsledky našich mužstev ve druhé 

polovině podzimní sezony a s cíly pro sezonu jarní: A mužstvo po 

slibném začátku pokračovalo po zbytek podzimu v matných 

výkonech, které vyvrcholily rezignací trenéra.  V posledních 

zápasech, pod dočasným vedením prezidenta oddílu,  se výsledky 

přece jen trošku zlepšili, takže mužstvo přezimuje na 

nesestupových příčkách tabulky. Pro jarní část sezony se mužstva 

ujal nový trenér, pan Rambousek, který, jak všichni doufáme, 

dovede mužstvo do klidných pater tabulky.

 Roztoky : Holubice  1 : 2

 Zbuzany : Roztoky 2 : 0

 Roztoky : Středokluky 0 : 6

 Hostivice B : Roztoky 2 : 0

 Roztoky : Tuchoměřice B 2 : 2

 Rudná : Roztoky 2 : 1

 Roztoky : Lety B  1 : 0

Dorost pokračoval v solidních výkonech a přezimuje na 

lichotivém třetím místě. Začala se projevovat práce nových 

trenérů, pánů   

 Kořínka a Sopka.

 Č.Újezd : Roztoky 1 : 1

 Roztoky : Libčice 2 : 1

 Tuchoměřice : Roztoky 0 : 1

 Roztoky : Jeneč 0 : 5

 Holubice : Roztoky 1 : 0

 Roztoky : Č.Újezd  2 : 1

Žákům se zatím výsledkově nedaří, na čemž má hlavní podíl 

odchod několika opor. Mladí fotbalisté na jejich místech je zatím 

nedokázali nahradit. Ale hra se postupně zkvalitňuje, takže 

doufáme v jarní trvalé zlepšení a udržení se v soutěži.

Roztoky : Štěchovice  2 : 2

Hostivice : Roztoky 2 : 0

Roztoky : Lety 0 : 2

Roztoky : Průhonice 1 : 3

Rudná : Roztoky 2 : 1

Roztoky : Č.Újezd 4 : 0

Dobřichovice : Roztoky  6 : 0

Přípravka pokračovala v tradičních dobrých výkonech a nakonec 

přezimuje, stejně jako dorost,  na třetím místě. 

Roztoky : Rudná 0 : 3

Tursko : Roztoky 6 : 7

Roztoky : Hostivice 3 : 1

Dobříč : Roztoky 0 : 10

Roztoky : Č.Újezd  3 : 1

V soutěži o "Roztockého kanonýra" je pořadí: Žáček Josef (P), 

Čermák David (P), Sopko Karel (A) a v soutěži o "Roztockého 

čapáka" je pořadí následující: Zemen Dan (Ž), Novotný Matěj (P), 

Snopek Vojtěch (D)

Přípravka a mladší přípravka se zůčastnila zimního halového 

turnaje v Davli, kde obsadila druhé a třetí místo. Matěj Novotný 

a Filip Matoušek se navíc stali nejlepším brankářem a střelcem ve 

svých věkových kategoriích. Veškeré další informace jak 

o jednotlivých zápasech, tak o dění ve fotbalovém klubu, najdete 

na našich webových stránkách. Na závěr bych Vás chtěl pozvat 

na zápasy jarní sezony. Termíny budou včas vyvěšeny na 

plakátovacích plochách.

Ing.Tomáš Novotný

prezident SK Roztoky

Novinky z tenisové školy v Žalově

Před začátkem jarní sezóny Vám opět přinášíme novinky 

z Tenisové školy Václavek a Vopravil, jejímž roztockým 

domovem jsou kurty TA Žalov.

Zimní část roku a trénování v hale se pomalu blíží ke konci a od 

2. dubna začínáme hrát pod širým nebem. Nově budeme trénovat 

také ve Velkých Přílepech a Horoměřicích. S tím bude spojen 

i nábor nových tenisových nadšenců (dětí i dospělých) v těchto 

nových lokalitách i zde v Roztokách.

Na jaro a léto pro Vás tenisová škola připravuje několik 

zajímavých akcí, jako např. dětské turnaje, tenisové soustředění 

nebo oblíbené letní intenzivní kurzy, z nichž jeden bude nově 

spojen s angličtinou.

Pokud chcete vědět víc nebo se na tenis přihlásit, podívejte se na 

www.tenis-skola.cz, kde najdete veškeré potřebné informace 

a aktuality z dění v naší-vaší tenisové škole.

Děkujeme všem našim klientům za podporu a věrnost a věříme, 

že si naše služby budou vychutnávat i nadále.

Přejeme všem skvělý vstup do brzy příchozích jarních dnů.. 

J. Šrámek
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SPORT, INZERCE, CESTY ZA HUMNA

Březen 2010 – 50 let od založení 

atletického oddílu TJ Sokola Roztoky

Ani se nechce věřit, jak ten čas utíká. Je to již 50 let od doby, kdy 

začali první adepti, tehdá ještě dle názvu lehké atletiky trénovat. 

Čtyři roky po začátku bylo ustaveno družstvo mužů, které soutěží 

do dneška se střídavými úspěchy v rámci soutěží Středočeského 

kraje. Každoročně startují v krajských soutěžích různá družstva 

mládeže – dorost, žactvo.

Atleti vydali k tomuto výročí ročenku, která obsahuje výsledky 

družstev v tomto období i výsledky jednotlivců ve význačnějších 

závodech včetně závodníků, kteří získali přes 40 medailí 

z mistrovství republiky. Do třetice obsahuje ročenka dlouhodobé 

tabulky ve všech disciplínách v počtech 30 – 100 výkonů 

v jednotlivých disciplínách atletů i roztocké školní mládeže 

z veřejných závodů.

Vzhledem k omezenému počtu ročenek, bude tato k dispozici 

k nahlédnutí v roztocké knihovně. Věříme, že se zde podívají 

starší, kteří v školních soutěžích reprezentovali roztockou školu 

a měli trochu lepší výsledky.

Atleti se sejdou zavzpomínat si v sobotu 20. března od 15:30 

hod. v restauraci U Šmucrů, kam všechny atlety srdečně zve 

oddíl atletiky.

Fr. Tomiška.
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INZERCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SOUKROMÁ INZERCE

Soukromá inzerce

Hledám doučování matematiky pro žáka 1. ročníku střední 

školy. Tel.: 736 235 119.

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

Hledám práci (stavba, úklid, vaření atd.) v Roztokách a okolí 

brigádně nebo HPP. Značka Muž 40 let. Tel.: 722 212 130.

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

Jsem sama s dítětem a sháním levné bydlení, třeba u starších 

lidí, kterým bych pomáhala s úklidem a podobně. Kontaktujte 

mě na toto číslo: 776 875 229. Předem děkuji za pomoc.

Společenská kronika

Poděkování paní starostce a MÚ k životnímu jubileu, výročí 

sňatku atd. zaslali:

Zdeňka Bejtlerová, Helena Bláhová, Božena Hájková, Oldřich 

Häusler, Marie Hejčová, Ing. Jan Hromádka, Josef Košťál, Marie 

Koťová, Věra Kubová, Soňa Markvartová, Růžena Mašková, 

Antonín Minařík, Marie Nebeská, Marie Podolníková, Bedřich 

Sedlák, Růžena Šturmová, Bohumila Suchá a Slavoj Turek.

Za Miroslavou Ryšavou…

Žijeme v časech, kdy kolem sebe většinou chodíme jak 

němí. Nikdo nikoho nezná, nikdo se snad s nikým znát ani 

nechce. Je kolem nás takové divné ticho…Spolkový, 

klubový, zkrátka společenský život neexistuje…

Díky zákonu o osobních údajích nesmíme dokonce ani 

napsat do Odrazu (bez předchozího souhlasu občanů) 

ani zprávu kdo se oženil, kdo zemřel atd….

Proto nás leccos překvapuje, a snad proto i mne překvapila 

zpráva, že 15. 2. ve věku 91 let zemřela paní Miroslava 

Ryšavá.

Roztocká rodačka, narozena 7. 1.1919 se po studiích 

grafické školy profesionálně věnovala fotografii. Ve svých 

22 letech, v říjnu 1941 byla zatčena gestapem za 

protinacistickou činnost v legendární skupině Předvoj a od 

r. 1942 do r. 1945 byla vězněna v koncentračním táboře 

Ravensbrück…

Po návratu, v říjnu 1945 se vdala, přivedla na svět dvě dcery 

a dva syny. Od roku 1951 pracovala jako úřednice 

v holešovické elektrárně. V roce 1969 byla za odměnu 

vyloučena z KSČ….

Kolik takových lidí kolem nás chodí? Kolika osudů jsme si 

nevšimli? Čím víc nad tím přemítám, tím víc jsem 

přesvědčen, že jsme se o mnohé ochudili, a ochuzujeme se 

vzájemně dál… Až do ticha…

(Což platí i pro mne, jako redaktora Odrazu).

Čest její památce.

Ladislav Kantor
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--------------

Kdo pohlídá za finanční odměnu 9-ti měsíčního pejska větší 

rasy v týdnu od 22. do 29. května t.r.? Je to fenka milé a přítulné 

povahy, ale skáče. Seznámení předem nutné. Tel.: 723 458 692.

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

Koupím plechové šlapací autíčko pro děti. Tel.: 603 173 075.

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

Koupím rodinný dům, chatu atd. v jakémkoli stavu 

v Roztokách, nebo Žalově.Popřípadě stavební parcelu pro jeho 

stavbu. Prosím RK nevolat! Tel.: 603 108 227.

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

Koupím zachovalý rodinný domek se zahradou v Roztokách, 

nebo Žalově. Starší majitele mohu nechat dožít. Případně

 i stavební parcelu pro stavbu rod. domku. Tel.: 774 077 186.

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

2Nabízím 3+kk cca 70m  ve vile v Roztokách, samostatný vchod, 

včetně zahrady s malým hřištěm na zřízení mateřské školy nebo 

hlídání od září 2010. Tel.:725 770 160.

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

Přenechám malou zubní laboratoř /dva pracovní stoly/ 

dlouhodobě zavedenou. Mobil: 723 468 481.

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

Prodám 4ks zimní pneu Barum Polaris 145/70 R 13, 

najeto 320 km. Cena včetně disku 2.000,- Kč. 

Tel.: 602 878 084, 233 910 033.

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

Prodám byt 2+kk I. kat. Teplice Šanov 2. Nová kuch. linka, 

vestavená skříň, zateplený dům, plastová okna, komora, sklep, 

hezký výhled na hory. RK nevolat! 450.000,- Kč.

 Tel.: 737 645 955.

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

Prodám byt v OV v Roztokách, ulice Masarykova 2+1 s lodžií, 
254 m  v 1 nadzemním podlaží. Tel.: 736 674 553.

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

Prodám dům v obci Houstoň u Prahy 4+1 s menší zahrádkou 

a dvorkem za cenu 2,800.000,- Kč. Tel.: 603 705 944.

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

Prodám levně auto Škoda Forman, rok výroby 1992, pojízdný, 

i na součástky. Informace na tel.: 602 476 276.

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

Prodám motocykl BMW 650GS, najeto 20500 km, r.v. 2003. 

Stav velmi dobrý. Tel.: 773 182 182.

SOUKROMÁ INZERCE

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

Prodám sportovní kočárek Knorr: dobře odpružený, velká lehací 

plocha, výšk. nastavitelné madlo, snadno udržovatelný potah, 

perfektní stav; cena vč. tašky, pláštěnky a nánožníku 2.900,- Kč.

Dále levně prodám zavinovačku s krajkou, hrazdičku Chico, 

různé oblečky cca 0-24 měsíců, kožešinový pytel, dětskou 

dřevěnou postýlku a nepoužitou přikrývku Scan Quilt do dětské 

postýlky. Kontakt: 737 766 665.

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

Prodám štěňátka Krátkosrsté kolie s PP barvy zlaté a trikolorní. 

Štěňátka odchovaná v bytě s veškerou péčí. Očkovaná, 

odčervená, čipovaná. Plemeno, které je velice mírné, učenlivé 

a hodí se pro začátečníky. Odběr v květnu 2010. Více info 

na http://zezamku.sweb.cz/stanice/ nebo na tel.: 775 061 476, 

220 912 579.

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

2Pronájem bytu 2+kk - 60 m  v Roztokách u Prahy, ulice 

Jungmannova. Byt se samostatnými měřidly je vybaven 

kuchyňskou linkou se sporákem, nachází se v klidném domě - 

novostavbě se čtyřmi bytovými jednotkami, příslušenstvím je 

prostorný sklep, možnost užívání společné zahrady. Nájem 

včetně všech poplatků 12.000,- Kč měsíčně. Volné ihned. Dále 

nabízím pronájem 1 kancelářské místnosti s příslušenstvím 
2v tomtéž domě, cca 40 m , vhodné pro klidný kancelářský 

provoz. Nájem 4.000,- Kč měsíčně + poplatky. Volné ihned. 

Tel.: 736 434 065, 737 712 684.

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

2Pronajmu byt 3+kk o velikosti 88 m  v Roztokách, ul. 

Masarykova. Byt je v 1.n.p. zděného bytového domu, po 

celkové rekonstrukci, ve výborném stavu, plně vybavený + 

balkon a sklepní prostory. 13 000,- Kč + poplatky. 

Mobil: 605 518 613.

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

Pronajmu byt 2+1 ve finském domku v Roztokách. Byt se 

nachází v 1. patře a je plně zařízen + btv + digitál, lednice, 

pračka, balkon. Možnost parkování v zahradě. Cena je 8. 000,- 

Kč + poplatky. Mobil: 737 405 533, 732 510 550.

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

Zakázková práce – masiv sekretář, velmi skladný, délka 2,16 m, 

v. 1,54 m, hl. 53 cm, ve kterém se nachází skleněná vitrína, bar, 

šatní skříň a mnoho dalších úložných prostor. Cena: 2.500,- Kč. 

Též prodám do dřevěných oken 5 ks hliníkových žaluzií š. 48,5 

cm. Dřívější cena 2,600,- Kč nyní 1.200,- Kč. Tel.: 602 594 110.

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

Z rodinných důvodů přenechám za odstupné pronájem pozemku 
2240 m  při Sv. chovatelů, Praha 6 - Vokovice. Na pozemku zd. 

chata 1+1,ovocné stromy, zařízeno pro chov drůbeže, parkování 

pod uzamčením. MHD v blízkosti, pěkné prostředí přír. rez. 

Šárka. Cena dohodou. Tel.: 723 207 376.


