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prolog

pøíslušném odboru krajského úøadu, který mu jednoznaènì

PROLOG

potvrdil, že pøípadnou námitku zamítne.
Vážná námitka se týkala parkovacích míst a celkového

Velká akce s velkým otazníkem

dopravního øešení v okolí budovy, kam bude nyní docházet

Rok 2005 byl rokem dìtských høiš•, rok letošní je rokem

a zpravidla dojíždìt dvojnásobek rodièù s dìtmi. Ve stísnìném

mateøských škol. Zastupitelstvo pøi jednání o rozpoètu uvolnilo

prostoru kolem budovy se pøíliš kouzlit nedá, ale navržený

vìtšinu volných investièních prostøedkù, zhruba 10 miliónù

poèet míst není o nic menší než u mateøské školy v Havlíèkovì

korun, k rekonstrukci a obnovì dvou z nich. Devìt miliónù bylo

ulici, která má srovnatelnou kapacitu. Stavìt dvojnásobek

vyèlenìno na celkovou pøestavbu a rozšíøení mateøské školy

parkovacích stání a uhlodat kus zahrady mateøské školy na pár

v Pøemyslovské ulici (jejíž hygienické zaøízení by beztak

desítek minut dne, kdy se u školy setká více aut, je pøece jen

vyžadovalo generální opravu, i kdybychom školku

trochu velký luxus.

nerozšiøovali) a 800 tisíc na úpravu školky v ulici Spìšného.

Napadeno bylo také údajnì nevyhovující øešení pøístupu do

Pøíprava nejvìtší investièní akce letošního roku byla

jednotlivých oddìlení. Na tyto pøipomínky zareagoval

samozøejmì od poèátku ostøe sledována a bylo zøejmé, že jejím

projektant drobnými úpravami projektu (doplnìní chodníku

nejvìtším úskalím - kromì penìz - je èas. Vìdìli jsme, že

kolem budovy apod.). Zmìny zanesl do projektu tak, aby

zásadní èást rekonstrukce školky v Pøemyslovské musí

stavební úøad mohl stavební povolení 25. dubna vydat.

probìhnout bìhem dvou mìsícù prázdnin a každý týden mimo

Zbyly tak pouze pøipomínky k celkovému dispoziènímu øešení

toto období je spojen s komplikovaným vyjednáváním s dvìma

budovy (umístìní výtahu na jídlo apod.) a kritika projektu jako

dalšími mateøskými školami, rodièi dìtí i úøady, které musí

celku vèetnì autora. Osobní výtky vùèi autorovi projektu

vydat pøíslušná povolení. Proto byla pøi výbìru dodavatele díla

ponechme stranou, ty patøí asi na jiné místo, než jsou stránky

vedle ceny druhým významným kritériem garance termínu

Odrazu. K výhradám k celkovému øešení lze zopakovat jen to,

dokonèení stavby. Vítìzná firma z výbìrového øízení (Zeman

že se nestavìla školka „na zelené louce“, ale adaptovala se za

stavební øemesla s.r.o.) se podrobným harmonogramem

rozumnou cenu starší budova, že rùzné možnosti øešení byly

zavázala, že školka bude pøipravena k zahájení provozu do

probrány s tìmi, kdo školku skuteènì využívají - a zvolené

poèátku záøí, pokud jí bude pøedáno staveništì bezprostøednì

øešení bylo pøijato jako provoznì zpùsobilé a pøijatelné pro

po kvìtnových svátcích, tedy po 8. kvìtnu 2006.

trvalé užívání.

K tomuto datu byla také smìøovány všechny nezbytné kroky.

Odvolání proti vydání stavebního povolení je možné podat do

Bylo dohodnuto s øeditelkami dvou zbylých mateøských škol,

15 dnù od vyvìšení. Dojde-li k odvolání, znamenalo by to -

aby se na dva mìsíce, kvìten a èerven, ujaly asi dvaceti dìtí, pro

pøestože krajský úøad by námitky zøejmì zamítl - posun stavby

které nemohou doma zajistit žádné hlídání, krajský hygienik

nejménì o dva, spíše však o tøi mìsíce, nové kolo vyjednávání

vyslovil souhlas s „pøelidnìním“ dvou školek na pøechodnou

s rodièi a vedením dvou dalších školek, nové cesty na krajský

dobu, vìc byla pøedbìžnì projednána samozøejmì i s rodièi

úøad - a nebezpeèí, že další výjimky se nepodaøí dohodnout

dìtí. Projekt prošel nìkolika koly pøipomínek, na jeho úpravách

a nejdùležitìjší akce letošního rozpoètu se nakonec

velmi tìsnì spolupracovala s projektantem i øeditelka mateøské

neuskuteèní.

školy a 6. února poøádalo mìsto o stavební povolení. Koneèná
verze projektu byla pøedložena k veøejnému projednání
11. dubna. Až na nìm vzneslo k projektu nìkolik vážných
pøipomínek Obèanské sdružení Architektura a krajina (aè bylo
seznámeno s projektem již dva mìsíce pøedtím), v jehož

Pøi osobních jednáních ing. Soviny, ing. Veselého a starosty
s paní architektkou se sice nìkteré námitky vyjasnily, ale nic
nezmìnily na jejím rozhodnutí se do stavebního povolení
odvolat.

zastoupení ing. arch. Vavøínová prohlásila, že projekt je

Na posledním jednání starosty a vedení mateøských škol pøed

celkovì špatný a nemùže získat stavební povolení. A uvedla

uzávìrkou Odrazu byl dohodnut ètrnáctidenní posun zahájení

øadu konkrétních dùvodù, proè je k tak razantnímu kroku

prací, který by neznamenal ještì ohrožení konce rekonstrukce

odhodlána.

do zaèátku nového školního roku. Do té doby bude také jasno,

Za nepøípustné oznaèilo sdružení pøedevším fakt, že stavební
úøad projednával stavební povolení ve slouèeném územním
a stavebním øízení. O tom, že takto mohl postupovat, se vedoucí

zda hrozba odvolání se naplní, anebo zda se tolikrát zmiòovaný
veøejný zájem, potøeba nových míst pro dìti v mateøských
školách, letos prosadí.

stavebního úøadu ing. Veselý ubezpeèil osobním jednáním na
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Jaroslav Huk

zprávy z radnice

udržely nádrže pod tøetím povodòovým stupnìm (ten se

ZPRÁVY Z RADNICE

vyhlašuje u nás pøi prùtoku 1530 m3/s), takže jedinou vážnou
nepøíjemností byla výluka dopravy z Podbaby do Roztok,

Kaskáda obstála, povodeò skonèila

mírné škody, které zpùsobila voda v okolí pøíjezdu, a bahno

Prudké tání po velmi dlouhé a tuhé zimì poøádnì zvedlo

naplavené na pobøežní komunikaci.

hladiny øek a na nìkterých místech lidé zažili stejnì kruté
zkoušky jako pøed ètyømi lety. To platilo hlavnì o jihu Moravy,

Zmatek nad zmatek
Jakmile se hladina vody vrátila pod úroveò silnice, dostavili na
se místo technici, aby provìøili, co silnice unese. Jejich zpráva
však nebyla pøíznivá: silnice byla podmáèená a obnovení tìžké
dopravy nepøipadalo v úvahu.
Ve høe zùstala jen možnost, že by se aspoò na týden obnovila
doprava osobních aut a motocyklù a v pátek 8. dubna nám toto
èásteèné øešení pøislíbil námìstek støedoèeského hejtmana pan
Vyšehradský. V pondìlí se však žádné auto ulicí nedostalo,
citybloky zùstaly na svých místech a v poštì na radnici se
objevily jedovaté zprávy, že se zase nìco nepovedlo.
I námìstek hejtmana potvrdil, že Praha tuto èásteènou úlevu
zamítla, a tak jsme s omluvou oznámili „na všechna nároží“
definitivní konec. Ale konec to ještì nebyl. Námìstek
Vyšehradský nakonec ve støedu 12. dubna pražské radní
pøesvìdèil, že na pár dní se lehká doprava pustit mùže a následovala další omluva veøejnosti. Naštìstí poslední,
odpoledne ve støedu skuteènì zátarasy zmizely a pár dní byla
cesta podle Vltavy ještì volná.
Ve ètvrtek 13. dubna jsme dostali koneèné rozhodnutí, které
vydal odbor dopravy pražského magistrátu investorovi stavby,
Technické správì komunikací hl. m. Prahy:

foto: St. Boloòský
v Èechách, s výjimkou Lužnice a Sázavy, byla ta letošní jarní

Úplná uzavírka komunikace ulice Roztocká v úseku

povodeò sice nepøíjemná, ale zvladatelná. Pøesnì taková, pøi

Kamýcká - V Rokli je povolena od 18. 4. 2006 do 31. 10.

níž se plnì provìøí možnosti vltavských pøehrad. Prùtok Vltavy

2006.
Pro osobní automobily a autobus

foto: St. Boloòský

linkové pøepravy osob je naøízena
objížïka po trase Roztocká Kamýcká - Únìtice - Roztoky
a zpìt.
Pro ostatní dopravu je naøízena
objížïka po trase Roztocká Kamýcká - Èerný Vùl - Velké
Pøílepy - Roztoky a zpìt.
Dodejme jen, že cyklisti mohou
projíždìt po cyklostezce vedoucí
Sedlcem tìsnì podle Vltavy i bìhem
úplné uzavírky silnice.
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zprávy z radnice

Nové jízdní øády linek 340 a 350 po dobu výluky najdete

kontrolující pohyb zvíøete neprodlenì odstranit zneèištìní

v tomto èísle. Doplòme jen to, že linka 604 jezdí samozøejmì

zpùsobené zvíøetem na veøejném prostranství a na místech

rovnìž po objízdné trase, a to z Tyršova námìstí v 1.10 na

veøejnì pøístupných. Nedodržování OZV bude sankcionováno

Prahu a v 1.42 z Prahy zpátky do Roztok. Od 25.4. zavedl

mìstskou policií.

ROPID také linku 740 z Bubenèe-nádraží na Vítìzné nám.

Deratizace v Roztokách
V dobì od 10.5 do 15.6. 2006 bude vybraná firma provádìt

Konkurzní øízení na øeditele ZŠ

v souladu se zákonem 258/2000 Sb., o ochranì veøejného

Konkurzní komise na výbìr nového øeditele roztocké základní

zdraví, celoplošnou deratizaci. Nástrahy budou pokládány

školy se sešla poprvé 19. dubna. Uchazeèù se pøihlásilo

nejen v jednotlivých objektech (kromì obytných domù v novì

v øádném termínu šest, nìkteré z nich komise požádala

postavených lokalitách na Solníkách a Panenská), ale rovnìž

o doplnìní údajù.

v kanalizaèním potrubí i volnì do dìr hlodavcù na celém

K vlastním pohovorùm s uchazeèi se komise sejde 9. kvìtna

zastavìném území mìsta. Kladení nástrah budou provádìt

a stanoví jejich poøadí. Je tedy pøedpoklad, že nového øeditele

pracovníci specializované firmy postupnì, souèástí celoplošné

naší základní školy by mohla jmenovat rada mìsta již pøi svém

deratizace je i prùbìžná kontrola nakladených nástrah

jednání 17. kvìtna 2006.

a likvidace uhynulých hlodavcù. Žádáme proto majitele
jednotlivých nemovitostí, aby umožnili ve svých objektech

Omluva

položení návnad a jejich následnou kontrolu.

Tak jako už je témìø pravidlem, tìsnì pøed pøedáním Odrazu

Upozornìní

grafikovi, v pátek 31. bøezna, byl mìstskými strážníky nalezen

Upozoròujeme obèany, že není možné vysazovat døeviny ani

zatoulaný pes a skonèil v provizorním útulku na dvoøe radnice.

pìstovat jiné plodiny na veøejných prostranstvích bez souhlasu

Paní ing. Veselá mi pøedala struèné oznámení a já ho ihned

MÚ Roztoky. Ne všechny pozemky jsou vhodné pro výsadbu

pøepsal - a• už to s hafanem dopadne jakkoli. Když se majitel

a nìkteré v dobré víøe vysazené døeviny mají jen malou

najde døív, než vyjde Odraz, žádná škoda se nestane, snad

perspektivu pro svùj zdárný rùst. Nevhodnì vysazené døeviny

kromì nìkolika marných telefonátù pøípadných zájemcù

mohou být za nìkolik let zdrojem nepøíjemností, kdy pøíliš

o nového spoleèníka.

vzrùstné druhy mohou pøekážet dopravì, zastiòovat obytné

Jenže - ta naše chvályhodná snaha mìla jednu vadu. Z popisu

místnosti, znesnadòovat údržbu veøejné zelenì nebo zasahovat

chovance se ztratilo jedno slovo (køíženec labradora s koženým

do ochranných pásem inženýrských sítí.

obojkem), pohøíchu dosti dùležité pro obsah, a tak vznikla

Chcete-li cokoli sázet mimo svùj pozemek, pøijïte se nejprve

formulace hodná omluvy. Tož symbolická omluva míøí

poradit na úøad, probereme spoleènì pøípadná rizika zamýšlené

k ètenáøùm, onomu hafanovi, potažmo jeho majiteli, a pro

výsadby. Obecnì totiž platí, že pozemek patøí jeho majiteli

jistotu rovnìž na Bahamy. Hlavnì že pes je už zase doma a že

vèetnì všeho, co na nìm roste. Povinností majitele je pak

mu ani ten pìkný obojek nikdo nezprivatizoval.

udržovat svùj majetek v øádném stavu, tedy i vykácet nevhodné
Jaroslav Huk

výsadby.
Co se dìje nového na dìtských høištích?

Zprávy z OŽP

V loòském roce jsem nejen od rodièù dìtí èasto slýchala, že
dìtská høištì v Roztokách a zejména jejich vybavení již jaksi

Informace pro majitele psù
Majitelé psù, kteøí zaplatili místní poplatek za psa za rok 2006,
mají nárok na bezplatné poskytnutí sáèkù na sbìr psích
exkrementù. Sáèky je možné získat na OŽP MÚ Roztoky, a to
v úøední dny v dobì od 8 do 12 a od 13 do 17.30 hod. Pøi platbì

zastarala. Jak se ukázalo i z provedených revizí, herní prvky
byly v mnoha pøípadech pro dìti nevhodné a kvùli
konstrukèním nedostatkùm nebo vlivem letitosti dokonce
i nebezpeèné.

místního poplatku v hotovosti v pokladnì MÚ obdržíte sáèky

Musím øíci, že letos si èlenové zastupitelstva mìsta nutnost

pøímo pøi zaplacení. Majitelé psù, kteøí jsou osvobozeni od

radikálnìjší investice do obnovy dìtských høiš• uvìdomili

poplatku a psa mají øádnì pøihlášeného, mají na výdej sáèkù

a zastupitelstvo mìsta schválilo rozpoèet, v nìmž bylo na

rovnìž nárok.

vylepšení všech høiš• ve mìstì pamatováno. Nìkde probìhnou

Upozoròujeme, že na území mìsta platí OZV è.3/2003
o pravidlech pohybu zvíøat, která ukládá povinnost osobì

úpravy menšího rozsahu, ale jinde bude instalováno úplnì nové
vybavení. Nejpozdìji do konce kvìtna bychom mìli mít

kvìten - strana 6
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Zubní pohotovost

všechny práce hotové, takže malí návštìvníci mohou vyzkoušet
nové vybavení. Rodièe a pedagogický dozor jistì ocení
i zvýšení bezpeènosti dìtí.

První pohotovost pro Prahu a okolí poskytuje Celopražská
zubní pohotovost Praha 1, Palackého 5 (první ulice vpravo z

Na DH v Žalovì u školy, které bylo vybaveno novými prvky

ulice Vodièkovy poblíž Václavského námìstí).

v loòském roce, je opraven plot, byla vyspravena podezdívka,

Ordinace PO - ÈT vždy od 18 hodin do 7 hodin ráno.

všechna poškozená plotová pole buï opravena nebo vymìnìna
a celé oplocení dostalo nový nátìr. DH na Obráncù míru
a Masarykovì mají nové oplocení, na prvnì jmenovaném

Od pátku od 16 hodin až do pondìlí 7 hodin ráno (s hygienickými
pøestávkami na úklid ordinací, které trvají asi pùl hodiny).

budou doplnìny herní prvky pro malé dìti vèetnì oblíbené

Na pohotovost zbyteènì netelefonujte. Pøed ošetøením neberte

skluzavky a domeèku na hraní. Velké zmìny èekají i zbývající

žádné prášky, pøicházejte se vzornì èistým chrupem. Ošetøení se

žalovská høištì, ve Smetanovì ulici bude vytvoøeno høištì pro
malé dìti s pískovištìm, houpaèkami a nebudou chybìt ani

týká opravdu jen první pomoci, nedìlají se plomby, koneèné
ošetøení provede váš zubní lékaø.

prolézaèky se skluzavkou. Další høištì pro malé dìti je

Dr. Žampachová

vybudováno jako souèást novì vzniklého „Areálu volného

(redakce paní doktorce ze Solník dìkuje

èasu“ mezi ulicemi Øadová a U Høištì. Tady je k novì

a pøipomíná pro akutní pøípady telefon 224 946 981)

vybudované sportovní ploše pøidruženo i místo pro hry
nejmenších dìtí s pískovištìm a krásnými novými hracími
prvky. Zde byla dopadová plocha pokryta pryžovými
dlaždicemi, což je asi nejlepší, i když nejdražší øešení pøi pádu
dìtí z výšky. Posledním høištìm, které v letošním roce dozná
výrazné zmìny je lesní areál v Tichém údolí. Zde budou místo
vysloužilé lanovky instalovány fitness prvky i s návodem na

Papoušek – šedá korela – èeká na svého majitele
ve Zverimexu na Tyršovì námìstí. Papoušek byl nalezen
na høišti u žalovské školy ve ètvrtek 27. dubna, odchycen
a pøedán do obchodu.

Rožálek a Roztoè pod jednou støechou
(ze šestého jednání rady mìsta 5. 4. 2006)

jejich používání.
Vložené finanèní prostøedky do revitalizace høiš• byly
relativnì vysoké, herní prvky však byly vybírány tak, aby
mohly sloužit bez vìtších oprav 5 i více let. Žádná herní sestava
však není neznièitelná a útokùm vandalù neodolá. Nebuïme

Týden po zasedání zastupitelstva se opìt sešla rada mìsta.
Program nebyl tak vyèerpávající jako obvykle a také radních
bylo jen šest (bez Jiøího Landy), a tak spoleèný veèer skonèil
mimoøádnì brzy, nìkdy po pùl desáté.
Prvním hostem byl vedoucí strážník Petr Hojsák. Seznámil radní

proto nevšímaví k projevùm úmyslného nièení!
Ing. Eva Krautová, vedoucí OŽP

s tím, že se mìstští strážníci zamìøili hlavnì na špatnì parkující
auta a projevilo se to na vyinkasovaných pokutách, a že vedou

Dne 21. 4. 2006 byla v Roztokách - Žalovì nalezena cca

nerovný boj se silnièními piráty, kteøí si mìstské komunikace

pìtiletá fena nìmeckého ovèáka.

pletou se závodní dráhou. Jejich øádìní je ostatnì èastou pøíèinou

Informace o nalezeném psu obdržíte na tel. èíslech:

kritických místech se poradí stavební komise spolu s odborem

MÚ Roztoky: 220400239, 220400264,
MP Roztoky, mobil: 602666458

stížností obèanù a musí vést k nìjakému øešení - o nìkterých
radnice.
Kritická situace vzniká také v souvislosti s objížïkou pøes
Únìtice a Suchdol. Nemine den, aby se na køižovatce na rovinì
nad Únìticemi nestala dopravní nehoda - a nikdo z odpovìdných
orgánù se nemá k tomu, aby tam dal alespoò znaèky! Prý vlastní
rekonstrukce zaène až od 18. dubna a do té doby nedal nikdo
pøíkaz... Druhý den ráno jsme se starostou napsali pøímo
støedoèeskému hejtmanovi, aby v rámci mimoøádné povodòové
situace využil svých kompetencí a zasadil se o okamžité
zavedení pøipravených opatøení (velmi dùraznì vyznaèená
zmìna pøednosti v jízdì, odklon èásti dopravy, dùsledné
dodržování pøechodného jízdního øádu autobusù atd.).
Záhy po vedoucím strážníkovi dorazil ing. Mutòanský z firmy
Hydria, aby radním vysvìtlil nìkteré kalkulace v dodatku ke
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smlouvì s firmou Hydria, jejíž podpis umožní, aby se koneènì

Pod støechou v èp. 713 jen Roztoè

pohnuly dosud zadržované platby. Obsahem smlouvy jsou

(ze sedmého jednání rady mìsta 26. 4. 2006)

principy dojednané s vedením VUAB Pharma o vzájemných
platbách a nájemném za provoz mìstské èistírny odpadních vod.
Pan Mutòanský také apeloval na radu, aby opìt zvážila postup
pøi zøízení parkovištì ve støedním pruhu Masarykovy ulice (od
Tyršova námìstí k ulici 17. listopadu). Hydria chápe, že
parkovištì je pro mìsto nutností (a že je smluvní povinností
Trigemy toto parkovištì na vlastní náklady zøídit), nicménì
nechce dát kladné stanovisko k výstavbì parkovištì proto, že

Nic se nemá míti za definitivní, jak by øekl klasik. Nìkolik dní
pøed jednáním rady byla na radnici doruèena zpráva, která
titulek minulého èlánku postavila na hlavu: Sdružení Rožálek se
spoluúèasti na pronájmu nebytových prostor po Èeské
spoøitelnì v èp. 713 vzdalo. Rada tím byla víceménì nucena
revokovat svá usnesení (a bylo jich, vèetnì všech usnesení
o spoleèné smlouvì s mìstem, skoro deset) a pøidìlit nebytové
prostory zbývajícímu zájemci. Objednávka na projekt na

hlavní vodovodní øad pod støedním pruhem z Masarykovy ulice

rekonstrukci dìlených prostor nebyla naštìstí ještì podepsána,

je z nekvalitního materiálu a pøípadná havárie my mìla drastické

rekonstrukce pro jedinou organizaci bude podstatnì jednodušší

následky pro ty, kteøí budou parkovat „nad rourou“. Výsledkem

a úpravy i pro budoucího nájemce, který si investici bude

jednání byla žádost rady, aby odbor SRM vyèíslil náklady na

odbydlovat, levnìjší.

rekonstrukci èásti vodovodního øadu a aby starosta zøízení
parkovištì projednal s firmou Trigema.

Pronájem nebytových prostor v Havlíèkovì ulici v èp. 713 však
nebyl ani zdaleka jediným sporným bodem dlouhého, více než

K dohodì dospìly zúèastnìné strany v pronájmu prostor po

šestihodinového jednání šesti radních (stejné sestavy jako

Èeské spoøitelnì v Havlíèkovì ulici èp. 713. Tìsnì pøed

minule). Hned na úvod èlenové rady reagovali na opakované

jednáním rady se sešli zástupci Rožálku a Roztoèe

stížnosti obèanù na provoz penicilínky. Prùmyslová èistírna

s místostarostou, paní Maršíkovou a dr. Makajevem a upøesnili

bìží, trojstupòový filtr spolehlivì likviduje unikající plyny,

podmínky dohody o spolupráci tak, že výsledek je pøijatelný pro

veliký díl zápachu odstraòuje už i filtr na sušárnì NIRO. Do

všechny. Mìsto poøídí projektovou dokumentaci

mìsta se za normálního provozu dostává už pouze „zákonných“

k rekonstrukcím, na nich se budou rovným dílem podílet obì

cca 30 pachových jednotek z prùmyslové èistírny, zhruba stejná

organizace, obì budou pak platit stejnì vysoký nájem a jím si

èi dokonce nemìøitelná dávka z èistírny mìstské a øádovì 100

budou investici do vnitøních prostor odbydlovat. Vyøešeny byly

jednotek ze sušárny. Jde o to „za normálního provozu“. Párkrát

nejasnosti kolem zpracování projektu i limitní èástky vnitøních

došlo k poruše zaøízení, párkrát k chybì obsluhy - a za takových

úprav (170 tisíc) a bude parafována dohoda.

situací je to jak za starých èasù. Vedení mìsta se sešlo s vedením

Krátce pøed 19. hodinou dorazil tøetí host, šéf OSRM ing.

fabriky, to zpøísnilo kontrolu zaøízení a nejpøísnìjší kontrolou je

Sovina, a asistoval radním u dalších bodù. Asi nejdùležitìjším

témìø permanentní pøítomnost inspekce s hrozbou uzavøení

z nich bylo odvodnìní rybníèku. Ing. Sovina pøedložil tøi

provozu pøi dalším prùkazném selhání. Termín 14.8.2006 je

varianty - smìrem na žalovský potok, pøímo podle silnice

nezvratný a ukládá výrobci doložit autorizovaná mìøení

k Vrškám s napojením na deš•ovou kanalizaci pod kopcem,

splòující zákonný limit.

anebo totéž, ale vedení ulicí Plzeòskou a kolem samoobsluhy

Pøes všechna zlepšení rada byla nucena konstatovat, že firma

pana Sádla. Možnosti provìøí komise stavební a životního

zatím nesplnila své velmi odvážné sliby, které veøejnì

prostøedí a o vìci bude jednat také starosta s Ekospolem, který

proklamovala na podzim loòského roku, a oslovila vedení firmy,

by se jako budoucí investor Na Dubeènici mìl na nákladech na

aby napsalo vysvìtlující èlánek do Odrazu. Firmu Hydria rada

odvodnìní zásadním zpùsobem podílet.

požádala o zprávu pro zastupitelstvo k provozu obou èistíren.

Kromì nìkolika víceménì formálních bodù (jmenování komise

Ihned po tomto bodu a zprávì vedoucího strážníka se radní

na správu poèítaèové sítì úøadu, jmenování pøedsedy konkurzní

pustili do pøípadu rekonstrukce mateøské školy v Pøemyslovské

komise na výbìr øeditele ZŠ, likvidace majetku mìsta aj.) se

ulici. Starosta zrekapituloval celou historii tohoto pøípadu

radní delší dobu dohadovali ještì o dirtové dráze u Vltavy.

vèetnì svých vlastních šetøení a rada se jednomyslnì rozhodla

Povodí Vltavy dalo souhlas s její výstavbou a povodeò ji

uèinit poslední možný krok, totiž svolat na poèátek kvìtna

nepoškodila, povoláme Povodí ještì ke kontrole hotového díla.

rodièovskou veøejnost, aby i ta øekla své stanovisko

Na závìr se radní dostali ke škole, k inspekèní zprávì, kterou

k pøípadnému odkladu zahájení prací.

Støedoèeský inspektorát po své kontrole v naší ZŠ vydal. Rada

Ke školské problematice padlo ještì jedno dùležité rozhodnutí:

postoupila zprávu školské komisi a se závìry zprávy seznámí

doporuèení zastupitelstvu, aby revokovalo svá pøedchozí

prostøednictvím Odrazu veøejnost.

usnesení s rozhodlo o zrušení speciálních tøíd od nového
školního roku. Rada vzala dále na vìdomí neblahý stav školní
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jídelny, kolaps „ústøedního stroje kuchynì“, víceúèelového

hlasování v Základní škole, Školní námìstí 470, Roztoky, pro

robota, je øešen okamžitì jako havárie a 150 tisíc korun pùjde

volièe z ulic:

z rezervy rozpoètu. Kromì toho rada doporuèila zastupitelstvu

Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Èapkova, Èáslavského,

uvolnit z rezervy ještì dalších 50 tisíc na vybudování parkovištì

Dobrovolného, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Nad

v areálu základní školy a vyslechla informace o prvním jednání

Vltavou, Najdrova, Obráncù míru, Plk. Poláèka, Podìbradova,

konkurzní komise na výbìr nového øeditele.

Seržanta Hnilièky, V Solníkách, 17. listopadu.

Po tìchto nejdùležitìjších bodech se radní dostali do klidnìjších

2d. Místem konání voleb v okrsku è. 4 je místnost pro

vod. Projednali nìkolik žádostí o pronájmy èi odkoupení

hlasování Mìstský úøad, nám. 5. kvìtna 2, Roztoky, pro volièe

pozemkù a zmínili se i o nabídce obce Zdiby (a jedné fyzické

z ulic:

osoby) pøevzít naše pozemky na pravém bøehu Vltavy. Mezi
radními není na vìc jednotný názor, a hlavnì nemìli v ruce
pøesné mapové podklady, z nichž by bylo patrné, zda Zdiby jsou
jediným sousedem, tedy zda by pøevzaly všechny „zámoøské
kolonie“. Rada se k pøípadu vrátí za tøi týdny a koneèné slovo by
v každém pøípadì muselo vyøknout kvìtnové zastupitelstvo.
Koncem jednání se radní zabývali podnìty z komisí (sociální
a školské) a soupisem usnesení rady za minulý rok, z nichž bylo
vytipováno nìkolik desítek nejednoznaèných, dosud èásteènì
splnìných nebo odložených, s nimiž je nutno se vypoøádat.
z jednání rady zapsal Jaroslav Huk

Hálkova, Havlíèkova, Husovo nám., Chelèického, Jeronýmova,
Masarykova, Nerudova, Sedláèkova, Vidimova, Žižkova.
2e. Místem konání voleb v okrsku è. 5 je místnost pro
hlasování v Sokolovnì, Tyršovo námìstí 480, Roztoky, pro
volièe z ulic:
Bezruèova, Èechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina, Lidická,
Máchova, Na Sekeøe, Nad Vinicemi, Plzeòská, Øachova,
Svobody, Tøešòovka, Tyršovo nám., Václavská, Vanèurova,
Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova.
2f. Místem konání voleb v okrsku è. 6 je místnost pro hlasování
v Základní škole Žalov, Zaorálkova 1300, Roztoky, pro volièe
z ulic:

Oznámení o dobì a místì konání voleb

Alšova,

do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR

Chalúpeckého,

Borkovského, Boøivojova,

Burgerova,

Husova,

Jiráskova, K Nádraží, Ke Kocandì,

Komenského, Krásného, Krolmusova, Kuželova,

Starosta Mìsta Roztoky podle § 15 zákona è. 247/1995 Sb.,

Levohradecká, Levohradecké nám., Mühlbergerova, Na

o volbách do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR

Panenské, Na Pískách, Na Valech, Opletalova, Pilaøova, Pod

a o zmìnì nìkterých zákonù oznamuje:

Koláèovem, Pod Øivnáèem, Pod Vodojemem, Potoky,

1. Hlasování ve volbách do Poslanecké snìmovny Parlamentu

Pøemyslovská, Pøíèná, Pøílepská, Øadová, Smetanova,

ÈR se uskuteèní:

Soubìžná, Sportovní, Sv. Ludmily, Šebkova, U Háje, U Høištì,

v pátek dne 2. 6. 2006 od 14.00 do 22.00 hodin,
v sobotu dne 3. 6. 2006 od 8.00 do 14.00 hodin.
2a. Místem konání voleb v okrsku è. 1 je místnost pro
hlasování ve Støedoèeském muzeu, Zámek 1, Roztoky, pro
volièe z ulic:

U Školky, U Zastávky, Vlháèkova, V Úvoze, Wolkerova, Za
Cihelnou, Zahradní, Zaorálkova.
3. Každému volièi budou doruèeny nejpozdìji tøi dny pøede
dnem voleb hlasovací lístky. Spolu s nimi bude volièùm doruèen
též informaèní leták s údaji potøebnými pro realizaci volebního
práva.

Bìlina, Èakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, Nádražní, Riegrova,
Rýznerova, Svojsíkovy sady, Tiché údolí, Únìtická, Vltavská,
Za Potokem.

4. Oprávnìnému obèanovi bude umožnìno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní obèanství Èeské republiky
(platným obèanským prùkazem, cestovním, diplomatickým

2b. Místem konání voleb v okrsku è. 2 je místnost pro

nebo služebním pasem Èeské republiky anebo cestovním

hlasování v Mìstské knihovnì, Jungmannova 966, Roztoky,

prùkazem).

pro volièe z ulic:

5. Každý obèan je povinen uposlechnout pokynù pøedsedy

Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na

okrskové volební komise k zajištìní poøádku a dùstojného

Vyhlídce, Nad Èakovem, nám. 5. kvìtna, nám. Jana Procházky,

prùbìhu hlasování ve volební místnosti.

Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Puchmajerova, Spìšného,
Šafaøíkova, Šaldova, Školní námìstí, Tøebízského, Vošahlíkova,
Žirovnického.

6. Každý voliè se musí pøed hlasováním odebrat do prostoru
urèeného pro úpravu hlasovacích lístkù, jinak mu okrsková
volební komise hlasování neumožní.

2c. Místem konání voleb v okrsku è. 3 je místnost pro
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Mìstský úøad Roztoky, Nám. 5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky
Odbor životního prostøedí Mìstského úøadu v Roztokách

hledá spolehlivé lidi, kteøí by chtìli pøispìt
ke zlepšení èistoty veøejných prostranství
ve mìstì.
Máme zájem o lidi, kteøí se nebojí práce. Jejich úkolem bude sbìr
psích exkrementù z veøejnì pøístupných míst.
Se zájemci bude uzavøena dohoda o pracovní èinnosti v souladu
s § 237 - 239 a,b zákoníku práce. Nabízená finanèní odmìna za
odvedenou práci - 50 Kè/hod. Máme zájem o stálé
spolupracovníky, by• jen tøeba na nìkolik hodin v mìsíci.
Nabídka je vhodná i pro studenty a zdatné dùchodce.
Zájemci se mohou informovat pøímo na OŽP nebo telefonicky na
telefonních èíslech 220 400 264 nebo 220 400 239, kde jim rádi
zodpovíme veškeré dotazy.
Odbor ŽP

Nábor dìtí do ZUŠ
Tak jako v každém roce, probíhal v mìsíci dubnu nábor dìtí
z mateøských škol do pøípravného hudebního oddìlení ZUŠ. Na
nìkteré obory se mohou hlásit i dìti starší (zpìv, dechové nástroje,
literárnì - dramatické oddìlení). Rodièe dìtí, které nebyly
pøítomny nebo vybrány pøi prùzkumu a mají zájem, aby jejich dítì
navštìvovalo ZUŠ, mohou dìti pøihlásit pøímo v ZUŠ u MgA
Pavlíkové (tel. 220 910 751). Abych byl úplnì pøesný a rodièe
a dìti si mohly udìlat ucelený obrázek o výuce na ZUŠ
v Roztokách, uvádím zde seznam oborù a nástrojù.
Na ZUŠ je otevøen hudební obor, literárnì dramatický obor
a taneèní obor. V hudebním oboru se uèí: klavír, akordeon, housle,
violoncello, pøíèná flétna, zobcová flétna, klarinet, saxofon,
trubka, lesní roh, pozoun, sólový a sborový zpìv.
Do literárnì dramatického oboru se pøijímají dìti starší sedmi let.
V taneèním oboru se uèí základy všech taneèních technik, balet,
lidový tanec, taneèní gymnastika, akrobacie. Nábor se provádí
každou støedu v taneèní tøídì od 13 do 18 hodin. Informace u paní
uèitelky Hudeèkové na tel. 774 800 332.
Nábor všech oborù bude ukonèen na konci èervna.
MgA. Bohumír Šlégl

Zpìtný odbìr elektrozaøízení
Zmìnou zákona o odpadech byla výrobcùm elektrických
a elektronických zaøízení od poloviny srpna loòského roku
stanovena nová povinnost - zajistit a také financovat zpìtný odbìr
a zpracování použitých elektrozaøízení. Cílem tohoto opatøení,
pøijatého v souladu s právem Evropského spoleèenství, je zajištìní
ekologického zpracování a zejména recyklace surovin získaných
demontáží tìchto elektrozaøízení, tedy šetøení primárních

pøírodních zdrojù. Dále se díky zavedení tohoto systémového
opatøení pøedejde zatížení životního prostøedí škodlivinami,
nebo• vyøazená elektrozaøízení nebudou konèit spoleènì
s ostatním smìsným odpadem z domácností na skládkách nebo ve
spalovnách komunálního odpadu.
Zapojení obcí do tzv. sbìrné sítì jednotlivých kolektivních
systémù je pøínosem jak pro obce, které nadále nebudou muset
nakládání s elektrozaøízeními financovat, tak i pro samotné
obyvatele, kteøí budou moci bezplatnì odkládat vysloužilá
elektrozaøízení na místa zpìtného odbìru. V souèasné dobì je
budována sí• sbìrných míst ve sbìrných dvorech obcí a pro
nìkterá elektrozaøízení i v maloobchodních prodejnách tak, aby
byla pro obèany co nejsnadnìji dostupná. Fungující systém
bezplatného odbìru použitých elektrozaøízení si klade za cíl, aby
již nevznikala „potøeba“ nìkterých obyvatel anebo firem odkládat
nefunkèní elektrozaøízení do lesa, do parku nebo na chodník.
Výrobci mohou plnit povinnosti stanovené pro oddìlený sbìr,
zpìtný odbìr, zpracování, využití a odstranìní elektrozaøízení buï
samostatnì, spoleènì s jedním nebo více jinými výrobci nebo
mohou své povinnosti pøenést na jinou právnickou osobu tzv.
provozovatele kolektivního systému (spoleènost zøízenou
k zajištìní plnìní povinností výrobcù). Poslední prodejce má
povinnost zajistit, aby spotøebitel mìl pøi nákupu elektrozaøízení
možnost odevzdat ke zpìtnému odbìru použité elektrozaøízení
v místì prodeje nebo dodávky nového, pøípadnì ho pøi prodeji
výrobku informovat o jiném zpùsobu zajištìní zpìtného odbìru
elektrozaøízení. Pro elektrozaøízení uvedená na trh do dne
13. srpna 2005 jsou k zajištìní zpìtného odbìru, zpracování,
využití a odstranìní elektrozaøízení pocházejícího z domácností
výrobci povinni vytvoøit systém, do kterého jsou povinni finanènì
pøispívat - v odpovídajícím rozsahu, zejména podle svého podílu
na trhu.
Zpìtný odbìr použitých elektrozaøízení je zajiš•ován
prostøednictvím tzv. kolektivních systémù, které byly MŽP ÈR
zapsány do Seznamu výrobcù koncem loòského roku. Kolektivní
systémy zajiš•ují sbìr elektrozaøízení podle jednotlivých skupin
elektrozaøízení stanovených zákonem. Sbìr elektrozaøízení bude
zajištìn nìkolika zpùsoby - pøes poslední prodejce, distributory
tìchto zaøízení, servisy (opravny) a obce, v jejichž sbìrných
dvorech jsou v souèasné dobì zøizována místa zpìtného odbìru
vyøazených elektrozaøízení. Hlavní kolektivní systémy, které byly
MŽP ÈR zapsány do tzv. Seznamu výrobcù jsou - ASEKOL,
EKOLAMP a ELEKTROWIN. Pouze tìmto uvedeným
kolektivním systémùm bylo svìøeno financování systému sbìru
„historických“ elektrozaøízení skupiny 1 až 7:
Kolektivní systémy v souèasné dobì smluvnì zajiš•ují celý
proces od vytvoøení sítì sbìrných míst (s využitím sbìrných
dvorù), pøepravy nashromáždìných elektrozaøízení na smluvní
zpracovatelská zaøízení.
Kolektivní systémy ASEKOL, ELEKTROWIN a EKOLAMP
nalezly synergie pro zavádìní systému zpìtného odbìru urèených

odraz 5/06 - strana 11

zprávy z radnice

elektrozaøízení - plánují využití stejných míst zpìtného odbìru
v obcích, jednotné oznaèení tìchto míst a pro nìkterá
elektrozaøízení i shodnou logistiku. Pøedpokládá se rovnìž zøízení
spoleèného dispeèinku (pro obce). Ve vzájemné spolupráci jsou
také pøipraveny informaèní materiály pro spotøebitele, které jsou
k dostání v prodejnách posledních prodejcù. Cílem spoleèného
postupu je nabídnout obcím a jejím obyvatelùm bezplatný odvoz
a zpracování hlavních skupin elektrozaøízení používaných
v domácnostech jednotným zpùsobem pøi minimalizaci
administrativní a organizaèní zátìže obcí, popøípadì jimi
povìøených provozovatelù sbìrných dvorù a také ušetøit peníze
výrobcù, kteøí mají povinnost všechny výše uvedené èinnosti
financovat.

d) který byl zaøazen v táboøe nucených prací nebo v pracovním
útvaru.
Výše zvláštního pøíspìvku èiní mìsíènì až 2 500.- Kè pro obèany
dle písm. a), c), d) a až 1 500.- Kè pro obèany dle písm. b).
Novým je zejména pøíspìvek úèastníkùm povstání v kvìtnu 1945
za podmínky, že obèan byl v dobì mezi 30. dubnem a 12. kvìtnem
1945 alespoò po dobu 3 dnù na stranì povstalcù proti nacistické
moci a
-

úèastnil se bojù se zbraní,
nebo se podílel na zpravodajské èinnosti,
nebo konal zdravotní èi zásobovací službu v terénu,
nebo byl èlenem povstaleckého velitelství.

Zákon stanoví podrobnì jakým zpùsobem je možno úèast
v povstání prokázat.
Novým je rovnìž ustanovení o pøiznání jednorázové penìžní
èástky nìkterým úèastníkùm národního boje za osvobození
v létech 1939 až 1945, a to tìch, kteøí byli pøíslušníky armád dobu
kratší než 3 mìsíce, respektive u èeskoslovenských partyzánù
dobu kratší než 2 mìsíce.
Výše jednorázové penìžní èástky èiní 30 000.- Kè.

Elektrozaøízení urèená ke zpìtnému odbìru musí být odevzdána
kompletní a nepoškozená. Jejich rozebíráním (rozbitím) se do
životního prostøedí mohou uvolòovat látky poškozující životní
prostøedí, ozónovou vrstvu Zemì i lidské zdraví. Rozebrané
a vytìžené elektrozaøízení je odpadem, který již do bezplatného
zpìtného odbìru nespadá.
V systému zpìtného odbìru hrají obèané významnou roli - na nich
nejvíce záleží, budou-li nabídku výše uvedených kolektivních
systémù na bezplatné odkládání vyøazených elektrozaøízení
využívat. Jedinì tak mohou provozovatelé tìchto kolektivních
systémù zaruèit, že budou tato elektrozaøízení skuteènì pøedána
k recyklaci.
OŽP

Informace nejen pro aktivní úèastníky
Pražského povstání v r. 1945

Zvláštní pøíspìvek k dùchodu resp. jednorázovou penìžní èástku
pøiznávají na základì písemné žádosti orgány sociálního
zabezpeèení pøíslušné k výplatì dùchodu. Žádost je tøeba podat do
konce roku 2006. Pro podání žádosti a uplatnìní nároku na
zvláštní pøíspìvek k dùchodu (§ 5), resp. jednorázové penìžní
èástky (§ 9) je tøeba splnit nebo doložit zákonem podrobnì
stanovené podmínky.
Protože ne všichni obèané Roztok a Žalova mají pøístup ke sbírce
zákonù, k pøehledu o novì pøijatých zákonech, uveøejòujeme tuto
základní informaci. Jsme si vìdomi, že øada obèanù našeho mìsta
se aktivnì úèastnila zejména Pražského povstání, že žije mezi
námi i øada tìch, kteøí se podíleli urèitou dobu na èinnosti
bojujících armád nebo partyzánských jednotek.
Obèanùm, kterých se dotýká ustanovení citovaného zákona a kteøí
se rozhodnou podat si pøíslušnou žádost, nabízíme možnost
získání podrobných informací, konzultace o zpùsobu obstarání
potøebných dokladù a tiskopisù, zpracování a pøedložení žádosti.
Bezplatnou pomoc Vám nabízí a poskytne p. Bohuslav Sloup,
tel. 220 911 847 (po 18. hodinì), pøíp. další spolupracovníci.
Bohuslav Sloup, Ing. Zdenìk Karas, CSc.

V roce 2005 byl pøijat významný zákon è. 357/2005 Sb. o ocenìní
úèastníkù národního boje za vznik a osvobození Èeskoslovenska
a nìkterých pozùstalých po nich a o zvláštním pøíspìvku
k dùchodu nìkterým osobám.
Zákon zavádí zvláštní pøíspìvek k dùchodu obèanovi ÈR:
a) kterému byla výše dùchodu upravena jako úèastníkovi odboje;
b) kterému Ministerstvo obrany vydalo potvrzení o jeho úèasti na
povstání v kvìtnu 1945;
c) který je úèasten rehabilitace podle zákona è. 119/1990 Sb;

informuje
Kongresové centrum roste do výšky
V prùbìhu mìsíce dubna byly prakticky dokonèeny obklady
koupelen a WC v bytových jednotkách blokù B2 i B3. Kolem
stavby vyrostlo lešení a byly zahájeny práce na zateplení fasády
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obou objektù. Pracuje se na
novém vodovodním øadu.
V následujících mìsících
budou po èástech realizovány zpevnìné plochy
v okolí stavby. Tyto práce si
vyžádají nìkterá nevyhnutelná dopravní omezení,
na které upozoròujeme
s pøedstihem, a všem
øidièùm dìkujeme za pochopení.

opìt v sobotu 20. kvìtna od 10 do 16 hodin. Pøi tomto dnu
otevøených dveøí by již mìl být otevøen vzorový byt. Bude
kompletnì dokonèen vèetnì vybavení, nábytku a doplòkù.
Zájemci tak získají lepší pøedstavu o svém budoucím bytu.

Stavba Kongresového centra se již dostala nad zem a nyní bude
narùstat rychlým tempem.
Otevøení poboèky Komerèní banky v sektoru A se
z administrativních dùvodù proti pøedpokládanému termínu
bohužel posouvá. Podle posledních informací bude poboèka
otevøena v prùbìhu kvìtna.
V sobotu 22. dubna probìhl první jarní den otevøených dveøí,
kterého využilo témìø 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

Další informace o projektu dostavby námìstí a o postupu
výstavby naleznete na www.trigema.cz, pøípadnì v naší výloze na
Tyršovì námìstí.
Vlastní prodej bytù a nebytových prostor probíhá v kanceláøi
v Obecním domì v Praze 1. K 25. dubnu 2006 bylo v sektoru B
prodáno 68 % všech bytù.
Ing. Hugo Jandl
vedoucí projektu koordinace zástavby Tyršova nám., Roztoky
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zjiš•ované prostøednictvím rùzných metod vlastního hodnocení
na úrovni jednotlivých žákù i celých tøíd a srovnáváním
s výsledky škol podobné velikosti a typu.

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Zpráva Èeské školní inspekce
Ve dnech 14.-16. bøezna 2006 probìhla v naší základní škole
inspekce Støedoèeského inspektorátu ÈŠI. Její výsledky shrnuje
závìreèná zpráva, kterou mìsto obdrželo 3. 4. 2006. Závìr
z tohoto 12stránkového dokumentu vám nyní pøedkládáme (celé
znìní najdete na www.roztoky.cz i na internetových stránkách
základní školy).
Zpráva è.j. ÈŠI 367/06-02 bb4cz110 - závìr
Základní škola Roztoky, okres Praha-západ, poskytuje základní
vzdìlávání v souladu s èinností, která byla povolena zápisem
školy do rejstøíku škol a školských zaøízení (resp. do sítì škol,
pøedškolních a školských zaøízení). Formální podmínky zaøazení
jsou dodrženy. Poskytované vzdìlávání smìøuje k cílùm
základního vzdìlávání, které jsou stanoveny školským zákonem,
èinnost školy je v souladu s dlouhodobým zámìrem vzdìlávání
a rozvoje vzdìlávací soustavy Èeské republiky a s prioritami
Støedoèeského kraje.
Škola má standardní podmínky pro základní vzdìlávání i pro
vzdìlávání žákù se speciálními vzdìlávacími potøebami. Za
poslední dva školní roky došlo zejména k velkému zlepšení
v oblasti materiálnì technických podmínek, mírnì se zvýšila
úroveò odborné kvalifikovanosti a snížil se vìkový prùmìr
pedagogického sboru. Slabší úroveò má aktuální personální
zajištìní školního poradenství, zlepšení mùže být teprve
oèekáváno nástupem kvalifikované školní psycholožky. Jako
pøíklad dobré praxe by mohlo sloužit zpracování koncepèních
materiálù, jejichž úroveò pøevyšuje bìžnì zjiš•ovaný stav ve
školách. Materiály vypovídají o tom, že øeditel a jeho nejbližší
spolupracovníci mají pøehled o strategických dokumentech
vzdìlávání Èeské republiky i kraje a chtìjí zkvalitòovat
a modernizovat vzdìlávání zvyšováním profesionality
pedagogických pracovníkù. Pro potøebné zmìny se však øediteli
nepodaøilo èást pedagogického sboru získat. Jejich dùsledné, ale
zøejmì i ménì citlivé prosazování pak vytvoøilo ve škole
nepøíznivé sociální klima, které je pro kvalitu práce školy
znaèným rizikem.
Standardní podmínky základního vzdìlávání se promítají do
prùmìrné úrovnì prùbìhu vzdìlávání. Nìkterá dílèí rizika byla
zaznamenána v metodách a formách vzdìlávání. Pøi sledované
výuce byla jen nìkterými uèiteli žákùm poskytnuta dostateèná
materiální podpora. Uèitelé také nepøihlíželi vždy k rozdílným
schopnostem, døíve získaným vìdomostem èi dovednostem ani
k osobnímu tempu dìtí. Individuální pøístup byl více patrný jen
v nìkterých tøídách pro žáky se specifickými vzdìlávacími
potøebami a na 1. stupni.
Mezi prùmìrné školy øadí školu také výsledky vzdìlávání

Pøi inspekèní èinnosti nebyl zjištìn žádný zákonný dùvod (viz §
166 odst. 4 a odst. 5 školského zákona, ve znìní pozdìjších
pøedpisù), který by mohl zøizovatele vést k odvolání øeditele
z funkce.

Øeditel o øediteli
Probíhající výbìrové øízení na nového øeditele školy v Roztokách
je vzrušivým tématem široké veøejné diskuse. V podmínkách
malého mìsta s jedinou základní školou jde o volbu nejen
odbornou, ale i politickou. Konkurzní komise bude vybírat
z došlých pøihlášek na základì cca 60timinutového pohovoru se
zájemci ideálního øeditele. Jaké pøedstavy má takový kandidát
naplòovat bylo pøedmìtem spoleèného jednání školské komise
a školské rady a výstupy z tohoto jednání doporuèilo
zastupitelstvo mìsta jako jedno z kritérií konkurzu. Rád bych
k tomuto tématu pøispìl svým osobním názorem, který
zdùrazòuje pedagogickou kompetenci jako rovnocennou
manažerským dovednostem øeditele.
Nový øeditel by mìl být v prvé øadì autonomní, tedy nezávislý na
politickém názoru kohokoliv. Bude rozhodovat o celé øadì
odborných záležitostí, které je nutné ponechat v jeho
profesionální péèi. Napìtí mezi veøejnou (politickou) sférou
a odborným názorem kvalifikovaných pracovníkù však
v Roztokách tvoøí problémovou oblast.
Za zájem veøejnosti nelze vydávat každou žurnalistickou èi
politickou rétoriku. Rodièe, kteøí intuitivnì preferují tradiènìjší
pojetí školy, mají tendenci pomìøovat èinnost školy tím, jaké si
jejich dítì osvojí evidentní vìdomosti. Tím pádem projevují vìtší
shovívavost k metodám, kterými uèitel dosahuje, aby si dítì ve
škole nìco nauèilo. „A• je uèitel radši pøísnìjší (A• mu sem tam
jednu ubalí), ale hlavnì a• pøipraví dítì pro životní dráhu.“ Proti
tomuto názoru stojí pøesvìdèení, že èím pøíznivìjší uèební klima
uèitel ve tøídì navodí, tím snadnìji, ale pøedevším ménì
traumaticky bude dítì absolvovat školní docházku. A tím se také
bude snáze uèit.
Teoreticky vzato, žádný uèitel/øeditel není, a ani nemùže být zcela
ideální. Ale ani uèitel/øeditel, který pùsobí na dostateèné úrovni
výteènosti, není zproštìn požadavku vynakládat vìtší úsilí na
zlepšení své èinnosti. Osobní rùst je neobyèejnì dùležitý, nebo•
interesuje uèitele k neustálému zlepšování své výchovné
a vzdìlávací práce. Znalost pedagogiky a psychologie mu
zajiš•uje dostateèný nadhled nad výchovnými situacemi a to
zakládá možnost supervize vlastního jednání.
Souèasný trend ve vývoji pedagogiky napøíè celou Evropou
posouvá pojetí pedagogické práce od metodicky vedeného
vyuèování s vyhranìným pojetím disciplíny a káznì k volnìjším
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výchovným metodám. Do centra výchovy a vzdìlávání již není
stavìn uèitel (jako na konci minulého století), ale žák. Tradièní
model výuky se oèividnì rozvolòuje. Øeditelé škol budou stále
více konfrontováni s tím, zda tento dožívající model dokáží
nahradit smysluplnìjší koncepcí. Situace vyžaduje jejich osobní
rozhodnutí, zda budou preferovat tradièní model výchovy a tzv.
tvrdý postup, nebo se budou snažit pøiblížit duši dítìte
pochopením a porozumìním. Škola mùže podléhat nejrùznìjším
tlakùm a usilovat o vìtší atraktivnost. Hlavním úkolem základní
školy však zùstává socializace žákù, která je seznamuje se
základy kultury a spoleèenských hodnot. Protože dítì bez hodnot
nelze ani vychovávat, ani vzdìlávat.
Profesionalita pøedpokládá silnou motivaci a vìdomí poslání,
osvojení trvalého celoživotního závazku k profesním a etickým
hodnotám. Být sám sebou a být vyrovnaný, to je záležitost
sebeakceptace a akceptace druhých, takových, jací jsou. Nesmí je
napadat frontálnì, nýbrž využitím své energie pro hodnotné úèely.
Potom mu neèiní problémy komunikativní situace, je schopen
dosáhnout otevøeného setkání s druhým bez pocitù nejistoty,
osobního ohrožení èi nevyrovnaných reakcí.
Jan Voda

Zážitková pedagogika
na ZŠ Roztoky
Prázdninová škola Lipnice
(PŠL) spolu se ZŠ Roztoky
spolupracují v tomto roce na
novém pilotním projektu
zážitkovì vedeného programu
Škola v pøírodì tak trochu jinak… aneb kolem svìta za 5 dní.
Jedná se o pìtidenní zážitkový program protkaný nitkami
multikulturnosti vedený instruktory PŠL ve spolupráci s paní
uèitelkou Dášou Gabrielovou. A úèastníci? Tøída 4.B a ètyøi
pá•áci jako posila k tomu. Projekt probìhne ve dnech 8. - 12.
kvìtna 2006 na vzdìlávacím støedisku PŠL - chata Doubravka v Železných horách.
Pro dìti je pøipravena pestrá smìsice her pohybových, ale
i relaxaèních, kreativních, strategických a diskusních.
Za 5 dní procestujeme celý svìt, budeme si hrát, dozvídat se,
sdílet, tvoøit, pøekvapovat sami sebe i ostatní, tím co všechno
dokážeme… Zažijeme spousty legrace, vyblbnutí, smíchu,
odvahy, upøímnosti, tajemství, krásy, pohybu, neobvyklých
situací, neznámých her a pøitom poznáme své spolužáky zase
trochu jinak…
„Milí cestovatelé, tìšíme se na vás, tak se taky tìšte! V kvìtnu na
vidìnou…“
Více o projektu naleznete na www.psl.cz/2006/Skolavprirode/

Školní okénko
Po mìsíci Vás opìt zveme k našemu - vašemu Školnímu okénku.
Duben byl bohatý na nejrozmanitìjší akce.
Olympiáda v èeském jazyce
Okresní kolo 32. roèníku Olympiády v èeském jazyce probìhlo
15. bøezna na ZŠ Dolní Bøežany. Reprezentovali nás dva
nejúspìšnìjší øešitelé školního kola této soutìže - Hana Blažková
a Kryštof Pejøil.
V tento den jsme si museli pøivstat a vyrazit už v pùl sedmé ráno,
abychom se v devìt hodin mohli pustit do øešení osmi úloh
z gramatiky a jedné slohové na téma „Vzkaz v láhvi“. Pøestože
Kryštof získal za svou vynikající slohovou práci nejvyšší poèet
bodù a tím i první místo, po celkovém souètu všech získaných
bodù na nejvyšší pøíèky nedosáhl, stejnì jako Hanka.
Jelikož jsou oba soutìžící teprve z osmé tøídy, mají tak
natrénováno na pøíští rok, kdy budou v soutìži patøit už mezi ty
nejstarší, kteøí vìtšinou vyhrávají. Obìma dìkujeme a držíme
palce v dalších soutìžích i ve studiu.
Výuka literatury v Mìstské knihovnì
Každým rokem navštìvujeme v rámci literární výchovy naši
roztockou Mìstskou knihovnu. Paní Urxová, vedoucí této
knihovny, má pro nás vždy pøipraveno zajímavé povídání, proto
jsme vyrazili i letos.
Loni to bylo na téma dobrodružná literatura, letos cestopisy
a jejich autoøi pro žáky 6.B a 6.C a kroniky pro tøídu 7.A. Vše bylo
jako vždy perfektnì pøipravené, a tak vyhrazená hodinka, ve které
jsme poslouchali, listovali v pøipravených knihách, ptali se,
hledali v rejstøíku knih na PC i v regálech knihovny, rychle utekla.
Tìm, kteøí si domù odnášeli èerstvou pøihlášku do MK, i Vám
všem ostatním pøeji mnoho krásných knih pro zábavu i pouèení.
Matematická olympiáda
5. dubna se konalo okresní kolo matematické olympiády
v Èernošcích. Byli jsme nejpoèetnìjší výpravou - 6 žákù ze
6. roèníku a 5 žákù z 8.roèníku.V matematické olympiádì
soutìžilo celkem 17 žákù.
V kategorii 6. roèníkù vybojovala krásné 2. místo Dominika
Hesounová, 3. místo Adéla Brodská a na 4. - 6. místì se umístila
Michaela Zelenková.
V kategorii 8. roèníkù jsme dokonce obsadili všechna pøední
místa! 1. místo vybojoval Kryštof Pejøil, 2. místo Luboš Valík
a 3. místo Matìj Rom. Blahopøejeme
Projekt Harry Potter
V pátek 17. 3. to v páté tøídì v Žalovì vypadalo jako ve filmu nebo
v knížce o Harrym Potterovi. Každý žák pøišel v pøestrojení
a pøinesl si s sebou láhev mnoholièného lektvaru (lektvary byly
takových barev a vùní, že by je èlovìk s chutí rozhodnì neokusil).
Pøivítání na zaèátku hodiny bylo témìø sváteèní. Chlapci i dìvèata

Za realizaèní tým PŠL Martina Pavlíková
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se postavili proti sobì do dvou øad a každý z nich pøedstavil svou
postavu ostatním anglicky. Vìtšina žákù umìla celý text
nazpamì•. Všichni nakonec dostali anglicko - èeský slovníèek
Harryho Pottera a spoleènì se vyfotili pøed nástìnkou, kterou
sami ozdobili. Ti odvážnìjší svùj lektvar vypili až do dna.
Chválíme všechny žáky za jejich pøípravu a práci na tomto
projektu.
Tøída 9.B na výstavì Interkamera 2006

nosti pøi práci, o používání ochranných pomùcek a také si povídali
o smysluplnosti akce pro obec a lidí žijících v ní. Každá tøída mìla
svìøený úsek k úklidu. Nejmenší žáci v okolí školy, starší
v Tichém údolí, Levém Hradci, u Vltavy, u kostela, u Solníkù.
Naplnìných pytlù, které nám na tuto akci poskytly TS, bylo
požehnanì. Jenom za kostelem na schodech žáci speciálních tøíd
naplnili 15 pytlù listím a odpadky. Akce probìhla ve spolupráci
s Odborem životního prostøedí a Technickými službami.
Jarní akademie
Mezi tøídními aktivy - 6. dubna se konala Jarní akademie, ve které
se svým programem vystoupily dìti 1. stupnì. O skvìlou
atmosféru se postarali rodièe, prarodièe a kamarádi úèinkujících,
kteøí zaplnili jarnì vyzdobenou tìlocviènu v Žalovì. Hrálo se,
pøednášelo, tancovalo a zpívalo. Hezký dojem z celé akce si jistì
odnášeli ti, co pøišli.
Další informace o dìní ve škole naleznete na www.zsroztoky.cz .
DESIGN

Na pražském výstavišti v Holešovicích letos v dubnu probìhl již
24. roèník nejvìtší fotografické výstavy. Naše škola mìla to štìstí,
že jsme dostali od spolupracovnice èasopisu FotoAparát, paní
Heleny Chvojkové nabídku, zúèastnit se fotografického
workshopu a semináøe na téma úprava fotografie. Akce probìhla
ve spolupráci s firmou Olympus - každý žák mìl zapùjèen
digitální fotoaparát a po krátké instruktáži se všichni vrhli na
fotografování modelek pózujících
na motocyklu. Nakonec mohli na
motorce zapózovat i nìkteøí naši
hoši - a šlo jim to opravdu výbornì.
Z nejlepších úlovkù si dìti mohly
nechat ihned vytisknout fotografie.
Mnozí využili i nabídky tisknout
fota ze svého mobilu, prohlédli si
nìkolik výstav fotografií, prozkoumali pøebohatou nabídku techniky
a získali mnoho propagaèních dárkù.
Úplnì nejvìtší trofejí hochù byly
ovšem fotografie s podpisy modelek.

Žáci 9.A mìli možnost navštívit v hodinì výtvarné výchovy
výstavu Václav Král - èlovìk, tvùrce, uèitel. V návaznosti na
hodinì VV vìnované designu mohli na vlastní oèi vidìt návrhy
èeského automobilového designu. Díky vstøícnosti paní lektorky
si mìli možnost vyzkoušet ve skupinkách promìnit vnitøní vášeò
a myšlenky v návrhy jako Václav Král, inspirující atmosféra
výstavních prostor k tomu jistì pøispìla. Nìkteøí se tohoto úkolu
ujali opravdu s nadšením, uvidíme, jak se jim jejich náèrtky
podaøí realizovat v dalších hodinách výtvarné výchovy v návrhy
a poté v podobu reálných objektù.

Den Zemì
Jarní gruntování v Roztokách a jeho
okolí bylo zahájeno v pátek 21. 4.
v 10 hodin za teplého sluneèného
poèasí. Žáci byli pouèeni o bezpeè-
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Rozvoj Roztok a Žalova ovlivòovaly zejména tyto skuteènosti :

ZE ŽIVOTA VE MÌSTÌ

Obdìlávání nebo spásání ménì úrodných polností ovcemi

Kapitoly z novodobých dìjin Roztok a Žalova

Na cestì k èeskoslovenské samostatnosti,

(dobové prameny z r. 1897 uvádìjí, že v dobì nejvìtšího chovu
bylo v Roztokách až 800 ovcí) bylo pro jejich majitele stále
ménì výnosné. Proto, i vzhledem k jejich èastému zadlužení

léta 1893 - 1918

a stoupajícímu zájmu o získání stavebních parcel pøistoupili

Bohatý fond údajù a dokumentù, dobových fotografií a ilustrací

zejména po r. 1900 k rozsáhlé parcelaci. Období do r. 1914-1915

byl díky velikému pochopení a podpoøe øeditelství a pracovníkù

je proto možno oznaèit za prvou vlnu masové bytové výstavby,

získán ze sbírek a fondù Støedoèeského muzea v Roztokách.

vìtšinou rodinných domkù, pøíp. malých usedlostí.

Období od roku 1893 lze v Roztokách i Žalovì charakterizovat

Dalším významným faktorem pro rozvoj obcí a zvyšování

jako období postupné stabilizace øízení a správy obcí. Složení

životní úrovnì obyvatel byla výstavba nových výrobních

zastupitelstev a zvolení starostové byli zárukou, že se nebudou

závodù a provozoven resp. rozvoj již existujících. Bylo tomu tak

opakovat chyby a nedostatky minulosti, že se obce budou

v bývalém „Moldavském“ mlýnì (èp.53) kde od r. 1894 pùsobila

rozvíjet podle promyšlených, dlouhodobých zámìrù.

firma Vinterberg a Haller, od r. 1900 provozy drobných øemesel,

V Roztokách byl až do r. 1909 starostou Matìj Vošahlík (by•
poslední ètyøi roky vykonával svou funkci jen formálnì), po nìm
až do r. 1920 rolník Otokar Èáslavský z èp. 4. (zasloužilý
roztocký starosta, nositel zlatého záslužného køíže, Matìj
Vošahlík umírá 20.6.1911). V Žalovì po období, kdy obec øídila
úøední komise jmenovaná okresem, se v r. 1908 starostou stal
Bohumil Kužel. Obì obce patøily pod politický i soudní okres
Smíchov. Sílící vzájemná provázanost a spolupráce obou obcí
(školství, komunikace, høbitov, kolatura, široká koordinace
parcelace a zástavby na styku obcí, spolupráce spolkù
a zájmových organizací opravòují k tomu, aby v popisovaném
období byl život a rozvoj obou obcí sledován souèasnì.

od r. 1909 Reinischova výroba ohnivzdorných pokladen
pøevedená v r. 1914 na váleènou výrobu. Rostla výroba Felklovy
„koulovny“-výroby glóbù, uèebních a astronomických
pomùcek. Po krachu firmy Össinger (Nádražní èp. 23) zde mìla
sídlo firma Vladimíra Wohanky - významného šlechtitele
a pìstitele øepného semene. (Vladimír Wohanka, který byl za
zásluhy o rozvoj rakouského øepaøství a cukrovarnictví povýšen
do rytíøského stavu mìl šlechtitelská pole v katastru Úholièek,
v Roztokách mìl sušárnu a tøídírnu semene a expedici). V èp. 27
(pùvodnì grunt Žižkùv, nyní zboøen) vznikla svíèkárna
a sodovkárna. V Žalovì zahájila v r. 1901 provoz nová kruhová,
24komorová cihelna Františka Ederera. V r. 1915 v dražbì
žalovského èp. 17 (býv. statek
Ant. Veselého) získala tento
objekt firma bøí. Schönbergerù,
která v nìm zøídíla koželužnu.
Lze soudit, že pøi dražbì byly
urèité polnosti prodávány
žalovským obèanù, kteøí založili
malé usedlosti (prameny uvádìjí
jména Kohoutek, Laš•ovka,
Trefný a další). Vznikla i øada
drobných øemeslných provozoven, dílen. Výraznì vzrostl
i poèet živností a obchodù,
souèasnì však jejich spoleèenstva usilovala o zachování
pøimìøeného poètu provozoven..(Tak napø. Spoleèenstvo
hostinských a výèepníkù

Schéma oblastí parcelace pùdy na stavební
parcely a zástavby Ža¨lova v létech 1895
až 1914, souèasnì schéma nového øeèištì
Vltavy po výstavbì a vzdutí libèického jezu.

v Roztokách uvádí k roku 1912
Schéma oblastí parcelace zemedìlské pùdy na 8 koncesí hostinských a 3 prodejstavební parcely v Roztokách v létech 1895
ny lahvového piva).
až 1914, souèasnì schéma nového øeèištì
Vltavy a nových ostrovù po postavení jezu
a plavební komory v létech 1897 - 1898.
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ústøednou pražské telefonní sítì, èímž
byla umožnìna telefonizace obce
a telefonní spojení do celého státu
i zahranièí, v budoucnu automatizované.
Neménì významným opatøením byla
regulace-odbornì nazývaná „kanalizování“ toku Vltavy mezi Prahou
a Mìlníkem. Pøipomeòme si, že
osobní lodní doprava mezi Prahou
a vodní cestou na Labi a obdobnì
i bezproblémová doprava nákladní
byla možná jen za vyšších stavù vody.
Za nepøíznivých stavù vody jezdily
napø. osobní parníky po Labi jen do
Obøíství, a odtud se cestující
Laboratoø firmy Wohanka v Roztokách èp. 23

dopravovali do Prahy dostavníkem.
(V samotné Praze byla zahájena

Ve prospìch rozvoje obou

osobní lodní doprava již v r. 1865, a to z Prahy do Zbraslavi

obcí pùsobily: rostoucí

a Štìchovic. Že se zøejmì nejednalo jen o dopravu rekreaèní,

zájem o letní pobyty

výletní, lze soudit z toho, že napø. v r. 1897 bylo pøepraveno 933

(dobové prameny uvádìjí,

860 osob).

že za léto pobývalo

Úpravu toku Vltavy, aby byla do Mìlníka splavná po celý rok

v Roztokách až 1500 -

a obdobnì Labe až postátní hranice požadovala nejen Praha, ale

2000 letních hostí), další

i podnikatelská sféra a zemìdìlství. Byl hledán zpùsob levné

výstavba luxusních vil

dopravy velikých objemù zboží a surovin mezi Èechami

v Tichém údolí (prame-

a Nìmeckem i pro výstavbu Prahy. Pøispíval k tomu i rozvoj

ny uvádìjí v r. 1905

vnitronìmecké lodní dopravy, kde byly budovány prùplavy

v Roztokách 67 vil a leto-

spojující splavné øeky. Svoji roli sehrála i konkurence mezi

hrádkù), vlastenecky

železnièní a lodní dopravou.

motivovaná turistika na
Levý Hradec, Øivnáè,

Vladimír Wohanka šlechtitel

podnícená i zveøejnìním

a pìstitel øepného semene

V roce 1873 probìhla první konkrétní jednání o „kanalizování“
Vltavy a prùzkumy v úseku Praha-Mìlník a souèasnì i Labe po

výsledkù archeologických

státní hranici. Od r. 1883 probíhala pøípravná jednání, zøejmì za

vykopávek provádìných MUDr. Rýznerem a povídkami

úèasti zástupcù Roztok a Žalova (svìdèí o tom požadavek na

Jindøicha Šimona Baara.

vybudování pøístavu v Roztokách a náplavky v Žalovì)., Bylo

Péèí a za prostøedky státu byly realizovány dùležité dopravní
stavby. V létech 1907-1908 bylo rozšíøeno kolejištì nádraží
vèetnì výhybkových zhlaví a nákladních odstavných kolejí.
Následnì v r. 1910-1911 byla postavena nová budova nádraží,
skladištì , nakládací rampa. Pøi roztocké stanici byl ustaven
tra•mistrovský okrsek s èetou vrchní stavby, pochùzkáøi

pøipravováno zamìøení toku a jeho okolí, studie a následnì
vlastní projekt øešení. Po dokonèení podrobného
hydrotechnického zamìøení toku byl v r. 1893 schválen
generelní návrh splavnìní úseku Praha-Mìlník v délce 51
kilometrù, zahrnující stavbu pìti zdymadel, v tom i roztockého.
Rozpoètované náklady na stavbu èinily 12 950 000 zlatých.

a støelmistrem, s potøebným budovním zázemím. Okrsku byly

Díky tomu, že v Roztokách a Klecanech probìhlo bez prùtahù

podøízeny i drážní kamenolomy poblíž Levého Hradce a mezi

øízení o výkupu pozemkù, byly zde zdymadlo a jez postaveny

zastávkami Žalov a Podmoráò.

jako první, a to v létech 1897-1898. Že šlo o rozsáhlou stavbu,

V r. 1911-1912 byl postaven nový vícepatrový dùm v Nádražní
ulici (èp. 171), v nìmž byla novì soustøedìna èetnická stanice,
pošta, mìstský úøad a knihovna, pozdìji i lékárna. To mimo jiné
umožnilo, aby se v r. 1914 stala roztocká pošta vedlejší

svìdèí následující údaje: namísto dvou ostrovù mezi Roztokami
a Klecanami (viz snímek katastrální mapy z r.1840 v Odrazu
è.1/2006) byl zde vytvoøen nový ostrov; pøi levém roztockém
bøehu byl vybudován 936 metrù dlouhý plavební kanál
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MUDr. Èenìk Rýzner - lékaø a archeolog
MUDr. Èenìk Rýzner se
narodil 9.1.1845 v
Horních Studánkách u
Šumperka. V r. 1866
ukonèil studia lékaøství v
Olomouci a téhož roku
nastupuje jako obvodní
lékaø v Roztokách; v r.
1867 se v Únìticích žení
s Antonií Lamingerovou,
dcerou hospodáøského
øeditele únìtického
panství.
Èenìk Rýzner byl od
svého mládí zapáleným archeologem. Roztoky a okolí mu
pro archeologické výzkumy nabízely výjimeèné možnosti.
Jeho prvým významným krokem do archeologického svìta
byl v r. 1879 objev a prokopání mohyly v „Solnikách“.
Dalším místem systematického výzkumu byla od r. 1880 v
katastru Únìtic kostrová pohøebištì ze starší doby bronzové.
Význam výzkumu a jeho výsledkù dokládá skuteènost, že dal
jméno celé kultuøe starší doby bronzové - „Kultura únìtická“.

Rýzner i výzkum sídlištì a pohøebištì lidu s vypíchanou
keramikou v hliníku v obci Èerný Vùl a v cihelnì v
Pøemyšlení. V dalších létech provádìl výzkum Levého
Hradce a neolitické mohyly na kopci Støíbrník nad
Úholièkami. Díky jeho úsilí byla upravena cesty na Levý
Hradec, prostranství v okolí kostela Sv.Klimenta a provedeny
další terénní úpravy vèetnì vysázení stromù na okolních
svazích.
Po r. 1890, kdy byl jmenován újezdním lékaøem pro obce
Horomìøice, Roztoky, Suchdol, Úholièky, Únìtice a Žalov,
vzhledem k pracovnímu vytížení i urèité neshody s
profesionálními archeology omezil svoji veøejnou
archeologickou èinnost. Své výzkumy provádìl nadále jen
soukromì a výsledky shromažïoval ve vlastní archeologické
sbírce.
MUDr. Èenìk Rýzner zemøel 12. 2. 1923, je pochován na
Levém Hradci. Materiály a dokumentace z jím provádìného
archeologického výzkumu jsou souèástí sbírek Národního
muzea i Støedoèeského muzea v Roztokách. Na jeho
výzkum Levého Hradce navázali v dalších létech prof. PhDr.
Josef Ladislav Píè, akademik Jaroslav Böhm a PhDr. Ivan
Borkovský, DrSc.

Výzkum výšinné opevnìné osady z pozdní domy kamenné na
vrchu Øivnáèi v létech 1881 - 1883, jeho rozsah a vìdecká
hodnota vedly k vymezení nové eneolitické kultury nazvané
„Kultura Øivnáèská“. Prakticky souèasnì provádìl MUDr.
Vyobrazení nálezù získaných MUDr. Èeòkem Rýznerem
pøi archeologickém výzkumu Levého Hradce v r. 1899
1-5
Šídla z kloubových kostí
6-9
Brusle
10-12 Zdobené støenky nožù
13 a 18 Kostìný høeben a zdobená destièka k høebenu pøinýtovaná
14
Plechová ozdoba s rytým ornamentem
15
Bronzová jehlice s ouškem
16
Bronzový drát s esovitým zakonèením
17
Bronzová jehlice s ouškem
19
Bronzová esovitá náušnice tordovaná z dvojitého drátu, prùm. 7 cm
20-21 Ïvì bronzové esovité náušnice o prùm. 4,5 cm
22
Žebro s vyøezanými zoubky
23 a 24 Pøesleny z opuky
25 a 26 Hlinìné pøesleny
27,28,42 Zlomky nádob opravovaných skobkami
29
Hrnèíøské trojzubé rýhovadlo, délka 9,5 cm
30
Kováøské kladívko
31
Železný hrot k šípu s krátkou tulejkou délka 9,3 cm, šíøka 2,2 cm
32
Rombický hrot šípu s trnem, délka 4,2 cm
33
Železné šídlo
34
Høeb
35 a 41 Nože
36
Sekera, délka 14,5 cm, šíøka ostøí 9 cm
37
Ostruha s trnem
38a 40 Skobky na opravování nádob se tøemi a dvìma trny
39
Zlomek ovèáckých nùžek
43
Polovina pískovcového kadlubu na odlévání bronzových jehlic
44
Kamenný brousek s otvorem
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k plavebním komorám oddìlený od hlavního toku novým

infekcemi, zásobování zdravotnì nezávadnou vodou, likvidace

ostrovem; pøi klecanském bøehu byl postaven sklápìcí jez

odpadkù a fekálií, veøejný poøádek a úklid obce.

o tøech polích a vorové propusti. Souèasnì byl zasypán náhon
a odtokový kanál u „Moldavského“ mlýna (dnešní VUAB
Pharma) a tím zrušen jeho vodní pohon. (V místech, kudy vedl
odtokový kanál od mlýna, byly pozdìji umístìny hlavní studny
roztockého vodovodu). Byl vybudován nový pøístav pro osobní
i nákladní dopravu, byly podstatnì zmìnìny podmínky pro
pøívozy, zejména pro pøívoz Roztoky-Klecany. Po dostavìní
a vzdutí jezu libèického (r. 1900) byly zvýšenou hladinou øeky
zatopeny i rechle pod Levým Hradcem v dùsledku èehož zanikl
husinecký „Hlouškùv“ mlýn.
Kanalizování dolnovltavské vodní cesty mezi Prahou
a Mìlníkem bylo dokonèeno v r. 1905. V roce 2005 mohlo proto

Zábìr ze stavby klecanského jezu

Povodí Vltavy oslavit 100. výroèí Vltavské vodní cesty.
Jak již bylo zmínìno v pøedchozí kapitole, v r. 1910 byla
O využití lodní dopravy svìdèí, že pøed „kanalizováním“

provedena další pøístavba a pøestavba školy na pìtitøídní.

v r. 1897 bylo do Prahy po vodì dopraveno 60 000 tun stavebních
hmot, po dokonèení celého díla bylo
Zábìr ze stavby roztockého zdymadla

v r. 1906 takto dopraveno 435 200 tun.
Pro úplnost je vhodné uvést, že roztockoklecanské zdymadlo a jez sloužily
v pùvodním provedení až do r. 1977.
V létech 1978-1981 byla provedena
modernizace zdymadla a generální
modernizace konstrukce jezu kde vorovou
propust nahradila malá vodní elektrárna.
Bytová výstavba a rùst poètu obyvatel si
vynutily, aby Roztoky jako mìstys a obec
Žalov øešily a zajistily i povinnosti, které
jim vyplývaly z vlastní pùsobnosti
a pravomoci. Závažným se stal zejména
problém nedostaèující kapacity školy,
péèe o pøestárlé, èasto nemajetné
a nemocné obèany, ochrana pøed
Titulní list projektu výstavby
zdymadla a jezu v Roztokách

V létech 1910-1911 pùsobila v Roztokách i živnostenská škola,
v r. 1915 „kurz zamìstnávací“ pro dìti židù, kteøí uprchli
v dùsledku váleèných událostí z Polska. Do škol vyššího stupnì
(mìš•anky, gymnázia, odborné školy) musely dìti dojíždìt do
Prahy.
V r. 1904 byl jako náhrada za nevyhovující obecní pastoušku
postaven chudobinec (dnešní sídlo Základní umìlecké školy).
Stavební øád ukládal stavitelùm, resp. majitelùm domù
a provozoven vybudovat a udržovat chodníky; obec zajiš•ovala
vydláždìní pøechodù pøes silnice a ulice.
Pro zásobování vodou, jak již bylo uvedeno, sloužily studny
a studánky, vybudované do znaèné míry obcemi. S rozvojem
výstavby již nedostaèovaly (prameny uvádìjí v r. 1909 kritický
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nedostatek pitné vody). Stavební øád sice požadoval výstavbu

písaø, obecní polní hlídaè, obecní metaø a pro rozsáhlé práce

studnì u každého obytného domu a samostatné provozovny, pro

najímaní 1-2 dìlníci. Obdobnì i Žalov v r. 1899 ustanovil

vysoké náklady na zøízení studny však tento požadavek nebyl

obecního zøízence-strážníka. Strážníci plnili i úkoly obecního

èasto respektován. Øešením byla výstavba vodovodu.

bubeníka, jehož povinností bylo na stanovených místech

V Roztokách prvým poèinem bylo v r. 1903 zøízení vodovodu od

vybubnovat a vyhlásit úøední vyhlášky a sdìlení. Významné

„Havírny“ Nádražní ulicí až po firmu Össinger, rozšíøený po

místo ve vyrozumívání obèanù mìlo zvonìní - ke byla fara, tam

r. 1910 do celé Nádražní ulice a zaèátek Tichého údolí. V létech

to bylo vyzvánìní kostelní, jinde tuto funkci plnily zvonièky

1910-1911 zastupitelstvo jednalo a plánovalo výstavbu

(v Žalovì byla postavena na zaèátku Potok v r. 1900) a obecní

vodovodu; velkostatkáø Leder nabídl pøipojení Roztok na jeho

zvoník. Zvonilo se ráno, poledne, veèer klekání, k úmrtí, ale

vodovod. Pro nedostatek financí z realizace sešlo. Pozdìji vznikl

i požární poplach èi jiná živelná pohroma. Ke zlepšení

lokální vodovod pro èást oblasti Vršek

Veøejné ukázkové cvièení roztockých hasièù

(starousedlíci jistì pamatují vodárenskou vìž
v ulici Legií). Vodovodu pro celou obec se Roztoky
doèkaly až po r. 1930. V Žalovì byl v r. 1912
postaven svépomocí obèanù a v r. 1913 spuštìn
první lokální vodovod pro oblast Levého Hradce.
Voda byla brána ze studnì v údolí Potok
a v prvopoèátcích trkaèem èerpána do vodojemu.
(v nìm je dnes stanovištì prùvodcovské služby
poblíž obratištì autobusù). Souèasnì byla na
Levém Hradci zøízena z tohoto vodovodu napájená
kašna pro návštìvníky kostela a høbitova.
Roztoky i Žalov vìnoval péèi i potokùm,
vodoteèím a stavbám na nich. Tak byla
v Roztokách pøi pøestavbì nádraží postavena
záchytná-retenèní hráz v rokli nad tratí za

bezpeènosti pøispìlo v r. 1905 realizované posílení veøejného

Èakovem, byla zøízena záchytná nádrž, dnešní „Rybníèek“

osvìtlení.

u silnice Pøílepské (pøebytek vody byl odvádìn propustkem pod
silnicí do vodoteèe, která vedla dnešními ulicemi Zaorálkovou
a V úvoze až do Potok). V r. 1901 byla provedena
hydrotechnická úprava toku Únìtického potoka. Žalov provedl
v létech 1912-1913 vodohospodáøské úpravy a výstavbu
záchytných hrází žalovského potoka.

Potøebná péèe byla vìnována ochranì pøed požáry. Od r. 1898
byly provádìny ve všech objektech pravidelné požární kontroly.
V r. 1903 vydalo zastupitelstvo Roztok vyhlášku stanovící
povinnosti majitelù domù, závazná protipožární opatøení. Byla
zakoupena nová støíkaèka, výzbroj pro 10 hasièù, postavena
malá hasièská zbrojnice. V Žalovì byl v r. 1913 ustaven

Pro údržbu a úklid, zajištìní poøádku posílily Roztoky skupinu

samostatný sbor dobrovolných hasièù, pro který obec zakoupila

obecních zøízencù. V r.1897 ji tvoøili: obecní strážník, obecní

pojízdnou støíkaèku.
V r. 1901 vstoupila v platnost celostátní vyhláška
o rybolovu a délkách lovných ryb. Øád do péèe o lesy
a remízky, do myslivosti a ochrany zvìøe pøed pytláky,
pøed toulavými psy a koèkami, vnesl svou èinností
v r. 1908 ustavený honební výbor, do jehož pùsobnosti
spadalo území katastru Roztok, Žalova a Únìtic.
Jak již bylo uvedeno døíve, v r. 1897 Roztoky bez
výjimky stanovily povinnost zøízení septikù, obdobnì
Žalov. V r. 1904 obmìnily Roztoky kalové èerpadlo
a voznici na vyvážení septikù, které provádìla obec za
úplatu. V r. 1905 byl poøízen výkonnìjší postøikovací
vùz na ulice a veøejnou zeleò. Úroveò hygieny a péèe

Sleèna Fanynka Hrubá, školní plavèík, dává lekci plavání - okolo r. 1900

kvìten - strana 22

o zdraví a èistotu prostøedí se zlepšovala, zásluhu na

ze života ve mìstì

tom mìlo i úsilí a pùsobení obvodního lékaøe MUDr. Èeòka
Rýznera. (Pøesto bylo nutno v r. 1911 èelit infekci tyfu). Lze
soudit, že z jeho iniciativy byl v r. 1896 podán návrh na
prohlášení Roztok za léèebné místo. Vkladem k tomu byla
i iniciativa pøevoznické rodiny Hrubých, která zøídila v r. 1905
na Vltavì po dokonèení regulace toku veøejné koupalištì, na
kterém provádìla i výuku plavání. O oblibì Roztok jako
výletního a rekreaèního místa svìdèí pokraèující výstavba vil
a letohrádkù.
Vltavská plovárna Hrubých okolo r. 1900

ing. Zdenìk Karas, CSc.

Slaný, mìsto pod Slánskou horou
Tak dlouho jsme se mìstu vyhýbali, až koneènì pøišla ta pravá
chvíle a jsme tu. Dokonce bylo nutné mìsto rozdìlit na dvì èásti.
Tak dnes projdeme støedem mìsta, porozhlédneme se po

pamìtihodnostech, vyjdeme na dva kopce, navštívíme muzeum,
prohlédneme si památky a možná si pak zajdeme na kafíèko.
Pøíležitostí je tu dost.
Slaný je a už po mnoho staletí bylo nejvýznamnìjším mìstem
regionu. Schouleno mezi dvìma kopci a pøilehlými stránìmi,
Slánskou horou (330 m.n.m.) a Kvíèkem (343 m.n.m.). Je jen
málo mìst v Èechách, kde byste našli tolik vìží a vìžièek.
První zmínka o Slaném pochází z doby kolem roku 750 a má
pololegendární pùvod. Kolem Slánské hory, tehdy bezejmenného
kopce, byla osada, která se postupnì rozšiøovala.
V dobì støedovìku se prostor zaèal zaplòovat kostely, kláštery,
modlitebnami. Jmenujme ty nejvýznamnìjší. Kostel
sv. Gottharda (založen 1136), klášter františkánù (založen 1655),
premonstrátská kolej (1658-69), židovská synagoga, opevnìní
mìsta (zachovala se Velvarská brána z let 1460-1480), kaple
Božího hrobu, Wiehlùv dùm,...
Mìstem se Slaný stalo již roku 1305, královským mìstem pak
v roce 1884. Ani zkáza se mìstu ale nevyhýbala. Požár v roce
1371 znièil vìtšinu døevìných staveb.
Ještì v 19. století patøilo Slaný k nejdùležitìjším centrùm
støedních Èech, bylo sídlem poltického okresu. Vlak se tu objevil
v r. 1873 (železnice Pražsko-duchcovská jej spojila s Prahou
a uhelným severem). Ostatnì i v okolí Slaného se uhlí (ovšem
èerné, kladenské) tìžilo a na severním okraji mìsta je dosud
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zafixován dùl, od tìžby se (zatím) ustoupilo kvùli velké hloubce
(kolem 1000 m) a pøítomnosti podzemních vod.
Do mìsta se dostaneme vlakem od Kralup pøes Podlešín,
pøejedeme viadukt, tra• silnì stoupá, na kraji Slaného je zastávka,
pak se tra• otáèí do velkého oblouku kolem centra mìsta a míøí na
slánské nádraží. Od nádraží vede Wilsonova a na ni navazující
Husova (tradiènì Lounská, v øeèi Slaòákù dodnes Londa) ulice
pøímo k námìstí. Masarykovo námìstí bývalo kdysi rušnou
dopravní køižovatkou, dnes konèí autobusy dole na velkém
nádraží a nahoru na námìstí smìøují jen nepoèetná auta, protože
i „Londa“ je pìší zónou.
Chcete-li mít ještì lepší pohled na mìsto, pak sejdìte dolù
k Brodu, odtud ulicí Pod Horou a pak vzhùru na „slánský Vesuv“,
èedièový kopec, který skuteènì ještì v roce 1726 vyvalil
mohutný oblak dýmu a dodnes na nìkterých místech vystupují
z hlubin proudy teplého vzduchu.
Území Slaného a blízké vsi skrývají témìø nepøeberné množství
rùzných sakrálních staveb, a tak jsme putování po nich rozdìlili
na dvì èásti.
Širokou Ouvalovou ulicí opustíme støed mìsta, dáme se nahoru,
pøejdeme tra• ke kapli Božího hrobu v Kvíèku. Na pokraji
zalesnìného oblíku najdeme køížek a lesem vzhùru dojdeme ke
kapli. Zpìt pùjdeme stejnou cestou, silnièka se stáèí doleva a pak
podle lesa zase doleva, až navazuje na silnièku, která konèí
širokou ulicí Smeèenskou. Znovu máme pøed sebou tra•,
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tentokrát ji podcházíme, po asi 500 metrech navazuje ulice
dr. Tyrše, pøekroèíme Šternberský potok a na dohled je kaple
v Kvíèku. Ve Smeèenské ulici je ještì kaplièka. Odtud vede naše
cesta ulicí Na Chmelnici, podejdeme dálnièní obchvat mìsta
a jsme za chvíli v Kvíci, pøímo u kaple. Odtud se dostaneme buï
dál na Smeèno, pøípadnì do Kladna, anebo se mùžeme vydat na
vlak.
Michal Janský

sama. Zemøela 27.srpna 1957, bylo jí 82 let.
Eliášovou to neustále táhlo do svìta, ale zároveò se vždy hlásila ke
své vlasti. Byla jakousi první propagátorkou Èeskoslovenské
republiky v Japonsku.
Národní kvìty Japonska jsou sakury, jejichž rùžové oblaka kvìtù
jsou v jejich kultuøe opìvována. Eliášové uèarovaly sakury
natolik, že když se usadila v Roztokách u Prahy, tak je zde
vysázela a rostou tu dodnes.
Hana Nováková

Japonská krása v Roztokách
Po dlouhé zimì jsme se doèkali koneènì nádherného období jara,
kdy nám na Tyršovì námìstí opìt rozkvetou pøekrásné sakury,
které zde vysázela cestovatelka Barbora Markéta Eliášová. Jistì
vìtšina našich spoluobèanù jejich pùvod zná, ale možná malá
informace k nim zaujme i naše nové obyvatele Roztok.
Barbora Markéta Eliášová patøí právem mezi výjimeèné ženy 20.
století. Dnes již nikoho pøíliš neudivuje, když žena sama na vlastní
pìst podnikne cestu kolem svìta. Ale rozhodnout se takto cestovat
na poèátku minulého století, to vyžadovalo velkou dávku odvahy.
S minimem penìz se totiž v dobì, kdy to nebylo obvyklé, rozhodla
objet zemìkouli dokonce pìtkrát.
Touha uniknout nevábným životním vyhlídkám stála na poèátku
jejích cestovatelských aktivit. Narodila se 2.11.1874
v Jiøíkovicích u Brna. Na svìt pøišla jako nemanželské dítì
a maminku znala jen jako ležící nemocnou paní. Po její smrti si ji
její pøíbuzní posílali jako nevyžádaný balík a tak si pøála uniknout
z rodné vesnice a stát se uèitelkou. Po dokonèení povinné školní
docházky odjela do Brna, kde nastoupila v továrnì. Po nocích se
uèila nìmecky a díky této znalosti dostala místo panské u dvou
nìmeckých dam, které se pøestìhovaly do Vídnì a Barboru vzaly
s sebou. Umožnily jí kurzy angliètiny a francouzštiny. Vrátila se
do Prahy a zde složila státnice z nìmèiny a angliètiny a získala tak
vytoužený papír pro vyuèování jazykù na vyšších dívèích školách.
Vydala v roce 1909 nìkolik uèebnic, které ministerstvo schválilo
jako oficiální školní pomùcky. Neumìla však žít klidným životem
a lákalo jí Japonsko. V roce 1912 s malými úsporami se pustila
pøes Rusko do Japonska .
Usadila se v Tokiu, kde zaèala uèit angliètinu na místní škole. Do
Èech posílala èlánky o Japonsku. Celou dobu žila velmi skromnì
a tak si ušetøila na zpáteèní cestu pøes USA. Do Japonska se vrátila
po první svìtové válce v roce 1920, jako administrativní síla na
èeskoslovenském velvyslanectví. Ve volných chvílích pøednášela
na univerzitì o Èeskoslovensku a psala èlánky o èeské kultuøe do
japonských novin, za což jí podìkoval i prezident T.G.Masaryk.
Potøetí odjela do Japonska v roce 1923, kdy v Jokohamì pøežila
zemìtøesení. Ètvrtou cestu uskuteènila v letech 1925-1926 na
Jávu, Bali, Austrálii, Jižní Afriku a Kanárské ostrovy a poslední
cestu v roce 1929 opìt do Japonska a zpìt pøes Koreu, Mandžusko
a Sovìtský svaz. Pak již necestovala a pracovala jako
pøekladatelka na ministerstvu zahranièí. Ke konci života zùstala

Zprávy ze sdružení
Roztoè
Mìsíc duben zahájila vìtšina
lektorù a pracovníkù sdružení svým
prvním pracovním soustøedìním
v malebné údolí Nových Osinalic na
Kokoøínsku, kde jsme se spoleènì
zamýšleli nad souèasnou, minulou i
budoucí podobou Roztoèe, jaká je a jakou bychom si pøáli, aby
byla. Již tradièní velikonoèní dílny probìhly letos ve všech tøech
ateliérech v Roztokách, Únìticích i v Libèicích a vytváøely se na
nich opravdu obdivuhodná výtvarná dílka. Páteèní Setkávání
pøed školkou, programy pro rodièe s malými dìtmi vedené
Lenkou Lorencovou a Martinou Saskovou, pøilákala další a další
zájemce, kteøí si chtìjí spoleènì užít kvalitního tvoøivého
programu se svými dìtmi. Na další èásti kurzu kvìtináøství
vyrábìly dìti v Libèicích nádherné kvìtinové dekorace a košíkáøi
v Roztokách si po ošatkách a tácech již pletli malé košíky. Na sv.
Vojtìcha probìhla oblíbená žonglovací dílna s veèerní fire show a
na konci mìsíce první èást divadelní dílny Barbory Vokáèové,

lektorky dramatického kroužku.
O dalších plánovaných akcích se dozvíte v Kalendáriu Odrazu, na
www.roztoc.cz a na plakátovacích plochách.
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Taneèní kroužek Roztoè se zúèastnil krajského výbìrového kola
Celostátní pøehlídky scénického tance, která se pod záštitou Nipos
- Artama konala 25.- 26. bøezna v Praze v Salesiánském divadle.
Tato pøehlídka je zamìøena na taneèní soubory a taneèní oddìlení
ZUŠ, které se zamìøují na scénický tanec s použitím výrazových
prvkù a moderních taneèních technik. Pro dìti tkví nejvìtší pøínos
nejen v prezentaci jejich práce (ta je u dìtského taneèního oboru
èasto velice problematická), ale pøedevším v tom, že se naskytuje
možnost zhlédnout i jiné taneèní soubory vrstevníkù. Zjistit, kolik
dìtí tanèí (napø. region Støedoèeský kraj a Praha èítal na této
pøehlídce dohromady 524 úèinkujících), porovnat sebe
s ostatními, nacházet novou inspiraci a motivaci. V neposlední
øadì to byla zkušenost s divadelním prostorem, která je pro
mladého taneèníka stejnì potøebná jako pravidelný trénink a èasto
se stává nezapomenutelným zážitkem.

Neobyèejnì o obyèejných vìcech
Jen litovat mohou ti, kteøí nenašli cestu na koncert Dagmar
Andrtové - Voòkové ve støedu 22. bøezna. Pøipravili se tím totiž
o naprosto ojedinìlý hudební zážitek.

Taneènice z TK Roztoè se v silné konkurenci neztratily. Nejen, že
byly odbornou porotou chváleny jako pøíklad skvìlého chování na
jevišti, ale ocenìna byla i jejich taneèní dovednost. Choreografie
„Hádanky“ byla navržena na postup do 23. kola Celostátní
pøehlídky dìtských skupin scénického tance, která se tradiènì
koná v Kutné Hoøe. Úèast na ní je mezi dìtskými soubory
prestižní záležitostí.
Zuzana Smugalová
- lektorka taneèního kroužku

Pro roztocký koncert si interpretka pøipravila písnì, které jsou
svázány s místy, kde žila. Jak sama øekla, nejsou to písnièky
zrovna k popukání, ale nejsou ani smutné. Zpívá v nich o úplnì
obyèejných vìcech, o stromech, o venkovském høbitùvku,
o staré paní, kterou potkávala na poli, o potocích, o rozkvetlých
hájích.
Aèkoliv jsou to písnì tzv. „na dva akordy“, pøekvapují svou
netušenou hloubkou a mnohovrstevnatostí. Hodnì k tomu
napomáhají chytøe využívané elektroakustické efekty zejména echo, které dodávalo kytarovému doprovodu až
mystický zvuk.
Velmi pùsobivé také bylo souèasné používání dvou mikrofonù druhý byl silnì „nahalen“ a zpìvaèka ho využívala
v bezeslovných pasážích, pøipomínajících volání odkudsi ze
vzdálených kopcù.
Dagmar Andrtová - Voòková pøedvedla i nìco ze svých
povìstných neobvyklých instrumentálních technik. Typické je
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pro ni hraní ve vysokých polohách na hmatníku kytary.
Pøedvedla také své proslulé hraní na kytaru smyècem.

Tomíci zvou na Pohádkový les

Vrcholným instrumentálním kouzlením pak byl závìreèný

Cestu nevšedními zážitky, mezi pohádkovými

pøídavek, ve kterém provlékla smyèec pod strunu kytary

postavièkami, se spoustou dobrùtek a jiných cen, to vše

a vyluzovala tajemné zvuky jeho volným kýváním. Tento

pøipraví dítkùm od 3 do 7 let roztoètí tomíci z Bublin

hudební základ pak doplòovala hrou druhým smyècem,

a Sviš•ù.

škrábáním bøíšek prstù na struny a dalšími instrumentálními

Sraz na Pohádkový les je v sobotu 3. èervna v 10.00 na

nápady.

Maxmiliánce, pøed dìtmi a jejich doprovodem bude cca

Samostatnou kapitolou je pak pìvecká složka, a to zejména díky

3 km dlouhá trasa. Tìšíme se na Vás!

obdivuhodnì sytému altu zpìvaèky, bezchybné dikci

svi,bubl

a poetickým textùm.
Shrnuto a podtrženo: byl to mimoøádný koncert výjimeèné
umìlkynì.
Jaroslav Drda

Skauti na horách
Skautské støedisko v Roztokách uspoøádalo o jarních prázdninách
týdenní zimní tábor ve Vsetínì. Bydleli jsme u vsetínských skautù
v jejich skautském domì. K obývání jsme mìli dvì klubovny.
Vaøili jsme si v kuchyòce a hry jsme hráli v tìlocviènì. Tábora se

Vlastivìdný klub
pøi Støedoèeském muzeu v Roztokách u Prahy poøádá v sobotu
13. kvìtna 2006 autobusový zájezd do Beèova nad Teplou, Lázní
Kynžvart, Mariánských Lázní. Odjezd z Tyršova námìstí
z Roztok v 6.30 hodin.
Cena zájezdu pro èleny VK 280 Kè, pro neèleny 300 Kè.
Dne 3. èervna následuje zájezd do Vrchlabí, Špindlerova Mlýna
a na Špinlerovku. Odjezd z Tyršova námìstí v 6.00 hodin.
Cena zájezdu 280 Kè pro èleny VK, pro neèleny 300 Kè.
Pøípadné dotazy na tel. èísle 220 912 265.

Chlapecký skautský oddíl pøijímá nové chlapce ve vìku
9 - 15 let, kteøí by chtìli poznat nové hry, kamarády a zažít
dobrodružství v pøírodì a ve mìstì. Schùzky máme
ve støedu 17-19 hodin nebo ve ètvrtek 16.30 - 19 hodin ve
skautské osadì v Máchovì ulici. Nováèci se mohou také
zúèastnit letního tábora od 30.6.do 21.7.2006, který
poøádáme v jižních Èechách. Více informací na
www.skaut-roztoky.wz.cz nebo u vedoucího oddílu Petra
Hosmana na tel.èísle: 604 207 172.

Støedoèeské muzeum
zúèastnilo 11 dìtí (5 dìvèat a 6 chlapcù) a 4 vedoucí. Každý druhý

prosí obèany Roztok a Žalova o spolupráci. V rámci

den jsme jezdili autobusem na sjezdovku, kde jsme se pomalu ale

pøípravy publikace o Roztokách bychom uvítali starší

jistì zlepšovali v lyžaøském umìní. Nìkteøí z nás zaèínali na

fotografie Žalova, dále fotografie Èakova, restaurace na

malém provazovém vleku a po výrazném zlepšení na konci tábora

Háji, hospody u Øehákù (autodílna Náhlovský -

zvládli i tìžkou sjezdovku. Když jsme nelyžovali, tak jsme byli

J. Palacha), prùmyslového komplexu bývalého

tøeba dvakrát v bazénu s tobogánem nebo jsme hráli poznávací

Moldavského mlýna („Penicilínka“). Vše do roku 1950.

hru po mìstì Vsetínì. Také jsme byli v kinì nebo jsme závodili

Dále zábìry z výstavby rodinných domkù v horních

v jízdì na bobech. Veèer jsme hráli v tìlocviènì stolní tenis,

Roztokách (ulice Lidická, Legii, Vrška) z doby kolem roku

florbal nebo spoleèenské hry. Také jsme hráli na kytaru a zpívali.

1920 - 1940.

Holky pøedvedly zajímavou módní pøehlídku lyžaøského obleèení

Zapùjèené fotografie obratem vrátíme.

a nejvìtší úspìch mìla scénka Petøíka a Píka o nebezpeèí

Pøedem dìkujeme všem pøípadným spolupracovníkùm.

v horách. Tábor se všem líbil a doufáme, že za rok pojedeme zase
a ve vìtším poètu.

Kontakt: Marcela Šášinková, 233 029 024,
sasinkova@muzeum-roztoky.cz,

František •ápal

Vìra Slavíková, 233 029 049.
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Mateøské centrum oslavilo Velikonoce již na Zelený ètvrtek
jarmarkem pøed železáøstvím na Tyršovì námìstí. Mohli jste si
pøijít vybrat z mnoha výrobkù maminek a dìtí, které byly
vyrobené neobratnými dìtskými prstíky na hodinách Výtvarky
nebo zruènými maminkami doma a nebo pøi spoleèném peèení
a zdobení perníkù. Jarmark byl bìhem ètvrteèního dopoledne
hojnì navštíven v podstatì všemi vìkovými skupinami našich
spoluobèanù a my všem, kdo si vybrali naše výrobky a pøispìli
na provoz našeho obèanského centra, dìkujeme. A já dìkuji
všem maminkám, které se na pøípravì této akce podílely.

Protože je jaro v plném proudu a poèasí nám to umožòuje,
odehrávají se témìø veškeré naše aktivity - volná herna,
výtvarka, pøedškolák apod. na zahradì u Husova sboru. Díky
maminkám a radám zkušených odborníkù se zahrada mìní
v kvìtinovou zahrádku a prostor pro hru dìtí a odpoèinek
dospìlých. Hledáme také finanèní možnosti, jak dovybavit
zahradu herními prvky pro malé dìti, kterých se v našem mìstì

Další akcí, kterou pro vás chystáme a již má svojí tradici, je

stále nedostává.

Oslava Dne dìtí a to na zahradì Husova sboru a v prostorách
Mateøského centra a to jako vždy 1. 6. v odpoledních hodinách.
Na upøesnìní programu a èasovém rozvrhu v dobì uzávìrky
Odrazu pracujeme, takže veškeré podrobnosti se vèas dozvíte z
plakátovacích ploch a veøejných míst. Tìšíme se na vás.

Pøipravujeme také BURZU OBLEÈENÍ, která probìhne
v rámci Oslavy Dne dìtí. Rozhodli jsme se pøijímat pouze
dìtské obleèení a to èistì vyprané a nepoškozené a to od 25. 5.
do 1. 6. dopoledne. O podrobnostech vás budeme rádi
informovat na našem telefonním èísle, osobnì nebo na našich

Další aktivita, v tuto chvíli ve fázi posledních pøíprav, je

webových stránkách.

CVIÈENÍ pro maminky s hlídáním dìtí. Cvièení bude probíhat
vždy v dopoledních hodinách a za velmi pøijatelných cenových
podmínek vèetnì hlídání dìtí. Veškeré podrobnosti se také
dozvíte z letákù a nebo na našem telefonním èísle a na
webových stránkách.

Zveme všechny maminky, které ještì nepøekonaly ostych,
mezi sebe. Dostane se vám u nás vždy vlídného pøijetí, kávy
nebo èaje, mùžete si popovídat, mùžete se seznámit s nìkým,
kdo je na tom možná podobnì jako vy, a v pøípadì nìjakých
nesnází nebo problémù, se vám budeme snažit pomoc
poskytnout nebo odbornou pomoc vyhledat.
Tìšíme se na vás.
Provozní doba MC Rožálek:
Pondìlí

8:30 - 18:00

Úterý

9:30 - 12:00

Støeda

8:30 - 18:00

Ètvrtek

9:30 - 12:00

16:30 - 17:30

Pátek

8:30 - 12:00

14:00 - 16:00

16:00 - 18:00

za MC Rožálek Jitka Šatavová
tel.: 723 771 439
www.centrumrozalek.org
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Jarní dny lze trávit rùznì

Fotbalová zima 2006

Zástupci Roztok se zúèastnili jarního sjezdu Sázavy, který
poøádá "parta takových normálních lidí" ve vìku od 20 do 5x let.
Na každý rok je vyhlášeno téma, letos to bylo ve stylu Japonska
a Èíny. Tentokrát bylo vody opravdu dost. Opìt jsme využili
vodácké pùjèovny Bisport v Týnci nad Sázavou
(www.bisport.cz ). Sjíždìt øeku na raftech si nìkteøí zkusili
poprvé, ale se zkušeným kapitánem i kormidelníkem Karlem K.
jsme dopluli v poøádku do Pikovic. Pøálo nám poèasí a dobrá
nálada nás provázela celou cestu. Nejen mysl, ale i tìlo se
dostateènì zrelaxovalo. Na závìr - vodácké AHOJ!

Miroslav Siva opìt v Roztokách.
Po zimních peripetiích s trenéry „A mužstva“ (pan Kocáb
musel své úspìšné podzimní pùsobení pøerušit a panu
Jarolímkovi nedovolilo pracovní vytížení na Zlièínì zúroèit
kvalitní zimní pøípravu) se roztockým funkcionáøùm podaøilo
pìt minut po dvanácté angažovat skuteènì velkou rybu.
Vybojovat postup do okresního pøeboru se naši fotbalisté
pokusí pod vedením pana Miroslava Sivy. Nìkdejší kanonýr
pražské Slavie, Bohemians èi chebské Rudé Hvìzdy, který
oblékl i reprezentaèní dres se tak po devíti letech vrací na místo

Renáta Koláøová

èinu. V sezónì 1996/1997 totiž slavil s Roztokami postup z 1.A
tøídy do pražského pøeboru a následnì dovedl svùj tým i k titulu
podzimního pùlmistra pøeboru. Bohužel pak se cesty pana Sivy
a roztockého fotbalu rozešly, aby se opìt støetly po nìkolika
letech o nìkolik soutìží níže, ale se stejným cílem jako tehdy postupem. Mezi roztockými štacemi pùsobil pan Siva mimo
jiné také u ligového dorostu Viktorie Žižkov, v divizním
Rakovníku èi na Zlièínì, se kterým vyhrál Pohár PFS (Pražský
fotbalový svaz). Roztockou premiéru si nový kouè odbyl 24.3.
1996 vítìzstvím. Po deseti letech a dvaadvaceti dnech, pøesnì
15.4.2006, zaèal své pùsobení remízou, by• mìl na seznámení
s mužstvem pouze jeden trénink. Pevnì vìøíme, že pan Siva
navzdory poøekadlu vstoupí s Roztokami dvakrát do stejné øeky
a oslaví po deseti letech opìt postup. Ostatnì proto byl také do
Roztok angažován.
Muži / III.tøída - skupina B
Po odkladech úvodních dvou kol zapoèali roztoètí fotbalisté
svou jarní pou• „anglickým týdnem“, kdy v režimu sobota,
støeda, sobota odehráli tøi utkání. Bohužel ani v jednom se jim
nepodaøilo naplno bodovat a pøišli tak o vedoucí postavení
v tabulce.
16.kolo (8.4.2006)
SK ROZTOKY - SK TØEBOTOV 0:0
Jarní premiéru odehráli roztoètí fotbalisté proti
soupeøi, který mìl svùj úvodní zápas již za sebou.
Pøesto se naši hráèi pustili do hostù bez báznì
a hany, ale celý zápas marnì dobývali
tøebotovskou branku. Na nerovném terénu byla
snaha roztockých odkázána na nakopávané
balóny do vápna, s tìmi si však soupeø pøi své
znatelné výškové pøevaze snadno poradil. Pøes
stálou územní pøevahu nás tøebotovští pustili za
celý zápas do jediné vìtší šance,. Naopak
v závìru zaèali vystrkovat rùžky také oni, ale své
šance rovnìž nepromìnili. Utkání tak skonèilo
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spravedlivou remízou a naši fotbalisté vyšli poprvé v sezónì
støelecky naprázdno.

„Tabulka dorost“

15.kolo (12.4.2006)
SOKOL KOSOØ - SK ROZTOKY 2:2 (0:2)
Jak snadno ztratit dva body, pøedvedli roztoètí ve svém druhém
utkání. Domácí na soupisce pouze s Mistrem (Skuhravý si
užíval italského sluníèka) jenom pøihlíželi úvodní smršti našich
fotbalistù. V 9.min. zvyšoval Šiška již na 0:2 a nikdo
z pøítomných divákù v tu chvíli nepochyboval o jasné výhøe
hostujícího týmu. Roztoky odehrály první pùli ve velkém tempu
a na pìknì pøipraveném trávníku pøedvádìly místním fandùm
krásné akce. Jen sami sobì mohou hráèi nadávat, že v poloèase
nebyl rozdíl pìtibrankový. Nedlouho po zmìnì stran se kosoøští
gólovì prosadili po rohovém kopu a vycítili šanci, o jaké se jim
po první pìtaètyøicetiminutovce ani nesnilo. Naopak na
roztocké fotbalisty padla nervozita a snažili se utkání jen dohrát.
Bohužel za pasivitu zaplatili vyrovnávacím gólem ètvrthodinky
pøed koncem. Hosté se ještì nadechli k závìreènému náporu, ale
pohoda z první pùle byla ta tam a èasu málo.

Pøípravka / okresní pøebor - skupina B
14. kolo (8. 4. 2006)
SK ROZTOKY - SOKOL DOBØICHOVICE 5:2 (2:0)
Branky Roztok: 3x Janata Artur, 1x Pešek Michal, Svoboda
Vojtìch
15.kolo (16.4.2006)
SK ROZTOKY - SK SLAVIA DRAHELÈICE 3:4 (2:2)
Branka: 3x Janata Artur
„ Tabulka pøípravka“

17.kolo (15.4.2006)
SK KAZÍN - SK ROZTOKY 0:0
První utkání pod vedením nového trenéra Sivy skonèilo opìt
remízou. V oboustrannì pohledném utkání si vytvoøila obì
mužstva nìkolik pøíležitostí ke skórování, ale buï selhala
v koncovce, nebo výbornì zakroèili gólmani. Postupem èasu si
Roztoètí vypracovali územní pøevahu a díky lepší fyzické
kondici domácí fotbalisty pøehrávali. Kazínští hrozili jen
z rychlých brejkù, které však byly hodnì nebezpeèné
a udržovaly hostující obranu stále ve støehu. Ani závìreèný tlak
Roztok nepøinesl žádný gólový efekt a tak naši hráèi
zaznamenali další ztrátu v boji o postup.
Tabulka muži

„O pohár Slávy Klusta“ aneb nejlepší roztocký kanonýr:
32 gólù - Janata Artur
9 gólù - Èížek Martin
Drbal Radek
7 gólù - Koláø Jan

„pøípravka“
„áèko“
„áèko“
„áèko“

Pøijïte nás povzbudit !!!
„A mužstvo“
06.05.06 17:00 hod. SK Roztoky - Klínec
20.05.06 17:00 hod. SK Roztoky - Sokol Dolany
03.06.06. 17:00 hod. SK Roztoky - Sokol Tursko
„dorost“
20.05.06 10:15 hod. SK Roztoky - FK Lety
03.06.06 10:15 hod. SK Roztoky - SK Kazín
„žáci“
14.05.06 10:00 hod. SK Roztoky - Sokol Jeneè
28.05.06 10:00 hod. SK Roztoky - Sokol Holubice

Dorost / okresní pøebor - skupina B
10. kolo (8. 4. 2006)
SOKOL ÚHONICE - SK ROZTOKY 6:0 (4:0)
11. kolo (15. 4. 2006)
SK ROZTOKY - SOKOL ÈERVENÝ ÚJEZD 1:2 (1:1)
Branka Roztok: Koráb

„pøípravka“
13.05.06 10:00 hod. SK Roztoky - Všenorský SK
27.05.06 10:00 hod. SK Roztoky - Sokol Jeneè

kvìten
únor - -strana
strana22
30

ze života ve mìstì

odraz 5/06 - strana 31

ze života ve mìstì, spol. kronika

Fofohádanka
Nová hádanka 5/06

z Odrazu
4/2006
Asi málokdo poznal
ruiny Tùmova mlýna.
Pokud pùjdete procházkou èi pojedete na
kole Tichým údolím,
minete Spálený mlýn a
po 3 minutách uvidíte
(nejlépe v v zimì) v
køoví ukryté skromné
trosky dalšího z mlýnù
na Únìtickém potoce Tùmova. Urèitì si
všimnete velkého, strmého lomu, který je
ukázkou devastace
krajiny, kromì ještì
vedlejších, menších
lomù.
Bohužel, na panelu nauèné stezky se nic nedozvíte, je znièena

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA

vandaly.
Jméno nese podle Josefa Tùmy, který ho koupil po smrti mlynáøe
Karla Trojana v roce 1830. Pùvodnì se však jmenoval Zadní
mlýn a byl založen Filipem nebo Jiøím Trojanem okolo roku
1730, nebo• starý (pøední) mlýn Trojanùv svou kapacitou
nestaèil. Mlynáø Fr. Tùma založil pozdìji nadaci ve prospìch
nemajetných suchdolských dìtí. Tùmùv mlýn stihl osud

Podìkování starostovi a pracovníkùm mìstského úøadu za
gratulace k životnímu jubileu zaslali:
Kvìtuše Beranová, Stradiotová, Zdenìk Rykr, Václava Stárková,
Otakar Jabulka s velikonoèním pøáním), Rùžena Horáková, Vìra
Heroutová, Jaroslava Lužová, Miloš Nechvátal, Libuše
Havránková, Miroslav Pastyøík, Zdeòka Bínová, Jarmila
Nosková, ing. Stanislav Lorenc, Jiøina Kutová

podobný Spáleníku - rovnìž vyhoøel a byl posléze adaptován
k bydlení. Po druhé svìtové válce musela být zchátralá budova

Vážení spolužáci,

stržena. Kdo o mlýnu neví, projde bez povšimnutí. A pøece stojí
za to pøebrodit èi opatrnì pøejít k ruinám. Tøeba jen pro to, aby si
èlovìk uvìdomil, jak fantastickou sílu má pøíroda a jak pomíjivé
je (mnohdy naštìstí) lidské snažení. Nad zbytky stìn mlýna
zcela pøevzal vládu angrešt a nìkdejší náhon a rybník pøipomíná
už jen slepé rameno potoka. Kolem rybníku vedla kdysi cesta
k Trojanovu mlýnu. Zajdìte si tam. Za pár let už bude Tùmùv
mlýn pøipomínat jen orientaèní tabulka turistické stezky.
Renáta Koláøová

narození v roce 1933, kteøí jste zahájili školní docházku v roce
1939, zvu Vás srdeènì na naše již 5. setkání, které se uskuteèní
27.5.2006 v 15.30 opìt v hotelu Alexandra. Zároveò Vás prosím,
pokud víte o nìkterých spolužácích, kteøí nebydlí v Roztokách,
abyste je na naše setkání upozornili.
Tìším se, že se opìt sejdeme v hojném poètu jako v pøedchozích
letech.
Bližší informace na tel. èísle 220 911 762 nebo 731 735 090.
M.Dudák

Domnívám se, že na fotohádance je èást zøíceniny Tùmova
mlýna na Únìtickém potoce.

Podìkování
Dìkuji jménem celé naší rodiny všem pøátelùm

František Šulc

a známým za upøímné projevy soustrasti s úmrtím mého
manžela Ing.Jiøího Schulze.
Milena Schulzová, manželka

kvìten
únor - -strana
strana22
32

inzerce

Pane Rádle, jste kandidátem ODS za Prahu západ do Poslanecké
snìmovny Parlamentu
Èeské republiky. Pokud
uspìjete, hodláme se
na Vás obracet s žádostí o systémovou
podporu komunálních
problémù. Chtìl bych
proto vìdìt, jaké jsou
Vaše zásadní postoje
v nìkterých otázkách.

v tváø policejní nedostateènosti a souèasné potøebì zajistit svým
obèanùm více bezpeènosti na tuto vìjièku pøistupují. ODS však
jednoznaènì preferuje více policistù v ulicích a to i v ulicích
malých mìst. Zda i pak budou zastupitelstva dále udržovat
èi rozšiøovat své sbory MP bude už jen na jejich vùli, protože
objektivní potøeba by se tímto výraznì snížila.
Stále vymýšlíme projekty a podáváme žádosti o dotace. Když pak
nìjaké pøijdou, je to vìtšinou v prosinci. Co vy na to?

V Roztokách pøibývá
obyvatel, staví se byty
a domky, ale postrádáme finanèní zdroje na výstavbu mateøských
školek.
Problém s nedostateènou kapacitou mateøských školek sdílejí
všechny obce kolem hlavního mìsta, které v minulosti umožnily
rychlou zástavbu velkých územních celkù ve svých katastrech.
Myslím, že tyto obce by se v prvé øadì mìly pokusit úèinnìji
využívat možnosti svých územních a regulaèních plánù k vìtšímu
zapojení developerských firem do výstavby obèanské
vybavenosti, jejíž zvýšenou potøebu svou èinností vyvolávají.
Tam, kde se zastupitelstvo rozhodlo nepøenášet tento požadavek
na stavební spoleènosti, anebo tam, kde to již nejde, vidím øešení
v kombinaci žádosti o dotaci z krajského rozpoètu
a dlouhodobého úvìru.
Autobusová doprava je sice kvalitnìjší než døíve, ale
nízkopodlažní autobusy jsou nasazovány jen v mìstské dopravì.
Naši spoluobèané s nižší pohyblivostí nebo dìtskými koèárky
mohou mìstùm jen závidìt pøi cestì do Prahy, kterou máme za
humny.
V oblasti kolem Prahy je doprava øešena v rámci ROPIDU. Pokud
je tedy na této konkrétní trase poci•ována intenzivní potøeba
nízkopodlažního autobusu, doporuèuji vedení obce o této
záležitosti jednat s dopravcem. S ohledem na to, že
objednavatelem dopravní obslužnosti jsou jednotlivé obce
a krajský úøad, je reálná možnost dosáhnout v tomto jednání
úspìchu. Obecní rozpoèet to asi bude stát nìco navíc, ale je-li
tento požadavek natolik silný, není dùvod, aby zastupitelstvo
odmítlo posílit pøíslušnou kapitolu v obecním rozpoètu.
Stav místních komunikací a chodníkù v obci je strašlivý. Tím
tempem, kterým se rekonstruují, se hezkého vzhledu obce
nedoèkáme ani za 30 let.
Finanèní prostøedky, které dnes putují ze státního rozpoètu do
obcí, považuji za nedostateèné a mám v úmyslu hledat
a podporovat øešení, které povede ke zvýšení objemu
samosprávných rozpoètù.
Kromì bezpeènosti silnièní dopravy nás sužuje i kriminalita
a vandalství. Státní policie nesídlí v nejvìtší obci okresu, a tak
musíme financovat mìstskou policii, která nás stojí roènì tolik, že
by za to byla jedna krásnì zrekonstruovaná ulice. Je to správnì?
Proè pak ten stát máme?
Souèasná státní politika podporování a rozšiøování pravomocí MP
není nic jiného než další skrytý pokus pøenést èást své
odpovìdnosti na rozpoèet nìkoho jiného. Obce bohužel tváøí

Obèanská demokratická strana usiluje o zmìnu souèasných
dotaèních pravidel. Dnešní nepøehledný a èasto i neprùhledný
systém je tøeba zmìnit tak, aby se významnìjší èást takto dotaènì
uvolòovaných prostøedkù stala rovnou souèástí základních zdrojù
na rozvoj obcí.
Ležíme na bøehu Vltavy, ale na druhý bøeh mùžeme jen pøívozem,
pøes Prahu nebo Kralupy. Podpoøíte nìjaký zákon na urychlení
výstavby silnièního okruhu kolem Prahy?
Neumím si dost dobøe pøedstavit, že by bylo možné pøijímat
speciální zákon pro jednu stavbu, ale náš program poèítá s tím, že
na výstavbu rychlostních komunikací bude pøesmìrována vìtší
èást prostøedkù státního rozpoètu, než je tomu dosud, takže
v tomto smyslu bude více penìz na výkup pozemkù tam, kde je to
tøeba, a více penìz na stavby tam, kde je to již možné.
Co si myslíte o vynutitelnosti práva a hlavnì spravedlnosti
v Èechách?
Vzhledem k souèasné prùmìrné délce jednoho soudního øízení si
nelze myslet nic jiného, než že vynutitelnost práva je dnes v ÈR
dost obtížná a zdlouhavá.ODS proto má pøipraveny kroky, které
do této oblasti pøinesou zøetelný pokrok.
Pøispívají tomu øadu let se vlekoucí jednání soudù, lhùty na
katastrálních úøadech, rušení rozsudkù pro formální chyby místo
hledání vìcné spravedlnosti?
To je otázka témìø filozofická. Úkolem politika je však spíše hledat
a navrhovat øešení problému, který je veøejností vnímán jako
závažný, než se zamýšlet nad tím, zda pøíèinou neúnosnì
dlouhých lhùt, které uplynou od zahájení øízení do jeho ukonèení
je více lpìní soudù a úøadù na dùsledném vyžadování všech
právních formalit a procedur, kterým ani draze placení
právníci neumí bez chyby vyhovìt nebo jakási racionálnì
neodùvodnitelná neochota soudù a úøadù rychle ukonèovat
pøedložené pøípady.
Dovolil by jste si vytváøet doma každoroènì velký dluh a ještì se
chlubit, že jste letos udìlal trochu menší než loni? Jak hospodaøíte
doma a pro jaké budete rozpoèty?
Doma hospodaøí moje žena a musím øíci, že dosti zodpovìdnì.
Co se týká rozpoètu našeho státu myslím, že po zavedení všech
pøipravených pro rùstových opatøení do pøíslušných zákonù
je tøeba jej nejprve v prvním kroku stabilizovat a pak smìrovat
k maximální možné vyrovnanosti. Po osmi letech „hospodaøení“
sociální demokracie, která staèila vytvoøit dluh ve výši 800 miliard,
to však nebude vùbec jednoduché.
Pane kandidáte, dìkuji Vám za odpovìdi a doufám, že po Vašem
zvolení Vás jako volièi také v obci uvidíme.
Roztoky navštìvuji pomìrnì èasto a není dùvod, aby se na tom
budoucnu nìco mìnilo.
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Pronajmu kompletnì zaøízený byt 2+1 s pøíslušenstvím (65

INZERCE

m2) v tiché ulici ve vile v Roztokách. MHD 3 minuty. Vhodný

Prodám vilu 3 podlaží, 250 m2 užitná plocha, dvougaráž,
krytý vyhøívaný bazén, alarm, centrální vysavaè, plynové
ústøední topení, vnitøní krb, po rekonstrukci bøezen 2006,
pozemek 1300 m2. Ul. Vrchlického,

pro dvì osoby. 8000 Kè /mìsíc + poplatky. Tel. 235 517 910.
•••••
Pronajmu nezaøízený byt 3+kk v Roztokách se zahrádkou,
po celkové rekonstrukci , jedná se o pøízemí v rodinném domì
(krb, topení v podlaze). Cena vèetnì poplatkù 14.000 Kè.

mobil 728 604 210, RK nevolat.

Tel: 602 388 804.

•••••
Prodám øadový rodinný domek v Roztokách-Žalovì, 4+1,
110 m2 užitné plochy, se zahrádkou, nový, pøed kolaudací.

•••••
Koupím garáž v Roztokách (nejlépe v horní èásti Roztok)
mobil: 602 489 457

Mobil 728 604 210, RK nevolat.

•••••

•••••
Prodám domek v Husinci 5+1 s pozemkem 900 m2 k

Koupím byt v Roztokách, Žalovì nebo okolí, od velikosti
2+1. Tel. 220 910 173 veèer.

nastìhování, garáž pro 3 auta, není v záplavovém pásmu.

•••••

Cena 3 500 000 Kè. Tel. 739 080 142.
•••••

Koupíme byt v osobním vlastnictví (pøíp. i družstevním)

Prodáme nábytek zn. Ikea (manželská postel, 2x šatní skøíò,

v Roztokách u Prahy o velikosti 2+1 nebo 3kk s balkonem.

psací stùl, kuchyòský stùl a 4 židle, 1x police se skøíòkou, 1x

Vážný zájem. Tel: 605 400 675.

knihovna). Vše 2 roky používané, cena dohodou.

•••••

Tel. 608 269 246 (veèer).

Koupím zahradu s vodou a elektrikou v Roztokách, Žalovì,

•••••

Libèicích a okolí. Tel. 721 936 875.

Prodám pøeklad 239x225 I. jakost 5 ks za 1500 Kè a pøeklad

•••••

238x300 I. jakost 1 ks za 500 Kè. Tel. 606 925 536.

Koupím pozemek nebo chatu nebo dùm pøed rekonstrukcí,

•••••

na pozemku pokud možno zdroj vody a pøipojení elektriky.

Prodám jídelní stùl bílý kulatý, prùmìr 100 cm, rozkládací

Roztoky, Libèice, Žalov a okolí. Tel. 721 936 875.

na ovál za 500 Kè, umyvadlo JIKA nové bílé šíøky 50 cm za

•••••

300 Kè, kuchyòský bar nový, buk-chrom + 2 barové židle za

Koupím domek nebo pozemek v Roztokách, Žalovì a okolí.

1200 Kè, skládací kolobìžku hliníkovou za 300 Kè a

Dùm mùže být pøed rekonstrukcí i po rekonstrukci.

skateboard dìtský za 100 Kè. Tel. 731 160 280.

Tel. 739 080 142.

•••••

•••••

Prodám dìtské kolo Superior Junior, kola 24“, rám dural,

Koupím pozemek nebo RD k rekonstrukci v Roztokách

komponenty Shimano SIS, trojpøevodník, šestikoleèko, barva

a okolí, popø. vymìním za byt v Roztokách + doplatek.

støíbrná, blatníky, blikaèka. Vhodné pro dítì 8 - 11 let, velmi

RK nevolat. Tel. 603 476 799.

dobrý stav, po dívce. Cena 3 000 Kè (pùv. 6 300 Kè).
Tel.: 608 414 250.

•••••
Vymìním byt 3+1 s balkonem pøed pøevodem do OV

•••••
Prodám el. bojler 10 litrù, tlakový, málo používaný, za 500
Kè. Tel. 235 617 910.

v Kladnì na Štìpánce za menší byt jakéhokoliv vlastnictví
v Roztokách. Byt se nachází ve 4. patøe s výtahem
a s výhledem jak do zelenì, tak na historické Kladno.

•••••
Prodám PC - sestavu s tiskárnou, 2 roky starou, témìø
nepoužívanou. 1,5 GB, 256 MB, pevný disk 60 GB. Pùvodní

Klidná lokalita, 10 min na zastávku autobusu Praha-Kladno.
V bytì je rekonstruovaná koupelna a WC. Tel: 777-923-487
•••••

cena 19 000 Kè, nyní dohodou. Tel. 724 629 103.

Daruji dvì fenky, 8 týdnù, velice roztomilé, køížence, støední

•••••
Hledáme pronájem bytu 2+1 až 3+1 v Roztokách.

velikost (cca 70 cm do hlavy), jedna hnìdoèerná a jedna
èernohnìdá. Kontakt a obrazy 775 311 174 nebo 220 911129,

Nabídky na tel. 776 647 630. Mladí manželé.
•••••

withers@seznam.cz

Pronajmu 2+1 kompletnì zaøízený a vybavený pro 2 osoby

•••••

v ul. Svobody, 8000 Kè/mìs. + poplatky. Parkování na

Hledám prostory na kanceláø v Roztokách do 3500 Kè.

zahradì. Tel. 235 517 910.

Tel. 731 128 650.
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Hledáme výpomoc pøi péèi o starou paní (94 let)
na mìsíc èerven, 3-4 hodiny spoleènosti
s podáváním lékù a obìda. Podrobnosti osobní dohodou.
Tel. 608 269 246 (veèer).
Zn. Solidní zodpovìdný pøístup.
•••••
Žena + dvì dcery 17 + 7, Èešky, slušné, s malým hodným
pejskem, hledají pronájem nejlépe 2+kk, ale i jiný, kdekoliv,
i v RD. Starším lidem rády pomùžeme s nákupy, úklidem i na
zahrádce. Férové jednání cca 8000 Kè /mìs.
Tel. 736 129 155.
•••••
Jemná cvièení proti bolestem zad: vždy v úterý 20.00 ve
fitcentru družiny ZŠ Roztoky.
•••••
Hledám odbìratele koòského hnoje, nejlépe stálého.
Dovoz zajistím. Tel. 776 048 536.
•••••
Chcete se nauèit perfektnì anglicky? Individuální pøístup,
èasovou flexibilitu a 12 let jazykových zkušeností z USA
nabízí MUDr. R. Neudörflová. Cena lekce 200 Kè, docházím.
Tel. 220 911 266.
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NÁZORY, OHLASY, KOMENTÁØE
Parlament a vláda mìsta
Ve svém mírnì vzdìlávacím èlánku v minulém Odrazu jsem slíbil,
že budu pokraèovat tím, jaké rozhodovací pravomoci náleží
zastupitelstvu a radì mìsta.
Zastupitelstvo plní roli parlamentu. Pøísluší mu podle zákona
o obcích pøedevším koncepèní èinnost (schvaluje rozvojový plán
obce a územní plán a jeho zmìny), zøizuje a ruší mìstskou policii
a pøíspìvkové organizace mìsta (u nás školy, mateøské školy,
Technické služby), má v kompetenci schvalování smluv mìsta
navenek (veøejnosprávní smlouvy s jinými obcemi, èlenství
v rùzných svazcích obcí apod.), schvaluje obecnì závazné
vyhlášky mìsta, rozhoduje o disponování s jeho majetkem a drží
mìstskou kasu. Pouze zastupitelstvu náleží rozhodování
o rozpoètu a o jeho zmìnách, jen zastupitelé tedy mohou
rozhodnout o tom, do èeho bude mìsto v daném roce investovat.
Mìl bych upøesnit, že rozpoèet je schvalován sice po kapitolách,
v jejichž rámci však bývají adresnì uvedeny akce, na které je
èástka v kapitole urèena. Dostane-li tedy vedoucí odboru
zodpovìdný za pøíslušnou kapitolu po schválení rozpoètu nìjakou
sumu, musí se do ní do konce roku vejít a musí ji investovat
v souladu s pøáním zastupitelù. Jestliže zastupitelstvo rozhodlo, že
v kapitole 3421 dìtská høištì bude na letošek 1,256 mil. korun
a z toho budou investice 880 tisíc rozdìlených na 300 tisíc pro
høištì Obráncù míru, 400 tisíc dohromady na høištì ve Smetanovì
a v Tichém údolí a 180 tisíc na ploty høiš•, pak je suma 1,256 mil.
pro vedoucí odboru životního prostøedí nepøekroèitelná a v ní by
mìly být zhruba naplnìny dílèí sumy na jednotlivé investièní
akce.
Zastupitelstvo rozhoduje také po volbách o tom, kolik bude
radních (v principu, zda vùbec bude existovat rada), volí starostu
a èleny rady, a rozhoduje, kolik zastupitelù bude uvolnìných. Jako
své poradní sbory zøizuje a jmenuje výbory, dva dokonce
jmenovat musí ze zákona, a to výbor kontrolní a výbor finanèní
(a tam, kde je aspoò 10 % neèeského obyvatelstva, také výbor pro
menšiny).
Všechna rozhodnutí zastupitelstva jsou platná pouze tehdy,
jestliže se pro nì vysloví v hlasování více než polovina všech
zvolených, v našem 21èlenném zastupitelstvu tedy musí pro nì
hlasovat nejménì 11 zastupitelù.
Rada má funkce obdobné, jaké má ve státì vláda. Vykonává vùli
zastupitelstva, pøedkládá mu návrhy a doporuèení a zabezpeèuje
hospodaøení obce podle schváleného rozpoètu. Rozhoduje ve
vìcech, které jsou jí vymezeny zákonem o obcích. Plní mj. roli
zøizovatele vùèi pøíspìvkovým organizacím zøízeným mìstem,
rozhoduje o nájmech, øeší pøipomínky a podnìty obèanù i komisí,
které si jako své poradní orgány zøizuje. Má rozsáhlé kompetence
také ve vztahu k mìstskému úøadu (na návrh tajemníka jmenuje

a odvolává vedoucí odborù, rozhoduje o poètech úøedníkù
a o struktuøe mìstského úøadu, schvaluje jeho organizaèní øád,
stanovuje pravidla pro vyøizování stížností a petic aj. Mùže také
vydávat naøízení obce a ukládat pokuty v samostatné pùsobnosti
obce.
Rada se stejnì jako zastupitelstvo usnáší vìtšinou všech svých
zvolených èlenù, v Roztokách je tedy usnesení rady platné, pokud
pro nìj zvedli ruku alespoò ètyøi ze sedmi radních.
Výèet hlav by nebyl úplný, kdybych opomenul starostu. V obcích,
kde neexistuje rada, pøebírá starosta znaènou èást jejích
kompetencí. U nás jsou jeho role ponìkud omezené. Pøi
hlasováních je - formálnì vzato - jen jedním ze sedmi radních èi
jedním z 21 zastupitelù. Je ovšem statutárním zástupcem mìsta,
zastupuje ho pøi jednáních s jiným partnery a odpovídá tak øíkajíc
„za všechno“. Svolává a zpravidla øídí jednání rady
a zastupitelstva, podepisuje zápisy z tìchto jednání, obecnì
závazné vyhlášky, smlouvy aj. dokumenty. Vedle své funkce
hlavy samosprávy je také zároveò šéfem úøadu (po linii státní
správy však úøad øídí tajemník). U nás, kde je zøízena a pùsobí
mìstská policie, je starosta také jejím velitelem (zastupitelstvo
neurèilo jiného ze svého støedu, což podle zákona mùže).
A ještì zmínka o poradních sborech rady a zastupitelstva. Kromì
již zmínìných a ze zákona povinných výborù kontrolního
a finanèního existuje u nás nìkolik komisí rady: zdravotní
a sociální, školská, kulturní, životního prostøedí a stavební
a rozvoje mìsta. Jejich pravomoci jsou omezené - jsou pouze
poradními sbory rady, mohou pøedkládat návrhy, právì tak mohou
pøedkládat své podnìty výbory zastupitelstvu.
Pro doplnìní by bylo korektní doplnit, že podobnou roli jako
komise plní u nás také redakèní rada mìstského èasopisu Odraz
a že mìsto má dva „zvláštní orgány“, a to komisi pro projednávání
pøestupkù a komisi povodòovou.
Na závìr pøíslib tøetího pokraèování. Øeè bude o složení
zastupitelstva s malou pøípravou toho, co nás èeká za necelého pùl
roku.
Jaroslav Huk

HURÁ AKCE - MŠ ŽALOV
Mìsto se rozhodlo, že je tøeba zvýšit poèet míst v mateøských
školkách, protože kde se vzalo, tu se vzalo, najednou je
v Roztokách nìjak moc dìtí.
Tato skuteènost se dala pøedpokládat již minimálnì 4 roky,
protože se poøád staví. A do tìch nových bytù a domù se stìhují
i mladí lidé, kteøí dìti mají anebo dìti teprve mít budou.
Mìsto již v té dobì mìlo plánovat stavbu nové MŠ v Solníkách,
kde je pro tento úèel vymezeno území a MŠ v Solníkách je vyhláškou mìsta z roku 1996 prohlášena veøejnì prospìšnou stavbou.
Mìsto mìlo dost èasu celou akci pøipravit a zaèít shánìt peníze,
protože nová MŠ asi nebude levnou záležitostí.
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Ale to by chtìlo koncepènì myslet a konat a to pøeci nemùžeme po
námi volených zástupcích chtít
A tak došlo k souèasné situaci, kdy mìsto jako jediné východisko
této „náhlé kalamity“ spatøuje v pøístavbì a nástavbì stávající
školky v Žalovì.
Budiž, ale jak si lze vysvìtlit, že mìsto slibuje od záøí 50 nových
míst v MŠ Žalov a dosud nemá stavební povolení ?
K dnešnímu dni, tj.24.4., ještì chybìla vyjádøení nìkterých
správcù sítí.
Dne 11.4. probìhlo v rámci stavebního øízení ústní jednání,
kterého se zúèastnilo obèanské sdružení A&K.
A&K vzneslo proti pøedloženému projektu námitky, které
pokládá za zásadní. Projekt je dispoziènì a provoznì špatnì, je
v rozporu s vyhláškou O obecných technických požadavcích na
výstavbu, a hlavnì je v rozporu se zdravým rozumem.
Hlavní vstup do MŠ pro 75 dìtí je z Pøemyslovské ulice, kde není
vytvoøeno ani jedno parkovací stání (což ani nejde). Každé
parkující vozidlo pøed školkou na této úzké a frekventované ulici
vytváøí nebezpeènou dopravní situaci, která ve svém dùsledku
ohrožuje právì dìti.
Navrhnout pøístavbu, nástavbu a rekonstrukci stávající MŠ s tím,
že její kapacita bude zvýšena na max.100 dìtí a neøešit možnost
parkování, nad tím zùstává rozum stát !
Už na onom ústním jednání dne 11.4. dalo A&K jasnì najevo, že
se odvolá, jestliže na tento projekt bude vydáno stavební povolení.
Zcela chápu rozhoøèení všech rodièù, kteøí vìøili, že od záøí budou
jejich dìti chodit do MŠ v Žalovì a nyní se dozvídají, že to tak
nebude.
Jsem si zcela vìdoma toho, že o.s. A&K bude oznaèeno za
jediného viníka této situace.
Ale než mne budete kamenovat, zkuste si odpovìdìt na
následující otázky.
-

Proè mìsto zadává projekt projektantovi, který již prokázal,
že projektovat neumí (viz projekt na sbìrný dvùr na rohu
ulic Pøemyslovská a Lidická, který byl v tichu zapomenut,
samozøejmì po zaplacení a neúspìšném územním øízení) ?

-

Proè mìsto vyhlašuje nabídkové øízení na dodavatele
stavby a jedná s vybraným dodavatelem, aniž by mìlo
stavební povolení ?

-

Proè mìsto nechává všechny zúèastnìné (rodièe, dìti,
uèitelky v MŠ) v blahé nevìdomosti, když dosud stavební
povolení vydáno nebylo a od 11.4. je jasné, že pravomocné
stavební povolení v dohledné dobì mít nebude ?

-

Lze skuteènì vìøit, že pøístavba, nástavba a rekonstrukce
stávající MŠ v cenì 8,4 milionù korun se stihne za 3 až 4
mìsíce ?
Olga Vavøínová, èlenka výboru o.s. A&K

Z Vídnì pøes Prahu až do Drážïan
Ten den od rána pršelo, obèas pro zmìnu lilo a foukal ledový vítr.
Psa by nevyhnal. Termín jednání byl však stanoven dávno
pøedem. A tak se dopoledne 10. dubna sešli na radnici obce, která
nese jméno Husinec (ale jde vlastnì o dvì vesnice, Husinec a nyní
již mnohem lidnatìjší Øež), zástupci obcí, po jejichž katastru
povede cyklostezka z Prahy na sever. Sešli se témìø v úplném
poètu (kromì pøedstavitelù Klecan) a s nimi také zástupci
projektanta, firmy CityPlan. Roztoky tam mìly také zastoupení,
nebo• pruh území od konce ostrova u penicilínky až témìø po
železnièní pøejezd je historickým územím obce, patøil kdysi
k poplužnímu dvoru, posléze panu Marešovi a nakonec jej mìsto
opìt pøijalo spolu s jinými pozemky od Ekospolu zpátky.
Stezka po pravém bøehu Vltavy vlastnì už dávno vede a na
mapách ji najdete jako èervenou turistickou znaèku. Budoucí
cyklostezka by tuto trasu mìla témìø dokonale kopírovat, ale
zároveò by mìla splòovat i parametry, které jsou v evropských
normách na takovou stavbu kladeny. Jenže - mìla by. Pokud jste
nìkdy po pravém bøehu Vltavy šli nebo jeli na kole, víte, že úsek
od øežské lávky k pøívozu v Dole je hodnì problematický.
V nìkterých místech se pìšina snižuje až dolù k øece, na nìkolika
úsecích je stezka v žalostném stavu - ale nejvìtší pøekážkou jsou
skály (nìkteré navíc chránìné jako pøírodní rezervace), spadající
až tìsnì k vltavské hrázi. V tìchto úsecích je - a pøiznali to
i zástupci projektanta - každá rada drahá a požadovanou šíøku tøí
metrù by tu nevykouzlil ani nìjaký eurošaman.
Takže výsledek schùzky byl ponìkud rozpaèitý. Ze šestnácti
kilometrù od hranic Prahy po hranice katastru Kralup na Vltavou
bylo dvanáct oznaèeno za „bezproblémové“, vyžadující jen
pomìrnì nenároèné technické úpravy, a nad ètyømi nejhoršími
visí dál otazník. Reálnì to vypadá na dvì varianty - nouzová
stezka podle Vltavy a „øádná“ pøes kopec.
Ale ani tìch dvanáct zbývajících kilometrù není tak úplnì bez
chyb. Staèí, když se zvedne øeka. Týden po schùzce v Husinci
jsem se vydal na místo èinu, pìšky prošel z Roztok do Úholièek
a dál (pohøíchu kus po železnièním náspu) na øežskou lávku a za ní
otoèil k Praze. Vltavou se v tu dobu valilo asi 700 m3/s - a to je
zøejmì limit fungování budoucí cyklostezky. Na nìkolika
místech, zejména proti roztocké penicilínce, ale i za suchdolským
pøívozem, se dalo projít suchou nohou, ale jen za pøedpokladu, že
máte dobré boty, které vodu nepustí dovnitø. Také opravy nebudou
zanedbatelné, místy je stezka úplnì napadr• a prastaré ohlazené
kameny tvoøící stezku od roztockého pøívozu asi dva kilometry
smìrem k Tróji jsou nepøíjemné pro pìšáka i cyklistu.
Inu, uvidíme. „Náš“ projekt (tj. projekt pøemyslovského svazku
obcí) na levobøežní spojku je už hotov, nyní èekáme na vhodný
fond, který by této nákladné akci dal poøádnou podporu,
a vyjednáváme s pøípadnými sponzory. Ale nejsme konkurence,
vùbec by pøece nevadilo, kdyby nìjaké slušná souvislá stezka
vedla po obou bøezích.
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Mimochodem - ta schùzka mìla ještì jeden zajímavý, pùvodnì
neplánovaný efekt. Starosta obce Zdiby mi sdìlil, že by mìli
zájem o naše „zámoøské“ území. Návrh (dostali jsme jej potvrzený také oficiální cestou), který rozhodnì stojí za dobré uvážení.
Jaroslav Huk

Díky i manželùm Volným, kteøí i s malým synkem Tomášem pøišli
také pomoci a navíc iniciovali obdobnou akci v prostoru Solník.
Pozvánku na další, kvìtnovou brigádu, pøináší tento Odraz. Ne
snad, že by se mìly vrátit doby subotnikù Národní fronty. Brodit se
v Roztokách svinstvem ale také není zrovna optimální, co øíkáte?
Tomáš Novotný

Tøešòovka je o fous èistìjší
Pøesnìji zhruba o padesátku pytlù smetí, papírù, lahví od vodky,
vyvezených zbytkù ze staveb etc, které jsme pøedposlední
dubnový pátek nasbírali. Sbíralo se dobøe, protože auta
tøešòovkou nejezdí.
Je zajímavé, že pøední èást tøešòovky, ten plácek nad truhlárnou,
se zvolna mìní v regulérní skládku stavebního materiálu, èi spíše
stavebního odpadu. Je ho tam urèitì už nìjaká ta tuna, bez
zjevného zájmu (a protestu) místních obyvatel. Èerná skládka pøi
vstupu do obce. Trápí to nìkoho?

Ukliïme Solníky!
Všechny, kterým není lhostejný stav okolí nových domù
v Solníkách, zveme na úklidový podveèer, a to ve ètvrtek
26.kvìtna od 18.00.
Sraz u dìtského høištì na konci Masarykovy tøídy, rukavice
s sebou, pytle zajistíme.
PS: mùže se stát, že nìjakým zázrakem papíry i další èurbes ze
Solník a okolí do termínu brigády zmizí. Nepøedpokládáme to ale,
proto Vás zveme na dvì pracovní hodinky. Jak se døíve øíkalo
a psalo - za Roztoky krásnìjší!
Martin Volný, Tomáš Novotný

Podìkování dìtem i pedagogùm

Roztoètí tomíci a bikeøi, brigádníci, èistièi. Duben 2006

Radnice by na místo mohla dát ceduli, pod jak vysokou pokutou je
skládka zakázána, jen nevím, zda by to pomohlo.
Tenhle odpad tomíci, bikeøi, který pøišli tøešnovku uklízet,
likvidovat nemohli. To je práce pro bagr a nákladní auto…
Stavba bývalé truhlárny je kapitola sama pro sebe-kolem je
doslova smetištì. Z vlaku je to výživný pohled, ze silnice o nìco
milosrdnìjší, protože zakrytý zelení. Nad vzhledem stavby
a jejího bezprostøedního okolí jsme žasli všichni, pro mladé to byl
možná nezvyklý pohled, protože vìtšinou sviští s rodièi autem
nebo sami na kolech a zdálky nepoøádek tolik vidìt není.
Chvíli jsme sbírali i na náspu trati, zejména listy nìmeckých
jízdních øádù. Dochvilné ètení.
Díky pìtadvacítce brigádníkù i našim technickým službám, které
nasbírané pytle odvezly.

Stalo se již tradicí, že každoroènì v dubnu, u pøíležitosti Dne
Zemì , pomáhají žáci Základní školy Roztok i Žalova uklízet
mìsto od odpadkù. Odbor životního prostøedí spolu s vedením
školy se domluvili na pátku 21.4.2006, kdy za krásného poèasí dìti
z mnoha tøíd vyšly po velké pøestávce na pracovní vycházku.
Vybaveny pytli i nìjakým náøadím jich èást šla do centra mìsta,
èást do jeho okrajových èástí, kde na veøejném prostranství sbíraly
a èistily to, co ledajakému nepoøádníkovi odpadlo od ruky. Dle
sdìlení paní zástupkynì øeditele školy dìti postupovaly
zodpovìdnì a všechny byly velmi pilné. Dùkazem toho bylo
nasbírání mnoha desítek pytlù odpadu, které Technické služby
odvezly na sbìrný dvùr. Celá akce prospìla mìstu i dìtem.
Dìkujeme a pøíští rok opìt akci zopakujeme.
A ještì krátce k èlánku pana T. Novotného na jiném místì tohoto
èasopisu, o tøešòovce podél silnice smìrem ku Praze a o bývalé
truhlárnì, kolem které je nepoøádek a údajnì to nikoho netrápí. Ale
ano, víme o tom a není nám to jedno. Již v èervnu a èervenci
loòského roku byla uskuteènìna dvì místní šetøení za úèelem
zmapování skuteèného stavu dané lokality a uložení nápravy.
Šetøení se zúèastnili zástupci MÚ Èernošice, odboru ŽP MÚ
Roztoky, zástupce majitele pozemku i provozovatele truhlárny.
V mezidobí obou šetøení byl proveden èásteèný úklid, na dalším
jednání bylo provozovatelem truhlárny pøislíbeno, že truhlárna
ukonèí provoz, provozovna i její okolí bude uklizeno a pøedáno
majiteli pozemku. Podle nejnovìjších informací má být vyklizený
pozemek kolem truhlárny pøedán majitelùm do konce dubna, na
den 4.5.2006 je svoláno další šetøení ke zjištìní skuteèného stavu
pozemku. Všichni jistì chceme, aby u pøíjezdové komunikace do
Roztok nebyl nepoøádek a pohled z vlaku neodrazoval potenciální
návštìvníky našeho mìsta.
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