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korun. K tomu jsme byli povinni dát tedy nejménì stejnou èástku, 

ale ani to nestaèilo. Výbìrové øízení vyhrála nabídka s celkovou 

sumou zhruba 5,35 milionu korun a nastala první zkouška, pøi níž 

zastupitelstvo øeklo ano, doplatíme.

Nebyla to zkouška poslední, nebo• již zmínìní žalovští zastupitelé 

zcela v intencích pøedchozích dohod nám pøipomnìli, že by bylo 

vhodné rozšíøit ještì zpevnìné plochy tak, aby zùstal „jeden 

plácek“ navíc, a tak se v materiálech zastupitelù objevila druhá 

žádost, o 270 tisíc. A zastupitelé opìt zvedli ruce. O další peníze 

jsme si už žádat nedovolili, a tak každé vícenáklady, které se 

bìhem výstavby vyskytly, jsme kompenzovali úsporami. 

Termín dokonèení díla uvedený ve smlouvì mezi svazkem obcí 

jako investorem a firmou Trigema jako vítìznou firmou 

z výbìrového øízení (pùlka února) byl iluzorní, vìdìli jsme to 

všichni, a to jsme ještì netušili, jak tvrdá zima nás èeká. Dva 

dodatky smluv mj. posunuly ukonèení na pùlku kvìtna 

a 23. kvìtna byla provedena kolaudace - èi spíše první pokus o ni. 

Zmìna stavby, kterou bylo mimo jiné nahrazení masivní betonové 

stìny smìrem k zástavbì v ulici Øadová vzhlednou, ale „dìravou“ 

døevìnou ohradou, neprošla pøísným okem hygienikù, na jejichž 

popud musela být zpracována hluková studie, a teprve po jejím 

vyhodnocení bude kolaudace dokonèena a zahájen zkušební 

provoz. Zjevnou vadou na kráse je i oplocení kolem velkého 

asfaltového høištì, které je sice efektní, ale pomìrnì nízké a až 

pøíliš dobøe rezonuje. I to bude nìco stát, na souèasný plot asi 

pøijdou nástavce a dolù budou spuštìny sítì. A nejvìtším 

problémem jsou v Žalovì stejnì jako v Roztokách vandalové. 

Bìhem nìkolika prvních dní byl už poškozen plot a zmizely desítky 

metrù sítí, jimiž jsou jednotlivá høištì na velké asfaltové ploše od 

sebe oddìlena. Kdybyste ty tmavì zelené sítì nìkde potkali, dejte 

nám na radnici vìdìt.

A co areál nabízí? Høištì na malý fotbal, minibasket a na nohejbal 

(souèasnì se mùže hrát jen basket / fotbal a nohejbal) 

s asfaltovým povrchem (umìlý by znamenal zhruba 1,5 miliónu 

navíc), dráhu pro krosaøe èi skej•áky, pingpongový stùl s pláckem 

kolem a posezením pro kibice a na pùvodním místì poblíž vchodu 

do hospody høištì pro nejmenší s novými herními prvky. Pro 

odpoèinek pár lavièek a samozøejmì zázemí hospody, jejíž šéf 

bude zároveò klíèníkem a supervizorem tohoto areálu. 

Jako investor, který pøedává dílo do užívání mìstu, bych mìl - bez 

ohledu na ty nedostatky, které nás ještì èeká odstranit - 

podìkovat. Pøedevším ing. Krautové, správcové kapitoly 

rozpoètu a hlavní duši akce, ing. Sovinovi jako stavebnímu 

dohlížitel, již zmínìným žalovským zastupitelùm, plnícím své 

„rodové“ poslání a peèlivì støežícím provedení díla. Uznání patøí 

také firmì Trigema a zvláštì stavbyvedoucímu ing. Malému, 

operativnì spolupracujícímu v prùbìhu celé stavby - a vlastnì 

všem zastupitelùm, kteøí z obecní kasy vytáhli celkem pøes tøi 

milióny korun. Vìøím, že to byla užiteèná investice.

Jaroslav Huk

Nejen v Žalovì se doèkali

Možná si vzpomenete, jak pøed pár lety psal zasvìcenì a trochu 

s lítostí pan Kantor o dlouholetém úsilí vybudovat nìco 

užiteèného pro deseti, patnáctileté kluky a holky, a hlavnì 

o mnohaleté a stále nenaplnìné snaze povýšit žalovský plácek, 

jedno z mála sportovních zaøízení mìsta, na nìco solidnìjšího, 

pøimìøeného potøebám dorùstající generace. Ten sen kolegy 

Kantora a mnoha dalších obyvatel Žalova i Roztok se naplnil 

a jsem rád, že k tomu pøispìl i svazek obcí, do nìhož Roztoky  pøed 

dvìma roky vstoupily a jehož starostové mi svìøili v nìm velení.

Na poèátku nového pokusu o výstavbu žalovského høištì byla 

diskuse o jeho nejvhodnìjší podobì a po ní projekt, který 

poèátkem loòského roku zpracoval pan ing. Oøíšek. Pøistoupil 

k zakázce se zkušeností èlovìka, jehož rukama už nìjaké to 

víceúèelové høištì prošlo, a v duchu zásady dokonale využitého 

prostoru a co nejvìtší pestrosti nás až ponìkud zaskoèil. 

Následovalo nìkolik kol úprav a z nich vzešel dùležitý mezistupeò, 

který se stal podkladem pro zahájení stavebního øízení. 

A s vìdomím toho, že takový projekt máme, že stavební øízení jde 

svou cestou a svými zákonnými lhùtami, jsme se jako mìsto zaèali 

ucházet o nìjakou podporu, protože i tu redukovanou verzi ocenil 

autor na 6,4 milionu korun. Zároveò jsme dál uvažovali 

o úsporách a ve spolupráci s iniciativní skupinou „žalovských“ 

zastupitelù, pány Kantorem, Štochelem a Tøískou, jsme se - tedy já 

za vedení radnice a kolegynì Krautová za odbor životního 

prostøedí, do jehož ranku høištì spadají - dohodli na dalších 

úsporných opatøeních, která by se realizovala jako úpravy 

projektu pøed dokonèením pøi samotné výstavbì høištì.

Podpora se zrodila trochu nekonvenèním zpùsobem, leè úèinným. 

Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo pro svazky obcí dotaèní 

titul s hrdým názvem Pilotní projekty venkovských mikroregionù, 

zato s nejasnými pravidly a dostateèným stupnìm utajení, pro 

koho je vùbec vypsán, takže žádost našeho spolku, Dobrovolného 

svazku obcí Pøemyslovské Støední Èechy, vznikla v podobì 

projektových fiší, tabulek a potøebných komentáøù k zámìru na 

mém stole po jednání rady v noci z 30. na 31. bøezna, kdy, jak asi 

tušíte, byl poslední termín pro odevzdání pøihlášek. Zázrak se 

konal a náš svazek obcí urval z celkového balíku 24 milionù pro 

celou republiku skoro ètyøi miliony. Naše mìsto pùvodnì 

požádalo jen o podporu na první etapu výstavby, na 1,3 milionu 

z celkového zámìru v hodnotì dvou milionù, ale brzy se ukázalo, 

že jsem tvoøil na základì velmi vratkých podkladù od jednotlivých 

obcí, které pak v konfrontaci s rozhodnutím poskytovatele 

pøidávat k dotované èástce celou druhou polovinu ceny, zaèaly ze 

svých požadavkù slevovat. A tak Roztoky vzaly vìtší díl 

nabízeného balíku na sebe a ve výsledné, MMR schválené 

podobì, na nás pøipadlo z necelých ètyø milionù 2,325 milionù 

PROLOG
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ZPRÁVY Z RADNICE

zprávy z radnice

Po sedmadvacáté

Nevím, zda je sedmadvacet š•astné èíslo, ale pro pøehlídku 

elegance automobilových a motocyklových veteránù 

v Roztokách š•astným èíslem urèitì bylo. Poèasí bez chyby 

(tìch pár symbolických kapek odpoledne asi mnozí ani 

nepostøehli), klidnìjší doprava (aspoò k nìèemu byla uzavírka 

v Sedlci dobrá) a obrovské množství lidí. Spokojeni byli urèitì 

majitelé okolních restaurací, spokojena byla (viditelnì) 

i øeditelka Støedoèeského muzea paní Balaštíková, 

spokojen byl jistì i neúnavný chlapík, který pøed 

svou dodávkou umístìnou strategicky pøi vchodu 

do muzea pøesvìdèoval všechny kolemjdoucí, že 

jedenáctka je nejlepší, nejnezávislejší, nejev-

ropštìjší, takže ji prostì musíte ve volbách dát 

hlas...

K vidìní bylo všechno, co si milovník starých aut 

a motorek mùže pøát, od kusù, kterým táhne na 

stovku, až po ty, které dosud pomìrnì èasto brázdí 

rozbité èeské silnice a dìlají tak nejlepší reklamu 

svým konstruktérùm a výrobcùm. Stovky lidí sem 

zøejmì pøišly poprvé a mnozí z nich se za rok zase 

vrátí - a snad už uvidí Nádražní ulici zase o nìco 

hezèí. Ještì jí poøád dost chybí.

Zmìna územního plánu

Neusnula, jak se obávají nìkteøí spoluobèané v diskusním fóru. 

Ale proti pùvodnímu harmonogramu se zpožïuje. Koncem 

kvìtna dodal zpracovatel územního plánu první etapu, tedy 

prùzkumy a rozbory vèetnì výkresù limitù využitelnosti 

území.

Tyto materiály prošly 29. kvìtna stavební komisí, probere je 

také komise životního prostøedí a spoleènì se stanoviskem 

odboru správy a rozvoje mìsta - s návrhem zadání aktualizace 

územního plánu - poputují na jednání rady. 

Rada mìsta by mìla zadání aktualizace ÚP schválit a pøedat 

k veøejnému projednání - jak s veøejností, tak s dotèenými 

orgány státní správy.

Po projednání zadání a jeho schválení zastupitelstvem mìsta 

pøikroèíme ke druhé fázi, konceptu zmìny ÚP, který bude 

projednán obdobným mechanismem (tj. vèetnì veøejného 

projednání a pøipomínek veøejnosti) jako zadání, a poté 

k vlastnímu návrhu zmìny. Ukonèení celého procesu lze reálnì 

odhadnout na jaro 2008.

Burmistr mìsta Skawina Ing. Najder a starosta Roztok Mgr. Boloòský 

pøi pøátelském setkání

Stezky opìt pod vodou

Další a další deštì podmáèely pùdu tak, že na polích v Solníkách 

a na loukách ve Stromovce zùstala stát voda. A Vltava nabrala 

z pøítokù Berounky na konci kvìtna opìt 800 kubíkù za vteøinu 

a stezky po pravém bøehu se dostaly pod vodu. Rekonstrukce 

silnice v Sedlci nebyla ohrožena, postupuje tak rychle, až se 

èlovìk diví, co tam budou ještì ètyøi mìsíce kutat...

Aspoò fotografií

se vracíme k nedávné návštìvì z polského partnerského mìsta 

Skawiny:

Tøi chyby, tøi omluvy

(Nejménì) tøikrát øádil šotek, na kterého se všechno svede, 

v minulém Odrazu. Dvakrát v kalendáriu, kdy ke správnému 

datu výstavy autoveteránù 8. 5. pøiøadil nedìli a nikoli sváteèní 

pondìlí (informace byla naštìstí dobøe v minulém Odrazu i na 

mìstských internetových stránkách), podruhé strašným 

zpùsobem u svatojtìšské pouti, kde se objevilo uprostøed „ž“... 

Nepøíjemná je i tøetí chyba, kde jsem v podkladech neodhalil, že 

25. kvìtna není pátek, ale ètvrtek. Plakátky s výzvou k úklidu 

Solník na ètvrtek 25. kvìtna jsme proto vylepili po mìstì po 

veøejných deskách.

A ještì jedna omluva,

tentokrát za kvalitu grafického zpracování minulého Odrazu, 

zejména fotografií. Tiskárna Koèka se nedohodla dobøe 

s grafikem a výsledkem byly nekvalitní, neostré fotky. Omluva 

není pouze slovní, projeví se také slevou z ceny tisku 

následujícího èísla.
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Platnost obèanských prùkazù

Platnost obèanských prùkazù bez strojovì èitelných 

údajù vydaných do 31. 12. 1996 skonèí 31. 12. 2006. 

Žádost o vydání obèanského prùkazu se strojovì 

èitelnými údaji je obèan povinen pøedložit nejpozdìji do 

30. 11. 2006 (uèiòte tak však pokud možno døíve).

Obèanùm narozeným pøed 1. 1. 1936 skonèí platnost 

obèanských prùkazù bez strojovì èitelných údajù 

vydaných pøed 31. 12. 2003 nejpozdìji k 31. 12. 2008. 

Žádost o vydání nového OP se strojovì èitelnými údaji 

mohou obèané podávat i v souèasné dobì. Za výmìnu se 

nevybírá správní poplatek. 

Oznámení obèanùm

Dne 7. èervence 2006 (v pátek) bude budova mìstského 

úøadu uzavøena pro veøejnost. Dùvodem je starostou 

naøízené èerpání dovolené pro všechny zamìstnance, 

která navazuje na státní svátky. Služeb mìstského úøadu 

mùžete použít opìt v pondìlí 10. èervence.

Další, letos již ètvrté zasedání zastupitelstva se koná ve 

støedu 28.6.2006 od 18 hodin. Program najdete jako 

obvykle na informaèních deskách a na webových 

stránkách mìsta.

z dìní ve mìstì a na radnici vybral J. Huk

Provoz dìtského støediska

Vážení spoluobèané, chci Vás informovat o provozu Dìtského 

zdravotního støediska v Havlíèkovì ulici.

Od zprovoznìní tohoto objektu jsme se snažili poskytovat 

roztockým dìtem zdravotní péèi v co nejvyšší kvalitì v novém 

zaøízení. Z tohoto dùvodu bylo také investováno do druhé 

ordinace, aby se pokud možno zkrátily èekací doby na ošetøení a 

aby v pøípadì nepøítomnosti jednoho lékaøe nebylo nutno hledat 

zástup. Bohužel delším onemocnìním MUDr. S. Šalamonové 

došlo k tomu, že bylo nutno hledat alternativní øešení. 

Od zaèátku mìsíce kvìtna byl ukonèen pracovní pomìr MUDr. 

N. Dodovovové a na její místo na pøechodnou dobu jako 

zastupující lékaø nastoupila paní MUDr. L. Štumpfová, která 

nám pomáhá pøeklenout období, než nastoupí nový pediatr. Paní 

MUDr. L. Štumpfová je velice zkušenou a seriozní lékaøkou, jak 

již mnozí z Vás mìli možnost zjistit. (V souèasnosti probíhá 

výbìrové øízení na obsazení místa druhého pediatra).

Ordinaèní hodiny, které byly upravovány, se opìt vracejí do 

starých kolejí a provoz dìtského støediska bude nadále opìt dle 

následujícího, již zabìhnutého režimu.

Po     7.25 hod - 12.30 hod  ordinace pro nemocné

Út     7.45 hod - 11.00 hod  školní zdravotní služba

13.00 hod - 15.00 hod ordinace pro nemocné

15.00 hod - 16.00 hod ordinace pro zdravé

St     7.45 hod - 10.30 hod  poradna pro dìti do 1 roku

10.30 hod - 12.30 hod ordinace pro nemocné

Èt     7.45 hod - 10.30 hod  poradna pro dìti od 1 do 5 let

10.30 hod - 12.30 hod ordinace pro nemocné

Pá     7.45.hod - 12.30 hod ordinace pro nemocné

Vìøíme, že Vám již osvìdèený systém bude vyhovovat a že 

v krátké dobì se celá situace opìt dostane do již známé 

zabìhnuté rutiny. 

Telefonní spojení: 246 035 151 nebo 246 035 152, pokud není 

hovor pøijat na jedné lince, je nutno volat druhou.

Za Zdravotnické zaøízení Ing. Josef Šalamon  

Mìsto Roztoky, kanceláø starosty, 

Nám. 5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky

Mìsto Roztoky hledá 

strážníky mìstské policie

Požadavky na uchazeèe:

obèan ÈR, starší 21 let, pøedložení výpisu z rejstøíku trestù, 

dobrý zdravotní stav a fyzická kondice, schopnost pracovat v 

zátìžových situacích, spolehlivost (ve smyslu § 4b zák. è. 

Letní provoz v mìstské knihovnì 

Upozoròujeme obèany, že pùjèovní hodiny pro veøejnost budou 

o prázdninách upraveny takto:

              Pondìlí 12.00 -  18.00 hod.

              Úterý    9.00 - 15.00 hod.

              Støeda   zavøeno

              Ètvrtek  12.00 -  17.00 hod.

              Pátek   zavøeno

Kopírovací služby a internet budou k dispozici i ostatní pracovní 

dny.

Pìkné léto všem pøejí pracovnice knihovny

Diakonie církve èeskoslovenské husitské poøádá opìt 

sbírku šatstva pro humanitární pomoc v Husovì sboru, 

Jeronýmova 515, a to v pátek 16. èervna od 16 do 

18 hodin. Prosíme, noste šatstvo v igelitových pytlích nebo 

v krabicích, a to pouze v uvedený den. Omlouváme se 

Vám, nemáme prostory pro skladování. 

Dìkujeme - Husitská diakonie
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553/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù, o obecní policii), 

øidièský prùkaz skupiny B, ochota pracovat v tøísmìnných 

službách. 

Výhodou držení zbrojního prùkazu skupiny „D“ a schopnost 

práce na PC. Znalost jednoho svìtového jazyka vítána. Nástup 

možný ihned.

Nabízíme dobré platové podmínky, práci v kolektivu, možnost 

zvýšení odborné kvalifikace.

Pøihlášky se životopisem, výpisem z trestního rejstøíku (ne 

starším než tøi mìsíce), potvrzením o nejvyšším dosaženém 

vzdìlání a pøehledem dosavadní praxe doruète osobnì do 

podatelny mìstského úøadu anebo zasílejte do 7. èervence 2006 

na adresu: Mìstský úøad Roztoky, k rukám starosty, Nám. 

5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky, obálku oznaète heslem 

STRÁŽNÍK

Mìsto Roztoky, Mìstský úøad Roztoky

Nám. 5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky

Tajemník Mìstského úøadu Roztoky vyhlašuje výbìrové 

øízení na obsazení pracovního místa 

vedoucí odboru správy a rozvoje mìsta.

Podmínky výbìrového øízení:

Místo výkonu práce: mìsto Roztoky 

Pøedpoklady pro výkon funkce: úøedníkem se mùže stát fyzická 

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

je cizím státním obèanem a má v ÈR trvalý pobyt, dosáhla vìku 

18 let, je zpùsobilá k právním úkonùm, je bezúhonná, ovládá 

jednací jazyk a splòuje další pøedpoklady pro výkon správních 

èinností.

Další požadavky stanovené MÚ Roztoky pro uchazeèe:

- min. ÚSO vzdìlání technického zamìøení, 

- øidièské oprávnìní skupiny B,  

- aktivní znalost práce s PC a orientace na internetu,

- orientace v oblasti mìstských investic a územního plánování 

výhodou,

- komunikativnost, samostatnost v rozhodování, organizaèní a 

øídící schopnosti.

Písemná pøihláška k výbìrovému øízení musí obsahovat:

Jméno, pøíjmení a titul uchazeèe, datum a místo narození 

uchazeèe, státní pøíslušnost uchazeèe, místo trvalého pobytu 

uchazeèe, èíslo obèanského prùkazu uchazeèe (nebo èíslo 

dokladu o povolení pobytu, jde-li o cizího státního obèana), 

název pøíslušné funkce, o kterou se uchazeè uchází, datum a 

podpis uchazeèe.

K pøihlášce se pøipojí tyto doklady:

Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zamìstnání 

a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních 

èinností, výpis z evidence Rejstøíku trestù, ne starší než 3 mìsíce 

(u cizích státních pøíslušníkù též obdobný doklad osvìdèující 

bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad 

domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost èestným 

prohlášením), ovìøená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdìlání, èestné prohlášení a osvìdèení podle zákona 

è. 451/1991 Sb., ve znìní pozdìjších pøedpisù.

Platové zaøazení: do platové tøídy 10., která podle § 4 odst. 1 

zákona è. 143/1992 Sb., v platném znìní, odpovídá 

vykonávanému druhu práce.

Lhùty pro podání pøihlášky:

Pøihlášky musí být doruèeny do podatelny MÚ nebo na 

uvedenou adresu nejpozdìji do 14. èervence 2006.

Zpùsob podání pøihlášky:

V obálce oznaèené :  VØ - vedoucí odboru SRM 

- osobnì v podatelnì MÚ Roztoky,

- písemnì na adresu:  Mìstský úøad Roztoky, Nám. 5. kvìtna 2, 

252 63 Roztoky.
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Jak jsme v Roztokách volili do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR

V pátek 2.èervna a v sobotu 3.èervna 2006 se uskuteènily volby po Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR. V tabulkách jsou výsledky 

Roztok v rámci okresu, kraje a celé ÈR za desítku celostátnì nejúspìšnìjších stran, které v ÈR kandidovaly, a výsledky šesti nejsilnìjších 

stran v jednotlivých volebních okrscích Roztok. K volbám v Roztokách pøišlo 3777 z 5202 oprávnìných volièù (volební úèast 72,6 %.) 

Platných hlasù bylo odevzdáno v Roztokách 3759. Pøipomeòme, že v roce 1998 pøišlo v Roztokách volit do snìmovny 78,5 % a o ètyøi 

roky pozdìji 64,1 %  oprávnìných volièù.

Výsledky šesti nejsilnìjších stran ve volebních okrscích v roce 2006

Na závìr rekapitulace výsledkù vybraných politických stran v našem mìstì v letech 1996, 1998, 2002 a 2006.

Volby v Roztokách 1996, 1998, 2002, 2006
(proškrtnuté øádky  strany nekandidovaly, anebo získaly ménì než 1 % hlasù)

J.Huk
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Rada jmenovala øeditelku školy
(z osmého jednání rady mìsta 17. kvìtna 2006)

Plných šest hodin strávili radní nad dlouhým programem svého 

osmého jednání a - jak už je tradicí - k finanènì závažným vìcem 

se dostali až v závìreèné tøetinì. Mnoho èasu spotøebovali radní 

kontrolou pøedchozích usnesení a také projednáním prvního 

dùležitého bodu - situace v základní škole.

Konkurzní komise pro výbìr øeditele základní školy vyslechla 

ètyøi uchazeèe, kteøí se k pohovorùm dostavili, a stanovila tajnou 

volbou poøadí. Rada na základì tohoto doporuèení pøizvala na 

své jednání paní Mgr. Barešovou, souèasnou zástupkyni øeditele 

Mgr. Vody. a pøed vlastním rozhodnutím se zajímala o to, jak 

chce øešit souèasnou situaci, jaká pøipravuje opatøení, co by 

chtìla zmìnit, atd. Doporuèení komise bylo jednoznaèné 

a rozhodnutí rady rovnìž. Paní Mgr. Barešová byla jmenována 

øeditelkou základní školy Roztoky s platností od 1. 8. 2006.

Po tomto rozhodnutí pøišla na øadu rekonstrukce mateøské školy. 

Jednání rady pøedcházela schùzka všech lidí, kteøí se budou 

podílet na pøípravách stavby, na které byly dohodnuty jasné 

úkoly a termíny, které je nutno splnit, aby rekonstrukce skuteènì 

22. kvìtna zaèala. Rada rozhodla, že na tuto závažnou akci bude 

mít dohled profesionální stavební dozor a supervizi nad celou 

akcí pøevzal místostarosta..

Nìkolik drobných vìcí prošlo bez vìtší diskuse: doporuèení 

zastupitelstvu, aby pøidalo 100 tisíc korun na dokonèení 

protipožárního systému v mìstské nemocnici, doporuèení na 

uvolnìní 50 tisíc na vybudování parkovištì v areálu základní 

školy (s tím, že o jeho umístìní bude rozhodnuto s pøihlédnutím 

k celkové koncepci školního areálu) a doporuèení, k jak velkému 

podílu se má mìsto zavázat v žádosti o dotaci na rekonstrukci 

školní kuchynì. Rada doporuèila rovnìž - s drobnými úpravami 

- ke schválení novou smìrnici pro stanovování cen prodejù 

a pronájmù obecních nemovitostí.

Déle diskutovali radní o opakovaných technologických 

výpadcích v provozu prùmyslové èistírny odpadních vod, kdy 

obyvatelé mìsta byli opakovanì vystaveni silnému zápachu, 

a pøijali velmi dùrazné usnesení požadující, aby firma pøijala 

bezodkladnì taková opatøení, která by poruchám zabránila. 

V prvním èervnovém týdnu bude následovat další inspekce 

ÈIŽP, která stav a provoz zaøízení (sušárny NIRO a prùmyslové 

èistírny odpadních vod) posoudí.

Podrobnì se pak rada zabývala nìkterými investièními akcemi, 

a to jak již realizovanými èi dokonèovanými (první etapa 

Levohradecké ulice, areál volného èasu v Žalovì), tak 

pøipravovanými. Rozhodla o tom, že mìsto zahájí ihned akce, 

které byly vybrány pro financování z daru poskytnutého 

Letištìm Praha. s.p. (rekonstrukce èásti ulice Nad Èakovem, 

odvodnìní jižní strany Dubeènice) a vydala pokyn k realizaci 

dopravních opatøení na nebezpeèné køižovatce ulic Masarykova 

a Obráncù míru. Za úèasti pøedsedy komise životního prostøedí 

pana Votavy probrali radní problémy se zelení (hlavnì v okolí 

køižovatek) a možnosti odvodnìní Dubeènice, úprav rybníèku 

a pøípadného odtoku pøebyteèných vod do deš•ové kanalizace.

Starosta informoval své kolegy o postupu soudních sporù mìsta 

a o jednání se spolumajiteli objektu bývalého domu 

s peèovatelskou službou, a o návštìvì z Polska, která probìhla 

poèátkem kvìtna. Spolupráce s Poláky je z našich 

„partnerských“ spoluprací rozhodnì nejèilejší a hosté ze 

Skawiny projevili zájem o další rozšiøování vzájemných 

kontaktù.

Pøíliš mnoho reklamací
(z tøetího zasedání zastupitelstva mìsta 24. kvìtna 2006)

Málem to zasedání ani nezaèalo. Ještì v 18.13, dvì minuty pøed 

vypršením limitu stanoveného jednacím øádem zastupitelstva, 

bylo zastupitelù pøítomno totiž jen devìt, a teprve pøíchod pánù 

Kantora a Tøísky zažehnal nebezpeèí, že se budeme scházet 

znovu. Po pravdì øeèeno, neodložili jsme zasedání celé, ale 

tøetina bodù se bude stejnì opakovat.

Zaèalo to už zápisem z pøedchozího zasedání, jehož schválení 

v již dvanáctihlavém sboru neprošlo, a pozdìji, v prùbìhu 

pìtihodinového veèerního pøedstavení skonèily odkladem ještì 

další vìci, napøíklad zøízení nadaèního fondu školy, prodej 

pozemkù panu Valdovi, smìrnice mìsta pro prodej a pronájmy 

nemovitostí v jeho majetku, následnì dva prodeje pozemkù a na 

stùl se vrátí i pasport komunikací. V øadì pøípadù nebyly 

podklady dostateènì pøipraveny a budou dopracovány, a sami 

zastupitelé konstatovali, že je velmi neš•astné, když se jednání 

zastupitelstva koná týden po jednání rady, protože materiály pro 

zastupitele musí být hotovy døív, než je uzavøen zápis z rady. 

Procedurální problém, který bude øešit rada pøesunem termínù 

svých jednání.

Ale zpátky k tomu, co se podaøilo zastupitelùm uzavøít. 

Revokovali své lednové usnesení a rozhodli o zrušení 

speciálních tøíd v naší základní škole s platností k novému 

školnímu roku. Uložili starostovi, radì a øediteli ZŠ provést 

všechny kroky k zajištìní pøesunu „našich“ dìtí ze speciálních 

tøíd do Základní školy praktické v Kralupech nad Vltavou, s níž 

již vedení mìsta o této vìci jednalo.

Druhou revokaci usnesení (o prošetøení nezávadnosti recyklátu 

použitého k zarovnání ulice Nad Èakovem) doprovodilo 

rozhodnutí zahájit celkovou obnovu tohoto úseku, hned, jak 

dostaneme peníze z daru Letištì Praha, s.p.

Zastupitelstvo vyslovilo souhlas se zámìrem prodeje pozemku 

u Husovy ulice z Žalovì a uložilo úøadu jednat s Tenisovým 
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klubem Roztoky s tím, že bezúplatný pøevod pozemkù 

nepøipadá v úvahu. Spoluvlastníkùm domu èp. 155 (bývalý 

DPS), kteøí nabídli za polovinu nemovitosti tøi miliony korun, 

nabídneme naopak, že tu jejich pùlku odkoupíme za ètyøi.

Ke konci diskuse (jak bývá již zvykem) pøijali zastupitelé 

nìkolik rozpoètových zmìn. V souladu s doporuèeními rady 

a finanèního výboru uvolnili 100 tisíc na dokonèení 

elektronického zabezpeèovacího systému protipožární ochrany 

v mìstské nemocnici, 50 tisíc na vybudování parkovištì 

u základní školy (místo bude upøesnìno po jednání komisí 

stavební a životního prostøedí) a 40 tisíc na odstranìní 

nebezpeènì se rozpadajícího chodníku od mateøské školy 

v Pøemyslovské ulici. Hodnì nás bude stát to, že na našem 

katastru máme národní kulturní památku. Záchranný 

archeologický prùzkum, který v ulici Na Pískách musí 

pøedcházet rekonstrukci vodovodu a položení kanalizace, bude 

za pùl milionu. Realizace druhé èásti ulice Levohradecká zaène 

po svátcích v èervenci, ve stejnou dobu budou archeologové 

kutat Na Pískách a v srpnu se vodaøi pøesunou na jejich místo.

Zamotala se situace kolem Areálu volného èasu v Žalovì. Pøi 

kolaudaci vyslovili hygienici zásadní nesouhlas s døevìnou 

stìnou, která odcloòuje skej•ácký areál od zástavby v ulici 

Øadová, oznaèili ho za nedostateèný a požadují studii, která 

prokáže, zda mùže být vyhovující ochranou proti hluku. 

V krajním pøípadì bychom museli stavìt pùvodnì navrhovanou 

betonovou stìnu na lezení, s dopadovými plochami za 320 tisíc. 

Kromì toho je už zjevné, že budeme muset nastavit plot na 

výšku, ale zastupitelé i tento výdaj odložili, dokud nemáme 

konkrétní cenovou nabídku. Do kolaudace stavby není možno 

využívat žádné ze sportoviš• ani høištì pro nejmenší dìti!

Obsáhlá byla informaèní èást jednání, rozptýlená po celém 

veèeru. Starosta a místostarosta podali zprávu o zahájení 

rekonstrukce MŠ v Pøemyslovské ulici, o investièních akcích, 

jednáních mìsta s Ropidem, o úvahách o pøesunu sídla 

èernošického detašovaného pracovištì z Podskalské ulice 

a o postupu jednání s VUAB a firmou Hydria ve vìci smluv 

o vzájemných platbách.

Na závìr poznámka k veøejnosti. Jestliže zastupitelù pøišlo na 

roztocké pomìry málo (16), pak úèast veøejnosti byla tragická. 

Pìt pøítomných za celý veèer, z toho tøi odešli po projednání 

„jejich“ problému v 19 hodin a jeden zavítal do zasedací sínì 

zjevnì omylem, nebo•, jak jeho stav napovídal, mìl namíøeno do 

Ajmovky a jen pøedèasnì zaboèil vpravo. O novou øeditelku 

základní školy, po tolika peticích a stížnostech, nemìl nikdo 

zájem, a  ani  zahájení  výstavby mateøské školy 

v Pøemyslovské ulici nikoho nepøitáhlo...

Jaroslav Huk

Co se dìje ve mìstì

O tom, že se v Roztokách staví, hrabe a kope na mnoha místech, 

si všimne návštìvník na první pohled. Ty nejrozsáhlejší akce se 

odehrávají ovšem v režii soukromých firem, Trigemy na Tyršovì 

námìstí, Lunety na Panenské a øady dalších firem budujících 

domy pro nové obyvatele mìsta. V prùbìhu èervna a èervence se 

uskuteèní však také øada akcí, jejichž realizátorem je mìsto.

Na již témìø dokonèeném úseku Levohradecké ulice od toèny 

autobusu ke kostelu budou upraveny krajnice a ozelenìní. 

Navazující úsek ulice Levohradecká k hospodì Na Rùžku se 

zaène rekonstruovat po èervencových svátcích, tj. cca 

10. èervence. Obèané, jichž se výmìna vodovodù týká, budou již 

nyní v pøedstihu s postupem prací seznámeni. Výmìna 

vodovodního øadu bude trvat asi 14 dní a poté se budou mìnit 

jednotlivé pøípojky. Na výmìnu vodovodu naváže obnova 

silnièky. 

Zároveò s výmìnou vodovodu v Levohradecké ulici se zaène 

archeologický prùzkum v ulici Na Pískách. Jakmile firma 

Hydria skonèí v Levohradecké, pøesune se do ulice Na Pískách, 

kde souèasnì bude firma Pohl stavìt kanalizaci. V létì by pak 

mìla být celá akce uzavøena zpevnìním svažité èásti ulice Na 

Pískách lomovým kamenem.

Provizorní chodník od mateøské školy Pøemyslovská smìrem 

k bývalému Barumu, nyní IVA Roztoky, zmizel. Jeho náhradou 

bude chodník ze zámkové dlažby, na které již vyèlenilo 

zastupitelstvo potøebných 300 tisíc korun v rozpoètu. Stavební 

povolení blokuje SÚS Kladno jako dotèený orgán státní správy, 

projekt byl na jejich podnìt doplnìn vpustí na deš•ovou vodu. 

Jakmile získáme stavební povolení, bude výstavba chodníku 

zahájena.

V èervnu bude vymìnìna kanalizaèní pøípojka z mìstské 

nemocnice k øadu v Tichém údolí, kde došlo pøed rokem 

k havárii, jen provizornì opravené.

Na jižní stranì Dubeènice by mìla být dokonèena firmou Hydria 

votodeè, jejíž absence nám tolik vadila pøi ledových povodních 

v únoru a bøeznu.

Bìhem prázdnin by mìla ve mìstì pøibýt tøi malá parkovištì, 

jedno u èp. 1516 a 1517 v ulici Obráncù míru, druhé v ulici Járy 

da Cimrmana (u restaurace ESO) a tøetí v areálu školní zahrady.

O rekonstrukci mateøské školy v Pøemyslovské se doètete na 

jiných místech. V èervnu a èervenci bude firma Zeman stavební 

družstvo bourat a stavìt a koncem prázdnin by mìlo dílo 

finišovat.

A koneènì v èervenci uvidíte v akci firmu Lesopol s její 

technologií zpevnìní a zhutnìní „lesní cesty“, v tomto pøípadì 

úseku ulice Nad Èakovem k ulici Tøebízského.

E. Maršíková, J.Huk
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Vandalové v akci

V letošním roce se podaøilo z rozpoètu mìsta uvolnit investièní 

finanèní prostøedky na nákup nových herních prvkù na dìtských 

høištích a na vybudování oplocení u dvou høiš•, u kterých 

oplocení doposud chybìlo. OŽP zaèal akce pøipravovat co 

nejdøíve po schválení rozpoètu, takže ještì v zimì, kdy se 

betonovat venku ještì nedá, bylo stanoveno zamìøení 

jednotlivých høiš• a probìhla výbìrová øízení na dodavatele 

herního vybavení i plotù. Vše tak bylo pøipraveno, aby 

s pøíchodem vhodného poèasí mohly zapoèít práce na zvelebení 

míst urèených dìtským hrám. Bohužel se brzy ukázalo, že jsou 

mezi námi i „škodièi“, kteøí si nepøejí, aby vše probìhlo hladce 

a co nejdøíve byla každému z novì vybavovaných høiš• dána 

koneèná podoba. Tøeba pøi stavbì oplocení pùsobili na ploše 

høištì zøejmì zlí skøítkové, kteøí vždy peèlivì znièili to, co firma 

bìhem pøedešlého dne udìlala. Zabetonované sloupky byly ráno 

zohýbané, betonové baly popraskané, co nešlo odnést, bylo 

prostì znièené. Pøesto, že strážníci MP høištì kontrolovali èastìji 

než obvykle a obèané v okolních domech byli požádáni o užší 

spolupráci s MP. Nikdo nic nevidìl a viníci zùstali neodhalení. 

Nakonec se podaøilo všechny práce dokonèit, ale bojím se toho, 

že „škodièi“ možná jen odpoèívají a nabírají dech k dalším 

záškodnickým akcím. Každé z høiš• je vybaveno informaèní 

tabulí s provozním øádem, který urèuje dovolený zpùsob 

užívání. Mimo jiné jsou v nìm stanoveny hodiny, kdy lze høištì 

legálnì a v souladu s urèenými pravidly užívat. Po 21. hodinì 

v létì a 18. hodinì v zimì nemá na høišti nikdo co pohledávat. 

Natož aby nièil. Nebuïme proto lhostejní a všímejme si dìní 

okolo sebe. Strážníci MP nemohou být všude, takže konkrétní 

upozornìní jistì ochotnì pøijmou a operativnì zasáhnou. 

Za OŽP Eva Krautová

OMLUVA ZA ZÁPACH (otevøený dopis)

Vážení obèané,

Dne 15. 5 - 16. 5. 2006 došlo k opakovanému výpadku 

bezpeènostní kapalinové pojistky na homogenizaèní nádrži 

v areálu prùmyslové èistírny odpadních vod (dále PÈOV) 

a k úniku bioplynu do ovzduší, který zpùsobil obtìžující zápach 

hlavnì v dolních Roztokách. Závada byla zpùsobena ucpáním 

bioplynového potrubí inkrustacemi, které se vytvoøily v prùbìhu 

provozu PÈOV. Bioplynové potrubí bylo okamžitì 

propláchnuto a zprovoznìno. Po celou dobu èištìní byly 

odstaveny anaerobní reaktory a nátok na PÈOV z výrobního 

závodu byl minimalizován. 

Za technickou závadu a nepøíjemný zápach bychom se vám 

jako provozovatelé PÈOV takto zpìtnì rádi omluvili. 

Proè dochází k výpadkùm kapalinové pojistky?

Výpadek kapalinové pojistky vždy signalizuje závadu 

v plynovém systému. Jedná se napø. o zvýšení tlaku v nádrži, 

pøicpání potrubí, intenzivní vývin bioplynu z dùvodu pøetížení 

anaerobního reaktoru apod. Pro bezpeèný chod anaerobní ÈOV 

je kapalinová pojistka nevyhnutelná a bez ní není možné 

bioplynové zaøízení provozovat. Na PÈOV jsou nainstalovány 

4 kapalinové pojistky, které jsou obsluhou PÈOV kontrolovány 

v souladu s provozním øádem 1x za smìnu, se zvyšujícím se 

cyklem výpadkù v posledních mìsících byla èetnost kontroly 

zvýšena na 3x za smìnu. 

Všichni se asi ptáte, bylo možné této závadì zabránit? Není 

možné tìmto situacím pøedcházet? Tìmito otázkami a hledáním 

øešení se nyní zabýváme ve spolupráci s odbornými firmami. 

Vzniklá situace s únikem bioplynu do ovzduší z dùvodu 

výpadku pojistek nás mrzí o to víc, že dezodorizaèní zaøízení 

PÈOV, které prodìlalo za poslední mìsíce celou øadu zásadních 

úprav a bylo pøedtím jedním z hlavních zdrojù zápachu z VUAB, 

pracuje spolehlivì a bez problémù. Zaøízení je ve zkušebním 

provozu, je schopné plnit na výduchu do komína PÈOV pøísné 

limity pro pachové látky tj. 50 pachových jednotek. Dùkazem 

jsou autorizovaná mìøení pachu ve dnech 24. 2. 2006, která 

namìøila 29 pachových jednotek, technické mìøení 

autorizovanou firmou 12. 4. 2006 pak 36 pachových jednotek. 

Další autorizované mìøení bude 16. 6. 2006 a o výsledku Vás 

budeme informovat na webových stránkách mìsta Roztoky.

Z dùvodu dalšího omezení možných technických závad, které by 

mohly zpùsobit zhoršení kvality ovzduší v Roztokách, jsme 

pøikroèili ve spolupráci s majitelem PÈOV, firmou VUAB 

Pharma a.s., k realizaci dalších opatøení, která provádíme nebo 

budeme provádìt pøi odstavení anaerobních reaktorù tj. za 

minimálního vývinu bioplynu. Pøedevším instalace 

kontinuálního mìøení hladiny ve stavoznacích kapalinových 

pojistek vèetnì signalizace bude moci obsluha PÈOV okamžitì 

analyzovat závadu a únik bioplynu omezit jenom na dobu 

potøebnou k naplnìní této pojistky.

Závìrem je nutné objektivnì podotknout, že po instalaci 

odpachovacích zaøízení na PÈOV došlo ve mìstì Roztoky 

k výraznému zlepšení kvality ovzduší.

Ing.Mutòanský, ing.Kaderka, Hydria spol. s r.o.

Kulturní komise navrhovala granty 

a pøemýšlela o silnici na Levý Hradec

Kuko se na svém kvìtnovém jednání zabývala rozdìlením 

grantových prostøedkù na kulturní a spoleèenské akce, které 

probìhnou v naší obci ve druhém pololetí letošního roku.

Mìli jsme k dispozici výraznì menší množství prostøedkù (dané 

rozhodnutím zastupitelstva), než jaké byly požadavky. Pøíliš 
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kouzlit se nedalo, pøesto jsme se snažili „pocukrovat“ drtivou 

vìtšinu kulturních podnikù, které mají zpestøit život v naší obci. 

Podle jakých kritérií jsme postupovali? Pøihlédli jsme k tomu, 

jakou zájmovou skupinu akce osloví (prioritu mìly dìti 

a mladí lidé) a také k tomu, jestli dotyèný žadatel usiluje 

o mìstské prostøedky letos poprvé, èi zda už získal grant v prvním 

pololetí.

Náš návrh zastupitelstvo následnì schválilo, a tak se spoluobèané 

mohou tìšit na hiphopový koncert, tradièní Rybovu mši, dìtský 

bálek s Caramelkou èi tøeba na hrnèíøské trhy...

Pøesnou výši prostøedkù a datum vyúètování (vždy mìsíc po 

ukonèení akce) sdìlí pøíjemcùm grantù finanèní odbor radnice 

písemnì.

Kulturní komise se zabývala i stavem novì zbudované silnice na 

Levý Hradec. Zde dovolte malé zamyšlení. Proti rozbité bahnité 

cestì jde o výrazný pokrok, o tom nemùže býti sporu. 

V tomto smyslu volejme sláva! Máme však pocit, že v roce 2006 

už nemusíme jásat nad prostým faktem, že vznikla cesta èi 

silnice. Ta ke kostelu sv. Klimenta je ponìkud zvláštní tím, že 

vede k nejpozoruhodnìjšímu místu naší obce, k národní kulturní 

památce, k hojnì navštìvovanému kostelu a høbitovu. Novì 

zbudovaná silnice je podle mínìní vìtšiny komise všední, 

nenápaditá, z øešení okrajù (asfalt-písek) jsme rozpaèití. Pokud si 

tohle pøáli památkáøi, museli být zøejmì malinko bez sebe. 

Èlovìk by nesmìl cestovat po Holandsku, Nìmecku èi tøeba 

Francii, aby se mu tahle práce líbila. Pro koho míøím pøíliš daleko, 

tomu doporuèím okolí Kramáøovy vily na okraji Letné. I asfalt se 

dá položit pìknì, retardér na zaèátku mohl být také výraznì 

jemnìjší práce, pøi jednom mohla být osazena znaèka obytné 

zóny a opravena ponìkud omdlelá a postøíkaná znaèka zákazu 

vjezdu (stav k 27.kvìtnu 2006).

Chci vìøit tomu, že okraje nové komunikace vylepší zeleò (a že na 

ni nebudeme èekat další rok), že co nejdøív probìhne citlivá 

rekonstrukce ulice Na Pískách, která zamezí splavování písku na 

asfalt Levohradecké. Jen mi, prosím, nelepte pod tenhle 

povzdech vyjádøení kohokoliv, že práce byly provedeny 

standardnì. No právì, že (sotva) standardnì. Já a pøátelé (nejen) z 

kulturní komise jsme se ale tìšili právì v téhle èásti Žalova na 

nadstandard!

Toènì pøed kostelem sv. Klimenta by nejlépe slušely žulové 

kostky. Položené ovšem šikovnou firmou, která bude pracovat 

invenènì a kterou pokud možno ohlídá architekt. I kostky se dají 

jistì položit dobøe a špatnì. Vìøím, že v mìstském rozpoètu 

najdeme pár set tisíc na vylepšení místa, které si to urèitì zaslouží, 

a že se nejpozdìji do roka krásnì vyvedeného námìstíèka pøed 

kostelem doèkáme.

Tomáš Novotný

pøedseda kulturní komise

Vzorový byt otevøen

Dne 20. kvìtna byl zpøístupnìn vzorový byt, který je umístìn ve 

tøetím podlaží sektoru B2. Byt je kompletnì dokonèený 

a zaøízený. Poskytuje tak dokonalou pøedstavu o tom, jaký 

komfort bydlení sektor B nabízí. Vzorový byt je pøístupný 

každé úterý a ètvrtek od 15 do 19 hodin. Pro zájemce 

o prohlídku je u vchodu na stavbu umístìn zvonek, kterým si 

mohou pøivolat prùvodce.

V prùbìhu mìsíce kvìtna byly zahájeny práce na instalaci 

výtahù, technologii kotelny a dokonèují se vzduchotechnické 

jednotky.

Postupují také práce na fasádì. Byly osazeny okenice 

a intenzivnì se pracuje na øešení parteru a pøilehlých 

komunikací. 

Stavba Kongresového centra narùstá nevídaným tempem. 

Prakticky každé dva týdny pøibude další patro, takže do 

prázdnin bude skelet budovy kompletní.

V prùbìhu mìsíce kvìtna byla otevøena poboèka Komerèní 

banky v sektoru A. S nastupujícím jarem se také prudce zvýšil 

zájem o obchodní prostory v sektoru B. V den uzávìrky tohoto 

èísla Odrazu zbývaly poslední tøi volné obchody (viz náš 

inzerát na jiném místì listu).

V sobotu 20. kvìtna probìhl další den otevøených dveøí, 

kterého opìt využilo témìø sto zájemcù z øad klientù, zájemcù 

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

zajímá, co se staví ve mìstì.

Poslední jarní Den otevøených dveøí chystáme na sobotu 

17. èervna od 10 do 16 hodin. Bude opìt možno si 

prohlédnout vzorový byt, volné bytové jednotky i obchodní 

prostory. Již prodané byty pøístupné nebudou, výjimky je 

nutno si dohodnout pøedem telefonicky.

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 na námìstí Republiky v Praze 

1. K 30. kvìtnu 2006 bylo v sektoru B prodáno 76 % všech 

bytù.

Ing. Hugo Jandl

vedoucí projektu koordinace

 zástavby Tyršova nám., Roztoky
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Ještì jednou k zákonu 

è. 357/2005 Sb. o ocenìní úèastníkù národního boje 

za vznik a osvobození Èeskoslovenska

Na prahu májových dní jsme si pøipomnìli 61.výroèí událostí, ve 

kterých projevili svoje vlastenectví, hrdinství a odvahu i obèané 

Roztok a Žalova. Byla to záchrana vìzòù Transportu smrti 

a dùstojné uctìní tìch z nich, kteøí tuto hrùzu nepøežili. Byla to 

úèast desítek obèanù v kvìtnovém Pražském povstání, které 

bylo vyvrcholením národního boje za osvobození z fašistické 

poroby a za svobodné Èeskoslovensko. Tradiènì na tryznì 

k uctìní obìtí Transportu smrti nechybìli zástupci 

velvyslanectví Ruska a Ukrajiny, kteøí zde položili vìnce.

Pøipomínáme výroèí kvìtnového povstání a II.odboje znovu 

proto, abychom pøipomnìli, že z Roztok a Žalova øada obèanù, 

mužù i žen, zaplatila životem úèast v odboji, øada bojovala 

a mnozí padli v Pražském povstání, byla èleny osádky 

pancéøových vlakù Sokol, Orlík, Stalin zformovaných 

v Roztokách, konala spojovací, zpravodajskou, zdravotní 

èi zásobovací službu. Všem úèastníkùm uvedených èinností, 

i potomkùm tìch, kteøí v nich položili své životy dává zákon 

è. 357/2005 Sb. možnost žádat o ocenìní.

V návaznosti na èlánek uveøejnìný v minulém èísle Odrazu se již 

nìkteøí obèané ozvali. V souèasné dobì je již ve stadiu pøípravy 

podkladù patnáct žádostí o ocenìní. Souèasnì probíhá bádání po 

podkladech v nìkolika archívech.

I když archívní materiály týkající se tohoto období znièila 

povodeò v r. 2002, podaøilo se zásluhou Støedoèeského muzea 

v Roztokách, zvláštì Mgr. Slavíkové a T. Hùlkové nelézt nìkolik 

historický dokumentù, které dokládají úèast nìkterých obyvatel 

našeho mìsta na kvìtnovém povstání a dalších odbojových 

akcích.

Èas plyne a blíží se termín, do kterého nejpozdìji je možno podat 

žádost ministerstvu obrany o vystavení dokladu potvrzujícího 

úèast v povstání v kvìtnu 1945, který je pøedpokladem získání 

nároku na pravidelný finanèní pøíspìvek.

Máte-li nìkoho známého nebo jste sami bývalými úèastníky 

povstání, èleny osádky pancéøových vlakù, bojujícími se zbraní, 

èinní ve zpravodajské a spojové èinnosti, nebo jste se úèastnili 

bojových akcí jako zdravotníci, využijte možností které stanoví 

výše uvedený zákon. Týká se to i pøíslušníkù tzv. Technische 

Nothilfe, kteøí byli tou dobou v našem mìstì a úèastnili se 

povstání. Zákon se týká i tìch potomkù padlých a umuèených, 

kterým v dobì úmrtí rodièe nebylo víc jak 18 let.

V pøípadì, že máte fotografie nebo doklady vztahující se 

k popisovaným událostem, prosíme Vás o jejich krátkodobé 

zapùjèení. Jakýkoliv doklad mùže pøispìt k objasnìní tohoto již 

historického období.

Bližší informace získáte na telefonním èísle 220 911 847 

Bohuslav Sloup , veèer po 18 hodinì.

Chceme Vám tím pomoci k získání zaslouženého, by• pozdního 

ocenìní, a souèasnì Vám touto formou vyjádøit uznání a dík za 

to, co jste pro svobodu Èeskoslovenska vykonali.

Ing. Zdenìk Karas, CSc. 

Stanovisko RHG, spol s r.o., 

provozovatele mìstské nemocnice

Pan starosta oslovil vedení nemocnice poté, kdy finanèní 

a kontrolní výbor vznesly dotaz, jak bude financována mìstská 

nemocnice, která se nedostala na seznam „vyvolených“.

Vážený pane øediteli,

v návaznosti na dotaz finanèního a kontrolního výboru našeho 

zastupitelstva se na vás obracím s otázkou, jakým zpùsobem se 

dotkne provozu a financování vaší nemocnice v Roztokách 

skuteènost, že jste nebyli zaøazeni na tzv. Rathùv seznam. Byl 

bych rád, kdybyste mi mohl odpovìdìt obratem, nebo• jednání 

ZM se koná zítra veèer.

Dìkuji za pochopení

Stan. Boloòský, starosta
 

Pokud nebudeme zaøazeni do sítì neziskových, státem 

ovládaných nemocnic, nebudeme mít právo na automatické 

smluvní vztahy se zdravotními pojiš•ovnami. Budeme o nì 

muset žádat a bude záviset na øadì faktorù, zda smlouvu 

získáme. Pøevod na neziskovou organizaci v podobì, v jaké ji 

upravuje pøijímaný zákon, není u soukromé organizace našeho 

typu reálná. Nejsme schopni nést ekonomickou odpovìdnost za 

chybná rozhodnutí tøetích osob, tak jak si to pøedstavují autoøi 

zákona. Jeden pøíklad za všechny: Ministerstvo zdravotnictví 

rozhodne o plošném navýšení platù, naše organizace bude 

povinná zvýšení provést, ale nedostane na uvedené opatøení 

finanèní prostøedky. Tím dojde ke ztrátì, kterou je však povinen 

uhradit zøizovatel neziskové nemocnice. Na druhé stranì však 

veškerý pøípadný zisk musí reinvestovat. V takovém systému se 

ztrácí veškerá motivace, zvyšuje se byrokracie, nastává 

nejednoznaènost zodpovìdnosti za rozhodnutí a co je nejhorší, 

je omezena svobodná volba organizace si formu provozování 

nemocnice zvolit.

Žádné zdravotnické zaøízení našeho zamìøení není v souèasných 

ekonomických podmínkách schopno plnit plnohodnotnì své 

funkce bez smluv se zdravotními pojiš•ovnami. V našem 

pøípadì se náklady na jedno lùžko pohybují dle diagnózy 

nemocného obvykle v rozmezí od 20 000 do 30 000 Kè mìsíènì. 

Nevidím jako reálné, že by si takovou péèi mohli naši pacienti 

dovolit jinak, než z prostøedkù veøejného zdravotního pojištìní.
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Jedna poznámka k „amorálnosti“ vytváøení zisku v nemocnici. 

A• mi nìkdo ze zastáncù jediné formy vlastnictví v podobì 

neziskové nemocnice vyjmenuje 10 efektivnì hospodaøících 

nemocnic bez dotací od svých zøizovatelù z celkového poètu cca 

200 v této republice, zejména tìch, které øídí stát nebo 

samosprávy. Vzorem dobrého hospodaøení jsou témìø výhradnì 

nemocnice v soukromých rukách, odstrašujícím pøíkladem 

naopak nemocnice ve správì státu.

Další poznámka se týká spekulací, že v soukromém zaøízení 

bude docházet k rušení neziskových oborù. V Roztocké 

nemocnici za dobu pùsobení RHG spol. s r.o. nedošlo k omezení 

provozu, naopak podaøilo se sem dostat nìkolik odborností, 

které zde v dobì pøíspìvkové organizace nebyly. (Oèní, 

ortopedie, FBLR). Osobnì jsem zastáncem našeho modelu 

øízení nemocnice proto, že smlouva zaruèuje svobodu 

provozování pøi dodržení podmínek neomezování provozu na 

úkor ziskovosti. K tomu jsme se zavázali a proto i nadále 

provozujeme vysoce ztrátové odbornosti jako napø. RTG, 

SONO èi interní ambulanci. 

Rád bych pøi této pøíležitosti upøímnì podìkoval za dosavadní 

spolupráci s Mìstem Roztoky. Podaøilo se zde spoleènì vytvoøit 

model øízení nemocnice, na který Mìsto Roztoky nemusí, tak 

jako vìtšina zøizovatelù v této zemi, vynakládat žádné 

prostøedky na vlastní provoz.

Pokud budeme státním zásahem donuceni k likvidaci tohoto 

velice dobøe fungujícího modelu, vìzte, že ne dobrovolnì. Do 

poslední chvíle budeme hledat cestu k dalšímu provozování 

nemocnice alespoò na souèasné úrovni i pøesto, že jsme pod 

hrubým ekonomickým tlakem Ministerstva zdravotnictví a jím 

ovládané VZP. (Platby za lùžkoden jsou nižší než od ostatních 

zdravotních pojiš•oven cca o 130 bodù na den a pacienta). To, co 

se podaøilo vytvoøit v Roztokách pøi spolupráci soukromého 

sektoru a samosprávy v oblasti provozování nemocnice, 

zasluhuje obdiv a ne zatracení. Jsou zachovány zdravotnické 

obory potøebné pro obèany mìsta, zvýšila se motivace 

a produktivita práce, nemocnice je ekonomicky stabilní, mìsto 

na vlastní provoz a investice do pøístrojového vybavení 

nepøispívá. Zhodnocuje si pouze svoji vlastní budovu, kterou má 

také pod kontrolou. Co víc si v porovnání s ostatními pøát? Proto 

doporuèuji nepøerušovat investice do nemocnice a bojovat za její 

zachování. Žádná politická strana nemá ve svém volebním 

programu rušení lùžek pro dlouhodobì nemocné, kterých je 

v ÈR nedostatek. 

S pozdravem

Mgr. Vladimír Matoušek

øeditel RHG spol. s r.o.

zprávy z radnice
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Milí obèané mìsta Roztoky, vážení ètenáøi, 

i všichni ostatní, kteøí se zajímáte o dìní na roztocké základní 

škole. Dovolte, abych se vám pøedstavila. Jmenuji se Jaroslava 

Barešová a radou mìsta jsem byla 17. kvìtna 2006 schválena po 

øádném konkurzním øízení do funkce øeditelky zdejší základní 

školy. V souèasné dobì pracuji jako zástupkynì øeditele na ZŠ 

Roztoky. Zkušenosti na této pozici sbírám již osm let. Pevnì 

vìøím, že jich mám dostatek k tomu, abych obstála i ve funkci 

øeditelky. Mojí velkou snahou bude vést školu tak, aby všechny 

zúèastnìné strany byly spokojeny. Všichni spoleènì budeme 

pracovat na dobrém jménu roztocké školy a snažit se, aby naši 

žáci vycházeli do života vyzbrojeni co nejvìtším množstvím 

vìdomostí a dovedností. Chceme, aby se tu všichni cítili dobøe 

a do naší školy chodili rádi. Jsem pøesvìdèena, že najdeme 

potøebnou podporu i mezi rodièi a mìstskými zastupiteli. Zájem 

ze strany rodièù a jejich pomoc škole je potøeba zvýšit. Tìším se 

na naši spolupráci a pøeji všem krásné jaro i pøíjemné léto.

Jaroslava Barešová

Školní okénko

Vítáme Vás po mìsíci u školního okénka. Poèasí bylo pøíznivé 

pro výlety, školy v pøírodì a exkurze. Nìco z bohaté nabídky 

školních aktivit jsme vybrali do školního okénka.

Zelené pøíbìhy v Toulcovì dvoøe.

Zelené pøíbìhy - tak se nazývá tøíhodinový výukový program 

støediska ekologické výchovy.

Do Toulcova dvora jsme vyjeli se sedmou tøídou letos již 

podruhé, opìt v rámci výuky botaniky. Žáci se napøíklad 

pomyslnì vžili do role rostliny, kterou ohrožuje zuøivý hlemýžï, 

hltavý brouk èi vychytralá housenka a z nabízených variant 

volili tu, která by je nejlépe ochránila. Mají své listy svinout, 

nebo radìji odhodit i s vetøelcem? Zjistili, z které rostliny se 

vyrábìjí žvýkaèky, zátky, pøírodní linoleum, prohlédli si, jak 

vypadá semeno rohovníku, jehož hmotnost pøedstavuje 1 karát, 

dozvìdìli se, z èeho se vyrábí bílá èokoláda a že první nugátový 

bonbon byl vyroben ze semen kaštanovníku jedlého. V pøírodì 

vyzkoušeli, jak barví nìkteré rostliny, snažili se najít rostlinu, 

která plave, šplhá, dýchá koøeny ...Nechybìly ani interaktivní 

hry a setkání s oblíbenými domácími zvíøaty.

Škola v pøírodì tak trochu jinak.......

aneb kolem svìta za 5 dní

Tøída 4.B a ètyøi žáci z 5.A se zúèastnili ve dnech 8. - 12.kvìtna 

2006 bezvadné školy v pøírodì. Martina Pavlíková a další 

instruktoøi Prázdninové školy Lipnice pro nì pøipravili cestu 

kolem svìta - zážitkovì vedený program - cestu po všech 

svìtadílech.

Pøíprava na školu v pøírodì zaèala již mìsíc pøed odjezdem, dìti 

totiž k žádosti o vydání cestovního pasu získaly nìkolik èísel 

èasopisu Posel cestovatele, díky kterému mohly splnit všechny 

podmínky pro vydání letenek a vstupních víz a ráno 8. 5. 

odcestovat z Roztok. Po dojezdu do cílové stanice - na nádražní 

budovì opravdu visel nápis Afrika a pøivítali nás nefalšovaní 

domorodci - se rozjel nevídaný kolotoè her, soutìží, výtvarných 

i relaxaèních programù, zajímavých dílen, neobvyklých situací, 

noèních pøekvapení apod.

Navíc jsme každé ráno vstávali na jiném kontinentu a už jen to 

nauèit se místní pozdravy, podìkování a bìžné fráze nebo si dát 

k obìdu žraloèí ploutve èi k veèeøi opékané hadí krky - pokud 

jsme rovnou nevyfasovali hùlky k jídlu - nám pøinášelo 

dennì spoustu legrace, pøekvapení a zábavy.

Musíme øíct, že se nám vùbec nechtìlo zpátky 

a zpáteèní pøelet do Evropy nás tìšil hlavnì kvùli 

opìtovnému setkání s rodièi a sourozenci.

Takže Martino, Zuzko, Honzo, Fardo - moc dìkujeme, 

byl to bezvadný týden!! A to další vèetnì fotografií 

najdete na www.psl.cz/2006/Skolavprirode/

Deváté tøídy v Národním muzeu

Na závìr rozsáhlé kapitoly o mineralogii vyjeli žáci 

devátých roèníkù ovìøit své znalosti do Národního 

muzea v Praze. Ve skupinkách zde pátrali po 

odpovìdích na více než 20 úkolù. Víte napøíklad, jaké 

zbarvení mají vystavené krystaly soli kamenné? 

Kupodivu jsou nejen prùhledné, ale i šedé, oranžové a dokonce 
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modré! A což zjistit, které odrùdy køemene mají v názvu slovo 

OKO ? Tak tøeba oko sokolí, tygøí, koèièí...

Vidìt množství nádherných exponátù, vèetnì drahokamù 

a polodrahokamù na vlastní oko, to byl skuteènì zážitek. 

Pokud se rozhodnete navštívit expozici také, vìzte, že každé 

první pondìlí v mìsíci je vstup zdarma a každé první úterý 

v mìsíci se sbírky oprašují, takže je zavøeno. A jako malý domácí 

úkol mùžete zjistit, zda by se dal kalcit ve vitrínì 

31 použít jako brèko.

Atletické závody

Žáci speciálních tøíd se zúèastnili atletických závodù v lehké 

atletice v Mníšku pod Brdy. Soutìžilo se v družstvech o tøech 

žácích. Naší školu reprezentovali M. Holub, J. Gabèo 

a L. Øíèka. Celkem odstartovalo 7 družstev. Všichni bojovali 

stateènì, ale nejlepší byl M. Holub, který získal 1. místo ve šech 

disciplínách.

Jako družstvo jsme se umístili na 2. místì. Žáci získali kromì 

diplomu dárkový koš, z nìhož mìli velkou radost. M. Holub 

postupuje do krajského kola, které se bude konat v Kladnì.

Hrou proti AIDS

Na poèátku kvìtna si žáci osmého a devátých roèníkù prošli 

dvouhodinovým blokem interaktivní hry, zamìøené na prevenci 

nechtìných tìhotenství a sexuálnì pøenosných infekcí vèetnì 

HIV. Smyslem tohoto projektu bylo dát mládeži možnost 

pøemýšlet o vlastních postojích v možných rizikových situacích. 

Jejich partnery byli lektoøi Støedoèeského kraje a studenti. Na 

celkem pìti stanovištích úèastníci posuzovali stupeò rizika 

z hlediska pøenosu viru HIV, porovnávali své osobní postoje 

k ochranì pøed pøenosnými nemocemi, pøipomnìli si pøednosti 

a nevýhody jednotlivých antikoncepèních prostøedkù, zkoušeli 

si vyjadøovat své pocity, vztahující se k lásce a partnerství. 

Následující den využili našeho zázemí kolegové a žáci z Libèic. 

Celý projekt probíhá již nìkolik let v rámci celého státu a je øešen 

z finanèní dotace Národního programu podpory zdraví.

Muzeum ve škole a škola v muzeu

Partnerství mezi muzeem a školou jako nástroj obnovení ducha 

místního spoleèenství. Co se skrývá za tìmito vznešenými, ale 

asi i tajemnými slovy? Obrovská chu• nìkolika lidí dát hlavy 

dohromady a spoleènì propojit znalosti historikù, zkušenosti 

pedagogù a vtáhnout žáky sedmých až devátých roèníkù do 

úžasného svìta, ve kterém si budou moci vyzkoušet sami na 

vlastní kùži, co pøedstavuje práce v muzeu, jak vzniká galerie, co 

se dovíme v archívu. Pøipravili jsme zatím roèní projekt, který 

bude prubíøským kamenem další spolupráce, a to zatím formou 

volitelného pøedmìtu - Mladý historik. Budeme pracovat ve 

škole, ale pøedevším v prostorách muzea, pùjdeme do terénu, 

navštívíme pamìtníky, zkusíme odhalovat tajemství místních 

zákoutí a zažít si pocit, že nìkam patøíme a jsme na to hrdí.

Zprávy ze školního parlamentu

V kvìtnu se opìt sešel školní parlament, tentokrát hledal 

možnosti, jak požádat prostøednictvím našich žákù rodièe 

o možné sponzorování letos již pátého roèníku záchranáøského 

cvièení, které bude zahrnovat vedle požárního cvièení i ukázky 

práce policie, rovnìž bude provedeno opakování poskytování 

první pomoci v praxi. Zástupci tøíd také hledali nové podnìty 

k pøedvádìným akcím, realizace není nikdy jednoduchá, ale 

pokusíme se pøekvapit. Novì by se také mìlo zaèít pracovat na 

školní vlajce, takže na hodinách výtvarné výchovy a informatiky 

se budou vybírat nejlepší návrhy, které 

postoupí do užšího výbìru.

Návštìva pracovního úøadu

V pondìlí 16. 5. navštívili žáci osmého roèníku 

Úøad práce pro Prahu - západ, kde jim na 

informaèním støedisku byla podána základní 

informace pro volbu budoucího studia nebo 

uèebního oboru. S žáky byl veden rozhovor, 

byly jim doporuèeny smìry studia, které si pak 

mohli ovìøit pøi práci na poèítaèích, které úøad 

vlastní a na nichž je program k volbì povolání. 

Úøad práce nabízí i pro pøíští rok možné 

individuální konzultace žákù s rodièi k této 

problematice.
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To nemìlo chybu

Uplynul rok a už jsme se nemohli doèkat školy v pøírodì. Na 

týden do Vráhova u Èeského Šternberka vyrazili žáci 3.A a 2.A.. 

Ubytování bylo skvìlé, nìkteøí se vyspali i na palandách. 

Vyhlídka z chaty na Sázavu a okolní lesy nemohla být lepší. 

V lese jsme hráli naše oblíbené bojovky. Na výlet jsme vyjeli na 

Velký Blaník do Vlašimi, ale i na hrad Šternberk, kde jsme 

potkali pana majitele hrabìte Šternberka. Už se tìšíme na pøíští 

rok na spoleènou školu v pøírodì.

Návštìva Støedoèeského muzea v Roztokách

Prakticky všechny tøídy druhého stupnì naší školy navštívily 

nebo ještì v nejbližší dobì navštíví velmi milou expozici 

muzea pod názvem To byla 60. léta, o módì, designu a životním 

stylu té doby, tedy doby mládí babièek a dìdù našich žákù. Ve 

škole by pak mìla následovat pøehlídka rodinných fotografií ze 

60.let a možná vyjde i èas na módní pøehlídku z doby našich 

pøedkù.

Pokud si chcete pøeèíst více o tom, co se dìje ve škole, sledujte 

. Hezké dny a pøíští mìsíc nashledanou 

u školního okénka. 

Uèitelé ZŠ

Výsledky ankety školské rady

Poèátkem dubna byly na tøídních aktivech rozdány a vyplnìny 

anketní lístky, které pøipravila školská rada, aby s jejich 

pomocí získala lepší obrázek o tom, co se dìje ve škole a jaké 

motivy vedou nìkteré rodièe k tomu, že zvažují pøeøazení 

svých dìtí na jinou školu.

Anketu (která byla samozøejmì anonymní) vyplnilo 216 

rodièù, což je návratnost velmi slušná, uvážíme-li, že ve škole 

je cca 360 dìtí, z nìkterých rodin však více než jedno. Pøed 

pøísným okem statistika by taková návratnost a hlavnì 

dvousethlavý vzorek neobstály, ale i ten pøísný statistik by 

pøipustil, že výsledky poskytují alespoò hrubou orientaci 

o situaci.

Tak tedy k výsledkùm. Omlouváme se všem, kteøí nemají rádi 

èísla, ale jejich øeè je pøesvìdèivá a nezpochybnitelná.

www.zsroztoky.cz 
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Na všechny otázky (kromì poslední, kde byly pouze možnosti 

ano a ne) mohli dotázaní odpovídat jednou ze ètyø variant 

(urèitì ano / spíše ano / spíše ne / urèitì ne), v pravém sloupku je 

uveden vždy podíl kladných odpovìdí (urèitì ano + spíše ano) 

z lidí, kteøí skuteènì na danou otázku odpovìdìli (na nìkteré 

otázky bylo nìkolik lístkù nevyplnìných).  

V doplòkové volné otázce, které volitelné pøedmìty 

a mimoškolní aktivity rodièe postrádají, byly nejèastìji 

zmiòovány pohybové èinnosti (sport, aerobic, tanec), které se 

na lístcích objevily 42x, 27 rodièù uvedlo jazyky èi jazykové 

pobyty, 16 poèítaèe a obecnì informatiku a stejný poèet 

výtvarné nebo ruèní práce. Hlasy pro ostatní èinnosti byly už 

podstatnì ménì poèetné.

Celkovì vzato: hodnocení na èervený diplom - a pøesto pìtina 

rodièù, pøesnì 43, zvažuje, že své dítì (nebo dìti) dá do jiné 

školy! Jaké dùvody je k tomu vedou? 

Pohled na názory této skupiny rodièù potvrzuje to, co bylo 

zøejmé již z pøedchozích pokusù se o této tak dùležité vìci 

dozvìdìt víc. Neexistuje jeden dominantní dùvod ani 

jednoduchý recept, jak vìc øešit.

Nejradikálnìji se tito „odchod dìtí zvažující“ rodièe liší od 

ostatních v názoru na kvalitu výuky: více než tøetina z nich 

(16) uvedla, že jejich dítì nezískává v roztocké škole znalosti 

a dovednosti v potøebném rozsahu a tempu. Více než 

ostatní rodièe postrádají tito nespokojení také mimoškolní 

kroužky a volitelé pøedmìty (24 ze 43), osm z tìchto 43 rodièù 

tvrdí, že jejich pøipomínky nejsou vèas a odpovìdnì øešeny, pìt 

se domnívá, že jejich dítì není spokojeno mezi spolužáky, 

stejný podíl pozoruje u svého dítìte ve škole dokonce pocit 

ohrožení.

Skupina nespokojených rodièù není vymezena ani dobou 

pobytu ve mìstì, ani tím, zda jde o lidi, kteøí se do Roztok 

(dosud) nepøihlásili - ze 43 rodièù jich nemá v Roztokách trvalé 

bydlištì osm, stejný podíl (pìtina) jako ze všech 216 

respondentù.

Konkurence pražských škol je obrovská a rodièe budou 

vždycky mít možnost výbìru, pokud najdou dùvod 

k nespokojenosti s naší školou. Tomu nedokáže zabránit žádný 

øeditel. Spíše se nabízí otázka, zda nedokážeme v naší škole 

nabídnout „nìco navíc“, abychom si mohli v Praze 6 nebo 

v Kralupech dávat stejné inzeráty jako tøeba škola na námìstí 

Interbrigády. Kvalitou se - jak dokládají školní inspektoøi - tyto 

vyhlášené pražské školy od naší nijak neliší - jen mají jméno 

a jsou v Praze....

Jaroslav Huk

školní okénko
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ZE ŽIVOTA VE MÌSTÌ

Kapitoly z novodobých dìjin 

Roztok a Žalova

Na cestì k èeskoslovenské samostatnosti, 

léta 1893 - 1918 - dokonèení

Nová pùsobnost zastupitelstva Roztok jako mìstyse, i rozšíøená 

pùsobnost zastupitelstva Žalova s sebou pøinášely nové 

možnosti, úkoly, ale i øešení øady stížností a problémù. Dobové 

prameny uvádìjí napøíklad v r. 1899 stížnost roztocké fary na 

obèany žijící v konkubinátì, 1901 spor s velkostatkáøem 

Lederem o zajištìní veøejné cesty ke klecanskému pøívozu, 1902 

protest jednoty obchodních grémií proti zákazu nedìlního 

prodeje, v Žalovì stížnost statkáøe Veselého na hospodaøení 

obce, v r. 1909 stížnosti na podomní obchod a polní pych.

Zastupitelstva øešila øadu správních úkolù a rozhodnutí. Byly to 

napø. v r. 1893 neschválená žádost Roztok o povolení výstavby 

samostatného høbitova nebo rozšíøení høbitova v Žalovì, 

v r. 1897 zavedení nové mìny - korun a haléøù namísto zlatek 

a krejcarù, v r. 1901 zavedené peèetìní piva pøed jeho prodejem 

k zajištìní pøíjmù z „pivního krejcaru“, v r. 1903 založení 

evidence koní pro pøípad jejich odvodu pro vojenské potøeby. 

Obava o bezpeènost obce vedla k podání žádosti o zrušení 

dynamitky „V Zámcích“ a zákazu dopravy jejích surovin 

a výrobkù - výbušnin pøes roztocké nádraží (žádost nebyla 

akceptována). Obec se postavila 

zamítavì k žádostem o povolení 

výstavby továrny na kyselinu sírovou 

a umìlá hnojiva, o povolení další 

cihelny v Roztokách, a další.

Jak již bylo zmínìno, Roztoky 

a Žalov úzce spolupracovaly pøi 

výstavbì a zvelebování silnic, pøi 

koordinaci a novelizaci regulaèních 

plánù a stavebního øádu, pøi 

parcelacích, v r. 1904 pøi budování podrobné polohopisné sítì 

pevných bodù navazujících na polohopisnou a výškovou - 

nivelaèní sí• Prahy, od r. 1907 pøi zalesòování svažitých území, i 

v dalším.

V roce 1895 se konaly volby do zastupitelstva mìstyse Roztok. 

K nim nìkolik zajímavostí: volilo celkem 138 volièù ve 

3 volebních okrscích. Èástí obèanù byla podána stížnost na 

nedemokratiènost voleb, protože volební právo mìli jen majitelé 

nemovitostí a plátci daní. Starostou byl opakovanì zvolen Matìj 

Vošahlík, radními František Pták - hostinský, Karel Kohn - 

poštmistr, Karel Tuèek - hostinský.

Nové zastupitelstvo, v souladu s pùsobností, zavedlo v obci 

týdenní trhy. (Trhy se konaly v dnešní Jungmannovì ulici tam, 

kde je dnes zelený pás proti pekaøství).

Zajímavá byla v té dobì spolupráce obcí se železnicí. Nejen, že 

byly obce pøizvávány k projednávání jízdních øádù a výše 

jízdného, stížností na zpožïování vlakù, ale železnice platila 

obcím i podíl z výdìlkové danì. Podle dobových pramenù tak 

pøipadlo za r. 1906 Roztokùm 994 korun, 72 haléøù, Žalovu 172 

korun a 56 haléøù.

Pøíjmy obcí tak jako v minulosti tvoøily dávky a poplatky 

s právem obce stanovit a vybírat k nim pøirážky, pøípadnì 

i pokuty, a státní subvence. Obce mohly mít úvìr, pøedkládaly 

okresu roènì výkaz o hospodaøení a dluzích. V dokumentaci té 

doby nejsou zaznamenány nedostatky hospodaøení, vyskytující 

se v minulosti, obce se zøejmì pouèily. Ve sledovaném období je 

dokumentována jen jedna státní subvence, a to v r. 1905 600.- K 

na silnice.

Stojí za zmínku nìkolik zajímavých údajù z výkazù té doby :

Výkaz o spotøebì alkoholických nápojù za rok 1899 uvádí, že se 

v Roztokách vypilo: 1 070 hl piva, 450 l vína, 150 l lihovin

Statistika o výši obecních pøirážek v Roztokách uvádí :

Poslední pøedváleèné (1910) sèítání uvádí tyto obsahovì 

zajímavé údaje:

Z velkých veøejných staveb je tøeba zmínit v r. 1904 úpravu 

silnice z Roztok do Sedlce a Prahy související s pracemi pøi 

regulaci Vltavy. Tím silnice získala dnešní podobu a snad byla 

i èásteènì vyasfaltována.

Tak jako ve všech zemích koruny èeské, sílilo i v Roztokách 

a Žalovì vlastenecké hnutí, rozvíjela se spolková a zájmová 

èinnost, zaèaly vznikat politické strany, sílil boj za všeobecné 

a rovné hlasovací právo. Svìdèí o tom napø. žádost, aby 

v železnièní stanici Roztoky byl pøednostou ustanoven Èech 

namísto obèana nìmecké národnosti.

V r. 1903 byla ustavena Národní rada èeská jako koordinaèní 

orgán vlasteneckých hnutí. Od r. 1905 pùsobil Okresní 

1236 Èeši, 12 Nìmci,
1 jiní, 7 cizinci, 

1212 øímskokatol., 18 evang,. 
26 žid.

685 Èeši -  670 øímskokatol., 
12 evang,. 3 žid.
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vzdìlávací sbor, na jehož popud vznikl i Osvìtový sbor Roztoky. 

V r. 1905 byla ustavena samostatná sokolská jednota Roztoky 

nad Vltavou. Cvièení jednoty se konala v prostorách 

„U Koruny“, U Tichých“, ve Felklovì továrnì, veøejná 

vystoupení na prostranství u „Moldavského mlýna“ (dnešní 

prostory za vstupní branou VÚAB Pharma. Zde poøádali svá 

ukázková cvièení i roztoètí hasièi.). V r. 1910 se v Žalovì za 

pomoci roztockých ustavila samostatná sokolská jednota 

a v r. 1913 Jednota sboru dobrovolných hasièù. 

V r. 1906 byly v Roztokách na veøejných schùzích ustaveny 

první organizace politických stran - v hostinci „U Koruny“ 

strany národnì sociálního dìlnictva, v hostinci „U Majerù“ 

sociální demokracie. Následnì v r. 1908 byla založena 

i organizace strany køes•ansko-sociální. 

V r. 1907 byl založen tamburašský sbor „Lumír“, 30èlenný 

dìtský pìvecký sbor pøi roztocké škole vedený obìtavým panem 

øídícím Nedvìdem, v dolních Roztokách dramatické sdružení. 

V r. 1909 byla založena veøejná obecní knihovna, v r. 1912 

„Vzájemnì se podporující spolek Svornost pro Žalov a okolí“ 

(orientovaný na podporu èlenù pøi nemoci, úrazu, 

nezamìstnání, úmrtí, apod.). V r. 1913 vzniká v Roztokách 

„Vzdìlávací spolek divadelních ochotníkù Vrchlický“. Všechny 

tyto spolky poøádaly veøejná vystoupení a vytváøely tak tradici 

kulturního života v obcích i okolí.

V dobových pramenech jsou v r. 1907 zmiòovány 

v Roztokách a Žalovì kapely Kmochova, Válkova 

a Holeèkova s tím, že s nìkterou z nich hrával pøi 

návštìvì obce i Václav Vaèkáø. Z r. 1912 se zachovala 

fotografie z „Roztocké tøešòové slavnosti“, (kdy bylo 

tradicí projít se pod tunelem tvoøeným rozkvetlými 

tøešnìmi nad silnicí k železniènímu pøejezdu).

Prameny uvádìjí i vznik „opozièních“ sdružení. Byl 

jím zøejmì v r. 1904 založený Obèanský klub 

v Roztokách nad Vltavou, který kromì péèe 

o dodržování poøádku v obci požadoval zastoupení ve 

vedení obce, vznášel námitky proti demokratiènosti 

obecních voleb a proti pùsobení starosty Matìje 

Vošahlíka.

Rozvoj obou obcí, spoleèenského a kulturního dìní, 

spokojený život obèanù pøerušil váleèný konflikt - první svìtová 

válka, jež svými dùsledky zasáhla do vìtšiny rodin Roztok 

a Žalova. Znaèná èást mužù byla povolána do armády a nasazena 

do bojù jak na ruské, tak na italské frontì. Prùmysl byl pøeveden 

na váleènou výrobu, zemìdìlcùm byly stanoveny vysoké 

povinnosti odvodù z produkce. V krátké dobì se projevil 

nedostatek potravin a byly zavedeny potravinové lístky, které 

Tablo zakládajících èlenù Svornosti 

v Žalovì (po øadách zleva shora): Sádlo 

Josef, Franìk Josef, Vejsada Josef, Zítek 

Josef, Paøízek Václav, Poštolka Josef, 

Kohoutek František, Skrèený František, 

Fuksa Václav, Slivenecký Matìj, Huška 

Augustin, Veselý Václav, Chaloupecký 

Karel, Kadlec František, Rokos Frant 

išek, Chvátal František, Trojan, 

Bartùšek František, Kmoch Václav, 

Slavík Josef,Vanda Josef, Svoboda 

Josef, Kudláèek Jan, Svoboda Matìj, 

Weindlich Josef, Veselý Jan,Novák 

Josef, Svoboda František, Král Antonín, 

Fingerhut Antonín; prázdná pole jsou 

po již zemøelých èlenech )

Veøejné cvièení Sokola na nádvoøí èp. 53  dnes VÚAB Pharma
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však vìtšinou nebyly kryty dostatkem zboží. V té dobì vznikl 

pojem „ke•as, ke•asení“ jako název pro pokoutní, podpultový 

a pøedražený obchod nedostatkovým zbožím, potravinami. 

Nedostatkem nejvíce postiženy byly ženy s dìtmi, jejichž 

mužové byli na frontì, obyvatelé odkázaní jen na pøídìlové 

hospodáøství. Rapidnì rostoucí inflace znehodnotila i úspory. 

Silné vlastenecké hnutí mezi èeskými a slovenskými vojáky na 

frontách, postupnì sílící vùle bojovat proti germanizaci, za 

obnovení samostatného èeského státu a vytvoøení svobodného 

spoleèného státu Èechù a Slovákù vedly ke zøizování 

èeskoslovenských legionáøských jednotek v zemích a armádách 

bojujících pro nìmecko-rakouské expanzi. Do nich vstupovali 

jak èeští vlastenci žijící v zahranièí, tak zajatci a vojáci - frontoví 

pøebìhlíci.

Je tøeba ocenit, že v øadách èeskoslovenských legií bojovala øada 

obèanù z Roztok a Žalova. Podle historických pramenù 

a vzpomínek bojovalo v èeskoslovenských legiích v Rusku, 

Itálii a Francii a doèkalo se svobody 66 obèanù z Roztok 

pocházejících, nebo v Roztokách po válce bydlících. Obdobnì 

v nich bojovalo 14 obèanù ze Žalova. (Jejich seznamy se 

základními osobními údaji zveøejníme v pøíští kapitole).

Válka si vybrala i svoji krutou daò. Z dochovaných pramenù 

a památníkù se nepodaøilo pøesnì zjistit poèet padlých obèanù 

našich obcí. Archivy uvádìjí z Roztok 8 padlých èlenù místní 

sokolské jednoty. Na památníku padlým v Žalovì je uvedeno 

17 jmen: (Beneš Antonín, Bílek Jan, Bílek Josef, Keller Václav - 

legionáø, Krajdl Václav, Pokorný František, Protiva František, 

Slivenecký Matìj, Skrèený Josef, Sobotka Josef, Soukup 

František, Suchý Antonín, Šindeláø Adolf, Tichý Antonín, Vanka 

Karel, Veir Bohumil, Zrcek František). Podvýživa, strádání 

a epidemické nemoci si jako dùsledek války vyžádaly obìti 

i mezi civilními obyvateli Roztok a Žalova.

Vyhlášení konce habsburské monarchie a prohlášení 

samostatného èeskoslovenského státu 

dne 28. øíjna 1918 pøijali spontánnì 

všichni vlastenecky smýšlející obèané 

Roztok a Žalova. Ihned následující den 

pøevzaly øízení a správu obcí Národní 

výbory, v Roztokách pod vedením 

Otokara Èáslavského (starosty), 

v Žalovì ve složení: Antonín John, Josef 

Kadlec, Tomáš Šebek, František 

Zimmer.

Vznikem samostatného, demokratic-

kého èeskoslovenského státu byly 

vytvoøeny nové podmínky i pro 

svobodný a demokratický život 

a rozvoj Roztok a Žalova a jejich 

obyvatel. O tom v pøíští kapitole.Èlenové tamburašského souboru Lumír Roztoky (vpøedu sedící zprava : 

V.Turek,R.Saska,Jar.Bartoš,Prouza, F.Špaèek,F.Dvoøák, K.Kratochvíl za nimi stojící 

zprava : J.Kuba,K.Bartoš,A.Zajíc,P.Bartoš,J.Øíha,Kodet, V.Øehák)

Dobová stylizovaná fotografie korza roztockou tøešòovou 
alejí  okolo r. 1905
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Na Bakovském potoce

Opìt ty Kralupy a zase smìr Slaný. Vlakem dojedeme jednu 

stanici za Slaný a ocitneme se na zastávce v Královicích. Je 

v polích mezi vesnicemi a do Královic je to z ní ještì kilometr 

po smìru jízdy. Po levé ruce na jih je v poli zalesnìný kopec 

zvaný Øípec (316 m.n.m.).

V Královicích poprvé spatøíme Bakovský potok. Silnice vede 

pøes nìj po starém mostu z pískovcových kvádrù z roku 1850 se 

dvìma sochami. Také železnice pøekraèuje údolí potoka 

vysokým viaduktem, opisuje oblouk a šplhá dál do Zlonic.

Kousek za potokem nás vítá pìkná kaple sv. archandìla 

Michaela z druhé poloviny 18. století a køíž s uraženým 

vrcholem. Bývaly tu dva mlýny. Vracíme se zpìt kolem nádraží 

a odboèíme na køižovatce doleva, na další obec na potoce, 

Drchkov, dnes patøící k Døínovu. Také tady stával koncem 

19. století na potoce mlýn. Kaple sv. Vojtìcha je z roku 1766 

a vedle ní stojí køíž. 

Cesta po levé stranì potoka nás dovede do Bakova. V Bakovì je 

zøícenina hradu, už dosti skromná, na vodì bývalý mlýn 

a u dvora pìkná kaple.
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Proè i v létì do muzea? 

Odpovìï „Tam jsem už jednou byl“ není opravdu na místì. 

Pøipravili jsme pro Vás zajímavou nabídku výstav, takže se tu 

urèitì nudit nebudete. 

Zaèátkem kvìtna byla zahájena výstava To byla 60. léta - móda, 

design, životní styl. Podle reakcí návštìvníkù by se výstava také 

mohla jmenovat Jé, to jsme doma také mìli… Od kvìtna je 

pøístupná výstava pro milovníky pøírody a všeho krásného 

a tajemného v ní Brouci zblízka… i zdaleka. 10. èervna bude 

zahájena výstava obrázkù, ilustrací a ukázkami z divadelní 

tvorby Matìje Formana pod názvem matej@osel. K této 

pøíležitosti je pøipraven bohatý celodenní program, 

organizovaný sdružením Roztoè. Všechny uvedené výstavy 

mají i malý doprovodný program pro dìti. Zámecký park od 

30. èervna obohatí výstava Letní plastika, na které se pøedstaví 

tvorba osmnácti èeských sochaøù a keramikù. 

V zámku se ještì mùžete podívat na dlouhodobou výstavu 

Historie a stavební vývoj zámku a kdo ještì nenavštívil Ateliér 

Zdenky Braunerové, mìl by to dohonit. Právì za rekonstrukci 

tohoto objektu a vybudování stálé expozice vìnované Zdence 

Braunerové získalo muzeum, dne 16. 5. letošního roku, cenu 

Gloria musaealis v kategorii Muzejní poèin roku 2005, kterou 

každoroènì udìluje Ministerstvo kultury ÈR spolu s Asociací 

muzeí a galerií ÈR pøi pøíležitosti Mezinárodního dne muzeí.

 V nedìli 18. kvìtna od 17 hodin poøádá sdružení Roztoè v areálu 

zámku /bude-li hezky, tak pøímo venku na nádvoøí/ koncert 

A GHJALLINELLA - korsické a transylvánské balady.

V muzeu si také mùžete dát kávu a strávit tak s pøáteli pøíjemný 

èas v muzeu, které je otevøeno dennì mimo pondìlí od 10 do 

18 hodin.

Táòa Pekárková

VIVAT GLORIA MUSAEALIS!

Mnozí døíve narození si pamatujeme, jak uèitelé ve škole 

zaèínali hodinu dìjepisu: „Už staøí Øekové…“ nebo „Už staøí 

Øímané…“ A my kluci, sportovní fanoušci, jsme pak vìdìli, že 

v antice zaèal opravdový zápal pro sportovní hry. Ale sotva 

nìkdo z nás tušil, že ve starovìku vznikly také poèátky instituce 

zvané muzeum. Dnes je život samá soutìž, nelze se tedy divit, že 

se konají i soutìže muzeí, a to dokonce národní. Také v nich se 

postaví tým, pravda, mnohdy mnohem menší, než fotbalová 

jedenáctka, mùže jej tvoøit tøeba jen dvojice, nebo trojice. Ale 

bez podpory svého „klubu“, tedy muzea, jeho kapitána, tedy 

øeditele a samozøejmì i zøizovatele, by to nešlo. A co je 

pøedmìtem utkání? Vymyslet a realizovat co nejlepší projekt. 

A nesoutìží se o pohár, ale o bronzovou sošku dívky, pøikládající 

trubku k ústùm, aby zahrála (samozøejmì obraznì) na poèest 

Další obcí dolù po potoce jsou Beøovice, trochu vìtší ves s asi 

300 obyvateli. Nejstarší záznam o nich pochází z roku 1348, 

kaple je z roku 1732 a køíž z roku 1794. Za zmínku stojí bývalý 

mlýn, který sloužil ještì kolem roku 1900. Potok, pøed 

Beøovice posílený menším pøítokem zprava od Želevèic, 

ponìkud více klesá a kolem rybníka smìøuje do Hobšovic, kde 

završíme i dnešní putování po mlýnech.

Najdeme tu hmatatelné dùkazy o existenci Kokoškova mlýna. 

Starý mlynáø umírá roku 1895, mlýn se stává dìdictvím jeho 

manželky a v roce 1912 je obìtí požáru. Do roka byl postaven 

znovu a mlel až do zaèátku druhé svìtové války.

První zmínka o Hobšovicích se datuje k roku 1185. Ve vsi 

najdeme mohutnou kapli èi kostel. Je tu také køíž, schoulený 

pod košatým jírovcem. 

Z Hobšovic míøí potok dál k Nabdínu (což je nyní souèást obce 

Èernuc), zleva pohlcuje Zlonický potok a valí se do Velvar. Tak 

za mìsíc nashledanou na dalším putování.

Michal Janský
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vítìze slavnostní fanfáru. A v jakých „sportovních“ disciplínách 

projekty soutìží? Jsou tøi, a to èistì „muzejní“: nejlepší výstava 

roku, nejlepší publikace a muzejní poèin roku. 

Tady v Roztokách asi nikdo hned tak nezapomeneme na léto 

roku 2002. Ve Støedoèeském muzeu zasáhla povodeò poøádnì 

nejen zámek, ale i areál Braunerova mlýna s ateliérem, který si tu 

v prvních letech století postavila nejslavnìjší roztocká osobnost, 

malíøka, grafièka a knižní výtvarnice Zdenka Braunerová. Dnes, 

kdy je již rok otevøena stálá expozice, vìnovaná dílu umìlkynì 

a životu této emancipované ženy, se pojem Ateliér pomalu stává 

kulturní samozøejmostí. Už od sedmdesátých let, kdy roztocké 

muzeum odkoupilo tuto budovu, se pomýšlelo, že by bylo dobré 

ji zpøístupnit veøejnosti… Ale teprve v roce 2000 schválilo 

vedení muzea zámìr obnovy budovy ateliéru za úèelem zøízení 

stálé expozice. Povodeò tuto snahu na jedné stranì 

zkomplikovala, na druhé uspíšila. Bylo štìstím, že jsme pro naše 

zámìry našli pochopení ze strany zøizovatele, Støedoèeského 

kraje. Nejprve bylo nutné zachránit vlastní objekt. Úkolu se ujal 

renomovaný památkový architekt Václav Girsa a pøi obnovì se 

mu podaøilo zachránit všechny podstatné èásti konstrukce 

a vìtšinu dochovaných detailù. Do poèátku minulého roku byla 

dokonèena stavební obnova objektu, který se ve svém vzhledu 

vrátil do podoby, kterou mìl za života Zdenky Braunerové. Pak 

mohla následovat druhá etapa úkolu: vytvoøit dobový interiér. 

Tým odborných pracovníkù muzea mohl vycházet z bohaté 

písemné a obrazové dokumentace i rozsáhlé kolekce 

umìleckých dìl Zdenky Braunerové, kterou získalo muzeum 

v šedesátých letech minulého století z pozùstalosti umìlkynì, 

darované na sklonku života Spolku èeských grafikù Hollar. 

Tento fond muzeum dále doplòovalo soustavnou akvizièní 

èinností. Kromì obrazù, ve sbírkách jich je pøes sedm desítek, 

spravuje muzeum øadu dalších pøedmìtù z osobního vlastnictví 

umìlkynì. Bohatý základ pak muzeum doplnilo ze svých sbírek 

dalšími, dobovì a typovì adekvátními pøedmìty, které pomáhají 

v autentickém prostøedí vyvolat vìrohodnou, pro návštìvníka 

velmi pùsobivou dobovou atmosféru.

Po slavnostním otevøení ateliéru pod 

záštitou hejtmana Støedoèeského kraje Ing. 

Petra Bendla navštívilo ateliér nìkolik 

odborníkù, kteøí byli zamìøením, 

nevšedností a jedineèností expozice velmi 

pøekvapeni a nabádali nás, abychom 

výsledek našeho úsilí pøihlásili do 

4. roèníku národní soutìže muzeí. Teprve 

tehdy se pracovníci øešitelského týmu blíže 

seznámili s podmínkami soutìže Gloria 

musaealis. Náš projekt vyhovoval kategorii 

Muzejní poèin roku, nebo• jí odpovídaly 

všechny fáze: záchrana a zpùsob provedení 

obnovy, zpøístupnìní dosud opomíjeného 

objektu, zamìøení a náplò expozice 

i úprava areálu Braunerova mlýna. 

Celkem se národní soutìže zúèastnilo tøicet devìt institucí 

s jedenašedesáti projekty, z nichž mohly být v každé kategorií 

ohodnoceny pouze tøi a jen jeden z nich mohl získat zmínìnou 

cenu, udìlovanou poøadateli soutìže, Ministerstvem kultury 

Èeské republiky a Asociací muzeí a galerií ÈR. V zaplnìném 

Panteónu Národního muzea, kde se slavnostní vyhlášení konalo 

v podveèer 16. kvìtna, panovalo vzrušení do poslední chvíle. 

V naší kategorii byl diplomem 

ocenìn Památník písemnictví na 

Moravì, vybudovaný v rajhradském 

klášteøe a metoda vysoušení archiválií 

postižených povodní roku 2002 na 

vysoušecím pracovišti Národního 

technického muzea v Praze. Zažili jsme 

minuty napìtí… Naše radost z vítìzství 

byla o to vìtší, že nám je podle 

reakcí kolegové z ostatních 

muzeí upøímnì pøáli. 

O své štìstí se 

však budeme 

moci podìlit 

i s návštìvníky 

našeho muzea. Od 

konce kvìtna (tedy na rok 

a den od otevøení ateliéru) bude náš úspìch pøipomínat panel ve 

vstupním prostoru nového návštìvnického centra Støedoèes-

kého muzea v pøedzámèí. A proto na závìr zvolejme: Vivat 

Gloria musaealis!

PhDr. Miloslav Vlk
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Vážení spoluobèané,

Støedoèeské muzeum v Roztokách, kulturní komise Roztok ve 

spolupráci s Asociací TOM vás zvou na pøednášku Ateliér 

Zdenky Braunerové, která se uskuteèní v pondìlí 19. 6. od 

15.30 hodin v novém pøednáškovém sále v areálu 

Støedoèeského muzea (nìkdejší vinárna).

Mgr. Eva Balaštíková, Mgr. Marcela Šášinková a PhDr. 

Miloslav Vlk vás seznámí se stavebním vývojem ateliéru 

i s tím, jak kupøíkladu hospodaøila Zd. Braunerová v dobì, kdy 

ateliér budovala. Souèástí pøednášky bude i prohlídka 

zrekonstruovaného ateliéru, která následuje po pøednášce. Poèet 

úèastníkù jednotlivé prohlídky je limitován. Pro obèany DPS, 

kteøí se budou chtít pøednášky a prohlídky zúèastnit, bude 

v 15.00 pøistaveno pøed DPS nìkolik osobních vozidel. Bude 

zajištìn i zpáteèní odvoz.

Pøednáška navazuje na úspìšnou podzimní konferenci Žena-

umìlkynì na pøelomu století, kterou Støedoèeské muzeum 

poøádalo pro odbornou veøejnost. Jste srdeènì zváni.

Tomáš Novotný

pøedseda kulturní komise

Život ve mìstì - Naše spolky 

Sbor dobrovolných hasièù

Zhoubné požáry byly pro obyvatelstvo mìst i vesnic odedávna 

velkým nebezpeèím. Nedostatek hasièského zaøízení, 

nedostatek vody i neznalost lidí snažících se požár uhasit vedly 

èasto k velkým škodám na majetku i lidských životech.

Aby bylo tìmto škodám zabránìno, byly již od konce støedovìku 

vydány urèité celozemské i místní požární øády, ve kterých byla 

stanovena opatøení a povinnosti obyvatelstva v pøípadì 

vypuknutí požáru. Nalézáme v nich naøízení o tom, jak dìlat 

poplach pøi požáru, kdo je povinen pomáhat pøi hašení, øídit 

záchranné práce. Jsou v nìm stanoveny i pokuty za 

neuposlechnutí tìchto naøízení. 

K zásadním zmìnám ve vývoji veškeré hasièské èinnosti došlo 

v 60. letech 19. století, kdy nastalo období organizované 

hasièské práce. V dùsledku vydání spolkového zákona v roce 

1867 se zaèaly zakládat dobrovolné hasièské sbory. V požárním 

øádu bylo doporuèeno zøizování dobrovolných sborù ve všech 

obcích, èítajících více než 100 domovních èísel. A tak se i v naší 

obci zaèalo hovoøit o zøízení dobrovolného hasièského sboru. 

Sbor dobrovolných hasièù byl založen v roce 1881 z popudu 

správce Dynamitky Hildweina. (Stávala na pravém bøehu 

Vltavy, naproti žel. závorám.) Stanovy sboru dobrovolných 

hasièù v Roztokách nad Vltavou byly potvrzeny c.k. 

místodržitelstvím výnosem ze dne 22. kvìtna 1881 è. 29850.

Zprvu byla hasièská zbrojnice v hospodáøském dvoøe zámku. 

Byla vybavena i jednou ètyøkolovou støíkaèkou. Zde se také 

konala veøejná cvièení. Již v roce svého vzniku se sbor zúèastnil 

hašení požáru Národního divadla v Praze 12. srpna 1881 v èele 

se starostou obce Matìjem Vošahlíkem. 

Divadlo 12. srpna 1881 pohltil požár. Tu noc Praha a okolí 

nespalo. Roztoètí obèané èekali do rána na zprávy od místních 

hasièù, kteøí se zúèastnili hašení požáru. Se smutkem po celé 

vlasti se šíøilo odhodlání znovu postavit Národní divadlo. Za 

necelý mìsíc dovršila sbírka potøebný milion zlatých. I Roztoètí 

v krátké dobì vybrali 515 zlatých, zlatou jehlici v podobì globu 

a prsten s topasem. Ve sbìrací listinì mimo majetných byli mezi 

dárci služebné dívky ve vilách, roztoètí dìlníci, kteøí darovali až 

po jednom zlatém, dìlnictvo Dynamitky dalo 18 zlatých. Byl to 

hlavnì prostý lid, který pøispìl, aby s nadšením stavba rostla, 

takže za dva roky 18. listopadu 1883 za slavnostních fanfár 

a uvedením Smetanovy Libuše bylo Národní divadlo otevøeno.

Mnoho užiteèného vykonal sbor o 24 èlenech a nìkolika 

samaritánech pøi velkých povodních v roce 1890, kdy bylo tøeba 

rychle vystìhovat 16 ohrožených rodin. Velký požár vypukl 

v Roztokách v roce 1894 od trámku zabudovaného do komína 

v è.p. 32, který se dále šíøil na sousední chalupy è.p. 34, 35 a 61. 

I pøes zásah hasièù a spoluobèanù shoøelo celé hospodáøství. 

Další rok 12. prosince 1895 vznikl rozsáhlý požár stohù 

a velkostatku, na jehož likvidaci se podílely hasièské sbory 

z Roztok, Suchdola, Únìtic, Úholièek a mnoho obèanù 

i továrních dìlníkù z Roztok, Klecan a Brnek. V roce 1913 

vznikl se skromnými poèátky Hasièský sbor v Žalovì. 

Mimo nìkolika menších požárù byl nejvìtším požárem 

vznícený stoh slámy v Roztokách roku 1926. Po zasažení 

bleskem v roce 1937 vyhoøely kabiny a restaurace u koupalištì 

Okrašlovacího spolku, které byly èásteènì znovu obnoveny 

(tùòka pod Brnky na pravém bøehu Vltavy). Obì hasièské 

jednoty v Roztokách a v Žalovì byly èinné nejen pøi požárech 

a živelních pohromách, ale i pøi bezpeènostních službách na 

kulturních a spoleèenských podnicích. Poøádaly veøejná cvièení 

a taneèní zábavy. V roce 1927 bylo v Žalovì v rámci patnáctého 
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výroèí místního sboru uskuteènìno první okresní cvièení všech 

sborù hasièských jednot župy Podbìlohorské a 17. èervna 1938 

konal se též v Žalovì jubilejní sjezd hasièské župy 

Podbìlohorské.

Po politickém vývoji v r. 1948, jako mnoho dalších 

dobrovolných spolkù, mìní název a je zaøazen do organizací 

Národní fronty. 

80.-90 léta

Záslužnou a užiteènou èinnost provádí základní organizace 

Svazu požární ochrany v Roztokách, jež má na sedmdesát èlenù, 

z nichž dvacet žen a patnáct aktivních vèetnì požárníkù 

z povolání. Jejich èinnost mimo Roztoky je zamìøena i na 

severozápadní oblasti okresu Praha - západ. Požárníci 

každoroènì konali preventivní prohlídky soukromých domù, 

závodù a provozoven, za úèasti pracovníka okresní inspekce 

požární ochrany. Roènì zasahovali u nìkolika set 

požárù, vìtšinou zahoøení lesního a travního porostu. 

Z desítek vìtších ohòù pøíkladnì v Roztokách v roce 

1976 likvidovali požár finského domu, požár po 

výbuchu ve VÚAB, požár osobního auta v Olbrachtovì 

ulici a požár kùlny bývalého zahradnictví. K proti-

požární výchovì obyvatelstva žákù místních škol, 

obèanù, pionýrské organizace a uèitelù branné výcho-

vy z celého okresu provedli øadu pøednášek spojených 

s ukázkami užívání požární techniky. Další èinnost 

plnili v rámci uzavøených socialistických závazkù na 

údržbì požární zbrojnice, výzbroje a výstroje a pøi 

pomoci zemìdìlství, kde každoroènì odpracovali 

stovky brigádnických hodin. Provádìli sbìr odpadních 

surovin. Mimo to provedli bezpoèet technických zásahù 

pøi èerpání vody, uvolòování silnièního provozu po 

dopravních nehodách. V dobì kalamity s pitnou vodou ve mìstì 

(1977-1980) ve volném èase do pozdních noèních hodin obìtavì 

a odpovìdnì zásobovali po mìstì rozestavìné cisterny. Svojí 

èinností pøispìli k ochranì zdraví spoluobèanù a ochranì 

hospodáøskospoleèenských hodnot.

Další vývoj zmìnil 17. listopad 1989. Politické události v r. 1990 

mìly také vliv na èinnost požární ochrany. V r. 1991 byl dán 

organizacím nový název: Sdružení hasièù Èech, Moravy 

a Slezska, zároveò byl pøedstaveny nové znaky. Souèasnì se 

zmìnil název Svaz požární ochrany na staronový název Sbor 

dobrovolných hasièù.

Dnešní budova požární stanice v Máchovì ulici byla kompletnì 

pøestavìna v letech 1972-1974 z pùvodního objektu malé 

hasièské zbrojnice (sloužícího od r. 1903), ve kterém byl umístìn 

Sbor dobrovolných hasièù. Druhá etapa rekonstrukce byla 

provedena v roce 1998. 

 

r.1964 námìtové cvièení okrsku Žalov

r.1958-59 družstvo mužù

r.1958-59 družstvo chlapcù

Hasièi 1980 po cvièení
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A souèasnost..

Nové prostory požární stanice 

využívají pøíslušníci Hasièského 

záchranného sboru (HZS), 

a èlenové Sboru dobrovolných 

hasièù (SDH) mìsta Roztok. 

Budova byla pøevedena do 

vlastnictví MV HZS-ÈR. Je zde 

úzká spolupráce HZS a SDH. 

První vyjíždí k zásahu HZS (do 

2 min. po nahlášení), potom dle 

situace je pøivolán SDH (10-12 výjezdù roènì.)

Hasební obvod požární stanice zaruèuje velkou rozmanitost 

jednotlivých zásahù. Dle statistického sledování jsou výjezdy 

rozdìleny pøibližnì jednou tøetinou na požáry, druhou tøetinou 

na zásahy pøi dopravních nehodách a poslední èást tvoøí rùzné 

typy technických zásahù a pomocí a v neposlední øadì práce na 

vodní hladinì. 

Nejvýznamnìjší prùmyslový objekt v Roztokách je 

chemická továrna VÚAB Pharma, do hasebního obvodu 

patøí také Libèice s prùmyslovým podnikem šroubárnou. 

Prochází zde železnièní koridor Praha-Drážïany, 

komunikace R7 z Prahy do Slaného, velmi 

frekventovaná silnice II. tøídy z Prahy do Kralup nad 

Vltavou. Dále možné nehody dopravních letadel, které 

využívají letecký koridor, nacházející se nad naším 

hasebním obvodem. Patøí sem i pøípadný zásah u stáèištì a 

skladù leteckého benzinu v katastru obce Knìževes.

S výstavbou nových „satelitních mìsteèek“ neustále narùstá 

poèet obyvatel. Tento nárùst pøedstavuje asi 20 % za posledních 

deset let. Výjezdy k polním a lesním požárùm a další zásahy na 

zemìdìlské objekty jsou zvláš• v letních mìsících velmi èasté. 

Dalším možným ohrožením je øeka Vltava, která ukázala svoji 

nièivou sílu pøi povodních v létì roku 2002. 

Položila jsem starostovi SDH a zástupci velitele výjezdové 

jednotky SDH Roztoky panu Vlastimilu Drchotovi nìkolik 

otázek, které by zajímaly naše ètenáøe:

 SDH je jeden z nejstarších spolkù v Roztokách, kolik máte 

v souèasné dobì èlenù?

V souèasné dobì máme 19 èlenù. 

Myslím si, že je lépe požárùm pøedcházet. Døíve se více 

kontrolovala protipožární opatøení v rodinných domech. 

Co byste vzkázal našim obèanùm? 

Dnes je vše na majitelích, jak dodržují obecné zásady 

požární ochrany, zvláštì pùdy a sklepy bývají pøeplnìné 

hoølavými materiály.

Nejsou to jen výjezdy k požárùm, kde všude jste zasahovali?

V nedávné dobì jsme zasahovali „U rybníèku“, který nestaèil 

pobrat tající sníh z polí. Také jsme napøíklad v r. 2004 

vyproš•ovali vozidlo z Vltavy. 

Jak spolupracujete s mládeží? Pro kluky to musí být zajímavé, 

být hbitý, nauèit se ovládat hasièskou výzbroj, užívat požární 

techniku, zúèastnit se soutìží družstev?

Poøádáme ukázky hasicí techniky pro školy i školky. Po tel. 
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domluvì je možné nás navštívit pøímo v Máchovì ulici. (tel. 

604 965 010)

Co dìlat v pøípadì požáru?

V našem mìstì platí Obecnì závazná vyhláška è. 7/2003 

O organizaci požární ochrany - požární øád.

Zde jsou uvedena tel. èísla HZS - tísòové volání tel. 150, 112, 

Roztoky stálá služba - tel. 220 912 221-2.

Do kolika minut jste schopni pøijet k požáru?

Po ohlášení jsme povinni vyjet do 10 minut.

ÈÈK i Sbor dobrovolných hasièù je založen na dobrovolné 

práci. V našem rozrùstajícím se mìstì s historickou tradicí se 

jistì najdou i noví èlenové. Není tøeba zdùrazòovat, že vèasná 

pomoc zachraòuje životy i majetky! 

Dìkuji Vám za poskytnuté informace i za zapùjèení fotografií.

Pøeji Vám i èlenùm HZS klidnou službu.

Renáta Koláøová

Dobrovolní hasièi www.dh.cz

Zprávy ze sdružení 

Roztoè 

Ohlédneme-li se za uplynulým 

kvìtnovým mìsícem, pak vìtšina 

témat rùznì zamìøených akcí 

našeho sdružení byla kvìty, kvìtina-

mi i jarními bylinkami inspirovaná. 

Kvìtinové dílny, na kterých se 

pracovalo s papírem i s živými kvìtinami, poøádal pro dìti 

i dospìlé kroužek výtvarný i kroužek aranžérský. Jarní 

a kvìtù plná byla i Setkání pøed školkou, programy pro rodièe 

s malými dìtmi, které probíhají jedenkrát za ètrnáct dnù 

v páteèní dopoledne. Bubnovací dílna vedená Davidem 

Oplatkem pøivedla do Roztoèe nové tváøe mladých mužù, kteøí 

spoleènì s dalšími rozezvuèili svá jambee v pøevážnì 

západoafrických rytmech.

Novinkou, a myslíme, že velmi vydaøenou akcí, byly jarní trhy 

v Zahradì vùní, které jsme poøádali ve spolupráci s Roztockým 

okrašlovacím spolkem a odborem životního prostøedí Mìsta 

Roztoky za finanèní podpory globálního grantu EU. Prodávaly 

se sazenice bylinek, koøení, zeleniny i okrasných kvìtù, 

keramika s kvìtinovými motivy, barevné kvìtníky, káva, èaje 

i èokolády ze spravedlivého obchodu (fair trade), zahradní 

trpaslíci z výtvarného kroužku Rozmarýnek a výrobky 

z kvìtináøských a košíkáøských kurzù pro starší dìti. Bohatý 

sortiment pøilákal velký poèet kupujících všech generací 

a trhovci se po celou dobu mìli co otáèet. Rádi bychom 

v poøádání trhù pokraèovali a pøiblížili se tak malièko 

francouzským sobotním marché, kde koupit sobì mùžete ryby, 

sýry, koøení i kvìtiny místních pìstitelù a výrobcù, zároveò se 

potkat a pohovoøit se svými známými i neznámými sousedy. Už 

teï se mùžete tìšit na podzimní trhy s medem, jablky, koláèi, 

stromky a dalším zbožím. Dìkujeme všem, kteøí nám 

s pøípravou a organizací bìhem trhù pomáhali!  

V mìsíci èervnu bychom vás rádi pozvali na dvì kulturní akce, 

které poøádáme ve spolupráci se Støedoèeským muzeem 

Roztoky v prostorách zámeèku. V sobotu 10. 6. probìhne 

slavnostní vernisáž výstavy Matìje Formana a v nedìli 18. 6. 

se mùžete tìšit na krásný koncert Agnes Kutash a jejích hostù 
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Mateøské centrum Rožálek pøipravilo pro vás nìkolik nových 

aktivit. V pátek 19. kvìtna jsme zahájili CVIÈENÍ PRO ŽENY ve 

stylu p-class. Tento styl není tak nároèný jako aerobik a je proto 

vhodný pro ženy, které dlouho necvièily a chtìjí se dostat do 

kondice. Cvièení vede paní Dita Hegerová, èlenka MC Rožálek, 

maminka 2 dìtí a povoláním uèitelka na prvním stupni ZŠ. Aby 

bylo cvièení zajímavé a výhodné pro maminky na mateøské 

dovolené, zvolili jsme termín pondìlí a pátek od 10 do 11 hodin. 

Jako službu pro maminky, které mají zájem o tuto aktivitu, 

nabízíme hlídání dìtí, a to v prostorách MC Rožálek vždy od 9.30 

do 11.30 hodin. Cvièení probíhá ve fitness pod školní jídelnou ZŠ 

v Havlíèkovì ulici. Zveme také všechny, kteøí mají dìti odrostlé 

nebo mají prostì èas a chu• ke sportu. Jste srdeènì zváni. 

O prázdninách bude provoz MC Rožálek probíhat v neomezeném 

provozu. Podrobnosti budou vyvìšeny na webových stránkách 

nebo vám je rádi zodpovíme telefonicky èi osobnì. Stejnì jako 

loni se chystáme podnikat prázdninové spoleèné výlety do okolí 

Roztok, nabízíme pobyt a volnou hernu v pøíjemném stínu lípy na 

zahradì Husova sboru a jako novinku a pilotní projekt nabízíme 

PRÁZDNINY S ANGLIÈTINOU. Tento projekt jsme ušili na 

míru prázdninovému provozu, èasu dovolených, ale i èasu 

Materské centrum

Roztoky u Prahy

ÁLZ EO KR

s jižní Korsiky, kteøí budou zpívat jednohlasé balady 

i polyfonní písnì. 

V sobotu 17. èervna poøádáme na zahradì školy košíkáøskou 

dílnu pro dìti od 10 let, rodièe s dìtmi a dospìlé, kteøí si chtìjí 

vyzkoušet, jak se pletou ošatky a košíky z pedigového proutí. 

Z dùvodu omezeného poètu míst je nutná rezervace na tel./zázn.: 

233 910 014 nebo roztoc@roztoc.cz.

Již tradiènì i letos oslavíme konec dalšího školního roku 

Zahradní slavností Slunovratu, a to ve ètvrtek 22. èervna na 

zahradì školy. Dìti z kroužkù dostanou od svých lektorù 

vysvìdèení a bìhem celého odpoledne i veèera bude probíhat 

Výstava v trávì, divadlení, taneèní a žonglérské vystoupení dìtí 

z kroužkù, bublinová show Václava Strassera, letní módní 

pøehlídka, Divadlo ètyø tajemných s ocáskem, Divadlo Na 

Kocourkách, veèerní koncert Pohøební kapely a noèní promítání 

pod širým nebem. K dispozici vám také bude pøehled kroužkù 

a kurzù na pøíští školní rok. 

Všichni jste na slavnost srdeènì zváni!  

Více o našich akcích na www.roztoc.cz, roztoc@roztoc.cz a na 

mìstských plakátovacích plochách.

Za sdružení Roztoè Dita Votavová 
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ze života ve mìstì

zaèátku jednání nabízelo dìlit se o prostor èasovì, tzn. napø. jedno 

sdružení v pondìlí, druhé v úterý apod. Toto øešení sdružení 

Roztoè odmítlo.

Proto se rozjela jednání o rekonstrukci a rozdìlení prostoru na 

dva rovnocenné prostory. Nabídli jsme variantu, která byla 

v podstatì nejlevnìjší a nejrychlejší, nicménì se nám ji 

nepodaøilo prosadit. Každá rekonstrukce a každá takováto 

stavební úprava vyžaduje 100% nasazení pro vìc. V toto chvíli 

tvoøí výkonný tým MC Rožálek asi 5 maminek, z èehož jsou 

minimálnì 4 tìhotné. Proto jsme se rozhodli vzdát se sice lákavé 

možnosti mít „vlastní“prostor, i když polovièní oproti 

poptávkovému øízení na využití tìchto prostor, a našli jsme 

možnost jak provozovat naše aktivity jinak. Dìkuji touto cestou 

panu øediteli ZŠ Janu Vodovi, který nám vyšel vstøíc a pronajal 

nám uèebnu v družinì a fitness. 

Pøijïte se mezi nás podívat, tìšíme se na vás.

Za MC Rožálek Jitka Šatavová

tel.: 723 771 439

e-mail: centrumrozalek@seznam.cz

http://www.centrumrozalek.cz

zahálky a nevyužitého potenciálu. Proto nabízíme všem možnost 

využít volnìjšího letního èasu k sebezdokonalování, k uèení se 

nového, k zopakování zapomenutého, k intenzivní pøípravì na 

nástup do práce apod. Paní Karolína Doležalová, èlenka MC 

Rožálek, nabízí každému zájemci možnost vyzkoušet si, jak je na 

tom s vìdomostmi, a po dohodì o èasovém rozvrhu prázdnin 

(dovolené apod.), nechat si „ušít “ program na míru. Pro 

maminky s dìtmi nabízíme opìt hlídání dìtí v MC Rožálek. 

Kurzy se budou odehrávat 2 x týdnì v uèebnì v budovì družiny 

ZŠ Roztoky v dopoledních hodinách. Je možnost se také 

domluvit na individuálních hodinách s naší lektorkou. Cena lekce 

je 50,- Kè a je v ní zahrnuto i hlídání dìtí. Zájemce prosíme, aby 

se hlásili na našem telefonním èísle, na naší elektronické adrese 

nebo osobnì v MC Rožálek. Opìt nabízíme tuto aktivitu i široké 

veøejnosti, všem, kteøí mají zájem využít volný èas ke svému 

zdokonalení.  

V èase uzávìrky vrcholí pøípravy na Oslavu Dne dìtí. O jeho 

prùbìhu vás budeme informovat v pøíštím èísle. 

Posledního dubna se sešli všichni èlenové a pøíznivci MC 

Rožálek na Pálení èarodejnic. Díky laskavosti a vstøícnému 

pøístupu paní Hliòákové z Bufetu U šranìk, jsme mohli strávit 

pøíjemné rodinné odpoledne. Maminky a èlenky MC Rožálek, 

které již nastoupily zpìt do práce, se mohly podìlit o dojmy, 

pøívítali jsme mezi sebe také „nové“ obyvatele Roztok, tatínci si 

odpoèinuli od práce v rodinné spoleènosti a nezbedné dìti, které 

sice spálily i s èarodejnicí všechny své špatné vlastnosti, si 

dostateènì vyhrály v loužích, v kamínkách, v blátì a v písku. 

Díky paní Hliòákové, která nás ve svém bistru pøijala již po 

nìkolikáté, že má s námi trpìlivost, a díky za pøipravené 

podmínky - oheò, pruty na opékání apod., tak, že jsme si všichni 

mohli odpoledne skuteènì užít. 

Jak jste se doèetli v minulém èísle Odrazu, MC Rožálek 

odstoupilo od jednání o rekonstrukci a pronájmu nebytových 

prostor. Chybìl mi v èlánku pana Huka dùvod, proè naše sdružení 

odstoupilo. Z rozhodnutí Rady mìsta se tento prostor mìl rozdìlit 

do využívání sdružení Rožálek a Roztoè. Naše sdružení na 

Vzpomínka na Jiøího Bayera 

(Nar. 7. èervna 1926 v Praze, 

zemøel 29. 7.1997 

v Roztokách)

Jako invalidní dùchodce 

byl stále èilý, psal èlánky, 

pomáhal studentùm s odbor-

nými pracemi. Rád si s každým 

popovídal, vyslechl. Jen jeho 

srdce ho nìkdy neposlouchalo. 

Stále s ním bojoval. Roztocká 

nemocnice mu nìkolikrát 

prodloužila život. 29. 7. 1997 

dobojoval svùj životní bìh. 

7. èervna 2006 by se dožil 80 let.

Èást jeho života vìnovaná Roztokám:

Od svých deseti let pomáhal na hradì Kokoøínì jako prùvodce, 

ve ètrnácti letech také na Levém Hradci, kde se zúèastnil v letech 

1939-40 a 1949-56 archeologického výzkumu za vedení 

akademika Jaroslava Böhma a Dr. Ivana Borkovského. V dobì 

II. svìtové války se vyuèil mechanikem u firmy Vincenc Hodek 

v Praze-Holešovicích. Po celou dobu války dojíždìl po práci 

v sobotu a v nedìli na hrad Kokoøín, kde pøespával. Pomáhal 

ukrýt na hradì zbranì, husitskou knihovnu a spolu s dalšími se 

podaøilo zachránit pøed nacisty Brožíkùv originál „Mistr Jan Hus 

pøed koncilem kostnickým“, unikátní svazky státní knihovny 

Národního muzea a Máchovy rukopisy. Znal dobøe okolí 
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kokoøínského dolu, mnoha pronásledovaným lidem pomáhal 

s úkrytem a pøežít. Tato pomoc ho málem stála život. 

V kvìtnových dnech r. 1945 pomáhal v odboji v Roztokách 

i v Praze.

Po válce pokraèoval ve studiu na Prùmyslové škole v Šumperku. 

V roce 1953, spolu s dalšími 10 nadšenci založil Vlastivìdný 

odbor Osvìtové besedy v Roztokách a byl zvolen pøedsedou. 

Podaøilo se mu vytvoøit kolektiv na 300 vlastivìdných 

pracovníkù v okrese Praha-západ, jehož èinnost byla zamìøena 

na poznávání kraje a na výchovu, pøedevším mládeže. Veøejnì 

prospìšná èinnost dobrovolných vlastivìdných pracovníkù, 

kronikáøù, památkáøù a ochranáøù pøírody vedla k úøednímu 

rozhodnutí 1.8. 1957 o vzniku Okresního vlastivìdného 

muzea. Muzeum se stalo centrem vlastivìdné a kulturní 

èinnosti. 

Záchrana roztockého zámku, na který již byl vydán demolièní 

výmìr a vybudování muzea, to byly nejvìtší úspìchy, které se 

mu podaøilo naplnit cílevìdomou a usilovnou prací 

dobrovolných vlastivìdných pracovníkù, za nadšené pomoci 

široké veøejnosti. Výsledkem èinnosti vlastivìdných pracovníkù 

byla výstava Roztoky 1960. Od roku 1961 nastoupili první 

profesionální muzejní pracovníci. Øeditelem muzea byl 

jmenován Jiøí Bayer, který vytvoøil v té dobì ucelenou koncepci 

práce muzea, realisticky ocenil možnosti dobrovolných 

pracovníkù a dùležitost spolupráce s odborníky rùzných oborù. 

Okresní vlastivìdné muzeum v roztockém zámku bylo 

slavnostnì otevøeno 21. kvìtna 1961. Výsledkem souèinnosti 

nìkolika profesionálních muzejníkù s mnoha dobrovolnými 

vlastivìdnými pracovníky rùzných profesí a pøíznivcù bylo 

v roce 1965 muzeum povìøeno oblastní funkcí ve Støedoèeském 

kraji, a od roku 1966 se stalo jedním ze šesti Oblastních muzeí 

ve Støedoèeském kraji. Celokrajskou pùsobnost mìlo muzeum 

zejména v oboru metodického øízení vlastivìdné a kronikáøské 

práce. V dalším roce v muzeu již pracovalo pìt vysokoškolsky 

vzdìlaných odborníkù pro pøírodovìdu, archeologii, historii, 

etnografii a dìjiny umìní.

V roce 1951 spolu se státními orgány a institucemi se podaøilo 

vyhlásit Státní pøírodní rezervaci Velký Háj - Tiché údolí.

Veøejnì popularizaèní pùsobení muzea zvýšilo v roce 1969 

otevøení nové velké výstavní sínì v bývalé pivovarské budovì 

a malé výstavní sínì v zámku. Rok na to byla v prvním poschodí 

zámku zøízena v renesanèním sále obøadní síò, která vytvoøila 

pùsobivé širší spoleèenské uplatnìní památky. K tomu také 

znaènou mìrou pøispìl obnovený zámecký park a pøedzámèí, 

obohacené historickými a souèasnými plastikami roztocké zas. 

umìlkynì ak. sochaøky Hedviky Zaorálkové.

V roztockém zámku 27.3. 1968, po 

mnohaleté pøestávce, obnovilo svoji èinnost 

místní støedisko Junáka. Již 14. èervna 1968 

byla v muzeu slavnostnì zahájena výstava 

A.B. Svojsík, zakladatel ès. Junáctví 

k 30. výroèí jeho úmrtí. Pro znaèný zájem 

veøejnosti, domácích i zahranièních médií 

byla výstava prodloužena do roku 1970. 

V této dobì, 7.2. 1970 byl také slavnostnì 

otevøen skautský areál v Máchovì ulici. 

Iniciátorem byl opìt Jiøí Bayer. Pøi výstavbì 

tohoto areálu, který byl brzy nato zabrán 

Socialistickým svazem mládeže, bylo èleny 

Junáka odpracováno o sobotách a nedìlích 

mnoho hodin. 

Nebylo snadné v dobì normalizace 

prosazovat zajištìní chátrajícího Braune-

rova mlýna s pøilehlým ateliérem Zdenky 

Braunerové pro úèely muzea. Po nelehkých jednáních, která se 

podepsala na jeho zdraví, se podaøilo v r. 1974 získat tento objekt 

pro muzeum. 

V Roztockém muzeu v èele s øeditelem Jiøím Bayerem a ve 

spolupráci s Ústavem jaderného výzkumu v Øeži, pod dozorem 

Èeskoslovenské komise pro atomovou energii, bylo od r. 1973 

budováno konzervaèní ozaøovací pracovištì. Po zdlouhavých 

schvalovacích øízeních byla zahájena výstavba v roce 1976. 

Vedle toho byl vyvíjen a posléze vyroben kobaltový ozaøovaè 

v ÚJV Øež. Po roèním ovìøovacím provozu byl vlastní provoz 

konzervaèního ozaøovacího pracovištì zahájen v roce 1982. 

Stále i v souèasné dobì je jedno z mála na svìtì, které ošetøuje 

radiaèní metodou historické sbírky a jediné, které pracuje 

v areálu kulturní instituce.

foto: St. Boloòský

ze života ve mìstì
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Do pùsobnosti roztockého muzea patøila 

správa, výzkum a konzervace hradu Okoøe, 

i hradu Kokoøína.

 V roce 1974 byl Jiøí Bayer odvolán z funkce 

a povìøen øízením Støedoèeského muzea. 

Neustále vytváøené pøekážky v dalším 

vedení muzea a zhoršující se zdravotní stav 

byly dùvodem pro odchod z funkce v roce 

1976, v roce jeho padesátin. Od této doby byl 

v invalidním dùchodu. I nadále, do své smrti 

se vìnoval regionální historii, která mu byla 

zprvu koníèkem a po dobu pùsobení 

v muzeu i zamìstnáním. 

Cituji z publikace,vydané k 10. výroèí 

založení roztockého muzea:

Není to dávno - jen deset let. Tehdy nikdo 

z nás netušil, že zaèíná nìco nového a opravdového, aby pøes 

všechna úskalí a houževnatou práci stalo se nedílnou souèástí 

spoleèenského života. Ta myšlenka nebyla náhodná. Žila již pøed 

šedesáti lety. Lékaø a nadšený badatel mladé èeské archeologie 

dr. Èenìk Rýzner ji uskuteèòoval v malém muzeu ve svém 

roztockém domì. I nám uèaroval kraj pod Prahou a kolem ní. 

Èastokrát jsem stál na Øivnáèi a díval se pøes Turskou pláò 

a hlubokou brázdu Vltavského údolí daleko k obzoru, v jehož 

siluetì vynikal majestátní zvon Øípu. Dole v jeho stínu byl Levý 

Hradec s pøilehlým Žalovem, za øekou prostá kaplanka V. B. 

Tøebízského a nedaleko mùj domov. Jednou jsem slyšel 

levohradeckého Klimenta. Jeho hlas se nesl teplem jarního 

poledne vlnící se krajiny. Jakoby se rozezvuèelo srdce našeho 

domova a tep jeho života zpíval vìèné básníkovy verše.

Tomuto kraji zasvìtili jsme svoji lásku, schopnosti i nadšení, aby 

Máj vracel se a rozkvétal v srdcích i uvìdomìní našeho dobrého 

lidu.

Jiøí Bayer

øeditel Oblastního muzea v Roztokách u Prahy

Toto je jen struèný výèet z aktivního života mého otce. Byl nejen 

aktivní v dobì okupace, ale mìl i mnoho zájmù. Rád sportoval, 

hrál ochotnicky divadlo, pùsobil v Junáku, maloval obrazy. 

Fotografoval se svou staøièkou flexaretou. Zajímal se o životní 

prostøedí. Jeho zásluhou byla vyhlášena Chránìná krajinná 

oblast Kokoøínsko. Bohužel v dobì pùsobení ve funkci øeditele 

muzea nemìl èas na své "koníèky", kromì historie. Vìtšinu èasu 

vìnoval budováni muzea, èasto na úkor své vlastní rodiny.

Za odbojovou a kulturní èinnost obdržel nìkolik uznání 

a vyznamenání

 Renáta Koláøová

V padesátých letech objevil v pozùstalosti primáøe Riedla a pøed 

Státní bezpeèností ukryl èást odlitku posmrtné masky T. G. 

Masaryka, kterou po r. 1990 pøedal na Hradì Václavu Havlovi.

ZUŠ na jaøe

Nejprve bych chtìl doplnit svùj minulý náborový èlánek. Pøi 

vyjmenovávání hudebních nástrojù, které se uèí na ZUŠ, jsem 

zapomnìl na nástroj, jenž má na naší škole významné postavení. 

Jedná se o kytaru, která prožívá v souèasnosti velkou 

konjunkturu. 

Na èlánek okamžitì zareagovalo nìkolik rodièù, ale vyskytl se 

jeden malý háèek - vìk dìtí. Podle školské vyhlášky o ZUŠ mùže 

být zaøazeno do pøípravného oddìlení dítì 1 rok pøed zahájením 

školní docházky, v pøípadì výjimeèného nadání dítì mladší. Je to 

logické, vzhledem k obsahu výuky a jejím teoretickým 

požadavkùm. Dítì musí být po poèáteèním „rytmicko 

melodickém o•ukávání“ v kolektivních pøedmìtech schopno 

notového zápisu a èetby, což jde ruku v ruce se zahájením 

povinné školní docházky. Taková je situace v hudebním oboru. 

V literárnì dramatickém oboru se vyuèuje od sedmi let, z dùvodu 

samostatné práce s textem. Jiná je situace v taneèním oddìlení, 

kde záleží pouze na schopnosti dítìte zapojit se do práce 

v kolektivu a samozøejmì také na pohybové dispozici.

A když jsem u taneèního oddìlení - požádal jsem paní uèitelku 

Hudeèkovou, aby mi podala zprávu o úspìšném úèinkování 

jejích taneènic v krajském kole soutìže ZUŠ. A protože mi 

poslala hezký mail, zde vám ho pøedkládám: 

Dne 28.4. se Adéla Kabrhelová, Petra Moulíková, Lucie 

Rázková, Michaela Dìdièová a Tereza Veselková - žákynì 3.-6. 

roèníku taneèního oddìlení zúèastnily krajského kola pøehlídky 

základních umìleckých škol v Salesiánském centru mládeže 

v Praze.

ze života ve mìstì
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V kategorii souèasný tanec se prezentovaly s choreografií 

Hnízda / Jana Hudeèková /.

Konkurence byla opravdu veliká - 200 úèastníkù všech vìkových 

i taneèních kategorií (lidový tanec, klasický tanec, souèasný 

tanec),jen dvacet dìtí mohlo postoupit do ústøedního kola.

Jak to dìvèata zvládla, poprvé v opravdovém divadle se svìtly, 

diváky a navíc s porotou? Patøila mezi ty mladší a ménì 

zkušenìjší taneènice,ale svým pøesvìdèivým taneèním projevem 

zaujala nejen porotu,ale i mladé publikum a sklidila hned dvì 

ocenìní: za scénické zpracování hudebního námìtu 

a za kostým.

Do ústøedního kola nepostoupila jen díky nedotaženým 

pohybùm a nìkolika vrtkavým kotníèkùm. Ale o vítìzství zase 

tolik nešlo, spíše to byla dobrá zkušenost a možnost vidìt také 

práci ostatních dìtí, co se tanci vìnují.

Na závìr tohoto taneèního maratónu patøí dík rodièùm, kteøí 

unavené, zmrzlé taneènice rozvezli z nádraží, aby nezmokly.

 Myslím, že dík patøí hlavnì paní uèitelce Janì Hudeèkové, jejíž 

kvalitní pedagogická a choreografická práce pøináší takové 

úspìchy a zážitky nejen pro dìti, ale i pro ty, kdo pøedstavení 

taneèního oddìlení navštíví.

Tìm, kteøí si nepøeèetli náš náborový èlánek v minulém èísle 

Odrazu, pøipomínám, že mohou své dìti pøihlásit do konce 

èervna každé odpoledne u paní uèitelky Pavlíkové nebo na tel. 

èísle 220 910 751 (hudební a literárnì dramatické oddìlení). 

V taneèním oddìlení se mùžete hlásit každou støedu odpoledne 

u paní uèitelky Hudeèkové, tel. 774 800 332 .

MgA. Bohumír Šlégl

Pohádkový les,

který se letos uskuteènil o „volební“ sobotu 3. èervna, 

pøipomínáme zatím aspoò fotografiemi Zuzany Antošové. 

Víc se o nìm doètete v letním dvojèísle Odrazu. Dùstojné ukonèení letošních 

kvìtnových oslav

Letošní oslavy Dne osvobození a 61.výroèí od ukonèení 

II.svìtové války tradiènì vyvrcholily koncertem Komorního 

orchestru Dvoøákova kraje v Síni Zdenky Braunerové ve 

Støedoèeském muzeu Roztoky. Orchestr pøednesl Sinfonii in C 

Františka Bendy, Koncert C dur pro 2 flétny a orchestr Antonia 

Vivaldiho se sólisty Veronikou Sedláèkovou, Marií Pavlíkovou, 

Jaroslavou Mazáèkovou a Emanuele Gadaletou, dále zaznìly 

Slovenské invence pro smyèce Miroslava Hlaváèe a Janáèkova 

Suita pro smyècový orchestr. To vše pod taktovkou dirigenta 

prof. Václava Mazáèka. 

Úvodní slovo mìl pan starosta Mgr. Stanislav Boloòský. 

Koncert byl dramaturgicky skvìle vystavìn, gradoval až do 

samého závìru. Dlouhotrvajícím potleskem si publikum 

ze života ve mìstì
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vyžádalo pøídavek a tak sálem zaznìla ještì kompozice Luboše 

Fišera Amoroso, kterou autor pùvodnì napsal pro svoji 

manželku. A to byla lyrická teèka za letošním koncertem.

Vladimír Vích

Mimoøádný kulturní zážitek

nám pøipravil komorní orchestr Dvoøákova kraje, který na svém 

jubilejním, tøicátém koncertu v Roztokách uvedl s síni Zd. 

Braunerové roztockého zámku skladby Fr. Bendy, A. Vivaldiho, 

M. Hlaváèe a L. Janáèka. Stalo se tak na slavnostním koncertu 

pøi pøíležitosti Dne osvobození a 61. výroèí ukonèení II. svìtové 

války, který uspoøádalo mìsto Roztoky 14. kvìtna.

Byl bych nerad, aby byla má chvála brána jako zdvoøilost - 

tentokrát orchestr, by• bez hvìzdných sólistù, skuteènì zazáøil.

Antonio Vivaldi je oblíbeným autorem Komorního orchestru, 

k nìmuž se toto tìleso také èasto a s úspìchem vrací. Zdá se, že 

pro jeho nástrojové obsazení je to velmi pøíhodný autor. 

Pøíjemným pøekvapením bylo i uvedení Slovenské invence pro 

smyèce od souèasného skladatele Miroslava Hlaváèe (nar. 

1923).

Skvìlou teèkou pak bylo provedení Suity pro smyècový orchestr 

Leoše Janáèka, kterou tento geniální skladatel složil jako svou 

první orchestrální skladbu v dobì, kdy byl ještì velmi ovlivnìn 

svým velkým vzorem, A. Dvoøákem. Aèkoliv soudobá kritika 

nepøijala skladbu bez výhrad, právì jistá slohová neukáznìnost 

mladého skladatele dala vzniknout zvukovì nádhernému dílku, 

jehož kvality tentokrát podtrhl mimoøádný výkon Komorního 

orchestru.

Škoda jen, že tentokrát návštìva koncertu neodpovídala jeho 

vysokým kvalitám. Obavy z nedostatku míst se bohužel 

nenaplnily. Snad pøíštì.

Stanislav Boloòský

Vlastivìdný klub  pøi Støedoèeském muzeu 

v Roztokách u Prahy poøádá v sobotu dne 24. èervna 

20006 autobusový zájezd do Šternberka, na Svatý 

Kopeèek a do Olomouce. Odjezd z Tyršova námìstí 

v Roztokách v 6.00. Cena zájezdu pro èleny VK 440 Kè, 

pro neèleny 460 Kè. Pøípadné dotazy na tel. 220 912 285.

Sedm sbìraèù

se sešlo na malé brigádì, která si dala za cíl vysbírat nepoøádek 

v èásti Solník. Vyšlo najevo, že v "nových" Roztokách se zøejmì 

sladce žije, soudì alespoò podle množství vystøílených rachejtlí 

a dìlobuchù, kterých se všude povalovaly mraky. Naplnili jsme 

nepoøádkem asi deset pytlù, všem zúèastnìným dík.

Skoro si už netroufám se veøejnì optat, jaký bude osud ohavných 

rámù po billboardech, které hlavní tøídu na Solníky lemují. 

Cedule vymlátili vandalové, trosky cedulí jsme sesbírali, teï 

snad, aby nìkdo inicioval odstranìní tìch železných torz. Ale 

tøeba se zase dovím, podobnì jako minule, když jsem se pídil po 

odklízení èerných skládek, že se už urgovalo, pøeci, pøed rokem, 

a že se v podstatì nemám starat (sic!) 

BUDÍKOMÁNIE - 2. Redbull letecký den

Tým Roztockých Spáèù se rozhodl reprezentovat mìsto 

Roztoky v preztižní soutìži druhého Redbull leteckého dne.

Po ètyøech letech následují Roztockou Šlechtu, která s létající 

vážkou v prvním roèníku sklidila velký úspìch mezi diváky.

O letošní roèník byl mezi konstruktéry velký zájem a tak z témìø 

dvouset pøihlášených batmanù, drakù a jiných poletuchù vybrala 

odborná porota ètyøicet nejoriginálnìjších strojù, mezi kterými 

nechybìl létající budík Roztockých Spáèù.

Složení teamu:

kreativní tvùrce a tvùrèí konstruktér - Petr Poláèek

konstruktéøi - Aleš Machalický 

- Tomáš Hostek

vedoucí designér - Martin Novotný

aerodynamický inženýr - Kamil Schovánek

vývojáø a technický dozor - Petr Ringer

palubní hlasatel - Jiøí Sloup

ze života ve mìstì
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Létající budík, s ciferníkem o prùmìru 2,3 metru, rozpìtím køídel 

9 metrù a výškou pøes 4 metry, nemùžete mezi ostatními stroji 

pøehlédnout.

Bláznivé stroje budou pøistávat z výšky na hladinu Vltavy pøímo 

v centru Prahy u Støeleckého ostrova.

Èas letí a odpoèítávání do startu již zaèalo. Kdy? V nedìli 

25. èervna od 13 hodin. 

Na akci se neplatí žádné vstupné a proto pøijïte fandit a podpoøit 

Roztocký team a tím nás vynést blíže k oblakùm.

Více na www.redbullleteckyden.cz.

Petr Poláèek

Pražský svaz orientaèního bìhu Vás zve 

na seriál závodù v orientaèním bìhu:

· každé støedeèní odpoledne 17. kvìtnem poèínaje 

· pøíležitost ke sportu v 6 pražských lesoparcích 

· všechny závody v dosahu MHD! 

Tratì vhodné i pro zaèáteèníky - srdeènì zveme všechny, kteøí 

by si chtìli tento sport vyzkoušet! Obleète se do pøírody, na 

startovné Vám staèí 10 korun a pøijïte se probìhnout nebo projít 

s mapou! Tratì pro žákovské kategorie i pro pøíchozí jakéhokoliv 

vìku - to znamená, že mùžete sebou vzít i rodièe a dopøát jim také 

trochu pohybu. Rozpisy všech závodù obsahují kontakt pro 

pøihlášky, ale mùžete se pøihlásit i na místì. Kde a kdy se budou 

jednotlivé závody ŽAKET PRAŽSKÉHO POHÁRU ŽACTVA 

konat? 

· 17. kvìtna v Praze 4 - v Krèském lese 

- poøádá oddíl SK Praga Praha 

· 24. kvìtna v Praze 4 - v Milíèovském lese 

- poøádá oddíl Tretra Praha 

· 1. èervna v Praze 4 - v Kamýckém lese 

- poøádá oddíl OK24 Praha 

· 7. èervna v Praze 8 - v Troji - poøádá Sokol 

Troja Praha 

· 14. èervna v Praze 6 - v oboøe Hvìzda 

- poøádá DDM Kotláøka Praha 

· 21. èervna v Praze 6 - v Suchdole - poøádá 

OK Roztoky 

Prezentace ke každému závodu zaèíná od 16 

hodin, startuje se intervalovì od 16:30 do 

18:00. 

Do celkového poøadí se zapoèítávají nejlepší 

ètyøi závody a první tøi závodníci v každé 

žákovské kategorii obdrží pìkné ceny od 

partnera soutìže - firmy ŽAKET. 

Info na http://www.zaket.cz/zppz_index

František Pašek

Fotbalové jaro 2006 

Pøíbìh nejlepšího roztockého kanonýra

Není to tak dlouho, co jsem na stránkách Odrazu kritizoval 

pøístup roztocké veøejnosti, pøedevším rodièù a hráèù, k místnímu 

fotbalu. Teï bych se nìkterým z nich, hlavnì rodièùm dìtí 

z pøípravky, rád omluvil a naopak jim složil hlubokou poklonu. 

By• mì mrzí jejich nezájem o dìní v roztocké kopané, uznávám, 

že v životì jsou dùležitìjší vìci než je „èutání do meruny“, valné 

hromady atd..

Mezi nì patøí i pøíbìh velkého talentu místní kopané, nejlepšího 

kanonýra posledních dvou let, Artura Janaty. S velkou 

pravdìpodobností byl Arturùv gól do sítì hostivické pøípravky na 

dlouho posledním, který v roztockém dresu vstøelil. Cesty života 

jsou rùzné, a tak Artur místo ve Spartì, Slávii èi jiném kvalitním 

klubu, kde by mohl dál rozvíjet svùj talent, skonèil ve Fondu 

ohrožených dìtí zvaném Klokánek ve Štìrboholech. 

Rodièe Arturových spoluhráèù z pøípravky jsou nadále s Arturem 

v kontaktu a snaží se mu pobyt v tomto zaøízení ulehèit. Jejich 

solidarita a starostlivost jsou vskutku dojímající. Bleskovì mezi 

sebou vybrali finanèní hotovost, kterou zajistili základní potøeby 

pro Arturùv plnohodnotný život v Klokánkovi (školní potøeby, 

plavky, sportovní tašku, atd.). Dokonce se našel i rodiè, který byl 

ochoten vzít si Artura do pìstounské péèe. Jeho snaha bohužel 

narazila na souèasné zákony, které tento krok nedovolují bez 

souhlasu rodièù dítìte. Snaží se tak alespoò s Fondem 

ohrožených dìtí dojednat podmínky, za jakých by bylo možno 

„pùjèit“ si Artura na víkend èi na jeden den, napø. na chystanou 

2. roztockou dokopnou. 
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Také výbor fotbalového klubu se rozhodl pøispìt Arturovi na jeho 

relativnì spokojený život v Klokánkovi. Peníze ani starostlivost 

nenahradí Arturovi teplo rodinného krbu, ale jsou dobrým 

signálem toho, že lidé kolem roztockého fotbalu nejsou lhostejní 

ke svému okolí ,a když jde opravdu o nìco dùležitého, tak táhnou 

za jeden provaz. Protože bych na nìkoho z rodièù nerad 

zapomnìl, nebudu radìji jmenovat nikoho, ale všem posílám 

jedno velké a upøímné DÍKY. 

Muži / III.tøída - skupina B 

18. kolo (22. 4. 2006)

SK ROZTOKY - VŠENORSKÝ SK 2:1 (0:0)

Branky: Šulc -Seidl Bohdan, Èížek Martin z penalty

Všenory se po vìtšinu utkání urputnì bránily a domácí na tìžkém 

terénu nemohli najít na defenzívu hostí recept. Podaøilo se to se 

štìstím až v poslední tøetinì, kdy hosté již nevydrželi se silami. 

Všenorským se pøesto se štìstím povedlo v samotném závìru 

utkání lehce zdramatizovat, ale Roztoky si již zasloužené 

vítìzství pohlídaly.

19. kolo (29. 4. 2006)

F.H. TK DOBØICHOVICE - SK ROZTOKY 1:2 (0:2)

Branky: Šiška Jindra 2x

V utkání dvou naprosto rozdílných poloèasù v prvním existoval 

pouze hostující tým, bohužel své šance dokázal s pøehledem 

promìnit pouze Jindøich Šiška. Do druhého poloèasu nastoupily 

asi jiné týmy a Dobøichovice se po chybì hostující obrany dostaly 

zpìt do utkání. Ke konci zápasu hráli domácí vabank a dostávali 

se do šancí. Na druhé stranì jen díky naprosté støelecké 

nemohoucnosti roztockých fotbalistù nedostali další branky.

20. kolo (6. 5. 2006)

SK ROZTOKY - KLÍNEC 6:1 (6:1)

Branky: Èížek Martin 3x, Rus Pavel 2x, Svoboda Vladimír 

Utkání se rozhodlo bìhem prvních 30 minut, kdy Roztoky 

v celkem pravidelných intervalech støílely po hezkých akcích své 

branky. Kanonádu ukonèil gól hostí pøed pøestávkou. Ve druhém 

poloèase se již nic zajímavého neudálo a domácí získali 

zaslouženì tøi body.

14. kolo (9. 5. 2006)

SOKOL ZBUZANY - SK ROZTOKY 1:0(0:0)

V prvním poloèase byly Roztoky málo aktivní a tak s nimi 

domácí hráèi sehráli vcelku vyrovnanou partii. Druhá pùle byla 

v režii hostí, pøesto se z penalty prosadili hráèi Zbuzan, kteøí také 

díky této jediné nebezpeèné støela na bránu vyhráli. Utkání velmi 

výraznì ovlivnil rozhodèí, který hostùm upøel mimo jiné i nìkolik 

pokutových kopù.

21. kolo (13. 5. 2006)

SOKOL JENEÈ - SK ROZTOKY 4:3 (2:1)

Branky: Èížek Martin 2x, vlastní

Pohledné utkání, ve kterém Roztoky neustále dotahovaly 

dvougólový náskok Jenèe. Domácí byli výraznì produktivnìjší, 

když v jasných šancích po chybách hostù chladnokrevnì 

zakonèovali a nedávali hostujícímu gólmanovi šanci. Roztoky 

sice mìly v poli pøevahu, ale na více než prohru o gól to nestaèilo.

22. kolo (20. 5. 2006)

SK ROZTOKY -  SOKOL DOLANY 2:0 (1:0)

Branky: Šulc-Seidl Bohdan, Èížek Martin 

V utkání, kterému by více slušela remíza, využili tentokrát 

roztoètí fotbalisté z minima maximum. V prvním poloèase 

skórovali ze standardní situace, po zmìnì stran zase pìknou 

støelou zpoza šestnáctky. Hosté byli v poli pøekvapivì aktivnìjší, 

ale pozorná roztocká obrana je do vážnìjší šance nepustila. Navíc 

také rozhodèí byl v dùležitých momentech k domácím 

shovívavìjší a tak tøi body zùstaly v Roztokách.

Tabulka muži

Dorost / okresní pøebor - skupina B 

12. kolo 

SOKOL HOLUBICE - SK ROZTOKY 1:3 (0:2)

Branky: Koráb Martin, Rosinec Lukáš, Vítù Miroslav  

13. kolo 

SK ROZTOKY - AFK LIBÈICE 2:0 (1:0)

Branky: Valík Luboš, Koráb Martin  

14. kolo 

RUDNÁ - SK ROZTOKY 4:1 (1:1)

Branka: Koráb Martin 

15. kolo 

SOKOL HOSTIVICE - SK ROZTOKY 3:0 (1:0)

16. kolo 

SK ROZTOKY - FK LETY 0:3 (0:1)
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Tabulka dorost

Žáci / okresní soutìž - skupina C 

8. kolo

SOKOL JINOÈANY - SK ROZTOKY 3:1 (2:0)

Branka Roztok: Hodan Richard

9. kolo 

SK ROZTOKY - SOKOL JENEÈ 2:2 (0:2)

Branky Roztok: 2x Valík Luboš

10. kolo 

AFK HOROMÌØICE - SK ROZTOKY 1:7 (0:4)

Branky Roztok: 3x Valík Luboš, 2x Hodan Ríša, 1x Hadáèek 

Jakub, Seidl Michal  

  Tabulka žáci

Pøípravka / okresní pøebor - skupina B 

12. kolo 

SK ROZTOKY - SOKOL HOSTIVICE 2:1 (0:1)

Branky Roztok: Janata Artur, Mibelli David 

16. kolo 

SK ROZTOKY - SOKOL DOBROVÍZ 6:2 (2:0)

Branky Roztok: 5x Janata Artur, 1x Juráèek Tomáš 
 

17. kolo 

SK ROZTOKY - SK ÈERNOŠICE 6:0 (3:0)

Branka: 5x Janata Artur, 1x Juráèek Tomáš

18. kolo 

SLAVOJ ØEVNICE - SK ROZTOKY 0:5 (0:3)

Branka: 3x Janata Artur, 1x Mibelli David a vlastní

  Tabulka pøípravka

Sestavy a podrobnìjší informace o jednotlivých zápasech všech 

týmù najdete na webových stánkách našeho klubu 

„O pohár Slávy Klusta“ aneb nejlepší roztocký kanonýr:

Tabulka støelcù:

46 gólù - Janata Artur „pøípravka“

16 gólù - Èížek Martin „áèko“

 9 gólù - Drbal Radek „áèko“

 8 gólù - Valík Luboš „žáci“

 7 gólù - Koláø Jan „áèko“

Juráèek Tomáš „pøípravka“

Koráb Martin „dorost“

Rus Pavel „áèko“

Šulc-Seidl Bohdan „áèko“

Pøijïte nás povzbudit !!!

„A mužstvo“

17. 06. 06.  17:00 hod.   SK Roztoky - Sokol Statenice

„žáci“

11 .06 .06   10:00 hod.   SK Roztoky - Sokol Dolany 

II.Roztocká dokopná

Fotbalový oddíl SK Roztoky si Vás dovoluje pozvat na slavnostní 

zakonèení sezóny 2005/2006, které se koná na høišti roztockého 

Sokola dne 24. èervna 2006. 

Program: turnaj v malé kopané 

Utkání smíšených družstev žákù a pøípravky

Dovednostní soutìže žákù a pøípraky

Fotbalová soutìž o Miss fotbal

a další soutìže a atrakce

Bohaté obèerstvení zajištìno. Vstup zdarma

Pøijïte se rozlouèit spoleènì s námi s fotbalovým jarem. Jste 

srdeènì zváni.

Martin Rambousek

www.skroztoky.cz. 
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Nová hádanka 6/06

Kde toto místo je? 

Pod starým nápisem hostinec ještì prosvítá nìmecký 

nápis Gasthaus. (na foto není vidìt, jen v "reálu")

Fotohádanka z èísla 5/2006

Možná, že Vás ani nezaujme starý tovární 

objekt v Nádražní ulici. Po r. 1945 zde mìla 

sklady penicilinka, nyní tento objekt vlastní 

firma Pohl. Stále ve sklepeních budovy 

pùsobí Divadélko Kvítko.

V Nádražní ulici èp. 23 jsou rozloženy 

pùvodní objekty tehdejší nejvìtší roztocké 

továrny na výrobu extraktù z barevných døev 

fy Oesinger. Zvláštì zadní objekt je 

historicky cenný.

P r v n í m  p r ù m y s l o v ý m  p o d n i k e m  

v Roztokách byla továrna Oesinger Lepetit, 

Dolfus a Gausser, pozdìji Oesinger a spol. na 

výrobu extraktù z barevných døev, založená 

v 2. pol. 19. století pravdìpodobnì Karlem 

Oesingerem, který pro tento úèel vykoupil 

chalupnické živnosti èp. 23 a 24. V továrnì se 

roènì vyrábìlo 1 500 centù výtažkù 

z barevných døev, která se dovážela pøímo z Ameriky, zejména 

z Brazílie. Nejvíce to bylo døevo kampeškové, fternambukové 

a jiné. Roènì se zpracovalo 6 000 centù tohoto døeva. Provoz 

továrny zajiš•ovaly: parní stroj o výkonu 30 koòských sil (HP), 

jeden vysokotlaký strojní lis o 16 HP, 3 pánve, dva stroje na 

øezání døíví a mlýn o 2 složeních na rozemílání rozøezaného 

døíví. Roènì spotøeba paliva byla 8 000 centù kamenného uhlí. 

V továrnì bylo zamìstnáno zprvu 24, pozdìji více dìlníkù. 

Vyrobené extrakty se vìtšinou prodávaly do ciziny. Podnik pro 

svoji potøebu vybudoval vodovod, kanalizaci a kolejovou dráhu 

z továrny do pøístavu k Vltavì, kam bylo døevo loïmi pøiváženo 

z Hamburku i po novì vybudované železnici. Prvním 

roztockým lékaøem byl Dr. Leopold Mandel, který v roce 1866 

bydlel v poschodí domu èp. 55 v Nádražní ulici, jenž od r. 1869 

až do roku 1908 vlastnila továrna Oesinger a spol. V pøízemí 

tohoto domu byla v polovinì šedesátých let 19. stol. zøízena 

první mateøská školka z podnìtu a za podpory JUDr. Fr. Aug. 

Braunera, jeho manželky a Antonie Rýznerové. Školka 

zanedlouho zanikla pro dluhy i nepochopení tìch, pro které byla 

vybudována. Druhým roztockým továrním lékaøem byl Dr. 

Èenìk Rýzner, který byl od roku 1870 obecním lékaøem a od 26. 

listopadu 1890 do roku 1918 obvodním lékaøem pro obce 

Roztoky, Horomìøice, Suchdol, Únìtice, Úholièky a Žalov. Ve 

svém domì èp. 71 mìl mimo ordinaci i lékárnu, ve které mu 

pomáhala jeho manželka Antonie Rýznerová.

Továrna byla v roce 1906 odstìhována z Roztok.

Její objekty koupila firma Wohanka a spol., sušárna a tøídírna 

øepného semene pro sadbu, které se pìstovalo v okolí Úholièek, 

kde byly i laboratoøe.

V roce 1901 koupil v Úholièkách zámek, velkostatek i polnosti 

agrární velkopodnikatel moderního støihu a politik Josef 

Wohanka (2. 11. 1842 - 2. 1. 1931). O 8 let pozdìji pøestavìl 

a zrestauroval zámek, rok poté, co mu byl za velké zásluhy 

o rozvoj zemìdìlství císaøem Františkem Josefem I. udìlen 

rytíøský titul. V roce 1920 pøevzali dvùr synové Miloš 

a Vladimír Wohankovi, kteøí pokraèovali v jeho práci. Koupili 

statek s polnostmi na Tursku a v Roztokách bývalou továrnu, 

kterou adaptovali na provoz pro èištìní a uskladnìní øepného 

semene. Øepné semeno vyvážela firma Wohanka do øady státù, 

m.j. i do USA. Továrna byla v provozu jen nìkolik týdnù v roce 

a zamìstnávala nìkolik dìlnic. 

Dìkuji za odbornou konzultaci p.Mgr.Sášinkové a p. Mgr. 

Slavíkové ze Støedoèeského muzea v Roztokách. 

Renáta Koláøová

Zelený èaj

Léto se blíží, poèasí se koneènì umoudøilo a my v této dobì 

trávíme na zahrádkách, nebo v pøírodì stále více èasu.

Staráme se o trávníky, pìstujeme zeleninu, opeèováváme 

okrasné kvìtiny, nebo jen tak relaxujeme na sluníèku.

Ale i v mìsíci èervnu myslíme na své zdraví a povíme si nìco 

o léèivé moci zeleného èaje.

Podle staré legendy pil poprvé zelený èaj èínský císaø, který asi 

ze života ve mìstì
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ze života ve mìstì, spol. kronika

v roce 2700 pø. Kr. sedìl pod èajovníkem a do šálku horké vody 

mu z nìho spadlo nìkolik lístkù, po malých doušcích pak èaj 

vypil. V souèasné dobì je zjištìno, že tento typ èaje obsahuje 

velmi silné protirakovinné látky.

Tradièní postup výroby zeleného èaje je jednoduchý: lístky 

èajovníku se nejprve napaøí, pak srolují a usuší. Napaøení znièí 

enzymy, které by jinak èaj fermentovaly. U ostatních typù èaje 

jsou lístky fermentované - buï èásteènì (èaj ulong) nebo úplnì 

(èerný èaj). Tím, že zelený èaj není fermentován, získává svou 

jedineènou chu• a - co je dùležitìjší - uchovají se v nìm 

skuteènì všechny pøirozenì pøítomné polyfenoly, silné 

antioxidanty, které chrání buòky proti poškození. Ostatní látky 

v zeleném èaji jako fluoridy, katechiny a taniny jsou rovnìž 

zdraví prospìšné.

Zelený èaj obsahuje složky, které mohou úèinnì chránit proti 

nìkterým typùm rakoviny a možná i proti srdeèním nemocem.

Provedené studie ukazují, že je úèinný proti infekcím 

a podporuje dlouhovìkost.

Lidé, kteøí pijí zelený èaj, jsou ménì náchylní k urèitým druhùm 

rakoviny. V jedné rozsáhlé studii se ukázalo, že u èínských 

mužù a žen, kteøí pili zelený èaj pouze jedenkrát týdnì po dobu 

šesti mìsícù, byl zjištìn nižší výskyt rakoviny koneèníku, 

slinivky i tlustého støeva než u tìch, kteøí zelený èaj pili jen 

velice zøídka nebo ho nepili vùbec. U žen bylo riziko rakoviny 

koneèníku nebo slinivky sníženo témìø o polovinu. Pøedbìžný 

výzkum ukazuje na to, že zelený èaj mùže mít ochranné úèinky 

i pøed rakovinou prsu, žaludku a kùže. Studie, které zkoumají, 

jak mùže zelený èaj chránit pøed rakovinou zdùrazòují úèinnost 

hlavního antioxidantu polyfenolu EGCG (epigalokatechin-

galátu). Nìkteøí vìdci se domnívají, že EGCG mùže být jedním 

z nejúèinnìjších dosud objevených protirakovinných látek, 

chránících buòky pøed poškozením a zvyšujících v tìle vlastní 

tvorbu antioxidaèních enzymù.

Antioxidaèní úèinek polyfenolù v zeleném èaji pomáhá 

v ochranì pøed srdeèními chorobami.

Podle laboratornì provedených studií snižují tyto slouèeniny 

poškození LDL cholesterolem, pokládané za první stupeò 

tvorby plátù ve stìnách tepen. Zelený èaj navíc obsahuje 

fluorid, který má všeobecný protibakteriální úèinek a mùže 

chránit proti vzniku zubního kazu.

Pøíznivého úèinku zeleného èaje získáme pitím nìkolika šálkù 

dennì. Èerstvì pøipravený zelený èaj mùžeme pít samotný nebo 

po jídle. Èaj pøipravíme tak, že jednu lžièku èajových lístkù 

pøelijeme 1/4 vaøící vody a necháme asi 3 minuty louhovat. Pak 

scedíme a pijeme.

V letních mìsících nás osvìží ledový zelený èaj.

Rùžena Ilievová

SPOLEÈENSKÁ KRONIKA

Podìkování starostovi a pracovníkùm mìstského úøadu za 

gratulace k životnímu jubileu zaslali:

J.Häuslerová, Marie Kretschmerová, Jaromír Roškot, Martin 

Zálešák, Alois Kala, Ivan Vácha, E.Hosmanová, Vlastimil Dort, 

Stanislav Halašta, Marie Hlavatá, Jiøina Meixnerová, Helena 

Minaøíková, Jaroslav Valtr, Jarmila Chlumská, Anna Houdková, 

Kvìtoslava Koukolová, Vlasta Horálková, Jaromír Doležal Vìra 

Bayerová

Støedoèeské muzeum dìkuje paní Jaroslavì Illichové, pánùm 

Pavlu Svobodovi  Lukáši Náhlovskému a ing. Zdeòku Karasovi 

za zapùjèení èi pøímo darování fotografií a archivních 

dokumentù týkajících se Roztok. Zároveò dìkujeme 

pracovníkùm Stavebního úøadu v Roztokách, konkrétnì paní 

Koøené, Martínkové a ing. Veselému za vstøícné jednání 

a možnost nahlédnout do staré projektové dokumentace

Budeme rádi za další zajímavé snímky èi podnìty.

Za SM - M. Šášinková, V. Slavíková

Napsala nám (mìstskému úøadu Roztoky) také paní Vìra 

Janeèková z Tøebonì:

Vážení pøátelé,

èasto navštìvuji vaše mìsto v souèasné dobì rozkvétající do 

krásy. Velice jsem se potìšila ve zdejší lékárnì. Je to úžasný 

nápad vysadit v zahrádce, která k objektu patøí, bylinky, opatøit 

popisky každou zde rostoucí a nádhernì vonící. Je to 

nejvoòavìjší lékárna, kterou vám mùžeme závidìt.

Patøí za to dík všem, kdo se o tento koutek starají, jistì i vlídnému 

a ochotnému personálu lékárny.

Výbor TJ Sokol Roztoky u Prahy vyjadøuje touto cestou 

srdeèný dík firmì Hydria s.r.o., jmenovitì vedoucímu 

poboèky panu ing. Mutòanskému, za úèinnou pomoc pøi 

výrobì ledové plochy na našem stadiónu, a tím umožnìní 

bruslení naší veøejnosti, zejména mládeži.

J. Prokeš

Dìkuji všem pøátelùm a známým za projevy soustrasti 

s úmrtím mého manžela Zdeòka Janeèka. 

Zdeòka Janeèková, manželka.

,  

. 
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Prodám 5dvéøový osobní automobil Toyota Yaris, benzin 

1.0 VVTi, 2x airbag, první majitel, nebouraný, 4x zimní 

komplet pneu, garážovaný, rok výroby 2000, najeto 

50 000 km, cena: 165 000 Kè, tel.: 724 370 378 

•••••
2Prodám zahrádku v Žalovì u nádraží, 400 m  

cena podle dohody, tel. 602 210 676.

•••••

Prodám garáž v Roztokách, ul. 17. listopadu, pro dvì auta, 

tøífázový proud, ventilace. Tel. 220 912 371.

Prodám obývací pokoj - leštìný oøech z r. 1955, zaoblené 

strany, polostarožitný, skøíò 120 cm, knihovna 120 cm, 

pøíborník 195 cm, dále 2 køesla, stolek, gauè. Cena 500 Kè 

a odvoz z Roztok.

Dále prodám televizor, stereorádio, gramofon-desky, vysavaè 

Eta, kuchyò. strojek, remosku, lustr, šicí stroj Lada 

ponoøovací. Cena 2000 Kè, k odvozu v polovinì záøí, možno 

i jednotlivì. Tel. 736 449 946.

•••••

Prodám mrazicí box v pìkném stavu, rozmìry 

84 x 130 x 65 cm, pult bílý, 380 litrù, 3 koše. 3000 Kè. 

Tel. 606 562 621.

•••••

Prodám levnì 21,5 metru èerné gumové hadice, 11 metrù 

ètyøpramenného gumového kabelu, mìdìného, síla 4 mm, 

jednofázové jistièe, starý typ, èerné, 500 V / 15 A. Radoslav 

Duha, U Zastávky 1185, Roztoky-Žalov

•••••

Prodám funkèní 50 l. mrazák za 500 Kè, manželskou postel 

z 50. let, zachovalá s drátìnkami, pìkné døevo. Levnì - 

dohodou. Tel. 220 910 309 veèer, pátek, sobota, nedìle.

•••••

Prodám velmi levnì dvì starší trojdílná špaletová okna, 

jedno 175 x 150 cm, druhé 155 x 175 cm s ventilaèními 

okénky. Možno i jednotlivì. Nutno vidìt, cena dohodou jistá. 

Tel. 606 893 292.

•••••

Prodám 4 x pøedokenní rolety, šíøe 180 cm, výška 150 cm, 

hnìdý kaslík, béžové žaluzie již použité, v dobrém stavu, cena 

dohodou. Tel. 724 555 439.

•••••

Pronajmu 2+1 kompletnì zaøízený a vybavený pro 2 osoby 

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

zahradì. Tel. 235 517 910. 

•••••
2Pronajmu byt 2+kk 80 m  v RD v Roztokách v ulici Obráncù 

míru. Je to svìtlý, podkrovní byt, zaøízený pìkným nábytkem. 

Cena 10 000 vè. spotøeby, platba možná na fakturu. 

K nastìhování ihned. Tel 604 441 111

•••••

Pronajmu èásteènì zaøízený byt 2+1 v Roztokách. 

Byt je po kompletní rekonstrukci, zdìné jádro, plastová okna, 

plovoucí podlahy, kuchyòská linka. Vhodný pro dvì 

osoby. Cena vèetnì poplatkù 12 000 Kè/mìsíc. 

Tel. 721 841 761.

•••••

Hledám paní z Roztok se zkušenostmi s dìtmi, která by mi 

pohlídala 10mìsíèního syna. Jednalo by se o 1 den v týdnu 

(5 hodin) plus obèasné hlídání podle potøeby a domluvy. 

Na cenì se domluvíme. Tel. 604 441 111

•••••

Koupím v Roztokách a okolí stavební parcelu do 1 mil., 

platba hotovì ihned tel: 603 443 606 (tento inzerát otisknout 

v èísle 6,7/8 a 9/2006)

•••••

Pronajmu dlouhodobì zaøízený byt - 3+1 v Roztokách.

tel. 605 217 941

•••••

Pronajmu dlouhodobì 2+1 I. kat. zaøízený, po 

rekonstrukci, ve finském domku, 1. patro, možnost 

parkování v zahradì. Cena 11 500 Kè / mìs. vèetnì poplatkù. 

Tel. 737 919 518.

•••••

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 

Tel.: 602388804

•••••

Sháním podnájem 1+kk za 6000 Kè mìsíènì v Roztokách 

nebo v Žalovì, tel. 724 912 515.

•••••

Daruji zavaøovací sklenice rùzných velikostí 

tel: 220 911 266

•••••

Hledám pronájem garáže v Roztokách na období 20.6. - 

20.8.2006. Volejte prosím od 15.6. na tel. 605 179 863

•••••

Nový byt 1+KK/B (kolaudace 06/06) Roztoky - Žalov, 
2 248m + 6m  balkon, orient. JZ, 2 p. nadstandardní koupelna. 

Cena 1 530 tis. Kè. Pøi rychlém jednání sleva 80 tis. Kè., 

tel. 602 683 457
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Koupím pozemek nebo zahradu nebo dùm pøed 

rekonstrukcí nebo chatu. Roztoky, Libèice, Husinec. RK 

nevolat. tel. 608 176 809, rinarina@seznam.cz

•••••

Koupím parcelu nebo rodinný dùm se zahradou 

do 4,5 mil. korun v Roztokách nebo Únìticích a okolí. 

Tel. 776 057 006.

•••••

Koupím auto do 10 000 Kè, s OTP, pojízdné, ne pøed nutnou 

opravou. Pouze na cesty do práce. Tel. 602 518 511

•••••
2Vymìním RD v Roztokách 5+1, pozemek 750 m , 

za menší. Tel. 775 042 448.

•••••

Vymìním obecní byt 2+1 (kuchynì do L), celková obytná 

plocha 67 m2, pokoje18 a 17m2, kuchyò 16m2, spíž, chodba 

10m2, koupelna, WC, sklep, v Bubenèi(Dejvicích), pøízemí-

možno jako bezbariérový, okna do dvora, oplocená 

pøedzahrádka, 5min od Stromovky, 7 min metro Hradèanská 

(10min M Dejvická) za domek v Roztokách + doplatek

kontakt: atuck@seznam.cz  607218902

•••••

Hledám bezpeèné a zastøešené parkovací místo 

v Roztokách pro motocykl (poplatek dohodou). Èím blíže 

k Masarykovì ulici, tím lépe. e-mail: vkvfm@centrum.cz, 

GSM: 737 284 161

•••••

Daruji balení jednorázových plen pro ležící nemocné. 

Tel. 604 627 868.

•••••

Za 2000 Kè a vykopání ze zemì nabízím pøekrásný smrk 

srbský - omoriku, výška 4 metry, šíøka 2 metry. 

Tel. 220 912 576.

•••••

Kardiologická ordinace v mìstské nemocnici Praha 9 

- K Moravinì 6 hledá zdravotní sestru se zájmem 

o kardiologii, nejlépe již se zkušenostmi s prací na ARO, JIP, 

KL, funkèní diagnostice nebo lùžkovém oddìlení se 

zamìøením na kardiovaskulární onemocnìní. Nástup 

možný ihned, finanèní podmínky dohodou. 

Tel. 284 000 866, leso@mnnp.cz.

•••••

Pøijmu dvì pánské kadeønice na živnostenský list. 

Záøí - øíjen - Roztoky. Tel. 724 341 321.

•••••

Pøijmu zdravotní sestru pro ORL ambulanci v Roztokách 

u Prahy. Požaduji svìdomitost a pøíjemné vystupování. 

Tel. 777 835 065.

•••••

Pøijmeme na stálý pracovní pomìr, popø. brigádu servírku - 

èíšníka do restaurace Koliba, Tiché údolí 1697. 

tel: 607 613 765
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O tìch, které volíte

V minulé èásti mírnì nauèného vyprávìní o tom, kdo co v obci 

spravuje, kdo co øídí a kdo komu radí, jsem napsal nìkolik 

základních informací o našem zastupitelstvu.

Na jeho èervnové schùzi, k níž by mìlo dojít 28.6., zastupitelé 

rozhodnou, zda jich v pøíštím volebním období bude opìt 21, 

jak je v Roztokách již témìø tradicí, anebo jiný lichý poèet 

v zákonném rozpìtí 11-25. Dnes se mùžeme podívat na 

souèasné složení.

Roztoky jsou jedním z nemnoha vìtších sídel (míníme-li tím 

mìsta nad 5000 obyvatel), kde jsou zástupci z kandidátek 

„parlamentních“ politických stran v menšinì. V zastupitelstvu, 

které bylo zvoleno v listopadu 2002, je šest zástupcù ODS, dva 

zastupitelé zvolení za KSÈM a jeden z kandidátky ÈSSD. 

Dvanáct  zastupi te lù reprezentuje  volební  s t rany 

„nepolitického“ charakteru, Sakura / Roztocký hlas má 

v zastupitelstvu šest lidí, Mìsto pro život ètyøi a Volba pro 

mìsto dva. A aniž bych chtìl pøíliš spekulovat, je 

pravdìpodobné, že volební sdružení existující na základì 

nìjaké zájmové èi obèanské iniciativy si udrží významné 

pozice i v dalších ètyøech letech.

Bezprostøednì po volbách v roce 2002 dvì nejsilnìjší volební 

seskupení, ODS a Sakura / Roztocký hlas, uzavøely koalici, 

která v ustavující schùzi nového zastupitelstva 13. listopadu 

2002 prosadila dvoubarevné složení rady a personální obsazení 

funkcí starosty a místostarosty. Kdo navštìvuje schùze 

zastupitelstva, ví však dobøe, že roztocké zastupitelstvo se 

nechová zdaleka tak pøísnì „stranicky“ jako poslanecká 

snìmovna a velmi èasto se koalice pùlí anebo nehlasuje 

jednotnì, a to i v tak klíèových hlasováních, jakými byly 

v minulých letech nìkolikeré pokusy celkovì revidovat územní 

plán. Nìkdy ovšem „pravidlo jedenácti hlasù“ vládne zcela 

nemilosrdnì a koalice, oslabená o dva nepøítomné, není 

schopna prosadit svùj zámìr. Kdo si pamatuje loòský rok, ví, že 

pøesnì takhle skonèil první pokus projednat loni rozpoèet.

Až pùjdete na podzim (patrnì koncem øíjna) volit, budete mít 

„technicky“ stejné možnosti jako pøed ètyømi lety. Volební 

zákon pro volby do místních zastupitelstev nedoznal zmìn. 

Voliè mùže buï hlasovat pro nìkterou volební stranu jako 

celek, pak dává hlas všem lidem z její kandidátky, anebo mùže 

zakøížkovat z rùzných stran nejvýše tolik lidí, kolik bude 

zvoleno zastupitelù. Rozhodne-li se pro volbu volební strany, 

má možnost svou jednoznaènou volbu korigovat tzv. 

preferenèními hlasy - mùže oznaèit nejvýše ètyøi kandidáty 

jiných stran, a ti pak v jeho „seznamu volených“ nahradí 

odspoda ètyøi kandidáty zaškrtnuté strany. Kandidáti, jejichž 

podíl preferenèních hlasù pøekroèí urèitý limit (je to 7 % ze 

všech preferenèních hlasù v rámci dané volební strany) se 

posouvají v této kandidátce na èelo, a mohou tak obsadit místa 

v zastupitelstvu namísto tìch, kteøí tam sice pùvodnì stranou 

nasazeni byli, ale v hlasování volièù neuspìli.

O zpùsobu pøidìlování mandátù více snad pøed volbami - zde 

postaèí obecná informace, že tento systém se ve svých 

výsledcích pøibližuje systému pomìrnému, ale se zøetelným 

zvýhodnìním slabších volebních stran.

Jaroslav Huk

Èarodìjnice na Øivnáèi

Letošní žalovské èarodìjnice byly opravdu novátorské. Nevím 

co zpùsobilo, že se velká èást mladých, základní škole skoro 

neodrostlých, lidí sešla na Øivnáèi. Pøesnìji øeèeno nad 

Koláèovem v tùních. V té nejvìtší byl oheò a lidu (asi 50), až to 

bzuèelo jako v úle. Odhaduji, že vìtšina z roztocké mládeže se 

byla podívat na naší pøírodní památku poprvé. Proè chodit taky 

tu dálku až do Žalova kvùli procházce? Pøeci na lavièce „na 

námku“ je taky dobøe.

Pamatuji si, pár letu tomu, že u cesty nahoru na kopec (tam kde 

se v zimì sáòkuje) stávala cedule se lvem a nápisem „Národní 

pøírodní památka“. Nevím, jestli její absence nebo jen 

nevychovanost „typù“ zpùsobila, že se na svìtlo druhý den 

vyloupla nepìkná podívaná. Krabièky od cigaret, rozbité 

lahváèe, pet lahve nespoèítáš. Ubohé tùnì, totálnì zamoøeny 

odpadky.

Èím to je, ptám se, že si partièka pubertálních lidí nedokáže po 

sobì uklidit? Alkoholem? Nezájmem o svìt? Nebo jen stáøím? 

Když jsem pøišel k druhému ohništi, na vrcholu kopce, byla zde 

parta lidí produktivního vìku. Druhý den tam neleželo nic. Nic. 

Jen noviny na další podpal. Ten kontrast èistého vrchu se 

zaprasenými tùnìmi byl bolestivý.

Zeptal jsem se tedy automobilistù, kteøí si na místo èinu pøijeli 

pro své stany, spacáky… nebo to byly deky? Ptám se: „Jdete 

taky uklízet ten bordel?“ - „My už sme si svý uklidili.“ Nebyl 

jsem pøekvapen, tohle jsem pøesnì èekal, jen zklamán. Co 

znamená to „svý“? Odpadek s vaším jménem nebo okolní 

prostøedí? Vždy• tìch nìkolik stromù co tu ještì pro potìchu 

srdce i plic zùstalo je to „svý“. Ne jen zahrada, tedy vše za 

plotem. Nejen byt, vše za dveømi. Ale i ten venek. Pøece svìt, ve 

kterém žijeme, je nám nìèím sakrálním, posvátným. Nebo je 
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vám svatìjší „kšilt ve fér úhlu“?

Chápu, že vy mladí, kteøí bydlíte v Roztokách, na Øivnáè 

jaktìživ zase nepáchnete. Ale to neznamená, že tam udìláte 

bordel, a pak s noblesou odkráèíte. Jakoby se nic nestalo. Je mi 

zcela jasné, že je vám to jedno. Ale nebude vám už jedno až 

napøesrok váš sakrální prostor pøekroèím a na místo do 

kontejneru všechno to svinstvo pøehodím pøes váš plot.

Možná se zase objevíte v Žalovì až pøíští rok. Ale radši opravdu 

nepáchnìte a zùstaòte doma nebo jdìte na „Holáè“. Tam si 

aspoò na vás dají pozor myslivci a bude èisto. Já flintu 

nevlastním, bohužel, svìtužel.

Ano, noci ohòù jsou plné øevu mladých, ale komu by to vadilo? 

Vždy• k tomu ten oheò je. Za pomoci nìho v sobì tu èarodìjnici 

probudit, zapálit ji vášní, a køepèením oslavovat. Spoleènost, 

sebe… svìt. Oslavit jeho stvoøení, tu existenci. Ne ho nièit 

lámáním živých stromù, típat o nìj vajgly, nebo ho pokrýt 

støepy.

Také chápu, že pro nìkoho, kdo ohòový veèer utržil krvácející 

rány, jsou má slova plytká. Prosím, tak tomu je. Ale lidská 

regenerace je obstojná a lékaøi také. Øivnáè žádného doktora 

nemá.

Abych nezapomnìl, jistá osoba má v levém køoví u cesty od tùní 

schovanou haldu lahví od piva. Nemýlím-li se, stále vám, 

osobo, záloha platí. Pøijïte si pro své cenné odpadky, døíve než 

vám tìch pár korun vyfoukne nìkdo jiný.

Martin Tajèman

Nadaèní fond základní školy 

Z podnìtu rady školy se mìstské zastupitelstvo zabývalo 

možností zøízení nadaèního fondu, jehož úkolem by bylo 

shromažïovat finanèní dary pro roztockou základní školu 

a hospodaøit s nimi.

Zastupitelé nakonec usoudili, že mìsto nebude tento nadaèní 

fond zøizovat ani nebude její vznik iniciovat. Zaznìly dokonce 

hlasy, že staèí dát sponzorùm èíslo pøíslušného úètu školy a je 

vystaráno.

Obávám se, že to je známka naprostého nepochopení celého 

zámìru, zároveò však je pravda, že zatím nebyl prostor pro jeho 

pøiblížení a vysvìtlení. Pokusím se o to tedy v tomto èlánku.

To, že zøizovatel (mìsto) ani stát nejsou schopny pokrýt 

náklady na víc než na holé pøežití školy, je samozøejmì smutné, 

ale vezmìme to jako skuteènost. Úloha sponzorù tak získává 

daleko vyšší význam. Momentální praxe získávání darù je 

taková, že øeditel školy obchází nebo obesílá sponzory, zda by 

nepøispìly tu na poèítaèe, tu na podlahy nebo na nìjakou jinou 

akci, na kterou nedostane peníze od zøizovatele. Sem tam získá 

nìjakou tisícovku a buïme za každou pomoc vdìèni, ale 

doufám, že je zøejmé, jak je taková èinnost nesystematická 

a neefektivní. 

Výhodou nadaèního fondu by bylo, že by mohl hospodaøit na 

základì dlouhodobìjších plánù a zámìrù. Získané prostøedky 

by se mohly vynakládat daleko cílenìji a efektivnìji, s urèitou 

perspektivou. Sponzoøi by mìli kontrolu nad tím, jak jsou jejich 

dary využívány, prostøednictvím svého zastoupení ve správní 

radì fondu, byli by lépe informováni o potøebách školy a snáze 

by se jim rozhodovalo o tom, zda mohou škole pøispívat 

pravidelnì a v jaké výši. Vidìli by, že se s penìzi zachází úèelnì 

a nemìli by obavu z jejich neúèelného vyplýtvání.

Úloha mìsta není v tom, aby nadaèní fond dotovalo, mìsto a• 

všechny peníze, které škole mùže dát, pošle pøímo. Ale musí 

s fondem spolupracovat, musí zøetelnì dát najevo, že nebude 

krátit pøíspìvek škole s vírou, že díru zazáplatuje fond. A stejnì 

jako fond by mìlo mít aspoò støednìdobou pøedstavu o tom, jak 

bude školu financovat a na co budou prostøedky smìøovány. 

(Tuto pøedstavu by ostatnì mìsto mìlo mít, a• už fond vznikne 

nebo ne, a bohužel nemá.)

Už slyším námitky, že je naivní myslet si, že firmy budou 

schopny a ochotny sponzorovat školu pravidelnì a dlouhodobì. 

Všechny urèitì ne. Ale jsem pevnì pøesvìdèen, že je 

v Roztokách plno podnikatelù, kterým záleží na mìstì, kde žijí, 

a chtìjí být jeho souèástí. A u firem, které ve mìstì nesídlí, se 

aspoò ukáže, kdo podniká proto, aby vytváøel trvalé hodnoty 

a kdo chce jenom vydìlávat.

Základem tohoto projektu je ale zøetelná školská politika 

mìsta, jen tak v nìj budou mít sponzoøi dùvìru a zúèastní se ho. 

Pøedstava, že staèí napsat do Odrazu èíslo bankovního úètu 

školy a sponzoøi se pøetrhnou, je scestná.

Jaroslav Drda, èlen školské rady 

Do Prahy je cesta…

Do Prahy dojíždí každý den za prací nejen vìtšina práce 

schopných obèanù Roztok, ale také hodnì dìtí školou 

povinných a studentù. V posledních mìsících se však, jistì 

i kvùli uzavøení silnice v Sedlci, situace pøiblížila starým 

èasùm, kdy jsme toužili po zøízencích, kteøí by nás do vlaku 

(autobusu) nacpali a nìkdy, výjimeènì jsme se svezli ve 

služebním voze (což bylo zakázané). Pravda je ovšem, že 

v onìch dávných dobách stávala týdenní jízdenka do Prahy 

necelých 6,-Kès. 



odraz 6/06 - strana 47

Jak jste si mohli pøeèíst v Odrazu, mìsto požádalo organizaci 

„ROPID“ o to, aby jezdil do Roztok v dobì uzavírky silnice 

alespoò stejný poèet autobusù a byl posílen vláèek Praha Libeò 

- Roztoky o jeden vagónek. K posílení došlo celkem operativnì 

v dobì povodní, ale jak pominul krizový stav, jezdí vlak stejnì 

a autobus hùøe než doposud. Situací se zabývalo i zastupitelstvo 

mìsta a pan starosta informoval, že s Ropidem (potažmo 

Prahou) nejen jedná, ale že mìsto dosud nepodepsalo s touto 

organizací smlouvu (jako jediné v regionu), protože nechce 

platit stejné peníze za horší služby.

Pravdou je, že hromadná doprava je v dopravní situaci 

Roztocka jedinou ekologicky rozumnou alternativou 

a souèasná situace tento fakt pouze zvýraznila. Obliba 

železnièní dopravy se výraznì zvìtšila - lidé si zvykli a dnes 

ráno cestují nejen z Roztok, ale i Sedlce, Bubenèe apod. Pryè je 

doba, kdy napøíklad i pan ing. Landa na zastupitelstvu 

kritizoval, jak desítky osobních automobilù musí èekat až 

pøejede pøes pøejezd poloprázdný motoráèek. Dnes jsou ranní 

spoje plnì vytíženy tak, že jsou plná již pøi odjezdu všechna 

místa k sezení a stojící cestující s nevraživostí hledí na 

pøistupující Pražáky. 

Zatím nepøibyly vagóny, pouze revizoøi. Ovšem i to je slibný 

zaèátek, protože se zmenší položka, na kterou doplácíme 

z obecních pokladen. Tato situace je ovšem øešitelná 

a doufejme, že se organizaèní a ekonomická opatøení dohodnou 

v nejbližší dobì, protože moudøí pøedkové nám pøed více než 

sto lety postavili železnici a silnice. Kapacita silnic se od tìch 

dob zvýšila malinko, železnice více, díky modernizaci 

koridoru, ovšem pùvodní koncepce stavby doposud plní svùj 

úkol! Faktem je, že katastrofálnì zaostává výstavba dopravní 

infrastruktury v našem regionu. Situace je zde výraznì ztížena 

konfigurací terénu, tj. Vltavskou soutìskou a hlubokými 

údolími pøítokù Vltavy, které jsou prakticky na všech 

pøístupech ku Praze pøekonávány serpentinami vybudovanými 

v minulých stoletích. Problémem není jen technická 

a ekonomická nároènost nových øešení jak modernizovat 

silnièní sí•, ale také odpor veøejnosti pøi projednávání prakticky 

jakékoliv varianty, která by pøinesla zmìnu a neschopnost ji 

v našich pomìrech legálním zpùsobem prosadit (viz 

Severozápadní èást obchvatu Prahy). Vzhledem k tomu, že 

nesdílím názor jednoho z oponentù okruhu, který navrhnul 

„..tak a• chodí pìšky“ (i když je to zdravé), jsem pøesvìdèen, že 

je potøeba rozumnì projednat koncepci pøipojení regionu do 

Prahy. Je objektivním faktem, že automobilù i obyvatel 

v regionu pøibývá a rostou i nároky na služby. Situace, která se 

vyostøila pøi uzavøení silnice podle Vltavy, je mementem. Nelze 

dále èekat, protože „støedovìké“ silnice jsou utrpením pro 

obyvatele obcí (nyní zejména Únìtic) a pastí, ve kterých stále 

více lidí ztrácí zdraví i život. Nìkde se musí krásná údolí 

pøeklenout mostem a nìkomu pùjde silnice kolem domu, ale 

jinak to v okolí metropole bohužel nejde.

Martin Štifter

„Demokratická“ vláda mìsta?

Po pøeètení „Odrazu“ è. 5/06 - mìsíèníku Roztok a Žalova mì 

tentokráte pøíhodnì zaujal nejvíce èlánek nazvaný „Parlament 

a vláda mìsta.“ Ráda bych se (na základì svých vlastních 

nedávných zkušeností) zmínila o „vládì“ v našem mìstì, v níž 

nejpoèetnìji jsou zastoupeni zástupci místního sdružení 

Obèanské demokratické strany. 

Jako obèanka a rodaèka Roztok, stálý voliè ODS a taktéž daòový 

poplatník, jehož veškeré danì plynou pøímo do mìstské 

pokladny, jsem se po zralé a dlouhodobé úvaze rozhodla 

v èervnu minulého roku, že nebudu o stavu naší silnice, 

o výstavbì námìstí èi petici školy diskutovat pøes plot se 

sousedkou, ale že se zapojím do veøejného života a vstoupím do 

místního sdružení Obèanské demokratické strany. Ovšem záhy 

jsem na pravidelných schùzích ODS poznala, že demokracie 

v místním sdružení ODS není zcela demokratická. O vìcech 

veøejných rozhoduje pouze místní rada ODS v èele s pøedsedou 

panem Jiøím Landou, vedené diskuse nebyly diskusemi, ale 

monology, pøípadné protichùdné názory nìkterých èlenù byly 

umlèeny dle mého názoru až velmi nevybíravým zpùsobem. Asi 

jsem mìla být upozornìna hned v poèátcích vstupu do ODS 

v Roztokách na takový zpùsob vedení strany. A tak se 

pochopitelnì ti, kteøí nechtìli být jen èleny fanklubu pana 

pøedsedy, stali nepohodlnými. Pøestala jsem dostávat pozvánky 

na pravidelné schùze (kam jsem pøedtím pravidelnì docházela) 

a na písemné dotazy mi nebylo odpovìzeno. 

Pozdìji jsem se dozvìdìla od dalších èlenù ODS, že jelikož jsem 

nezaplatila do podle mne smyšleného termínu (31. 3.) roèní 

pøíspìvek, byla jsem vylouèena z ODS v Roztokách. Vedení 

strany dosud nemìlo ani trochu slušnosti mi tuto absurdní 

skuteènost alespoò sdìlit. Dùvody takového chování zástupcù 

strany mohou být rùzné. Ale pro mì toto nedùstojné jednání je 

velkým zklamáním ve stranì, kterou jsem v Roztokách volila. 

Na obranu proti nedemokratickému chování jsem podepsala 

stížnost smírèímu výboru ODS spolu s ostatními vylouèenými 

èi spíše nepohodlnými èleny a napsala dopis kandidátùm ODS 

za Prahu-západ v letošních volbách. 

Po svém krátkém èlenství v místní ODS je mnì dost vìcí 

jasnìjších. Jestliže podobnou „demokratickou“ diskuzi 

praktikují èlenové ODS i v radì mìsta, kde mají vìtšinu, pak se 

mnohému v našem mìstì není co divit.

Jiøina Roškotová

ohlasy, názory, komentáøe
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Reakce na èlánek paní Jiøiny Roškotové

Redakèní radou mi byl postoupen èlánek paní Roškotové, ve 

kterém je znaènì oèeròována èinnost a demokratiènost práce 

Místního sdružení ODS v Roztokách a jsem osobnì nìkolikrát 

naøèen. Byla mi poskytnuta lhùta 48 hodin, abych na prezento-

vaná tvrzení reagoval. Místní sdružení ODS v Roztokách 

existuje již od vzniku Obèanské demokratické strany, má 

dlouhodobì stabilizovanou èlenskou základnu, zastoupení v 

Oblastní radì Praha - západ, dobré volební výsledky jak v 

celostátních, tak komunálních volbách, zastoupení v radì 

mìsta, zastupitelstvu a v komisích. Dobré výsledky ve volbách 

nemùžeme pøièítat naší vlastní èinnosti, ale celkovì pozitivní 

prodemokratické, propodnikatelské a protikomunistické 

orientaci volièù v Praze a okolí. Naší práci a naši existenci 

v obci je však pøesto vidìt, a kdo naši práci chce sledovat, vidí ji 

i v sociální oblasti, i v orientaci na zlepšování stavu a fungování 

mìsta a jeho infrastruktury. Snažíme se krotit výdaje rozpoètu, 

které se projí a prospolkují, ve prospìch stavu ulic, chodníkù, 

škol, høiš• a kanalizací, které jednotliví obèané (na rozdíl od 

vstupu do kroužkù a na kulturní akce) rozhodnì nemohou 

zlepšit ze svého. Nechceme èerpat mìstské peníze „na oslavy“, 

ale radši „na chodníky“. V tom je velmi zhruba naše místní 

filozofie. 

V našem místním sdružení byl dlouhá léta klid a jisté propojení 

pøátelstvím a názorovou shodou. Vždy jsme vystupovali 

aktivnì proti nìkterým akcím, s nimiž jsme zásadnì 

nesouhlasili: tøeba s výstavbou spoleèné èistírny odpadních 

vod za pro mìsto nerovných podmínek a rizik, které se ostatnì 

v plném svìtle objevily v loòském roce a dále pøetrvávají. 

Odmítali jsme odvolat øeditele školy, protože pro tento krok 

nebyl identifikován žádný právní dùvod, a pro tento postoj 

jsme byli ostouzeni na anonymním „èerném letáku“. 

Odmítáme tolerovat porušování limitù emisí zápachu 

z chemické výroby a plnì se stavíme za ty skupiny obèanù, kteøí 

žádají za své danì životní prostøedí v zákonných limitech.

Na rozdíl od øady místních sdružení jsme se scházeli pravidelnì 

a v diskusi øešili aktuální politické problémy jak celostátní, tak 

místní „politiky“. Problémy a vnitøní rozbroje se nám 

vyhýbaly, na rozdíl od jiných místních sdružení, které si jimi 

v minulosti prošly. O to, jaké pomìry panují v roztocké KSÈM, 

zøejmì neexistující místní poboèce ÈSSD èi nám pøátelské 

KDU-ÈSL, jsme se nezajímali. Jejich èlenové ani bývalí své 

osobní spory prostøednictvím Odrazu neprezentují. 

V prùbìhu loòského roku vstoupila do ODS náhle celá skupina 

èlenù, jejíž propojení a vazby jsme nezkoumali, a tito lidé byli 

tudíž pøijati. Teprve když si vrabci cvrlikali, že je to souèástí 

plánované akce v roce pøed volbami, se nám ponìkud rozsvítilo 

a pøihlášku paní arch. V. jsme odmítli. To jsme museli obhájit 

pøed smírèím výborem, kam se dotyèná obrátila. Charakter 

našich pravidelných schùzek se zmìnil postupnì z pøátelských 

na nepøátelské, zejména pøièinìním pøítomnosti pana U. Ten 

zaèal vyžadovat veškeré zápisy ze schùzek, ohánìl se 

stanovami a prosazoval schùzky pøed každou radou èi 

zastupitelstvem, a vytvoøil atmosféru, v které dlouholetí 

èlenové zaèali øíkat, že to nemají skuteènì zapotøebí. 

Pøirozenou reakcí na tuto vytvoøenou atmosféru tedy bylo 

chovat se dùslednì pouze podle stanov. Žádné pravidelné 

schùzky nejsou povinné, žádné zápisy ze schùzek nejsou 

povinné, tak jsme je prostì pøestali po poradì s oblastní radou 

svolávat. Otázky vzniku a zániku èlenství jsou jasnì dány 

stanovami, nikdo nikoho nevylouèil, èlenství této skupinì 

zaniklo øádnì podle stanov nezaplacením èlenských pøíspìvkù 

ve stanoveném termínu. Domáhat se revize èi posouzení této 

skuteènosti u smírèího výboru je jejich svaté právo. Èlánek 

paní Roškotové však odhaluje jasné snahy øešit její vnitøní 

problém co nejvìtší ostudou a škodou pro ODS. I to bude 

zvažovat smírèí výbor pøi hodnocení oprávnìnosti její 

stížnosti. Nemá smysl komentovat údajné „monology pana 

pøedsedy“, mám povinnost informovat o jednání rady jak 

oblasti, tak mìsta. A o fan klub skuteènì nestojím. Dnes 

musíme podstatnì obezøetnìji zkoumat všechny pøihlášky do 

ODS, jaký je deklarovaný a jaký skuteèný motiv. V tomto 

smìru jsou názory jak dlouholeté èlenské základny, tak rady 

místního sdružení zajedno. Komunální volby jsou na dohled 

a pošpinit nìkoho je lákavé.

Ing. Jiøí Landa, 

pøedseda místního sdružení ODS v Roztokách.

Stanovisko k odvolání 

Ing. Petra Diviše z redakèní rady Odrazu

Na jednání zastupitelstva mìsta dne 24. kvìtna jsem se 

dozvìdìl, že z redakèní rady Odrazu byl odvolán pan Ing. Petr 

Diviš. Jak jsem se dozvìdìl pøi ovìøování této informace, nebyl 

v odvolávacím dopise, který podepsal pan Dr. Huk, uveden 

dùvod odvolání. Na zasedání zastupitelstva vysvìtlil 

rozhodnutí rady pan starosta na naléhavý dotaz zastupitele 

pana Drdy tak, že rada mìsta Roztoky odvolala pana Ing. 

Diviše proto, že považuje jeho pùsobení v RR za støet zájmù, 

nebo• jeho manželka spoluvydává, cituji „ostøe opozièní“ 

èasopis Dialogy.

Musím prohlásit veøejnì, že považuji toto rozhodnutí rady 

mìsta za nepøijatelné pro obèany mìsta, kteøí alespoò koketují 

s demokracií. Rada mìsta má jistì na své rozhodnutí právo, ale 

má i odpovìdnost, a jak uvedl v reakci na zastupitelstvu pan 
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Kantor, takovéto kroky pøíliš pøipomínají doby bolševismu. 

Matka se provinila, ani manžel, ani dìti nejsou bez viny.

Mìl jsem možnost spolupracovat s panem Ing. Divišem 

v redakèní radì delší dobu a poznal jsem ho jako èlovìka 

seriozního, uvážlivého, který je ochoten spolupracovat a má 

k tomu i potøebné schopnosti. Za léta, kdy se pohybuji v místní 

politice, vím velmi dobøe, že takových lidí, kteøí chtìjí nìco 

dìlat pro druhé a mají k tomu i schopnosti není mnoho. Petr 

Diviš nikdy v redakci neprosazoval nìjaké partikulární zájmy. 

Musím však objektivnì pøiznat, že jsem nezkoumal, jestli 

nevyzrazoval nìjaké pøísnì tajné plány Odrazu manželce 

(Jsem ale pøesvìdèen, že tyto plány nosí v hlavì pouze jeden 

èlovìk a není to Ing. Diviš).

Podle zprávy z 26. 5. pozastavil pan starosta, po diskusi na 

zasedání ZM, rozhodnutí rady mìsta, jak mu to umožòuje 

zákon a pøedloží vìc k projednání na pøíštím zastupitelstvu 

mìsta.

Dìkuji mu za tento krok, protože se mi zdálo, že nìkteré 

volební strany mají už demokracii pouze v názvu, ale v praxi: 

„bratr náš Koniáš…“, nebo lépe: „kdo nejde s námi, jde proti 

nám..“ Nebuïme ale smutní, protože již staøí Øímané mìli 

pøísloví: „Koho chtìjí bohové znièit, toho nejprve pøipraví 

o rozum“.

Nechci nikoho nièit, ale nebudu tolerovat, když nìkdo pøijde 

o rozum.

Martin Štifter 

Obèané staøí, noví a ti ostatní

Dost èasto se dívám na diskusní fórum na internetových 

stránkách našeho mìsta. Už dávno to není mrtvý rybník, ba 

naopak. Okruh pisatelù je sice stále ponìkud omezený, ale 

postupnì se pøidávají další, a také já se nìkdy pøidám do 

diskuse, vìtšinou tehdy, když se mi zdá, že míra spekulací 

pøekroèila únosnou mez a tøeba jen proto, že lidé se 

k objektivním informacím nedostali.

Rozšiøuje se také paleta témat. Vùbec mì nepøekvapuje, že se 

stále probírá situace ve škole, výstavba mateøských škol, 

dopravní potíže èi øádìní silnièních pirátù. Nedivím se ani 

neš•astným klientùm stavební firmy, jimž se jejich sen o novém 

bytu èi domku rozplývá v dalších a dalších odkladech. Co mì 

však velmi pøekvapilo, jsou sílící pùtky mezi starými a novými 

obyvateli tohoto mìsta.

Sladit potøeby starousedlíkù a nových pøistìhovalcù není 

jednoduché, ti noví sem pøišli s jinými cíli, než cítí ti dlouho již 

zde bydlící, ale ostrý ráz tìch sporù mì zaskoèil. A pøitom moje 

dìlící èára vede úplnì jinudy než mezi starousedlíky 

a novousedlíky. Není pøece dùležité, jak dlouho zde kdo bydlí, 

zda je „náplavou“, èi patøí k rodu zakotvenému v Roztokách po 

staletí, ale to, zda se ke svému mìstu hlásí, anebo zda zde žije na 

úkor nás ostatních.

V Roztokách bylo za poslední dva roky zkolaudováno kolem 

400 bytù a nìkolik desítek rodinných domù - a za stejnou dobu 

nám pøibylo asi 400 trvale hlášených obyvatel. Nìkde je zjevnì 

chyba.

Nemyslím si, že by se mezi starousedlíky nenašli jedinci 

(a možná jich budou desítky), kteøí se zde k trvalému pobytu 

nepøihlásili, a vìøím, že mnozí noví osídlenci tak vbrzku uèiní - 

jen mì zaèíná ten èasový odstup a také zkušenost z jiných mìst 

a obcí kolem metropole zneklidòovat. Pouze naši obèané, ti, 

kteøí zde mají trvalý pobyt, jsou totiž spolutvùrci našich 

daòových pøíjmù, jen z jejich daní toto mìsto žije a poskytuje 

nám všem služby. Tedy i tìm, kteøí se jenom vezou, kteøí 

požadují odvoz odpadù (pøi kapitaèní platbì zdarma!), místa 

ve školkách a ve škole, úklid komunikací, dopravní kapacity, 

bezpeènost, sociální služby, upravené chodníky, silnice - 

a všechno ostatní. 

Mìsto žije pøedevším z daòových pøíjmù. Pohlédnete-li na 

letošní rozpoèet, a odeètete-li z pøíjmové stránky dávky 

pøidìlované státem a zùstatky na úètu z minulého roku, tvoøí 

daòové výnosy øádovì 80 % pøíjmù mìsta. Jsou to, pravda, 

daòové pøíjmy nespravedlivì, po socialisticku pøerozdìlované, 

tak, jak pøed šesti lety prosadila levicová vìtšina ve snìmovnì. 

Jsou tak z vìtší èásti (70 %) pøerozdìlovány i danì z pøíjmù 

obèanù, tedy fyzických osob, a to klíèem, který bere v úvahu jen 

poèty hlav a ignoruje, zda jsou to hlavy bezdomovcù anebo lidí 

s miliónovým roèním pøíjmem. Ale a• chudých èi bohatých - jen 

a jen trvale hlášených obèanù mìsta.

Nemáme žádné možnosti nìkoho nutit, aby se k trvalému 

pobytu v nìm pøihlásil. Nemáme ani mnoho možností, jak jim 

usnadnit nepøíjemnou anabázi po úøadech, protože jen èást 

razítek, nezbytných pro „pøesídlení“, mùže dát náš povìøený 

úøad. A dávat novým obyvatelùm nìjakou odmìnu èi 

poskytovat jim úlevy je pøinejmenším neslušné vùèi tìm, kteøí 

zde øádnì žijí, plní své povinnosti a nikdo jim neodpustil ani 

korunu.

Máme možnost jedinou: slušnì požádat. Prosím proto všechny, 

kteøí se rozhodli v našem mìstì žít a možná ani netuší, že by se 

mìli ke „svému“ mìstu pøihlásit, aby absolvovali to nezbytné 

úøední koleèko a stali se našimi obèany. Èím víc nás bude 

pøispívat do spoleèné kasy, tím ménì snad budeme na sebe 

vrèet nad ohlodanou kostí.

Jarda Huk 

ohlasy, názory, komentáøe
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