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PROLOG

ZPRÁVY Z RADNICE

Dobøe investované milióny 

V jedné z letošních „petièních“ diskusí se mì kdosi optal, zda 

jsou pro mì jakožto správce rozpoètu škola a investice do ní tou 

nejvyšší prioritou. Odpovìdìl jsem po pravdì, že takhle obecnì 

a souhrnnì „podle místa urèení“ nejsou, a pøidal k tomu vlastní 

žebøíèek dùležitosti. Sestavil jsem si ho už kdysi pøed lety jako 

radní a nemìl jsem zatím dùvod na nìm nic mìnit. Možná by 

zajímal i vás.

Tou absolutnì nejvyšší prioritou by pro zastupitele mìlo být 

zdraví a bezpeènost lidí. To je ovšem oznaèení vznešené 

a ponìkud neurèité a každý si ho mùže trochu jinak vykládat. Já 

si pod ním pøedstavím pøedevším tøi miliony, kterými 

zajiš•ujeme èinnost naší mìstské policie, ale tøeba i to, aby 

i v tak nepøíjemnì ostré a na sníh a náledí bohaté zimì, jakou 

nabídl letošní rok, mohli lidé bezpeènì vyjít na ulici. Technické 

služby vyšly i z té letošní konfrontace se ctí a pokud jsme se 

doèkali nìkterých stížností, pak v mnoha pøípadech šly na vrub 

nìkomu jinému, kdo si nezametl pøed vlastním prahem.

Druhá pøíèka v hierarchii dùležitosti náleží akcím, bez nichž by 

se zastavil nebo výraznì omezil chod nìjakého zaøízení nebo 

nìjaké služby, které mìsto musí svým obèanùm zajistit. Do této 

skupiny patøí napøíklad provoz sbìrného dvora, na který máme 

v jeho souèasné podobì výjimku do konce roku 2006. Že by bylo 

velmi rozumné zároveò vyklidit cizí pole a pøesunout i zázemí 

Technických služeb, pøipadá sice samozøejmé mnì, nikoli však 

(zatím) vìtšinì zastupitelù, a tak to spíše vypadá, že TS budeme 

stìhovat na etapy. Do stejné škatulky jako sbìrný dvùr náleží 

i èásteèná rekonstrukce mateøské školy ve Spìšného ulici, bez 

níž by nám hygienici snížili poèet dìtí, které mohou školku 

navštìvovat, o jedenáct. A tøeba taky zajištìní chodu 

peèovatelské služby, které na obce navalil stát.

Tøetí pøíèka náleží akcím, jejichž realizace pøináší úspory do 

budoucna. Je mi líto, že se tak málo dostalo na dìravé vodovody 

a chybìjící kanalizace, i když ten vùbec nejhorší úsek, 

Levohradecká a Na Pískách, by mìl být zcela rekonstruován. 

Snad ještì nìjakých pár set tisíc vyhrabeme v prùbìhu roku, aby 

tìch oprav bylo víc. Úspory do budoucna pøinese však i náležitá 

údržba a hospodárný chod obecních objektù. Ètvrt milionu 

spolkne nová kanalizaèní pøípojka nemocnice, pùl milionu 

pùjde do regulace vytápìní a do nových oken v budovì základní 

školy. A nezapomínejme, že úspory do budoucna nám zajistí 

i pøipravenost využít šance, které nám, pøes veškeré výhrady, 

které k nim mám, poskytují dotace. Tu pøipravenost si nelze 

pøedstavit bez kompletní projektové dokumentace na stavby, 

které máme v úmyslu realizovat, protože kdo chce podávat 

žádost o dotaci bez stavebního povolení, ten si mùže ve vìtšinì 

pøípadù ušetøit námahu.

A do ètvrté kategorie patøí „všechno ostatní“. Sem jednoznaènì 

patøí nejvìtší investice, do níž letos mìsto, prakticky bez šance 

na podporu od státu, pùjde: rekonstrukce mateøské školy 

v Pøemyslovské ulici. Výbìrové øízení stlaèilo devítimilionový 

odhad na 8,4 milionu, ale i to je suma obrovská. Její nezbytnost 

ale nezpochybní nikdo, kdo ví, jak málo míst v mateøských 

školách nyní máme a kolik jich budeme potøebovat v dalších 

letech. Málo tak zùstalo na opravy dalších budov, málo na 

chodníky, ulice, dìtská høištì. Zato jsme zachovali financování 

nadstandardu, jímž je zajištìní dìlení výuky „zkušebních“ 

pøedmìtù žákùm druhého stupnì. Nejen proto, že v souèasné 

situaci v základní škole by si to asi nedovolil opustit nikdo, ale 

i proto, že to je vlastnì investice do budoucnosti. 

Ve volebním roce byl schválen rozpoèet tak hladce, jako nikdy 

v tøech letech pøedchozích. Byl schválen rozpoèet umìøený 

a realistický, nikoli okázale pøedvolební a rozhazovaèný, 

kterým pøispìla k rostoucímu státnímu dluhu poslanecké 

snìmovna. A byl schválen na naše roztocké pomìry vèas. Díky 

všem, kteøí k jeho sestavení a pøijetí napomohli a dali nám šanci 

ho v nadcházejících mìsících naplnit.

Jaroslav Huk

Mìsto pod vodou

Ètrnáct dní ostrých mrazù na pøelomu ledna a února zmìnilo 

zem v ledovou kru. A po tìch dvou týdnech zaèala obleva. 

Nikterak výrazná, teploty se sotva pøehouply pøes nulu, zato 

bohatá na sníh a vzápìtí na déš•. Vzhledem k tomu, že sníh 

skoro žádný pøed touto teplou vlnou nebyl, nebylo by to nic 

dramatického - jenže po zmrzlé zemi všechna voda stékala jako  

po betonu a rychle se ukázalo, kde nám hrozí nebezpeèí záplav. 

Rybníèek Na Dubeènici se naplnil, pøetekl a voda se rozlila až 

k pìšinì a zaèala ohrožovat domy v Zeyerovì ulici. Starosta 

povolal hasièe a ti nepøetržitì èerpali, museli dokonce prorazit 

odtok k deš•ové kanalizaci a ohrožený dùm jistili pracovníci 

Technických služeb hrází z pytlù s pískem. Nebezpeèná situace 

vznikla i na nìkolika místech v Tichém údolí, do nìhož se valily 

vody ze „sklenìných“ strání a plnily koryto Únìtického potoka, 

a nebezpeèné byly i nìkteré roztocké ulice, které se promìnily 

v dokonalé kluzištì, na nìmž se neudržela ani šotolina. 

Roztocký pøípad kdosi nahlásil jako hodný senzaèní reportáže 

pro TV NOVA a ozval se i nejètenìjší èeský deník, takže 
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publicita mìsta byla zajištìna.

Po dvou dnech se vrátily mírné mrazy a situace se zklidnila, 

následoval víkend s teplotami slabì nad nulou a zemì zaèala 

koneènì trochu pohlcovat vodu. Staèily však dva, tøi mrazy po 

10. únoru a situace se opakovala. Celonoèní déš• 16. února 

naplnil rybníèek znovu a hasièi mìli opìt pohotovost. 

Silnì se zkomplikovala situace na Únìtickém potoce, který se 

naplnil vodami z celého údolí a navíc do nìj zaèali pøipouštìt 

vodu z letištì, kde nestaèily retenèní nádrže. Po poledni se 

navíc zaèaly blokovat kry pod mostem u Braunerova mlýna 

a rameno avie Technických služeb muselo vodì uvolòovat 

cestu. Potok se rozlil jen za Maxmiliánkou a s koncem deštì se 

postupnì vrátil k normálu, rybníèek však hrozil pøelitím i celý 

následující pátek 17. února a èerpali nejen dobrovolní hasièi, 

ale do fekálních cisteren i pracovníci Hydrie.

K vážným škodám zásluhou všech, kteøí v ty dny pomáhali, 

nedošlo, zùstalo však nám varování, jak nedostateèná mùže být 

retenèní nádrž bez možnosti nouzového odtoku a jak jsou za 

urèitých klimatických podmínek nejisté všechny systémy 

vsakování.

Modrou platila Trigema

Únorový Odraz pøinesl ètyøstránkovou celobarevnou 

(pøevážnì modrou) pøílohu vìnovanou Kongresovému centru, 

které se na konci roku otevøe v bloku B1 na Tyršovì námìstí. 

Samozøejmì, že ètyøi stránky v barvì jsou podstatnì dražší než 

vyvedené èernobíle, a se stejnou samozøejmostí jsem pøijal 

i fakt, že nìkolik lidí se hned ozvalo, kdože to platil. 

Takže - nákladnìjší tisk platil ten, kdo své dílo prezentoval. 

Dohodl jsem se na tomto mimoøádném vylepšení s panem 

Jandlem, a asi uznáte, že to byla rozumná investice. Cenu 

nebývá zvykem sdìlovat, ale byla to ètvrtina celkových 

nákladù na tisk celého èísla. Aspoò ètenáøi Odrazu trochu 

nahlédli, jak to bude v prosinci 2006 na centrálním roztockém 

námìstí vypadat.

Jakou chceme školu 

Témìø kompletní školská rada, 

školská komise, zástupci pedago-

gického sboru, petièního výboru 

a nìkolik hostù - ti všichni pøijali 

nabídku zúèastnit se spoleèné 

diskuse k problémùm roztocké 

základní školy. Tøíhodinovou 

diskusi 2. bøezna veèer øídil 

profesionální facilitátor pan Pavlát 

z Centra pro komunitní práci Støední 

Morava a smìroval ji tak, aby 

úèastníci formulovali své názory na 

ideální školu a ideálního øeditele, 

konfrontovali tuto pøedstavu se 

souèasným stavem a z tohoto 

porovnání vyplynuly hlavní problémové okruhy, které je tøeba 

øešit, a požadavky na toho, koho bude vybírat konkursní 

komise. Diskuse skonèila doporuèením konkursní komisi, 

jakých hlavních kritérií by se mìla držet pøi výbìru øeditele: aby 

byl dobrým psychologem, umìl komunikovat s lidmi, umìl 

vést a motivovat tým svých spolupracovníkù, mìl praktické 

zkušenosti z manažerských funkcí (zejména jako øeditel 

základní školy) a byl schopen doložit dobré reference ze svých 

pøedchozích pùsobiš•.

Vpus•te tazatele

Èeský statistický úøad nám oznámil, že naše mìsto bylo 

zaøazeno mezi ty, v nichž bude nìkdy v období od konce února 

do 23. dubna probíhat výbìrové šetøení o životních 

podmínkách domácností. Prùzkum se provádí na území celé 

Èeské republiky v cca 10 000 náhodnì vybraných bytech. 

Tazatelé zapojení do šetøení se budou prokazovat povìøením 

k výkonu funkce, které jim vydá krajská správa ÈSÚ. Ve všech 

fázích zpracování je zajištìna anonymita údajù zjištìných 

v domácnostech, osoby zúèastnìné na šetøení jsou vázány 

mlèenlivostí. Prosíme obèany o spolupráci. Budete-li mít 

dotazy, obra•te se na paní Zuzanu Maškovou, tel. 274 053 195, 

e-mail zuzana.maskova@czso.cz.

Zásah hasièù u rybníèku Na Dubeènici
foto: St. Boloòský
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Jako doma 

Stalo se mi, že jsem koncem února zavítal na pùdu mìstského 

úøadu v Sokolovì. Prostorná zasedací místnost, jak se na velké 

okresní mìsto a nyní obec s rozšíøenou pùsobností sluší, na 

stolech jmenovky zastupitelù a v èele v pùlkruhu místa pro 

devítihlavou radu, s mikrofony, aby bylo radní slyšet až do 

posledních øad pro publikum. 

Strávil jsem tam celé dopoledne a v pøestávce jednání 

si povšiml tìch jmenovek. Na jednom konci radní Novotný, 

u druhého konce radní Tichá... A ze dvora celé dopoledne rafal 

a vyl pes, odchycený mìstskou policií a držený zde 

v pøechodném útulku. 

Svìt je malý a republika ještì menší.

vybral J. Huk

Druhé letošní zasedání roztockého zastupitelstva 

se bude konat ve støedu 29. bøezna od 18 hodin 

na obvyklém místì, ve velké síni radnice. Program 

bude zveøejnìn na internetových stránkách 

a informaèních tabulích po mìstì.

Zápis do mateøské školy v Havlíèkovì ulici a den 

otevøených dveøí bude probíhat 28.3. 2006, od 8.00 

do 16.00 hodin.

Zveme Vás i Vaše dìti

Zdena Kulhánková, øeditelka školy

Církev èeskoslovenská husitská poøádá sbírku 

šatstva pro humanitární pomoc v pátek 17. 3. 2006 

od 16 - 18 hod. v Husovì sboru, Jeronýmova 515. 

Prosíme, noste šatstvo v igelitových pytlích, nebo 

v krabicích, a to pouze v tento den do 18 hod. 

Omlouváme se Vám, ale nemáme prostory 

na uskladnìní.

Dìkujeme - Husitská diakonie

I VY se mùžete stát 

dobrovolnými hasièi !

Výjezdová jednotka dobrovolných hasièù mìsta Roztoky 

pøijme nové èleny do svých øad. Èlenem výjezdové 

jednotky se mohou stát muži i ženy starší 18 let, v dobrém 

zdravotním stavu. Posláním jednotky je všestranná 

pomoc spoluobèanùm v krizových situacích.

Více informací mùžete získat na níže uvedených 

telefonních èíslech. 

Kontaktní osoby:  

velitel jednotky - René Šmíd - 607 843 815

zástupce velitele - Vlastimil Drchota - 604 965 010

Mìsto Roztoky vyhlašuje konkursní øízení 

na obsazení funkce

øeditele Základní školy Roztoky, 

okres Praha-západ

Požadavky na uchazeèe: obèansky a morálnì 

bezúhonný, odborná kvalifikace pro pøímou 

pedagogickou èinnost, nejménì 4 roky pøímé 

pedagogické praxe, znalost školských pøedpisù, 

organizaèní a øídící schopnosti, dobrý zdravotní stav. 

K pøihlášce doložte: strukturovaný životopis, ovìøený 

doklad o vzdìlání a prùbìhu zamìstnání vèetnì délky 

praxe potvrzená posledním zamìstnavatelem, návrh 

koncepce rozvoje školy (max. 5 stran strojopisu), výpis 

z rejstøíku trestù (ne starší než 3 mìsíce), doklady 

ve smyslu zákona è.451/1991 Sb., lékaøské potvrzení 

o zpùsobilosti k výkonu funkce (ne starší než 2 mìsíce). 

Pøedpokládaný nástup od 1. 8. 2006. 

Písemné nabídky zasílejte do 14. 4. 2006 na adresu: 

Mìstský úøad Roztoky, k rukám starosty, nám. 5. kvìtna 

2, 252 63 Roztoky s oznaèením „konkursní øízení na 

obsazení funkce øeditele Základní školy Roztoky, okres 

Praha-západ - neotvírat“.
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Staèila necelá hodina
(z prvního letošního zasedání zastupitelstva 8. 2. 2006)

Když jsem ve 21.48 oficiálního radnièního èasu, který odmìøují 

hodiny v zasedací místnosti mìstského úøadu, pøebíral od starosty 

øízení schùze, abychom se vyjádøili k rozpoètu mìsta na rok 2006, 

asi málokterý z 18 pøítomných zastupitelù vìøil, že do limitu 

23. hodiny staèíme probrat nejen nejdùležitìjší dokument mìsta 

na pøíští rok, ale navíc i zbylých pìt nebo šest bodù programu. Ale 

podaøilo se. Návrh rozpoètu prošel témìø jak nùž máslem, 

provizorium bylo ukonèeno a investice se mohou rozjet.

Bezmála ètyøi hodiny pøed diskusí o rozpoètu se zastupitelé 

potýkali s nìkolika body, které s rozpoètem bezprostøednì 

souvisejí, ale i s problémy školy.

Po úvodních formalitách a zprávì mìstské policie se starosta 

zmínil o nepøíjemné situaci, do níž se dostalo mìsto v dùsledku 

blížící se uzavírky pøístupové trasy na Prahu. Mìsto podá 

oficiální protest ke kraji, protože zpùsob, jímž nás (a stejnì tak 

Únìtice èi Horomìøice) hlavní mìsto pøi pøípravì akce 

ignorovalo, byl více než ostudný. Každopádnì objížïka pøes 

Únìtice nás po vìtšinu roku èeká, a tak je namístì pøijmout 

i mimoøádná bezpeènostní opatøení. Jedním z nich je to, že naše 

mìstská policie bude - též za úhradu Únìtických - do sousední 

obce dojíždìt a provádìt tam dopravní i jiné kontroly.

Starosta rovnìž informoval své kolegy o definitivním verdiktu 

finanèního úøadu, který mìstu vymìøil dodateèný odvod 

do státního rozpoètu ve výši cca 21 500 korun za nesprávné 

èerpání 32milionové dotace na stavbu mìstské èistírny 

odpadních vod. Ještì loni nám hrozila pokuta øádovì statisícová, 

finanèní úøad však pøiznal, že je možné zapoèítat do oprávnìných 

výdajù i starší faktury z pøípravného období (projekty a jiné z let 

1997-98), ty byly ze šanonù finanèního odboru promptnì 

doloženy a velká èást z nich uznána, a tak se pokuta scvrkla 

øádovì na jedno promile pøidìlené dotace.

Pomìrnì krátce se debatovalo o platbách za odpady. Základní 

taxu - 492 korun na osobu a rok - sotva mohl nìkdo 

zpochybòovat, jestliže zákon „zamrzl“, víc než 500 korun roènì 

platit neumožòuje, a reálné náklady mìsta na hospodaøení 

s odpady jsou více než 700 korun na osobu a rok. Diskutovalo se 

jen o úlevách a nakonec zastupitelé v souladu s návrhem rady 

zmìnili jen to, že padly úlevy pro rekreaèní objekty: z každého se 

bude platit poplatek za jednu hlavu. Zastupitelstvo pak schválilo 

i pozmìnìnou obecnì závaznou vyhlášku, která tuto úpravu 

zaznamenává.

Druhý „legislativní“ krok zastupitelé zatím neuèinili. Jedná se 

o poplatek z ubytovací kapacity. Vybírá se u nás na základì 

obecnì závazné vyhlášky, která byla øádnì schválena 

zastupitelstvem a odsouhlasena krajem, i když dikce zákona ji 

staví do velmi pochybného svìtla. Zákon totiž øíká, že tyto 

poplatky se vybírají pouze v lázeòských mìstech a „centrech 

soustøedìného turistického ruchu“. Nemá smysl diskutovat, zda 

touto turistickou oblastí jsme èi nikoli, zastupitelstvo si vyžádalo 

vyjádøení právníka.

Ještì dvì vìci tìsnì souvisely s rozpoètem: pøevod peèovatelské 

služby na mìsto (vèetnì movitého majetku) a jednání s VUAB 

o stoèném a vzájemných platbách. První vìc byla øádnì 

pøedjednána a schválena bez diskuse, druhá si vyžádala obšírnìjší 

vysvìtlení. Starosta informoval zastupitele o velmi tvrdých 

jednáních, která s VUAB vede, a o možných scénáøích dalšího 

vývoje, a ing. Mutòanský jménem firmy Hydria se pak pøimluvil 

za to, abychom alespoò odsouhlasili cenu vodného, na jehož výši 

tato jednání pøímý dùsledek nemají. Zastupitelé vyslovili 

souhlas, cena vodného pro rok 2006 je o 1,20 Kè za kubík vyšší 
3než loni, vèetnì DPH èiní tedy 24,69 Kè/m . 

Po tìchto „pøípravách“ k rozpoètu následovala školní mezihra. 

Po vìcné stránce bylo nejdùležitìjší rozhodnutí zastupitelstva, že 

souhlasí se zámìrem transformovat souèasné speciální tøídy na 

tøídy pro žáky se specifickými poruchami uèení. Tomuto kroku 

musí pøedcházet nelehké jednání s rodièi dosavadních žákù 

speciálních tøíd, kterým bude nabídnuta možnost posílat své dìti 

do kralupské Školy praktické. Vedle tohoto rozhodnutí se však 

opakovala diskuse s veøejností nad tím, kdo mìl ze školy odejít 

a kdy, co je právnì možné a co není, zda mùže rada zasahovat do 

personálních vìcí ve škole atd. Pøedstavitelé petièního výboru 

dali jednoznaènì najevo, že je ani dohoda s øeditelem, na jejímž 

základì pan Voda k 31.7. 2006 na naší škole skonèí a nastoupí 

nový øeditel, vzešlý z konkurzního øízení, neuspokojila. První 

kroky už jsou na radnici: stížnosti, obvinìní, žádosti o provìøení 

èinnosti školy. To jediné by mohlo mít pozitivní efekt: totiž 

pohnout školskou inspekcí, na niž neplatí ani urgence, ani 

telefonáty, ani ostré žádosti a protesty.

Nejdùležitìjší bod jednání - schvalování rozpoètu - pøedcházela 

schùze finanèního výboru v pondìlí. Byla to schùze opakovaná 

(na první pokus se výbor nesešel v dostateèném poètu) 

a naznaèila, že rozpoèet je pøipraven dobøe a vùèi zásadním 

položkám nejsou výhrady. Pøíjmovou èást rozpoètu také 

zastupitelé schválili bez návrhu na jakoukoli zmìnu 

a k formálním záležitostem si jen - v souladu s požadavky výboru 

- vyžádali pøehlednìjší zpùsob vykazování podílu Technických 

služeb na plnìní nìkterých kapitol (odpady, komunikace, zeleò) 

a to, aby byli prùbìžnì a pøehlednì informováni o prùbìhu 

rozhodujících investièních akcí mìsta.

K výdajové stránce rozpoètu došlo bìhem 15 dnù vyvìšení 

návrhu rozpoètu nìkolik pøipomínek. Zastupitelstvo 

odsouhlasilo 15 tisíc navíc pro katolickou farnost na poøádání 

tradièních svatoludmilských a svatovojtìšských oslav a následnì 

zvýšilo po kratší diskusi celkové zvýšení kapitoly urèené na 

èinnost zájmových organizací a granty v kultuøe o celých sto tisíc. 

Pro organizace bude tedy k dispozici 700 tisíc a na granty 
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250 tisíc korun. Kulturní komise zatím navrhla rozdìlit 650 tisíc 

pro organizace (jak byl pùvodní návrh rozpoètu), zastupitelstvo 

toto rozdìlení posvìtilo a o padesáti tisících navíc se rozhodne 

dodateènì. Z grantù je podle rozhodnutí zastupitelstva rozdìleno 

na první pololetí 146 tisíc, na druhý semestr zùstane tak - po 

posílení kapitoly zastupitelstvem - ještì 104 tisíc korun. Posílena 

byla také projekèní èinnost (z 830 tisíc korun na rovný milion), 

mj. by se mìlo opìt zvážit, jak využít pùdní prostor v budovì 

základní umìlecké školy, vyprojektována bude ochrana 

žalovského potoka, dopravní øešení Tyršova námìstí, ulice 

Šafaøíkova, Školní námìstí, Žižkova a èást Nerudovy aj.

Rozhodující investice na pøíští rok zùstaly nezmìnìny: celková 

rekonstrukce mateøské školy v Pøemyslovské (vyhrazeno 9 mil. 

korun), dostavba mateøské školy ve Spìšného ulici (800 tisíc 

korun), dokonèení Levohradecké ulice v úseku ke kostelu 

(vozovka) a výmìna vodovodu a povrch v èásti k Rùžku, 

kanalizace Pod Koláèovem a Na Pískách (tam vèetnì vodovodu), 

kanalizaèní pøípojka k nemocnici. Postupnì by mìly být 

doplòovány herní prvky na dalších dìtských høištích (Smetanova, 

Tiché údolí, Obráncù míru). Významnì by mìla pokroèit obnova 

v základní škole (okna, WC, regulace topení, zajištìní fasády) 

a dva miliony zùstaly v adresné rezervì na vybudování 

venkovního høištì u roztocké budovy ZŠ.

Po schválení rozpoètu jako celku, po pouhých padesáti minutách 

jednání (!), odsouhlasili zastupitelé zámìr prodeje pozemku 

v prostoru bývalé prodejny propan-butanu, plán oprav veøejného 

osvìtlení a tìsnì pøed 23. hodinou plán kontrol kontrolního 

výboru a doplnìní výboru finanèního. Na závìr starosta 

informoval své kolegy o nekoneèných prùtazích kolem výstavby 

silnièní pøeložky od pøejezdu k Roztokám, ale ani to nezkazilo 

celkový dojem z jednání, které, aè to nebývá roztockým zvykem, 

probralo celý program a rozhodlo prakticky o všem dùležitém, co 

mìlo projednat.

Rada vybrala zástupce mìsta 

do konkursní komise
(ze ètvrtého jednání rady mìsta 22. 2. 2006)

Radních bylo tentokrát jen pìt (bez Tomáše Novotného a Jitky 

Tiché) a jednání trvalo pìt hodin. Možná, že skuteènì platí již 

nìkolikrát zmiòovaná úmìra, že poèet hodin jednání odpovídá 

poètu pøítomných radních, možná mìl na tom zásluhu duel na 

olympiádì, který naše hokejisty posunul k medailím. Ale možná 

byl ten relativnì krátký prùbìh jednání jen dùsledkem toho, že 

v programu nebylo mnoho diskutabilních bodù.

Radní zaèali kontrolou zápisu a usnesení, která se znaènì 

protáhla. K nìkolika nedokonèeným úkolùm se zaèalo diskutovat 

a probírat vìci, které na prùbìhu jednání nebyly, ale o jejichž 

stavu vyžadovali èlenové rady aktuální informace. Delší dobu se 

zdržel také vedoucí strážník a radní se opìt dostali k problému 

obecnì závazných vyhlášek a možnostem mìsta, jak do nìjakého 

závazného pøedpisu dostat povinnost obèanù starat se o chodníky 

pøiléhající k jejich nemovitostem nebo jak vyøešit parkování 

v nìkterých èástech mìsta.

Po odchodu pana Hojsáka informoval své kolegy starosta jednak 

o jednání krajské komise pro granty, jednak o jednáních pro 

mìsto mimoøádnì závažných - o vzájemných platbách a cenì 

stoèného s VUAB a firmou Hydria. Vyjednávání pøece jen 

pokroèila, druhá strana uznala, že mìsto neslo rizika 

stomiliónové investice a mohlo stavìt èistírnu samostatnì, bez 

penicilínky, a za výraznì menší peníze, a má tudíž nárok na to, 

aby partner, tedy fabrika, mu tento rozdíl postupnì splatil. 

K celkové dohodì je nicménì ještì daleko a znìní smlouvy 

vèetnì stanovení ceny stoèného se mùže protáhnout i do 

následujícího zasedání zastupitelstva na konci bøezna.

Starosta také zrekapituloval události kolem snad již skonèených 

„ledových povodní“ a radní ocenili finanènì úsilí a obìtavost 

èlenù našeho Sboru dobrovolných hasièù, kteøí nìkolik dní 

(a nocí) èerpali vodu z pøetékajícího rybníèku Na Dubeènici.

K rozhodnutí o nájmu v èp. 713 sice radní nemìli žádné nové 

podklady, nicménì konstatovali, že dohadování mezi obìma 

zájemci (Roztoè a Rožálek) by mìlo mít nìjaký rozumný èasový 

limit - a stanovili jej na konec bøezna. 

Diskuse o prostoru po Èeské spoøitelnì byla prvním z bodù, 

u nichž asistoval vedoucí odboru správy a rozvoje mìsta. Radní 

vyslechli dùležitou informaci, že probìhlo výbìrové øízení na 

zhotovitele díla Rekonstrukce MŠ Pøemyslovská, vítìzná firma 

uzavøe smlouvu na èástku zhruba 8,4 mil. korun s termínem 

dokonèení stavby k 31. 7. 2006. Podrobnìjší harmonogram 

zveøejníme, aby se rodièe mohli pøipravit na urèitá omezení, 

k nimž dojde pøed prázdninami. Rozhodnutí padlo také ve vìci 

rekonstrukce chodníku v ulici Jana Palacha (od Tyršova námìstí 

po ulici Podìbradovu). Chodník bude zhotoven v asfaltu, nabídka 

firmy na provedení v zámkové dlažbì byla mnohem ménì 

výhodná. Nepropustný materiál bude kompenzován tím, že 

kolem stromù budou rozšíøeny volné plochy. Nìkteré další 

žádosti radní posunuli k dalšímu vyjednávání (pronájem sklepù 

v èp. 110, prodej èi pronájem nevelkého pozemku podle trati 

v tøešòovce), zastupitelstvu rada doporuèila odložit zpracování 

podrobnìjší projektové dokumentace v centru Solník (v místech 

u „vidlic“, kde bude stavìt firma S-Development) na dobu po 

zpracování celkové zmìny územního plánu. Kladnì se rada 

vyjádøila k zámìru firmy Trigema na výstavbu „vìdecko-

technického parku“ v sousedství STK u Pøílepské ulice (na 

vysvìtlenou: jde o jeden delší tøípatrový dùm s vybavením pro 

èinnost rùzných výzkumných týmù), pøedpokladem je to, aby 

zùstal zachován dostateènì široký ulièní prostor pro budoucí 

rozšíøení hlavního prùtahu mìstem a aby nová stavba nepøesáhla 

novou zástavbu (benzinové èerpadlo) ve smìru k ulici.
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Až na samotný závìr si rada nechala vìci týkající se základní 

školy. Rada pøedevším rozhodla o dvou zástupcích zøizovatele do 

konkursní komise: mìsto budou zastupovat starosta a vedoucí 

správního odboru dr. Makajev. Rada obdržela také reakci 

zástupcù petièního výboru na svou odpovìï na petici è. 2 

a rozhodla, že na tuto odpovìï vypracují autoøi stanoviska rady 

opìt stanovisko. Na „èernou listinu“ distribuovanou po mìstì, 

v níž byli radní jmenovitì osoèeni z ignorování veøejnosti, 

jmenovitì 600 signatáøù petice è. 2, a redakèní rada zcela 

bezdùvodnì z cenzury, bude reagovat rada mìsta razantním 

zpùsobem v Odrazu.

o jednáních zastupitelstva a rady mìsta informuje Jaroslav Huk

Rozpoèet mìsta Roztoky na rok 2006

Zastupitelstvo schválilo 8. února rozpoèet mìsta na rok 2006. 

Rozpoèet najdete (ve schválené, zákonem dané skladbì) na 

internetových stránkách mìsta. Tato verze je ovšem nepøíliš 

srozumitelná - obèana zajímá, kde mìsto prostøedky získává 

a hlavnì do èeho, v jaké míøe a na jaký úèel, je investuje. 

Pøinášíme proto schválený rozpoèet v ponìkud zlidštìné podobì. 

Ani ta nepostihuje všechno, nenajdete tam, kolik stojí která 

silnice nebo úsek kanalizace atd. Zato jsem do jednotlivých 

kapitol (silnice, zeleò atd.) vèlenil èástky spravované 

Technickými službami, aby bylo možné srovnání s rokem 2005, 

jehož rozpoèet byste našli v Odrazu 3/2005.
Jaroslav Huk
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Co se kope a staví ve mìstì

Koncem února byla spuštìna druhá fáze rekonstrukce ulice 

Levohradecká v úseku od toèny autobusu po obratištì pøed 

kostelem sv. Klimenta. Firma Inpros provádí celkovou opravu 

živièného krytu vozovky. Rekonstrukce nezahrne vlastní 

obratištì pøed kostelem, kde se mìsto pokusí získat dotaci, která 

by pokryla zvýšené náklady na položení žulové dlažby. 

Nezískáme-li dotaci, bude obratištì obnoveno v živici stejnì 

jako zbytek ulice.

Rekonstrukce vodovodu, položení kanalizace a úprava 

vozovky v ulici Na Pískách (svah z lomového kamene, zbytek 

do pùvodního stavu) bude zahájena po provedení plošného 

archeologického prùzkumu, k nìmuž doje v bøeznu-dubnu 

2006.

Pøipravuje se rekonstrukce vodovodu a následná oprava 

komunikace v druhé èásti ulice Levohradecká (od toèny 

k Rùžku), pøedpokládané zahájení prací v kvìtnu 2006.

Na dezolátní chodník v kopci ze Žalova k areálu bývalého 

Barumu (IVA Roztoky) se projednává stavební povolení, 

jakmile ho mìsto získá (vydání zdržuje nesouhlasné stanovisko 

správy komunikací Kladno), bude položen chodník ze zámkové 

dlažby v obvyklé šíøi 1,5 metru.

V bøeznu bude po uzavøení dohody s firmou LAVA opraven 

chodník v ulici Jana Palacha (od køižovatky s ulicí Podìbradova 

k Tyršovu námìstí) a èásti ulice Nerudova, který byl poškozen 

pøi pokládání kabelu loni na podzim. Chodník dostane nový 

živièný povrch, kolem kulových javorù budou rozšíøena 

rabátka.

Po zimì se výraznì zhoršil stav komunikací ve mìstì, nejvíce 

utrpìly ulice, o kterých s nadsázkou tvrdíme, že mají zpevnìný 

povrch. Ulice Jana Palacha, Legií, aj. budou opravovány 

Technickými službami, jakmile nás definitivnì opustí zima.

V katastrofálním stavu je po zimì prùtah mìstem, tedy silnice 

II/242 (ul. Riegrova a Nádražní), III/2421 (ulice Lidická, 

Pøílepská) a také III/2422 (ul. Pøemyslovská). Mìsto 

permanentnì atakuje správce tìchto komunikací (Krajský úøad 

Støedoèeského kraje, odbor dopravy) a SÚS Kladno, aby byly 

provedeny alespoò základní opravy. Naše žádosti zatím padají 

pod stùl nebo pøinejlepším do šuplíku, takže mìsto použije 

i prostøedkù „nátlaku shora“. V prùbìhu pøipravované uzavírky 

ulice Roztocká v Sedlci provede mìsto úpravy zelenì 

pøesahující do vozovky podle Velkého háje a bude apelovat na 

správce silnice i v tom, aby zajistil øádnì svodidla v serpentinì a 

upravil celkovì komunikaci v úseku mezi jižním koncem mìsta 

a pøejezdem.

Jiøí Sovina, Jaroslav Huk

Uzavírka silnice v Sedlci 
- jedná zpráva dobrá, druhá špatná.

Po mnoha odkladech bude zahájena generální rekonstrukce 

èásti silnice II/242 v oblasti Sedlce, která koneènì odstraní 

„tankodrom“, na nìmž si již nìjakých 20 let nièíme auta a obèas 

i nervy. Stav komunikace se poslední dobou (zejména po 

povodních) tak zhoršil, že dopravní znaèení s omezenou 

rychlostí již ztratilo praktický význam. 

Práce budou podle posledních informací zahájeny po 

Velikonocích, t.j. v druhé polovinì dubna. Pozitivní zpráva je 

také to, že se podaøilo dosáhnout dohody o zkrácení doby 

výstavby z 9 na 6 mìsícù. 

Druhá èást zprávy je ménì pozitivní. Po dobu výstavby bude 

v této èásti silnice úplná uzavírka s objížïkou pøed Únìtice, 

resp. Velké Pøílepy. Neprošla pùvodní varianta rekonstrukce, 

která pøedpokládala rozložení výstavby do dvou etap: v první by 

byla doprava vedena tímto úsekem s pomocí dopravní 

signalizace kyvadlovì (jako loni), teprve v druhé etapì pak by 

nastala úplná uzavírka.

Pokud budou platit pøedbìžné dohody, osobní automobilová 

doprava a veøejná doprava BUS bude vedena pøes Únìtice, 

nákladní doprava pøes Velké Pøílepy. I tak èeká naše sousední 

Únìtice dopravní horror, nebo• silnièka pøes tuto ves je 

kapacitnì nastavena na nepoèetnou místní dopravu, nikoliv na 

kompletní propojení již sedmitisícových Roztok s Prahou.

Proto jsme také spoleènì (Roztoky a Únìtice) dali razantnì 

najevo, že akci je možné spustit jen pøi splnìní urèitých 

dopravnì bezpeènostních opatøení na objízdné trase, zejména na 

køižovatce silnic u Horomìøic. Objížïka bude peèlivì 

monitorována Policií ÈR (doufejme) i naší mìstskou policií, 

které dalo zastupitelstvo souhlas s rozšíøením výkonu služby i na 

katastr sousedních Únìtic. Objížïka bude mít dopad i na 

veøejnou dopravu. Doufáme, že vzniknou nìkteré nové zastávky 

na objízdné trase, aby autobusy neprojíždìly šestikilometrovým 

úsekem mezi rozcestím na Suchdol a rozcestím do Žalova jak 

pøes frontovou linii.

Tìch otazníkù kolem celé akce je více, a øekl bych, až pøíliš 

mnoho. Je evidentnì velmi špatnì organizaènì pøipravena. MÈ 

Praha 6 a magistrát jako by spolu vùbec nekomunikovaly. Vìci se 

zaèaly øešit, jak se ukázalo na posledním jednání 2. 3. 2006, až po 

protestním dopise mìsta Roztoky. Akce nebyla projednána nejen 

s dotèenými obcemi (vèetnì MÈ Praha-Suchdol), ale ani 

s magistrátem, s KÚ Støedoèeského kraje, s MÚ Èernošice, 

ani s Ropidem. Ten se nyní napø. ptá, kdo bude náklady na 

objížïku finanènì kompenzovat. Také je oprávnìná obava, 

že otevøení objížïky pøes již znaènì poškozenou silnici z Roztok 

pøes Únìtice na Suchdol, bude znamenat její totální a koneèné 

znièení, pokud nebude v pøedstihu opravena. (zejména výtluky 
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zprávy z radnice

po zimì a krajnice)... Z tohoto pohledu nás tedy neèeká nic moc 

pìkného. Mùže nás tìšit jen vidina nové silnice v Sedlci, po které 

bychom se mohli svést již poèátkem listopadu letošního roku.

Samostatným problémem je pak ještì výstavba pøeložky této 

silnice na katastru Roztok. V listopadu loòského roku bylo 

zahájeno výbìrové øízení na dodavatele stavby a od té doby 

nastalo ticho po pìšinì. Požádal jsem o urychlení akce jak pana 

hejtmana, tak osobním dopisem pana ministra Šimonovského. 

O vývoji této causy vás budu informovat v pøíštím èísle - doufám, 

že již s pozitivním výhledem.

Stanislav Boloòský

Máte problém s hlodavci?

Ve schváleném rozpoètu na rok 2006 je mimo jiné vyèlenìna 

urèitá finanèní èástka na plošnou deratizaci mìsta. Do návrhu 

rozpoètu byla tato položka zaøazena na podnìt OŽP a doporuèena 

ke schválení komisí životního prostøedí i finanèním výborem. 

Pracovníci OŽP jsou si vìdomi, že v nìkterých místech ve mìstì 

je problém výskytu hlodavcù velmi aktuální, jinde jde o problém 

okrajový a jsou oblasti, kde se hlodavci témìø nevyskytují. 

Nejpostiženìjší oblastí se zdá být okolí kanalizaèních stok 

a nìkterých bytových domù v centru mìsta, kde je problém 

èásteènì øešen správci objektù nebo správcem vodovodních 

a kanalizaèních sítí ve mìstì, kteøí pravidelnì nechávají 

v nejpostiženìjších místech klást návnady proti hlodavcùm. 

Plánovaná plošná deratizace mìsta si však klade vyšší cíle, a to 

položit návnady v celém mìstì tam, kde se hlodavci skuteènì 

vyskytují. Je pøedpoklad, že takovým postupem dojde ke 

znaènému omezení populace hlodavcù ve velké ploše a tím 

ke snížení rizika jejich dalšího pøemnožení a vzniku následných 

škod. Bez spolupráce s obèany mìsta se však firma, která bude 

vybrána, neobejde. 

Ke zjištìní skuteèného stavu je nutné zejména ovìøit, kde 

se hlodavci vyskytují a v jaké míøe. Ke kladení návnad je 

nejvhodnìjší jarní období, takže nejpozdìji do konce bøezna 

musí být znám celkový rozsah akce a zahájen výbìr dodavatele. 

Žádáme proto obèany, aby nejpozdìji do 24.3. nahlásili výskyt 

hlodavcù ve svém bydlišti nebo jeho okolí na telefonní èíslo 

220 400 264 nebo e-mailovou adresu mu@roztoky.cz. Podle 

nahlášených poznatkù bude zhotoven plán plošné deratizace, 

o kterém budeme ètenáøe informovat v pøíštím èísle ODRAZu 

stejnì jako o jeho èasovém rozvrhu. Plošná deratizace bude 

provedena na náklady mìsta, pøedpokládá se však souèinnost 

jednotlivých vlastníkù objektù, kteøí by mìli umožnit vstup na 

pozemky a do objektù pracovníkùm odborné firmy za úèelem 

nakladení návnad a provedení následných kontrol. 

ing. Eva Krautová, OŽP

Co se dìje na skládce v Úholièkách

Mìstem se šuškandou zaèala šíøit fáma, že firma Regios a.s. 

provozující skládku v Úholièkách poèítá s vybudováním 

spalovny, protože skládka nebude brzy kapacitnì staèit. 

Abychom pøedešli podobným „zaruèeným“ zprávám, 

poinformovali jsme se pøímo u zdroje a výsledky zjištìní jsou 

následující: 

Životnost skládky komunálního odpadu je plánována do konce 

roku 2020.

O výstavbì spalovny v areálu skládky provozovatel neuvažuje.

Bylo zahájeno tzv. zjiš•ovací øízení k zámìru „Bioplynová 

stanice Úholièky“. Jedná se o zámìr vybudovat zaøízení na 

zpracování nízkorizikových bioodpadù z jatek, jídelen, 

supermarketù a tøídìné biosložky komunálního odpadu 

z domácností v areálu skládky Úholièky s kapacitou cca 15 tis. 

tun odpadù roènì. Nakládání s bioodpady je dùležitou souèástí 

odpadového hospodáøství obcí i podnikù a v souèasné dobì není 

k dispozici odpovídající zaøízení na jejich zpracování, takže tyto 

odpady konèí v lepším pøípadì v pražské spalovnì komunálního 

odpadu v Malešicích nebo jsou skládkovány s ostatním 

komunálním odpadem. Uvažovaná bioplynová stanice by mìla 

být místem legálního zpracování a využití bioodpadu, je 

navržena jako uzavøený výrobní proces, který se skládá ze 

vstupního objektu, kde bude probíhat dotøídìní a homogenizace 

materiálu, dále je zaøazen fermentor, ve kterém bude vznikat 

bioplyn, který bude po odsíøení sloužit jako palivo 

v kogeneraèních jednotkách, kde z nìj bude vyrábìna elektrická 

energie a souèasnì teplo. Celý proces má probíhat v uzavøených 

prostorách, takže by nemìlo docházet k únikùm pachových látek 

ani jinému zneèištìní. 

ing. Eva Krautová, OŽP

Pravidla pro umístìní reklamních poutaèù 

na stožáry veøejného osvìtlení, pøípadnì 

jiné objekty v majetku mìsta Roztoky

Základním pøedpokladem je uzavøení nájemní smlouvy 

s mìstem Roztoky a placení nájemného, které je stanoveno 

jednotnì ve výši 3500,- Kè roènì za umístìní jednoho poutaèe do 

velikosti 1 x 0,75 m na jednom stožáru VO, viz usnesení Rady 

è. 56-3/06. Za poutaèe pøekraèující tento rozmìr, pokud budou 

povoleny, bude výše nájemného projednána individuálnì. 

Nájemní smlouvy, které byly až do letošního roku uzavírány 

s Technickými službami mìsta, budou ponechány v platnosti. 

Avšak jakékoliv jiné døívìjší dohody, a• ústní nebo písemné, 

nezbavují ty, kdo mají na mìstském majetku umístìny reklamní 

poutaèe, povinnosti platit nájemné a uzavøít s mìstem nájemní 

smlouvu. 
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Právo rozhodnout o tom, na který sloup VO (èi jiné místo) je 

možné reklamní poutaèe umístit, si vyhrazuje mìsto. V zásadì 

nebude mìsto souhlasit s umístìním poutaèù na místa, kde již 

jsou, nebo se pøipravují k umístìní prvky orientaèního 

a informaèního systému mìsta, nebo na místa z jiného dùvodu 

nevhodná.

Nájemce provede instalaci reklamního poutaèe vlastními 

prostøedky, na své náklady a na své riziko, zpùsobem, který 

neomezí bìžné využívání komunikací a veøejných prostranství.

Obsahem reklamního poutaèe nesmí dojít k porušení platných 

zákonù a k ohrožení dobrých mravù. Poutaè také nesmí mít 

obsah, který by vzbuzoval obecný odpor, nebo jiným zpùsobem 

hyzdil mìsto.

Není pøípustné reklamní poutaèe dále pronajímat nebo jinak 

poskytovat dalším subjektùm. Musí sloužit pouze pro propagaci 

tìch, kteøí s mìstem Roztoky uzavøeli smlouvu.

Umís•ování reklamních poutaèù se prùbìžnì kontroluje. Pokud 

nebudou splnìny výše uvedené podmínky, budeme majitele, 

pokud ho dokážeme zjistit, na jejich dodržení upozoròovat. 

Pokud majitel poutaèe tyto podmínky nesplní nebo poutaè po 

výzvì neodstraní, pøípadnì nebude-li majitel zjistitelný, budou 

takové poutaèe bez náhrady odstranìny.

Ing. Jiøí Sovina

Høbitov na Levém Hradci

Pod slovem høbitov si nìkdo pøedstavuje místo smutné, ponuré, 

jiný zase místo tiché, opøedené vzpomínkami na ty, kteøí nás 

opustili. V každém pøípadì však høbitov ( jakýkoliv) je místo 

dùstojné a zaslouží si, aby nejen ti, kteøí tam mají hroby svých 

drahých, ale i správce  høbitova udržovali hrobová místa, cesty 

i zeleò tam rostoucí v poøádku. 

U nás v Roztokách se høbitov nachází v krásném prostøedí 

Národní kulturní památky Levý Hradec, dýchá historií našich 

pøedkù a to nejen tìch nejbližších, ale i tìch historických, kteøí 

byli zakladateli naší státnosti i køes•anství v Èechách. A z dùvodu 

této vyjímeènosti je povinnost vìnovat se tomuto místu zvláštì 

citlivì, nebo• kdo tam prochází, nasaje urèitou atmosféru, která 

ho povznese tzv. øeèeno „do jiných dimenzí vnímání tohoto místa 

i svìta“, tato lokalita má své génius loci.

Svùj velký význam na høbitovech obecnì má i vzrostlá zeleò, 

která obohacuje dané území o pohledovou kulisu, o stín pøi 

velkých vedrech, obohacuje toto území o vnìjší život (kvìty 

stromù, hnízdìní ptactva a jejich zpìv atd.). Mnohdy procházka 

na upraveném a dobøe architektonicky utváøeném høbitovì 

pùsobí i jako procházka parkem.

Na levohradeckém høbitovì a jeho nejbližším okolí roste mnoho 

druhù døevin - thuje, javory, jírovce, lípy atd., rùzného stáøí, 

velikosti a v rozdílném zdravotním stavu.

Ponìvadž se na odbor životního prostøedí obrací nìkteøí obèané, 

kterým koøeny stromù narušují hrob nebo stabilitu pomníku, 

zajistil odbor životního prostøedí, plnì si vìdom složitosti 

situace v rozhodování o pøípadném povolení kácení, odborný 

dendrologický prùzkum a rozbor stavu stromù rostoucích na 

høbitovì a jeho pøilehlém okolí (možnost nahlédnutí do posudku 

na odboru ŽP MìÚ Roztoky).

Z celkových výsledkù vyplývá, že bylo hodnoceno 376 ks stromù 

pøedevším z hlediska zdravotního stavu, vitality, stability (odhad 

možného ohrožení provozní bezpeènosti jedincù, tj.odolnost 

proti zlomu, vyvrácení, viditelné narušení koøenového systému, 

defekty koruny) a perspektivy jedincù (dlouhodobì perspektivní 

nad 10 let, krátkodobì perspektivní-odhadovaná doba dožití do 

10 let a neperspektivní).

Souèasnì byla navržena technologie ošetøení stromù a stanovena 

naléhavost realizace zásahu.

Høbitov se v minulosti bohužel nevytváøel dle nìjakého 

architektonického návrhu. Rozložení hrobových míst vznikalo 

pravdìpodobnì nahodile, bez jakéhokoliv øádu. Urnové hroby 

vedle hrobù velkých, nìkteré stromy vyrostly z náletu semen, 

nìkteré kdosi vysadil, aniž by vyhodnotil, jak budou velké za 

mnoho let. S tím souvisí i skuteènost, že èím vìtší koruna, tím 

rozložitìjší koøenový systém. Dnes je velmi obtížné a složité 

napravovat chyby minulosti.

Proto alespoò v rámci péèe o zeleò na høbitovì chceme postupnì 

øešit stávající stav tím, že právì na základì odbornì 

zpracovaného rozboru stavu stromù bude postupnì provádìna 

údržba stávajících døevin tak, aby jich co nejvíce zùstalo ve 

funkèním a bezpeèném stavu. Bude se provádìt redukèní øez, 

zdravotní øez, tvarovací øez. Dojde ale urèitì i ke kácení, at¡ už 

z dùvodu infekce kmene houbami, tvorby dutin, rozvolnìní 

nìkterých skupin thùjí, poškození a narušení hrobních míst atp. 

Nìkteré èinnosti se budou provádìt v období vegetaèního klidu, 

jiné i v prùbìhu vegetace. Jedná se o údržbu prùbìžnou 

a dlouhodobou, jako ostatnì všechny práce v pøírodì. Stromy 

jsou živé organismy, rostou, vyvíjí se a pokud nám mají trochu 

sloužit z hlediska estetiky, i zachování rázu daného místa, je 

práce s nimi trvalá. Urèitì také, po peèlivé úvaze a konzultaci 

s odborníky architekty, bude navržena nová, doplòující výsadba 

takových døevin, které v dané lokalitì budou mít své trvalé místo. 

Proto žádáme všechny obèany, aby mimo své hroby 

samovolnì na høbitovì nic nevysazovali. Podle Obecnì 

závazné vyhlášky è. 1/2003 (Øád veøejného pohøebištì 

v Roztokách) „Návštìvníci nejsou oprávnìni provádìt jakékoliv 

zásahy do zelenì vysazené provozovatelem pohøebištì, vèetnì 

nové výsadby, bez jeho souhlasu.“

Každý nájemce hrobového místa má ve smlouvì o nájmu 

hrobového místa v èásti VI. -povinnosti nájemce mimo jiné 

uvedeno: Zajistit, aby plocha hrobového místa nezarùstala 

zprávy z radnice
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nevhodným porostem narušujícím estetický vzhled 

pohøebištì……, dále „Do veøejné zelenì na pohøebišti, vèetnì 

výsadby nové zelenì zasahovat pouze se souhlasem 

pronajímatele, který mùže ve svém souhlasu stanovit podmínky 

výsadby a regulace veøejné zelenì“.

Provozovatelem pohøebištì na Levém Hradci je Mìsto Roztoky, 

odbor správní, o zeleò peèuje odbor životního prostøedí.

Budeme jistì všichni rádi, když Levý Hradec jako významnou 

národní kulturní památku i s pøilehlým høbitovem zachováme 

také dalším generacím se vším, co k ní patøí.

Ing. O. Veselá, odbor ŽP

    

Komerèní banka otevírá

Na stavbì polyfunkèních domù v sektoru B v mìsíci únoru 

probíhaly a v následujících mìsících budou pokraèovat práce, 

které zùstávají oku kolemjdoucích skryty. Uvnitø objektù však 

panuje èilý stavební ruch. Jsou provádìny omítky, vnitøní 

instalace, osazování dveøních zárubní a lití podlah. Jediná zmìna 

pozorovatelná zvnìjšku je osazení posuvných vstupních dveøí do 

prodejny Albert.

Naopak výstavba Kongresového centra a její postup je velmi 

zøetelnì vidìt. V souèasné dobì je tøeba dívat se dolù na stále se 

prohlubující stavební jámu pro dvì podzemní podlaží, 

v následujících mìsících bude monolitická stavba rychle rùst do 

výše.

V souvislosti s výstavbou Kongresového centra a dokonèením 

sektoru B v letošním roce znovu upozoròujeme obèany na 

nezbytná omezení v prostoru Tyršova námìstí. Do dokonèení 

stavby kongresového centra (listopad 2006) bude uzavøen 

chodník u Masarykovy ulice a celá ulice Nerudova, kde je 

zøízeno zaøízení staveništì. (Místo bylo zvoleno s ohledem na to, 

aby mohl na podzim být dokonèen centrální 

prostor Tyršova námìstí.)

Do konce tohoto mìsíce bude dotìžena zemina ze 

stavební jámy, a tím skonèí nejvìtší zneèiš•ování 

pøilehlých komunikací. V této souvislosti je tøeba 

podotknout, že firma Prùmstav, která je 

dodavatelem stavby pro Trigemu s.r.o., 

komunikace peèlivì a prùbìžnì èistí.

Vzhledem k èastým dotazùm obèanù, zejména 

novì pøistìhovaných, znovu pøipomínáme 

pracovní rozèlenìní prostoru Tyršova námìstí, 

které pøi prezentaci zástavby námìstí používáme.

Sektor A je oblast již hotová, obsahuje obchody 

od vinotéky pøes potraviny Oáza až po Èeskou 

spoøitelnu na Lidické ulici.

V souèasné dobì se staví v sektoru B. Oznaèení B1 nese 

Kongresové centrum, B2 je polyfunkèní dùm podle ulice 

Nerudovy, B3 je dùm s prodejnou Albert v pøízemí, konèící proti 

výjezdu ze serpentiny.

Jako sektor C je oznaèena oblast, kde se nyní nalézá autobusová 

zastávka smìrem do Prahy, trafika a bistro Pohoda.

K významným zmìnám dochází i ve struktuøe obchodù 

v sektoru A. Nejpozdìji na zaèátku dubna bude otevøena 

poboèka Komerèní banky. Stavební práce jsou prakticky 

dokonèeny a zbývá vybavit interiér.

Druhou zmìnou je nahrazení obchodu s textilem v sousedství 

vinotéky za prodejnu s domácími potøebami (bytové doplòky, 

papírnictví, dìtské a kojenecké zboží).

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

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

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

co se staví ve mìstì.

Dnù otevøených dveøí chystáme letos více, ten nejbližší je na 

øadì opìt v sobotu 18. bøezna od 10 do 16 hodin.

Další informace o projektu dostavby námìstí a o postupu 

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

na Tyršovì námìstí. Projekci prezentace na plazmovém 

televizoru ve výloze nám ovšem ukonèil neznámý poberta. 

Vlastní prodej bytù a nebytových prostor probíhá v kanceláøi 

v Obecním domì v Praze 1. K 28. únoru 2006 bylo v sektoru B 

prodáno 59 % všech bytù.

Podrobnìjší informace o projektu, výstavbì a prodeji mùžete 

také získat pøi osobní návštìvì v naší kanceláøi na Tyršovì 

námìstí v úøedních hodinách.

Ing. Hugo Jandl

vedoucí projektu koordinace zástavby Tyršova nám., Roztoky

i n f o r m u j e

Stavební jáma Kongresového centra Roztoky

zprávy z radnice
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Zápis do prvních tøíd

7. a 9. února probìhl na roztocké škole zápis do prvních tøíd. 

O zápis se zajímali i žáci souèasné 2. tøídy, když zjistili, že zápis 

bude právì v jejich tøídì. Asi se už tìšili na své nové spolužáky. 

Aby to „ti noví“ mìli hezké, s velkou chutí pomáhali pøi výzdobì 

tøídy a nejen to. Vyrobili i celou øadu pìkných pomùcek a malých 

dáreèkù.

A tak se není co divit, že už první dojem všech pøíchozích, tìch 

malých „hlavních aktérù“ i jejich rodièù èi prarodièù byl velmi 

dobrý. A pøíjemná atmosféra trvala celou dobu.

Letos se nikdo nebál, veškerý ostych z prostøedí školy a z první 

životní „velké neznámé“ nechali budoucí školáèci venku. Bez 

problémù zpívali, pøednášeli, øada z nich si pamatovala i datum 

svého narození, což vždy nebývá.

Také barvy nedìlaly problémy. Nìkteøí se trochu zapotili 

u grafomotorických schopností a matematické pøedstavivosti. 

Ale to vùbec nevadí, to se urèitì ve škole zvládne.

Po „tvrdé“ práci si každý na závìr vybral malý dárek od svých 

starších „kolegù“ a od paní uèitelky dostali i sladkosti. Takže se 

jim to nakonec velmi líbilo a klidnì by šli k zápisu znovu.

A spokojeni nebyli jenom ti malí. Velmi spokojené byly i paní 

uèitelky. Od rodièù se jim dostala øada pochval a uznání. „My 

jsme byli na zápisu v Praze a to se s vašim zápisem nedá srovnat. 

Tady je to pøíjemné, rodinné prostøedí, perfektní a milý pøístup“, 

øíkali jedni. „Jinde to je vyloženì formální, že jste rádi, když 

mùžete rychle odejít. Od vás se nám ani dìtem, ani nechtìlo“, 

øíkali další.

Prostì roztocká škola, minimálnì první stupeò, má úroveò. A to 

nás všechny moc tìší!!

Lenka Rosièová

Hrdlièkovo muzeum èlovìka

Výuka pøírodopisu na 2. stupni již pár let probíhá nejen ve 

školních lavicích, ale i mimo nì. Na poøady o zvíøatech, 

rostlinách èi minerálech využíváme ZOO, botanickou zahradu, 

Toulcùv dvùr a Národní muzeum v Praze. Ale kam vycestovat 

s osmáky, kteøí se uèí biologii èlovìka?

Letos poprvé jsme vyzkoušeli Hrdlièkovo muzeum èlovìka, 

které sídlí v budovì Pøírodovìdecké fakulty UK. Muzeum je 

rozlohou sice miniaturní, avšak jsou zde umístìny pøibližnì ètyøi 

tisíce exponátù, z nichž øada je unikátních.

Vystavené exponáty nám umožní seznámit se s evoluèním 

vývojem èlovìka - na jednotlivých lebkách a kostrách primátù, 

lze dokladovat rozdíly mezi stavbou kostry èlovìka a jeho 

vývojovì nejbližšími pøíbuznými - lidoopy. Mezi nejvzácnìjší 

exponáty patøí kompletní 160 cm vysoká kostra gorilího samce 

s viditelnými následky zhojených zranìní. V èásti vìnované 

ontogenetickému vývoji jsou umístìny kostry rùznì starých 

plodù, novorozencù a kojencù, dokumentující vývoj kostry 

a zejména lebky.

Veøejnosti jsou zpøístupnìny 3500 let staré mumie tøí 

staroegyptských stavitelù pyramid vèetnì ukázek pohøebních 

darù, vkládaných do hrobek. Ve sbírce se dále nachází ukázky 

umìlé deformace lebek èi trepanované lebky ze svìtových 

i èeských naleziš• z období neolitu, které jsou svìdectvím 

lékaøského zákroku s použitím kamenných nástrojù.

Každou skupinu provází školený lektor a velmi zajímavý výklad 

trvá hodinu až hodinu a pùl.

B. Valiová

Návštìva Národního muzea (16. 2. 2006).

Bylo, nebylo jedno národní muzeum. Byla jedna hodná tøída a ta 

mìla za paní uèitelku Rosièovou Lenku. A ta tøída tam byla ètyøi 

hodiny. A ti žáci si tam prohlíželi stará zvíøata. A staré lodì 

a zkamenìliny a kostru velryby, to jste ještì nevidìli jak byla 

velká, mamutí hlavu. A mìli jsme strach, že ta hlava spadne na 

nás. Ale nespadla. A šli jsme dál na divoké ptáky.

A pak jsme se šli kouknout na nosorožce. A pak jsme se šli koukat 

na telku (výstava Média v Národním muzeu. Historie médií 

v naší republice. Žáci si mohli zahrát na redaktory, na hlasatele 

poèasí a pøitom se mohli vidìt na obrazovkách. Vraceli jsme se 

tam tøikrát a pak jsme se museli doslova odtrhnout, abychom šli 

i na jiné exponáty. Pozn. tø.uè.)

A pak jsme si šli nìco koupit. A to byl konec. Byli jsme utahaní 

jako konì.

Za 2. A zapsali Michal Roškot a Lukáš Maršík

 (pouze gramaticky upraveno)

Modrý den ve 2. A (17. 2. 2006)

Naše tøída byla jako jedno velké modré moøe. Pøišli jsme všichni 

v modrém a vyrobili jsme si ryby, medúzy, delfíny, …

Julie Vaculínová napsala pohádku O malém delfínku.

Byl jednou jeden delfínek. Se svou rodinou delfínù bydlel 

v moøi, to se ví, že každá rodina delfínù bydlí v moøi. A jednou 

spadlo modré pero do moøe a ten delfínek ho chytil. A pak ještì 

jednou spadl kousek modrého papíru a zase ho delfínek 

zachránil. A pak spadl taky krásný modrý zvoneèek, delfínek ho 

našel, na ten modrý zvoneèek zazvonil a to byl konec pohádky!

Ve tøídì jsme si udìlali výstavku modrého moøe a vypravovali 

jsme si o životì v moøích.

Lenka Rosièová

školní okénko
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ZE ŽIVOTA VE MÌSTÌ

Kapitoly z novodobých dìjin Roztok 

a Žalova IV: 
Od obce k mìstysu, rozvoj samostatných obcí 

Roztok a Žalova (2. èást)

Pøedstavenstvo obce muselo zajistit øadu správních èinností, 

vydat potøebná naøízení a vyhlášky.Tak byl k zajištìní 

bezpeènosti a poøádku již v r. 1874 vydán „Polní øád policejní“ 

(vymezoval i postihy - trest do výše 40 zlatých nebo až 8 dní 

vìzení), který byl v r. 1927 nahrazen „Policejním øádem mìstyse 

Roztoky u Prahy“. Dohled nad poøádkem ve mìstì vykonával 

obecní strážník s honosným titulem „Policejní revizor“. Již 

v r. 1871 si obec podle pokynù okresního hejtmanství poøídila 

základní hasièské vybavení, které pøevzal Místní sbor 

dobrovolných hasièù, založený 27.4. 1881. 

Samostatná obec byla povinna podle tehdejších zásad zajistit - 

øeèeno dnešními slovy -nezbytnou obèanskou vybavenost. Tak 

vedle školní budovy byla postavena fara, po r. 1866 z obecní 

sýpky pøestavìný a v r. 1867 vysvìcený kostel sv. Jana Køtitele 

(vybavený v r. 1884 novými varhanami). Je tøeba souèasnì 

uvést, že v r. 1868 byl pøijat zákon è. 49, který v celém Rakousku 

zrovnoprávnil nekatolické církve, øešil vystoupení z církve 

a bezvìrectví obèanù (po jeho pøijetí jsou pøi dalších sèítáních 

lidu v Roztokách registrováni jak obèané vyznání evangelického 

a židovského, tak bezvìrci. K roku 1890 je zmiòována židovská 

modlitebna v èp. 72).

Veøejné osvìtlení obce bylo øešeno osazením petrolejových 

luceren na køižovatkách ulic a dalších dùležitých místech (k roku 

1890 je zaznamenána žádost obyvatel Kroupky, hostinských 

a obchodníkù o zvýšení poètu luceren, nabídka na pøechod na 

plynové osvìtlení z bombièek). V r. 1887 obecní zastupitelstvo 

posuzovalo a pøijalo zámìr vybudovat obecní vodovod; první 

vlaš•ovkou byla v r. 1889 výstavba vodovodu od Havírny k èp. 

6. Vzhledem k havarijnímu stavu a nedostateèné kapacitì obecní 

pastoušky bylo v r. 1892 jednáno o stavbì nového chudobince, 

k jeho výstavbì však došlo až v r. 1904. V r. 1893 podala obec 

žádost o povolení zøídit samostatný høbitov; žádost byla 

okresním hejtmanstvím zamítnuta.

Nároèným úkolem v tehdejších podmínkách byla péèe 

o hygienu, zdraví a životní prostøedí. Jak již bylo uvedeno, do 

r. 1896 nemìly Roztoky svého stálého lékaøe. Podle archivních 

pramenù se ani Roztoky nevyhnuly rozsáhlým infekèním 

onemocnìním. V r. 1872 to byla zaznamenána úplavice, v r. 1873 

cholera a neštovice, v dalších létech jednotlivá onemocnìní 

tyfem, morem, tetanem a další ménì závažná onemocnìní. 

Obecní zastupitelstvo se snažilo èelit tìmto problémùm 
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výstavbou veøejných studní k zajištìní nezávadné pitné vody, 

naøízením o výstavbì septikù na odpadní vody a zakoupením 

obecní voznice na odvoz fekálií ze žump, vyèlenìním objektu 

jako izolace pro obèany s infekèním onemocnìním, zøízením 

obecní pohodnice, podporou výstavby a provozu øíèních letních 

lázní, zøízením funkce obecního metaøe a poøízením 

postøikovacího vozu na ulice a zeleò.

V r. 1890 byly v dotazníku o zdravotnických zaøízeních obce 

uvádìny pro okresní hejtmanství tyto údaje: zásobování vodou 

ze studní; kanalizace není, pro odpadní vody a fekálie žumpy 

s vyvážením obecní voznicí; úklid obce metaøem; vyvážení 

smetí obèané sami na urèenou skládku; nemocnice není, pouze 

objekt pro izolaci nemocných; tržnice není; jatky jedny 

soukromé; láznì pouze letní øíèní soukromé; škola pouze 

obecná; høbitov v Žalovì.

Pro dokreslení tehdejších životních podmínek je tøeba 

pøipomenout, že ve vìtšinì obývaných domù se topilo døevem 

v jedné místnosti, v jednìch kamnech, nìkde ještì v otevøeném 

ohništi, svítilo se louèemi, majetnìjší svíèkami, pozdìji 

petrolejovými lampami. 

Pøedstavenstvo obce zajiš•ovalo v okruhu své pùsobnosti 

i pøechod na metrickou soustavu délek a ploch, stanovený 

zákonem è. 16 z 23.7. 1871 (byly tím zrušeny dosud platné míry 

jako sáhy, stopy, palce, lokte, jitra, atd.), obdobnì v r. 1897 

zavedení dekadického systému mìny, kdy zlatky a krejcary byly 

nahrazeny korunami a haléøi. Obec se zøejmì podílela i na 

realizaci zákona è. 83 z 23.5. 1883, který požadoval pøi revizi 

zápisu majetkù do pozemkových knih (vedených od vydání 

tohoto zákona soudy) podrobnou revizi skuteèných vlastnických 

vztahù a pøi zakládání katastrálních úøadù ministerstva financí 

podrobnou revizi skuteèných hranic nemovitostí a aktualizaci 

katastrálních map.

Tak jako dnes pøedstavenstvo (zastupitelstvo) obce hospodaøilo 

s rozpoètem obce. Pøíjmy obce byly tvoøeny pøedevším dávkami 

a poplatky, pozdìji též danìmi, a na základì odùvodnìných 

potøeb obce pøíspìvky vyšších orgánù státní správy. Od 

osamostatnìní Roztok v r. 1867 musela obec každoroènì 

pøedkládat okresnímu hejtmanství výkaz o hospodaøení obce 

i žádosti o povolení pøirážek k dávkám a poplatkùm. 

Pøipomeòme si znovu, že obce mìly po schválení okresem 

pøiznáno právo stanovit pro všechny obèany v povolené výši 

pøirážky k nìkterým dávkám a poplatkùm. Tyto pøirážky byly 

povolovány na pøesnì vymezený úèel a toto využití bylo 

kontrolováno. Pøirážky byly vesmìs využívány na úhradu dluhu 

obce, na krytí provozních nákladù napø. školy, na krytí nákladù 

výstavby veøejnì prospìšných objektù a komunikací.

Je tøeba øíci, že druhy a systémy dávek a poplatkù (pozdìji daní) 

se vyvíjely. Jako první jsou uvádìny dávky z nápojù („pivní 

krejcar“), dávky èinžovní (o využití jejich výtìžku viz dále), 

poplatky høbitovní a hudební. K nim postupnì pøibyly dávky 

stavební (investièní), z pøechodného ubytování, ze psù, poplatky 

za propùjèení domovského práva, za hry v karty, za úøední 

výkon, za používání veøejného statku.

Pro ilustraci nìkteré archivní údaje o podmínkách a opatøeních 

hospodaøení obce:

V r. 1879 platilo dávku z nápojù 11 plátcù - šenkýøù, ve výši 1 zl. 

50 kr. až 200 zlatých roènì.

Z výtìžku dávky èinžovní se v obci hradilo (údaje z r. 1889):

Èištìní a úprava obecních cest a chodníkù 252 zl.

Úprava zelenì-stromù a kvìtin 120 zl.

Zimní posyp ulic a chodníkù   20 zl.

Jarní úprava veøejných ploch, výsadba 230 zl.

Nákup a opravy náøadí     2 zl 18 kr.

V r. 1896 je uvádìn roèní výtìžek z této dávky ve výši 838 zl. 

48 kr.

K roku 1893 byla zpracována a archivována následující 

statistika prùmìrné výše pøirážek v jednotlivých létech:

Tato možnost a právo obcí stanovit pøirážky byla zachována i po 

roce 1918 v Republice Èeskoslovenské, a to jako pøirážky 

k daním. Napøíklad v r. 1935, kdy Roztoky splácely pùjèku na 

stavbu nové školy, byly mìstysu povoleny pøirážky k dani 

èinžovní 117 %, k ostatním daním 200 %.

Tak jako v celých Èechách i v Roztokách zapustilo koøeny široké 

hnutí proti rakouskému národnostnímu útlaku, vedoucí 

k zakládání nadací a podpùrných spolkù k ochranì èeské øeèi 

a národa, k ochranì a propagaci národních tradic. V tomto duchu 

byly v Roztokách mezi obèany organizovány vlastenecké 

sbírky, napø. v r. 1880 na Národní jednotu Severoèeskou, 

v r. 1881 a r. 1918 na Národní divadlo. Živnostníci a podnikatelé 

rovnìž pøispívali na národní profesní komory, napø. komoru 

obchodní, komoru øemeslnou, apod., které podporovaly rozvoj 

a uplatnìní produkce èeských firem na rozvíjejícím se 

evropském trhu.

Páteøí rozvoje Roztok a okolních obcí byl rozvoj 

a zdokonalování dopravních podmínek. Jen zèásti byly dopravní 

stavby realizovány vyššími orgány nebo podnikateli, podstatná 

èást místních dopravních staveb musela být øízena a financována 

obcí. Svìdèí o tom následující struèný výèet.

V r. 1867 vybudovaly rakouské dráhy druhou kolej v úseku 

Praha-Kralupy. V roce 1885 byla zahájena pravidelná øíèní 
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nákladní doprava Praha-Litomìøice. V Roztokách bylo 

Pražskou paroplavební spoleèností vybudováno nákladní 

pøístavištì. V r. 1889 vybudoval pan Pohl vorové pøístavištì 

a poøíèní prodej døeva.

Vzhledem k rostoucímu významu paroplavby se stal aktuálním 

úkol regulace toku a zajištìní celoroèní splavnosti Vltavy mezi 

Prahou a Mìlníkem. První jednání za úèasti roztockých zástupcù 

je zaznamenáno již v r. 1873. Bezprostøední projektová, územní 

a majetkoprávní pøíprava regulace øeky byla zahájena v r. 1889. 

Roztoky pøi projednávání projektu požadovaly, aby zde bylo 

vybudováno trvalé pøístavištì a náplavka. Podrobné údaje 

o výstavbì jezu a zdymadla v Roztokách a tím vyvolaných 

zmìnách toku øeky a jejího okolí budou uvedeny v následující 

kapitole.

Rostoucí využívání železnice pro osobní i nákladní dopravu 

obèany okolních pravobøežních obcí si vynutilo vznik stálých 

øíèních pøívozù schválených vodoprávními orgány. Tak jsou 

zaznamenány pramicové pøívozy Roztoky - Brnky p. Hrubého, 

Roztoky - Klecany p. Srby, Žalov - Husinec p. Ledera, Žalov - 

Øež p. Vrby. Prámový nákladní pøívoz roztocko-klecanský 

(p. Fafka) byl povolen až v r. 1922. 

Péèí a za peníze okresu byl v r. 1884 nahrazen pùvodní døevìný 

most pøes Únìtický potok u Braunerova mlýna mostem 

ocelovým, který sloužil až do r. 1985 !!. Stavba si vyžádala 2 655 

zlatých, z toho pøispìly Roztoky 150 zl..

Roztoky ze svých prostøedkù, s výjimeènou finanèní pomocí 

vyšších státních orgánù, realizovaly tyto dopravní stavby: 

§ 1869 nová cesta pro povozy a to od „Havírny“ do horních 

Roztok (pøíkrá úvozová cesta v místì dnešních schodù, 

vyžadující èasto u tìžších nákladù pøípøež);

§ 1882 jednání a od r. 1886 spolu se Žalovem podíl na výstavbì 

silnice do Velkých Pøílep; 

§ 1886 schválen rozpoèet a do r. 1889 realizována stavba 

roztocké serpentiny tak, jak ji známe dodnes, nákladem 

16 519 zlatých (na žádost obce pøispìl okres na úhradu dluhu, 

zemská podpora nepøiznána);

V r. 1886 na Roztoky vznesen požadavek na úpravu cest do 

Suchdola a Únìtic; s ohledem na finanèní situaci obce byl 

odmítnut.

Vedle potøebných dopravních staveb byla roztocká obec nucena 

se zabývat i nereálnými vizemi, jako návrhem na zøízení 

elektrické dráhy Praha - Roztoky (1898), návrhem na 

vybudování úzkokolejné železnice podél silnice Roztoky - Velké 

Pøílepy (1899).

Jak již bylo uvedeno, Roztoky pøitahovaly zájem podnikatelù, 

vedoucí k výstavbì a provozu prùmyslových výroben, drobných 

provozoven.a živností. Nejvýznaènìjšími z nich byly:

Ø tak zvaný Moldavský mlýn (èp. 53, od r. 1949 Penicilinka), 

údajnì založený již v r. 1498, v nìmž je zmiòována 

v r. 1860 textilka, od r. 1870 lisovna øepkového oleje, po 

r. 1890 rùzná øemeslná výroba. 

Ø Kolem r. 1870 založená Felklova továrna v Nádražní ulici, 

dnes zrušená (lidovì zvaná koulovna), zamìøená na výrobu 

uèebních pomùcek, pøedevším globusù, planetárií 

a obdobných astronomických pomùcek, map. Továrna, 

jediná tohoto druhu v rakouském mocnáøství, proslula 

svou produkcí, která byla exportována do Evropy i zámoøí.

Ø po r. 1880 továrna na vyluhování døeva a výrobu barev 

firmy Össinger v èp. 23 v Nádražní ulici, po r. 1945 sklad 

Penicilinky, nyní objekt firmy Pohl (již tehdy Össingerova 

továrna zamoøovala Roztoky natolik zápachem, že muselo 

pøedstavenstvo obce ráznì zakroèit).

Ø v r. 1873 zmiòovaná komorová cihelna p. Ledera v Tichém 

údolí.

Ø pivovar v areálu velkostatku, provozovaný pivovarníkem 

p. Emingerem.

Vedle prùmyslových provozù a výroben pøibývaly v Roztokách 

i živnosti a øemeslnické dílny. Archivní prameny uvádìjí k roku 

1880 v Roztokách tyto živnosti: pekaø, špeditér, hostinský, 

prodej uhlí, zlatotepec, pivovarník, mlékaø, sklenáø, øezník, 

vinárník, hokynáø, trafikant, povozník, pøevozník, kominík, 

zahradník, pletaø, holiè, hodináø, prodejny potravin, výèepy, 

kamenolom. Øemesla: tesaø, obuvník, studnaø, krejèí, zámeèník, 

pokrývaè, truhláø, zedník, kováø, koláø, kameník. Tím vším 

posilovaly Roztoky své postavení jako støediskové obce, 

zatímco v okolních obcích nadále pøevažovala orientace na 

zemìdìlství. 

Tak jak se rozvíjely Roztoky jako samostatná obec a rostl poèet 

jejích obyvatel, vznikaly a rozvíjely svoji èinnost zájmové 

organizace a sdružení. Historické prameny uvádìjí, že již 

v r. 1869 zahájila svoji èinnost roztocká nedìlní škola, urèená ke 

zvýšení znalostí živnostníkù a øemeslníkù. V r. 1870 byly 

založeny ètenáøská beseda s knihovnou a pìvecký kroužek 

Náèrt øešení jezu a zdymadla u Roztok 
z úvodního projektu regulace Vltavy
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(zpoèátku se samostatnými sbory žen a mužù). Od r. 1871 

pùsobila v Roztokách Prùmyslová beseda jako zájmové 

sdružení živnostníkù, øemeslníkù a podnikatelù, která v r. 1881 

volila své zástupce do Pražské komory obchodní a živnostní. 

Jako samostatná zájmová organizace vznikla v r. 1883 

Øemeslnická beseda. Záhy se také vytvoøily z místních 

hudebníkù kapely známé brzy v širokém okolí; k roku 1880 jsou 

zmiòovány kapely Válkova a Holeèkova.

Sílící vlastenecké hnutí vedlo k myšlence založit sokolskou 

jednotu; tak v r. 1896 byla založena tìlovýchovná jednota Sokol 

Selc - Roztoky jako pøedchùdce v r. 1906 založené samostatné 

sokolské jednoty Roztoky.

Život obce poznamenala mohutná letní povodeò v r. 1890. Podle 

svìdectví kroniky muselo být evakuováno 16 rodin, povodeò 

zatopila dùm Hrubých, Hladkých, hostinec Majerùv 

a Èáslavského, zámek a statek, Braunerùv mlýn a èásteènì 

i Felkovu „koulovnu“. Historie zaznamenává, že kromì jarní 

ledové povodnì v r. 1940 byly pohromou zpravidla povodnì 

letní. Tak tomu bylo v r. 1840, 1954 i pøi katastrofické povodni 

v r. 2002. 

Obavy obyvatel obce vyvolávala skuteènost, že pøes roztocké 

nádraží byly dováženy suroviny pro „Dynamitku“ V Podzámèí 

(v hlubokém údolí proti roztockým závorám) a z nádraží byla 

železnicí expedována její produkce (výbušniny a tøaskaviny). To 

vedlo obecní pøedstavenstvo k podání nìkolika, bohužel 

bezvýsledných, peticí a žádostí o zrušení tohoto pro okolí 

nebezpeèného provozu. Vývojem tøaskavin a poèinových 

prostøedkù se tato továrna - pozdìji výzkumný ústav - zabývala 

ještì v padesátých létech dvacátého století.

V roce 1890 bylo v Roztokách již 111 domù a žilo zde 964 

stálých obyvatel. Lze soudit, že to vedlo starostu Matìje 

Vošahlíka k myšlence navrhnout povýšení Roztok na mìstys. 

O jeho pøípravì k podání takovéhoto návrhu svìdèí archivní 

materiály obce, podle nichž bylo prùzkumem zjiš•ováno, které 

a jak veliké obce v okolí Prahy již statut mìstyse získaly. 

Archivní záznam uvádí výsledky tohoto 

prùzkumu: statut mìstyse již získaly 

Mníšek (204 domù, 1454 obyv.), Øevnice 

(111 domù, 741 obyv.), Dobøichovice (100 

domù, 699 obyv.), Štìchovice (84 domù, 

339 obyv.), Davle (86 domù, 640 obyv.).

Na schùzi obecního zastupitelstva dne 

12. bøezna 1892 pøedložil starosta Matìj 

Vošahlík návrh, aby byla podána 

„k trùnu Jeho Císaøského Královského 

Apoštolského Velièenstva Císaøe Fran-

tiška Josefa I.“ žádost o povýšení obce 

roztocké na mìstys. Návrh byl jednohlasnì 

pøijat a podpoøen.

Následnì deputace obce tvoøená starostou 

Matìjem Vošahlíkem a èlenem zastupi-

telstva JUDr. Vladimírem Braunerem 

seznámila okresního hejtmana s usnesením obecního 

zastupitelstva a získala jeho pøíslib podpory. Žádost byla 

25. kvìtna 1892 zaslána cestou okresního hejtmanství kabinetní 

kanceláøi císaøe ve Vídni. Kladné vyøízení doporuèily tehdejší 

Okresní výbor na Smíchovì, zemský výbor pro království 

Èeské, c.k. okresní hejtmanství Smíchov, c.k. místodržitelství 

pro království Èeské.

Rozhodnutím císaøe ze dne 14. bøezna 1893 byly Roztoky 

povýšeny na mìstys. Tímto povýšením (po jeho zveøejnìní ve 

výnosu ministerstva vnitra) Roztoky získaly øadu práv shodných 

s mìsty i øadu nových povinností. Za nejvýznamnìjší byla 

považována práva:

Ø vykonávati volby do okresního zastupitelstva, do zemského 

snìmu a do øíšské rady;

Ø jmenovati èestné obèany a obèany vùbec;

Ø stanoviti jména ulic a námìstí;

Ø konati výroèní a týdenní trhy;

Ø vybírati poplatky za mìš•anství, za pøíslušnost a jiné.

Pøi pøíležitosti povýšení obce roztocké na mìstys byl vydán 

pamìtní spis, v nìmž je mimo jiné vyjádøena dodnes nenaplnìná 

myšlenka, že „v pøípadì prohlášení velké Prahy a zøízení 

nanejvýš nutného severnì od Prahy ležícího obvodu budou 

Roztoky ustaveny za jeho støedisko, v nìmž budou umístìny 

správní úøady“. Aèkoliv Roztoky byly, jsou a i nadále budou 

nejvìtším sídlem na okrese Praha-západ, tato skuteènost nebyla 

zohlednìna pøi reorganizaci systému státní správy k 1. 1. 2003. 

Skupinová fotografie èlenù „Prùmyslové besedy Roztoky“ s jejich praporem
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Povýšením na mìstys zaèíná další období života a rozvoje 

Roztok, vrcholící v r. 1960 opìtovným spojením se Žalovem 

do jedné obce a v r. 1968 povýšením na mìsto.

ing. Zdenìk Karas

My pùjdeme do strání smìrem severním na Žižice. Vìtšina okolí 

bývá tady na Slánsku prosta lesù a není tomu jinak ani tady. 

Opustíme dole stojící stavení, krajina se otvírá k severu. Záhy se 

po levé ruce objevuje hoblík nejvyššího místa v okolí Provázku 

Na dosah Slaný

Dnes opìt mùžeme použít služeb vlaku. V Kralupech poèkáme 

na vlak na Slaný a Louny. Z vlaku vystoupíme ve Zvolenìvsi. 

Tady jsem marnì pátral po nìjakém køíži, kapli nebo zvonici. 

Když už jsme tady, tak se podívejme kolem. V jižní èásti obce na 

vrchu stojí kostel sv. Martina z roku 1352 a kousek odtud 

zanedbaný a neudržovaný zámek. Zjistil jsem všeobecnì, že jen 

výjimeènì bývá v obci kostel a kaple, tyto dvì stavby se obvykle 

vyluèují. Zdejší panstvo se v prùbìhu let znaènì støídalo. Po roce 

1824 tu byl velkovévoda Leopold II a pak František Josef I. 

V roce 1859 byl zøízen cukrovar, ten v roce 1922 vyhoøel a byl 

znovu postaven a zmodernizován. Dnes je uzavøen, ale v jeho 

areálu se usídlila ovocná palírna.

ze života ve mìstì

Faksimilní kopie oficiálního oznámení okresního hejtmana 
o povýšení Roztok na mìstys ze dne 22. dubna 1893



bøezen - strana 20

(301 m. n.m.) Blízká odboèka nám velí zamíøit doleva. Ještì 

v poli, na okraji silnice stojí uražený køíž.

Drnov obývá necelá stovka lidí, nejinak tomu bylo i v minulosti. 

Proto nás udiví, že je tu kaple a køížek. Ty jsou situovány do 

travnaté plochy porostlé tyèkovinou. Já bych sem, do toho 

vlhkého prostøedí nasadil šneky...V roce 1765 tu na dole Leopold 

(spíše jámì) místní sedláci kutali první uhlí na Slánsku. 

Teï udìláme pár krokù k severu, narazíme na remízek akátù, 

borovièek, bøízek a doubkù a jsme mezi nìkolika staveními 

Mlýnku.(stejnì jako Drnov je souèástí Žižic). Silnice tu konèí 

a pokraèuje jen cesta. Od Slaného sem protéká skrovný proud 

Èerveného potoka a už jsme ve Vítovì. Zde najdeme køížek 

z roku 1759 a kapli z roku 1849. Opìt u kaple je v hoøejší èásti 

výdu• pro zvon, je patrná u vìtšina zdejších staveb. Z Vítova 

jdeme po silnici è. 16 do Luníkova. Napravo odboèují dvì silnice 

do støediskové obce Žižice. Tam stojí socha sv. Prokopa 

z r. 1471. V obci je válcový mlýn u rybníka na Èerveném potoce 

a cihelna.

To v Luníkovì kousek odsud najdeme na návsi kapli. Je hezky 

opravená, nahoøe u zvonièky køížek padá, travou hodnì zarostlá. 

Pøes Žižice se odtud vrátíme do Zvolenìvsi.

Michal Janský

ze života ve mìstì
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Václav Král - èlovìk, tvùrce, uèitel

výstava pøedního designéra 

ve Støedoèeském muzeu v Roztokách

Tuto výstavu plánoval Václav Král ve 

spolupráci se Støedoèeským muzeem 

v Roztokách u Prahy ke svým 

sedmdesátým narozeninám. Osud mu to 

nedopøál a výstava se tak zmìnila 

v retrospektivní pøehlídku jeho 

celoživotní tvorby. 

Václav Král (27. 9. 1936 - 26. 10. 2005) 

se narodil v Ostravì a vìtšinu života 

prožil právì v Roztokách u Prahy.

Od dìtství rád kreslil a brzy se jeho 

zájem soustøedil na automobily 

a automobilové závody. V Mladé 

Boleslavi vystudoval Vyšší prùmy-

slovou školu automobilní a leteckou. 

Svùj první designérský návrh karoserie 

automobilu vytvoøil již v 18 letech pro 

karosárnu pana Tmìje. Po studiu pracoval až do zaèátku 60. let 

v automobilce Škoda. Jeho èinnost mìla široký zábìr i mimo 

automobilku. Známy jsou jeho prùhledové kresby automobilù 

v motoristických èasopisech 50. - 80. let (první skicu pro Svìt 

motorù nakreslil ve svých 16 letech). Stal se jedním ze 

zakladatelù podniku Metalex, který vyrábìl formule 

a autokrosové speciály. Pro své vlastní závodìní zkonstruoval 

a postavil pod znaèkou Baghira nìkolik autokrosových 

a silnièních speciálù (Buggy a Spider). Po skonèení své 

závodnické éry v 70. letech se vìnoval prùmyslovému designu. 

Dodnes se vyrábí a vyváží do svìta závodní autíèko pro mládež 

Havel Buggy. Mezi další práce patøí MTX Roadster na bázi 

Škody Favorit, midibus ZlinLiner, supersportovní Tatra MTX 

V8, modernizace T613 zvaná Tatra Prezident, sportovní Dioss 

Rebel a Innotech Mysterro ocenìný „Národní cenou za design 

1993“, Jawa Athena, spolupráce na konstrukci a designu 

závodních tahaèù Buggyra, nová Jawa 650 a replika první 

makety vozu Porsche 356 pro Nìmecké národní technické 

muzeum v Mnichovì. Jedním z posledních dìl je výtah 

v prostorách Národní galerie ve Veletržním paláci, který byl 

ohodnocen cenou „Vynikající design“. Více než 10 let pùsobil 

Václav Král jako pedagog na ÈVUT v Praze, kde vyuèoval 

design dopravních prostøedkù. Tvorbu svých studentù, kterým 

se intenzivnì vìnoval, pøedstavil i na výstavì Design dnes ve 

Støedoèeském muzeu v roce 2003. Od roku 2000 byl pøedsedou 

Asociace designérù Unie výtvarných umìlcù Èeské republiky. 

V roce 1994 natoèil Vladislav Kvasnièka s Václavem Králem 

dokument ze série Gen - Galerie elity národa.

Výstava se koná od 4. bøezna do 21. kvìtna dennì mimo pondìlí 

10 - 18 hodin a je doprovázena malou výtvarnou dílnou.

Táòa Pekárková

ze života ve mìstì
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zkusíte. Nìkterá hotová dílka si vezmete s sebou domù, nìkterá 

nabídneme na rùzných veøejných místech v Libèicích, kde by se 

z nich mohli tìšit i ostatní. Kurz bude probíhat v ateliéru 

sdružení Roztoè v pøízemí ZŠ v Libèicích v pátek odpoledne 

15.00-18.00 ve dnech 3.3., 17.3., 21.4., 12.5., 23.6. 

Lektorka: Dáša Caislová

Košíkáøství 

Jak se plete košík, ošatka, obaly na kvìtináè, jak rùzné se dá 

použít proutí a jak se s ním pracuje, to všechno se dozvíte na 

košíkových setkáních, která budou probíhat 1x mìsíènì 

v ateliéru sdružení Roztoè v Roztokách (budova školní 

jídelny vedle ZŠ 1.patro) 

o sobotách 14.00-17.30 ve dnech 11.3., 25.3., 22.4., 27.5., 23.9., 

21.10., 2.12.

Lektorka: Rùženka Paleèková.

Všechny kurzy jsou urèené zájemcùm starším 12 let, kteøí by 

rádi našli pracovní uplatnìní v praktickém oboru, nabízejí 

možnost seznámit se podrobnìji s vybraným øemeslem, získat 

potøebné praktické dovednosti a navázat kontakty usnadòující 

úspìšné vyhledání budoucího pracovního uplatnìní. 

Kurzy jsou pro dìti poskytovány zdarma, placený bude pouze 

ze života ve mìstì

 

ZPRÁVY ZE 

SDRUŽENÍ ROZTOÈ 

Celý únorový mìsíc jsme vìnovali 

pilným masopustním pøípravám, bez 

kterých by letošního tak vydaøeného 

Masopustu urèitì nebylo. Pøíprava 

a oprava tradièních masek, peèení 

koláèù, vaøení polévek, svolávání 

muzikantù, kejklíøù a medvìdáøù, výroba plakátù, rozesílání 

pozvánek a mnohé další, èasto neviditelné drobné èinnosti, na 

kterých se podílela velká spousta dobrovolníkù. Letošního 

Masopustu se i s jeho pøípravami zúèastnilo 5 amerických 

studentek, které u nás prostøednictvím Associtation for Cross-

culture Understanding pobývaly na nìkolikadenní stáži.

Tak mohli jste v prùvodu potkat nìkolik anglicky mluvících 

maškar rùzné pleti, které to pak veèer na zábavì v Únìticích 

pìknì roztáèely. Zprávu z jejich masopustní stáže si budete moct 

pøeèíst na našich www. v prùbìhu mìsíce bøezna. Více 

o probìhlém Masopustu a dalších našich plánovaných akcích 

najdete na dalších stránkách tohoto èísla Odrazu.

1.bøezna otevíráme nový cyklus Aranžování kvìtin pro 

zaèáteèníky. Více na www.aranzovani.webz.cz. Hlaste se na tel. 

724 082 350 Dáša Caislová nebo 776 053 502 Hanka Kaplanová. 

Tìšíme se na vás. 

Košíkáøství - nový cyklus 8 øemeslných dílen pro dospìlé 

bude probíhat o sobotách 10.00-13.00 ve dnech 11.3., 25.3., 

22.4., 27.5., 23.9., 21.10., 2.12. v ateliéru Roztoèe v Roztokách 

(budova jídelny ZŠ 1.patro). 

Cena: 220,- Kè (materiál+lektorné za jedno setkání) 

Lektorka: Rùženka Paleèková 

Omezený poèet míst, nutná rezerva

VALNÁ HROMADA sdružení ROZTOÈ probìhne ve 

ètvrtek 23. bøezna 2006 ve 20.00 hodin v ateliéru 

Roztoky. Na programu bude prezentace lektorù, zpráva 

o èinnosti a hospodaøení v uplynulém roce, návrh rozpoètu 

a pøehled plánovaných akcí. Všichni pøíznivci a èlenové 

sdružení jsou srdeènì zváni!!!

PRAKTICKÉ ØEMESLNÉ KURZY    

Kvìtináøství 

Kurz, kde si sami vyzkoušíte, jak rùznì se dá pracovat 

s kvìtinami a jiným botanickým materiálem, jak jednoduše 

udìlat dekorace, vazby a ozdoby. Mnohé se dozvíte a mnohé si 

ce na roztoc@roztoc.cz 

nebo tel./zázn.: 233 910 014 
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registraèní poplatek zavazující zájemce k úèasti na celém cyklu 

vybraného øemesla (30,-Kè za jedno setkání).Je možné se 

pøihlásit i v prùbìhu kurzu.Všichni úèastníci obdrží na konci 

kurzu certifikát o jeho absolvování.

Máte-li zájem o nìkterý z nabízených kurzù, kontaktujte nás 

na tel.: 233 910 014  nebo roztoc@roztoc.cz .Garanti projektu: 

Dita Votavová, Jitka Tichá

Projekt „Podpora pøíležitostí pro vzdìlání a práci“ je financován 

z prostøedkù Globálního grantu EU.

Více informací o akcích sdružení na tel.: 233 910 014, 

e-mail:roztoc@roztoc.cz, www.roztoc.cz  a na plakátovacích 

plochách.

Za sdružení Roztoè Dita Votavová

Jemine domine Masopust pomine

Èas masopustu v Roztokách rozhodnì nepominul bez povšimnutí. 

Roztocký masopust patøí k nejvìtším akcím svého druhu v  našem 

mìstì. Veselice na zámeèku i prùvod nìkolik a set masek i  „civilù“ 

mìstem jsou jeho již obvyklou souèástí. Letošní devátý roèník  

obnovené tradice masopustù v Roztokách byl zvláštní pøedevším 

setkáním roztockého a únìtického prùvodu na Holém vrchu. 

Kdo vydržel dlouhou a lehce bahnitou cestu kolem polí, byl  

odmìnìn nevšedním zážitkem. Roztodivné setkání obou prùvodù 

v sobì mìlo neopakovatelnou atmosféru, která se musela 

dotknout snad každého pøítomného. Krátké zdravice, spoleèný 

tanec a pøípitek vínem z únìtických sklepù, spolu s  rejem masek 

i nemaskovaných „prùvodníkù“ v sobì podivnì spojovaly prvky 

souèasnosti i tradièních zvyklostí. Myslím, že teprve pøi 

takovýchto akcích a setkáních si èlovìk dostateènì uvìdomí, jaké 

to je žít právì na tomto kusu zemì, právì v  této obci a právì 

s tìmito lidmi. 

Jako každý rok byla na konci prùvodu popravena ústøední maska  

roztockého masopustu Klibna. Jako malou vzpomínku na 

uplynulý èas masopustu pøedkládám ètenáøùm proslov, jenž byl 

prosloven nad její mršinou. 

Nejváženìjší pøítomní, 

náš masopustní prùvod se pomalu chýlí ke svému konci. Doufáme,  

že jste náležitì dodržovali zákony tohoto masopustního èasu, 

nikdo jste nebyl smuten, hladov ani žízniv. Naopak do sytosti jste si 

masopustu užili, svoje bujará tìla vyøádili a nenasytná bøicha 

zaplnili. Jste tak pøipraveni snášet smutek, støídmost a odøíkání, 

které na nás èeká v dobì postní. 

Je zde však jedna maškara, která by èas postu díky  své masopustní 

povaze nemohla snést. Musíme ji proto na tomto místì utratit, aby 

se její krásná, citlivá, veselá, obdivuhodná a ryzí povaha 

nerozplynula v moøi obyèejných dnù následujícího roku. 

ze života ve mìstì

S nejupøímnìjší lítostí Vám oznamuji, že touto maškarou je naše 

milovaná, moudrá, pohledná, bystrá a spoleèenská klibna. Jedinì 

její popravou a rozdìlením mršiny se mùžou dobré vlastnosti, 

které pøedstavuje, uchovat mezi obyvatelstvem únìtickým 

i roztockým. Tak jim klibna pomùže, aby tvrdý èas postu dobøe 

snášeli a vùbec po celý rok v nich dobré vlastnosti klibny pøebírali. 

Proto jsme se rozhodli že:

ü klibninu moudrou hlavu vìnujeme pánùm starostùm obou 

našich obcí, aby byli moudrými hlavami našich obcí a vzornì 

je spravovali ku prospìchu všech.

ü klibninu ušlechtilou moè vìnujeme mìstské èistièce 

v Roztokách, aby mìla po celý rok kvalitní a dostateèný 

pøísun špinavé vody k èištìní

ü žaludek naší ctihodné klibny vìnujeme petièníkùm 

k problematice místní školy, aby mìli žaludek na to vytváøet 

další podobná dílka jako v poslední dobì

ü obyvatelùm našich obcí vìnujeme klibninu božskou 

trpìlivost, nebo• jinak jen tìžko pøežijí opravu silnice 

v Sedlci

ü panu øediteli Vodovi vìnujeme klibnin poslední úsmìv, aby 

mìl na Roztoky alespoò nìjakou dobrou vzpomínku

ü novým obyvatelùm našich obcí odkazujeme klibninu hebkou 

kùži, aby si mohli náležitì vystlat pohovky ve svých nových 

domovech 

ü všemu volièstvu zdejších obcí bylo pøiøknuto klibnino bystré 

oko, aby prohlédlo každého kandidáta v nadcházejících 

volbách celostátních i místních

ü panu místostarostovi Hukovi vìnujeme druhé bystré klibnino 

oko, aby mohl ještì lépe a brysknìji spisovat pro náš milý 

èasopis Odraz

ü novým úøedníkùm na mìstském úøadì v Roztokách vìnujeme 

klibnina kopýtka, aby se jim razítka na lejstra lépe sázela

ü správcùm místního únìtického kravína vìnujeme klibninu 

ohlávku, kdyby se nìkteøí návštìvníci jejich akcí chovali jako 

ze øetìzu utržení

ü pøedškolním dìtem pak opìt vìnujeme klibninu opuštìnou 

stáj, aby je maminky mìly kam vodit, když se  pro nì stále 

nedostává místa v mateøských školách

ü firmì Trigema letos nevìnujeme nic, nebo• toho už dostala 

dost

ü a nakonec její ušlechtilé drahé a citlivé srdce, bylo 

rozhodnuto vìnovat všem maškarám a maškarákùm, nebo• 

bez nich, stejnì jako bez klibny by žádného masopustu  

nebylo.

Toto cestou bych také rád podìkoval mìstu Roztoky a obci 

Únìtice za finanèní a jinou podporu celé akce. Dík patøí také všem 

sponzorùm a v neposlední øadì všem dobrovolníkùm, kteøí se na  

pøípravì a organizaci celého masopustu podíleli. 

Ondøej Marek
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Mateøské centrum díky Radì mìsta dostalo šanci na využití 

nebytových prostor po Èeské spoøitelnì v Havlíèkovì ulici. 

V tuto chvíli zpracováváme projektové plány tak, abychom si 

prostor mohli rozdìlit se sdružením Roztoè. Pokud se vše vydaøí, 

èeká nás velká práce na úpravì interiéru, poøízení vybavení 

a vytvoøení plánu aktivit, o jejichž zavedení již dlouho usilujeme. 

Patøí mezi nì jazykové kurzy pro maminky s možností hlídání 

dìtí, kurzy práce na PC, cvièení pro ženy po porodu, cvièení pro 

ženy, cvièení pro rodièe s hyperaktivními dìtmi. Mùžeme také 

naplno rozvinout kurz Výtvarka pro maminky s dìtmi, který 

v našem malém prostoru musel být omezován poèetnì ale 

i s ohledem na vybavení Rožálku, které slouží v neposlední øadì 

i malým kojencùm apod. Tìšíme se na tématické veèery nad 

knížkou, diskuse nad tématy, odborné pøednášky z oborù 

zdravotnických, spoleèenských ale i kulturních apod. Èeká nás 

v každém pøípadì jako sdružení velký rozvoj ale i velká práce a já 

dìkuji Mìstu Roztoky, že má pro naše rozvíjející aktivity 

pochopení a snaží se nám vytvoøit podmínky pro naší práci. 

Pøijïte se mezi nás podívat, tìšíme se na vás. 

Provozní doba MC Rožálek:  

Pondìlí 8:30 - 18:00

Úterý 9:30 - 12:00 16:00 - 18:00

Støeda 8:30 - 18:00

Ètvrtek 9:30 - 12:00 16:30 - 17:30

Pátek 8:30 - 12:00 14:00 - 16:00 

za MC Rožálek Jitka Šatavová

Dobu jarních prázdnin strávilo Mateøské centrum Rožálek 

na ozdravném pobytu v Neratovì v Orlických horách. Jeden 

stateèný tatínek, 7 maminek a 11 dìtí vyjelo v nedìli 19. února 

smìrem na Neratov. Byli jsme ubytováni v prostorách 

rekreaèního zaøízení Sdružení Neratov, jehož náplní je péèe 

o dospìlé klienty s lehèím mentálním postižením. Dalším cílem 

sdružení je také obnovení života v pohranièí a záchrana 

historické kulturní památky - barokního poutního chrámu 

Nanebevzetí Panny Marie, který byl z velké èásti znièen na konci 

2. svìtové války Rudou armádou. V prostorách sdružení a ve 

spoleènosti milých lidí, asistentù a klientù nám bylo velmi 

dobøe, dìti mìly možnost hojnosti pohybu a vyžití a i v tìchto 

konèinách nevídané množství snìhu nám poskytlo možnost 

se lyžaøsky zdokonalit a dostateènì vysáòkovat. 

Ale pøedevším jsme si odpoèinuli od bìžných starostí, zvláštì 

díky nedostupnosti signálu všech tøí mobilních operátorù, trávili 

jsme spoleèné chvíle v rozhovorech a diskusích, na které jinak 

není èas, a i spoleènost klientù Sdružení Neratov byla pro nás 

zajímavou zkušeností a zkouškou tolerance. Myslím, že za celou 

skupinu z MC Rožálek mohu øíct, že jsme byli mile pøekvapení 

prací asistentù s klienty, zapojením do èinností, vøelostí 

a vstøícností k naší skupinì plné dìtí. Skvìlá byla i kuchynì, 

výborné omáèky a další výtvory z rukou klientek Sdružení, kdy 

jsme si nad poslední veèeøí posteskli, že je to zase na dlouhou 

dobu poslední jídlo, které pøipravil nìkdo jiný než my. Jinými 

slovy týden se nám vydaøil za výborného poèasí, v milé 

spoleènosti a v pøíjemném prostøedí. Z Mateøského centra 

Rožálek dìkuji mamince Monice Humplové za koordinaci 

pobytu a dobrý tip. 

ze života ve mìstì
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Život ve mìstì - spolky 

Myslivecké sdružení HUBERTUS

V okolí našeho mìsta se nacházejí nesouvislá pásma lesù. 

Ve vìtšinì pøípadù se udržela pouze ve zvlnìné èásti terénu ve 

stráních a roklích. Nejvìtší souvislá plocha je pøírodní rezervace 

Roztocký háj (Velký a Malý háj) s rozlohou 95,4 ha. Vìtšinu 

území honitby tvoøí obdìlávaná orná pùda, která je intenzivnì 

zemìdìlsky využívaná. Malá èást orné pùdy je využívána jako 

senné louky. Do honitby také patøí zanedbané ovocné sady 

a neobdìlaná pole.

Obcí prochází nadregionální biokoridor è. 1 (podél Vltavy) 

a lokální biokoridor è. 14 (spojuje Tiché údolí pøed Holý vrch, 

Øivnáèek, Øivnáè a údolí Vltavy). 

Intenzivní archeologický výzkum v minulém století na území 

Roztok, Levého Hradce a Únìtic pøispìl mimo jiné k oznaèení 

kultury ze starší doby bronzové za únìtickou kulturu. Pro 

paleontology i zoology pøinesl intenzivní prùzkum pohøebiš• 

a sídliš• též doklady o zdejším výskytu lovné zvìøe pøed sedmi 

až šesti tisíci lety (mladší doba kamenná a starší doba bronzová). 

V sídlištích neolitického èlovìka se zachovaly kosterní zbytky, 

které patøily k následujícím druhùm lovné zvìøe zde se 

vyskytující pøed sedmi tisíci lety:

prase divoké, jelen evropský, srnec a pratur.

Pøed pìtadvaceti tisíci lety, pøed vyvrcholením poslední doby 

ledové, zde èlovìk lovil tyto druhy: vlka, jeskynního lva, 

jeskynního medvìda, srstnatého nosorožce, mamuta srstnatého, 

zajíce bìláka, králíka divokého a polární lišku.

(Pleiner,R. a kol. 1978,12)

V roce 2000 se v honitbì vyskytovala zvìø:

volavka popelavá, husa divoká-pøetahující na podzim, polák 

velký (druh kachny), polák chocholaèka-zimní tah, kánì lesní, 

kormorán velký, poštolka obecná, koroptev polní; kdysi zde 

hojnì rozšíøená køepelka polní, lyska èerná, holub høivnáè - 

v zahradách i v lesích, hrdlièka zahradní, velmi rozšíøená na 

okrajích obcí a u zemìdìlských staveb, výr velký, drozd kvíèala, 

vrána obecná šedá, havran polní, straka obecná - èasto se z lesù 

stìhuje do obcí; bažant obecný, zajíc polní, králík divoký - døíve 

velmi hojný, neúspìšné pokusy o vysazení oèkovaných jedincù; 

veverka obecná - v posledních letech zaznamenán výskyt tmavé 

horské formy v lesích i v zahradách; ondatra pižmová, liška 

obecná, jezevec lesní, kuna skalní, kuna lesní - èasto obývá 

i lidská obydlí. Stoupá odlov a odchyt na žádost postižených 

obyvatel, kterým pùsobí potíže a škody na drùbeži. Lasice 

kolèava, tchoø tmavý, prase divoké-rozšíøené po 

celém revíru, nejvíce v Horomìøicích, srnec 

obecný.

Napøíklad u Vltavy vidíme kormorány. Každý 

jedinec potøebuje dennì alespoò 0,75 kilogramù 

ryb. Kormorán velký je obrovský predátor, co 

nesežere, to poraní. Ptáci opouštìjí lokality 

v Polsku èi Nizozemsku, kde už nemají dostatek 

potravy, a usazují se v Èesku.

Ani ondatra pižmová není naším pùvodním 

živoèichem. Její domovinou jsou vody Severní 

Ameriky, kde se vyskytuje zejména v nížinách. 

U nás se postupnì rozšiøovala od roku 1905, kdy 

byla vysazena na panství knížete Colloredo-

Mansfelda v okolí Dobøíše. (Více na 

www.rozhlas.cz/hlas/hlodavci .)

Mùžete dobøe vyèíst ve snìhu, jaká zvìø se 

v okolí Roztok pohybuje. Ale dbejte pøi stopování na to, 

abyste ji zbyteènì neplašili. Území pøímìstské honitby 

patøí Zemìdìlskému 

d r u ž s t v u  V e l k é  

Pøílepy, myslivecké 

sdružení Horomìøice-

Roztoky. Souèástí 

tohoto sdružení je i 

myslivecké sdružení 

Hubertus. 

S v o u  z á k l a d n u  

m á  p o d  H o l ý m  

vrchem. Èlenové MS 

Hubertus organizují 

spoleèenské akce 

i výchovné akce pro 

dìti. Vyèistili prostor 
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kolem horních rybníkù nad Únìticemi od náletových døevin 

a chystají se na další práce. Po zimì budou opravovat krmelce 

a posedy.

Proè mají myslivci svého patrona svatého Huberta?

Jádrem sva tohuber t ské  

legendy je taktéž zjevení 

posvátného jelena, tentokráte 

nemírnému a neukáznìnému 

lovci. Namísto trestu zde 

nastupuje milosrdenství ke 

kajícímu høíšníkovi. Je to 

pøevedení povìsti o divém 

lovci do roucha køes•anských 

legend.  Mís to  c i tování  

hubertské legendy jen krátce 

nìco  o  pravdìpodobnì  

historické osobnosti známé 

pod jménem svatého Huberta.

Pøipouští se, že Hubert 

(v pramenech nazývaný Hubertus, Hugibert, Huckert) se narodil 

roku 656 jako syn Bernarda vévody z Akvitánie. Jako šlechtic se 

jistì oddával bouølivému životu vèetnì lovu, tehdejší oblíbené 

kratochvíli. Byla to doba, kdy køes•anství 

bylo na vítìzném postupu. Hubert se zøekl 

svìtského života a pøiklonil se k církvi. 

Ovšem legenda o zjevení posvátného 

jelena se zaèala tradovat až v 15. století. 

Povìst o Hubertovì zbožnosti se záhy 

rozšíøila, posléze byl jmenován biskupem 

v Lutychu. Zemøel údajnì v roce 727. 

Pøenesení jeho ostatkù do opatství Andain 

v Ardenách se odehrálo 3.listopadu 744 

a od té doby zasvìtila církev tento den 

sv. Hubertovi.

Jako patron lovcù zaèal být uctíván 

v Belgii, poté v Holandsku a v Nìmecku. 

K nám byl zaveden jeho kult koncem 

17. století opìt nìmeckou šlechtou, zvláštì 

pak Františkem Antonínem hrabìtem 

Sporckem, a postupnì zatlaèil do pozadí 

kult sv. Eustacha. 

Dlouhotrvající mrazy a sníh donutily zvìø stahovat se do 

blízkosti krmných zaøízení, kde èekají na pomoc èlovìka. 

V zimním období také naši myslivci vystøídali zbranì nošením 

krmiva.

Nìkolikrát týdnì je chodí doplòovat myslivci z honiteb. Každý 

èlen sdružení pøispívá na hospodáøskou èinnost, do které úhrada 

krmiva spadá. Veøejnost chce èasto pomáhat. Nejlepší variantou 

spolupráce je podle odborníkù dojít za nìkým z mysliveckého 

sdružení a vybranou potravu pro zvìø pøedat. 

Pokud by lidé chtìli pomoci myslivcùm s plnìním krmelcù, jaká 

je vhodná potrava?

Vhodné jsou kaštany, žaludy, suchý chléb, zvìø má ráda 

i nakrájené usušené peèivo, ale samozøejmì bez pomazánek. 

Vhodná potrava však neznamená plesnivé a zkažené odpady 

z kuchynì.

Jestliže se rozhodnete jít do lesa a pøidat krmení pøímo do 

krmelce, nechte své ètyønohé miláèky doma a chovejte se tiše. 

Veøejnost èasto také netuší, že nemá krmivo pokládat v blízkosti 

zástavby a zahrad, kde jsou poblíž silnice. Vystavuje tím hlavnì 

srnèí druh velkému ohrožení. Každý rok objevujeme pøejetou 

zvìø, a nezøídka i tu, kterou uštvou volnì pobíhající psi.

Myslivci jsou pøesto vdìèni za pozornost, kterou lidé zvìøi 

vìnují. Uvítají i informace, pokud nìkdo objeví zvìø poranìnou 

nebo zabìhnutou mezi obydlí. (Volejte mìstskou policii mobil 

602 666 458, která má další kontakty na MS.)

Zdravá zvìø pøežije i pro nás zdánlivì krutou zimu vcelku 

v pohodì. Zvíøata si vytvoøí tukové rezervy, z nichž pak dokáží 

zimu pøežít. Zvìø instinktivnì v zimì omezí pohyb. Zpravidla se 

zdržuje v blízkosti míst, kde má potravu.

Ale nejvìtším nepøítelem zvìøe nejsou sebevìtší mrazy. 

Nepøítelem èíslo jedna je toulavý pes a dále majitel, který 

nechává svého ètyønohého pøítele volnì pobíhat. Srna nemá pøed 

doma živeným psem šanci. Ten ovšem nemusí vùbec laò nebo 

srnu zardousit, aby se postaral o jejich konec. Staèí, když zvíøe 

donutí k úprku. To pak mùže vysílením uhynout, pokud si 

rovnou neužene po zbìsilé honièce zápal plic. 
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Bohužel, i takové pøípady se v naší pøímìstské honitbì stávají. 

Upozoròuji na zákon o myslivosti è. 449/2001 Sb. v platném 

znìní: § 10 odst.1,2): Je zakázáno vlastníkùm domácích zvíøat, 

vèetnì zvíøat ze zájmových chovù a zvíøat z farmových chovù 

zvìøe, nechat je volnì pobíhat v honitbì mimo vliv svého 

majitele nebo vedoucího. § 9) odst.1,2): Je zakázáno plašit zvìø 

jakýmkoliv zpùsobem.. § 63 Pøestupky - orgán státní správy 

myslivosti uloží pokutu dle porušení pøísl. paragrafu od 10 000 

do 30 000,- Kè.

Záleží na každém z nás, jakým zpùsobem budeme pøistupovat 

k ochranì životního prostøedí.

V Roztokách a okolí probíhá výstavba souvislých celkù rodin-

ných a bytových domù, tzn. zvýšený poèet obyvatel a rostoucí 

intenzita dopravy. Musí být vyvíjena snaha o zachování 

zelených pásù a biokoridorù. Dodržovat územní plán a zásadním 

zpùsobem nerozšiøovat území urèené k výstavbì.

„Udržitelný rozvoj“ spoleènosti je takový rozvoj, který 

souèasným i budoucím generacím zachová možnost 

uspokojovat jejich základní potøeby a pøitom nesnižuje 

rozmanitost pøírody a zachovává pøirozené funkce 

ekosystému. (Zákon è 17/92 Sb.o životním prostøedí, § 6)

Dìkuji panu Stanislavu Plašilovi z MS Hubertus za odbornou 

spolupráci.

Renáta Koláøová

Hudební festival Mozart v Praze

V lednu letošního roku kulturní veøejnost celého svìta oslavila 

250. výroèí narození jednoho z nejvýznamnìjších hudebních 

skladatelù Wolfganga Amadea Mozarta.

Je obecnì známo, že tento hudebník byl velmi blízký èeskému 

naturelu a jeho hudba, ve Vídni ze žárlivosti opomíjena, byla 

v Praze oslavována širokou veøejností s velikým nadšením. 

Mozart byl vnímán nejen jako tvùrce velikých operních, 

symfonických i komorních dìl, ale také jako pøítel mnoha 

èeských hudebníkù, žijících v Praze nebo ve Vídni. Úspìch 

Figarovy svatby, která si získala srdce všech vrstev Pražanù, 

podnítil vznik opery Don Giovanni. Slavná premiéra se konala 

právì v Praze ve Stavovském divadle. Tyto poèiny, které si 

právem s hrdostí èasto pøipomínáme, zpùsobily ve 

skladatelských kruzích urèitou „mozartománii“. 

Na dlouhá léta urèily hudební vývoj v Èechách, 

ale zároveò se staly ponìkud kontrapro-

duktivními, protože zapøíèinily na zaèátku 

19. století zabrzdìní hudebního vývoje 

a opoždìný nástup romantismu u nás.

Mozart je dnes zøejmì nejpopulárnìjším 

klasickým skladatelem. Jeho rozsáhlé dílo 

(podle Köchlova seznamu kolem 630 skladeb) 

patøí k nejvìtším, jaké kdy hudebník svìtu 

daroval, a to se skladatel dožil pouhých 35 let! 

Aforismy, které k Mozartovu stopadesátému 

výroèí narození (roku 1906) vyšly v Berlínském 

vìstníku „Berliner Lokalanzeiger“, neztratily 

nic z platnosti své výpovìdi: „Mozart je dosud 

nejdokonalejším pøedstavitelem hudebního 

talentu. Jeho nezkalená krása dráždí. Jeho smysl 

pro formu je témìø nadlidský. Dovede øíct mnohé, ale nikdy 

pøíliš mnoho nepoví. Jeho úsmìv není úsmìvem diplomata nebo 

herce, je to úsmìv èisté mysli - a pøece svìtácký. Je stejnì 

obèanem jako aristokratem; ale nikdy sedlákem nebo buøièem. 

Je mladý jako jinoch a moudrý jako staøec - nikdy zastaralý 

a nikdy moderní, je mrtvý i stále živý“.

Ani Základní umìlecká škola nechce zùstat stranou velikých 

oslav, a proto jsme se rozhodli uspoøádat hudební festival 

s názvem Mozart v Praze. Ideovì je festival zamìøen na díla, 

èiny a osobnosti, které jsou svázány s Mozartovým pobytem 

v Praze. Souèástí festivalu jsou tøi koncerty poøádané na tøech 

místech v Roztokách.

První, zahajovací koncert se uskuteèní 5. bøezna (ještì pøed 

distribucí tohoto èísla Odrazu) v Síni Zd. Braunerové na 

roztockém zámku. Vystoupí na nìm naši pøední koncertní 

umìlci v èele se sólistkou opery Národního divadla Danou 

Burešovou, za klavírního doprovodu Iriny Kondratìnko 

(koncertní árie Mia bella fiamma, addio!). Verše Jaroslava 

Seiferta, které zarecituje Alfréd Strejèek, proloží Mozartova 

hudba v podání Klasického dechového tria. Mozartovy sbory 

zazpívá pìvecký sbor Rosa. ZUŠ reprezentuje Komorní 

orchestr a sólisté.
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Na druhém koncertu se pøedstaví 16. bøezna v 18.00 v zasedací 

síni MÚ uèitelé a žáci ZUŠ.

Pøi závìreèném koncertu 19. bøezna v 18.00 v Husovì sboru 

zazní Mozartova hudba v podání Ventovy dechové harmonie. 

Umìlecký vedoucí Tomáš Èechal pro vás pøipravil originální 

skladatelova díla a dobové úpravy jeho oper z pera jeho èeských 

souèasníkù.

Festival se uskuteèní za finanèní podpory Krajského úøadu 

Støedoèeského kraje a mìsta Roztoky.

Doufám, že si z nabídky tøí koncertù urèitì vyberete a podpoøíte 

náš festival svojí úèastí.

MgA. Bohumír Šlégl

Ventova dechová harmonie a dobové 

úpravy Mozartových oper

Festival Mozart v Praze, poøádaný na poèest 250. výroèí 

narození W.A. Mozarta, uzavøe koncert Ventovy dechové 

harmonie, který se uskuteèní 19. bøezna v 18.00 v Husovì 

sboru.. A protože se hudbou pro dechovou harmonii (v tomto 

pøípadì dechový oktet v obsazení 2 hoboje, 2 klarinety, 2 lesní 

rohy, 2 fagoty) spolu s umìleckým vedoucím Tomášem 

Èechalem zabýváme už pøes dvacet let, dovolte, abych vás 

v krátkosti provedl její historií.

Na sklonku devadesátých let 18. století, postupným zánikem 

šlechtických kapel, pøevzaly dechové harmonie zcela jejich 

funkci a daly vzniknout - dá se øíci - nové hudební disciplínì, 

tzv. „stolní hudbì“. K jídelnímu lístku se pøikládal umìlecky 

vypracovaný seznam hudebních lahùdek, který nabízel 

v úpravách pro dechovou harmonii napø. Haydnovu 

Oxfordskou symfonii, oblíbené baletní hudby, dokonce 

i oratorium J. Haydna Stvoøení. Mezi nejžádanìjší úpravy 

patøily Mozartovy opery. Tak byly postupnì Mozartovými 

souèasníky upravovány Únos ze Serailu (Vent ), Cosi fan tutte 

(Vent), Figarova svatba (Vent), Don Giovanni (Vent), La 

Clemenza di Tito (Triebensee), Kouzelná flétna (Heidenreich). 

Ludwig van Beethoven píše: „Upravování vùbec (v naší dobì 

plodné na úpravy) je vìc, proti které by se autor nemìl bránit. 

Avšak mùže pøinejmenším požadovat, aby tento údaj 

nakladatelé na titulní stranì uvedli, èímž dùstojnost autora 

nebude snížena a obecenstvo se neuvede do omylu“. L. van 

Beethoven, Wiener Zeitung 30. 10. 1802. Toto je jistì zajímavý 

názor skladatele na dobové úpravy. Sám ve stejném listì 28. 6. 

1814 doporuèuje svou operu Fidelio v úpravì èeského 

klarinetisty Václava Sedláka. Úpravy mìly také jiný význam. 

Umožòovaly provozování hudby velkých operních dìl 

i v místech, kde na to prostì nebyl vokálnì instrumentální aparát 

a autorovy skladby se tak mohly šíøit i po nejzapadlejších 

místech v celé Evropì. Podle dobových historických pramenù 

úèinkovaly v Praze èetné dechové harmonie, z nichž 

nejznámìjší byly: harmonie Kinských, Clam-Gallasova 

a zejména Pachtova harmonie, která též úèinkovala ve 

Stavovském divadle. 

Ventova dechová harmonie vznikla v roce 1986 pøi Komorní 

opeøe v Praze. V souèasnosti ji tvoøí hráèi pøedních pražských 

orchestrù. Jan Nepomuk Vent, jehož jméno harmonie nese, se 

narodil v roce 1745, nedaleko proslulého hudebního centra 

18. století Cítolib. Kromì hry na housle, hoboj a anglický roh se 

vìnoval rovnìž skladbì. Od roku 1782 pùsobil jako èlen 

císaøské dvorní kapely schwarzenberské. K jeho 

nejvýznamnìjším poèinùm patøí úpravy vrcholných 

Mozartových oper. Nejedná se však o pouhou øemeslnou 

reprodukci originálního zápisu, ale o vyspìlá díla, která díky 

„adaptaci“ pro tehdy ustálené dechové harmonie (ètyøi dvojice 

dechových nástrojù) umožnila popularizaci mnohých dìl, jež 

byla z nejrùznìjších dùvodù odsouzena jen k nìkolika reprízám. 

MgA. Bohumír Šlégl

Pøátelství básníka a malíøky

Literární poøad ze vzájemné korespondence Julia Zeyera 

a Zdenky Braunerové bude uveden v nedìli 9. dubna od 

18 hodin v Síni Zdenky Braunerové v roztockém zámku.

Pohledy do dopisù Zd. Braunerové a J. Zeyera umožòují 

nahlédnout do spoleèenských vztahù na konci 19. století 

a seznámit se s rùznými vlivy a podnìty k umìlecké tvorbì 

a pøipomínají i èetné osobnosti tehdejšího kulturního 

a spoleèenského života, které mají vztah k Roztokám.

Byli bychom rádi, kdyby tento poøad oslovil i nové obyvatele 

Roztok, kteøí se s historií mìsta teprve seznamují.

Václav Pavlík
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Dagmar Andrtová - Voòková

kytaristka a zpìvaèka, jejíž hudební projev již dávno pøekroèil 

hranice folkové muziky.

Pøestože samouk, podrobila si kytaru zpùsobem, který vyráží 

klasickým i experimentujícím kytaristùm již tøetí desetiletí dech: 

hraje pìstmi, smyècem, dlaní, škrábe po strunách nehty, pravá 

a levá ruka se jí na hmatníku køíží a proplétají. Svým pøevratnì 

novým stylem kytarové hry vrostla ještì hloubìji do svých 

pøíbìhù a nálad, vzešlých z ducha lidových písní, pøedevším 

ze zakarpatské oblasti. 

Vnitøní síla Dagmar Andrtové se projevuje výluènì hudebními 

prostøedky s udivující vnìjší neokázalostí. Vždy se spoléhala na 

vlastní schopnosti i intuici a vycházela dùslednì z èeských èi - 

pøesnìji øeèeno - støedoevropských tradic. O to pøekvapivìjší 

byly její jednoznaèné úspìchy na folkových festivalech ve Vídni 

(1985) nebo v dánském Skagenu (1986) a Roskilde (1987). Po 

uvolnìní pomìrù na konci osmdesátých let jí bylo umožnìno 

vystupovat v zahranièí a spolu s Ivou Bittovou a nìkolika málo 

dalšími èeskými interprety se jí podaøilo dosáhnout vìhlasu 

i v mezinárodním kontextu "world" nebo snad "roots" music. 

O tom svìdèí mnohá vystoupení na festivalech i samostatných 

koncertech v Belgii, Dánsku, Francii, Holandsku, Japonsku, 

Maïarsku, Nìmecku, Polsku, Rakousku, Rusku, Slovensku, 

Švédsku a Švýcarsku. 

V souèasné dobì Dagmar Andrtová vystupuje sólovì pouze 

s doprovodem kytary. S léty neztratila nic ze svého virtuózního 

kytarového umìní a její písnì s pøibývajícími zkušenostmi 

získaly na hloubce a pøesvìdèivosti. Dagmar Andrtová na 

koncertech dokazuje, že již dnes právem patøí k nìkolika málo 

èeským umìlcùm posledních desetiletí, které lze bez rozpakù 

nazvat skuteènými legendami èeské pováleèné kultury. 

Zdroj: internet

O pravdivosti výše uvedených slov se mohou roztoètí hudební 

fajnšmekøi pøesvìdèit na koncertu v žalovské škole ve støedu 

22. 3. 2006 od 19.00.

Koncert se koná s podporou kulturního grantu mìsta Roztoky.

Jaroslav Drda

O H L É D N U T Í   2000 - 2005

 Stanislav Boloòský - fotografie - krajiny

obøadní síò MÚ Libèice n/Vlt., 31. bøezna - 9. dubna 2006

Vlastivìdný klub pøi Støedoèeském muzeu v Roztokách 

u Prahy zve na pøednášku odborné pracovnice zdejšího 

muzea paní Mgr. Vìry Slavíkové „Písemnosti v archivech 

a jejich uplatnìní v každodenním životì“. Pøednáška 

se uskuteèní ve støedu dne 29. bøezna v 17 hodin v mìstské 

knihovnì.

výbor Vlastivìdného klubu

Výroèí

10. bøezna uplyne 58 let od smrti Jana Masaryka, min. 

zahranièních vìcí do r. 1948

V dobì II. svìtové války byl znám svými rozhlasovými projevy 

"Volá Londýn". Jeho humor a šarm pomáhaly lidem ve vlasti i na 

frontách našim vojákùm. Obecnì oblíbený "náš Honza".

Jeho známá rèení: 

Keep smiling - vždy s úsmìvem .

Do it now - nedokládej a udìlej to hned.

Jeho "recept na štìstí":

Proboha tì prosím èlovìèe, smìj se tady nìkdy! Já vím, že život 

není zrovna cirkus, ale taky to není muèírna, tak proè sakra musíš 

dìlat dojem, žes utek z nìjakého kusu od Ibsena? A moc 

nehloubej. Ono by to bylo i s Hamletem dopadlo líp, kdyby se 

byl nìkdy taky zasmál.

V minulém roce vyšla kniha Jan Masaryk (úvahy o jeho smrti) 

autorù: Antonín Sum, (dosud žijící býv. tajemník Jana 

Masaryka), Josef Lesák, Zdenìk Šedivý, Lubomír Boháè, Ilja 

Pravda, Jiøí Kocian, Jan Kalous.

Renata Koláøová
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Jak se v Roztokách opìt bruslilo

Pøedpoklad nastávajících mrazivých dnù koncem ledna dával 

nadìji na možnost vytvoøení kluzištì. Na výborové schùzi 

Sokola Roztoky byl vznesen požadavek na dobrovolníky z øad 

oddílù o provedení kropení a zajištìní provozu bruslení. Byl 

také osloven hasièský sbor v Roztokách, ale ani po témìø týdnu 

mrazù se nepodaøilo zajistit naplnìní 

tohoto zámìru. Mnì osobnì, aè sám 

nebruslím, bylo té plochy nohejbalových 

a volejbalových kurtù líto, že nejsou 

využity. A tak v pátek, 27. ledna po 

návratu z práce, jsem zaèal tyto plochy 

kropit. V prùbìhu kropení jsem se po 

mobilu domlouval s Františkem Hrubým 

a Pepou Kazimourem, zda by pøišli 

pomoci, že to høištì namrzá dobøe a že by 

se dalo i brzo bruslit. Neodmítli a tak jsme 

ten den kropili do pùlnoci. V sobotu ráno 

jsme od 8 hodin pokraèovali. Bìhem 

dopoledne se pøišel podívat Jarda Prokeš - 

starosta Sokola a s údivem se optal, kdy se 

bude moci bruslit. Odpovìdìl jsem mu, že 

když zajistí oznámení veøejnosti, tak ten 

den odpoledne. Zajistil to pøes Martinu 

Saskovou, která bìhem krátké doby pak 

vytiskla hezké plakátky, které ještì dopoledne rozvezla, 

vyvìsila a osobnì dala dostupným dìtem ve známost. Tak se 28. 

ledna odpoledne otevøelo kluzištì pro veøejnost a ve 14.10 

hodin byl prvním bruslaøem žáèek první tøídy Davídek Ladman. 

Tím zaèalo bruslení opìt po dvou letech v Roztokách. Plocha 

kluzištì byla dostateènì velká pro bìžné bruslení i pro malý 

hokej. Pravdou je, že se nám nepodaøilo odstranit kùly ze høiš•, 

které zamrzly v zemi tak, že se nedaly vytáhnout. Nakonec se 

ukázalo, že pro bìžné bruslení zase tak moc nepøekážely. 

Ledová plocha se pak každodenním kropením vylepšovala a led 

byl èím dále tím kvalitnìjším. Pro prùbìh bruslení byly také 

zajištìny vytápìné kabiny pro možnost 

pøezutí a byla možnost dostání teplého 

nápoje. Èasovì nebylo bruslení omezeno, 

a tak provoz kluzištì byl otevøen, dokud 

neodešel poslední návštìvník. Osobnì mám 

dobrý pocit z toho, že se podaøilo kluzištì 

zprovoznit, že zájem o bruslení stále narùstal 

jak co do poètu dìtí tak i dospìlých. Chtìl 

bych také podìkovat mimo jmenovaným, 

Jardovi Šákrovi a Jarmile Hrubé za práci 

v prùbìhu bruslení a kropení, a také 

manželùm Prokešovým, Mirkovi Korábovi a 

Petru Morávkovi za pomoc pøi odklízení 

snìhu z plochy kluzištì. To bylo zvláštì 

nutné odklízet v prùbìhu bruslení ve dnech, 

kdy stále snìžilo. Sice bruslilo se jen osm 

dní, ale i tak mám radost z toho, že se 

podaøilo ledovou plochu udìlat a že i ti, kteøí 

využili té možnosti si zabruslit, mìli hezký požitek z pohybu 

a pøíjemnì strávené chvíle.

Když to pùjde, tak zase nìkdy se sejdeme na kluzišti 

v Roztokách.

Boban Šèuèka
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Roztoètí bikeøi stavìjí

Už je tomu skoro rok, co jsme pøišli s nápadem vybudovat 

v Roztokách bikový areál.

Po roce papírování a vymýšlení co a jak bude, vše nyní vypadá 

mnohem veseleji a na „našem“ pozemku blízko pøívozu 

v Roztokách se již zaèíná stavìt a pomalu budovat to, po èem 

jsme my všichni vyznavaèi extrémnìjší cyklistiky tak dlouho 

snili. 

Chtìli bychom tímto podìkovat všem, kteøí se ozvali na inzerát 

z minulého èísla Odrazu a vùbec všem, kteøí se nám snaží 

jakkoliv pomoci. Vzhledem k tomu že vìtšina z nás studuje, 

vítáme jakoukoliv pomoc jak finanèní, tak materiální 

(tel.: 605 134 578). Zvláštì bychom chtìli podìkovat Tomáši 

Novotnému za pomoc pøi tom všem papírování, firmì 

CYKLOADAM za podporu a FIRMÌ SVOBODA sídlící 

v Sedlci, která nám poskytla stavební materiál v podobì hlíny 

a stavebních strojù 

k úpravì skokù a terénu. 

Se spoluprácí jsme byli 

maximálnì spokojeni 

a doufáme, že spoluprá-

ce bude pokraèovat 

i nadále. Po dokonèení 

bude areál u Vltavy 

sloužit poèetné skupinì 

mladých lidí a dìtí, kteøí 

se chtìjí naplno vìnovat 

tomuto sportu. Prosíme 

naše spoluobèany, aby 

s pochopením tolerovali 

drobné problémy, které 

výstavbu bikerského 

areálu doprovázejí. Èeká 

nás ještì hodnì práce, 

ale doufáme, že se vše 

bude nadále vyvíjet tím 

správným smìrem, jak si pøedstavujeme a jak se vyvíjí nyní. 

Plnì zprovoznìn bude areál asi v kvìtnu.

Jakub Sláma

Tomíci na horách

Stejnì jako minulý rok, i letos se roztockým tomíkùm poštìstilo 

pobýt v Jizerských horách spolu se „super-size“ porcí snìhu. 

A pochopitelnì jsme si jej, v poètu nepøíliš hojném, užili.

Vedle poèasí nám pøálo i štìstí, žádná lyže, hùlka ni celá 

Základní organizace 

SPCCH 

- Zájezdy na rok 2006

Prodej zájezdù v klubovnì 

dùchodcù v uvedené datum od 

14.30 hodin a pak následující 

úterý.

Vyhrazujeme si možnost zmìny 

data konání zájezdu, pøípadnì 

ceny.

výbor ZO SPCCH
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konèetina nedošla úhony (o èástech konèetin, konkrétnì 

naražených èi jinak otøesených palcích, takticky pomlèím). A to 

je, vzhledem k èetnosti absolvovaných, a vìtšinou také na lyže 

dopadnutých skokù, vskutku pozoruhodné. Radost však 

rozhodnì nebudou mít zahrádkáøi, jejichž záhony s mrkvièkou 

èi chøestem jsme krátkodobì promìnili na lyžaøské sjezdovky. 

Kdyby nás vidìli, pravdìpodobnì by nám plili na škornì.

Nelze opominout zásluhy našeho bosse, 

šéfkuchaøe a šeftransportéra horkých 

párkù až k patì sjezdovky, stejnì jako 

zodpovìdných instruktorù, díky nimž se 

všem vyhnuly nejen vážnìjší úrazy, ale 

hlavnì tradièní nachlazení z pøílišného 

rochòání ve snìhu.

Pochopitelnì jsme se vìnovali také 

duchovnímu obohacování, sledování 

(obèas) nauèných (aspoò trochu) filmù, 

høe spoleèenských her, èetbì, a také trochu 

ménì pouènému, avšak o to více 

zajímavému sledování olympijských her.

Naší návštìvì neuniklo ani zábavní super-

hydro-centrum Babylon v Liberci, které 

v nás však, z dùvodu pøílišné hustoty 

osídlení a indispozice jakýmkoli  

prostorem pro (asi již pøežité) obyèejné plavání, zanechalo 

pocity mírnì rozpaèité.

Inu, kol a kolem, akce byla zajímavá a pouèná, zdaøilá a pro 

nìkoho možná i trochu odpoèinková.

Za TOM Svišti a TOM Bubliny

Tomáš Rada



Fotbalová zima 2006 

Valná hromada - fotbalový oddíl SK Roztoky.

Ve støedu 15. 3. 2006 poøádá fotbalový oddíl SK Roztoky 

valnou hromadu, která se tentokrát uskuteèní v restauraci 

„U Šmucrù“ od 19.00 hod. Pøedmìtem valné hromady bude mj. 

zhodnocení uplynulého roku po stránce sportovní 

i ekonomické, stanovení cílù pro rok 2006 a v neposlední øadì 

také volba nového výboru.

Ke „Šmucrùm“ zveme všechny èleny a pøíznivce roztockého 

fotbalu.

Zimní pøíprava 

Již jen nìkolik dní, pøesnì ètrnáct, nás dìlí od startu fotbalového 

jara. Naši fotbalisté vstupují do jarních bojù jako lídr tabulky 

a dobøe rozjetou sezónu by rádi zakonèili postupem. Proto ani 

v zimní pauze nechtìjí ponechat nic náhodì a poctivì se 

pøipravují na rozhodující èást soutìžního roèníku. Také 

funkcionáøi nespí na vavøínech a snaží se získat dostupné 

posily. Návrat zkušeného Milana Mühlebergera do roztockého 

dresu se sice díky zamítavému stanovisku Libèic nepodaøilo 

realizovat, ale na dobré cestì je naopak pøíchod brankáøe 

Tomáše Válka, který v Roztokách zapustil koøeny již pøed 

nìkolika lety a jeho zkušenosti z vyšších pražských soutìží by 

se nám na jaøe mohly hodit. Do pøípravy s mužstvem se na 

zkoušku zapojili také Roman Krinclaj (Kròany) a Tomáš 

Martínek (Zlièín).     

Vzhledem k vrtochùm letošní zimy bylo nìkolik utkání zimního 

turnaje na Suchdole odloženo pro nezpùsobilý terén a vedení 

klubu se proto rozhodlo odhlásit mužstvo z turnaje. Jako 

náhradu za neodehraná utkání zajistilo pøípravné zápasy 

s kvalitními celky pražských soutìží na lepších terénech 

(umìlka).

Popøejme našim fotbalistùm úspìšný vstup do jarních bojù 

a vìøíme, že i vy si najde cestu na roztocký stadion povzbudit 

naše chlapce v cestì za postupem do okresního pøeboru.

Zimní turnaj - O Suchdolský pohár

21.1.06 

SK Roztoky - Støešovice 3:2  

Branky: Èížek Milan, Svoboda, Drbal

Další utkání byla z dùvodu nezpùsobilého terénu odložena

Dorostenecký halový turnaj v Davli

Souèástí zimní pøípravy dorostu byl také halový turnaj v Davli. 

Roztoètí dorostenci doplnìni o nìkolik nadìjných žákù 

nezanechali na turnaji ten nejlepší dojem. Ve skupinì prohráli 

všechna tøi utkání a nestaèili ani na soupeøe ve skupinì o 5-8. 

místo. Až pøíliš se projevilo, že roztoètí, na rozdíl od svých 

soupeøù, nemají možnost trénovat pøes zimu v hale èi 

tìlocviènì. V pojetí halového a „velkého“ fotbalu jsou znatelné 

rozdíly a soupeøi využívali své zkušenosti z haly. Na omluvu 

našich fotbalistù je tøeba uvést, že pravidelnì dostávali 

pøíležitost i žáci, kteøí svým starším, zkušenìjším a vyhranìjším 

protivníkùm nemohli konkurovat. Bohužel výraznìji se 

nedokázali prosadit ani „mazáci“ a tak celkový dojem z herního 

projevu Roztok byl tristní. Jediný kdo snesl za svùj výkon 

ocenìní, byl gólman Vojta Snopek, který patøil mezi nejlepší 

brankáøe turnaje a za prostupnou obranou pøedvedl nìkolik 

excelentních zákrokù. Za snahu pak lze pochválit už jen 

žákovské duo Ríša Hodan, Luboš Valík. Ostatní spoluhráèi se 

k jejich výkonùm nepøidali a tak poslední místo v turnaji bylo 

spravedlivým vyjádøením pomìru sil, pøedvádìné hry 

a brankové (im)potence. Dva góly ze šesti utkání je v halovém 

fotbale opravdu málo. 

Dorost reprezentovali: Diviš Milan, Gabèo Jiøí*, Hodan Ríša*, 

Holeèek Michal, Jeøábek Jakub, Jonáš Michal*, Koráb Martin, 

Procházka Jan, Rakouš Petr, Snopek Vojtìch*, Štochl Ivan, 

Valík Luboš*, Záda Tomáš 

* žáci 

Výsledky: 

skupina - Roztoky - Štìchovice „B“ 0:2

                Roztoky - Nový Knín 0:2

                Roztoky - Všenory 1:4 (Procházka)

5-8. místo -  Roztoky - Štìchovice 1:2 (Koráb)

                  Roztoky - Všenory 0:2

                  Roztoky - Klínec 0:2

Omluva

V minulém èísle Odrazu, v èlánku o zimní pøípravì fotbalistù, 

došlo díky nepozornosti pøispívatele k menšímu nedopatøení. 

Z roztockého patriota Josefa Jarolímka jsem ve spolupráci 

s „kontrolou pravopisu textového editoru“ udìlal pana 

Karolínka. 

Obìma pánùm se tímto omlouvám.

Pøijïte nás povzbudit!!!

„A mužstvo“

08.04.06  16:30 hod.   SK Roztoky - SK Tøebotov

„pøípravka“

25.03.06   10:00 hod   SK Roztoky - Sokol Hostivice

09.04.06   10:00 hod.   SK Roztoky - Sokol Dobøichovice

Martin Rambousek
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Správná odpovìï 

na fotohádanku z Odrazu 2/06

Kde toto místo je? 

Velký háj - smìr Roztoky-Suchdol. Zbytky základù a terasy 

zahradní restaurace Bažantnice. Nechal ji postavit majitel 

roztockého panství Josef Leder stavitelem Josefem 

Krammerem. Slavnostnì byla otevøena 9.kvìtna 1850. 

Jaký osud mìlo? 

Restaurace zanikla pøed 

II. svìtovou válkou. 

Po roce 1950 byla 

zbourána. Mládežníci 

È S M  o d p r a c o v a l i  

mnoho hodin èištìním 

cihel na svépomocí 

budovaný Pionýrský 

domek s klubovnou 

a  p o l y t e c h n i c k o u  

dílnou v letech 1952-3. 

( N y n í  p ø e s t a v ì n ý  

o b j e k t  M ì s t s k é  

policie.)

Na fotosoutìž z minu-

lého Odrazu zareago-

vali tøi starousedlíci:

Domnívám se, že na 

s n í m k u  j e  b ý v a l ý  

res taurant  Prášek,  
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který po válce posloužil nìkterým obèanùm jako levný stavební 

materiál.

Franta Šulc

V minulém Odrazu je vytištìna také fotografie jako hádanka. 

Podle mne je to místo blízko hájovny. Fotka je asi poøízena 

z horní cesty do lesa od Bìliny asi tak z její tøetiny. Stával tam 

kdysi objekt zvaný Prášek, který byl zbourán tak pøed 45 lety. 

Boban Šèuèka

Jedná se o zboøeništì, spíše už ruinu 

bývalé hájovny v roztockém háji. Je to 

v místì, kde se odboèuje z asfaltky vpravo 

do lesa a hned za levotoèivou zatáèkou 

vpravo nahoøe se naskýtá tento pohled, co 

je na fotografii. V letech 1940-1945 zde byl 

hajný, øíkali jsme mu nìguš pro jeho husté 

vousy. Chodil jsem s jeho dcerou do školy. 

Ta mì jednou pozvala do hájovny, že nìco 

pìkného uvidím. Její tatínek - hajný - vzal 

tašku a šli jsme do lesa, právì k této 

budovì, kde byla ještì jedna zachovalá 

místnost. Zde choval obrovského výra, 

kterého chodil pravidelnì krmit. Po válce 

byla budova zbourána, cihly brigádníci 

oèistili a jeden významný soudruh si je 

nechal odvézt na stavbu svého domku. To 

je tedy osud bývalé hájovny.

Miroslav Dudák

Nová hádanka 3/06
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Vitamin E

S bøeznovými dny jako by zima byla skuteènì pryè. Obloha již 

bývá modrá a vysoká, jenom slunce nemá ještì sílu a mùže nás 

klamat. Paprsky však již dokáží z pùdy zahrádek "vytáhnout" 

bílé snìženky, bledule a barevné krokusy, nejkrásnìjší 

pøedzvìsti jara. 

Ale i v bøeznu myslíme na své zdraví a povíme si o vitaminu E.

Vitamin E je generický název pro skupinu látek nazývaných 

tokoferoly, které se vyskytují ve ètyøech vìtších formách - alfa, 

beta, gama a delta - tokoferoly. Nejobvyklejší a nejúèinnìjší 

jeho formou je alfa - tokoferol. Vitamin E se rozpouští v tucích 

a je tak v tìle uchován relativnì dlouhou dobu, pøedevším 

v tukové tkáni a v játrech.

Jednou ze základních funkcí tohoto vitaminu je ochrana 

bunìèných membrán. Pomáhá také organismu využít selen 

a vitamin K. Souèasná povìst vitaminu E jako úspìšného 

bojovníka proti nemocem spoèívá v jeho vynikajících 

antioxidaèních úèincích. Znamená to, že se úèastní destrukce 

nebo neutralizace volných radikálù, nestabilních kyslíkových 

molekul poškozujících buòky. Tím, že peèuje o neporušenost 

bunìèných membrán, mùže vitamin E hrát roli i v prevenci 

rakoviny. Existuje pøesvìdèivý výzkum, že pomáhá v prevenci 

srdeèních a cévních onemocnìní vèetnì infarktu a mozkové 

mrtvice tím, že redukuje úèinky LDL (škodlivého) cholesterolu 

a brání tvorbì krevních sraženin. Redukuje rovnìž zánìtlivé 

procesy spojené se srdeèním postižením. Výsledky dvou studií 

prokazují, že vitamin E mùže snižovat riziko srdeèního 

onemocnìní o 25 až 50 procent a chránit i pøed anginou pectoris. 

Poslední poznatky dokazují, že vitamin E ve spojení 

s C vitaminem blokuje nìkteré škodlivé úèinky tuèných jídel. 

Vitamin E mùže zpomalovat proces stárnutí. Dále zlepšuje 

imunitní funkci u lidí vyššího vìku, pomáhá zneškodòovat 

toxiny z kouøe cigaret a jiných zneèis•ujících látek.

Podle dalšího výzkumu pøináší vitamin E úlevu pøi obìhových 

poruchách v konèetinách a podporuje hojení kùže.

Jeho denní množství není všeobecnì stanoveno, vhodný pøíjem 

je 10 mg dennì. Tyto hodnoty staèí k prevenci jeho nedostatku, 

pro antioxidaèní úèinek jsou však nutné vyšší dávky.

Nìkteøí odborníci doporuèují k plnému využití schopností 

vitaminu E v boji proti nemocem (riziko srdeèních chorob, 

urèité druhy rakoviny) užívat dennì 250 - 500 mg ve formì 

tablet. Ale i zde doporuèuji užívání konzultovat se svým 

lékaøem.

Pøírodní vitamin E obsahují pšenièné klíèky, rostlinné oleje, 

oøechová jádra, mandle, semínka sluneènice, ale také listová 

zelenina.

Rùžena Ilievová
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Podìkování starostovi a pracovníkùm úøadu za gratulace 

k životnímu jubileu zaslali:

Vìra Nosková, Vratislav a Julie Štifterovi, Marie Podolníková, 

Marie Dudáková, Bedøich Sedlák, M.Kubová, J.Daniel, Slavoj 

Turek, Hùlková, Jiøina Pelichová, Oldøich Häusler, Rudolf 

Pošta, Josef Koš•ál, Vlasta Kudrnová, Vìra Hostková, 

Bohumila Suchá, Miroslav Houser, Marie Sedláková, Josef 

Hejduk, Marie Nebeská 

Máme milou pøíležitost seznámit naše spoluobèany s tím, že 

u nás v nemocnici RHG hospitalizovaná paní Stupková 

Františka z Horomìøic poèátkem února za pøítomnosti pana 

starosty, pana øeditele a dalších, oslavila 100 let života. 

 MUDr. Jiøí Berka, nemocnice Roztoky

Za Radimírem Javùrkem

Optimistický muž na babetì, na kole, zdravící halasnì 

a zdáli všechny známé... Oblíbený šéf Zvláštní školy 

v Roztokách, kterou vybudoval a prvnì øídil již jeho otec 

a kterou pan Radek Javùrek v roce 1957 pøevzal a pøes tøicet let 

s nadšením vylepšoval a spravoval. Øeditel, kterého žáci 

milovali natolik, že za ním neváhali jezdit i po ukonèení povinné 

školní docházky na návštìvu. Muž, který dokázal 

svùj malý sbor pedagogù motivovat k pøestavbì nìkdejší 

školní jídelny na moderní zvláštní školu a který i prostøedí, 

kde se vzdìlávaly ménì nadané, problematické dìti, dovedl 

promìnit v opravdovou tvùrèí, optimistickou dílnu. Neúnavný 

nadšenec, který vìnoval svùj volný èas roztocké mládeži, vítaný 

a milý spoleèník. Radimír Javùrek byl svého èasu 

jednou z nejviditelnìjších a nejsympatiètìjších postav 

spoleèenského a pedagogického života našeho mìsta. Muži, 

který zemøel 15. února 2006 ve vìku 82 let, patøí naše úcta 

a vzpomínka.

Tomáš Novotný

Dìkuji všem milým pøátelùm a známým za projevy 

soustrasti a upøímné dopisy k úmrtí mého manžela 

Radimíra Javùrka, bývalého øeditele zvláštní školy 

v Roztokách, který nás opustil po delší nemoci dne 

15. února 2006.

Marta Javùrková, manželka

Blahopøejeme všem roztockým ženám

ke svátku oslavovanému vìtšinou zemí svìta,

Organizací spojených národù i Vatikánem,

k 8. bøeznu

MEZINÁRODNÍMU DNI ŽEN

Okrsková rada KSÈM Roztoky
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INZERCE

Pøenechám levnì kompletní sestavu obývacího pokoje oøech 

leštìný z r. 1955 zachovalý, zaoblené tvary, polostarožitný, 

skladný, obývací stìnu - leštìný mahagon, zachovalá, 

délka 3,5 metru, výška 2,20 metru,šatní skøíò, stolek, 

2 køesla, peøinová skøíòka, domácí el. spotøebièe - lednice, 

praèka, mechanický šicí stroj Lada ponoøovací, kuchyòské 

elektrické spotøebièe domácnosti dílenské elektrické náøadí 

zámeènické a truhláøské, svìráky, klíèe a rùzné, tøífázový 

kabel k míchaèce, elektrická zahradní sekaèka + prodlužovací 

kabel, zahradní vodovod, hadice, záclonové konzole, 

porcelán, sklo. Vše v Roztokách k odvozu koncem léta. 

Tel. 736 449 946. Dohoda jistá.

Prodám ložnici: dvojlùžko s úložným prostorem, 2 noèní 

stolky, zrcadlová skøíò, komoda. Barva olše, zánovní. 

Cena: 20.000,-Kè. Tel. 721 407 467.

Prodám peugeot 205, 5dvéøový, motor 1,6 litru benzin, 

s doklady. Rok výroby 1988. Cena dohodou. Tel. 777 801 060.

Prodám úplnì nové, nepoužívané - pouze rozbalené - dìtské 

chùvièky znaèka Sencor za 500,-Kè (bìžná MOC 999,-). 

Tel.: 606 232 055.

Prodám zahradní skleník o rozmìrech základna 2,5 x 2 

metry, výška 1,9 metru. Konstrukce kovová T-profily, 

pozinkovyaná + barva. Pìkný. Cena dohodou. 

Tel. 777 801 060.

Prodám béžovou sedaèku + 2 køesla, elektrický olejový 

radiátor, mrazák šestizásuvkový, novou vìtší nákupní tašku 

na koleèkách a nové ponorné èerpadlo. Cena dohodou. 

Tel. 220 911 626.

Prodám plotové pletivo zinkované, nepoužité. Délka 20 

metrù, výška 125 cm. Cena 700 Kè. Tel. 603 789 999.

2 2Prodám družstevní byt 3+1 95 m  vèetnì 20 m  nebytového 
2prostoru ve stejném místì s velkou otevøenou terasou (13m ) 

v Roztokách (Èapkova ul.). Byt je èásteènì vybaven - zaøízená 

kuchyò vèetnì spotøebièù a jídelního stolu. Plovoucí podlaha 

ve všech místnostech. Vlastní plynový kotel pro topení 

a ohøev vody. Telefon/ADSL. Tel. 728 878 940.

2Prodám garáž v Roztokách, ul. 17. listopadu, 29 m , stání pro 

2 auta, tøífázový proud, tel. 220 912 371.

2Prodám RD 5+1 v Roztokách, pozemek 750 m  . RK nevolat. 

Tel. 775 042 448.

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

Prodám velmi levnì kárku, nutno vidìt. 

Tel. 220 910 374 nebo 220 400 226.

Pronajmu kompletnì zaøízený byt 2+1 s pøíslušenstvím (65 
2m ) v tiché ulici ve vile v Roztokách, parkování na zahradì, 

MHD 3 minuty. 8000 Kè / mìsíc + poplatky. Tel. 235 517 910.

Hledám zedníka - všeumìla pro drobné až støední opravy 

domku na Žalovì. Tel.: 602 268 096.

Hledám podnájem v Roztokách, v blízkosti MHD nebo 

vlaku (max. 10-15 min pìšky). Možno samostatný pokoj 

v bytì/RD u starší paní. Po pøípadné dohodì ráda pomohu 

s nákupy èi drobnými pracemi. Uvítám možnost 

pøíležitostného vaøení a praní. Do 3.200,-Kè mìsíènì 

(vè.poplatkù). Tel. 731 566 308.

Vymìním byt 2+1, 3. patro, v Kralupech nad Vltavou, po 

rekonstrukci, klidné prostøedí, za menší byt v Roztokách. 

Tel. 603 447 034.

Koupím byt 2+1 v Roztokách u Prahy nebo vymìním 2+1 

v Roztokách ve 4. patøe za stejný byt 2+1 v pøízemí 

(pro starší osobu). Tel. 736 674 553.

Koupíme stavební pozemek v Roztokách. Tel: 608 331 111.

Koupím menší RD i pøed rekonstrukcí nebo rozestavìný 

v Roztokách, Únìticích a okolí. Dále koupím plynovou 

varnou desku. Tel. 776 057 006.

Sbìratel koupí staré obrazy, sošky, hodiny a hodinky. 

Tel.777 193 640.

Hledám èistotnou a pracovitou paní na úklid rodinného 

domu v Žalovì, pøibližnì 1 den v týdnu. 

Volejte od 17. 3. na tel. 731 151 339.

Hledám uèitele/lku angliètiny v dopoledních hodinách 

v Roztokách - individuální výuka 1x - 2x týdnì. 

Telefon 723 070 480.

4. ZO ÈZS Roztoky - osada Tøebízského nabízí 
2k pronájmu skleník 50 m , oddìlený vstup. 

Informace na tel. 776 583 067 - pan Hušek.

4. ZO ÈZS Roztoky - osada Na Vyhlídce nabízí k pronájmu 

pozemek. Informace na tel. 220 911 731 - paní Buchalová.

Návrhy a konzultace v oboru zahradní architektury pøi 

zakládání nebo rekonstrukci rodinných zahrad. S ohledem na 

Vaše finanèní možnosti. Tel. 603 789 999.

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••

•••••
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NÁZORY, OHLASY, KOMENTÁØE

Kdo bude vybírat øeditele?

Prvním krokem v konkursním øízení, které na místo øeditele 

základní školy v Roztokách vyhlásila 1. února rada mìsta, je 

výzva všem institucím, jmenovaným vyhláškou ministerstva 

školství è. 54/2005 Sb. v § 2, odstavci 3, který se týká škol 

zøízených obcí nebo dobrovolným svazkem obcí:

„Èleny komise jsou v pøípadì konkursu na funkci øeditele 

právnické osoby vykonávající èinnost školy zøizované obcí 

nebo dobrovolným svazkem obcí jmenováni:

a) dva èlenové urèení zøizovatelem,

b)jeden èlen urèený øeditelem krajského úøadu,

c) jeden èlen, kterým je odborník v oblasti státní správy, 

organizace a øízení ve školství podle druhu a typu pøíslušné 

školy nebo školského zaøízení,

d)jeden èlen, kterým je pedagogický pracovník pøíslušné 

právnické osoby vykonávající èinnost školy,

e) jeden èlen, kterým je školní inspektor Èeské školní inspekce, 

f) jeden èlen, kterým je èlen školské rady, je-li zøízena“

Tolik citace z vyhlášky MŠMT z loòského roku. Dodejme ještì, 

že pøedsedu a další èleny konkursní komise pro posuzování 

uchazeèù musí zøizovatel (tj. mìsto) jmenovat nejpozdìji 

30 dnù pøed konáním konkursního øízení a že funkci tajemníka 

komise, který organizaènì a administrativnì zabezpeèuje 

jednání komise (ale není jejím èlenem), vykonává zamìstnanec 

zøizovatele. 

Školská rada projednala svou povinnost vybrat jednoho ze 

svého støedu již 14. února a rozhodla, že èlenem konkursní 

komise bude jedna ze tøí èlenek zastupujících veøejnost, na 

následujícím setkání 2. bøezna zvolila z nich pak paní 

Klocovou. Škola vybere svého zástupce na jednání 

pedagogické rady, kterou svolá øeditel školy, a rada mìsta 

vyøešila dvì místa vyhrazená zástupcùm zøizovatele 22. února 

jmenováním starosty Mgr. Boloòského a šéfa správního odboru 

JUDr. Makajeva. Se žádostí o vyslání odborníka podle bodu c) 

jsme se obrátili na kralupskou radnici, aby nám doporuèili 

øeditele nìkteré z pìti kralupských základních škol. Vybrali 

paní Mgr. Janu Švancarovou, øeditelku ZŠ Tøebízského ul. 524. 

Svého zástupce jmenovala už i inspekce, a to øeditele 

Støedoèeského inspektorátu ÈŠI Mgr. Karla Kumstýøe.

V èinnosti konkursní komise nastala v porovnání se stavem 

pøed platností vyhlášky è. 54/2005 Sb. jedna dùležitá zmìna. 

Zatímco døíve komise mìla za úkol rozdìlit kandidáty pouze na 

„vhodné a nevhodné“ pro výkon funkce (a vlastní rozhodnutí 

náleželo radì mìsta), nyní musí komise podle § 5 odst. 6 výše 

uvedené vyhlášky stanovit poøadí uchazeèù. Toto poøadí má pro 

zøizovatele sice pouze doporuèující charakter, nicménì zmìnu 

doporuèení komise by musela rada podložit závažnými 

argumenty.

K øeèi paragrafù si dovolím pøipojit jen jedno pøání: aby èlenové 

konkursní komise mìli z koho vybírat. Mùžeme tomu pøispìt 

tím, že se pøestaneme pøesvìdèovat o tom, jak je škola 

neschopná plnit své základní povinnosti, kolik dalších 

pedagogù zvažuje odchod a jaká další skrytá nebezpeèí hrozí 

uèitelùm a jejich žákùm. Spíše bychom se mìli shodnout na 

doporuèení, podle jakých kritérií by mìla øeditele vybírat - 

a vlastnì hlavnì na tom, jakou školu bychom chtìli v Roztokách 

mít. Na tom, že dobrou, se shodnout dokážeme, ale dál jsme se 

zatím nepropracovali. Snad diskuse, která se uskuteènila 

2. bøezna, pøinese aspoò náznak obratu.

Jaroslav Huk

Problematika školy trochu jinak

Již nìkolik mìsícù hýbou Roztokami události týkající se místní 

základní školy a jejího øeditele. Dovolte mi tøemi poznámkami 

glosovat tuto kauzu. Pokusím se podívat na toto problematiku 

z trochu jiného pohledu, než byl doposud prezentován.

1) Škola je základ života na obci. Její problematika se osobnì 

se dotýká mnoha rodin a citlivost tohoto tématu nemùže 

pøekvapit. Bohužel se nemùžu ubránit pocitu, že celá kauza 

je do urèité míry nafouklá a pøedstavuje zástupný problém, 

nebo snad úplnì jiný zájem než zájem dìtí. Omlouvám se, 

nebudu se pouštìt na tak svùdná scestí spekulací. 

Pøi bližším zkoumání není tìžké zjistit, že za poslední ètyøi 

roky se ledacos ve škole zmìnilo a obec problematice 

školství oproti pøedešlým obdobím vìnuje zvìtšenou 

pozornost. Mimo problematiky školství existuje v této obci 

nìkolik dalších minimálnì stejnì závažných a sporných 

problémù, které ovlivòují nás život nerozdílnou mìrou 

(kauza èistièka, otázka sporné zástavby námìstí, masivní 

nová zástavba v obci, koncepènì neøešená vzrùstající 

dopravní zátìž, tlaky na rozšiøování komerèní výstavby na 

úkor zelenì a obèanské vybavenosti).

Bylo by mým snem, kdyby všechny dùležité kauzy v tomto 

mìstì vyvolaly stejnì aktivní a angažovanou reakci obèanù 

jako snaha o odvolání øeditele. 

2) Zpùsob komunikace, k jakému se uchýlila skupina rodièù, 

uèitelù a dalších lidí angažovaných na dìní ve škole 

nespokojených s prací stávajícího pana øeditele, bohužel 

zcela odpovídá úrovni komunikace na naší politické scénì. 
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K pøípadným reakcím na tento èlánek se vyjádøím e-mailem 

nebo na diskusních stránkách mìsta. Nerad bych nadále 

zatìžoval stránky tohoto èasopisu nikam nevedoucí debatou. 

Ondøej Marek

omarek@volny.cz

PS: Pro jistotu uvádím, že nemám žádné dítì docházející do 

roztocké školy, nemám na roztocké škole žádný ekonomický èi 

jiný zájem, žádný z mých pøíbuzných na škole nevyuèuje èi 

nepracuje a pana øeditele Vodu jsem poznal až za jeho pùsobení 

v Roztokách.

Bezohlednost

Sníh pomalu taje z chodníkù a stále více nám ukazuje zanechané 

psí "hromádky". Majitelé psù, prosím, buïte trochu ohleduplní 

alespoò k našim nejmenším obèánkùm, kteøí se "batolí" po 

chodnících. Není zrovna pøíjemné èistit koleèka od koèárkù, 

botièky nebo pøímo obleèení od psích exkrementù.

Ve mìstì platí vyhláška è. 5/2003 o pravidlech pohybu 

zvíøat.(odst.. IV. Povinnost úklidu exkrementù, odst. V. 

Kontrola, odst. VI. Sankce. Úplné znìní je na www.roztoky.cz)

Renáta Koláøová

Opravdu lékaøi bez bariér?

Chtìla bych reagovat na èlánek pana místostarosty J. Huka 

v Odrazu 2/2006. Pod pojmem „bezbariérový pøístup“ se 

všeobecnì rozumí takový pøístup, kam se bez cizí pomoci 

dostane obèan na invalidním vozíèku. Tato podmínka není 

u nìkterých v èlánku uvedených lékaøù splnìna. Navíc mezi 

lékaøi s bezbariérovým pøístupem není ani jeden zubaø! 

Všeobecného lékaøe, pokud se k nìmu pro schody nebo jiné 

pøekážky v pøístupu do ordinace nedostanete, si mùžete 

v pøípadì potøeby pozvat na návštìvu domù, ale pozvat si 

zubaøe, aby vám spravil bolavý zub?! Nelze sbalit vrtaèku 

a další specielní nástroje do kuføíku a vydat se ordinovat 

k pacientovi domù. Proto mì zaráží laxní pøístup k vybudování 

chodníku k jedinému zubaøi v Roztokách, který se snaží mít 

bezbariérový pøístup do ordinace.

Nejsou to jen lékaøi, kam se špatnì chodící nebo nechodící 

obèané nedostanou. Starou bolestí je napø. mìstský úøad. Pøed 

ním není vyhrazeno ani jedno parkovací místo pro invalidy 

a jediný bezbariérový vstup na chodník u vchodu u budovy, kde 

je umístìn interkom pro kontakt s úøedníkem, je zabarikádován 

parkujícími auty.

Další objekt - mìstská knihovna. Mìla vhodný bezbariérový 

pøístup zezadu do mìstské èítárny. Dnes je zatarasen plotem 

Silácká prohlášení za hranicemi slušnosti, zjednodušující 

hesla vypovídající o velmi složitém problému jen z jedné 

strany. Právní klièky nesledující podstatu problému. 

Neustálé opakování polopravd a kladení nereálných 

požadavkù spojené s dìtinskou uražeností místo snahy 

zájmu o reálné øešení. V této souvislosti mì udivil nezájem 

nespokojených rodièù o schvalování rozpoètu školy na 

posledním zastupitelstvu nebo chabá úèast na pøedstavení 

a projednání koncepce roztocké školy po tøídních 

schùzkách. Taktika je jasná a osvìdèená. K problému pøiøaï 

jasného nepøítele a toho rozdr• na prach. Co na tom, že jádro 

pudla leží nìkde jinde. Taktika jednoduchá, efektní navenek 

a uspokojující. 

3) Pan øeditel Voda jistì neudìlal vše bez chybièky. Hlavnì 

podcenìní komunikace s uèitelským sborem uvyklým na 

benevolentní pøístup jeho pøedchùdce si ve svém pøíštím 

pùsobišti jistì zapamatuje. Dovolím si však prohlásit, že 

dlouho roztockou školu nevedl tak aktivní, svìdomitý a ve 

své podstatì úspìšný øeditel. 

Podaøilo se mu zanedbanou školu sanovat po stavební 

stránce. Postupnì obnovoval neuvìøitelnì zastaralou 

výpoèetní techniku ve škole. Odvrátil zavøení školní jídelny 

a kuchynì. Spolu s podporou mìsta na poslední chvíli 

nastartoval øešení problému jejich rekonstrukce, kterou mìl 

s pøedstihem øešit již jeho pøedchùdce. Snad poprvé byl 

k vidìní velmi podrobný a pøehledný rozpoèet školy. 

O škole bylo a je pravidelnì slyšet v Odraze. Probíhaly na ní 

dìtské projekty. Za øeditele Vody se vytváøel pro dìti 

zajímavý image školy „Škola èar a kouzel“. Webové stránky 

se naplnily množstvím informací. Vypoøádal se s velkými 

zmìnami ve školské legislativì a zásadním zpùsobem 

omladil uèitelský sbor. Podle nové legislativy pøipravil 

koncepci školy na další období, což se mnoha jiným školám 

vùbec nepodaøilo. Bohužel úsilí své práce mu není dopøáno 

zúroèit. 

Mluvil jsem o této problematice s mnoha lidmi a musím øíci, 

že mnoho z ménì hlasitých rodièù a dalších pøíznivcù školy 

práci pana øeditele Vody ocenilo. Proto bych rád touto cestou 

Mgr. Janu Vodovi podìkoval za vše co pro školu a pro 

Roztoky udìlal a doufám, že na naše mìsto bude vzpomínat i 

v dobrém. Já na nìj ano. 

Škola se opìt nachází na rozcestí. Od nového školního roku 

snad bude mít nového øeditele. Pøál bych jí, aby byl minimálnì 

stejnì dobrý jako ten souèasný. Jen se trochu bojím, aby byl 

i takový, který se zalíbí všem. To, jak se ukazuje, bude 

v Roztokách dùležitìjším faktorem než jeho skuteèné kvality 

nebo výsledky práce. 
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a na schodech je vybudována rampa pro nájezd. Dostat se po ní 

na vozíku do knihovny nemùže snad ani kaskadér. Domnívám 

se, že po nìm ani velmi silná maminka koèárek se svým dítkem 

nahoru nevytlaèí. Stejné je to i u detašovaného pracovištì 

sociálního úseku mìstského úøadu.

A tak bych mohla uvádìt další nebezbariérové objekty jako 

tøeba pošta, klubovna dùchodcù, spousta obchodù, chodníky 

atd.

Øešit bezbariérové vstupy vybudováním nájezdu na stávající 

schody považuji za vyhozené peníze, pokud sklon takové 

rampy není dostateènì mírný, aby umožòoval bezpeèný vjezd.

Nechci skonèit pesimisticky. Leccos se již zmìnilo. Byl 

vybudován nový dùm s peèovatelskou službou (bezbariérové 

vchody, výtah), byla zbudována a funguje klubovna dùchodcù, 

organizace zdravotnì postižených v našem mìstì dostává 

každoroènì finanèní dotaci mìsta, takže mùžeme poøádat 

dotované zájezdy po ÈR, jezdit pravidelnì do pražských 

divadel, poøádat cvièení kardiakù v Roztokách, spoleèenská 

setkání atd.

Je však stále hodnì vìcí, které je tøeba øešit. Jdete-li po mìstì, 

vozíèkáøe nebo tìžce postiženého spoluobèana nepotkáte. 

Vyvstává otázka, zda vùbec takoví jsou. Je tøeba zøizovat pro nì 

nìjaké bezbariérové pøístupy? Ano, jsou a je jich víc, než si 

myslíte, ale sedí doma, protože se vyjet nebo vyjít do mìsta 

zatím netroufají. Až je budeme dennì potkávat na námìstí, 

v parku a na nákupech, bude to signál, že jme udìlali v tomto 

smìru výrazný krok kupøedu.

Marie Nadrchalová, pøedsedkynì ZO Svazu postižených 

civilizaèními chorobami v ÈR

Drobný, také nikoli pesimistický dovìtek

Bezbariérový pøístup do mìstské knihovny je stále funkèní, 

staèí se ohlásit paní Urxové nebo Votavové, odemknou 

a umožní vyjet zadem na rampu. Trvale nechávat odemèená 

zadní vrátka si nedovolíme, zlodìji a vandalové jsou až pøíliš 

pracovití.

Stejné je to se správním odborem radnice - každý špatnì 

pohyblivý obèan, který vstoupí do hlavní budovy a bude mít 

pøání k sociálnímu odboru èi matrice, bude obsloužen. 

Pøíslušný úøedník k nìmu z vedlejší budovy pøijde.

A s panem MUDr. Trefným, který je tím jediným 

„bezbariérovým“ zubaøem v našem mìstì, se už ing. Sovina 

a pan Sládek dohodli. Až budete èíst tyto øádky, bude už možná 

vstup do jeho vrátek upraven tak, aby tam pohodlnì vyjel 

i vozíèkáø.

J. Huk

Komu patøí èerná listina

Èernou listinu nazvanou Rekapitulace jste urèitì zhruba pøed 

mìsícem dostali do schránky. Možná jste si už na ni udìlali 

názor sami a tøeba jste ji, tak jak se na anonymní dopis sluší, 

odhodili do tøídìného sbìru. Ale protože míra nepravd 

a pomluv na tomto kusu papíru již pøesáhla únosnou míru, 

nezbývá, než pøipomenout nìkolik faktù.

Tvrzení „Tento placený inzerát neprošel cenzurou redakèní 

rady èasopisu Odraz v èele s J. Hukem“ je lež. Redakèní rada 

inzerát necenzurovala ani nezakázala, ale postoupila ho radì 

mìsta. A rada mìsta rozhodla, že jej pøedá k posouzení 

právníkovi a v Odrazu v èísle 2/2006 otištìn nebude. Za 

nezveøejnìný inzerát nebyla nikomu samozøejmì fakturována 

ani koruna.

Zástupci petice dostali formální odpovìï na svùj podnìt již 

necelý týden po doruèení petice na radnici (že vìc byla pøedána 

tìm, kteøí ji budou øešit), v prùbìhu zákonné lhùty 30 dnù 

s pøedstaviteli petièního výboru nìkolikrát jednal starosta 

a další èlenové rady a úøadu a 4. ledna 2006 (tedy stále ještì 

v zákonné lhùtì) bylo na podnìt signatáøù petice svoláno 

mimoøádné jednání rady mìsta, na nìmž byli pøítomni a k vìci 

se vyjádøili zástupci petièního výboru (pánové Blažek 

a Blecha), uèitelù (paní Moravcová a pan Cihláø), øeditel Voda 

a jeho zástupkynì Barešová. Koncem ledna bylo pak po dalších 

jednáních dosaženo dohody s øeditelem o ukonèení jeho 

pracovního pomìru pøed novým školním rokem, a záhy poté 

rada rozhodla o vypsání konkurzního øízení na místo øeditele 

základní školy. Lze nazvat tento postup „ignorováním 

600 obèanù“?!

Prohlášení pod jmény èlenù rady „ani jedno dítì tìchto 

zastupitelù nenavštìvuje roztockou školu“ je sice faktograficky 

správné, ale vzhledem k tomu, že tøi radní dìti nemají a tøi další 

jsou ve vìku, kdy jejich dìti už dávno opustily školní lavice, je 

úèelové a lidsky hanebné.

Právník mìsta konstatoval, že by bylo možné anonym 

Rekapitulace, pøinejmenším z pozice redakèní rady a jejího 

pøedsedy, zažalovat pro pomluvu a poškození dobrého jména, 

ale my ten soud necháme na vás. O tom, že pøedstavitelùm 

petièního výboru jde o hlasy volièù, jste se mohli koneckoncù 

pøesvìdèit sami na stránkách nového roztockého mìsíèníku 

Dialogy a, jak nás pánové Blecha a Blažek ubezpeèují, 

pøesvìdèíte se ještì mnohokrát z pøedvolebních letákù, jimiž 

zaplní vaše poštovní schránky. Nebude to v zájmu školy a jejich 

dìtí, ale pouze osobních a politických cílù tìch, kteøí se pod 

èernou listinu nedokázali ani podepsat.

Jaroslav Huk

(text vyjadøuje mínìní rady mìsta)
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