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Úvodník
Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi,
v bøeznu nás v Roztokách potìšila
návštìva v podobì divadelního pøedstavení Monology vagíny. Snad nebudu
naøèen ze sprosáctví jako pan Matas na
zastupitelstvu. Pøedstavení bylo podle
mì výborné. Nejen samotné monology,
ale i následná tombola, po které jistì jako
nejveseleší odcházel pan místostarosta. Vyhrál totiž obìd s paní
starostkou!
Snad to ještì stihne. Má na to urèitì
alespoò mìsíc do dalšího jednání
zastupitelstva. Proè mìsíc? Kolují po
Roztokách totiž fámy o snahách odvolat
DOST z rady mìsta. Živené také èetnými
schùzkami opozice a èásti koalice po
roztockých hospodách a hotelech.

No a co se dìje jinak v Roztokách?
Zaèala fotbalová sezóna. Snad se nám
podaøí vykopat vyšší soutìž. Všichni si
již také urèitì všimli rozkopaného
parkovištì Koruna. Kopnout by se také
urèitì mìlo i do té polozhroucené bývalé
truhlárny u vjezdu do Roztok. Kopat by
se ale urèitì nemìlo do cisteren s naftou.
Co to mùže zpùsobit za pohromu, se
mùžeme zeptat v Èerném Vole.
No a co mùžeme oèekávat v aprílovém
mìsíci? Doufejme, že žádné aprílové
vtípky od finanèního úøadu na téma
daòové pøiznání. Nejspíš ale aprílové
poèasí. Tøeba také už padne rozhodnutí
o naší stavební uzávìøe. Uvidíme,
necháme se pøekvapit.
Martin Urx
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TÉMA

Ekologická havárie na trase Statenice - Èerný Vùl
Dne 7. bøezna 2007 došlo na trase
Statenice - Èerný Vùl k havárii cisterny
firmy Popilka s.r.o., pøevážející motorovou naftu. 30 m3 této látky uniklo do
okolního prostøedí. Z velké èásti byl
zasažen i Únìtický potok, který se vlévá
do Vltavy. V 17.35 se na místo havárie
dostavili pracovníci firmy Dekonta
a jednotka HZS ÈR, kteøí zaèali se
sanaèními pracemi a s provádìním testù,
podle kterých bylo možno urèit míru
ohrožení.
Po zevrubné analýze bylo zjištìno, že se
lokalita nenachází v žádném ochranném
pásmu, problémem však bylo to, že
kontaminovaný Únìtický potok protéká
pásmem vodního zdroje pro hromadné
zásobování obce Únìtice. Podle
odborného postupu zapoèalo odebírání
vzorkù a jejich zkoumání. Vzorky byly
poøizovány dvìmi zpùsoby:
1) Statický odbìr = vzorky podzemní
vody jsou odebírány speciálními
odbìrovými pøípravky, které se spouští
tìsnì pod hladinu podzemní vody.
2) Dynamický odbìr = vzorky podzemních vod jsou odebírány pomocí
èerpadla, které je zapuštìno do vrtu po
2hodinové èerpací zkoušce.
Po získání vzorkù následoval jejich
transport do laboratoøe a jejich následná
analýza, která potvrdila zasažení zeminy,
zasažení podzemní vody, zasažení vody

v domovních studních a zasažení
povrchové vody.
Laboratorní výsledky zasažených objektù
v Èerném Vole potvrdily kontaminaci
nìkolika zahrad, dvou studní místního
zásobování, splaškové jímky, okrajù
komunikace v délce cca 300 m, kanalizaèního potrubí a kontaminaci povrchových vod Únìtického potoka. Laboratorní
výsledky nepotvrdily kontaminaci
chovných rybníkù a lokalitu soutoku
Únìtického potoka s Vltavou.
Bìhem odstraòování kalamity byly
použity norné stìny (cca 20) na všech
pøítocích do místních rybníkù. Další norné
stìny spoleènì se zásypem hydrofobního
sorbentu byly použity k vyèištìní
Únìtického potoka. Ve 21.30 se podaøilo
zachytit èelo kontaminace cca 4 km od
Statenic. Po zajištìní zneèištìné èásti
zaèalo odèerpávání kontaminované vody
(odèerpáno bylo 80 m3). Následnì bylo
místo posypáno hydrofobním sorbentem
a byly provedeny další testy. Odpad
vzniklý pøi odstraòování havárie byl
zlikvidován ve spalovnì nebezpeèných
odpadù v Ústí nad Labem. Dále probìhlo
èištìní døevin, dotýkajících se hladiny
vody a èištìní bøehù vodních tokù a
rybníkù, nìkolik stromù bylo poraženo.
Byly odstranìny i kontaminované ploty a
zbourána jedna silnì kontaminovaná
kolna.

Po doèerpání posledních zbytkù
chemikálie z havarované cisterny došlo
k vyèištìní vozovky a k vyproštìní
havarované cisterny. Firma Dekonta se
dále postarala o vyèištìní dešové
kanalizace v Èerném Volu. Dekontaminace všech rybníkù byla provedena
pomocí norných stìn. Po ukonèení
vyèišovacích prací byla oblast havárie
testována zemními vrty v rozmezí od
10. 3. do 19. 3. 2007. Bylo vytvoøeno
16 vrtù. Po nabrání vzorkù bylo potvrzeno, že spodní voda nebyla zasažena.
Poslední fází dekontaminaèních prací byl
výbìr kontaminované zeminy a její likvidace. Z prostoru nehody bylo odvezeno
cca 1104,87 t nebezpeèné zeminy.
Závìreèná zpráva uvádí, že všechny
rybníky zasažené chemikálií jsou témìø
zcela vyèištìné a další ekologické práce
budou probíhat až do jejich koneèného
vyèištìní. Dvì studny, zasažené únikem
jedovaté látky budou pøeèerpávány až do
jejich úplného vyèištìní. Firma Dekonta
doporuèila další ekologické postupy pro
zasaženou oblast, týkající se provádìní
vzorkù a sledování hladiny nebezpeèné
látky ve vodì, stálé použití norných stìn
až do úplného vyèištìní Únìtického
potoka a ostatních vodních nádrží.
Napsal: Ondøej Rejzek
Použité materiály: Zpráva firmy Dekonta,
Popis Havárie Èerný Vùl, napsané
p. Evou Krautovou

Rozhovor s Ppor. Milanem Strádalem,
velitelem stanice Roztoky, HZS Støedoèeského kraje
1) Mùžete popsat, co se konkrétnì
stalo? Z jakého dùvodu k havárii došlo?
Dne 7. bøezna 2007 v 15.45 došlo v obci
Statenice - místní èást Èerný Vùl na
silnici II. tøídy è. 240 k havárii autocisterny
pøevážející 38 m3 nafty. Z poškozené
cisterny unikla nafta o objemu zhruba 30
m3 do okolního terénu. Kromì úniku na
silnici a do okolního terénu vytékala nafta
i do Únìtického potoka.
2) O jaký druh kontaminace se jedná
(lehká, støední……) a jakou látkou byla
oblast dekontaminována a v jakém
množství?
Z pohledu vzniklé škody na životním
prostøedí je tato havárie charakterizována jako velká. Kontaminovaná zemina a
kontaminovaná voda je odvážena firmou
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DEKONTA.

Sanace nesaturované zóny

3) Jaký vliv to má na životní prostøedí,
konkrétnì na Únìtický potok?

Vrtné práce
Sanace podzemních vod

Na Únìtickém potoce bylo postaveno
celkem 21 norných stìn a celkovì do této
doby použito cca 10 tun sorbentù. Budou
provádìny sanaèní práce na potoce, kde
se postupnì vyèistí bøehy po celé délce
od místa havárie až po ústí do Vltavy.

Rekultivace terénu a rekonstrukce
silnièního tìlesa

4) Jaký bude následující postup, aby byla
škoda odstranìna?

Geodetické zamìøení území, tvorba
hydrogeologického modelu

Specializovaná firma DEKONTA Kladno
v souèasnosti provádí a v následujících
týdnech bude pokraèovat v tìchto
pracích:

Vzorkování zemin z výkopù

Sanace Únìtického potoka a Velkého
rybníka

Kontrolní vzorkování
Transport a likvidace kontaminovaných
materiálù

Vzorkování ohrožených studní a vrtù
Vzorkování potoka od Statenic až po
soutok s Vltavou
5) Jak se konkrétnì „Váš“ sbor podílel na

TÉMA
odstraòování havárie?
Jednotka Hasièského záchranného
sboru Støedoèeského kraje, stanice
Roztoky po pøíjezdu na místo dopravní
nehody, provádìla prvotní kroky
k zabránìní úniku nafty, která vytékala
z havarované cisterny, posyp vozovky
sorbenty a pokládání norných stìn na
Únìtickém potoce. Vzhledem k znaènému rozsahu havárie byly prostøednictvím
Krajského operaèního a informaèního
støediska v Kladnì povolávány další

jednotky ze Støedoèeského kraje a Prahy.
Na místì zasahovaly tyto jednotky:

SDH Libèice nad Vltavou
SDH Horomìøice

Hasièský záchranný sbor Støedoèeského kraje a hl. m. Prahy

Technika JPO :

Stanice Roztoky, Stanice Kladno, Stanice
Slaný, Stanice Holešovice (HZS Praha),
Stanice Kralupy nad Vltavou, Stanice
Mìlník, Stanice Satalice (HZS Praha),
Stanice Øevnice
Sbory dobrovolných hasièù:
SDH Roztoky

Cisternová automobilová støíkaèka,
Automobilové jeøáby, Kontejner MERO,
Pøívìs s ropným separátorem,
Protiplynový vùz, Èluny, Velitelská
vozidla
Celkový poèet zasahujících hasièù 59
Na místo byla povolána specializaèní
firma DEKONTA Kladno
Ondøej Rejzek

Vpád do zeleného království
V únìtické Kravinárnì se ten veèer
7. bøezna chystalo zaøízení na veèerní
pøedstavení Burgunïanù z Mousse de
Champagne. Paní Susanne Meyer ladila
housle, pan Bernard Dugot si nesl do
zšeøelého, ale pøítulného domeèku svùj

klarinet a pan Thierry Bouchier pozoun
a paní Diana Baturic je doprovázela jako
host, protože klavír v Kravinárnì nemají.
Ondøej Zima si zapojoval notebooky
a instaloval plátno a hostitel Vladimír
Vytiska nevìdìl, kam døív skoèit - zkrátka
jako pøed premiérou. A do toho zaèaly
houkat jako na poplach hasièské sirény.
Venku v sedm veèer byla tma jak v pytli
a kolem Holého vrchu bych asi utopil
boty, a tak jsem šel z Roztok po silnici vlastnì spíš uskakoval pøed jedním
autem za druhým. A taky potkával hasièe.
Zkusil jsem se párkrát rozhlédnout po
okolí, kdeže to hoøí, ale nic. Došel jsem
do kravína a ve dveøích se místostarosty
Lišky ptal, co to je za mumraj. „V Èerným
Volu se zvrhla cisterna s naftou a teèe to
do potoka“.

Rána jako palicí. Nevyteklo totiž pár litrù,
cisterna vezla 38 kubíkù, tedy 380
hektolitrù, a nafta se valila plným
proudem, dokud nedorazila z Kralup
technika s èerpadlem. Chlapi z narychlo
pøivolané firmy Dekonta horeènì
instalovali norné
stìny po proudu
potoka, aby nafta
nepronikla aspoò
do Vltavy. Hasièské
sirény vyly do okolí
a zvìstovaly, že

uzavøená silnice z Horomìøic na Velké
Pøílepy a dále na Kralupy nad Vltavou.
Dennì touto silnicí projede na dvacet
tisíc aut, v tom ètyøi tisíce nákladních aut,
kamiónù a autobusù. A to se teï valí po
uzouèkých serpentinách pøes Únìtice.
Život v potoce a ve dvou rybnících mezi
Únìticemi a Èerným Volem snad pøežil
(aspoò uhynulé ryby se neobjevily), dolní
únìtický rybník byl v dobì havárie už
naštìstí vypuštìný a je pøipravený letos
k èištìní, do spodních vod v okolí silnice
v Èerném Volu nafta bohužel z èásti

nepøítel napadl
zelené království.
V pùl desáté
Francouzi dohráli,
Ondra Zima sbalil
notebooky, jejichž
prostøednictvím
nás pøenesl na pár
desítek minut do Burgundska, a hosté se
rozcházeli. Vláïa Vytiska, v tu chvíli už
zase starosta obce, stál u vchodu, mobil
u ucha a s tím na druhém konci neexistujícího drátu sèítal škody.
Tuny kontaminované zeminy, tisíce litrù
nafty v potoce u jednotlivých norných
stìn, metráky vapexu, kterým je nafta od
tìchto stìn postupnì pohlcována a
odtìžována - a hlavnì dlouhodobì

pronikla a bude dlouhodobì pomocí vrtù
èerpána na povrch a odvádìna do
kanalizace. Zùstávají a dlouho zùstanou
také šrámy po bøezích potoka, èerné,
mazlavé bahno v mokøadech kolem
Tùmova mlýna a jizvy po odbagrované
zeminì v okolí místa havárie.
Jaroslav Huk
foto Renáta Koláøová
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ŽIVOT V OBCI

Školní okénko
Milí ètenáøi,
Velikonoce jsou tady a s tím samozøejmì i ètvrtletní bilancování práce naší
i našich žákù. Vrcholí též pøípravy na
pøijímací øízení na støední školy. Proto
jsme se snažili pomocí rùzných aktivit
dospìt se žáky k co nejlepším výsledkùm. I když nìkteøí zpoèátku kladli
odpor, nebo pøece „uèení bolí“, došli
jsme nakonec k slušným výsledkùm.
Naše vìdomosti z Èj, M, Aj a Nj jsme
si mj. porovnávali pomocí celorepublikového testování s ostatními školami
i odpovídajícími roèníky na osmiletých
gymnáziích a mùžeme se pochválit,
jelikož naše výsledky jsou vìtšinou
lepší, než je celorepublikový prùmìr (viz
tabulka). Pøejme tedy našim budoucím
studentùm u pøijímacího øízení málo
strachu a hodnì štìstí.
Vìra Zelenková

Další úspìchy v okresních olympiádách
Èeský jazyk: 3. - 4. místo - K. Pejøil,
23. místo - M. Rom (oba z 9. Z)
Anglický jazyk: I. kat.:1. místo M. Zelenková (7. B), 6. místo M. Šastná (6. A), II. kat.:7. místo M. Rom (9. Z), 8. místo - K. Pejøil (9. Z)

Upozornìní pro rodièe
Vážení rodièe, vzhledem k finišujícím
pracím na novém školním vzdìlávacím
programu vyhlašuje øeditelství naší
školy na pondìlí 30. 4. a 7. 5. øeditelské
volno. V tyto dny nebude školní jídelna
a družina v provozu. Pokuï máte tu
možnost, sledujte prosím aktuální
zprávy pro rodièe na našich internetových stránkách: new.zsroztoky.cz.
Najdete zde také další zprávy o dìní ve
škole, mimo školu, fotografie a ke
stažení napø. potvrzení o bezinfekènosti
pro ŠvP i žádost o uvolnìní žáka
z vyuèování. Dìkujeme za pochopení.
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Beseda o šikanì v 5. A
Téma šikany se v dnešní dobì bohužel
nevyhne žádné škole, a tím ani té naší.
Proto je nutné se zamìøit na prevenci.
Žáci pátého roèníku (5.A) se v únoru
zúèastnili besedy s paní uèitelkou
Èernou, která má velké zkušenosti,
velice dobøe zmapovanou tématiku
a ještì jedno velké plus - dìti ji mají rády
a dùvìøují jí. Bìhem dvouhodinové
besedy se tak dozvìdìly vše o historii
šikany, o následcích i zpùsobu, jak se
bránit a hlavnì jakým zpùsobem na ni
upozornit dospìlého, aniž by poškodily
obì a samy sebe neohrozily.
V rámci dalšího vyuèování si dìti
ujasnily své myšlenky o šikanì v podobì
dopisu, který mìly napsat svému
kamarádovi. Zde je pár výòatkù:
Nikdy bych nikomu na svìtì nepøál zažít
šikanu. Je to opravdu ošklivá vìc.
(David)
Moc se mi líbila pøednáška o šikanì.
Hlavnì pøíbìhy, které paní uèitelka
vyprávìla. Dozvìdìli jsme se také pìt
stadií šikany. A také jsme si nìkteré
názornì pøedvedli. (Ondøej)
Nemyslela jsem si, že je šikana taková
hnusná vìc. Myslela jsem si, že je to jen
mlácení a dovolování na mladší. Ale je to
horší vìc, než jsem tušila. (Denisa)
Paní uèitelka Èerná nám vyprávìla
o šikanì. Mìla jsem zvláštní pocit,
šikana je hrozná a zlá. Vzala jsem si
z toho pouèení, že když nìkde uvidím,
jak nìkdo nìkomu provádí šikanu,
musím to øíct uèitelce nebo rodièùm.
(Markéta)
Myslím, že to bylo pouèné. Je dobré, že
jsou rùzné akce proti šikanì. Kdyby bylo
takové povídání na každé škole, tak by
se šikana na školách snížila. (Marek)
Výklad paní uèitelky Èerné byl pouèný,
protože jsme dìlali i ukázky z každého
stupnì šikany, a k tomu to paní uèitelka
mìla hezky pøipravené. Díky tomu jsem
to pochopil. Také jsme dostali návod, co

bychom mìli dìlat, kdybychom se stali
obìtí šikany. Kdybych mìl paní uèitelku
oznámkovat, dostala by za jedna
s hvìzdièkou. A proto bych jí chtìl
podìkovat. (Roland)
Mgr. Dita Blechová,
Bc. Michaela Èerná
Pohádkové odpoledne
Poslední týden pøed jarními prázdninami jsme ve školní družinì uspoøádali
maškarní ples. Tento den navštívily
krásnì vyzdobenou družinu samé
pohádkové bytosti. Všechny byly
opravdu krásné. Bylo to odpoledne plné
soutìží, nechybìly ani sladké odmìny.
Souèástí karnevalu byla i tolik oblíbená
diskotéka. Na závìr nás èekal tìžký úkol
- vyhlásit nejhezèí masku. Hlasovali
všichni a nejvíce hlasù získala
JEŽIBABA (H. Mráèková), 2. místo
obsadila KLEOPATRA (D. Prittsová)
a 3. místo získali INDIÁNI (J. a M.
Famìrovi). Bylo to moc hezké odpoledne.
M. Vacková
Nìco o tvorbì Školního vzdìlávacího
programu
Pravidelnì Vás budeme seznamovat
s obsahem školního vzdìlávacího
programu, který je zpracováván
pedagogy školy podle Rámcového
vzdìlávacího programu. Podle ŠVP
budou žáci 1. roèníku a 6.roèníku
vzdìláváni od školního roku 2007-2008.
Za Školní vzdìlávací program je
zodpovìdná øeditelka školy. Základní
vzdìlání mají žákùm pomoci utváøet a
rozvíjet klíèové kompetence.
Klíèové kompetence pøedstavují souhrn
vìdomostí, dovedností, schopností,
postojù a hodnot dùležitých pro rozvoj a
uplatnìní žáka. Klíèové kompetence se
rùznými zpùsoby prolínají, jsou
multifunkèní a mají nadpøedmìtovou
podobu. K jejich utváøení musí smìøovat
celý vzdìlávací obsah, aktivity a
èinnosti, které ve škole probíhají.
Bìhem své školní docházky žák získá
kompetence k uèení, kompetence
k øešení problémù, kompetence
komunikativní, kompetence sociálnì
personální, kompetence obèanské
a kompetence pracovní.
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hudebního poøadu „S Plyšáky do
dávných èasù“. Manželé Marianovi
nás formou pohádky zavedli
s Plyšáky do støedovìku. Plyšáci
p o t k a l i ø a d u p o s t a v, n a p ø í k l a d
zámeckou paní, princeznu, vojáky,
a s nimi si zazpívali mnoho
historických písní. Žáci zároveò
poznávali neobvyklé hudební
nástroje. Dozvìdìli se, co je matraka
(indiánský nástroj), okarína (z pálené
hlíny), flexafon, vibraton, èing-èog
(mnišský zvonec), lotosová flétna
(píst uvnitø mìní výšku tónu), šalmaj
a kornamuza (støedovìké nástroje),
køivý roh (vyrobený ze skuteèného
rohu krávy) aj. Poøad byl ukonèen
písní „Ètyøi malí Plyšáci u baru se
bratøí“.

Pohádkové odpoledne

Pro nás to bylo vítané rozšíøení
znalostí o hudbì a hudebních nástrojích.
Otázky rodièù:

3. A v ZOO

Podle ŠVP se bude uèit na základních
školách od 1. roèníku až do 9. roèníku?

Ve støedu 14.3. jsme jeli do ZOO vlakem.
Nejdøíve jsme se zapotili v džungli
a úplnì jsme byli „paf“ z netopýrù.
Z m n o h a
zvíøátek, která
jsme vidìli,
bylo nejkouzelnìjší mláïátko
žirafy a gorily.
Zjistili jsme, že
jsou všechna
zvíøátka na
svých místech
jako loni. Paní
uèitelka s námi
zùstala v ZOO
déle, abychom
si užili nového
høištì s døevìnými zvíøátky.
Byl to moc
pìkný den.

Výuka podle ŠVP se musí zahájit v 1.
roèníku a 6. roèníku od š.r. 2007-2008.
Bude probíhat výuka podle ŠVP i na
osmiletých gymnáziích?
Ano, osmiletá gymnázia musí zaèít uèit
podle ŠVP v 1. roèníku od školního roku
2007-2008. Šestiletá gymnázia musí
zaèít výuku podle ŠVP nejpozdìji v roce
2009-2010.
Pøijímací zkoušky na støední školy
budou z uèiva nebo kompetencí?
Pravidla pro pøijímací øízení na SŠ jsou
vymezena ve školském zákonu § 60,
odst. 4, kde se uvádí, že uchazeèe
v pøijímacím øízení hodnotí øeditel školy
podle znalostí uchazeèe vyjádøeným
hodnocením na vysvìdèení z pøedchozího vzdìlávání, výstupním hodnocením žáka, podle výsledkù pøijímací
zkoušky nebo talentové zkoušky a
dalších skuteèností, které osvìdèují
vhodné schopnosti, vìdomosti a zájmy
uchazeèe.
Pøíštì o Prùøezových tématech.
Podrobné informace o tvorbì ŠVP na
naší škole Vám rády poskytnou
koordinátorky: D. Blechová dita.blechova@zsroztoky.cz a M. Bartulíková
marie.bartulikova@zsroztoky.cz

Žáci 3. A

Okénko pøipravila
Mgr. Vìra Zelenková

Žáci 3. A

Hudební poøad s „Plyšáky“
V pátek 23.
bøezna se
první až páté
tøídy zúèastnily
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Jarní nabídka Støedoèeského muzea
Zvíøata uprostøed velkomìsta
pražská fauna
Na výstavì se pøedstaví kolem 90 druhù
ptákù žijících mezi námi, 50 druhù ryb,
rùzní obojživelníci, plazi a savci, mezi
kterými nebude chybìt ani srnec
a divoké prase.
4. dubna - 30. záøí

Veteráni
28. roèník jednodenní výstavy historických vozidel
8. kvìtna

Muzeum je otevøeno dennì mimo
pondìlí od 10 do 18 hodin. Pokud je
pondìlí svátkem, je otevøeno a zavøeno
je den následující.

Návštìva muzea mùže být spojena
i s pøíjemnou jarní procházkou.
Prosíme roztocké návštìvníky, aby
pokud možno do muzea chodili
v souèasné dobì pìšky /na pùvodním parkovišti pøímo pøed muzeem
probíhají stavební práce/. Tato prosba
platí zejména v souvislosti s poøádáním akce Veteráni dne 8. kvìtna.
Dìkujeme za pochopení a tìšíme se
na Vaši návštìvu.

Èeská auta - hraèky a modely
Výstava zejména pro muže, a to
veškerých vìkových kategorií.
18. dubna - 19. srpna

Promìny støedoèeského venkova II.
Akvarely Bedøicha Poláka v konfrontaci
se souèasnými fotografiemi Aleše Hùlky.
do 22. dubna

Ateliér Zdenky Braunerové
1. duben - 28. øíjen
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Pozvánka na výstavu
Støedoèeské muzeum v Roztokách
u Prahy zve všechny zájemce o naši
pøírodu na výstavu Zvíøata uprostøed
velkomìsta, která pojednává o pražské
faunì. Veøejnosti bude pøístupná od
4. dubna do 30. záøí 2007 ve Velké
výstavní síni muzea.
Úvod výstavy (horní místnost) struènì
seznamuje s geologickou minulostí
Prahy, návštìvníci zde uvidí model
mamuta a kosti nìkterých zvíøat, napø.
mamuta srstnatého, nosorožce srstnatého, zubra stepního èi soba polárního,
která se na území dnešního hlavního
mìsta vyskytovala.
Velmi struènì je zmínìna i flóra Prahy,
jež se skládá z více než 2 000 taxonù
cévnatých rostlin, z nichž ale asi tøetina
je nepùvodních, což ukazuje na
významnou roli lidské èinnosti v utváøení
diverzity pražské kvìteny. Stále zde
roste mnoho ohrožených druhù, jako
napø. vèelník rakouský, køivatec èeský èi
endemický jeøáb dubolistý. Nejsou
opomenuti ani bezobratlí živoèichové,
z nichž nìkteøí, napø. brouk Napochus
pragensis, byli i po Praze pojmenováni.
Na území hlavního mìsta bylo dosud
zaregistrováno 145 druhù mìkkýšù èi
2 017 druhù motýlù. Nejpoèetnìjší
èeledí broukù zde jsou drabèíkovití se
730 druhy.
Pozornost je vìnována i jediné
Chránìné krajinné oblasti zasahující na
území Prahy, a to Èeskému krasu, který
je návštìvníkùm pøedstaven i formou
multimediálního CD-ROM.
Hlavní èást výstavy (dolní místnosti) je
zamìøena na obratlovce. Pøedstavuje
tedy mihulovce, ryby, obojživelníky,
plazy, ptáky a savce Prahy v rámci tøí
biotopù: mìstská zástavba; voda;
pøímìstské lesy, parky, skalnaté stránì a
pole.
Z tøídy mihulovcù v Praze v souèasné
dobì nežije žádný zástupce. V minulosti
zde ale byla k zastižení jak dosud
v Èechách se vyskytující mihule potoèní,
tak dnes již vymizelá mihule øíèní a
mihule moøská. Ta se pøisávala i na lodì
a velké ryby (lososy), táhnoucí proti
proudu, a byla tak svým hostitelem
dopravena až do Prahy. Poslední èeský
exempláø byl uloven v Labi v roce 1902.
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Vytaveny jsou všechny tøi druhy mihulí.
Dermatoplastický preparát mihule
moøské, zapùjèený z Regionálního
muzea v Teplicích, patøí mezi nejcennìjší vystavené exponáty.
V Praze bylo do souèasné doby zjištìno
49 druhù ryb vèetnì tìch, které odtud již
vymizely
(napø. jeseter velký, losos obecný,
placka pomoøanská, ale také cejn siný,
ouklejka pruhovaná èi piskoø pruhovaný). Mnohé z tìchto druhù však nejsou
v Praze pùvodní, ale byly zde vysazovány, napø. hlavatka podunajská, nebo
stále vysazovány jsou, napø. amur bílý,
pstruh duhový a mnohé další. Jiné
druhy, jako napø. støevlièka východní èi
karas støíbøitý, se šíøí samovolnì, ale
jejich výskyt není vítán. Dosud se zde
objevuje i koljuška tøíostná, která byla
v Praze vysazena akvaristy pøed více
než 100 lety. Všech 49 druhù ryb
návštìvníci zhlédnou ve formì dermoplastických preparátù a modelù.
K nejzajímavìjším jistì patøí pøes
2 metry dlouhý dermoplastický preparát
jesetera velkého, který zapùjèilo
Mìstské muzeum v Èáslavi. Jeseter
velký se v Èechách prokazatelnì
vyskytoval ještì pøed 100 lety, dnes zde
patøí k vymizelým druhùm a i celosvìtovì je ohrožen.
Z obojživelníkù byl v Praze prokázán
výskyt 15 druhù. Poèetnost všech druhù
se stále snižuje a nìkteré, jako napø.
blatnici skvrnitou, ropuchu krátkonohou
èi rosnièku zelenou, dnes na území
hlavního mìsta již ani nezastihneme.
Dosud je zde pomìrnì hojná ropucha
zelená, která se celkem dobøe pøizpùsobila životu i témìø ve støedu velkomìsta.
Plazù se v Praze dosud vyskytuje
7 druhù, ale nìkteré, jako ještìrka
zelená, užovka podplamatá, užovka
hladká èi zmije obecná, žijí pouze na

zmije obecná

nìkolika málo lokalitách. Rovnìž se
všemi druhy obojživelníkù a plazù se
mohou návštìvníci seznámit.
Pokud jde o ptáky, v Praze jich
v souèasné dobì hnízdí asi 125 druhù,
což je poèet srovnatelný s vìtšinou
velkoplošných chránìných území
v Èeské republice. Žijí zde jak druhy
vázané pøímo na mìstskou zástavbu,
napø. rorýs, tak druhy, které v Praze
nacházejí stejné prostøedí, jaké
odpovídá jejich pøirozeným nárokùm,
napø. krahujec obecný èi výr velký.
V mimohnízdním období se v Praze na
Vltavì zastavuje celá øada druhù, které
v Praze nehnízdí, napø. kormoráni,
volavky, racci chechtaví, èi druhy, které
nehnízdí ani nikde jinde v ÈR, napø.
potáplice, severské kachny, morèáci,
racek bouøní nebo racek støíbøitý.
Vystaveno je necelých 90 druhù ptákù, a
to jak druhy, které v Praze pravidelnì
hnízdí, tak druhy, které zde pravidelnì èi
ojedinìle zimují, rovnìž i druhy, které
v Praze hnízdily v minulosti, ale už se
s nimi nesetkáme, nebo ty, co se do
Prahy tøeba jen jednou zatoulaly (napø.
pelikán bílý).
Hlavní mìsto je i místem vhodným pro
život savcù. Nikoho jistì nepøekvapí, že
v Praze je bìžný výskyt potkana èi myši
domácí. Ale že zde bylo zjištìno 17
druhù netopýrù ze 24 druhù vyskytujících se v ÈR, je již zajímavìjší. V Praze
se objevují jak drobní savci, napø.
myšice lesní, ježek èi sysel obecný,
jehož kolonie na severním okraji Prahy
je jedna z mála souèasných u nás, tak i
velcí savci, jako zajíc polní, kuna skalní,
liška obecná, srnec èi prase divoké.
Více se dozvíte na výstavì, tìšíme se na
Vaši návštìvu.
Jasoò František Boháè
kurátor výstavy
foto: Aleš Hùlka

kuna skalní
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Vlastivìdný klub Roztoky
zve všechny obèany, nejen èleny klubu,

na pøednášku Mgr. Marcely Šášinkové

Domácí úèetnictví
Zdenky Braunerové
Pøednáška bude ve støedu
28. bøezna 2007 v 17 hodin
v návštìvnickém centru roztockého muzea.

Vstup je volný.
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Milé maminky, tatínkové, babièky a dìdeèkové! Máte doma obleèení z kterého vaše dìti již vyrostly?
Hraèky se kterými si vaše dítì již nehraje? Sportovní èi kojenecké potøeby, které již nevyužijete?
Nezoufejte, toto všechno mùžete prodat a jiné potøebné vìci nakoupit na našem jarním
MINIBAZÁRKU v sobotu 14. dubna od 9-14 hodin v tìlocviènì TJ Sokol Roztoky.
Vstupné bude vìnováno oddílu TJ Cvièení s dìtmi.
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HIP - HOP CONNECTION
Mìsto Roztoky a Music club Tornero si
vás dovolují pozvat na pokraèování další
ze série hip-hopových akcí v Roztokách,
tentokráte nesoucí název HIP - HOP
CONNECTION, která probìhne 11. 5.
2007. Hlavním hostem veèera bude
kapela Pio Squad (bývalí Jižní Pio)
z Jihlavy. Sekundovat jim bude formace
Weksl Moneyaks a jako support dj
zahraje opìt LuMichelle, která naposledy
sklidila velký úspìch.
Jižní pionýøi, nyní Pio Squad jako kapela
vznikla na podzim roku 1998. Pøedcházely tomu první party ve Vrak baru, kde
právì pracovali pozdìjší èlenové kapely
Delebre a Matoa. Tam se zaèali scházek
„writers“ a první rapeøi se svým
freestylem. Pamatují si napøíklad jména
jako De Puta Madre, Delebre, Sajfa a
Konefa. Mezi nimi již byl J-Kid, Konef aka
Efko i jako dj. To byly doby, kdy se
v Jihlavì míchalo na jeden gramofon
Technics a jednu døevìnou Teslu.
Z tìchto spontánních akcí vznikla
potøeba dát jim nìjaký øád. Tak vzniká
Southead komunita, pozdìji Topièùf
salóón i kapela Jižní Pionýøi ve složení

J-Kid (dj), Konef aka Efko (mc),
Delebre aka Eurodel aka Diego Del
(mc) a Dj Matoa (producent). Píše se
záøí roku 1999 a kapela má své první
vystoupení na mejdanu s tehdy ještì
mladou partou Indy a Wich (kterou jste
zde mohli slyšet
minulý rok) v dnes
již neexistujícím
klubu AMC. Na
pøelomu tisíciletí
kapela nahrává
živou nahrávku
z Pardubic, poté
opouští kapelu
producent. Dj
Matoa odchází ze
skupiny a Pio
Squad se pouští
sami do produkce. Výsledkem
sou nevyhovující
skladby. Ty rozbíjí
až jejich prvotina „Tree stars“, která
sklidila úspìch jak u kritiky, tak u publika.
To už Pio Squad brázdí Èechy
i Slovensko a jejich historie se zaèíná
psát, tak ji už znáte.
Pùvodním plánem
PIO bylo veškerou
tvorbu vydávat na
v l a s t n í n á k l a d y.
Dùvody pro jsou
naprostá samostatnost vydávání, svoboda volby, 100%
výdìlek, 100% kontrola. Nevýhody jako
menší promo a nižší
náklady jsou pro
kapelu podøadné.
Prvotní neoficiální
s l o ž e n í To p i è ù f
Salóón, pod nímž
vyšlo r. 2003 první
album, tak o nìco
pozdìji vyrostlo do
schopného vydavatelství Avantgarda
Muzik, na nìmž vyšel
singl „Hledáme
lásku“. Název labelu
je volnì pøevzat od
dnes již neexistujícího jihlavského
klubu Avantgarda

Music Club - AMC. Vydavatelství je
otevøeno zajímavým projektùm a novým
tváøím, které mají co øíct. Spolu se
vznikem labelu bylo dalším nutným
krokem vytvoøení vlastního studia. To
vzniklo r. 2005 v J-Kidovì bytì a dostalo
název Dirty Sound. Z diskografie kapely

mùžeme zmínit napøíklad kompilace
Live in Pardubice, From Amsterdam to
Praha, Three stars, Punk is dead, atd.
Skupina Weksl Moneyaks zaèala
fungovat v roce 2003, kdy ještì používala
jméno Weksl crew. Založili jí dva kluci
MC Buck a Dee.
V této formaci
vystupovali asi 8 mìsícù, a nahráli tøi
demo nahrávky. V letì 2004, Dee odjíždí
na rok do US a natáèí tam demo
nahrávku se skupinou Exegesis, která
nese název First step a obsahuje 18
èeskoamerických skladeb. Po návratu
oba usoudili, že mají rozdílný styl, a že
pùjdou každý vlastní cestou. Dee
zakláda skupinu Weksl Moneyaks
spoleènì s MC Ramesem. Jejich styl je
ovlivnìn, jak funky hip hopem, tak i crunk
a gansta rapem. V roce 2006 získává
skupina nahrávací a distribuèní smlouvu
a nyní finišuje nahrávaní debutového
alba, na kterém se budou také podílet
napø. MC marpo, skupina Exegesis,
Red Alert a další ...
Akce zaèíná již od 20:00 hodin projekcí
skateboadových a snowboardových
videí, hudební produkce zaène v 22:00
hodin, vstupné bude 100,-Kè. Pozor!
Pøijïte vèas, kapacita klubu je
limitována!
Jan Koláø
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1. MATEØSKÁ ŠKOLA NA LYŽÍCH
17. 2. - 24. 2. 2007
Již tøetím rokem se vydáváme s 25 dìtmi
ze školky a 1. stupnì ZŠ na lyžaøský
výcvik.
V minulých letech jsme pobyt trávili
v Malé Úpì na chatì „Popelka“, letos
jsme si pro naše lyžování vybrali Lužické
hory, malou obec Doubice - penzion
„Stará hospoda“. Všichni jsme se tìšili
a jen jsme pøi letošní nepøíznivé zimì
doufali, že budeme mít na èem lyžovat a povedlo se! Na nedaleké sjezdovce
v Horním Podluží se naši nejmenší uèili
na lyžích. V doprovodu svých instruktorù
mìly dìti týden (2 hodiny dennì) výuku
a opravdu domu odjíždìly s tím, že
všichni umí lyžovat.
V penzionu „Stará hospoda“ jsme mìli
velmi pìkné ubytování, dìti byly na dvou
až ètyølùžkových pokojích s vlastním
sociálním zaøízením. Jídlo jsme mìli 5x
dennì a to velmi dobré.
V týdnu jsme mìli ještì nìkolik pìkných
akcí pro dìti, jako bylo napø.:

- bruslení na zimním stadionu
v Rumburku
- na blízké jízdárnì si dìti vyzkoušely
jízdu na koni
- pyžamová diskotéka
- karneval, na který dorazili všichni
instruktoøi z lyžaøské školy

mnoho fotografií a bylo natoèeno i video,
které pan Tolárek zpracoval pro všechny
úèastníky lyžaøského výcviku. Tímto
bych mu chtìla mnohokrát podìkovat za
ochotu a obìtavost. Dále bych chtìla
podìkovat paní Maudlingové za
sponzorský dar pro dìti.
Pøíští rok se tìšíme, že se opìt všichni
sejdeme.
Jana Smržová
Uèitelka 1. MŠ

- jízda obrnìným transportérem (tato
akce se líbila pøedevším chlapcùm)
Týden nám utekl jako
voda a v pátek veèer nás
èekalo velké balení. Mezi
dìtmi se našly i ty, které
uronily slzièku, že se jim
domù ještì nechce.
V sobotu ráno pro nás
pøijel autobus a malí
lyžaøi odjíždìli za svými
rodièi.
Z pobytu bylo poøízeno

Skautský zimní tábor Zátoò 2007
Stejnì jako vloni jsme se vydali na zimní
tábor do malebné pošumavské vesnièky
Zátoò. Jeli jsme autobusem s panem
Houdkem (21 dìtí a 4 vedoucí). Jelikož
nám letošní zima „pøála“, pøijeli jsme do
jarních deštivých hor. Takovéto poèasí
nás provázelo celý týden. Hráli jsme
celotáborovou hru Hry bez hranic podle
televizní pøedlohy. Dìti byly rozdìleny do
ètyø týmù a pøedstavovaly vždy jednu

zemi (Nìmecko, Itálie, Francie, Malta).
Protože nebyly podmínky na lyžování,
tak jsme hráli hry a chodili na výlety.
Navštívili jsme skláøskou hu v Lenoøe,
rechly (krytý døevìný most) na Vltavì,
plavecký bazén ve Volarech, Boubínské
jezírko a nìkolik øopíkù v okolí Zátonì.
V úterý veèer napadl poprašek snìhu,
který nás inspiroval na noèní závody

v sáòkování. Aby ani lyže nezahálely,
využili jsme je do hry v chalupì - cílem
hry bylo obléknout svého èlena týmu
jako lyžaøe do co nejvíce obleèení v plné
lyžaøské výzbroji (lyže, pøeskáèe, helma,
brýle). Další oblíbené hry byly: Na
princeznu a draka, Kufr, Strouhání sýru
na èas a Asociace. Jelikož byla celá
chalupa naše, samy jsme si vaøili, øezali
døíví a topili v kotli, abychom mìli teplo
v chalupì. I pøes nepøíznivé poèasí se
tábor dìtem líbil a doufáme, že za rok
bude sníh a pojedeme zase.
Fanýs - František ápal
a Petøík - Petra Hušková
Rádi uvítáme mezi sebe nové èleny
(holky a kluky), kteøí by chtìli poznat
nové hry, kamarády a zažít dobrodružství v pøírodì a ve mìstì a jezdit na
tábory. Kluci (9 - 15 let) mají schùzky
v pondìlí 16.30 - 19 hodin ve skautské
osadì v Máchovì ulici. Více informací na
www.skaut-roztoky.wz.cz. Dìvèata (6 15 let) mají schùzky v úterý 16.30 18 hodin také v Máchovì ulici. Fotky
na www.73roztoky.rajce.idnes.cz,
e-mail: 73.roztoky@seznam.cz
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Zprávy ze sdružení Roztoè
Rekonstrukce
nových prostor v
Havlíèkovì ulici
První bøeznový
pracovní víkend
zcela promìnil dlouho opuštìný
a neutìšený prostor, který mìsto
Roztoky poskytlo našemu sdružení
k využívání pro zájmovou èinnost dìtí
a dospìlých. Na dvacet dobrovolníkù se
ujalo nelehké a špinavé práce na
bourání a vyklízení všeho nepotøebného, takže nyní je prostor pøipraven
k odborné rekonstrukci stavební firmou.
Budova má již novì osazená okna
a další práce budou pokraèovat jakmile
obdržíme pøislíbenou dotaci. Mockrát
dìkujeme všem vám, kteøí jste svou
dobrovolnou prací výraznì pøispìli
k úpravì tohoto prostoru, kde
bychom rádi po dokonèení rekonstrukce otevøeli ateliér výtvarné a
øemeslné tvorby pro dìti i dospìlé
spojený s informaèním centrem.

Hrátky s flétnièkou novì v Žalovské
školce
Na základì iniciativy rodièù dìtí
docházejících do žalovské školky jsme
vyjednávali s paní øeditelkou Váòovou

možnost otevøení hudebního kroužku
pro dìti pøímo ve školce. V bøeznu byl
kroužek zahájen, jeho budoucnost však
záleží na vùli ke vzájemné spolupráci
obou stran.

foto: Josef Mirovský

foto: Josef Mirovský
Jaký byl Taneèní podveèer?

foto: Jitka Tichá

Stovka návštìvníkù se pøišla v pátek 16. bøezna do
žalovské tìlocvièny podívat na taneèní choreografie dìtí
z kroužkù Zuzany Smugalové a Jitky Štecové. Ladností
a umìním dìtí urèitì nebyli zklamáni, i když pùvodní
program byl zkrácen o pøedstavení hostù, kteøí
nedorazili. Dìkujeme obìma lektorkám i dìtem za
krásnou chvíli a vzácný èas, který pøípravì tohoto
podveèera vìnovaly.
za sdružení Roztoè
Dita Votavová
Více informací o našich aktivitách najdete na
www.roztoc.cz, tel./zázn.:23391 0014,

foto: Jitka Tichá

e-mail:roztoc@roztoc.cz, a na plakátovacích
plochách mìsta.
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Z èinnosti Sboru dobrovolných hasièù
V uplynulém
období roztoètí
dobrovolní hasièi
z a s a h o v a l i
spoleènì s HZS
støedoèeského
kraje u tøech pøípadù.
Jednou se jednalo o planý poplach
a jednotka byla odvolána již bìhem jízdy
k pøípadu.
Podruhé 7. 3. 07 šlo o pøevrácenou
cisternu s naftou v obci Èerný Vùl, ze
které uniklo vìtší množství pøepravované látky (nafty) do Únìtického potoka.
Nejprve k tomuto pøípadu dojela
profesionální jednotka a to do 11 minut
po nahlášení na HS Roztoky. Po pøíjezdu
bylo zjištìno, že pøevážná vìtšina nafty
z cisterny již vytekla a proto se profesionálové soustøedili na zbránìní šíøení
zamoøení naftou v Únìtickém potoce a
zavolali o posily. Mimo jiné byla povolána
i naše jednotka. Nejvìtší množství nafty
se zachytilo již v Èerném Volu, ale èást
nafty, bohužel, unikla po proudu potoka.
Po našem dojezdu jsme spoleènì
s profesionály na potoce (až ke
Spálenému mlýnu) instalovali na
nìkolika místech norné stìny, naftu
zasypávali sorbentem a postupnì
sbírali. V Roztokách pak byla norná
stìna pøi ústí Únìtického potoka do
Vltavy položena jen preventivnì. Pro náš
sbor trval zásah od 16:30 až do následu-

jícího rána (cca15 hodin služby). Další
likvidaèní práce pøevzala specializovaná
firma. Touto nehodou mohou být v místì
havárie bohužel zasaženy i spodní vody.
Zatím poslední výjezd naší jednotky byl
11. 3. 07 do Noutonic, kde jsme zasahovali pøi menším požáru porostu (cca 80
m²) u vlakového nádraží, kde došlo ke
vznícení pøi nepovoleném pálení.
Vlastimil Drchota starosta SDH
(e.mail vlastik.dr@seznam.cz MT: 604
965 010) nebo pošt. schránka Odrazu:
nám. 5. kvìtna, Roztoky

Ilustraèní foto
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Fotbalové jaro
2007
Ve chvíli, kdy ètete tyto øádky už mají
roztoètí fotbalisté za sebou první zápasy
z porce jarních odvetných utkání. To jak
byli úspìšní se mùžete aktuálnì
dozvìdìt na webových stránkách
www.skroztoky.cz.
Zimní pøíprava neskonèila pro naše
„A mužstvo“ zrovna nejšastnìji. Známé
rèení o tom, že „do stejné øeky dvakrát
nevstoupíš“ bylo v zimní pøestávce
vyvráceno. Tak jako tomu bylo pøesnì
pøed rokem, pøišlo „áèko“ tìsnì pøed
startem soutìže o trenéra a v dobì
uzávìrky tohoto èísla Odrazu nebyl jeho
nástupce ještì znám. Dalším nepøíjemným faktem je, že se našim fotbalistùm
rozpadl kádr a to nejen díky zranìním.
Nejvìtší ztrátu utrpìlo mužstvo na postu
brankáøe. Míla Lyznyk se potýká
s dlouhodobým zranìním a Tomáš Válek
neprodloužil hostování a odešel do
Ïáblic. Pøípravu tak odchytal nadìjný
dorostenec Vojtìch Snopek, který je
však ještì pøíliš mladý na to, aby byl
oporou mezi tøemi tyèemi také
v soutìžních zápasech. Zda se otázka
golmana podaøí do zaèátku jarních odvet
vyøešit je v souèasné chvíli ve hvìzdách.
Ke zranìním se pøidala také špatná
docházka, takže zimní turnaj na Zlièínì
dohrávalo „áèko“ za podpory dorostencù

ŽIVOT V OBCI
a hráèù, kteøí již povìsili kopaèky na
høebík, a podle toho také vypadaly
výsledky. Až mistrovská utkání však
odpoví na otázku, zda byl zlièinský turnaj
pro roztocké fotbalisty pøínosem.
Také dorostenci pøišli v zimní pøestávce
o svoji oporu - Martina Korába. Ten
absolvoval témìø celou zimní pøípravu
s „áèkem“, ale jeho mateøský oddíl
Aritma Praha mu odmítl prodloužit
hostování a povolal ho zpìt do svých øad.
V dorostu tak na jaøe dostanou více
pøíležitosti ukázat svùj talent nìkteøí žáci.
Žákovská soutìž zaèíná až v kvìtnu
a roztoètí ji mají z podzimu velmi dobøe
rozehranou. Po delší dobì se mládežnický oddíl mùže ucházet o postup, takže
možnost nìkolika jedincù rozehrát se
v dorostu jistì uvítají i žákovští trenéøi.

Rovnìž pøípravka zaznamenala pøes
zimu oslabení. Talentovaný David Mibelli
byl uvolnìn na pùlroèní hostování do
Dukly Praha.
Vìøme, že všechny roztocké týmy se
s oslabeními vyrovnají stateènì a budou
svým soupeøùm více než vyrovnaným
protivníkem. K tomu budou potøebovat i
Vaši podporu a proto Vás na jaøe opìt
rádi pøivítáme na stadionu jako fanoušky
roztockého fotbalu.

12.05.07 17:00 hod.
SK Roztoky - ÈOS Sokol
Støedokluky
„dorost“
14.04.07 10:15 hod.
SK Roztoky - Sokol Holubice
05.05.07 10:15 hod.
SK Roztoky - Sokol Hostivice
19.05.07 10:15 hod.
SK Roztoky - AFK Libèice

Pøijïte nás povzbudit!!!

„žáci“

„A mužstvo“

06.05.07
10:00 hod.
SK Roztoky - Sokol Holubice

14.04.07 16:30 hod.
SK Roztoky - Sokol Dobrovíz
28.04.07 17:00 hod.
SK Roztoky - Všenorský SK

Zimní turnaj na Zlièínì - Gambrinus Cup 2007

20.05.07
10:00 hod.
SK Roztoky - Sokol Tuchomìøice

Koneèná tabulka turnaje

Pøípravná utkání dorostu

Fotohádanka
z 3-2007

svobodný (kol. 20 let), takže je pravdìpodobné, že i zde v Roztokách mohl být
hostem.

Jak tento název restaurace vznikl?

Když se Maxmilián dozvìdìl, že by se
mohl stát mexickým císaøem, zaèal o této
zemi shánìt co nejvíce informací.
1. bøezna 1862 však do mexického
pøístavu Veracruzu pøiplul generál Juan
Nepomuco Almonte, který oznámil
zøízení monarchie v Mexiku. V èele mìl
stát arcivévoda Ferdinand Maxmilián
Habsburský.

„Restaurace vznikla po roce 1850 a byla
pojmenována po arcivévodovi Ferdinandovi Maxmiliánovi Habsburském
(1832 - 1867), mladším bratru císaøe
Františka Josefa I.. V osmnácti letech
vyslal císaø František Josef I. svého
bratra Maxmiliána k rakouskému
námoønictvu. Za sídelní mìsto mu urèil
Terst. Maxmilián se svými kamarády
dùstojníky èasto navštìvoval terstské
nevìstince a tanèírny. Rozhodnì nežil
jako mnich. Byl mladý a v té dobì ještì

Maxmilián se tedy stal mexickým
císaøem, ale rozhodnì to nemìl
jednoduché. Proti nìmu stály napøíklad
Spojené státy americké, ale ty zatím
nemohly zasáhnout, protože byly
zamìstnány válkou Severu proti Jihu ve
vlastní zemi. A mimoto tu ještì byl Benito
Juáréz, který se proti monarchii snažil
bojovat všemi prostøedky. Maxmiliánova
manželka Charlotta byla nadšena, že se
stala mexickou císaøovnou. Její otec
Leopold Belgický už ménì. Dìlal si

Ètenáøi Odrazu se setkávali se jménem
restaurace a hotelu Maxmiliánka ve
spojení s poøádáním kulturních akcí, ale
i urèitì využili pøíjemného posezení
s obèerstvením pod korunami kaštanù
v letní zahradì pøi procházkách do
Tichého údolí.

veliké starosti a prosil ji, aby manželovi
jeho úmysl stát se mexickým císaøem
rozmluvila, protože Anglie jim byla
ochotna poskytnout pouze "morální
podporu", což ve skuteènosti neznamenalo vùbec nic. Ale Charlotta byla už
pevnì rozhodnuta a nikdo jí od toho
nemohl odvrátit. I Maxmiliánova matka
Žofie a švagrová císaøovna Sissi byly
proti. Ani oni je nepøesvìdèili… A jako by
chtìl osud ještì naposledy zasáhnout
a ušetøit Maxmiliána tragického konce…
Byly mu nabídnuty ještì dvì koruny.
Královská koruna øecká a polská.
Maxmilián je však obì odmítnul. Ještì
musel s bratrem Františkem Josefem
vyøešit jednu delikátní otázku. Maxmilián
se mìl vzdát všech následnických práv
na habsburský trùn. V Terstu se o tom
mezi bratry strhla bouølivá diskuse.
Nakonec Maxmilián souhlasil. 10. dubna
1864 pøijal Maxmilián mexickou
deputaci, od které se dozvìdìl, že pro to,
aby se on stal císaøem, bylo 74,76%
obyvatel. Maxmilián oznámil zrušení
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regentství generála Almonteho. Dne 12.
èervna 1864 se stal skuteèným
císaøem.
Odpùrci monarchie v èele s Benitem
Juárézem zaèali s Maxmiliánem bojovat.
Vyústilo to vlastnì v obèanskou válku. A
problém byl v tom, že císaøovy jednotky
na bojišti moc nevítìzily. Byl však po
vítìzném povstání republikánù popraven 19. èervna 1867, což mìlo znaènou
odezvu veøejnosti. (Pozn. zkráceno)

èeských komikù Vlasta Burian. Od
padesátých let se staly tradicí oslavy
I. máje na Maxmiliánce i nadále zde
pulzuje cestovní ruch, spoleèenský
a kulturní život.“
Konec Maxmiliánky? Aneb jak
pøicházíme o zajímavé objekty…
V souèasné dobì vlastní nemovitosti è.p.
123 i è.p. 124 s pøilehnou zahradou firma
WEENEN s.r.o., která sídlí na adrese
Panská 895/6, Praha 1.
Bohužel, budova Maxmiliánky s pøilehlým døevìným pavilónem býv. restaurace nebyla vyhlášena za nemovitou
kulturní památku jako je vedlejší vila è.p.
124, nebo min. kultury ÈR neakceptovalo pøedložený návrh.
Mnozí s Vás se jistì pozastavili nad po
nìkolik let zdevastovaným objektem,
který není ani žádným zpùsobem
zajištìn. Zøejmì místní stavební úøad,
jako orgán státní správy, nedokázal
pøimìt pøedchozího ani souèasného
vlastníka objektu k zajištìní. (Stavební
zák. è. 183/2006 Sb.). Kromì toho je již
požádáno o demolièní výmìr. Souhlas
vydal Krajský úøad, odbor životního
prostøedí.
Náhodnì jsem objevila jednu z nìkolika
zpracovaných studií - viz foto.
Takže, vážení pamìtníci Maxmiliánky,
rychle si ji prohlédnìte, protože
z pùvodního objektu v nejbližší dobì

Byl dán podnìt k názvu restaurace, jejíž
sláva ovlivnila postavení hotelové vily,
rozšíøení restauraèního zaøízení a v roce
1897 pøistavìní stylového døevìného,
dodnes zachovaného taneèního a
restauraèního pavilónu. Konaly se zde
a na pøilehlých loukách slavnosti, na
kterých kolem roku 1910 poprvé zaznìly
populární Hašlerovy písnì "V roztockých zahradách" a "V roztocké
tøešòové aleji". Po I. svìtové válce
slavnosti pokraèovaly a zvyšovala se
návštìvnost tìchto míst. Vedle hotelu
bylo v roce 1936 otevøeno koupalištì,
nad jehož branou bylo umístìno
pøiléhavé heslo: Slunce - vzduch voda, zdraví vám dodá.(Pozn. nyní
zarostlý rybníèek pøed Kolibou). Konaly
se sem zájezdy, vycházky, výlety i
táboøily tu oddíly prvních dìtských
organizací. Byl tu cíl rùzných sportovních
a turistických akcí.
Zajíždìlo sem
mnoho dalších veøejných a populárních
osobností. Na kole se tu objevoval i král
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nebude již nic k vidìní. Realitní kanceláø
bude nabízet atraktivní bytové domy
v blízkosti chránìného území Roztocký
háj Tiché údolí.
Renáta Koláøová

NOVÁ HÁDANKA - DUBEN

Nápovìda: Blízké okolí Roztok

ŽIVOT V OBCI

Štavnaté
muzikantské
odpoledne
pøipravilo 10. bøezna sdružení Roztoè
spolu s "Pøemyslovci", když pozvali do
roztockého zámku burgundský soubor
Mousse de Champagne. Ètyøi profesionálové z hudební a taneèní školy
v Puisaye oplatili roztockým a únìtickým
pøátelùm nedávnou návštìvu svého
regionu a pøivezli s sebou skvìlé
a skoèné rytmy... Zcela plná síò Zdenky
Braunerové mìla èemu tleskat!
Tomáš Novotný
foto: Josef Mirovský
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Stalo se pøed 100 lety!
Císaø a král v Praze
(a trochu i v Roztokách).
Jaro roku 1907 se pøíliš nevyznamenalo.
Po tuhé zimì nastalo chladné, deštivé
a vìtrné poèasí. Vzdor tomu postávaly
v nedìli 28. dubna hlouèky sváteènì
vyšòoøených obèanù u klecanského
pøívozu. V první øadì seøazena dítka
školou povinná, pod vedením øídícího
uèitele Nedvìda. Zraky všech se upíraly
na dýmající výletní parník Marie Valerie,
který právì elegantním obloukem
objíždìl roztocký ostrov, aby nastoupil
zpáteèní cestu ku Praze. Když parník
nejblíže míjel roztocký bøeh, ozvalo se
volání „vivat!“, dìti zaèaly mávat, muži
smekali klobouky a nejedna dáma
zamáèkla slzu. Na pøední palubì
v hlouèku uniformovaných postav se
zvedla ruka v bílé rukavici na pozdrav,
což vyvolalo vlnu jásotu. „To je on!, náš
císaø a král je tu s námi!“ Takto nìjak (èi
podobnì) se to mohlo pøed 100 lety
s velkou pravdìpodobností odehrát.

Zajímavou souvislostí návštìvy
(z dnešního pohledu) je to, že k ní
dochází nedlouho pøed volbami do
Øíšské rady….
V pondìlí 15. dubna 1907 o pùl deváté
ráno opustil císaø dvorním vlakem Vídeò
a ve ètvrt na pìt odpoledne pøijel do
Prahy. První uvítání se uskuteènilo na
nádraží v Tøeboni, dále v Táboøe, kde
zastihlo delegaci bídné, deštivé poèasí.
To v Benešovì, kde mocnáøe pøivítal
osobnì následník trùnu František
Ferdinand, se nebe již rozjasnilo.
Oficialita na benešovském nádraží však
nijak nerozjasnila chladné vztahy
staøièkého mocnáøe a jeho svéhlavého
synovce, pobývajícího na nedalekém
Konopišti.

V dubnu roku 1907 navštívil Prahu, a to
na celé dva týdny, císaø RakouskoUherské monarchie, František-Josef I.
Panovník sice poctil svou návštìvou
královské sídelní mìsto již po patnácté,
ale nikdy zde nepobýval tak dlouho. (Po
poslední návštìvì v roce 1901 ho
pražská veøejnost pøekøtila ponìkud
neuctivì na „starého Procházku“).
Návštìva panovníka byla událostí,
kterou tehdejší èeská politická reprezentace i veøejnost považovala za vìc
zásadního významu. Jak ovšem ukázaly
následující roky, zcela neoprávnìnì, ale
i v tom je kouzlo historie.
Èeští politikové, kteøí na jedné stranì již
netrpìlivì oèekávali brzké pøevzetí
panovnického žezla následníkem trùnu
Františkem Ferdinandem d´Este, se
pøedhánìli v projevech servilní loajality
vùèi staøièkému mocnáøi v domnìní, že
se nechá koneènì korunovat èeským
králem, a tím posílí pozici historických
èeských zemí v rámci monarchie. Tento
panovníkùv slib (1871) se nakonec nikdy
nenaplnil, stejnì jako nedošlo - ze
známých dùvodù - k nástupu Františka
Ferdinanda na rakouský trùn. Podívejme
se na tuto událost alespoò jako na
dobovou zajímavost, která lecos
napovídá o tehdejších pomìrech.
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Pøed témìø dokonèeným hlavním
pražským nádražím, které neslo
císaøovo jméno, byl postaven tzv. èestný
dvùr, urèený pro „uvítání damami,
zastupiteli Prahy i obcí sousedních
a venkovských, pøednosty státních
a zemských samosprávných orgánù, atd
…“. Jak dokládají dobové fotografie, celá
Praha byla vyzdobena, dá-li se to tak øíci,
nákladnými dekoracemi obrovských
rozmìrù, vèetnì velkého množství
sestav zelenì a kvìteny, gigantických
pilonù a monumentálních slavnostních
bran se skulpturami. Na celém vltavském nábøeží, od Rudolfina po Národní
divadlo bylo zøízeno slavnostní elektrické osvìtlení. Celé to velkolepé, pestrobarevné divadlo èeské loajality umocòo-

valy alegorické vozy, krojované prùvody
a delegace, jásající davy…
Program návštìvy témìø osmdesátiletého starce byl velmi nabitý a fyzicky
nároèný.
Ve støedu 17. dubna poklepal císaø na
koneèný kámen nového mostu pod
Letnou (dnes Èechùv most). Navštívil
též Akademii umìní v Bubenèi, kde se
pochvalnì vyjádøil k Myslbekovu
bronzovému pomníku knížete Václava,
urèeného na Václavské námìstí. Byl
také starostou obeznámen s návrhem
budoucího ideálního øešení prostoru na
Letné! (Co by asi starý mocnáø øekl
pozdìjšímu Stalinovu pomníku, èi
nejnovìji Kaplického Národní knihovnì?). Vojsko, pod velením nejvyššího
maršálka, si užilo své pøi velkolepé
slavnostní pøehlídce na dejvickém
cvièišti, která byla ovšem pro nepøízeò
poèasí (snìžilo, s teplotami kolem nuly)
o nìkolik dní odložena. Všude, kam
mocnáø, doprovázen èeským místodržitelem, vkroèil, a již to bylo na
Václavském námìstí, Královských
Vinohradech, Karlínì, Smíchovì èi
proletáøském Žižkovì, byly položeny na
zem rudé koberce. Na svahu Riegrových
sadù byla zasazena Lípa císaøská (kde
je jí dnes konec?). 24. dubna navštívil
Museum Království èeského, posléze na
Vinohradech nejen chrám sv. Ludmily,
ale i nové Vinohradské divadlo a školu
Na Smetance, shlédl nový vyšehradský
tunel, Chemický ústav èeské university
na Slupi a Nìmecký fysiologický ústav.
Bez zajímavosti není ani to, že císaø
navštívil i vojenské zásobovací skladištì
s pekárnou v Dejvicích u Prašného
mostu (fungovala ještì pomìrnì
nedávno) a pro roztocké pak to, že nedìli
si ukrátil vyjížïkou parníkem Marie
Valerie z karlínského pøístavu po
„kanalizované“ Vltavì ke klecanskému
pøívozu a zpìt.
V pondìlí 29. 4. o osmé hodinì ranní
opustil panovník Hradèany a o polednách pak pùdu Království èeského.
„Malá Strana zesmutnìla, Praha
osiøela“, psal tisk. Na závìr návštìvy
vydal císaø deklaraci, v níž vyjádøil nadìji
v lepší vztahy a v usmíøení mezi Èechy
a Nìmci. Èeští Nìmci (na pokyn
z nejvyšších vídeòských míst) upustili od
zámìru pøedložit panovníkovi žádost
o rozdìlení Èeského království
podle jazykových hranic (oddìlení
DeutschBoehmen). Dobový tisk uvádí:

ŽIVOT V OBCI
„Kolik by mohli vykonati oba národové,
tak vysoce kulturní, kdyby ruka,
k poctivému smíru nabízená, byla také
poctivì pøijata? Kolik národní energie na
obou stranách pohltil jen za posledních
30 let ten národnostní souboj soupeøù
rovnocenných. Smír však mùže být jen
pouze mezi sobì rovnými, smír jaký nám
nabízí soupeø jen proto, aby si zachoval
zdání silnìjšího - je ponížením“.
Zajímavý postøeh, není-li pravda?
Stanislav Boloòský
Foto: František Josef. I.
- repro z dobového tisku

Jak správnì
tøídit odpad
Když èlovìk vyhazuje PET lahve nebo
papír do barevného kontajneru, èasto
se ptá, co se s tìmi vìcmi dále dìje.
Skeptici øíkají, že se všechny kontajnery
sesypou dohromady na jedno auto a
vyvezou se na skládku. Doufám, že
tento èlánek váš pohled na tøídìní
odpadu zmìní.
Ve vìtšinì obcí jsou instalovány
kontajnery na papír, plast, sklo a novì
také na nápojové kartony.
Do modrých kontajnerù, urèených pro
sbìr papíru patøí: noviny, èasopisy,
papírové obaly, lepenka, karton,
katalogy, sešity, knihy, kanceláøský
papír, obálky.
Co se odkládat nesmí: zneèištìný papír,
použité pleny, obvazy, voskovaný papír,
kopíráky, dehtový papír. V kontajnerech
musí skonèit papír èistý, nikdy ne
mokrý, mastný nebo od bláta.
Kontajnery se vìtšinou vyvážejí 1x za
14 dní. Sebraný papír se následnì
dotøiïuje, buï na tøídící lince nebo
ruènì. Každá z vytøídìných složek se
zpracovává jinak a svozová firma ji
prodává jako surovinu rùzným
zpracovatelùm. V praxi lze vytøídit až 23
druhù papíru. Èím má vytøídìný odpad
ménì nežádoucích pøímìsí a je lépe
dotøídìn na jednotlivé složky, tím je
kvalitnìjší a dá se lépe prodat. Z tohoto
prodeje se financuje odpadové
hospodáøství v obci. Èím lépe obèané
tøídí, tím mají nižší poplatky za odpady.

Papír se lisuje do balíkù a expeduje do
papíren. Nejèastìji se ze starého papíru
vyrábí lepenka, papírové obaly, sešity,
toaletní a novinový papír... Recyklace
papíru je omezená, mùže se recyklovat
asi 5x až 7x, poté je papírové vlákno
natolik krátké a nekvalitní, že se
nezachytí na papírenských sítech a
odtéká spolu s odpadní vodou do
èistírny.
Kontajnery na plasty jsou žluté barvy a
patøí do nich: sešlápnuté a èisté lahve
od nápojù (sešlápnutím se ušetøí místo
asi 3x), lahvièky od kosmetiky, èisté
folie, plastové výrobky, kelímky od
potravin apod. Do kontajnerù rozhodnì
nepatøí plasty zneèištìné chemikáliemi,
oleji, nebo blátem, novodurové trubky,
linolea a jiné výrobky z PVC. I plasty se
dotøiïují na dotøiïovací lince. Ze smìsi
plastù putujících na pásu se ruènì
vybírají PET lahve, folie a pìnový
polystyren, které mají speciální
samostatné zpracování. Pracovníci
z pásu vyhazují i neèistoty, které do
plastù nepatøí. Dotøídìné druhy plastù
vèetnì zbylé smìsi plastových odpadù
se lisují do balíkù a odváží ke zpracování na recyklaèní linky. Z PET lahví
se vyrábìjí vlákna, která se používají
jako výplnì zimních bund a spacákù
nebo se pøidávají do tzv. zátìžových
kobercù. Z fólií (sáèkù a tašek) se opìt
vyrábìjí fólie a rùzné pytle, napø. na
odpady. Pìnový polystyren slouží
k výrobì speciálních cihel. Ze smìsi
plastù lze vyrábìt odpadkové koše,
zahradní nábytek, zatravòovací dlažbu,
protihlukové stìny u dálnic apod.
Na tøídìní skla se používá buï
kontajner zelené barvy a to pro smíšené
sklo, ale mùžeme se setkat i s kontajnery bílými na èiré sklo. Do kontajneru
lze odkládat veškeré obalové sklo
(lahve a sklenice) a tabulové sklo. Pro
další zpracování je velmi vhodné, aby
sklo v nádobì bylo co nejménì rozbité.
Do kontajneru se nesmí ukládat
drátosklo (bezpeènostní sklo s drátìnou sítí), autoskla, keramika a porcelán.
Ideální je, pokud se lahve zbaví
kovových uzávìrù. Svozové firmy sklo
dále netøídí, pouze z nìj vybírají
nejvìtší neèistoty. Poté støepy putují na
speciální automatickou linku, kde vše
tøídí poèítaè a zajistí èistotu vytøídìného

skla. Barevné nebo èiré sklo se odváží
ke zpracování do skláren. Z vytøídìného
skla se vyrábìjí opìt sklenìné výrobky.
Recyklací skla se dá ušetøit pøes 90 %
energie než pøi výrobì z pøírodních
zdrojù, velké množství pískù, živce
a dalších nerostù, jejichž tìžba hyzdí
krajinu.
Do oranžových kontajnerù se vhazují
nápojové kartóny (krabice na nápoje).
Jsou tvoøeny dvìma nebo tøemi druhy
materiálù, pøièemž hlavní souèástí je
vysoce kvalitní papír, pøes 70%
hmotnosti obalu. Pro svùj obsah vysoce
kvalitního papíru je vyhledáván
papírnami jako zdroj cenné suroviny.
Nápojový karton se proto zpracovává
stejnì jako sbìrový papír, rozvlákòuje
se. Zbytky hliníku a polyethylenu lze
využít pøímo v papírnì pøi výrobì páry
nebo pro ohøev vody èi dále zpracovat
na palety apod. Také je možné
zpracování na speciální lince, kde se
nápojové kartony rozdrtí a dr se za
tepla lisuje do desek, které je možné
použít napø. jako stavební izolace. V ÈR
se zpracováním nápojových kartónù
zabývají dvì papírny, proto se ještì
nápojový kartón nesbírá ve všech
obcích.
Zbytky papíru, plastù i nápojových
kartonù, které již nejdou dále zpracovat,
se stále èastìji využívají pro výrobu
alternativního paliva pro cementárny.
Co se stane, když se do nìkteré
vytøídìné komodity dostane, co tam
nepatøí? Jednoduše øeèeno: celá ta
práce i vynaložené peníze pøijdou
vniveè. Odpad je surovina - prodává se
dále zpracovatelùm, kteøí z ní vyrábìjí
nové výrobky. Kupující celkem logicky
požadují, aby byla surovina co
nejkvalitnìjší. Nežádoucí pøímìsi však
mohou odpad jako surovinu zcela
znehodnotit. A proto možná nìkdy
vidíte, jak popeláøi vysypávají kontajner
s plasty mezi smìsný odpad: staèí
jeden koš z kuchynì, se kterým byl
kdosi líný popojít pár metrù - a z plastù
už není surovina, ale odpad dobrý leda
tak na skládku.
Michaela Korábová
v èlánku byly použity materiály
Støedoèeského kraje
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INZERCE

PODÌKOVÁNÍ
Mìstskému úøadu a paní starostce za
pøání k jubileu podìkovali:
Vìra Palasová, Jiøí Najman,
V. Koudelková, P. Odsoudil, Marie
Plašilová, Rudolf Pošta Miroslav
Doudola, Miroslav Houser, Blanka
Jedlièková, Vìra Hostková, Oldøich
Häusler, Pavel Lyar, Bedøich Sedlák,
Libuše Lžíèaøová, Eva Cihláøová, Marta
Javùrková, František Hùla, Božena
Férová, Miloslava Kašparová, Kvìtuše
Ryanová, Zdeòka Procházková, Marie
K m o c h o v á , A n e ž k a To m i š k o v á ,
Z. Hradil, Petra Lukanièová

INZERCE

Prodám zbytek nepoužitých cihlových
blokù Porotherm, 25x24x40, cca 500
ks, v Roztokách. Tel: 603 855 233
Prodám Wifi kartu: PCI Card Wifi 11g,
používanou cca 4 mìsíce. Pùvodní
cena 1.000,-Kè nyní: 700,-Kè.
Tel: 728 456 701
Prodám plnì funkèní kompletní PC
sestavu vhodnou pro internet, kanceláøské i domácí práce a filmy. Sestava
obsahuje: PC (733MHz, 15GB HDD,
128MB RAM, 16MB grafika), monitor
17" AOC, klávesnice, myš. Cena
2.000,-Kè. Tel: 608 964 931

Koupím domek nebo pozemek
v Roztokách, Žalovì a okolí.
Tel: 739 080 142

Prodám rostlinu Blahoèet ztepilý,
známý také pod názvem Araukárie. Je
to pokojový stromek vhodný do haly èi
zimní zahrady, velmi hustì rozvìtvený,
perfektní stav, stáøí cca 18 let. Výška
1,90m, šíøka 1,5m. Cena 2.000,-Kè.
Zájemci mohu po dohodì zaslat
mailem fotografie. Tel: 724 366 089

Koupím byt v Roztokách v osobním
vlastnictví. Telefonujte veèer:
220 910 173

Prodám dìtské celoodpružené horské
kolo na 4 - 8 let. Cena dohodou.
Tel: 724 181 721

Koupíme 3+1, 3kk v Roztokách.
Novostavba i k rekonstrukci.
Prosím nabídnìte. Tel: 607 916 272,
604 728 666

Prodám 5 let starý pracovní stùl
77/120/60, 5 šuplíkù, lamino. Cena
dohodou. Tel 775 950 246

Koupím zahrádku na chatku (možno
i v kolonii) v Roztokách nebo Žalovì.
Tel: 603 705 944

Koupíme stavební parcelu
v Roztokách u Prahy s minimální
výmìrou 800 m2, nebo dùm
k rekonstrukci. Cena dohodou.
Tel: 723 683 331
Koupím starší dìtskou postýlku,
nejlépe se stahovací boènicí. Levnì,
spìchá! Tel: 728 456 701
Koupím byt o velikosti 1+1, 2+kk nebo
2+1 v Roztokách. Cena dohodou.
Spìchá! Tel: 724 132 075
Prodám v Libèicích uzavøený areál
vhodný k bydlení i podnikání 2 velké
haly + dùm s pozemkem za cenu
4.500.000,- Kè. Tel: 736 674 553
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Prodám pozemek s chatkou v
Roztokách 2905m2, cena za m2 èiní
2138,-Kè. Tel: 731 502 333

Prodám levnì starší dámské lyže
Atomic 175 cm s vázáním Rossignol
za 200,-Kè a dìtské lyže 140 cm
s bezpeènostním vázáním za 150,-Kè.
Tel: 721 420 772
Prodám nové èerpadlo zn. Sigma typ
-25-SVA, KW 1,26. Souèást dom.
vodárny. Cena 2.000,-Kè. Dohoda jistá.
Tel: 721 287 330
Prodám byt 3+1 s lodžií 66m2
v družst. vlastnictví v Libèièích
nad Vltavou. Cena 1.250.000,-Kè.
Tel: 736 168 643
Nabízím k pronájmu byt 1+kk/B,
Roztoky u Prahy (Praha-západ),
v novostavbì, I. patro, ul. Felklova,
kompletnì zaøízený, cena vè. poplatkù
9.000,-Kè. Tel: 777 991 110,
dn@seznam.cz
Nabízím pronájem bytu 2+kk
o velikosti 64m2 v Roztokách
v novostavbì na Tyršovì námìstí.
Nájemné je 10.000,-Kè + poplatky
(4.000,-Kè). Souèástí je garážové stání,
sklep, kuchyòská linka se spotøebièi,
praèka. Tel: 724 284 353
Pronajmu byt 1+1 (42 m2) v rodinném
domku v Roztokách pro 1-2 osoby,
nekuøáky. Samostatný vchod, èásteènì
vybaven. Cena 7.000,-Kè vèetnì
spotøeby. Tel: 604 441 111

Prodám drtiè vìtvièek do Ø 3 cm, zn.
„ALKO 1400“, vè. náhradních nožù.
Cena 2.500,- Kè (pùvodnì 4.900,- Kè).
Tel: 604 981 004 (volejte veèer)

Pronajmu útulný, zaøízený byteèek
1 + kk, plocha s pøísluš. 36m2 + balkon
5m2, v zánovním domì v Roztokách za
6.700 Kè/mìsíc + poplatky. Pøi rychlém
jednání možná sleva.

Prodám Keramzit - granule velikosti 1
až 2,5 cm, vhodný jako isolaèní zásyp
ve stavebnictví nebo v zahradnictví.
Množství cca 4 m3. Cena pøi celkovém
odbìru 750,-Kè/m3. Lze odebrat i
menší množství. Tel: 604 981 004
(volejte veèer)

jirka-hodek@volny.cz

Prodám dívèí horské kolo zn. Amulet,
též možno i pro chlapce. Cena 1.000,Kè. Tel: 607 700 633

TJ Sokol Roztoky nabízí k pronájmu
èást sokolovny (po bývalé drogerii).
Nabídky zasílejte do 25.4.2007 na
adresu: TJ Sokol, Tyršovo nám. 480,
Roztoky, 252 63. E.mail: r.kolarova@centrum.cz. Nabídka musí obsahovat
návrh na využívání tìchto prostor
a pøedpokládanou cenu pronájmu.

INZERCE
Bližší informace ing. J. Prokeš na tel:
723 154 464

Daruji starší praèku Tatramat (úzkou,
s otvíráním nahoøe). Tel: 737 169 031

Pronajmu byt 2+1 ve vile v tiché ulici
v horní èásti Roztok pro 2 osoby tuzemce na 1 rok i déle, kompletnì
vybavený a zaøízený, parkování na
zahradì, MHD 3 min. Cena 8.000,-Kè
+ poplatky. Tel: 737 169 031

Daruji psa - Americký Pitbul s P.P.,
stáøí 6 let. Tel: 724 219 113

Od 1.4.2007 pronajmu v R.D.
suterénní garsoniéru, cca 32 m2.
Samostatný vchod, nutno vidìt.
Tel: 604 921 990
Slušný pán stø. vìku hledá v lokalitì
Roztoky byt 1+1 (garsonieru). Tel: 774
911 625
Dám zdarma za odvoz funkèní
lednièku Calex. Dále prodám závodní
kolo postavené na míru a levnì
pøenechám lyže. Tel: 602 268 096

TJ Sokol Roztoky pøijme správce
sportovního areálu (Tyršovo nám.).
Pracovní pomìr: Dohoda o pracovní
èinnosti v rozsahu max. 4 hod. dennì
(ustanovení § 232 a násl. zákoníku
práce). Požadujeme: fyzickou zdatnost,
bezúhonnost, smysl pro poøádek a
kladný vztah ke sportovnímu areálu.
Zodpovìdnost. Práce vhodná i pro
dùchodce. Nástup možný ihned nebo
po domluvì s ing. J. Prokešem.
Tel: 723 154 464
Prodejna kvìtin a chovatelských potøeb
pøijme prodavaèku. Tel: 724 375 280
Kdo vykope pøíkop pro položení
kanalizace, cca 6 metrù?
Tel: 602 268 096

Hledám uèitele/uèitelku na soukromé
hodiny výuky hry na kytaru. Pracuji do
18:00 a obèas cestuji, tudíž se potøebuji
domluvit flexibilnì a na veèerním
termínu. Dojedu za Vámi, mùže být
v Roztokách nebo okolí.
Tel: 602 376 717
Výuka angliètiny a francouzštiny pro
dìti. Tel: 732 814 809
Douèování / výuka anglického jazyka
pro žáky 2. - 9. tøíd. Tel: 731 226 176
Súkromne douèím AJ, 200,-Kè/hod.,
zaèiatoèníci aj pokroèilí, vek nerozhoduje. Mám maturitu a dva ukonèené
semestre (uèim sa 15 rokov). V pøípade
záujmu Tel: 774 179 637
Dne 2.3.2007 jsem ztratila èernou
dámskou penìženku na cestì od
prùchodu vedle vinotéky na námìstí do
lékárny. Prosím poctivého nálezce o
vrácení. Dìkuji moc! Tel: 607 864 125
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Informace o jednání rady mìsta dne 12. 3. 2007
Na zaèátek zasedání si rada mìsta
vyžádala zpracování pøehledu pojistných smluv mìsta ve smyslu
odpovìdnosti za škodu. Následovala
informace o nabídce na poøízení
rádiového systému pro roztockou
mìstskou policii. Rozhodnutí o poøízení
odložila rada o týden, jelikož chtìla být
ubezpeèena o dostateèném pokrytí
Roztok a okolí, kde mìstská policie
operuje.
Poté jednání mìstské rady navštívila
øeditelka základní školy, paní Barešová.
Seznámila radní o aktuální situaci
v základní škole a o stavu øešení
stížností rodièù na systém a kvalitu
výuky v nìkterých tøídách. Zároveò
vysvìtlovala radním pozici školníka a
informovala o aktuálnì probíhající
opravì sekaèky na trávu.

O nìkolik bodù pozdìji se na jednací
stùl dostala žádost dvou spoleèností o
odkup pozemku v živnostenské
(prùmyslové) zónì v Žalovì. Po støednì
dlouhé diskusi se vìtšinou hlasù
rada mìsta rozhodla doporuèit
zastupitelstvu odprodej spoleènosti
POHL.
Hned v následujícím bodì schválili
radní pøedložené technické zadání pro
výbìr dodavatele nových internetových
stránek mìsta. Vyhodnocení poptávkového øízení by mìlo probìhnout
v prùbìhu dubna a již v první polovinì
tohoto roku by se mìsto mohlo doèkat
nových internetových stránek, které
budou mít za cíl kvalitnìji informovat
obèany.

'žalovským zemníkem'. Radní tìsnì
schválili doporuèení stavebnímu úøadu
provedení geofyzikálního nedestruktivního mìøení na rekultivovaných
pozemcích na náklad spoleènosti IVA
Roztoky.
Následným opìt tìsným schválením
rada mìsta doporuèila firmì IVA jednat
ohlednì onoho mìøení pøímo s majitelkou pozemku.
K závìru již rada vzala na vìdomí
rozdìlení grantù a dotací pro zájmové
organizace pro rok 2007 a kalkulaci
nákladù na zpracování a vydání
publikace o Roztokách. Na úplný závìr
neschválila rada mìsta výjimku ze
stavební uzávìry pro pozemek v oblasti
Tichého údolí.

V závìsu tohoto nestavebního tématu
se rada mìsta opìt zabývala

M. Urx

Informace o jednání rady mìsta dne 19. 3. 2007
Na svém jednání 19. 3. 2007 nejprve
radní vyslechli zprávu tajemníka
mìsta pana Schulze o uzavøených
pojistných smlouvách a o jejich
rozsahu. Následovalo schválení
uzavøení smlouvy o dílo na redakèní
práce spojené s výrobou èasopisu
Odraz. Rozhodnutí padlo na základì
doporuèení výbìrové komise k tomuto
úèelu vytvoøené. Následnì schválila
rada také odmìnu za zpracování
grafického manuálu pro obálku
Odrazu.
Poté následovalo po pøedložení
výsledku mìøení schválení poøízení
radiového systému pro mìstskou policii.
V dalším bodì schválila rada mìsta
vypsání poptávkového øízení na
Integrovaný plán rozvoje mìsta spolu
s dopracováním Strategického plánu
rozvoje mìsta. Spolu s tím odsouhlasila
zámìr vypracování Realizaèního plánu,
který by obsahoval konkrétní projekty
vèetnì návrhu na jejich financování.
Všechny tyto plánky jsou nezbytnou, ne
však postaèující, podmínkou pro
získávání dotací z EU.
Následnì rada mìsta souhlasila se
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zámìrem zapojení Roztok do
dobrovolného svazku obcí Údolí Vltavy.
Doporuèila tedy zastupitelstvu vstup do
tohoto DSO schválit.
Další èást jednání byl celý blok
informací ze stavební komise. Mimo
nevydání výjimky ze stavební uzávìry
pro pozemek v Tichém údolí (jiný, než o
týden døíve) také schválila novou
tajemnici stavební komise. Rada také
uložila odboru
SRM zajistit
smluvnì, že
pøed uvedením
objektu Tesco
Stores do
provozu, bude
zrealizováno
celé dopravní
øešení na
Lidické ulici.
Na závìr rada
mìsta uložila
starostce
odpovìdìt
manželùm
Wantockovým,
kteøí jsou

spolumajitelé vily Amálky (bývalá DPS
v Ti c h é m ú d o l í ) , ž e m ì s t o j e
ochotno jednat o prodeji ideální
poloviny nemovitosti za tržní cenu
stanovenou znaleckým posudkem.
Nabídka manželù Wantockových
byla totiž pro radní neakceptovatelnì
nízká.
M. Urx
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Jak na studny
Spoluobèané pøicházejí s dotazy jak je to
s povolením k odbìru vody ze studní.

CO MÁ OBSAHOVAT SAMOTNÁ
ŽÁDOST A CO JE JEJÍ SOUÈÁSTÍ?

katastrální mapa území, jehož se
povolení týká, vèetnì zakreslení studny.

Tak tedy, povolení k odbìru vody
potøebují všichni, kdo mají studnu a
èerpají z ní vodu (by jen obèas a na
zalévání zahrady).

O povolení je tøeba požádat do konce
roku 2007.

V pøípadì, že majitelé studnì nedohledají pøíslušnou dokumentaci, pøiloží
k žádosti zjednodušenou dokumentaci,
tzv. pasport stavby, který obsahuje:

!

Fyzické osoby, které èerpají vodu ze
studnì pro vlastní potøebu a povolení
nakládání s vodami již vlastní - jejich
povolení zùstává v platnosti. Žádné
povolení nepotøebují majitelé studní,
které byly vybudované do 1. 1. 1955
a ti, kdo vodu ze studnì neèerpají
(studnu nepoužívají).

!

Podnikatelé, kteøí využívají vodu pøi
podnikaní a povolení již vlastní, si
musí zažádat o prodloužení, a to do
1. èervence 2007. Žádosti se
podávají na MÚ Èernošice, ul.
Podskalská 19, Praha 2. Pokud však
povolení bylo vydáno po 1. 1. 2002 zùstává v platnosti.

Žádost obsahuje: jméno a pøíjmení;
adresu trvalého bydlištì; datum
narození; telefon; úèel užití (napø.
zásobování rodinného domu, rekreaèního objektu, pitnou vodou; závlaha
zahrady); název obce; katastrální území;
parcelní èíslo; typ odbìrného objektu kopaná studna nebo vrt; údaje o
množství vod, se kterými je nakládáno
(tyto údaje jsou zahrnuty v hydrogeologickém posudku); doba, na kterou je
nakládání s vodami žádáno (po dobu
trvání vodního díla); seznam úèastníkù
vodoprávního øízení (majitelé sousedních parcel); podpis(y) žadatele(ù).
Pøílohy k žádosti: platné stavební
povolení ke studni, kolaudaèní rozhodnutí, hydrogeologický posudek,

údaje o úèelu a místu studny, parcelní
èíslo pozemku, na kterém je studna
vybudovaná, rok dokonèení stavby,
situaèní výkres v mìøítku katastrální
mapy se zakreslením polohy studny a
všech staveb do vzdálenosti 40m od
studny, technický popis studny (vrtaná,
kopaná, prùmìr, hloubka, výška hladiny,
zpùsob èerpání vody)
Formuláø je k dispozici:
na stránkách www.roztoky.cz - radnice,
užiteèné formuláøe - životní prostøedí žádost o povolení nakládání s vodami
nebo k vyzvednutí na MÚ Roztoky OŽP.
Více informací naleznete na www.zanikpovoleni.cz
Radka Reváková OŽP

Granty a dotace
Pro rok 2007 pøiznalo zastupitelstvo
spolkùm a poøadatelùm kulturních akcí
grantové a dotaèní prostøedky ve výši
1 020 000 Kè.
Dlužno napsat, že tomuto rozhodnutí
pøedcházelo moøe debat, rozprav a že
v kulturní komisi, která pro orgány mìsta
podklady pøipravuje, se rozproudila živá
a leckdy ostrá debata o tom, jak a koho
podporovat.
Osobnì jsem pøesvìdèen, že osvìdèená
a cca sedm rokù fungující kontinuální
podpora spolkù (tzv. dotace), na návrh
kolegy Kantora cca pøed 5 lety doplnìná
o podporu kulturních podnikù poøádaných spolky i jednotlivými spoluobèany
(tzv. granty), je vyvážená, potøebná
a nejvýše vhodná.
Obdobný názor mìlo zøejmì i 14 kolegù
zastupitelù, kteøí zvedli pro navrženou
èástku ruku na únorovém jednání
zastupitelstva.
Pro spolky i poøadatele hudebních,
divadelních aj. podnikù by samozøejmì
byla vítána èástka podstatnì vyšší rozdìlovaných 1 020 000 Kè je témìø
pøesnì polovina toho, oè všichni

dohromady žádali. Pøesto jde o podporu
velmi slušnou, kterou zastupitelstvo
obce dává na vìdomí, že mu na tomto
úseku roztockého života záleží a že si ho
považuje.
Zastupitelé umožnili kontinuální podporu
napø. Sokolu, nejvìtší neziskové
organizaci mìsta, Roztoèi, který mu
v poètu èlenù a poøádaných akcí tìsnì
šlape na paty, podpory se doèkají
fotbalisté, Rožálek, Kvítko, skauti,
tomíci, obèané postižení civilizaèními
chorobami nebo tøeba mladí bikeøi.
Uspokojeni budou všichni žadatelé, kteøí
odevzdali podklady vèas a v náležité
kvalitì. O výši dotací je již vyrozumìl
mìstský úøad.
Všechny peníze jsou zúètovatelné
finanènímu odboru radnice, kontrolu
správnosti vyúètování provádí každoroènì finanèní nebo kontrolní výbor.
Roztoètí a žalovští obèané se mohou
tìšit na tak ušlechtilé poèiny,jakými jsou
koncerty na zámku èi besedy s cestovateli, spolupracovníky National Geografic
(první, zejména ve své filmové èásti
bezvadná beseda s cestovatelem

Švaøíèkem už v paláci Academic v režii
Roztoèe probìhla), sdružení Mìsto pro
život do naší obce hodlá "pøivézt"
Spirituál kvintet, veèer poezie a hudby
plánuje Václav Pavlík, s akcemi pro dìti
pøijde Rožálek. Nebude chybìt ani
populární Rozkøik, též z mìstských
prostøedkù podpoøený.
Grantové prostøedky na druhé pololetí se
budou rozdìlovat v létì, žádosti je tøeba
podat do konce kvìtna na pøíslušných
formuláøích.
Zastupitelstvo dalo zelenou pokraèování
práce na publikaci o Roztokách, nìkolik
desítek tisíc se našlo i na nezbytné
opravy nauèné stezky a mobiliáøe na
Levém Hradci a na prùvodcovskou
službu v kostele sv. Klimenta.
Dìkuji všem kolegùm, kteøí k této
problematice pøistupují vìcnì a
s vìdomím, že kulturu a spolky v obci je
potøeba podporovat, nikoliv øídit. Zvláštní
dík za korektní komunikaci vysílám
k nové šéfové finanèního výboru paní
Jiøinì Roškotové.
Tomáš Novotný
pøedseda kulturní komise
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Zasedání zastupitelstva dne 28. 3. 2007
Po poèáteèním zvolení mandátové
komise, návrhové komise a ovìøovatelù
zápisu se zastupitelé rozhodli udìlat
nìkolik zmìn programu jednání.
Doplnìn byl o podìkování delegace ze
Zdic, informaci o získání dotace od ÈSL
a informaci o divadelním pøedstavení,
které se konalo dne 25. 3. 2007. Na
žádost pana Landy byl následnì
doplnìn program o informaci o úèasti
mìsta v dražbì pozemkù na Tyršovì
námìstí (jedná se o komunikaci a èást
parku). A na závìr zastupitelé schválili
pøesun bodù týkajících se zveøejòování
zvukového záznamu k zaèátku jednání
za bod týkající se vzniku nového DSO.
Po kontrole zápisu z minulého jednání
a kontrole usnesení byli zastupitelé
informováni panem Štìpkou
(místostarostou Libèic) o dùvodech
a cílech vzniku DSO Údolí Vltavy. Po
krátké diskusi se zastupitelé vcelku
jednomyslnì rozhodli vznik spolku
podpoøit a zároveò posvìtili i úèast
Roztok. Zastupovat mìsto bude paní
Olga Vavøínová jako starostka.
Následovaly již zmínìné body týkající
se zveøejòování zvukového záznamu.
Jako o prvním se jednak o návrhu pana
Urxe na zveøejòování záznamù
(poèínaje pøíštím zasedáním)
v elektronické podobì na internetových
stránkách. Nejprve se hlasovalo
o protinávrhu, který navrhoval
zveøejnìní zvukových záznamù již od
prvního jednání zastupitelstva v novém
složení po podzimních volbách. Ten
však podpoøilo pouze šest zastupitelù.
Nakonec tedy tøinácti hlasy prošel
pùvodní návrh a od pøíštího,
dubnového, zastupitelstva bude
zvukový záznam umístìn na
internetových stránkách mìsta.
Zároveò se na návrh pana Landy upravil
jednací øád tak, že archivovány budou
záznamy 10 let a zveøejòovány na
internetových stránkách 1 rok.
Následující bod se týkal upøesnìní
pravidel pro poskytnutí zvukového
záznamu zastupitelùm a veøejnosti.
Kdokoliv si tedy podle schváleného
usnesení bude moci záznam na

28

mìstské úøadì poslechnout a poøídit si
z nìj poznámky.
Další bod se týkal mìstské policie.
Zastupitelé nejdøíve vzali na vìdomí
zprávu o èinnosti. Poté zastupitelé
schválili znìní veøejnoprávní smlouvy,
která umožòuje provádìní výkonu
roztocké mìstské policie i na území
Únìtic.
Po stažení žádosti o prodej pozemku
z jednání a po schválení vìcného
bøemene se spol. Telefónica O2 se
zastupitelé dostali k bodu týkajícího se
rekonstrukce vodovodù ve mìstì.
Zastupitelé odsouhlasili uvolnìní
2,3 mil. Kè na rekonstrukci vodovodù
v ulicích Šafaøíkova a Krásného a na
r e k o n s t r u k c i s e k è n í c h a r m a t u r,
rekonstrukci hydrantù odvzdušòovacích souprav a výmìny uzávìrù
rekonstruovaných vodovodních
pøípojek. Pøed obsáhlým bodem
s informacemi z kontrolního výboru
zastupitelé ještì schválili zvýšení
poplatkù za nájem hrobových míst
s úèinností od 1. èervence letošního
roku.
Informace z kontrolního výboru zaèaly
zprávou o smlouvách mìsta
s provozovatelem mìstské nemocnice
v Roztokách, spoleèností RHG s.r.o..
Nejdøíve zastupitelé uložili svým
zástupcùm v dozorèí radì nemocnice
povinnost informovat zastupitelstvo
o své èinnosti ve zmínìné radì. Poté
následovala diskuse o kompletnosti
materiálù, které mìl kontrolní výbor
k dispozici a výsledkem bylo usnesení,
aby p. Štifter, starosta v dobì podpisu
smluv se spoleèností RHG s.r.o., ve
spolupráci s mìstským úøadem dodal
kontrolnímu výboru všechny materiály
týkající se smluvního vztahu
o provozování mìstské nemocnice.
Kontrolní výbor pøedloží aktualizovanou
zprávu na èervnovém jednání
zastupitelstva. Další èást zprávy
kontrolního výboru se týkala zálohy na
provedení geofyzikálního mìøení
v zemníku Žalov od spoleènosti IVA
Roztoky. Výsledkem usnesení je, že
mìsto nechá provìøit postupy v této

kauze právníkem. Dále, že mìsto bude
pokraèovat ve všech možnostech
vrácení vyplacené zálohy spoleènosti
BIJO. Zároveò bylo tajemníkovi MÚ
uloženo, aby pouèil úøedníky v souladu
se zákonem o úøednících a zákonem
o obcích, aby již nemohla obdobná
situace nastat. Následnì zastupitelé
neschválili nejtìsnìjší menšinou žádost
stavebnímu úøadu o kroky v této kauze.
Uložili ale mìstskému úøadu obrátit se
na Krajský úøad Støedoèeského kraje se
žádostí o provìøení správnosti postupu
Stavebního úøadu Roztoky ve vìci
zemníku Žalov. Poslední èást informací
od kontrolního výboru se týkala
výbìrového øízení na øeditele základní
školy, díky kterému se stal øeditelem
Mgr. Jan Voda. Kontrolní výbor
upozornil zejména na nedostateènou
kvalifikaci na post øeditele základní
školy z dùvodu nedostateèné délky
praxe. Zároveò vyjádøil pochybnosti
o vhodnosti výbìru vítìzného kandidáta
vzhledem posuzovaným kritériím ve
výbìrovém øízení. Zastupitelstvo vzalo
zprávu na vìdomí a zároveò uložilo
mìstskému úøadu a finanènímu výboru
provedení kontroly stávajícího stavu
v ZŠ Roztoky, vèetnì hospodaøení
s finanèními prostøedky.
V informativním bloku na závìr jednání
tlumoèila paní starostka podìkování
mìsta Zdice za uspoøádání programu
zájezdu jejich obèanù do Roztok. Poté
sdìlila zastupitelùm, že pro letošní rok
obdrží Roztoky sponzorský dar od ÈSL
ve výši 910 tis. Kè. Jako pøedposlední
bod zastupitelé vzali na vìdomí zprávu
o divadelním pøedstavení poøádané
mìstem Monology vagíny, které bylo
hrazeno ze sponzorských darù a ze
vstupného. Zároveò zastupitelé
schválili pøijetí sponzorských darù na
toto pøedstavení ve výši 20 tis. Kè. Na
úplný závìr jednání mìsto vyèlenilo
z rozpoètu finance na nákup pozemku
zmiòovaného v úvodu ve veøejné
dražbì a zároveò souhlasilo s úèastí
v této dražbì.
Zastupitelé se rozešli do svých domovù
pìt minut po jedenácté.
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Mìsto Roztoky,
Mìstský úøad Roztoky,
Nám. 5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky

Mìsto Roztoky,
Mìstský úøad Roztoky
Nám. 5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky

Tajemník Mìstského úøadu Roztoky vyhlašuje výbìrové
øízení na obsazení jednoho pracovního místa finanèního
odboru

Tajemník Mìstského úøadu Roztoky vyhlašuje výbìrové
øízení na obsazení jednoho pracovního místa stavebního
úøadu

samostatný odborný
referent (finanèní úèetní).

samostatný odborný referent (technik).
Podmínky výbìrového øízení:

Podmínky výbìrového øízení:

Místo výkonu práce: mìsto Roztoky

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.

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 (ekonomické zamìøení výhodou),
! znalost podvojného úèetnictví rozpoètové sféry,
! výborná práce s PC a orientace na internetu,
! komunikativnost, schopnost samostatné práce.

Další požadavky stanovené MÚ Roztoky pro uchazeèe:
! min. ÚSO vzdìlání technického zamìøení (stavební,
strojní, dopravní, apod.),
! výborná znalost práce s PC a orientace na internetu,
! øidièské oprávnìní skupiny B,
! komunikativnost, schopnost samostatné práce.

Písemná pøihláška k výbìrovému øízení musí obsahovat:

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.

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:

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.

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.

Platové zaøazení: do platové tøídy 8., která podle § 123 odst.
2 zákona è. 262/2006 Sb., v platném znìní, odpovídá
vykonávanému druhu práce (platový stupeò podle délky
zapoèitatelné praxe).

Platové zaøazení: do platové tøídy 8., která podle § 123
odst. 2 zákona è. 262/2006 Sb., v platném znìní, odpovídá
vykonávanému druhu práce (platový stupeò podle délky
zapoèitatelné praxe).

Lhùty pro podání pøihlášky:

Lhùty pro podání pøihlášky:

Pøihlášky musí být doruèeny do podatelny nebo na uvedenou
adresu nejpozdìji do 20. 4. 2007.

Pøihlášky musí být doruèeny do podatelny nebo na uvedenou adresu nejpozdìji do 20.4.2007.

Zpùsob podání pøihlášky:

Zpùsob podání pøihlášky:

V obálce oznaèené: VØ - samostatný odborný referent
(finanèní odbor)

V obálce oznaèené: VØ - samostatný odborný referent
(stavební úøad) - neotvírat.

! osobnì v podatelnì MÚ Roztoky

! osobnì v podatelnì MÚ Roztoky

! písemnì na adresu: Mìstský úøad Roztoky, Nám. 5. kvìtna
2, 252 63 Roztoky.

! písemnì na adresu: Mìstský úøad Roztoky, Nám. 5. kvìtna
2, 252 63 Roztoky.
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Návrat koroptve polní a králíka divokého do pøírody
Myslivecké sdružení Hubertus, které
svoji èinnost provozuje na katastru
mìsta Roztoky, pozvalo poèátkem
mìsíce bøezna pracovníky OŽP MÚ
Roztoky na jednu ze svých akcí, které
smìøují k ochranì pøírody. V tomto
pøípadì se jednalo o vypuštìní 35 párù
koroptve polní na 3 lokality, které MS
Hubertus obhospodaøuje. Koroptev polní
je druh, který rychle mizí z naší pøírody a
proto si myslíme, že èinnost smìøující

k záchranì pøírodního bohatství naší
krajiny stojí za zmínku. Místní myslivci se
v minulých letech pokusili i o navrácení
králíka divokého zpìt do lokalit, ze
kterých dávno zmizel. Jedná se hlavnì o
území pøírodní rezervace Tiché údolí. Ve
své èinnosti však myslivci naráží na
jeden velký problém a tím jsou volnì
pobíhající psi, kteøí zvìø plaší, v horších
pøípadech pronásledují a i zabíjejí. I psi,
o kterých si jejich majitelé myslí, že

nemohou nièemu ublížit, zvìø strádající
po zimním období nebo v dobì vyvádìní
mláïat velmi ohrožují. Dvojnásob to platí
o koroptvích a králících vychovaných ve
voliérách, kteøí jsou vypuštìní do
neznámého prostøedí a nemají pøirozené
chování divokých zvíøat. Volné pobíhání
psù je zákonem zakázáno a jejich
prùvodci se dopouští pøestupku. Na
závìr pøikládáme snímek(ky) z vypouštìní koroptví.
Ladislav Zeman, OŽP

Matrika MÚ Roztoky
žádá obèany Roztok, kteøí mají zájem o blahopøání ze strany MÚ
Roztoky ke svému (nebo svých pøíbuzných a blízkých) životnímu
jubileu (70 a víc let, zlatá a diamantová svatba), aby informovali
matriku MÚ Roztoky s pøedstihem.
Tel. èíslo 220 400 226, e-mail: vysehrad@roztoky.cz
Dìkujeme za pochopení.
Dagmar Vyšehradská
matrikáøka
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Lekce z demokracie v Roztokách
Škola demokracie:
Na jaøe 2006 dal ODRAZ široký prostor
èlánkùm o tom, jak je Roztocká ODS
naprosto nedemokratická strana,
protože vylouèila øadu èlenù, nyní
pøevážnì èlenù nebo sympatizantu
sdružení DOST. Pisatelùm vùbec
nebránilo v jejich útocích, že nebyli
vylouèeni, ale že jejich èlenství zaniklo
nezaplacením èlenských pøíspìvkù.
Pokud máte o tyto èlánky zájem, visí
dodnes na webových stranách našeho
„koalièního“ partnera DOST. V aféøe
kolem øeditele školy byly po obci
kolportovány èerné anonymní letáky,
pranýøující jména èlenù Rady mìsta
proto, že neodvolali øeditele pod
nátlakem petièní akce. Všichni se
dozvìdìli, že zcela hanebnì nemám
dítì v místní škole. (Že mé dceøi je 36 už
anonymùm bylo jedno). Šíøení nepravd,
pomluv a zkreslování skuteèností se
stalo politickým nástrojem pro docilování popularity a zakrývání nepohodlných
faktù. Kdo si otevøe Odraz z poslední
doby, uvidí, že tato praxe náznakù bez
faktù pokraèuje. Bohužel nemohu jako
pøedseda MS ODS tuto skuteènost
pøehlédnout a jsem nucen na ni
reagovat, aby si ti slušnìjší uèinili
obrázek, kam tato praxe vede.
Škola: Radní Majer a já jsme hlasovali
proti výbìru øeditele Vody s dùrazem na
krátkou praxi v øízení. (URM 286 11/2003). Zato na Radì (URM 23610/05) jsme odmítli øeditele odvolat,
protože podle pøítomného právníka
mìsta „nebyly shledány žádné zákonné
dùvody ve smyslu školského zákona
è.561/2004 k jeho odvolání“. ODS se
rozhodnì odmítla podílet na nezákonném postupu. Tím si vysloužila velkou
nelibost aktivistù kolem školy (a
souèasných „nejinformovanìjších“
pøispìvatelù do Odrazu. Plody takovéto
kampanì se u osob zlovolných nebo
naivních projevují napøíklad anonymními telefonáty, slovním napadáním mé
manželky, když jde na procházku po
mìstì s vnuèkou, nebo povìšením
tìžkého øetìzu se zámkem na vrata,
abych nemohl na Štìdrý den vyjet
(svìdek - vedoucí strážník, øeditel
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technických služeb). Cílené útoky a
pøekrucování pokraèují i po volbách.
S DOSTem jsme v koalici nikoliv
z personální lásky, ale proto, že ctíme
volební výsledky a že jejich program
podle hesel je nám blízký. Tato hesla
o osobní zodpovìdnosti, otevøenosti a
demokracii, a o tom, že to koneènì
budou dìlat skuteèní odborníci a nikoliv
úplní diletanti, zavazuje obì strany. A
proto musíme vždy trvat na otevøenosti a
vyjasnìní pravdy. Rada se zabývala
zemníkem v Žalovì ne proto, že by
zobala z ruky stìžovateli panu S. (i když
i stížnosti je tøeba ovìøit a vyøídit, a ne
okecat), ale proto, že kolem zemníku je
mnoho nejasností a žádala vìcné
vyjasnìní, proè není rekultivace
ukonèena, zkolaudována, pøedána a
vypoøádána. Místo písemných faktù,
smluv a dokladù jsme se doèkali pouze
nekoneèných pøekážek, proè nemùže
být zajištìn nedestruktivní geomagnetický prùzkum, prokazující, že je
rekultivace øádnì zhutnìna a nejsou v ní
cizorodé látky. Ten, kdo by mìl vìci
v poøádku, by se jistì takovému ovìøení
tak urputnì nebránil, zejména když by
prùzkum nehradil. Pøedchozí Rada
pøijala v této vìci celkem 11 usnesení,
avšak aniž by dosáhla vyjasnìní
požadovaných dotazù a ovìøení stavu.
Zmìnou obsazení radnice, kdy se
starostkou stala jednatelka firmy,
provádìjící rekultivaci, nastal obrat
v tom, že hned na 1. jednání, na kterém
jsem nebyl pøítomen, došlo k revokaci
hned dvou usnesení, která se týkala
dvou nových èlenù rady. Na další Radì
jsem dosáhl revokaci, protože se
jednalo o hlasování v rozporu s § 83
zákona o obcích. I nadále jako èlen rady
trvám na tom, abych v souladu se
zákonem o obcích dostal základní
informace o prùbìhu akce, protože ty
písemné doklady, které mám, vyvolávají
pochyby a nejasnosti o prùbìhu této
stavební akce. Abych vìdìl, o èem
mluvím, vyfotil jsem sérii fotografií
z celého prostoru. S fotografiemi jsem
seznámil èleny Rady a pøedal jsem je
tajemníkovi s písemnou žádostí
o prošetøení postupu jednotlivých
odborù mìsta. Nejen že se nestalo nic,
ale na stránkách Odrazu è. 1 str. 14 ze

mne udìlala paní starostka blbce, který
neví, co fotí. Naopak, všem jsem jasnì
øekl, kde jsem co fotil, a to co je pøímo na
povrchu tak zvané rekultivace tam
rozhodnì nemá co dìlat. Protože je
rekultivace nedokonèená, po nìkolikrát
prodlužované lhùtì a èlenové zastupitelstva nemají k dispozici ani povolení, ani
smlouvu, ani doklad o vypoøádání, a
jedná se nikoliv o soukromý spor, ale
nedokonèenou stavbu na mimo jiné
dvou pozemcích mìsta, je mou
povinností, plynoucí z mandátu, trvat na
podrobném doložení hospodaøení
s majetkem mìsta, a to zejména proto,
že nejasnosti kolem této akce oslabují
postavení starostky jako jednatelky
smluvního partnera mìsta v této vìci.
Další fakta a podrobnosti mùžete najít
na www.odspz.cz/roztoky.

Stavební uzávìra:
Schválnì jsem prezentován jako poskok
firmy Trigema, který nosí od této firmy
papíry, pøed ní zbabìle jinak hlasuje a
tak dále. Ano, pro stavební uzávìru jsem
zvedl ruku na jednání rady dne 11. 12.
2006, a to pod pøívalem ústních
argumentù, jak je zvolený postup
provìøený a nejlepší. Stavební uzávìru
bylo možno vyhlásit dvìmi zpùsoby:
naøízením Rady mìsta, nebo správním
øízením podle stavebního zákona.
Rozdíl je hlavnì v demokratiènosti
procesu. Zatímco v rámci øízení se
mohou dotèení úèastníci vyjádøit a podat
námitky, a je možno se i odvolat
k nadøízenému orgánu jako v každém
jiném øízení, naøízení Rady je v podstatì
Dekret bez možnosti odvolání jinam než
k soudu. Proti stavební uzávìøe jako
krátkodobému opatøení do urychlené
aktualizace územního plánu nic nemám.
Avšak ihned po jednání Rady jsem si
proèetl oba zákony (o obcích a stavební), a po srovnání s dalšími precedenty
jsem usoudil, že postup Rady nese
urèitá rizika napadení pro procesní
pochybení. Hned na pøíštím jednání
Rady, na kterém jsem byl pøítomen, jsem
proto navrhl èlenùm Rady, aby zvážila
revokaci tohoto naøízení a postup podle
stavebního zákona. Že je postup Rady
problematický je evidentní i z toho, že se
tímto typem naøízení zabývá nejvyšší
správní soud a že pokud jsem správnì
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èetl, rozhodl 4 ku 3, že se mají stìžovatelé obrátit na ústavní soud. A rovnìž
nevidím nic špatného na tom, že mi
zavolá obèan Roztok pøed jednáním
Rady, abych laskavì informoval Radu
o stanovisku Veøejného ochránce
lidských práv JUDr Otakara Motejla,
avšak papír nenechal rozmnožovat. Tak
jsem taky uèinil. Co z toho udìlal jeden
èlen Rady a jeden horlivý stoupenec
DOSTu jste si mohli pøeèíst.
Navíc: Stavební uzávìra není rána do
vazu jenom velkým „zloduchùm“, kteøí
chtìjí mìsto znièit, ale i všem dalším
stavebníkùm, kteøí v daných zónách
chtìjí stavìt domek a nemají dosud
územní nebo stavební rozhodnutí.
Stavební úøad je místo øádného
stavebního øízení odkazuje na Radu

s žádostí o vydání výjimky. Takže 4 lidé
mohou bez možnosti odvolání naprosto
znemožnit stavìní lidem, kteøí si poøídili
pozemek, aby mohli bydlet. A tento druh
„demokracie“ se mi pranic nelíbí.
Všichni slyší na populistická hesla typu
„zachraòme Roztoky jako zahradní
mìsto“. Jenom pro pøipomenutí: nyní
mají Roztoky asi 6600 hlášených
obyvatel. Na zpracování souèasnì
platného územního plánu z roku 1995 se
významnì podílela paní starostka.
Autoøi územního plánu „Turek, Vavøín
architekti, Dobrovského 181“ prosadili a
na objednávku vlastníka pozemkù pana
Mareše zpracovali a dne 8. 9. 2000
doruèili na MÚ „Zmìnu è. 1 územního
plánu mìsta Roztoky“, která, jak se
mùže každý na stavebním úøadì

pøesvìdèit, rozšíøila zastavitelné území
mìsta o 21 hektarù a poèet obyvatel
navýšila o dalších 850. Tím se pøedpokládaný poèet obyvatel posunul k hranici
10 000 obyvatel. Nedávno se v mé
schránce objevily noviny „Náš region“
ètvrtek 1. 3. Hned v úvodním èlánku
„Z pohledu architekta“ se paní starostka
nechává slyšet, že „Mìsto má ještì
obrovský stavební potenciál, pøedpoklad je, že poèet obyvatel vyroste
z dnešních 6500 na 12 000. Mne by
strašnì zajímalo, kam je chce paní
starostka v zahradním mìstì nacpat,
když porovnáte na mapce plochu dnes
zastavìnou a plochu urèenou
k zastavìní.
Ing. Jiøí Landa
pøedseda MS ODS Roztoky

Mùžeme zastavit zmìny mìsta?…
Série èlánkù v Odrazu, které byly
vesmìs velmi kritické k souèasnému
rozvoji Roztok mì vytrhla z pøirozené
lenosti a donutila mì, abych uvedl také
názor druhé èásti obèanù Roztok a
zdùrazòuji, že ne developerù, nebo
stavebních firem. Schválení územního
plánu Roztok, které poèítalo s jejich
rùstem až na 10 000 obyvatel a stanovilo
plochy vhodné k zástavbì nebylo
egalomanským krokem, ale snahou
zajistit obèanùm pøimìøené podmínky
pro život v dobì, kdy technické a
legislativní požadavky, kladené na obec
(napø. èištìní odpadních vod, odpadové
hospodáøství, plynofikace, doprava)
vyžadovali buï urèitou optimální
velikost obce, nebo postupný nárùst
zatížení obèanù poplatky a danìmi na
mnohem vyšší úroveò, než tomu je
v souèasnosti. V neposlední øadì
územní plán také umožòuje soukromým
vlastníkùm nemovitostí využít jejich
vlastnická práva. Je totiž velmi podstatné zdùvodnit nìkomu, proè jeho
pozemek má cenu napøíklad 300 Kè/m2
a sousední (stavební) 2 500 Kè.
Otevøela se tak další etapa existence
mìsta, která se øadì obèanù, starousedlíkù, nemusí líbit. Velká èást populace
v naší zemi je totiž mnohem konzervativnìjší, než se pøed lety pøedpokládalo.
Jako reflexi k našemu pohledu na vývoj
ve mìstì doporuèuji prohlídku starých

fotografií a obrázkù z novodobých dìjin
Roztok. Zjednodušenì øeèeno uvidíme
asi následující etapy - pøed stavbou
železnice a následným pøíchodem
„vilaøù“ byly malá vesnièka bez kloudného spojení s Prahou (cesta podél øeky
neexistovala). Kdyby nedošlo k této
zmìnì, byly by Roztoky ménì významné než Unìtice, možná, že by byly i
souèástí nìjaké jiné obce. Ovšem pro
starousedlíky byly zmìny mnohem
zásadnìjší, než celý následující vývoj
mìsta - zmìnilo se prostøedí, pøišli cizí
lidé s úplnì jiným ekonomickým
postavením atd. Další etapa - vznik
horních Roztok (hlavnì za 1. Republiky)
znamenala pøíchod lidí, kteøí (na rozdíl
od vilaøù) v Roztokách celoroènì žili.
Nemìli na stavbu reprezentativních vil a
parkù, ale zakládali mìsto, kde se dalo
pohodlnì žít - ovšem bohužel své dílo
nestihli do 2. svìtové války dokonèit.
Roztoky však v dobì výstavby, jak
ukazují dobové snímky, krásou rovnìž
neoplývaly. Rozsáhlé prázdné plochy,
námìstí ještì bez parkové úpravy,
kterou si dnes tak ceníme. Pøesto jistì
i v této dobì, která formovala dnešní tváø
mìsta nebyli sousedi šastní, když jim
za plotem rozparcelovali pozemek a
zaèali stavìt. Dnes jsme svìdky toho, že
se prázdné parcely intravilánu zaplòují,
vèetnì námìstí, plošnì bezpochyby
v souladu s pùvodními zámìry. Názory

na architekturu se budou jistì vždy
rùznit, ale každá architektura slouží
potøebám tìch, kteøí ji užívají. Proto se
vyskytují i vìci, které se nám nelíbí požadavky na parkovací místa, kruhové
køižovatky apod. Obávám se, že je to
nutná cena za to, že souèasná populace
jezdí auty, která se do ulic mìsta, tak, jak
bylo založené nemohou vejít. Oproti
pùvodním zámìrùm, kdy se pøedpokládalo, že se budou stavìt hlavnì rodinné
domky, se ukazuje, že ekonomická síla,
hlavnì mladých lidí není dostateènì
vysoká a pøevažuje zájem o byty. Staví
se tedy bytové domy. Jsem docela rád,
že se z Roztok nestává gheto pro
milionáøe, ale že zde ještì mohou žít
zástupci nejrùznìjších sociálních
skupin. Jde tedy o to, aby i bytové domy
mìly pøimìøenou velikost a vypadaly
pìknì. Vývoj mìsta se snad nedá
zastavit, možná zabrzdit, ale doufám, že
až se po deseti, dvaceti letech podíváme
na fotky dnešních Roztok, oddychneme
si, že mìsto je hezèí. Pøedpokladem je
ovšem intenzivnìjší využívání a péèe o
plochy, které mìsto má k dispozici a
které se zastavovat nebudou. Snaha
pìstovat kolem mìsta prales je stejnì
nesmyslná, jako chtít obnovovat na
území „Anglièákù“, nebo námìstí
pastviny ovcí.
Martin Štifter
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Je libo chleba pùl? Zapla si celý vždy si…
Tak jsem se rozhodl, pøestože toto není
moje „parketa“, že také pøispìji èlánkem
o zkušenostech s naším novì zrozeným
supermarketem, ovšem jestli se s takto
honosným názvem tento obchod mùže
vùbec prezentovat. Nejsem asi jediný,
kdo si pøes neutìšený stav obchodù
s potravinami v našem mìstì nìjaký ten
„supermarket“ pøál. Obchod s èerstvým
zbožím a plnohodnotnì zarovnanými
regály.
A hle po šestnácti letech rùstu ekonomiky
zde takový obchod máme a vìtšina z nás
se tìšila, až se otevøe. Pøes veškeré ty
rozpaky a bìžnou problematiku
v zaèátcích je obchod otevøen a my si
klademe otázku: „Jak dlouho a jakou
dobu trvanlivosti ten zaèátek má?“
Také jsem šel do Alberta nakoupit
s notnou dávkou zvìdavosti. To, že byly
otevøeny jen dvì z pìti pokladen, jsem pøi
vstupu nepovažoval za problém, ovšem
pouze do doby než jsem nakoupil a do
jedné z front se postavil. Po nìjaké dobì
jsem si uvìdomil, že fronta postupuje
smìrem kupøedu jen pozvolna, leè
naopak velmi narùstá za mnou. Lidé už
dosti hlasitì protestovali a pouèení
brigádníci nás odbývali vìtou: „Za chvíli
se otevøou další“. Bohužel se tak nestalo
a bezmála po 40 minutách! jsem postoupil
až k pokladnì. Koneènì. Bìžnì nesleduji
èástky naskakující na displeji pokladny,
ale protože skener nechtìl pøeèíst èárový
kód a brigádník ho musel zadat ruènì,
celou jeho operaci jsem sledoval. Když se
ale objevila èástka za dané zboží,
vykazovala vyšší cenu, než byla uvádìna
na výrazné tabuli s nápisem AKCE! Ozval

jsem se, i když mi bylo trapnì a líto lidí
stojících útrpnì za mnou. „To já nevím,
musím zavolat paní vedoucí, mì to
ukazuje tuto cenu“, odvìtila sleèna za
pokladn, a taky tak uèinila. Pøibližnì za
pìt minut dorazila dáma støedního vìku
už od pohledu nespokojená se situací,
aby mi sdìlila, že: „To co je na kase tak
platí a basta“. Namítl jsem, že v tomto
nemá pravdu a na její vyzvání jsem
odešel k regálu s AKCÍ, zanechavše ve
frontì 16 (slovy šestnáct) lidí (pøepoèítal
jsem je). U regálu mi bylo øeèeno, že
zákazník musí èíst vše co je napsáno a
bylo mi ukázáno na spodní okraj cedule,
kde byl nápis, na který jsem si musel
ostudnì nasadit brýle a pøiblížit se na 20
cm abych 1,5 mm vysoké písmo pøeèetl a
dozvìdìl se, že AKCE (výrazné písmo na
èerveném podkladu 3 cm vysoké) zaèíná
až zítra a tudíž já otravný zákazník,
s kterým se zde dáma zdržuje, nemám
nárok. Pokusil jsem se ještì o dialog a
zeptal se, proè tady ta cedule s akcí není
až zítra kdy je platná? „ TO TU JAKO
MÁME BÝT DO PÙLNOCI?, TO NÁM
NIKDO NEZAPLATÍ!“. Odvìtila mi
odbornice a já jsem rezignoval s tím, že
jsem udìlal chybu vstoupením do
„našeho“ roztockého supermarketu a
pospíchal jsem k pokladnì za nešastnými frontisty. Ještì než jsem opustil
obchod,mi bylo na moji adresu od paní
vedoucí ústnì zasláno, že kdyby se mìla
s každým zákazníkem takhle zaobírat, nic
by prý neudìlala. Radši jsem uklidil nákup
do tašek a vyšel na èerstvý vzduch.
Za nìjaký èas jsem na incident pozapomnìl a zašel do obchodu nakoupit. Vím,
že je to samoobslužný prodej, ale pøi

nedostatku výbìru se kupující pokouší
oslovit prodávajícího, a tak když jsem
v regále nenašel jiný chléb než celý
bochník a požádal prodávajícího o
rozpùlení, byl jsem odbyt tím, že to nelze,
že mohu mít pouze celý! Nebo jestli chci,
tak a se domluvím s nìjakým jiným
kupujícím a podìlíme se. Spadla mi
brada. Prodávající se snažil vyøešit
trapnou situaci a dal mi ještì jednu šanci:
„Nebo si mùžete vzít pùlku, ale musíte
zaplatit celý chléb, protože na pokladnì
nemají kód pro pùlku chleba!!!! Tak a to už
byla opravdu poslední kapka. Nevolal
jsem žádného vedoucího, abych se
nedozvìdìl opìt nìco o mé otravnosti,
položil jsem bochník chleba zpìt do
regálu a odešel z obchodu bez nákupu.
Vím, že už tam nikdy nepùjdu, protože
nevím, co by mì tam mohlo ještì
potkat.
Tento èlánek jsem se rozhodl napsat, až
po vyslyšení nìkolika dalších neuvìøitelných pøíbìhù od mých známých, ale
nebudu je zde popisovat, neb jsem je
neprožil sám a mohl bych být osoèován
jako šiøitel poplašných zpráv a pomluv na
náš nový úžasný supermarket, který má u
vchodu nápis „ supermarket roku“. Jen
škoda, že tam není uvedeno jakého,
možná by se tam vyjímal rok 1980 nebo
tak nìjak.
Na závìr jsem si tak posteskl, škoda jen
že zdejší obchodníci nemají ten pochybný
nadnárodní kapitál, aby si mohli dovolit
zaøídit nový obchod, protože pak by náš
milý Albert musel s takovým pøístupem
zkrachovat a holt (nebo AHOLD?) se
pøestìhovat dále na východ.
René Šefr

Takové postesknutí
Je koneènì jaro. Pøíroda se letos
probudila pomìrnì brzo, pokud vùbec
„usnula“. Vìtšina z nás s potìšením dobíjí
energii, pobytem v rozkvétající pøírodì,
která naše rozrùstající se mìsto kupodivu
stále obklopuje. Masivní výstavba ji na
mnoha místech vytlaèila. Díky prudkému
nárùstu poètu obyvatel je ale stále víc
zatìžovaná a ohrožovaná - ne všichni se
k ní a v ní chovají láskyplnì. Odpadky
témìø na každém kroku - bìhem
procházek sbírám, co unesu, a zdá se, že
je nás víc, komu to nedá a uklízí v pøírodì.
Skvìlé, i když ponìkud smutnì zoufalé.
Mrzí mì, že mnoho majitelù psù ignoruje
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témìø všudypøítomné tabulky s upozornìním na zákaz volného pobíhání psù.
Zvláš na jaøe jsou tyto výzvy aktuální,
protože zvìø a ptáci vyvádìjí mladé.
Další problém, který mì trápí a který je
bohužel rozšíøený po celé zemi, jsou
„volnì pobíhající“ motorkáøi, ètyøkolkáøi a
nìkteøí bikeøi. Pletou si pøírodu
s krosovou dráhou a jezdí opravdu všude,
les neles, louka nelouka.
Poslední kapku zatím letos dostalo Tiché
údolí - „dáreèek“ v podobì jedné
havarované cisterny s naftou. Z toho se
dlouho nevzpamatuje.

Pokud si svoje vzácné okolí necháme
znièit, nebudeme mít kde relaxovat.
Doufám, že nejsem sama, kdo se netouží
brodit odpadky parkem bez života,
okleštìným na minimum, místo zpìvu
ptákù øev motorù. Aèkoliv - živí tvorové
budou - proudy lidí. Hrozivá pøedstava…
Obávám se, že mnohé dospìlé už nelze
zmìnit. Málokdo zmìní svoje léta
zabìhané chování. Nadìji vidím
v dìtech. Je škoda, že v Roztokách není
žádný kroužek zamìøený speciálnì na
poznávání a ochranu pøírody. Vìøím, že
mezi dìtmi by zájem byl
Dana Blažková
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Podpoøme vzdìlávání nadaných dìtí
v rámci ZŠ Roztoky!

Úbytek žákù roztocké ZŠ nastává také
v dùsledku odchodu na víceletá
gymnázia, kam smìøují talentované a
zvláš nadané dìti. Tento fakt má
(obecnì) negativní dopad na celkovou
atmosféru ve tøídì, na motivaci ke
studiu, na zdravou soutìživost.
Odchodem nejlepších dochází nejen ke
snížení celkové úrovnì tøídy, ale má to
i negativní psychologické dopady na
žáky, kteøí zùstali (a tøeba se neúspìšnì
pokoušeli o pøestup na gymnázium).
Netøeba zdùrazòovat, že úbytek žákù
ve tøídách má dopady i ekonomické,
nebo víme, že normativ je postaven na
poèet 24 žákù ve tøídì, což je podstatnì
více, než je v roztocké škole obvyklé.
Ani roztocké dìti „hostující“ v Praze
nejsou èasto bez problémù, protože
jsou vytrženy ze svého domácího
prostøedí a z okruhu svých spolužákù a
pøátel.

tento zákon navazuje vyhláška
È. 73/2005 Sb. o vzdìlávání dìtí, žákù
a studentù se speciálními vzdìlávacími
potøebami a dìtí, žákù a studentù
mimoøádnì nadaných. Tato vyhláška
staví na stejnou úroveò péèi o žáky
s nìjakým „dys“ problémem a péèi o
žáky nadané, nebo správnì pøedpokládá, že i dìti nadané vyžadují zvláštní
pøístup, pokud u nich nemá dojít
k zanedbání rozvoje jejich nadání. Tato
speciální péèe, která mùže být realizována rùzným zpùsobem a s rùznou
intenzitou, má bezesporu své zvláštní
finanèní nároky, a to nejen na vybavení
tøíd (napø. interaktivní tabule), ale i na
personální zajištìní (uèitelé pro
skupinové vyuèováni, asistenti, atd).
Zde záleží zejména na Krajském úøadì,
zda projekt podpory nadaných dìtí
finanènì podpoøí. Soudì podle toho, jak
aktivnì a vstøícnì se k této vìci staví
hlavní mìsto Praha (viz její Dlouhodobý
zámìr vzdìlávání a rozvoje vzdìlávací
soustavy hl. m. Prahy z roku 2006), lze
doufat, že i Støedoèeský KÚ pochopí
nutnost podpory nadaných dìtí.
Vytváøení podmínek pro vzdìlávání
nadaných dìtí lze oznaèit za skuteènì
národní zájem, za podmínku budoucího
ekonomického i kulturního rozvoje
státu. K tomu je tøeba, aby škola nejprve
zpracovala projekt podpory nadaných
(event. mimoøádnì nadaných) dìtí,
který bude souèástí školního vzdìlávacího programu , a který škola pøedloží
zøizovateli a KÚSK k projednání. Pro
tento zámìr bude nutné získat i
politickou podporu ve støedoèeském
zastupitelstvu, ale domnívám se, že to
není nemožné, vždy jde o øešení
problému, s nímž se potýkají i další
školy obcí v sousedství Prahy.

Zdá se, že nový školský zákon
è. 561/2004 Sb. (platný od 1. 1. 2005),
který koncepènì navazuje na Národní
program rozvoje vzdìlávání v ÈR,
vytváøí urèitý prostor pro øešení tohoto
problému v rámci standardní ZŠ. Na

V rámci podpory nadaných dìti existují
dvì základní linie: tzv. segregace
a integrace. Vydìlováním (segregací)
nadaných se dále nebudu vìnovat
a zmíním se o možnostech integrovaných forem, kde hovoøíme o akceleraci

Jedním z dlouhodobých problémù
roztocké ZŠ (ale i dalších škol v okolí
Prahy) je pokraèující odliv dìtí do
pražských škol. Orgány mìsta i vedení
školy hledají cesty, jak tento nepøíznivý
trend zmìnit, ale zatím bez valného
úspìchu.
Dùvody, proè roztocké dìti odcházejí je
nìkolik, a nìkteré nelze ani reálnì
ovlivnit - napø. subjektivní pocit rodièù,
že pražská škola poskytne dítìti
v každém pøípadì kvalitnìjší vzdìlání,
než roztocká škola. První síto, kterým
dìti procházejí, je již pøi zápisu dìtí do
prvního roèníku ZŠ. Nìkteré dìti do
naší ZŠ ani nenastoupí, jsou rovnou
rodièi zapsány do pražské školy. Zdá
se, že to platí zejména u rodin, které se
krátce pøed tím pøestìhovaly do Roztok.
Ale dlužno øíci, že nejen u nich.

(napø. individuální pøeskakování
roèníku) èi o obohacování studia v rámci
ZŠ. Zatímco zaøazování mimoøádnì
talentovaného jedince do vyššího
roèníku (je v kompetenci øeditele školy)
je spojeno se znaènými riziky v oblasti
sociálního chování (nebývá staršími
spolužáky pøijat), obohacování uèiva
je nejmírnìjší, ale zajímavou cestou
podpory nadaných a talentovaných
dìtí. Je to v prvé øadì tzv. skupinové
vyuèování dìtí. Jde o to, že žáci
zùstávají kmenovì ve své tøídì a jen
na urèitý pøedmìt, docházejí do
mezitøídní, event. meziroèníkové
skupiny, která je založena nikoliv
na vìku, ale na skuteèných znalostech
a inteligenèním potenciálu dìtí.
Nejsnadnìji si to lze pøedstavit
u jazykových tøíd, ale i u matematiky,
výtvarné výchovy, IT technologií,
sportu, apod. Pøicházejí v úvahu i zcela
nové prùøezové pøedmìty, které si
mohou školy v rámci svých školních
programù vytváøet.
Je tøeba dodat, že podpora nadaných
dìtí by mìla zaèít již na 1. stupni ZŠ a
s jejím prohlubováním pokraèovat na
2. stupni ZŠ.
Na závìr jen tolik, že i ve školství platí,
že „o peníze jde až prvé øadì“. Zdá se,
že významným zdrojem finanèních
prostøedkù mohou být Evropské
sociální fondy (pro roky 2007-2013),
které jsou nastaveny na rozvoj lidských
zdrojù. Èerpání penìz z tìchto fondù
bude zøejmì mnohem snazší, než
z fondù na infrastrukturu a technické
vybavení. Podpora lid-ských zdrojù se
stala témìø „novým náboženstvím“ EU,
a tuto podporu je tøeba chápat také
mnohem šíøeji, než dosud - nikoliv jen
jako podporu problémových žákù, ale
i tìch nadaných. Je to založeno i na
celkem známé zkušenosti, že nadaný
žák, jehož potenciál není plnì využit, se
stává èasto žákem (i èlovìkem) velmi
problémovým.
Stanislav Boloòský

35

KOMENTÁØE, POLEMIKY, DISKUZE

Kulturní pravìk u Levého Hradce

žádného z developerù, tìžících z našich
pozemkù, nehrozí.

Pøesto, že žijeme v Roztokách již pár let
v jedenadvacátém století po Kristu,
odešla naše patrnì poslední kultura do
Prahy spoleènì s pøemyslovskými
knížaty. Tudíž v našem mìstì nikdy
žádná podpora kultury a sportu nebyla,
protože první dosud známé a nalezené
písemné zmínky o našem mìstì
pocházejí z doby zaèátku tøináctého
století. V tomto èlánku mám pøedevším
na mysli souèasné mìstské zastupitelstvo, tedy konkrétní jeho èleny.

Snad pøispìje ke obecnému vìdomí
i chystaná a tolik diskutovaná propagaèní brožura o mìstì, možná by mohl být
aktuálnìjší a podrobnìjší kulturní
pøehled na roztockém webu (v pùlce
bøezna je tam stále program na leden).
A k využití se nabízí i ona dobrá dostupnost z Prahy. To ne, že bych chtìl udìlat
z Roztok hlavní mìsto vesmíru, ale když
nemusím já do Prahy, mùže Pražák do
Roztok.

Pan Ing. Landa podal na posledním
mìstském zastupitelstvu z 28. února
návrh na snížení výdajù v rozpoètu
v kapitole „kultura a spolky“ na šest set
tisíc korun èeských, což je o neuvìøitelnou polovinu ménì, než navrhovaná
výše. A je jedinì dobøe, že návrh
bezpeènì neprošel. Protože v opaèném
pøípadì bychom se mohli rovnou vrátit
na stromy. Možná zmíním i rozhodnutí
z poslední rady mìsta, které nepodpoøilo
svìtovou triatlonistku z Roztok.
Chtìl jsem již døíve napsat pár odstavcù
o tom, že právì kulturní a sportovní
možnosti, vyžití a úspìchy roztockých
obèanù jsou to, co bychom si mìli
udržovat, zdokonalovat a podporovat.
A právì až tento smìlý návrh pana Landy
mi pøisál prsty ke klávesnici.
Mìsto Roztoky je díky své bezprostøední
blízkosti hlavnímu mìstu Praze, jehož
samotný název už je kultura, povìtšinou
spíše místem, kde se patrnì shromažïovali obraná vojska ve støedovìku (podle
dosavadního archeologického výzkumu), kde si koncem devatenáctého
století zámožní Pražané stavìli v lokalitì
Tichého údolí letní sídla k soukromé
relaxaci a v dnešních dnech se mìsto
zaplavuje dalšími a dalšími vesmìs
obytnými budovami, které stále více
zøeïují a ohrožují možnosti obèanského
života. A i na roztockých webových
stránkách se objevuje hrùzostrašné
slovíèko „noclehárna“.
Pøesto je v Roztokách Støedoèeské
muzeum, nespoèet umìleckých spolkù
èi tìles, sportovních oddílù èi klubù,
zájmových skupin i schopných a
talentovaných jedincù, kteøí se podle
mého názoru pøímo skvìlým zpùsobem
snaží ostatním lidem, nejen z našeho
mìsta, nabídnout program pro jejich
život a ukázat své originální umìní, nebo
kteøí svými kolikrát heroickými výkony
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reprezentují a pøedstavují okolnímu
svìtu jméno a barvy našeho mìsta.
Rovnìž nepopírám, že mìsto znaènou
èást tohoto svìta nedotuje.
Tím spíše by se Roztoky mìly dál a více
zajímat o vìci, které lidem umožní stále
širší „mìsto pro život“. Toho se dotýká
spousta vìcí. Poèínaje samotným
uzpùsobením mìstského prostoru
pomocí urbanistického konceptu
(územního plánu), jehož probíhající
zmìna pøedurèí možnosti, kde bude
potøeba stavìt spíše obèanskou
vybavenost než další byty, dále neutuchající právì finanèní zázemí pro
kulturní a sportovní organizátory rùzných
akcí, a koneènì širší vzájemná spolupráce a výmìna roztockých atribut
a získávání zkušeností s jinými mìsty èi
zemìmi. Aby se už neobjevovalo to
hrùzostrašné slovíèko.
Svìtoví ropní magnáti i èeské dùlní
spoleènosti rovnìž mají, respektive mìli,
jakousi nepsanou spoleèenskou
„smluvní“ povinnost (protislužba)
významnou èást svých ziskù vracet
mìstùm a lidem v podobì výstavby
sportoviš, divadel, nemocnic, bazénù a
infrastruktury. To ale Roztokùm asi od

Potkal jsem v Praze jednoho èlovìka a
sotva mì pozdravil, povídá mi: „Vy jste
teïka slavné mìsto, ty vaše Roztoky.“
„Vážnì? A to by mì zajímalo proè?“ ptám
se ho vzápìtí, co ho v našem mìstì tak
zaujalo.
„Sledoval jsem pøed vánocemi v televizi
nìjaký poøad èi dokument, ve kterém
ukazovali tu vaši rozsáhlou roztockou
archeologii,“ vysvìtlil mi muž.
Ani já sám poøádnì ještì nevím, co se
tam u trati našlo tak vzácného, ale asi to
bude rozhodnì zajímavé, když o tom ví
leckdo. Budu se muset nìkde zeptat, co
pravìkého se nachází mezi Levým
Hradcem a Prahou.
Zdenìk Vávra

Kde vzít a nekrást
Stejnou otázku jsem si pokládal ètyøi
roky, kdy jsem sedìl na tom nepøíliš
pohodlném postu, kde teï najdete
Milana Veselého, a kdy jsem byl povìøen
dozorem nad kasou tohoto mìsta.
Stejnou otázku jsem si položil i nyní, už
jako obyèejný zastupitel, protože
pokladna je stále prázdná, ba podle
nìkterých je na tom ještì hùø než byla, a
protože restù je v našem mìstì poøád víc
než dost. A pokusil jsem se navrhnout
recept.
Pøíjmy mìsta stojí a padají s daòovými
pøíjmy. Podíváte-li se na rozpoèet, který
jsme schválili, pak se daòové pøíjmy
podílejí na celkových pøíjmech mìsta
(nepoèítáme-li procházející èástky na
sociální sféru) z nìjakých 80 procent.
Prodeje jsou u konce, dotace se mohou
podaøit získat, ale taky nemusejí. Prostì
- co nezískáme z daní, to nebude.
Ty danì se v drtivé míøe po socialisticku
pøerozdìlují. U všech sdílených daní (to
je vìtšina „velkých“ daní, krom danì

z nemovitosti a 30 % z danì z pøíjmu
fyzických osob, které zùstávají pøímo
v kase mìsta) se danì rozdìlí tak, že pro
urèitou daò (napø. daò z DPH) se spoète
výnos pro celou Èeskou republiku a
pøerozdìlí se do krajù podle pravidel a
koeficientù, která se každým rokem
trochu mìní. To my zdola to neovlivníme.
Nicménì pak je situace už vždycky
stejná. Kraj propoète, kolik na jednu
místní (v kraji hlášenou) hlavu tento
výnos èiní, tím vznikne urèitý „základ“. A
tento základ se násobí pro konkrétní
obec, napø. Roztoky, koeficientem pro
dané velikostní pásmo obce (my jsme
pásmo 5-10 tisíc obyvatel) a poètem
obyvatel trvale v obci hlášených
k 1. 1. bìžného roku.
Je tedy pravda, že teprve po zdolání
hranice 10 000 obyvatel se nám pøíjmy
skokovì zvýší (a hodnì, podle souèasných pravidel asi o 14 % !!) , ale i v rámci
našeho velikostního pásma nám
sdílené danì rostou úmìrnì poètu
trvale hlášených obyvatel - a tìch bylo
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k 1. 1. 2007 6452. Fyzicky však dnes v
Roztokách bydlí lidí víc, 7000, možná už
7500. Kolaudovaných bytù a domù totiž
pøibývá stejnì rychle jako trvale
hlášených obyvatel. Pøed dvìma lety byl
rozdíl mezi fyzicky bydlícími a trvale
hlášenými obyvateli ještì nepodstatný,
loni už nepøíjemný a za dva roky mùže
pøedstavovat dva tisíce lidí. Je nejvyšší
èas pokusit se ty lidi získat, aby zde
nejen bydleli a dožadovali se služeb
s bydlením spojených, ale aby se taky na
financování mìsta podíleli.
Mùžeme na nì apelovat, mùžeme
(v omezené míøe) èarovat s pracovní
dobou úøadu, mùžeme (v omezené míøe)
nabízet, že jim usnadníme to obíhání
všech možných razítek - ale obávám se,
že jediná administrativnì nenároèná,
prùhledná a „neoblafnutelná“ cesta vede

pøes peníze na ruku. Proto jsem
kolegùm zastupitelùm pøedložil návrh,
abychom v rozpoètu na rok 2007
vyèlenili pùl miliónu korun a pøijali
usnesení, že každý obyvatel mìsta,
který se od 1. 3. 2007 pøihlásí zde
k trvalému pobytu, dostane 1000
korun. Anebo že bude dva roky
osvobozen od platby za odpady, což
letos náklady neponese a vyjde to
finanènì nastejno. Že je ta investice
jednoznaènì vratná a v dalších letech
výraznì zisková, si mùžete spoèítat
sami. Kdybychom získali navíc 650 lidí,
pak je to pìt miliónù korun v pøíjmech
každoroènì navíc.

získané daòové pøíjmy pùjdou na
investice pøedevším do „jejich“ starého
mìsta, protože do nových èástí naštìstí
pár let kromì bìžné údržby snad
investovat nebudeme muset. Tìm
druhým, nejpoctivìjším novým obyvatelùm, kteøí se hned pøihlásili, to vysvìtlit
neumím. Tìm mùžeme jen podìkovat.
Zastupitelé pøi projednávání rozpoètu
tento návrh odložili. Ano, je to vìc, která
zasluhuje delší diskusi a standardní
postup - projednat radou, finanèním
výborem. Rada jej následnì, po novém
podání, pouze vzala na vìdomí.
Inu, nìkteré vìci chtìjí èas.

Pøedložil jsem ten návrh s vìdomím, že
takové rozhodnutí pobouøí mnohé
starousedlíky i nìkteré nové obyvatele.
Tìm prvním umím vysvìtlit, že novì

Jen mám obavu, abychom nepøešlapovali na místì a zase se pak nehrdlili o pár
tisícovek.

vùbec o názorech obyvatel mìsta
vypovídat?

vìkových skupin a lidí podle dosaženého vzdìlání jako v roztockém obyvatelstvu a mìl by být zohlednìn i územní
princip - tøeba tak, že by Roztoky byly
rozèlenìny na volební obvody a každý
z nich by mìl ve vzorku lidí k dotazování
pøimìøenì poèetné zastoupení. Takto
sestavený vzorek bude skuteènì
reprezentativní pro populaci našeho
mìsta a na jeho názorech mùžeme
postavit silný argument pøi našem
rozhodování.

Jaroslav Huk

O nebezpeèí anket
Je to už hezkých pár let, co jsme se
s Tomášem Novotným na stránkách
Odrazu vcelku pøátelsky pošuchovali,
zda má smysl poøádat v Roztokách
nìjaké ankety. Tøeba na téma, co by lidé
chtìli nejdøíve dìlat, nebo o tom, zda
máme usilovat o získání hodnosti obce
s rozšíøenou pùsobností. Pak to celé
anketové hnutí nìjak utichlo a znovu se
objevilo na stole až nyní pøi diskusi o
podobì centrální roztocké køižovatky na
Tyršovì námìstí.
Jak víte, do ankety, zda máme zadat
k vyprojektování køižovatku s kruhovým
objezdem, anebo jen upravit a snad
svìtly vybavit køižovatku prùseènou,
pøispìly necelé ètyøi stovky roztockých
obèanù a stoupenci prùseèné køižovatky
celkem výraznì vyhráli. Na zastupitelstvu byl tento výsledek oznámen a
vzápìtí padl od starostky návrh,
abychom o tento výsledek opøeli naše
rozhodnutí, že køižovatka na Tyršovì
námìstí bude projektována jako
prùseèná. Nastala dosti vzrušená
diskuse, na jejímž konci byl odklad, a do
ní jsem si taky pøisadil prohlášením, že
naše rozhodnutí nemùžeme stavìt na
tak bezcenném podkladu, jaký mùže dát
taková nahodile provedená anketa.
Kdybych tušil, jakou reakci to vyvolá...
A jsme zase u toho, oè jsme se
s Tomášem Novotným kdysi pošuchovali. Mùže takhle uspoøádaná anketa

Pøeli jsme se na zastupitelstvu, polemizuje se o tom na diskusním fóru, budiž to
napsáno i v Odrazu. Nemùže.
Existují dva korektní zpùsoby, jak se
dobrat hlasu obèanù, o který by mohli
zastupitelé opøít tak významné rozhodnutí. Prvním je místní referendum,
druhým korektnì provedený prùzkum
veøejného mínìní.
První možnost je obecnì známá, není
levná a za urèitých podmínek (úèast
oprávnìných obèanù pod 50 %) není pro
vedení mìsta ani závazná. Zùstanu tedy
jen u té druhé. Podmínkou takového
prùzkumu je to, že výsledný vzorek lidí,
jimž položíme otázku, skuteènì
reprezentuje populaci mìsta. K tomu je
tøeba splnit dvì vìci. Vzorek musí být
dostateènì velký - èím vìtší je, tím je
pøesnost vyšší. Pøi poètu 400-500 lidí je
chyba 3-5 % „na obì strany“, tedy 40 %
mùže být klidnì taky 36 nebo 44 %.
Zásadní není však jen poèet, ale také
složení vzorku. Buï mùže být sestaven
náhodným výbìrem (napøíklad bychom
mohli z abecedního seznamu dospìlých
obyvatel mìsta vybírat každého pátého
a získali bychom tak soubor asi 1000
lidí), anebo musí napodobovat v jasnì
mìøitelných parametrech složení
roztocké populace. Mìlo by v nìm být
stejné zastoupení žen a mužù, rùzných

Nic takového nemùžeme oèekávat od
ankety, do níž pøispìla svým složením
zcela neznámá skupina lidí. A navíc ani
nevíme, zda si nìkdo nenamnožil
anketní lístky a nehodil jich tam „za
sebe“ tøeba deset.
Když jsem vystoupil na zastupitelstvu,
podotkl jsem, že budu mluvit proti svému
názoru na podobu køižovatky. Ano, vidím
ve mìstì mnoho jiných, naléhavìjších
problémù, než pøestavovat centrální
køižovatku, a rozhodnì nechci, aby
asfaltový okruh požral poslední slušný
kus zelenì v centru mìsta. Ale musel
jsem výsledek ankety jako podklad pro
naše rozhodnutí prohlásit za bezcenný protože skuteènì bezcenný je. Musel
jsem vystoupit, protože profesionál
v takové chvíli prostì mlèet nesmí.
Jaroslav Huk
tentokrát spíše jako analytik Støediska
empirických výzkumù
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Ještì ke køižovatce na Tyršovì námìstí
V minulém èísle Odrazu napsal pan Urx
ve zpravodajství ze jednání zastupitelstva: „Pan Drda prohlásil, že se musíme
øídit hlasy odborníkù.“
Nuže, nebylo to tak. Na pana Urxe se
nezlobím, z vlastní zkušenosti vím, že je
obtížné být souèasnì zastupitelem
i zpravodajem. Nemám však rád, když
nìkdo mým slovùm dává jiný smysl (èím
to, že se to v Roztokách dìje tak èasto?),
tak bych je rád uvedl na pravou míru.
Ve svém vystoupení jsem reagoval na
skuteènost, že paní starostka na základì

výsledkù ankety v Odrazu chtìla rovnou
rozhodnout o tom, že køižovatka bude
prùseèná a basta.
Nìkteøí zastupitelé i obèané již pøede
mnou upozornili na to, že anketa není
pøíliš vypovídající, v tom jim musím dát
za pravdu (osobnì jsem se setkal
s èlovìkem, který se chlubil, že naházel
do schránky pìt lístkù s hlasem pro
prùseènou køižovatku). Proto jsem
nesouhlasil s tím, abychom se schovávali za výsledky ankety, ale zároveò jsem
požadoval (marnì), abychom si stanovili

krátký termín, do kdy rozhodneme.
Navrhoval jsem, a si speciálnì na toto
téma uspoøádáme zváštní pracovní
jednání, kde nám odborníci sdìlí pro a
proti obou øešení, my zastupitelé si to
podle svého nejlepšího vìdomí pøebereme, vezmeme v úvahu názor veøejnosti
i své vlastní zkušenosti a pak každý
zvedne se vší zodpovìdností ruku pro
jedno èi druhé. Vìtšinový názor zvítìzí a
bude se podle nìj postupovat. V tom je
smysl zastupitelské demokracie.
Jaroslav Drda

Vyjádøení k neposkytnutí zvukového záznamu z jednání ZM
Dne 31. 1. 07 došlo na jednání ZM
k dialogu mezi tajemníkem MÚ
p. Schulzem obhajujícím rozhodnutí
p. starostky a zastupitelem p. Kantorem
ohlednì poskytnutí zvukového záznamu
z jednání ZM 20. 12. 06 pøedsedovi KV,
který o nìj požádal na závìr inkriminovaného jednání. Pan tajemník zdùvodòoval
neposkytnutí záznamu Jednacím øádem
ZM, kde je uvedeno pouze to, že se
záznam ,,poøizuje“ nikoli ,,poskytuje“.
L. Kantor oponoval tvrzením, že podle
platných právních norem záznam
poskytnut být musí, zvláštì s pøihlédnutím k zákonu è. 106 nejen zastupiteli, ale
kterémukoli obèanu mìsta. Pro vyjasnìní sporu se L. Kantor obrátil na odborníka
v dané oblasti a na žádost ZM jeho
vyjádøení pøeèetl bez uvedení jména
autora, nebo k takovému aktu nemìl
jeho souhlas. Po jeho získání považuje
tento materiál za veøejnì dostupný
L. Kantor
Pøedevším nutno sdìlit, že podle zákona
o obcích každý èlen zastupitelstva má
pøístup ke všem informacím obce,
zejména z oblasti samostatné pùsobnosti (což typicky záznam jednání
zastupitelstva je). Èlenové zastupitelstva pøedstavují nejvyšší orgán obce,
tedy veøejnoprávní korporace obèanù,
oni ji zastupují, mají tedy samozøejmì
pøístup ke všem jejím informacím, a to
i bez ohledu na ochranu osobních údajù.
Toto právo je výslovnì uvedeno v zákonu
o obcích: § 82 Èlen zastupitelstva obce
má pøi výkonu své funkce právo:
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c) požadovat od zamìstnancù obce
zaøazených do obecního úøadu, jakož
i od zamìstnancù právnických osob,
které obec založila nebo zøídila,
informace ve vìcech, které souvisejí
s výkonem jejich funkce; informace musí
být poskytnuta nejpozdìji do 30 dnù.
Lhùta je uvedena jako maximální, výklad
lhùty tedy znamená, že pracovník je
povinen poskytnout žádanou informaci
èlenovi zastupitelstva okamžitì, jakmile
je to možné, nejdéle však do 30 dnù.
Dále z tohoto ustanovení plyne, že
pracovník je povinován pøímo zastupiteli,
nesmí tedy splnìní této SVÉ povinnosti
podmiòovat jakýmkoli souhlasem èi
projednáním nadøízených, starosty, rady
atd.
Vymezení okruhu informací, které
pracovník obce zastupiteli poskytuje, je
dán slovy: "ve vìcech, které souvisejí
s výkonem jejich funkce". Nepochybnì
s výkonem funkce tajemníka souvisí
poøizování a nakládání se zvukovým
záznamem jednání zastupitelstva.
Ve vztahu k zastupiteli je stanoveno
omezení okruhu informací slovy " pøi
výkonu své funkce". Zvukový záznam
jednání zastupitelstva, jehož se
zastupitel úèastní, je jednoznaènì právì
tímto okruhem. Mimo tento okruh by se
nacházely jen napøíklad informace
o detailech výkonu státní správy,
zejména v individuálních øízeních (napø.
detaily konkrétního stavebního øízení).
Domnìnka, že poskytnutí záznamu
jednání èlenovi zastupitelstva, natož

pøedsedovi KV, by bylo nezákonné, je
zcela absurdní. Jde asi o hloupý pokus
odepøít záznam zøejmì z dùvodu
nìjakého pochybení.
K záznamu, jakož i k jiným informacím
z obecního úøadu a z obce má pøístup
nejen èlen zastupitelstva, ale též každý
obèan (dokonce i cizinec) - a to podle
zákona o svobodném pøístupu
k informacím.
1) jednací øád nemùže omezit práva
daná zákonem
2) informací dle zák. è. 106 se míní
cokoliv, tedy i zvukový záznam
3) každý má právo na poskytnutí
informace a musí mu být na požádání
poskytnuta (z èehož plyne také
"oprávnìní" úøadu poskytnout ji
komukoliv)
4) výjimkou z bodu 3 mohou být jen
takové informace, u kterých je to
stanoveno zákonem, a to v pøípadì
zvukového záznamu jednání
zastupitelstva prakticky nepøipadá
v úvahu, navíc by se toto drobné
omezení (napø. nahlas vyslovené
jméno, pøíjmení, data narození
a rodné èíslo osoby o níž se jedná)
v žádném pøípadì netýkalo èlenù
zastupitelstva (viz výše, jejich právo
je dáno zákonem o obcích).
Oldøich Kužílek
poradce pro otevøenost veøejné zprávy
ex-poslanec dolní komory
Parlamentu ÈR
spoluautor zákona è.106/99
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Pøátelský pozdrav ze zemìkoule panu Urxovi
Pan Urx šéfuje ODRAZ a taky do nìj
píše. Patrnì se ale nezdržuje myšlenkou, že každý èlovìk by mìl práci,
kterou se zabývá aspoò trochu umìt.
,,Nech ho, von z toho vyroste, eštì je
mladej“ øíkaly naše babièky a snad
budou mít i pravdu. Musím øíci, že je mi
to jedno - to je vìc p.Urxe.
V posledním ODRAZU zcela pomotal to
nejjednodušší, co mùže novináø poplést
- prostý referát ze zastupitelstva mìsta
(ZM). Staèí totiž popsat co se opravdu
stalo, zatímco na fejeton potøebujete
nápady = talent, na analýzu rozpoètu,
stavební èinnosti, dotací atp. vìdomosti.
Pøesto je referát plný polopravd,
nešikovností a zkreslení. Vždy si
vezmìte napø. tuto èást, týkající se
veøejné ankety o køižovatce na námìstí.
Pan Urx píše: ,,Pan Huk prohlásil, že

jsme získali naprosto bezcenný názor
veøejnosti. Pan Štochel navrhl další
posouzení odborníky. Pan Kantor svùj
pøíspìvek zakonèil slovy, že se mùžeme
jako zastupitelé rozpustit. Pan Drda
prohlásil, že se musíme øídit hlasy
odborníkù“. Kdekdo se mùže ptát, co ten
pan Kantor øekl za nesmysl. Problém je
v tom, že jsem nic takového neøekl.
Øekl jsem, že pokud je názor cca 400
obyvatel - laikù vyjadøujících se ke
køižovatce nepøijatelný a naopak názor
jiných cca 400 obèanù - laikù protestujících proti zástavbì na Panenské
pøijatelný, tak se mùžeme jako zastupitelé rozpustit.
Aby nezùstalo u jednoho pøípadu,
podaøil se p.Urxovi ještì další.
Píše: ,,Ve 22.25 se zaèalo jednat o
posledním bodu programu a to o tom,
je-li zvukový záznam z jednání zastupi-

telstva informací podléhající zákonu è.
106 nebo nikoli. Po obšírné diskuzi si
pan Kantor nechal zastupitelstvem
odhlasovat, že smí pøeèíst právní
rozbor, který mu ,,kdosi“ poslal. Po citaci
odmítl autora onoho textu identifikovat,
naèež se rozvinula další diskuze“.
To už je skoro rádio Jerevan (,,…nebyl
to Alexandr Ivanoviè, ale Sergej
Petroviè, nevyhrál mercedes, ale ukradli
mu kolo…“)
Takže: nenechal jsem si nic odhlasovat,
nýbrž hlasování navrhl p.Štifter a text mi
neposlal ,,kdosi“. Øekl jsem, že se jedná
o bývalého poslance a spoluautora
zákona è.106/99. Jméno jsem nesdìlil,
neb k tomu potøebuji - jak velí slušnost souhlas autora. Ten jsem pozdìji získal
a text poskytl ZM a ODRAZU.
Ladislav Kantor
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