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ÚVODNÍK

Úvodník
Vážené ètenáøky, vážení ètenáøi, vážení
pøispìvatelé.
Jistì jste si všimli, jak Odraz poslední
èísla opìt bobtná. A to zejména díky
rubrice komentáøù, která je takovým
roztockým Speaker's Corner. Bohužel
Odraz nemá velikost Hyde Parku, takže
se tam nevejde neomezenì pøíspìvkù
neomezené délky. Tìch nyní chodí
spousta. Jeden svými èlánky provokuje
druhého, reakce druhého pak provokuje
nejen prvního, ale i tøetího a ètvrtého.
Celá rubrika následnì roste geometrickou øadou. Na redakèní radì jsme se

tedy shodli, že by bylo dobré požádat vás
(pøispìvatele), abyste zkusili mírnit
rozhoøèenost a chu psát dlouhatánské
èlánky. Odraz se pak bude moci vrátit
poètem stran do nìjakého únosnìjšího
stavu a pùlka Roztok nebude mít potøebu
vyjádøit po každém novém èísle své
rozhoøèení novými a novými èlánky.
A teï z jiného soudku. Urèitì si v tomto
èísle všimnete, že jsme trochu zahýbali
poøadím rubrik. Po úvodníku a tématu
èísla budou následovat informace
z radnice, pak kulturní a spoleèenské
kalendárium a pak 'Život ve mìstì'. Po
nìm už pro úplnost bude øádková
inzerce a Odraz bude konèit rubrikou
komentáøù.
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TÉMA

Podnikatel roku 2006, pan Vojtìch Sedláèek
Soutìž Sociálnì prospìšný podnikatel je
vyhlašována v rámci projektu Podnikatel
roku Èeské republiky organizová
n a s p o l e è n o s t í E r n s t & Yo u n g
a Schwabovou nadací pro sociální
podnikání (The Schwab Foundation for
Social Entrepreneurship) ve spolupráci
s HR Partners. Titul „Sociálnì prospìšný
podnikatel roku 2006“ získal bývalý
roztocký starosta p. Vojtìch Sedláèek za
pùsobení v Agentuøe ProVás s.r.o., kterou
roku 1996 založil. Agentura ProVás s.r.o.
se zabývá poskytováním pracovních
pøíležitostí handicapovaným a postiženým lidem a vykonává trojí vzájemnì
svázanou èinnost:
a. vyhledává ekonomicky uplatnitelné
èinnosti, pøi nichž se vážnì postižení
obèané mohou uplatnit;
b. hledá vhodné pracovníky;
c. zprostøedkuje jim výkon placených
èinností.
Agentura ProVás (na rozdíl od agentur
pouze zprostøedkujících) své pracovníky
sama zamìstnává, tj. nese sama
podnikatelské riziko jejich omezené
uplatnitelnosti, vyšší nemocnosti atd.
Ochotu a chu pomáhat postiženým
lidem pan Sedláèek projevil již na zaèátku
osmdesátých let minulého století, jako
dobrovolný uèitel v Jedlièkovì ústavu
v Praze.
Sedláèkova Agentura ProVás s.r.o. je
naprosto sobìstaèná spoleènost, která
dokáže zamìstnat postižené osoby
ziskovým zpùsobem, bez potøeby
státních grantù èi zakázek. Jedním
z velice úspìšných projektù je obchod

Dùležitá data
-

narozen 3. bøezna 1947 v Praze

-

roku 1965 odmaturoval na gymnáziu Jana Nerudy v Praze,

-

od roku 1969 pracoval jako technik a programátor sálových poèítaèù
v Závodech prùmyslové automatizace v Èakovicích, pozdìji vedoucí
softwareového oddìlení,

-

v dùsledku podpisu Charty 77 byl nucen vykonávat pomocné práce v rùzných
profesích (technolog, konstruktér,…), držitel autorských osvìdèení
v technologické a organizaèní oblasti,

-

Roku 1981 zaèal pracovat jako dobrovolný uèitel v Jedlièkovì ústavu v Praze,
tato èinnost trvala do konce roku 1989,

-

roku 1990 byl zvolen starostou mìsta Roztok,

-

v roce 1990 byl zvolen do funkce vedoucího Republikového koordinaèního
centra v Praze a statutárním pøedstavitelem Obèanského Fóra,

-

roku 1991 byl jmenován vedoucím Úøadu vlády Èeské republiky,

-

od roku 1992 pracoval jako øeditel a èlen pøedstavenstva akciové spoleènosti
ÈTK Repro (tiskárna s kompletní polygrafickou výrobou se základním jmìním
cca 300 mil. Kè),

-

v roce 1994 se stal mluvèím obèanského sdružení, které zvítìzilo ve volbách
do mìstského zastupitelstva v Roztokách, èlen mìstské rady a vedoucí
finanèní komise (v mìstském zastupitelstvu od 1990 do 2002),

-

roku 1995 pùsobil jako zakladatel a jednatel Obslužné spol. s r.o.,

-

roku 1996 založil Agenturu ProVás s.r.o.,

-

roku 1998 pùsobil jako námìstek ministra vnitra ÈR pro bezpeènost a øízení,

-

od roku 1999 až dosud, pùsobí jako øeditel Agentury ProVás a jednatel
Obslužné spol. s r.o. (organizace, která vytváøí pracovní pøíležitosti pro
obèany se zdravotním postižením).

s pomùckami pro zdravotnì postižené,
který zamìstnává 8 handicapovaných
pracovníkù. Vojtìch Sedláèek dává svými
projekty postiženým obèanùm stejnou
pracovní šanci, jakou mají ostatní lidé,

snaží se integrovat postižené obèany do
spoleènosti a demonstrovat jejich
rovnocenné kvality a práceschopnost.
Zamìstnanci se necítí jako pacienti a jsou
velice úspìšní v hledání a nacházení
reálného uplatnìní a jisté míry samostatnosti, odpovìdnosti a osobní realizace.
Velkým úspìchem celé organizace je
kariéra tìžce postiženého p. Selichara,
který se sám pod Sedláèkovým vedením
stal úspìšným podnikatelem.
V souèasné dobì pracuje Agentura
ProVás v Praze a další firma Vojtìcha
Sedláèka Obslužná spol. s r.o. zamìstnávající pøevážnì handicapované - má
sídlo v Roztokách. Cílem Vojtìcha
Sedláèka je pomoci k zamìstnání pøes
1400 zdravotnì postižených do roku
2015. Jeho dalším zámìrem je podnítit
veøejnou debatu o potøebì integrace
handicapovaných spoluobèanù do
spoleènosti.
Zdroj: Dokumenty
poskytnuté p. Sedláèkem
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INFORMACE Z RADNICE
Mìsto Roztoky
Mìstský úøad Roztoky
Nám. 5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky
Tajemník Mìstského úøadu Roztoky
vyhlašuje výbìrové øízení na obsazení
pracovního místa

vedoucí úøedník vedoucí
finanèního odboru.
Podmínky výbìrového øízení:
Místo výkonu práce: mìsto Roztoky
Pøedpoklady pro výkon funkce: úøedníkem se mùže stát fyzická osoba, která je
státním obèanem ÈR, popø. fyzická
osoba, která je cizím státním obèanem
a má v ÈR trvalý pobyt, dosáhla vìku 18
let, je zpùsobilá k právním úkonùm, je
bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splòuje další pøedpoklady pro výkon
správních èinností.
Další požadavky stanovené MÚ
Roztoky pro uchazeèe:
! min. ÚSO vzdìlání (ekonomické
zamìøení výhodou),
! znalost podvojného úèetnictví
rozpoètové sféry (ZOZ výhodou)
a daòové problematiky,
! aktivní znalost práce s PC a orientace
na internetu,
! komunikativnost, samostatnost
v rozhodování, organizaèní a øídící
schopnosti.
Písemná pøihláška k výbìrovému
øízení musí obsahovat:
Jméno, pøíjmení a titul uchazeèe, datum
a místo narození uchazeèe, státní

pøíslušnost uchazeèe, místo trvalého
pobytu uchazeèe, èíslo obèanského
prùkazu uchazeèe (nebo èíslo dokladu o
povolení pobytu, jde-li o cizího státního
obèana), název pøíslušné funkce,
o kterou se uchazeè uchází, datum
a podpis uchazeèe.
K pøihlášce se pøipojí tyto doklady:
Životopis, ve kterém se uvedou údaje
o dosavadním zamìstnání a odborných
znalostech a dovednostech týkajících se
správních èinností, výpis z evidence
Rejstøíku trestù, ne starší než 3 mìsíce
(u cizích státních pøíslušníkù též
obdobný doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud
takový doklad domovský stát nevydá,
doloží se bezúhonnost èestným
prohlášením), ovìøená kopie dokladu o
nejvyšším dosaženém vzdìlání, èestné
prohlášení a osvìdèení podle zákona è.
451/1991 Sb., ve znìní pozdìjších
pøedpisù.
Platové zaøazení: do platové tøídy 9.,
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:
Pøihlášky musí být doruèeny do podatelny MÚ nebo na uvedenou adresu
nejpozdìji do 25. kvìtna 2007.
Zpùsob podání pøihlášky:
V obálce oznaèené: „VØ
vedoucí
finanèního odboru neotvírat“, osobnì
v podatelnì MÚ Roztoky, písemnì na
adresu: Mìstský úøad Roztoky, Nám.
5. kvìtna 2, 252 63 Roztoky.

Rozpoèet mìsta na rok 2007
Na únorovém zasedání zastupitelstva
byl schválen rozpoèet mìsta Roztoky na
rok 2007. Na žádost vìtšiny zastupitelù a
èlenù Finanèního výboru se v letošním
roce peníze na investièní akce mìsta
nerozdìlovaly pøímo na urèené investice, ale v celkové èástce cca 11 mil. Kè
byly pøesunuty do kapitoly rezerva
rozpoètu. Zastupitelé se na tomto
zasedání usnesli, že rozdìlení rezervy
bude projednáno a schvalováno na
dubnovém zasedání zastupitelstva,
které bylo dne 25. 4. 2007.
Vzhledem k havarijnímu stavu dešové
kanalizace v Nádražní ulici a dosud
nespecifikovaných finanèních prostøed-

kù na celkovou opravu dešové kanalizace nebyla rezerva mìsta rozdìlena na
požadované investice. Byl pouze
vyèlenìn 1 mil. Kè na nejnutnìjší opravy
havárie a 1 mil. Kè na prùzkum statického stavu stoky. Zbylé finanèní prostøedky
rezervy budou uvolòovány dle potøeby a
priorit investièních akcí mìsta, o kterých
budou obèané Roztok informováni.
Podrobný schválený rozpoèet mìsta dle
pøíjmových a výdajových kapitol na
letošní rok je možno získat na finanèním
odboru MÚ.
J.Roškotová
èlenka rady mìsta

Mìsto Roztoky hledá zájemce na
distribuci (roznášku) místního mìsíèníku Odraz v souladu se schváleným
„Harmonogramem výroby a vydávání
èasopisu Odraz“. Jedná se o tøi
pracovní dny v rámci uzavøené Dohody
o pracovní èinnosti, zpravidla druhý
týden v mìsíci, a to za odmìnu 3.000,Kè. Pøihlášky zájemcù s uvedením
osobních údajù (jméno, pøíjmení,
datum a místo narození, stav, adresa
trvalého bydlištì a èíslo OP) musí být
doruèeny do podatelny MÚ v obálce
oznaèené „Distribuce Odrazu“
nejpozdìji do 25. 5. 2007.

Koneènì posílení
poètu autobusù
V bøeznu probìhly avizované dopravní
prùzkumy a potvrdily tak to, co už všichni
obèané jezdící autobusem dávno vìdí,
autobusy jsou pøecpané a o víkendu je
kolikrát velký úspìch se do autobusu
vùbec dostat.
Po vyhodnocení onìch prùzkumù jsme
okamžitì zaèali s ROPIDem situaci øešit
tak, aby k posílení poètu autobusù mohlo
dojít již od èervna. Podstatné bylo, vìdìt
kolik nás to bude stát. Vypoèítanou
èástku ve výši 190 tisíc doporuèila rada
zastupitelstvu schválit a zastupitelstvo
schválilo. Dále jsme jednali s dopravcem
a krajským úøadem a obì instituce
pøislíbily souhlas.
Takže od zmìny jízdního øádu v èervnu
by mìly o víkendu odpoledne jezdit
autobusy po pùl hodinách a celotýdennì
bude pøidán veèerní spoj z Prahy ve
22.20 a odjezd spoje z Prahy ve 23.00
bude posunut na 23.10 hodin.
Další jednání vedeme se starosty
z okolních obcí, kam dojíždí autobus
è. 350. Na finanèních ztrátách této linky
se naše mìsto dlouhodobì podílí z 63 %.
Toto rozdìlení panovalo na tzv. principu
solidarity, kdy bohatá mìsta a obce
dotovaly ty malé, chudé. To už dávno
neplatí, jsme na této trase jediné velké
mìsto, nikoli bohaté. Na jednání dne
2. 5. 2007, jsme dospìli k dohodì, že
v roce 2008 se Roztoky budou podílet na
dotacích na této lince pouze z 50 %.
Za pomoc a spolupráci dìkuji touto
cestou pánùm Caltovi a Pøikrylovi.
Olga Vavøínová
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Dopravní omezení v Nádražní ulici
Jistì jste již zaregistrovali omezující
dopravní znaèky v Nádražní ulici.
Dùvodem je stav dešové stoky, která
vede od paty schodištì z Tyršova
námìstí v serpentinì, až po køižovatku
ulic Nádražní a Tiché údolí.
Stoka vede èásteènì pod komunikací
(v serpentinì) a èásteènì na ose mezi
chodníkem a Nádražní ulicí - nyní jsou
tam zátarasy.
Dešová stoka byla vybudovaná již
dávno a patøí do správy a majetku mìsta.
Pøed nìkolika lety se stoka provalila
a zatopila sklepy objektu v Nádražní ulici,
který tehdy patøil VÚAB.
Havárie se odstranila a od té doby se
vùbec nic nedìlo.
V souvislosti s vyústìním pøeložky
pøíjezdové komunikace do mìsta
(stavební úpravy na parkovišti Koruna)
jsme se zaèali zajímat, jak to vlastnì je
s onou dešovou stokou.

V pondìlí 16. 4. 2007 jsme obdrželi první
výsledky pøedbìžného prùzkumu této
stoky, které dokazují, že je skuteènì
v havarijním stavu.
Stav stoky bezprostøednì ohrožuje
stabilitu komunikace v Nádražní ulici,
èímž reálnì hrozí na nìkolika místech
její propadnutí.
Než bude možné pøistoupit k provádìní
nezbytných oprav, je tøeba zjistit
skuteèný stav stoky. Již nyní víme, o cca
8 místech vážného narušení klenby
stoky, co dosud nevíme pøesnì, je stav
dna stoky, kde na nìkolika místech jsou
vodou vyhloubené jámy, které ohrožují
základy stoky, èímž hrozí její zborcení.
Velkým pøekvapením bude prùzkum stìn
stoky georadarem, protože pravdìpodobnost toho, že jsou za na pohled
neporušenými zdmi stoky kaverny
(prázdná, vodou vymletá místa) je
vysoká.

Èerný Vùl (uzavírka byla prodloužena do
5. 5. 2007) si nìkteøí dopravci krátí cestu
od Prahy pøes naše mìsto, èímž se
situace stává o to více kritickou.
Probìhla jednání na odboru dopravy
v Èernošicích a na odboru dopravy na
magistrátu hl. mìsta Prahy. Díky tomu,
že se stoka dosud nepropadla, chtìjí oba
odbory dopravy projekt s návrhem
objízdných tras pro nákladní dopravu.
Projekt byl zadán minulý týden, takže
mùžeme oèekávat, že se v dohledné
dobì podaøí omezit prùjezd mìstem pro
nákladní dopravu.
Je velmi pravdìpodobné, že po dobu
provádìní nezbytných zabezpeèovacích
prací bude nutné osadit vždy v èásti
opravovaného úseku svìtelnou
signalizaci tak, aby nad štolou byla
vylouèena doprava.
Další problém je, že dosud nevíme, kolik
to mìsto bude stát a celá rezerva
rozpoètu byla poèítána na rekonstrukci
školních kuchyní.

Vzhledem ke stále uzavøené silnici pøes

Olga Vavøínová

Informace z jednání rady mìsta (16. 4. 2007)
Na zaèátku jednání rada jako vždy
schválila program, kontrolu zápisu a
kontrolu usnesení. Potom také jako vždy
vzala na vìdomí zprávu mìstské policie
o èinnosti a pøesunula se na samotné
jednání.
Jako první bylo na øadì vyhodnocení
nabídek na zpracování integrovaného
plánu rozvoje mìsta. Tento plán je
nezbytnì dùležitý, pokud se budeme
chtít ucházet o nìjaké dotaèní tituly z EU.
Nakonec se radní jednomyslnì rozhodli
pro uzavøení smlouvy se spoleèností
Deloitte BPO G&I a.s.. Další posuzování
výbìrového øízení se týkalo rekonstrukce
školní kuchynì v ZŠ Roztoky a ZŠ Žalov.
Radní odsouhlasili uzavøení smlouvy
s vítìzem výbìrového øízení, ale povìøili
starostku zakomponovat do smlouvy
odložení realizace o jeden rok, a to kvùli
nedostatku finanèních prostøedkù.
V dalším bodì se pak 'ušetøené' peníze
z rezervy rozdìlovaly na o nìco urgentnìjší akce. Jednak je potøeba zajistit
finanèní prostøedky pro pokrytí havárie
dešové kanalizace v Nádražní ulici. Pak
je potøeba uvolnit relativnì nízkou èástku
na financování zvýšení poètu autobusových spojù do Roztoky. Neménì dùležité

06

je i vyèlenìní prostøedkù na projekty
zadávané mìstem. Hotové projekty jsou
nezbytnì dùležité pro úspìchy
v žádostech o dotace od státu nebo od
EU. Tato rozhodnutí byla samozøejmì
pouze doporuèující pro zastupitelstvo,
které o rozpoètu rozhoduje.
O nìco pøíjemnìji se rozhodovalo
o využití daru letištì ve výši 910 tis. Kè,
který rada doporuèila zastupitelstvu
využít na rekonstrukci prašných
chodníkù. Dále jsme mìli na stole opìt
další z variant dohody od hotelu
Academic na využití kongresového sálu.
Tato dohoda opìt nerespektovala
dohody již døíve uzavøené a byla opìt
nevýhodnìjší pro mìsto. Proto jsme
požádali starostku, aby dále pokraèovala
v jednání o naplnìní pùvodní smlouvy.
Následovalo vyhodnocení poptávkového
øízení na tiskárnu Odrazu, kdy byla
vybrána tiskárna Koèka, která Odraz
tiskla již v minulém roce. Stejnì jako vždy
schálila rada i úpravu výpùjèních hodin
v mìstské knihovnì.
Pro základní školu pak rada uvolnila
pøíspìvek na zájezd do Skawiny, našeho
partnerského mìsta. Další finanèní
pøíspìvek putoval na program Sokrates,

jehož se naše ZŠ úèastní. Hned v závìsu
schválila rada obsazení zahranièních
pracovních cest na Kosterneuburgu a do
Skawiny.
Následovalo stavební téma, kdy jsme
udìlili výjimku ze stavební uzávìry
spoleènosti Amadet a.s., vzhledem
k dodržení jednotného urbanistického
a architektonického celku s již schválenou výstavbou.
Po doporuèení zøízení vìcného bøemene
a pøednesení odpovìdí vedoucího
stavebního úøadu na otázky pana Landy
ohlednì zemníku radní schválili
jednomyslnì uzavøení smlouvy na
vytvoøení nových internetových stránek
mìsta. Zároveò pak schválila i finanèní
dar za pomoc pøi pøípravì Odrazu
Jaroslavu Hukovi a Ondøeji Rejzkovi.
Na úplný závìr jednání informovala
starostka o neúèasti na dražbì pozemku
pod komunikací na Tyršovì námìstí
(netýká se Roztok, ale spíše kraje),
o výstavì leteckých fotografií na
mìstském úøadì a o zámìru uspoøádat
další kulturní akci, tentokrát se jedná
o divadelní pøedstavení "Mrchy". Rada
mìsta poøádání této akce odsouhlasila.
Martin Urx

INFORMACE Z RADNICE

Informace o jednání zastupitelstva mìsta dne 25. 4. 2007
Na zaèátku zaèátku jednání byl všem
zúèastnìným pøedstaven jako obvykle
mnohabodový program zasedání.
Bìhem projednávání kontroly zápisu
minulého jednání se ujal slova p. Kantor,
který upozoròoval na možný støet zájmù
pøi hlasování o „žalovského zemníku“. Po
tomto prohlášení pøedala paní starostka
vedení zasedání panu Landovi a sama se
pro jistotu vzdálila ze zasedací místnosti,
aby se znovu neocitla ve støetu zájmù
.Po schválení zápisu byl zastupitelstvu
podrobnì prezentován zástupcem firmy
Ko-Ka havarijní stav dešové stoky
v Nádražní ulici. Po výètu všech možných
ohrožení doplnìných náležitì zvolenými
fotografiemi, pøešla øeè na cenu sanaèních a opravných prací. Paní starostka
oznámila, že vzhledem k èerstvosti zpráv
zatím nelze pøesnì stanovit koneènou
èástku a tak je v rozpoètu vyhrazená
èástka nezbytnì nutná na základní úkony
zajišující bezpeèný prùjezd. S tím
souvisela i otázka zamezení prùjezdu

tìžké nákladní techniky, které spadá do
kompetencí jednak Støedoèeského kraje,
ale i magistrátu hl. m. Prahy.
Stav dešové kanalizace v Nádražní ulici
se dotkl také rekonstrukce školní kuchynì
a jídelny jak v roztocké a žalovské ZŠ.
Vzhledem k nedostatku finanèních
prostøedkù se kompletní realizace tohoto
projektu odsouvá na další rok s tím, že
nezbytné úpravy se provedou z rozpoètové rezervy mìsta.
Pøíjemné bylo øešení využití finanèního
daru pražského letištì. Po dlouhé debatì
o smysluplnosti jednotlivých variant
nakonec zastupitelé schválili využití na
rekonstrukci chodníkù, stejnì jako
v minulém roce.
Jedním z nejvýraznìjších bodù celého
jednání byla situace parkování na
Tyršovì námìstí, kdy byly mìstu
darovány pozemky s vìcným bøemenem
pro spoleènost Trigema Development na
bezplatné parkování. Pan Boloòský

Mìstská knihovna v Roztokách
nabízí veøejnosti tyto služby: výpùjèní
služby/ knihy a èasopisy/. INTERNET,
kopírovací služby, fax.
Pro veøejnost otevøeno:
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

12.00-18.00 hod.
9.00-17.00 hod.
12.00-17.00 hod.
12.00-17.00 hod.
zavøeno

Kopírovací služby a fax poskytujeme
i v dopoledních hodinách.
Ceník služeb:
Roèní registraèní poplatky pro
ètenáøe:
Dospìlí
Dìti do 15ti let
Dùchodci

90,- Kè
30,- Kè
60,- Kè

Poplatky je možné hradit v pololetních
splátkách
Kopírovací služby - formát:
A4 - 2,- Kè, oboustr. - 3,- Kè
A3 - 3,- Kè, oboustr. - 4,- Kè
Fax: 1 min. / 4,- Kè+1str. A4 10,- Kè,další
6,- Kè
Fax do mobil. sítì a do zahranièí dle
ceníku operátora.
Bližší informace na tel. 220911751.
Za Mìstskou knihovnu,
Jungmannova 966
A.Urxová

Mìstská knihovna v Roztokách oznamuje všem obèanùm: v èervenci a v srpnu
2007 budou pùjèovní hodiny pro
veøejnost takto:
Pondìlí:
Úterý:
Støeda:
Ètvrtek:
Pátek:

12.00-18.00 hod.
9.00-15.00 hod.
zavøeno
12.00-17.00 hod.
zavøeno

Kopírování a fax v pracovních dnech
dopoledne. Informace na tel. 220 911
751.
Dále upozoròujeme, že od. 27. 8. 2007
do 7. 9. 2007 /14 dnù/ bude knihovna pro
veøejnost UZAVØENA z dùvodu
provádìné celkové REVIZE knihovního
fondu.
Dìkujeme za pochopení.
Za Mìstskou knihovnu A.Urxová

Matrika MÚ Roztoky
žádá obèany Roztok, kteøí mají zájem
o blahopøání ze strany MU Roztoky ke
svému (nebo svých pøíbuzných)
životnímu jubileu zlatá a diamantová
svatba (50 a 60 let spoleèného života),
aby informovali matriku MÚ Roztoky
s pøedstihem. Tel. èíslo 220 400 226,
e-mail: vysehrad@roztoky.cz. Dìkujeme
za pochopení.
Dagmar Vyšehradská, matrikáøka

reagoval pøedloženou pro mìsto
nevýhodnou smlouvu smlouvu pøipomínkou, že bìhem jejího podpisu chybìly
pøílohy, které nejsou ani v jejím textu
zmínìné. Na druhou stranu bylo
kritizováno, že v dobì podpisu smlouvy
byla všechna vìcná bøemena již
v katastru nemovitostí oznámena a na
pozemcích byla plomba. Nakonec se
diskuse týkala hlavnì váhy pøedloženého
právního rozboru. Zastupitelé poté
rozhodli o zadání nového právního
rozboru od specializované právní
kanceláøe.Další bod se týkal vybudování
nové mateøské školy v Roztokách a uvedl
ho pan Matas. V materiálu byl popsán
problém aktuálního nedostatku míst ve
školkách a upozoròoval na nutnost
pøípadné koncepce dalšího využití
budovy po opadnutí "populaèní vlny".
Vzhledem k více variantám zastupitelstvo
obecnì odsouhlasilo, že tato situace se
nìjak bude øešit a že na èervnovém
zasedání zastupitelstva bude pøednesen
konkrétní návrh.
Další problém pøednesený panem
Matesem se týkal dopravní situace
u mateøské školy v ulici Pøemyslovská.
K tématu se vyjádøil i pan Landa, který
coby pøedseda stavební komise uvedl, na
èem se komise shodla a jaká øešení
konkrétnì pøipadají v tomto pøípadì
v úvahu. Zbudování silnièního retardéru
nedoporuèil z dùvodu poškození
autobusù.

Výzva k výmìnì
øidièských prùkazù
Vážení obèané,
v souèasné dobì probíhá povinná
výmìna øidièských prùkazù vydaných od
1. èervence 1964 do 31. prosince 1993.
Bohužel, poèet žadatelù o výmìnu je
prozatím velmi nízký, proto Vás žádáme
o návštìvu a výmìnu øidièských prùkazù
vèas a s øádným pøedstihem. Vyhnete se
tak frontám na úøadu ke konci roku.
Øidièský prùkaz si lze vymìnit na
Mìstském úøadu Èernošice, pracovištì
Podskalská 19, Praha 2, v 1. patøe, è. dv.
102 v úøedních hodinách:
Pondìlí
Úterý
Støeda
Ètvrtek
Pátek

8:00 – 17:00
8:00 – 12:00
8:00 – 17:00
8:00 – 12:00
8:00 – 12:00

Mgr. Pavel Juøica - vedoucí odboru
dopravy Mìstského úøadu Èernošice
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM

*v minulém èísle Odrazu bylo uvedeno chybné datum HIP-HOP CONNECTION.
Tato akce se bude konat 18. 5.
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Koncert KODK
nebude
V nedìli 13. kvìtna se mìl v Kongresovém centru Academic konat kvìtnový
koncert
Komorního orchestru Dvoøákova kraje.
Koncert byl nabídnut v listopadu 2006 a
organizaènì projednán s paní starostkou a managerkou Hotelu Acedemic
zaèátkem ledna t.r.

Výstavu budeme poøádat v podzimních
mìsících ve spolupráci s roztockým
muzeem a paní Renatou Koláøovou.
Protože nám bylo líto obrázky skladovat
jen tak ve skøíni, každá tøída si svá díla
vystavila na jednu z nástìnek na školní
chodbì. Rodièe se mohli pokochat
bìhem tøídních schùzek, ostatní
milovníci umìní mohou kliknout na
www.zsroztoky.cz do fotogalerie.

Interaktivní tabule od Trigemy
Na tomto místì chceme moc a moc
podìkovat firmì Trigema, která naší
škole dala finanèní dar ve výši 250 000
Kè. Èástka byla vìnována na
modernizaci školních vyuèovacích
pomùcek - dvì interaktivní tabule.
Dìkujeme.
J. Barešová, øeditelka ZŠ

B. Valiová

Zdálo se, že nic nebrání tomu, aby se
koncert uskuteènil. Proto jsme naše
pøíznivce z Roztok a okolí informovali již
døíve o jeho „jistém“ konání.
Nicménì na bøeznovém jednání rady
mìsta koncert v tomto termínu radní
jednomyslnì nedoporuèili. Po 15 letech
pravidelného úèinkování se tedy koncert
k uctìní kvìtnových událostí roku 1945
neuskuteèní.
Omlouváme se tímto všem, které jsme
mylnì informovali.
Ing. Jiøí Machalický, Václav Pavlík
èlenové KODK z Roztok

Výlet 2. A
Takto hodnotí výlet Monika Juráèková
z 2. A, která byla 18. dubna se svou
tøídou ve støedovìké vesnièce Øepora.
Dìkujeme za sponzorský dar paní
Roškotové, která dìtem zaplatila
autobus.
B. Hroudová

ŠKOLNÍ
OKÉNKO
Milí ètenáøi,
pøedposlední mìsíc školy zaèal,
pøijímací testy na støední školy jsou za
námi a školy v pøírodì a poslední
projekty, výlety, exkurze a uèení pøed
námi. Aby se všem dìtem, které naši
školu navštìvují nebo hodlají
navštìvovat, u nás líbilo, vylepšujeme
stále vybavení školy, takže ve dvou
tøídách je novì nainstalována
interaktivní tabule a v „informatice“, též
díky sponzorùm, nová tiskárna. Naše
pùvodní internetové stránky školy jsou
již opìt funkèní, tak i zde mùžete najít
další informace o našich aktivitách èi
plánech do budoucna. Na vidìnou za
mìsíc se tìší
Vìra Zelenková
Roztoky oèima dìtí
V uplynulém ètvrtletí žáci celého
2. stupnì pilnì vytváøeli díla pro
chystanou výstavu Roztoky oèima dìtí.
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Zlatá medaile pro „matematika“
z6A
Okresní kolo matematické olympiády
v Èernošicích hostilo 11. dubna
matematické talenty z šestých tøíd
celého okresu. Naši nejmladší se této
role zhostili se ctí a obstáli na výbornou,
stejnì jako v bøeznu jejich spolužáci
z 9. tøídy. Na 1. místì stanul Jan Zídek,
na 3. místì Vojtìch Panenka a 10.
místo obsadil Michal Seidl. Všem
dìkujeme a blahopøejeme.
V. Zelenková

Podìkování firmì Kout
Školní knihovna voní èistotou a záøí
novými barvami. A kdo za to mùže? Je to
díky nápadu paní uèitelky Bartulíkové,
která pøevzala vedení naší knihovny
a oslovila pana Kouta. Ten ochotnì
vymaloval a své dílo naší škole vìnoval
jako sponzorský dar. Moc dìkujeme za
nás i naše žáky - ètenáøe.
uèitelé ZŠ

Nìco o tvorbì Školního vzdìlávacího
programu - 2.èást
Souèástí ŠVP jsou prùøezová témata,
která reprezentují okruhy aktuálních
problémù souèasného svìta. Prùøezová
t é m a t a tv o ø í p o v i n n o u s o u è á s t
základního vzdìlávání. Škola musí
zaøadit do vzdìlávání na 1. stupni i na
2. stupni všechna prùøezová témata.
Jsou to:
Osobnostní a sociální výchova
tématický okruh: Osobnostní, sociální
a morální rozvoj.
Výchova demokratického obèana
tematický okruh: Obèanská spoleènost
a škola. Obèan, obèanská spoleènost
a stát. Formy participace obèanù
v politickém životì. Principy demokracie
jako formy vlády a zpùsobu rozhodování.
Výchova k myšlení v evropských
a globálních souvislostech
tematický okruh: Evropa a svìt nás
zajímá. Objevujeme Evropu a svìt.
Jsme Evropané.
Multikulturní výchova
tematický okruh: Kulturní diference.
Lidské vztahy. Etnický pùvod. Multikulturalita. Princip sociálního smíru
a solidarity.
Environmentální výchova

ŽIVOT V OBCI
Monika Kohoutová - Škola

a skvìlí herci. Hrálo se,
vyprávìlo a zpívalo. Byl
i tanec a nechybìla ani
správná koleda. Ale hlavnì
byla pohoda, hodnì smíchu,
no prostì skvìlá nálada. Užili
jsme si to všichni. Nejen dìti
ze školní družiny, ale i ti, kteøí
nezaváhali a zašli do školní
tìlocvièny na pìkné pøedstavení.
Za pìkný pøedvelikonoèní
dárek dìkujeme LIDUŠÈINU
DIVADLU a tìšíme se na
další setkání.
Ivana Hajnerová (za ŠD)

tematický okruh: Ekosystémy. Základní
podmínky života. Lidské aktivity
a problémy životního prostøedí. Vztah
èlovìka k prostøedí.
Mediální výchova
tematický okruh: Kritické ètení
a vnímání mediálních sdìlení. Interpretace vztahu mediálních sdìlení
a reality. Stavba mediálních sdìlení.
Vnímání autora mediálních sdìlení.
Fungování a vliv medií ve spoleènosti.
Tvorba mediálních sdìlení. Práce
v realizaèním týmu.

stran a zatím ještì není zpracován celý.
Kdo bude ŠVP schvalovat?
Za kvalitu a zpracování odpovídá øeditel
školy. Projednáván bude Školskou
radou.
Pøíštì o hodnocení žákù.
D. Blechová, M. Bartulíková

Pøijelo k nám divadlo,
sluníèkové odpoledne, pohádkovì
vyzdobené jevištì, velikonoèní zvyky

Dìti pomáhají dìtem
Dìti Základní školy Roztoky se
v nedávné dobì aktivnì zapojily hned
do dvou sbírek na nemocné a postižené
dìti. Ve sbírce na hypoterapii
postižených dìtí bylo formou prodeje
samolepek koní vybráno 2 780 Kè a pro
dìtské pacienty Onkologického
oddìlení FN Motol bylo formou prodeje
klíèenek, magnetek a náramkù vybráno
3 940 Kè. Všem, kteøí se do sbírky
zapojili, patøí velký dík.
J. Barešová, øeditelka ZŠ

Prùøezová témata jsou do
uèiva zaèlenìna formou
projektù nebo integrací do
jednotlivých vyuèovacích
pøedmìtù.
Otázky rodièù:
Te m a t i c k ý c h o k r u h ù
prùøezových témat je
tolik, nebudou probírána
na úkor základního
uèiva?
PT budou zaøazena do
výuky buï jako projektové
dny, hodiny, nebo pøímo do
vyuèovacího pøedmìtu.
Naopak je zde propojenost
PT s konkrétním vyuèovacím pøedmìtem.
Jak rozsáhlý bude ŠVP
školy?
Není urèen rozsah, ale již
teï se pohybuje okolo 250

Kristýna Valocká - Kostel
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Nahlédnutí do MŠ Pøemyslovská
Je tu jaro a s ním i zápis dìtí do mateøských škol.
V té naší, MŠ Pøemyslovská, ani letos
neuspokojíme všechny zájemce
kladným vyjádøením. Poptávka pøevyšuje nabídku diky dostavbì domù a bytù
v Roztokách i okolí, ale vèøíme.že rodièe
si školku pro své ratolesti vybírají i díky
dobrým zprávám, které si maminky
pøedají.
Školní rok 2006-2007 je pro nás všechny
dosti nároèný. Ze školièky o dvou tøídách
jsme rázem školka s nejvìtší kapacitou
v Roztokách - 89 dìtí ve ètyøech tøídách.

(tam stavíme domeèky pro skøítky).
Zvládli jsme i mini výlet - autobusem do
Úholièek, návštìvu zahradnictví, pìší
túru Podmorání na zastávku a vláèkem
zpìt do Žalova. A když nám to tak pìknì
šlapalo, dva týdny na to jsme se se
sladkostí v batùžku vydali autobusem ze
Žalova do Roztok k nádraží a odtud
pìšky podél øeky a ulicí Potoky zpìt do
školièky.

v jejich divadle. Nás navštìvuje
Divadélko Romaneto.
Snažíme se pro naše Brouèky, Koata,
Sluníèka a Indiány dìlat maximum a tak
mìjme všichni trpìlivost. Na pískovištì
a houpaèky se tìšíme též, ale pár typù na
výlet ještì máme!

Navštívili jsme i Spejbla a Hurvínka

Kolektiv mat. školy Pøemyslovská

Nejste- li spokojeni, øeknìte to nám. Jste
-li spokojeni, øeknìte to jiným !

Dùm stojí, ale, mnozí znáte, odhalíte
nedostatky,drobnosti,které vám znepøíjemní život, nebo alespoò naruší
program: kapající kohoutek, nefunkèní
domofon a otevírání dveøí, zadrhne se
roleta, porouchá se vìtrák na WC,
...Rázem je paní uèitelka trochu opraváø,
telefonistka, vrátný a zároveò „takymaminka " na utøení nosu nebo slzièek.
Na zaøízení a upravení zahrady bohužel
hned po dostavbì (øíjen) nebyl dostatek
financí, ale má to i kladné stránky. I naši
„Brouèci" (dìti 1. tøídy vìk 3 -4 roky) znají
cestu k øece, k vláèku, na skalky
u Levého Hradce, na Rivnáè, na Koláèov

Fotbalové jaro 2007
Vstup do jarních odvet se roztockým
fotbalistùm celkem vydaøil. Nejlépe si
vede pøípravka, která zatím vyhrála
všechna svá utkání a s nejvìtší
pravdìpodobností obsadí krásné druhé
místo. Dorostencùm se daøí. Se
støídavými úspìchy však trpí hlavnì
nevyrovnanou hrou. Výhrou v Èerveném Újezdì si zachovali nadìji na
koneèné tøetí místo. „Áèko“ zaèalo jarní
èást soutìže velice dobøe. Po trápení se
šastným koncem v zahajovacím utkání
pøedvedli na høišti nebezpeèného
Turska poloèas „snù“ a po dvou výhrách
se dotáhli na dohled postupovým
pøíèkám. Pak však doma zbyteènì
ztratili body proti deseti fotbalistùm
Dobrovíze a špatným výkonem se
prezentovali i v prestižním derby
v Libèicích. Poslední utkání s konkurentem o postup Všenorským SK zase
naplnilo roztocké fotbalisty optimismem
a nadìjemi na boj o postup.
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18.kolo (21.4.2007)
AFK LIBÈICE - SK ROZTOKY 3:1
(2: 0), Branka Roztok: Èížek Martin

Žáci vstoupili do odvetných zápasù až
poèátkem kvìtna. Také oni mají velkou
šanci poprat se o postup do vyšší
soutìže, pøestože budou oslabeni
o jednu ze svých opor, Vítka Kopeèného,
který se zranil v zápase dorostu a svým
žákovským spoluhráèùm na høišti už asi
nepomùže.

SK ROZTOKY - VŠENORSKÝ SK
2:1 (2:1), Branky Roztok: Turoò
Richard 2x

Muži / III.tøída - skupina B

Dorost / okresní pøebor - skupina B

15.kolo (31.3.2007)
SK ROZTOKY - SOKOL DOLANY 1:0
(0:0), Branka Roztok: Šiška Jindøich

10.kolo (8.4.2007)
SOKOL DOLANY - SK ROZTOKY 1:1
(0:1), Branka Roztok: Boroš Benedikt

16.kolo (7.4.2007)
SOKOL TURSKO - SK ROZTOKY 0:3
(0:3), Branky Roztok: Èížek Martin 2x,
Turoò Richard

11.kolo (14.4.2007)
SK ROZTOKY - SOKOL HOLUBICE
1:2 (0:1), Branka Roztok: Hodan
Richard

17.kolo (14.4.2007)
SK ROZTOKY - SOKOL DOBROVÍZ
1:1 (1:0), Branka Roztok: Šulc-Seidl
Bohdan

12.kolo (21.4.2007)
SOKOL ÈERVENÝ ÚJEZD - SK
ROZTOKY 1:3 (0:1), Branky Roztok:
Novotný Jan 2x, Boroš Benedikt

19.kolo (28.4.2007)

ŽIVOT V OBCI
Pøípravka /okresní pøebor
- skupina C
8.kolo (7.4.2007)
SK ROZTOKY - SOKOL ÈERVENÝ
ÚJEZD 5:0 (3:0), Branky Roztok:
Juráèek Tomáš 3x, Vondra Filip 2x
9.kolo (14.4.2007)
SOKOL HOSTIVICE - SK ROZTOKY
1:3 (0:1), Branka Roztok: Juráèek
Tomáš 3x
10.kolo (21.4.2007)
SK ROZTOKY - SOKOL JENEÈ 8:0
(6:0), Branka Roztok: Juráèek Tomáš
3x, Šastný Michal 2x, Vondra Filip 2x,
Brodský Filip 1x
„O pohár Slávy Klusta“ aneb nejlepší
roztocký kanonýr - tabulka støelcù:
16 gólù
Hodan Richard „žáci“ + „dorost“
Juráèek Tomáš „pøípravka“
12 gólù

Valík Lubomír

„žáci“ + „dorost“

10 gólù
Boroš Benedikt

„dorost“

9 gólù
Vondra Filip

„pøípravka“

8 gólù
Èížek Martin

„áèko“

7 gólù
Kopeèný Vít
Koráb Martin

„žáci“
„dorost“

6 gólù
Kapitán Jakub
5 gólù
Brodský Filip
Drbal Radek
Gabèo Martin

Pøijïte nás povzbudit !!!
„A mužstvo“

„žáci“
„pøípravka“
„áèko“
„áèko“

Podrobnosti k odehraným utkáním,
tabulky, aktuální informace a zajímavosti
z roztocké kopané mùžete najít
na našich webových stránkách
www.skroztoky.cz.

12.05.07 17:00 hod.
SK Roztoky - ÈOS Sokol Støedokluky
02.06.07 17:00 hod.
SK Roztoky - Sokol Statenice
16.06.07 17:00 hod.
SK Roztoky - FK Dobøíè
„dorost“
19.05.07 10:15 hod.
SK Roztoky - AFK Libèice
02.06.07 10:15 hod.
SK Roztoky - Rudná
„žáci“
06.05.07 10:00 hod.
SK Roztoky - Sokol Holubice
20.05.07 10:00 hod.
SK Roztoky - Sokol Tuchomìøice
„pøípravka“
12.05.07 - 10:00 hod.
SK Roztoky - Všenorský SK „B“

Nohejbalový turnaj dvojic
k zahájení sezóny pro rok 2007 v Roztokách
Dne 31. bøezna 2007 uspoøádal oddíl
nohejbalu Sokola Roztoky turnaj dvojic
k zahájení sezóny pro rok 2007, který
poøádáme již sedmou sezónu a nutno
dodat že jeho popularita mezi úèastníky
narùstá. I když volba termínu byla
vzhledem k nestálosti poèasí nejistá, tak
pøípravy a propagace probìhly tak jak
u každé této akce. Byly upraveny kurty,
kabina a okolí. Pozvání bylo provedeno
osobnì, pøes mobil, dopisem, e-mailem
a zveøejnìním na stránkách www.nohejbal.cz.
V prùbìhu pøíprav se naskytla pøíležitost
sponzorství, a tak hlavní sponzor turnaje
byla stavební spoleènost O. B. Euro
Company a reklamním partnerem
HYUNDAI Prùhonice. Bohužel do
tìchto pøíprav nás zastihla smutná
událost, kdy neèekanì a náhle nás
navždy opustil èlen oddílu a výborný
kamarád Josef Kazimour. Je nenahraditelný ve svém konání, kdy svou obìtavostí a bez nárokù na odmìnu za
provedenou práci vždy ochotnì pomáhal
a pøi poøádání turnajù zajišoval
obèerstvení a jídlo. Na jeho palaèinky,
bramboráèky, gulášek a jiné dobroty se
hráèi tìšili a turnaj se stával i mimo
sportovní také spoleèenskou událostí.

Na jeho poèest byl turnaj pojmenován na
Memoriál Josefa Kazimoura. Také ve
chvíli zahájení akce byla pro èest jeho
památce vìnována minuta ticha.
V den konání turnaje se k prezentaci
dostavilo 24 družstev, což je rekord,
který nás mile pøekvapil. Vzhledem
k tomu, že turnaj byl vypsán jako
otevøený bez omezení výkonnosti, byli
zde hráèi hrající v reprezentaci, ve
vyšších tøídách a až po hráèe hrající
nohejbal pro zábavu. Rozlosování jsme
provedli do ètyø skupin po šesti družstev,
kde se hrálo každý s každým. Prvý
a druhý ze skupin postoupili do finálové
skupiny o umístìní do osmého místa
a tøetí a ètvrtí ve skupinì postoupili
o umístìní o deváté až šestnácté místo.
Vzhledem ke znaènému poètu zápasù
(110) nebylo možné z èasových dùvodù
dohrávat skupinu o sedmnácté až
dvacáté ètvrté místo. I když se hrálo
nepøetržitì na ètyøech kurtech od pùl
desáté, tak poslední zápasy se dohrály
v pùl sedmé podveèer.
Výsledky turnaje: jsou uvádìny
jmenovitì bez pøíslušnosti k oddílùm
Finálová skupina o 1 až 8 místo
1. Sýkora - Vokáè

2. Bartovský - Pachman
3. Fišer - Jendys
4. Charvát - Hvìzda
5. Koráb - Šákr
6. Putík - Putík
7. Marek - Kosík
8. Jirásek - Bìlohlávek
Skupina o 9 až 16 místo
9. Kozel - Rezek
10. Pešan - Lukeš
11. Šafránek - Šafránek
12. Moucha - Moucha
13. Hrbek - Skok P.
14. Skok J. - Neruda
15. Ïurian - Hrabì
16. Horáèek - Kottek
Turnaj byl ukonèen vyhlášením výsledkù. Poháry a diplomy pro vítìze pøedával
sponzor turnaje a poøadatel vìcné ceny
do desátého místa.
Na závìr je také nutno ocenit práci
poøadatelù pøi zajištìní hladkého
prùbìhu všeho co taková akce obnáší a
také podìkovat personálu restaurace
Ajmovka za pøípravu jídel pro tento
turnaj.
Za oddíl nohejbalu Sokola Roztoky
Boban Šèuèka.
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Volejbalová sezóna mužù zaèíná!
Rádi bychom pozvali všechny pøíznivce
volejbalu na naše domácí zápasy, které
se uskuteèní v tìchto termínech (vždy
v sobotu od 10h).
12. 5. 2007 Roztoky - Benátky n.Jizerou
19. 5. 2007 Roztoky - Èeský Brod
2. 6. 2007 Roztoky - Lysá n. Lab.
Po podzimní èásti soutìže patøí
mužstvu TJ SOKOL Roztoky 3 pøíèka,
která nám umožòuje znovu bojovat
o prvenství v pøebor Støedoèeského
Kraje.
Výsledky našich zápasù najdete
na webových stránkách TJ Sokol
www.sokol-roztoky.czechian.net .
Pøijïte nás povzbudit!
Martin Matas
Pavel Krejza è.14 - Roztoky,
smeèuje proti dvojbloku Mìlníka

Pøivezli jsme
zlatou medaili!
Dne 15. 4. 2007 se Sokol Roztoky oddíl aerobicu zúèastnil soutìže
O Župní Princeznièku aerobicu
v Komárovì. Ve II. Vìkové kategorii
(1996 - 1997) jsme mìli èlenky oddílu Petru Moulíkovou a Adélu Kabrhelovou, které se na soutìž peèlivì
a svìdomitì pøipravovaly i mimo
tréninkové hodiny. Petra Moulíková
obsadila první místo za Sokol, nejen
mezi soutìžícími, ale i v celkovém
poøadí II. Vìkové kategorie. Gratulace
za vynikající výkon v soutìži patøí nejen
jí, ale i Adéle Kabrhelové, které se
tentokrát nepodaøilo umístit se na
stupnì vítìzù. Celá soutìž se pro obì
stala velkou motivací k dalšímu
trénování. Soutìž byla výbornì
pøipravena, za což patøí díky i do
Komárova.
Andrea Trnková,
trenérka
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ŽAKET PRAŽSKÝ
POHÁR ŽACTVA
7 závodù v orientaèním bìhu pro
pražskou mládež
Pražský svaz orientaèního bìhu Vás
zve na seriál závodù v orientaèním
bìhu.
· 16. kvìtna v Odolené Vodì
· 23. kvìtna v Praze 6 - na Babì

kytièky, kterou objevily v hojném poètu
pøi jedné výpravì do Tichého Údolí.
Jelikož se píše rok 2007, slaví skauting
již svých 100 let. Ve ètvrtek 19. 4. byl
slavnostnì vyvìšen skautský šátek na
Petøínskou rozhlednu. Byl pokøtìn
hercem a zároveò bratrem Tomášem
Hanákem. Obøí šátek zùstal na
rozhlednì do sobotního podveèera.
Na 21. 4. byla uspoøádána velká
narozeninová party v Praze na

· 30. kvìtna v Praze 7 - Troji

oslavy do Prahy. Navštívily jsme
narozeninovou party, zasoutìžily si ve
stanech, vyjely jsme se podívat na
ošátkovanou Petøínskou rozhlednu a
prohlédly si Prahu z jejího vrcholku.
Veèer jsme shlédly pøedstavení na
Køižíkovì Fontánì.
1. srpna ráno v 8 hodin splanou na
nejvyšších kopcích mìst ohnì ve všech
zemích svìta - jako pøipomenutí toho, že
pøed sto lety troubil zakladatel skautingu
první budíèek.

· 6. èervna v Praze 6 - Suchdole
· 13. èervna v Praze 4 - Milíèovì
· 20. èervna na Hostivaøi
Tratì vhodné i pro zaèáteèníky srdeènì zveme všechny, kteøí by si
chtìli tento sport vyzkoušet!
Bližší informace k celému seriálu
ŽAKET PRAŽSKÝ POHÁR ŽACTVA
a odkazy na webové stránky
jednotlivých závodù najdete na
www.zaket.cz/zppz .

Oslava 100. let
skautingu
Roku 1907 britský generál Robert
Stephenson Smyth Baden-Powell
uspoøádal s 20 hochy první tábor na
ostrùvku Brownsea. Zde byli chlapci
rozdìleni do skupinek po pìti, v jejich
èele byl postaven ten nejstarší a
nejzkušenìjší z nich. Tento tábor se
považuje za zrod skautského hnutí.
První budíèek chlapcù se troubil 1. srpna
1907 v 8 hodin ráno. Skauting rychle
pronikal do všech koutù svìta. O dva
roky pozdìji byl založen dívèí skauting.
Skautská idea je vyjádøena skautským
slibem, zákonem a heslem.
Antonín Benjamín Svojsík odjel roku
1911 do Anglie, kde se se skautingem
poprvé setkává. Po návratu zaèal
zkoušet prvky skautské výchovy
s nìkolika hochy z žižkovské reálky, kde
pobýval jako støedoškolský profesor
tìlocviku a organizoval èeský skauting.
Dívèí skauting u nás má poèátky roku
1912. O tøi roky pozdìji byl pøijat do
skautského hnutí. V této dobì vznikla
první družinka skautek Sasanky. Dívky
si daly název podle stejnojmenné

Staromìstském námìstí, která
odstartovala oslavy 100. let skautingu ve
všech zemích svìta. Aktivnì se
úèastnily oddíly z celé ÈR. Nyní se
skautuje v 216 zemích na všech
kontinentech svìta. Proto si každý oddíl
adoptoval jednu zemi. V pìti stanech,
které pøedstavovaly vždy jeden
kontinent, oddíly prezentovaly svùj
adoptivní stát. Mohly jsme si vyzkoušet
rùzné hry typické pro onu zemi a
ochutnat jejich pokrmy. Na velkém pódiu
probíhal doprovodný program. Každý
svìtadíl reprezentovalo typické
vystoupení, bìhem kterého se
vyvìšovali šátky zemí, které jsou
z daného svìtadílu. Všech 216 šátkù
vytvoøilo jeden obøí šátek.
Náš oddíl se sešel v pátek v naší
skautské Osadì se skautkami, s nimi
jsme spoleènì pekly dorty za studena a
opékaly netradiènì pokrmy v alobalu
nad ohnìm. V sobotu ráno dorazily
svìtlušky a spoleènì jsme odjely na

Více fotek z oslavy 100 let skautingu
mùžete si prohlédnout na
www.73roztoky.rajce.idnes.cz.
Nebo oddílový kontakt
www.73.roztoky@seznam.cz.
za 1. oddíl skautek
Petra Hušková a Tereza Hùlková

Vážení spolužáci,
narození v r. 1933, i kteøí jste zahájili
školní docházku v r. 1939, zvu vás
srdeènì na naše již 6. setkání, které se
uskuteèní 26. 5. 2007 v 15.30 hod opìt
v hotelu ALEXANDRA. Zároveò vás
prosím, pokud víte o nìkterých
spolužácích, kteøí nebydlí v Roztokách,
abyste je na naše setkání upozornili.
Tìším se, že se opìt sejdeme v hojném
poètu jako v pøedchozích letech.
Bližší informace na tel. èísle 220 911
762 nebo mobil 731 735 090.
M. Dudák
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Zprávy ze sdružení Roztoè
Nejvyšší
ocenìní
do Roztok
z Japonska
Vynikající práce výtvarného ateliéru JoE
vedeného lektorkou Ladou KrupkovouKøesadlovou v rámci zájmové èinnosti
sdružení Roztoè byla letos bezpochyby
zaslouženì odmìnìna. Žák Jiøí Kaftan
získal za své dílo „Mìsto" nejvyšší
ocenìní v japonské Yokohamì. v prestižní mezinárodní výtvarné dìtské
soutìži. Jeho „Mìsto" zvítìzilo mezi 23
889 dalšími obrazy z 85 zemí svìta.
Výtvarníci Lada Køesadlová-Krupková a
Jiøí Kaftan si v kvìtnu poletí vyzvednout
ocenìní na slavnostní ceremoniál do
Japonska, kde má tato soutìž vyvrcholení. Tento ohromný úspìch patøí také
sdružení Roztoè, jehož pøedsedkyní je
paní Jitka Tichá a které letos slaví 10.
výroèí své èinnosti. A také Mìstu Roztoky,

které kulturní aktivity v Roztokách
dlouhodobì podporuje.

Vítìzný obrázek Jiøího Kaftana „Mìsto"

Barevný originál si mùžete prohlédnout
na www.roztoc.cz

Kurz Práce se døevem
V bøeznu jsme zahájili kurz Práce se
døevem, další z øemeslných praktických
kurzù, do kterého se zapsalo 16 starších
dìtí. Ateliér v budovì školní jídelny se po
dvì soboty promìnil v opravdovou
umìleckou truhláøskou dílnu, kde se
øežou, mìøí, hoblují a zdobí kousky
døeva, z kterých vznikají nádherné
pøedmìty. Dobrá ruèní práce, zdá se, dìti
velmi baví, nebo u ní vydrží s neuvìøitelnou trpìlivostí, dokud nemají svá
originální dílka hotová. Kurz probíhá
v rámci projektu „Podpora pøíležitosti pro
práci a vzdìlání" financovaného
z globálního grantu EU.
Více informací o našich aktivitách
najdete na www.roztoc.cz, tel./zázn.:23391 0014, e-mail: roztoc@roztoc.cz, a na plakátovacích plochách
mìsta.
Za sdružení Roztoè
Veronika Nìmcová a Dita Votavová

Z èinnosti Sboru dobrovolných hasièù
Èinnost dobrovolné jednotky byla za
uplynulý mìsíc
velmi rùznorodá.
Dá se mluvit
o nadprùmìrném
poètu výjezdù.
Zasahovali jsme celkem u pìti požárù a
tøí dopravních nehod. V rámci odborné
pøípravy dobrovolná jednotka provádí
stáže u roztockých profesionálních
hasièù. Stáž spoèívá ve spoleèné službì
a to dovoluje vyjet okamžitì s profesionály k zásahu. (Profesionální jednotka
od vyhlášení poplachu vyjíždí do dvou
minut, kdežto dobrovolná jednotka má
výjezd do deseti minut). Jednotka tím
získává pøedevším praktické zkušenosti.
Po dobu stáže v dubnu zasahovala
jednotka SDH pøi nìkolika dopravních
nehodách. Nejzávažnìjší byla nehoda
osobního vozu u Turska (náraz do
stromu), kde byl vážnì zranìn øidiè
vozidla a na místì zasahoval i vrtulník
letecké záchranné služby. Jednotka si
tím zkusila spolupráci i s ostatními
složkami záchranného systému. Takto
získané zkušenosti u profesionálù jsou
pro dobrovolnou jednotku velice
prospìšné.
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V prùbìhu dubna jsme také zasahovali u
tìchto dalších pøípadù: tøikrát jsme hasili
požáry porostù v Roztokách, ve
Statenicích požár buòky a obytného
pøívìsu na staveništi a jednou jsme byli
vysláni do Libèic, kde již ale naše
pøítomnost nebyla tøeba.
Tímto si dovoluji ukonèit výèet èinnosti za

dubnový mìsíc. Nadále platí možnost
vstoupit do naší jednotky a podílet se tak
na pomoci ostatním, když to potøebují.
Vlastimil Drchota - starosta SDH (e.mail
vlastik.dr@seznam.cz MT: 604 965
010) nebo pošt. schránka Odrazu: nám.
5. kvìtna, Roztoky
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Dùstojná a pùsobivá pietní vzpomínka na Transport smrti
Ve ètvrtek 26. dubna se u pomníku obìtí
na Levém Hradci konala pietní vzpomínka na 62. výroèí zastavení Transportu
smrti v Roztokách. Zámìrné zastavení
transportu pøevážejícího vìzné
z koncentraèních táborù a jeho zadržení
na témìø jeden den na roztockém
nádraží, hrdinné vystoupení obèanù a
obìtavá pomoc vìzòùm v podmínkách,
kdy v Roztokách byla plnì vyzbrojená
silná posádka Wehrmachtu, patøí

jednotky Armády Èeské republiky Velitelství posádky Praha.
Po fanfárách vojenského trubaèe
pøednesla paní starostka velmi
pùsobivý a emotivní projev, ve kterém
zdùraznila odvahu, obìtavost
a hrdinství obèanù Roztok, Žalova
a okolních obcí, vedoucí k záchranì
více jak 200 vìzòù tohoto Transportu
který byl zadržen na železnièní stanici
v Roztokách od
veèera 29. do odpoledne 30. dubna
1945. Obdobnì
ocenila zastavení
Transportu a
záchranu vìzòù
jako významný a
neopomenutelný
projev vlastenectví
a protifašistického
vystoupení èeského
l i d u tý d e n p ø e d
Pražským povstáním pøedsedkynì
Èeského svazu

k nejvýznamnìjším a èestným událostem v historii našeho mìsta.

bojovníkù za svobodu.

Pietního aktu se kromì pøedstavitelù
mìsta v èele se starostkou pani Olgou
Vavøínovou úèastnili: pøedsedkynì
Èeského svazu bojovníkù za svobodu
paní Andìla Dvoøáková, zástupci
zastupitelských úøadù Slovenska,
Polska, Ruska, Velké Britanie, Izraele,
legionáøi a úèastníci protifašistického
odboje, pøedstavitelé politických
sdružení a spolkù, obèané Roztok a
Žalova. Slavnostní rámec aktu byl
umocnìn úèastí èestné stráže a

Za èestného doprovodu pøíslušníkù
armády položili
pøestavitelé mìsta,
úèastnìných orgánù
a složek vìnce a
kytice k památníku a
hrobu deseti vìzòù,
kteøí pøes úsilí
a pomoc roztockých
lékaøù, sester
Èerveného køíže a

obèanù utrpení Transportu nepøežili a
byli zde pochováni 4. kvìtna 1945.
Pietní akt na levohradeckém høbitovì
byl zakonèen vystoupením vojenského
trubaèe.
Vzpomínkový akt na památné dny
pokraèoval zastaveními na námìstí
5. kvìtna a položením kvìtin u památníku roztockých židù umuèených nacisty
a u památníèku Transportu ve vestibulu
roztockého nádraží, kde se svým
vystoupením pøedstavilo žesové trio
místní Základní umìlecké školy.
Dùstojný rámec pietní vzpomínky byl
poznamenán malou úèastí obèanù
a delegaci místních složek a sdružení
a zejména pak neúèastí uèitelù a žákù
Základní školy. Právem se naskýtá
otázka, jak jsou vychovávány dìti
k lásce ke svému mìstu a vlasti, k úctì
k historii a jejím významným obdobím,
k úctì k obèanùm Roztok, kteøí se
zasloužili o naši svobodu a mnozí
dodnes žijí mezi námi.
Ing. Zdenìk Karas, CSc.
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Kvìtnové povstání èeského lidu
a pomoc Pražskému povstání
Prvým signálem otevøeného vystoupení
proti okupantùm v Praze a okolí bylo dne
5. kvìtna 1945 ranní vysílání rozhlasové
stanice Praha, která ironicky oznamovala „zde rádio Praha, je sex hodin."
Vzápìtí pøicházely z Prahy zprávy
o zajetí prvých nìmeckých vojákù,
odstraòování nìmeckých názvù,
formování prvých ozbrojených skupin
z øad policie, øidièù tramvají a øadových
obèanù.

odøíznuty, bez možnosti
vzájemného dohovoru
o situaci a postupu. To
významné usnadnilo jejich
odzbrojeni.
Za úèasti èetníkù, s využitím
prvních ukoøistìných zbrani
zaèaly skupiny bojovníkù
postupnì odzbrojovat
nìmecké vojáky v jednotlivých objektech. Nìmeètí
velitelé pod tlakem události
i nálad ve vlastním mužstvu
s kapitulaci souhlasili pod
podmínkou, že s nimi bude
zacházeno jako s váleènými

V našich obcích vystoupily z ilegality
dlouhodobì pøipravované revoluèní
národní výbory, v èele s Janem Kauckým
v Roztokách a Josefem Køížem v Žalovì.
Souèasné byly v Roztokách aktivovány
øídící orgány povstání, a to;
složka správní reprezentující státní mocrevoluèní národní výbor s pøedsedou
Janem Kauckým
¦ složka vojenská - „Posádkové velitelství
Roztoky" jako místní velitelství èsl.zbraní
v èele s plukovníkem Ladislavem
Wiesnerem, zástupcem pod plukovníkem J. Nechvátalem a poboèníky
nadporuèíkem Z. Lorencem a praporèíkem Janem Spurným. Obdobnì byly
øídicí orgány a ozbrojená stráž ustaveny
v Žalovì, ve správní podøízenosti RNV
v èele s pøedsedou Josefem Køížem;
vojensky byl Žalov pøiøazen k roztockému posádkovému velitelství.
Ozbrojené složky byly postupnì tvoøeny
z pøíslušníkù èetnické stanice (štprap.Melichar. štstržm Chmel, štstržm. Košál,
Zeman), pracovníkù pošty a železnièní
stanice, studentù-pøíslušníkù roztocké
èety Technische Nothilfe a roztockých
obèanù.
Situace byla složitá - v Roztokách byla
pomìrné silná nìmecká posádka, asi
300 vojákù, dislokovaná rozptýlené ve
více objektech: ve škole, v Sakuøe,
Sokolovnì, Maxmiliánce, Marešovì
dvoøe, ovèínì, U Jelena, „Schullerheimu". Wantochové vile. Kromì toho
byly v nìmeckých rodinách ubytovány
další desítky osob-uteèencù pøed
postupem Rudé armády. Na zøeteli bylo
tøeba mít i poèetnou a dobøe vyzbrojenou
posádku v Klecanech.
Výhodou, která byla dobøe využita ve
prospìch povstání byla skuteènost, že

18

Velitel posádky Roztoky plukovník
Ladislav Wiesner mezi obèany
telefonní spojení mezi vojenskými
objekty v Roztokách, s Klecanami i
dalšími posádkami a velitelstvími
Wehrmachtu šlo pøes telefonní ústøednu
roztocké pošty. Po jeho pøerušení byly
jednotlivé posádky Wehrmachtu

zajatci, což bylo u pøíslušníkù Wehrmachtu splnìno.
Pouze skupina asi 20
fanatických pøíslušníkù SS
se stáhla do roztockého
velkého háje kde zaujala
obranu. Urèitou roli pøi
odzbrojování pøíslušníkù
Wehrmachtu zøejmé sehrálo
i pøedchozí jednání, kterým
byl za RNV povìøen MUDr.
Poledník, docházející jako lékaø mezi
nìmecké vojáky a obèany. Postupnì byli
zatèeni a internováni i nìmeètí obèané
nacházející se v Roztokách a Žalovì.
Ing. Zdenìk Karas, CSc.
Vojenský velitel železnièní stanice
Roztoky poruèík Ladislav Šel

ŽIVOT V OBCI

Hádanka z Odrazu 4/2007

OŽP dìkuje dìtem z MŠ Žalov a MŠ
Pøemyslovská za pìkné obrázky ptákù.
Pøispìly: Anièka Pryclová - vlaštovka,
Lucka Jakabová - labu, Anetka
Rückerová - datel, Ema Štìpánková vrabec, Amálka Nikodýmová - holub,
Marie Èechová - holub, Dominika Šárová
- drozd.

je známá zøícenina hradu Okoøe.
Jak ukázal archeologický výzkum, již ve
13. století zde existoval objekt charakteru
hradu s mimoøádnì výstavnou kaplí.
Stavebníkem dnešního hradu se pøed
rokem 1359 stal bohatý pøední mìšan
Starého Mìsta pražského František
Rokycanský (Frána Rokycaner). Do
podoby hradu se významnì zapsali
koncem 15. století páni z Donína a ve
století následujícím Boøitové z Martinic.
Jako mnoho dalších èeských hradù
i Okoø byla tìžce postižena za tøicetileté
války a noví majitelé, jezuitská kolej u sv.
Klimenta na Starém Mìstì pražském, ji
museli pro své potøeby baroknì upravit.
Po zrušení øádu Josefem II. v roce 1773

Dìkujeme ZŠ Roztoky, jmenovitì pí. Mgr.
Barešové, øed. školy, za vstøícné jednání
pøi uvolnìní žákù ze školní výuky na
natáèení medailonu na památku atleta
St. Jungwirtha.
Za TJ Sokol J. Prokeš

byl hrad ponechán svému
osudu a velmi rychle
zchátral. Nezamìnitelná
silueta zøíceniny inspirovala
v 19. století mnoho romantických umìlcù.
Jak vypadala krásná Juliána
se nedochovalo, ale
zmiòovaný køíž v háji na
rozcestí stojí dodnes. (viz
foto).
Renáta Koláøová

NOVÁ HÁDANKA - KVÌTEN

Husitská diakonie Církve èeskoslovenské husitské dìkuje obèanùm mìsta
Roztoky a z okolí za šatstvo, knihy,
drogistické zboží, povleèení, deky, za
dioptrické brýle /Afrika/ a jiné.
Další sbírka pro humanitární pomoc
bude v èervnu.
Za Husitskou diakonii dìkujeme
ThMgr Jarmila Kuèerová
Faráøka
Vážení pøátelé, není v mých silách
podìkovat každému jmenovitì, tak
prosím pøijmìte alespoò takovýto dík za
brýle, které jste posbírali. Po drobných
opravách a pøemìøení dioptrií skonèí na
nosech klukù a dívek v Keni a umožní jim
poøádnì se kouknout na svìt a do
pohádkové knížky. Vždycky se raduji,
když se povede dobrý skutek - a tento
se nevykonal sám od sebe, ten jste
udìlali vy.
Moc vám za to dìkuji.
Ing. Ivo Rek (Lions club Praha První)
Dìkuji všem, kteøí vyprovodili na poslední
cestu mou matku Jaroslavu Prokešovou,
i všem tìm kteøí projevili soustrast.
Za celou rodinu syn Jaroslav.
Mìstskému úøadu a paní starostce za
pøání k jubileu podìkovali:

Ètenáøi Odrazu, pokud znáte odpovìï, napište. Rádi Vaše názory, ohlasy èi
komentáøe zveøejníme.

Zdeòka Bínová, Anna Fiøtová, Libuše
Havránková, Vìra Heratová, Vladimír
Hosman, Otakar Jahelka, Zdenìk Jodas,
Karel Knotek, J. Krtil, František Kurec,
Jiøina Kutová, Stanislav Lorenc, Miloš
Nechvátal, pí.Okapalová, Zdenìk Rykl,
Josef Ryšan, Martina Sasková, pí.
Sikulová, Perla Uhlíøová, Marie Vrsková,
Jiøina Häuslerová, Marie Koubalová
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Budeè slaví 1100 let (a dva roky navrch)
Opravdu, tak požehnaného vìku se
dožila rotunda sv. Petra a Pavla na Budèi
- a bude svìdkem menší slavnosti.
V sobotu 12. kvìtna zde bude pokøtìn
sborník Budeè 1100 let (905-2005), díl
druhý - Pøíroda, krajina, èlovìk. Pøed
rotundou se sejdou ve 14.00 autoøi knihy,
editoøi a sponzoøi - a jistì i poèetní hosté,
pak vyslechnou pøi prohlídce odborný
výklad dr. Kuchyòky, øeditele Sládeèkova
vlastivìdného muzea v Kladnì, a poté se
vydají na vycházku s výkladem autorù
publikace a dr. Václavem Cílkem, jemuž
bude patøit i úvodní slovo.
A jak se na oslavu sluší a patøí, ušlí
poutníci skonèí kolem 16.30 v restauraci
U Libuše v Zákolanech, patrnì u dobøe
vychlazené plznì.
Zve vás za Obèanské sdružení Budeè
Michal Nosek.
A ještì nìkolik tipù kam k návštìvám
muzeí Slánska a Kladenska.
Vlastivìdné muzeum Slaný má svou
stálou expozici otevøenu od úterý do
pátku od 9 do 16 hodin, v sobotu a nedìli
od 9 do 12 hodin.

INZERCE
Mladý pár v oèekávání miminka koupí
byt (OV nebo DV s možným pøevodem
do OV do 1 roku) nebo menší dùm
nebo øadový dùm v Roztokách u Prahy.
Velikost bytové jednotky alespoò 60m2,
vhodný k rodinnému bydlení. Max.
cena 3 - 3,5 milionu korun v závislosti
na stavu nemovitosti. Prosím
nabídnìte. Tel: 736 531 594
Koupím byt v Roztokách, Žalovì
nebo v okolí. Tel: 736 674 553
Koupím domek nebo pozemek
v Roztokách, Žalove a okolí
Tel: 739 080 142
Koupím zahrádku na chatku (možno
i v kolonii) v Roztokách, Žalovì
i v okolí. Tel: 603 705 944
Koupím menší byt nebo parcelu /
400m2/ na stavbu rodinného domku
v Roztokách. Tel: 602 252 007
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V kladenském Sládeèkovì vlastivìdném
muzeu v zámku najdete ve stálé expozici
Pravìk Kladenska a prùøez Od tvrzí
k baroknímu zámku.
Hornický skanzen Mayrau ve Vinaøicích
je otevøen dennì od 9 do 15 hodin
(zahájení prohlídek v 9, 11 a 13 hodin).
V Buštìhradì mùžete navštívit Muzeum
Oty Pavla s dokumenty ze života a díla
spisovatele.
V muzeu v Lidicích se mùžete podívat do
konce èervna na výstavu In memoriam,
dokumentující návraty lidických dìtí po
druhé svìtové válce. Archeologické
nálezy z Unhoštì a pøilehlých míst,
cechovní památky a pøedmìty k dìjinám
øemesel, sbírku obrazù regionálních
umìlcù a dokumenty z dìjin mìsta nabízí
Melicharovo muzeum v Unhošti,
otevøeno je v úterý a ètvrtek od 9 do 12
a od 14 do 16 hodin, ve støedu od 14 do
19.30, v pátek od 8 do 11 a od 12 do
16 hodin a o víkendu od 9 do 12 hodin.
Mìstské muzeum ve Velvarech je
otevøeno v úterý a v pátek od 9 do 11 a od
12 do 16 hodin, v sobotu od 9 do 17

Koupíme 3+1, 3+kk v Roztokách. Stav
nerozhoduje, min. 70m2. Dìkujeme za
nabídky. Tel: 607 916 272, 604 728 666
Koupím stavební parcelu nebo
menší RD v Roztokách a okolí.
Tel: 775 042 448
Prodám barevný monitor velikosti 17"
ADI za cenu 1000,-Kè. Ihned k odbìru.
Tel: 608 964 931
Prodám nové, nepoužité, tmavì hnìdé
køeslo, které lze jednoduše rozložit
na plnohodnotné lùžko. Cena: 5.000,Kè. Tel.: 602 616 111
Prodám GARÁŽ v Roztokách u Prahy,
areál garáží NAD ÈAKOVEM postavenou na pozemku parc. è. 141/10 o
výmìøe 18m2. Kolaudaèní rozhodnutí
è.j. - 109/106/2002 Ko/SÚ ze dne
12. 3. 2002. Tel: 220 091 2043
Prodám jídelní roztahovací stùl
80x140/200cm se 4 židlemi s èalounì-

a v nedìli od 13 do 17 hodin a mùžete
v nìm shlédnout ve stálé expozici historii
mìsta od dávných dob po souèasnost,
ukázky øemesel, církevních památek,
práce spolkù, výstavu pøedních èeských
malíøù, kterou muzeu odkázal statkáø
Oldøich Brtník a kolekci malíøe paøížské
školy Jiøího Georga Karse. V souèasnosti
zde dále probíhá výstava ilustrátorky
a výtvarnice Renaty Franèíkové, Dìtský
svìt.
Památník Antonína Dvoøáka ve Zlonicích
je otevøen ve ètvrtek od 9 do 12 hodin,
jinak na ohlášení (tel. 312 591 244, 312
591 313.
Ve stejné obci je od kvìtna do záøí
každou sobotu od 9 do 15 hodin otevøeno
také železnièní muzeum, kde uvidíte, jak
se vyvíjela zabezpeèovací technika na
tratích, rekonstruované nákladní vozy
a lokomotivy používané zejména na
vleèkách v cukrovarech nebo v dolech
a jinou techniku. Od 7. do 9. záøí probìhne øada doprovodných akcí, protože
zlonické železnièní muzeum oslaví 10 let
své existence (kontakt: zmzlonice@seznam.cz, tel. 728 957 315).
Jaroslav Huk

ným sedákem, stáøí 5 let. Vše bukové
døevo v dobrém stavu, výrobce
Calligaris (Itálie), cena dohodou.
Tel: 604 280 452
Prodám 2 roky starý, málo používaný,
plnì funkèní, nadzemní, kruhový bazén
zakoupený V Mountfieldu. Jedná se
o bazén Azuro 302, o prùmìru 4,6m
a o hloubce l,lm; pískovou filtraci
4m3/hod. vè. písku, solární ohøev
3,6m2, skimmer. plovák na chlor,
mechanický vysavaè sestávající se
z hlavy a hadice, propojovací hadice,
krycí plachty. PC 28.000.- Kè. Nyní
15.000,- Kè. Tel: 606 213 910.
E-mail: h.zuzana@email.cz.
Prodám dìtské horské kolo (3/4) Author
Matrix, nová odpružená pøední vidlice,
kolo je zachovalé. Cena: 2.500,-, sleva
možná. Tel.: 602 126 693
Prodám pískovou filtraci Azuro 6 do
35 m3. Pùvodní cena: 14.000 Kè, nyní:
7.000 Kè. V provozu jednu sezónu.
Tel: 602 262 850

INZERCE
Prodám 4 kola na Škodu 120
(165, R13). Rùzné náhradní díly.
Levnì. Tel: 739 517 228
Prodám ocelové schody 4m dlouhé
a 1m široké. Vhodné na stavbu.
Tel: 602 345 700
Prodám levnì okna 103x129cm 2ks vyklápìcí, 88x148 cm 1ks - dvojsklo.
Tel: 606 269 117
Prodám FRETKU (samièku) 2 roky,
nekastrovaná. Do dobrých rukou.
Cena 500 Kè. Tel: 775 027 303
Prodám pøebytek 10m3 kamene svìtlá opuka, odbìr na stavbì
v Solníkách. Tel: 606 617 327
Prodám hrobové místo na høbitovì
v Únìticích. Pomník 120cm x 250cm,
vyzdìné místo na urny.
Tel: 776 602 953
Nabízím k odprodeji døevìné regály
a pulty. Tel: 602 356 528
Nabízím levnì nebo za nìco dobrého,
2 velké klece pevnì spojené. Vhodné
pro vìtší myšáèky. Domácí výroba.
Výška 100cm, šíøka 2x50 cm, hloubka
50cm. Tel:604 683 401
Nabízím pronájem garáže u námìstí za
800,-Kè/mìs. Tel: 604 627 868
Dlouhodobì pronajmu zaøízený
zrekonstr.byt 2+kk v Roztokách,
parkety, nová okna a soc.zaø, vestav.
skøínì, zdìné pøíèky. Klidné bydlení.
Jen solidnímu zájemci. 12.000 Kè mìs.
+ poplatky za vodu, teplo a el.energii.
Tel: 737 208 981,
mail: cz539714@tiscali.cz
Nabízím pronájem bytu 2+kk o velikosti
56 m2 s velkou terasou v Roztokách na
Tyršovì námìstí. Souèástí pronajímaného bytu je kuchyòská linka a sklepní
kóje. Byt je volný od 1.6.2007.
Nájemné vèetnì poplatkù èiní 10.000,KÈ mìsíènì. Tel: 607 806 538

Nabízím pronájem garážového stání
v domì na Tyršové námìstí v
Roztokách. Volné od 1.6.2007. Cena je
1.000,- Kè mìsíènì. Tel: 607 806 538

Kdo pronajme v Roztokách - Žalovì
nebo Velké Pøílepy, Úholièky, menší
pozemek na malou zahrádku?
Tel: 732 735 881, 220 911 410

Pronajmu byt 2+kk - 60 m2 v novostavbì se ètyømi bytovými jednotkami v
Roztokách na Jungmannovì ulici.
Zaøízeno kuchyòskou linkou se
sporákem a digestoøí; koupelna s
vanou, dlažby, plovoucí podlahy. K
dispozici prostorný sklep a užívání
zahrady. Možnost sjednáni garážování
èi stání auta v zahradì. Nájem: 9.000.mìsíènì + poplatky. Tel: 736 434 065

Ubytovna Roztoky nabízí místa
k ubytování. Noc 140,- Kè. Pøi dlouhodobìjším ubytování sleva. Kontaktní
telefon: 724 116 252

Pronajmu byt 2+1 s balkonem
v Roztokách. Volné od 1.5.2007.
Cena 12.000,- Kè / mìs. vèetnì
poplatkù. Tel.: 602 616 111

Hledám práci v Roztokách nebo
Žalovì. Nabízím zednické práce,
obklady, dlažba. Cena dohodou.
Tel: 774 237 490

Nabízím k pronájmu byt 1+kk v
Roztokách (Solníky), 34m2 s balkónem,
2. patro, JZ orientace, èásteèné
vybavený, cena dohodou. Volný ihned.
Tel: 776 730 222

Zamìstnání v Roztokách hledá žena
bez závazkù. Ráno nebo dopoledne,
prodavaèka,úklid i jiné.
Tel: 728 052 593

Pronajmu byt 2+1 ve vile v tiché ulici v
horní èásti Roztok pro dvì osoby tuzemce, na 1 rok i déle. Byt je
kompletnì vybavený a zaøízený,
parkování na zahradì, MHD 3 min.
Cena 8000 Kè + poplatky.
Tel: 737 169 031
Pronajmu øadový domek v Roztokách Žalovì. Nový (kolaudace 12/2006),
4+1, 120 m2 obytné plochy, 2xWC,
velká koupelna, komora, vybavená
kuchynì, 2 balkony, velký úložný
prostor. Stání pro auto na vlastním
pozemku, menší zahrada s terasou.
Preferuji dlouhodobý pronájem, ihned k
nastìhování. Tel: 603 556 971
Pronajmu garáž v Roztokách u nádraží
. jen pro menší auto. Cena 500
Kè/mìsíc. Tel: 736 202 994
Sympatický pár hledá 2+1 v domì se
zahrádkou (pøíp. celý dùm) k pronájmu
v Roztokách a okolí. K nastìhování
kdykoliv. Tel: 737 184 263, 602 155 656

Hledám brigádu. VPP, pøivýdìlek
v Roztokách, Žalove. Muž 35 let,
manuelnì zruèný, výborná znalost PC,
ØP B,C, s praxí. Dlouhodobì i jednorázovì. Tel: 606 285 321

Výuka angliètiny a francouzštiny pro
dìti v Roztokách. Tel: 732 814 809
Pohlídám Vaše dítì u mne doma,
pøípadnì vyzvednu ze školky.
Tel: 220 911 410, 732 735 881
Hledáme spolehlivou paní na pravidelný úklid 1x týdnì (ne o víkendu) cca
4 hodiny a obèasné žehlení. Jedná se
o vìtší rodinný dùm v Solníkách.
Tel: 602 365 740
Hledám šikovného pomocníka, tesaøe,
truhláøe, vhodné i pro dùchodce v
Roztokách ke stavbì døevìného
pøístøešku pro parkování dvou aut na
zahradì. Odmìna dohodou.
Tel: 608 239 869, 776 048 536
Hotel Academic, Roztoky, pøijme úèetní
s následující náplní práce: pøíprava
úèetních podkladù pro úèetní závìrky,
evidence došlých a vydaných faktur,
vedení provozní pokladny, vedení
skladové evidence a úètování dokladù
v hotelovém systému, fyzická pøejímka
zboží. Kontakt: p. Zajíèek 737 283 312
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Roztoky na Vltavì
Úryvek z knihy - Povodeò v Èechách
1890 s úvodní básní Jaroslava Kvapila
a èetnými pùvodními vyobrazeními,
v Praze tiskem a nákladem J. Otty.
„Dlouhým deštìm rozvodnìný potok
Únìtický, jinak Knìževský zvaný, jenž
v Roztokách do Vltavy vtéká, zatopil luka
a pole po obou bøezích svých. Souèasnì
stoupala neobyèejnì rychle Vltava i byla
dne 3. záøí ráno stavení pøi bøezích
stojících zaplavena. Jednopat-rový dùm
pøívozníka Hrubého zatopen po støechu,
rovnìž dùm zednického mistra Hrubého
a dùm Voøíškové. Obyvatelé na kvap se
vystìhovali. Brzy byla i olejna Hellerova
zaplavena, voda dosáhla tam výše tøí
metrù a znièila mnoho hotového zboží.
K 6. hodinì veèer drala se voda do støedu
obce i sahala od viaduktu rakouskouherské státní dráhy, kudy nejvíce
vnikala, ku stranì hoøejším Roztokùm až

za dùm Freundùv, ku stranì pražské až
za hospodáøství Èáslavského; u prvního
vnikla do krámu a sklepa, u poslednìjšího zaplavila pøízemek, dvùr, kolny,
stodoly, chlévy, tak že v noci o 1. hodinì
musily se konì vyvádìti a nábytek do
I. patra pøenášeti. Voda zde stála 1½
metru vysoko.
Co stálo mezi touto prostorou, bylo vše
pod vodou. Zpustošena byla továrna Ch.
Z. Felkla na vyrábìní globù a uèebných
pomùcek, hostinec Karla Èáslavského,
vila dra. Braunera. Dvùr velkostatku i v
zámku byl jedno jezero. Kam voda
vniknouti mohla, tam vnikla a i zde musil
se dobytek odstraniti z chlévù.
Všude v tìchto místnostech byly podlahy
vyzvednuty; co zachrániti se nedalo,
odneseno. K tak zvanému tichému údolí
vnikla voda až ku vile dra. Brdièky. Voda
stoupala až do 4. záøí do dvou hodin

v noci. Pak zaèala ale velice rychle
opadávati.
Celkem bylo potøeba vystìhovati 16
rodin. Tìm nejnuznìjším dostalo se
ihned slušné podpory.
V nedìli dne 7. záøí odpoledne pøi
obchùzce bøehù nalezl velitel èetnické
stanice H. Slípka s pøívozníkem
u samých Roztok mrtvolu zákopníka,
jednoho z dvaceti utonulých v Karlínì
dne 3. záøí.“
Tuto knihu a tuto krátkou zmínku
o nièivé roztocké povodni, která o sto
dvanáct let pøedcházela té z roku 2002,
jsem našel nedávno v Praze. Bylo
by však odvážné èekat na další
takovou povodeò, abych se mohl
s krátkým textem podìlit s ostatními
spoluobèany.
Zdenìk Vávra

Èarodìjnice v Žalovì
U mytí oken vás napadne mnoho vìcí.
Paní Bílkovou napadlo, že bychom, my
DOSáci, mohli zorganizovat èarodìjnice
v Žalovì. A nejenom, že jí to napadlo, ale
všechno zorganizovala a zaøídila. Za co
má náš obdiv a podìkování. Dìkujeme!
Poslední dubnový den se na žalovském
høišti sešlo mnoho, pøedevším mladých,
lidí s dìtmi rùzných vìkových kategorií.
Hrály se hry, tancovalo se, jedlo a pilo,
v tombole „vyhrálo“ každé dítì. Buøtíky
byly pro všechny zdarma - darem od
DOSTu. Chvilku po osmé veèer naše
starostka zapálila hranici, na které
uhoøela pøekrásná èarodìjnice, kterou
nám podarovali dìti z MŠ v Havlíèkovì
ulici. Do kapes èarodìjnice na podnìt
skvìlé paní øeditelky Kulhánkové a
ostatních pedagogù zašily všechny
„zlobivosti“, takže jestli máte pocit, že
jsou vaše dìti náhle moc hodné, teï už
víte proè… Akce konèila nìkdy k 23.00
hod. a jedinou smutnou vìcí bylo, že jsme
si nemohli zazpívat s panem Sodomou
u ohnì, protože náhle onemocnìl. Snad
se nám to pøíští rok podaøí.
Naše podìkování patøí také tìm,
kteøí tento veèer více pracovali, než
se bavili:
§ paní Sýkorové a paní Rackové za
pøípravu, organizaci a hladký prùbìh
všech her pro dìti a také za zapùjèení
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rùzných vìcí k akci
§ paní Bromovské z cukrárny Rùžový
slon za pøistavení vozíku se bájeènou
zmrzlinou
§ paní Lešnerové za rychlé a obìtavé
krmení hladového davu výborným
grilovaným masem a klobáskami a za
podíl na poskytnutí buøtíkù zdarma
§ panu Rùžièkovi za vtipné moderování
celé akce a pouštìní starých i nových
„pecek“ pro dìti i pro dospìlé (pøipomínáme novì otevøený podnik „Èertùv
potok“!)
§ paní Olze Koudelkové za zdravotnický
servis
§ panu Øíèkovi a zamìstnancùm
hospody „U Høištì“, kteøí chvílemi, ve
tøech!, nestíhali èepovat a obsluhovat,
ale nakonec snad byli všichni, obsluha i
zákazníci, spokojeni
Dále dìkujeme:
§ panu Bílkovi a panu Šteklovi za pøípravu
hranice
§ panu Martinovi Pastyøíkovi a manželùm
Roškotovým za pùjèení stolù a židlí
§ paní Uvarovové a její rodinì za pomoc
vždy, když je potøeba
§ panu Stopkovi a jeho rodinì za pøípravu
a dodání plakátu na akci

§ paní Blažkové za upeèení nejlepší
domácí pizzy v Roztokách (mòam!)
§ mladému muži Michalu Neuwir-thovi
(a jeho partì kamarádù) za montáž
a demontáž stolù a za další spoustu
práce, kterou jsme nestaèili poèítat skvìlé!
§ DOSákùm za pomoc - finanèní,
materiální i osobní
Všem, kteøí pøišli, dìkujeme za úèast a
vìøíme, že se nám podaøí zorganizovat
ještì lepší druhý roèník - již na tom
prvním nás napadlo pár nových vylepšení.
A pro ty, co budou hledat nìjaké problémy
a nedostatky! Akce byla øádnì oznámena. Hasièi a Mìstská policie byli informovaní. Na akci byl pøítomen zdravotník.
Nikomu se nic nestalo. V spolupráci
s OŽP bylo pøedem domluveno ošetøení
trávníku po ohništi (navíc na ohništì byla
vybrána ta èást trávníku, kde tráva
prakticky nerostla). Další den v dopoledních hodinách bylo høištì a okolí uklizeno.
A navíc! Máme nápad na uvedeném
místì udìlat jako dar DOSTu pro
všechny obèany stálé ohništì. V pøípadì,
že se tato myšlenka podaøí zrealizovat,
ošetøíme její pøípravu a provedení po
všech stránkách.
Za D.O.S.T. B. Böhmová
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Regionova pøijíždí
Pár mìsícù dopøedu o tom prosakovaly
zprávy, jak je v Èechách obvyklé,
a teprve pak se nepotvrzené informace
zaèaly naplòovat. Na pøelomu bøezna
a dubna se v roztockém nádraží,
koneèné stanici mìstské linky Roztoky u
Prahy Praha-Libeò (abychom zachovali
správné železnièáøské oznaèení stanic),
objevila první dvouvozová souprava,
vyvedená ve žluté, oranžové a zelené,
a záhy poté odvezla i první pasažéry. Jak
se ukázalo, nebyla to jen propagace, ale
zaèátek normálního provozu a potvrzení, že i hlavní mìsto Praha má dostat,
stejnì jako ostatní èeské kraje, jednu
novou soupravu a kam by ji mìlo
nasadit jinam než na svou první
mìstskou linku.
Nová vlaková jednotka dostala obchodní jméno Regionova a má nesnadný
úkol: pøevzít dopravu na vedlejších
neelektrifikovaných tratích. Úkol je to
nesnadný proto, že tìch tratí je mnoho a
kapacita výrobce, Pars nova a.s.
Šumperk, je omezená. Soupravy
Regionovy by mìly nahradit postupnì
stovky „motorových autobusù“ øady 810,
z nichž první vyjely pod pùvodním
oznaèením M152.1. na tratì už v 70.
letech minulého století, aby vystøídaly
staré èervené „hurvínky“, motoráèky
øady M131.1., které dnes brázdí kraje už
jen pøi nostalgických jízdách.
Motorových vozù øady 810 bylo
vyrobeno v 70. a 80. letech skoro sedm
stovek a vìtšina z nich dodnes slouží.
Regionova vznikla sice pùvodnì
pøestavbou tìchto starých vozù, ale
mnoho z toho pùvodního nezùstalo. Vlak
dostal nový pohon, výkonnìjší a zároveò

podstatnì úspornìjší (pro fajnšmekry:
pøeplòovaný vznìtový šestiválec LIAZ
M640 SE o výkonu 242 kW), který na
èeských regionálních tratích skuteènì
potøebuje. Kdo jste jel nìkdy z Buben do
Ruzynì, víte, jak se starý motorák
s jedním pøívìsným vozem døe do
stoupání 25 promile sotva tøicítkou a nafta
teèe do motoru plným proudem.
Regionova má zcela novou soustavu
vìtrání a topení, úèinnìjší brzdy a novì je
koncipován také prostor pro cestující.

Tìch se do dvouvozové soupravy vejde
podle technického popisu (viz www.parsnova.cz) skoro 200 (84 míst k sezení
+ 115 k stání) a èást prostorù je øešena
jako nízkopodlažní, s pøístupem vozíèkáøù. Na obou vozech, motorovém i øídícím,
má stanovištì strojvedoucí, takže
soupravu není nutno v koneèné stanici
obracet èi pøipojovat k ní jiný vùz.
V budoucnu by mìl výrobce dodávat
i tøívozovou verzi pro spoje s vyšším

obsazením. Možná, že by se uživila i na
„naší“ trati do Libnì.
Krajské soupravy jsou pøedávány
výrobcem s náležitou parádou (koneckoncù proè ne, je to dílo v hodnotì dvaceti
miliónù korun) a soupravy dostávají také
jména. Rekonstruované soupravy ze
Šumperka øady 854 (kdysi rychlíkové
motoráky øady M298) nesou vìtšinou
ženská køestní jména a slyšel jsem návrh,
aby dvì soupravy, které se snad budou
na trati z Roztok do Libnì støídat, byly

pokøtìny na poèest dvou slavných
místních rodaèek Zdenka (Z. Braunerová) a Barbora (B. Markéta Eliášová).
Nic proti tomu, ale pøimlouval bych se za
jména jednoznaèná, k místu pøíslušející a
na laminátovém èele Regionovy se
náležitì vyjímající. Dámy snad prominou,
že jsou mužská: Hejtman David Borynì a
Rytíø Wohanka.
Hlavnì, aby to bylo brzy.
Jaroslav Huk

Dost pøíjemné odpoledne
V Roztokách a v Žalovì se zaèínají dít
vìci - „dost dobrý vìci“. Èarodìjnická
oslava a následné upálení èarodìjnice na
novém žalovském høišti rozhodnì patøí
mezi nì. Pøedem jsme nechápali, co se
tam mùže dít, kdo to poøádá a proè
vlastnì, a jestli vùbec. Akce totiž mìla jen
dost malou podporu - jeden plakát
a „jedna paní povídala“. Možná právì
i proto jsme tam dorazili se tøemi našima
dìtmi již hodinu pøed plánovaným
zaèátkem. To pro pøípad, že by to
nevyšlo, tak bychom ještì stihli procházku na Øivnáè. Byli jsme dost pøekvapeni,

kolik tam již bylo lidí, a jak všichni dost
pilnì pøipravovali, zdobili a chystali. Bylo
to doslova dost pøíjemné odpoledne, plné
spoustou dobøe pøipravených her
a soutìží pro dìti. A nejen pro dìti,
o nìkteré soutìže, tøeba o maxibublifukování se prali spíše dospìlí, než dìti.
A byla tam i zmrzlina a dost dobré
grilované maso, za ještì lepší než dobrou
cenu. A skvìlé bylo, že tam pøišlo dost lidí,
a spousta známých, se kterými jsme se
dlouho nevidìli. Nejpøíjemnìjší na celé té
akci byla velmi pøátelská atmosféra, jako
zpoèátku devadesátých let, kdy lidé mìli

k sobì ještì tak nìjak blíže. A kdo že to
tedy poøádal? Komu patøí náš velký dík?
Rozhodnì všem tìm, kteøí do toho dali
svùj èas a energii. Prý to poøádalo
sdružení DOST, to také vysvìtluje, proè
jsme tam nevidìli nikoho jiného
z roztockých zastupitelù. Dost škoda.
Lidé se tam pøišli bavit, to ale asi
všichni dost dobøe nedovedou. A tak
velice dìkujeme všem „dosákùm“
i „nedosákùm“ za tuto dobrou akci
a velice se tìšíme na další!
Všech pìt Vágnerù
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Divadlo v Roztokách (mìsto obèanùm a obèané sobì)
Mìsto Roztoky má pøinášet obèanùm
také vlastní spoleèenské a kulturní
aktivity. V rozpoètu mìsta k tomu není
vyèlenìna èástka. To, co se v rozpoètu
nazývá kultura, je zamìòováno za granty
a dotace na podporu spolkù a hnutí
mìsta. V realitì to znamená, že akci
pøipraví nìkdo jiný, dle svého zamìøení a
mìsto je uvedeno jako spolupoøadatel.
Ve vìtšinì pøípadù je užívání tohoto
principu pro obì zúèastnìné strany
výhodné a reprezentativní, nìkdy ale
spíše jednostranné a pøinejmenším
úsmìvné. Mìsto by tohoto nastavení
rádo pozmìnilo, a tak šlo do své první
akce - oslovilo Intimní divadlo Dáši
Bláhové, které má sice vyprodáno, ale
zkusit se má všechno. A vìøte, to byla ta
lehèí èást.
Podle smlouvy o smlouvì budoucí mezi
mìstem a firmou Trigema, mìl mít
kongresový sál 180 míst. Management
hotelu Academic nám oznámil, že poèet
míst je 140. Vstupenky tak nemohly
uhradit náklady na pøedstavení, a tak
jsme oslovili sponzory. Ochota podnikatelù v Roztokách nás pøekvapila, žije tady
sousta pøíjemných, fajn lidí. Mají naši
úctu a obdiv. Nìkteøí z nich nabízeli dary
vìcné, a tak jsme se rozhodli vstupenky
slosovat a pomoci jim prezentovat jejich
podnikání v našem mìstì.
Vstupenky na veèerní pøedstavení byly

vyprodány do dvanácti hodin od chvíle,
kdy byly dány do prodeje. Zvažovali
jsme druhé pøedstavení. Mnozí nás
zrazovali - více lidí, podle nich, o kulturu
zájem nemá. „Zapomínáte, že jste
v Roztokách!“, øíkali.
Kongresový sál je s kapacitou 140 míst
pro toto mìsto nedostateèný a není tak
multifunkèní, jak jsme oèekávali. Moderní
technické vybavení je špièkové pro
potøeby kongresù a diskoték, ale nemá
napø. divadelní zvuk a svìtlo. Zjistili jsme
to pìt dnù pøed pøedstavením, pøestože
v cenì sálu nám na základì detailní
objednávky potvrdili požadovanou
techniku. Takže: málo sedadel pro
potøeby mìsta, nedostateèná technika,
dále nám neohlášený „sanitární den“
v den pøedstavení, v sále jenom 125 židlí,
žádné vysoké štafle pro osvìtlovaèe,
žádná šatna pro herce, nefunkèní šatna
pro diváky, první pøedstavení bez
vzduchotechniky. Situaci zachraòovala
pøíjemná paní recepèní - dala nám pokoj
pro hereèky a snažila se nám všemožnì
vyjít vstøíc.
Z uvedených dùvodù jsme se rozhodli
další pøedstavení (Mrchy 18.05.2007, viz.
inzerce) uspoøádat v žalovské tìlocviènì
ZŠ. Prostøedí nebude tak moderní jaké
v hotelu Academic bezesporu je, ale
vìøíme, že akce bude mít více roztockou
atmosféru. Urèitì bude chybìt klimatiza-

ce. Do sálu však vejde rovnou 280
divákù. Za cenu vstupenek koupíme
kromì samotného pøedstavení také
novou zadní oponu (a pøíštì pøední), krytí
oken, vybavení pro šatnu pro úèinkující
a za pøípadný zbytek barvy na vymalování tìlocvièny. Zakoupením vstupenky tak
pøispíváte nejenom k vlastnímu kulturnímu zážitku, ale také pøispíváte na dobré
vìci v tomto mìstì.
Pøedstavení Monology vagíny bylo
úspìšné. Hereèky byly skvostné a lidé se
ohromnì bavili.
Losování cen mìlo rodinnou atmosféru
a vìøíme, že všichni byli spokojení. Moc
vám všem dìkujeme. Sponzorùm
i divákùm.
Na pøedstavení Mrchy budou vstupenky
opìt slosovatelné. Pan Jokl pøislíbil
moderování losování, a tak je zábava po
divadle opìt zaruèena. Navíc budou mít
diváci po losování možnost zùstat
v tìlocviènì, povídat si nebo i tancovat.
Zajištìno je malé pohoštìní. Øeknìte mi
kde to mají? Divadlo, losování vstupenek, podporu školy a možnost se chvíli
družit a bavit - a to všechno v jednom?
Za organizátory akce se na vás tìší
Bronislava Böhmová
P.S. V pøípadì zájmu obèanù o pomoc,
oceníme dobrovolného fotografa celé
akce. Dìkujeme pøedem za ochotu.

Høištì v Tichém údolí
Obecnì lze øíci, že existují høištì pro dìti
malé, vìtší a ty ostatní. Je pravda, že
v Roztokách máme pestrou škálu
rùzných variant a využitelnosti mìstských
høiš. Když jsem však šla pøi jedné jarní
procházce s kamarádem po proudu
podél Únìtického potoka, zastavili jsme
se tak trochu ze zvìdavosti na høišti v ulici
Tiché údolí, abychom zjistili, zda se
mùžeme tøeba zhoupnout, svézt na lanì
atp.
Ovšem jaké bylo naše pøekvapení, když
místo klasického vybavení høištì jsme
našli kovové prvky, celkem jednoduché,
ale na první pohled celkem nic neøíkající
jak je používat. A tak jsme si øekli, že
i když už nejsme dìti školou povinné,
zkusíme si na nich zahrát. Vybavení
tohoto høištì však není na hraní, ale na
posilování. Najdete tam 6 kovových
prvkù s oznaèením štítky firmy Hags,
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která je dodala a instalovala asi 22. 5.
2006 a nápisem Fitness.
Rozdíl ve fitness centrech v krytých
halách a na tomto místì je pøedevším
v tom, že v posilovnách jsou posilovací
prvky nastavitelné pro rùzné zátìže
a oznaèeny tak, aby jejich uživatel vìdìl
jak s nimi zacházet. Nìkde bývá pøítomen
i cvièitel, který poradí jak se zaøízením
pracovat, aby jste nesprávným užíváním
neohrozili své tìlo. Bylo by dobré, aby i na
tomto veøejném prostranství výrobce
alespoò na nìkteré prvky doplnil tzv.
návod na použití“ .
I když v Tichém údolí je novì vybavené
mìstské høištì (v tomto pøípadì sportovištì) v provozu již témìø rok domnívám
se, že nebyla veøejnost žádným výrazným zpùsobem informována o zmìnách
v možnostech jeho využívání. Oproti
pøedchozímu stylu døevìných kompo-

nentù, které byly urèeny školákùm je
souèasná možnost využití i pro širší
sportovní veøejnost, protože se jedná
o fittnes prvky (sice pouze kovové, ale
chápu, že jiný materiál by asi neodolal
náporu pøípadných vandalù).
Možná dìlám tímto èlánkem výše
uvedenému sportovišti tak trochu
reklamu. Tu však už pøed rokem mìl
udìlat nìkdo jiný - odbor ŽP, který
mìstská høištì spravuje.
Vždy sportovištì je umístìno v krásné
lokalitì, kde se dobøe dýchá, témìø
v lese, blízko Únìtického potoka a mohou
ho využívat obèané zdarma každý den!
Tak tedy všichni, kteøí rádi posilujete své
tìlo hurá do Tichého údolí a vy všechny
ostatní menší i vìtší dìti, které si rády
hrajete jinak - hurá smìr horní Roztoky
nebo Žalov.
Alžbìta Veselá
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Výstavba nové školky v Roztokách. Termín? Ihned.
K aktivitì v oblasti nové školky mne
vedlo velké množství dìtí, které se letos
v dubnu (pøi zápisech do MŠ) nepodaøilo
rodièùm umístit. Dùvody pro výstavbu
školky jsou zøejmé. V souèasné dobì
jsou v Roztokách trvale hlášeny roèníky
dìtí 2004,2005 a 2006 v souhrnném
poètu cca 300 (zdroj: evidence obyvatel
MÚ). Kapacita mateøských školek
(Havlíèkova, Pøemyslovská a Spìšného) je dohromady ménì než 190 dìtí
(zdroj: www.roztoky.cz). Tento souèasný
demografický jev žádá od nás
zastupitelù a mìsta jasné kroky vedoucí
k výstavbì nové školky s kapacitou (min.
85 dìtí).
Pro jednání Zastupitelstva 25. 4. jsem
navrhl vytvoøit èasový plán výstavby
nové školky. Také je tøeba zaøadit
projekt výstavby do rozpoètu mìsta již
na tento rok vedoucí OSRM má za úkol
pøedložit plán projektù do pøíštího
zastupitelstva - a celou realizaci (od
vyhledání pozemku, výbìr stavitele
a výstavbu) zadat zkušenému projekto-

Reakce

vému manažerovi, pøípadnì firmì,
která má s takovými projekty
zkušenost.

èervenec 2007)
-

schválení projektu výstavby (návrh
lokality, financování, èasové osy,
návrh výbìrových øízení) (srpen
2007)

-

koupì pozemku, zahajení všech
potøebných stavebních øízení (øíjen
2007)

-

výstavba školky a realizace projektu
(do srpna 2008)

K této vìci si dovoluji pøidat následující postøehy...:
-

mìsto nemá kapacitu v souèasné
dobì podobný projekt zorganizovat
a tak je nutné hledat firmu, která to
dokáže

-

pro tento projekt bude nutné najít
prostøedky i mimo rozpoètové zdroje
(úvìr, dotace, PPP)

-

Zastupitelstvo mìsta by mìlo zvážit
pøi zadání projektu nové MŠ
demografický vývoj (napø. zda
souèasná populaèní vlna za 10 let
opadne a zda vybudovaný objekt
bude pøípadnì jinak využít pro
mìsto)

A èasový návrh krokù?:
-

zaøazení projektu do plánu projektù
2007 (do èervna 2007)

-

výbìr manažera projektu (termín

Tìmito body se postupnì zabýval FV
(vyjádøil této bohulibé myšlence
podporu) a následnì Zastupitelstvo
mìsta (ZM). To pøijalo usnesení, ve
kterém ZM uložilo OSRM a vedení
mìsta zahájit potøebné kroky k hledání nových kapacit pro MŠ.
Pøi diskuzi nìkteøí kolegové navrhli
zvážit možnost pøestavby èásti ZŠ
v Žalovì, nicménì tuto variantu
neshledávám jako definitivní a preferuji
školku novou, kterou Roztoky nutnì
potøebují.
Martin Matas

„Odvážná“ rozpoètová politika

Jako èlen kontrolního výboru a kontrolního týmu, který vyšetøoval kauzu
„Voda“ se musím dùraznì ohradit proti
tvrzení ing. Jiøího Landy otištìném
v minulém èísle èasopisu Odraz.Cituji:
„Nemìli jsme zákonný dùvod
k odvolání øeditele místní základní
školy.“
Znovu musím upozornit na závìry
kontrolního výboru, které mluví jasnì.
„Požadovaná pedagogická praxe pro
výkon funkce øeditele základní školy
(dle vyhlášky MŠMT è 139/1997 Sb. § 2
odst. 4- pøíl. è. 2), která má více jak
devìt tøíd je 4 roky tj. 48 mìsícù. Mgr.
Voda tento požadavek NESPLÒOVAL.
Jeho pedagogická praxe dle výpoètu
provedeného správním odborem MÚ
èinila pouze 41 mìsícù.“
Vážený pane inženýre, neznám
„zákonnìjší“dùvod pro odvolání
øeditele školy než to, že nesplòuje
požadavky pøedepsané zákonem pro
výkon této funkce.
Ing. Ivo Cihláø

Pøi pøípravì mìstského rozpoètu na
tento rok nám øadovým zastupitelùm
bylo sdìleno, že prioritou èíslo jedna je
rekonstrukce školní jídelny, a že
s dalšími investièními akcemi je potøeba
poèkat, protože na nì pravdìpodobnì
nezbudou peníze.
Teï tu máme havárii dešové stoky
v Nádražní ulici, a nikdo prý zatím není
schopen øíci, na kolik nás to vyjde.
Moudrá mìstská rada tedy rozhodla, že
se školní jídelna letos rekonstruovat
nebude. Pøitom to není tak dávno, kdy
nás tatáž rada pøesvìdèovala, že se
rekonstrukce udìlat musí, jinak nám
hygienik jídelnu zavøe. Žádný pøíslib
hygienika, že ještì rok pøimhouøí oèi,
nemáme. Pøesto chce rada peníze
pùvodnì urèené pro jídelnu „rozporcovat“.
Kdyby se daly do rezervy, aby byly k dispozici pro nutnou rekonstrukci dešové
stoky, tak bych tomu ještì rozumìl. Ale
místo toho je tu snaha tyto peníze
rozpustit do øady investièních akcí.

Rada mìsta jen tak mimochodem
schválila skoro pùl miliónu korun na
vypracování jakéhosi projektu strategického rozvoje mìsta, aniž by
zastupitelé dostali jakoukoli informaci
o jeho náplni èi osnovì. Pøitom mìsto
pøed pár lety už podobnou èástku na
podobný dokument vydalo - a výsledkem byla práce tak na úrovni støedoškolské seminárky. Doufejme, že
tentokrát bude výsledek aspoò
k nìèemu dobrý.
Paní starostka, která opravdu není
troškaøka, ovšem po zastupitelstvu
požadovala další dva milióny na další
projekty. Mìlo to jenom jednu chybièku když jsme se zeptali, jaké projekty to
jsou, nebyla schopna odpovìdìt.
Opravdu bych nerad, aby zastupitelé
rozhodovali podle pravidla: nejdøív
pla, a pak se ptej, za co. To se
svými vlastními penìzi urèitì
nedìláme. Tak to nedìlejme ani
s mìstskými.
Jaroslav Drda
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Proè jsem se pohádal ve stavební komisi
Obèas až èasto, nìkdy vždy, jdu za
cílem rázným krokem. Mám rád pøírodu,
tak v cestì stojící kytièky pøekraèuji.
Horší to je, když je v cestì nìjaký ten
dub. Ten se pøekroèit nedá, tak se
hádám. Na jednání stavební komise
dne 10. dubna došlo i k projednávání
zpomalovacího retardéru u mateøské
školky v Pøemyslovské ulici. Já a pan
Hadraba, oba nominovaní DOSTem,
jsme jasnì vyjadøovali názor, že
vybudování retardéru u této školky je
velmi vhodné. Pánové Landa a Štochel
silnì oponovali, že to nutné není.
K dispozici byla i informace, že pøes
retardér typu „Sedlec“ odmítají jezdit
autobusy. Navrhl jsem vybudování
nízkého a pozvolného retardéru typu
„jako je u Roztocké školy“, tedy
omezujícího rychlost na 30 km/h, nikoli

tvrdého retardéru nièícího podvozky
a nutícího zpomalit až na 20 km/h.
Nakonec jsme se nedohodli.
Nehlasovalo se. O to vìtší byl mùj šok,
když se v zápisu z tohoto jednání
objevilo doporuèení pro radu mìsta ve
znìní „RM nesouhlasí se zøizováním
retardéru s ohledem na provoz
autobusù a poškozování vozidel
a vozovky.“ A teprve teï jsem se zaèal
opravdu hádat a s ostatními èleny
komise jsem si vymìnil nìkolik
dùrazných emailù žádajících vysvìtlení. Bez výsledku. Na následném
jednání zastupitelstva 25. dubna pan
Landa pøeèetl svùj zápis z komise, se
kterým jsem veøejnì nesouhlasil.
Nakonec se zastupitelstvo usneslo, že
o zbudování retardéru rozhodne
mìstská rada. Chci, aby veøejnost

vìdìla, že pokud se rada mìsta
rozhodne retardér nezbudovat
s odvoláním na názor stavební komise,
èiní tak s vìdomím, že o pøesnosti
zápisu této komise existují vážné
a vznesené pochybnosti. Dále bych rád
sdìlil všem øidièùm a cestujícím, kteøí
jezdí dennì Pøemyslovskou ulicí autem
nebo autobusem, že i já bych si pøál
kvalitní rovnou silnici a školku stojící
v jiné, klidné, ulici. Dokud však budou
školky stát u rušných silnic, vždy budu
upøednostòovat život a zdraví dìtí pøed
opotøebením tlumièù automobilù.
Závìrem podotýkám, že neprovozuji
autoservis a nechci si tímto zajistit
pøísun nových zákazníkù.

zastupitelstva. Co s tím? Smlouvy jsou
podepsány statutární hlavou mìsta, jsou
tedy platné, poptávky byly provedeny dle
schválené smìrnice k tìmto øízením, jen
ta kontrola zastupitelstvem - a tedy de
facto veøejností, protože zasedání
zastupitelù jsou veøejná - jaksi scházela.
Inu, k žádnému sekání hlav nedošlo, ani
k pokusu o to, ale zastupitelé nepøijali ani
„zahlazení stop“ tím, že by dali na razítko
rady svoji peèe. Prostì co to stalo, se
stalo - ale pøíštì už opravdu ne.

svìøit do kompetence rady skoro
pùlmiliónový šek, jak tomu bylo
v pøípadì strategického plánu mìsta, to
je na naše skromné malomìsto opravdu
trochu pøíliš. Zákon o obcích dal radì
dost pravomocí, ale nad penìzi drží ruku
celý sbor, který si zvolili obèané.

Michael Bernát

Rada není zbyteèná
Aby bylo jasno. Mínìna je rada mìsta,
nebo, chcete-li mìstská rada. Není
zbyteèná, pøestože na posledním
jednání zastupitelstva taková, a ještì
horší rouhaèská slova zaznìla, a to
z úst radních, ba i tìch nejvýše postavených.
To rozèarování èlenù rady mìlo jediný
dùvod. Rada mìsta schválila po
poptávkovém øízení tøi smlouvy na
provedení díla (tisk Odrazu, poøízení
nových internetových stránek mìsta
a zpracování strategického plánu
Roztok) a usnesla se, že starostka
podepíše pøíslušné smlouvy. Ale ouha.
Zastupitelstvo pøed tøemi lety, nepochybnì po zkušenostech s ponìkud pøíliš
samostatným pùsobením jednoho
z vedoucích úøedníkù s obsahem
svìøené kapitoly rozpoètu (a pasivní
asistencí rady u tohoto poèínání),
pravomoci rady nakládat s penìzi
poøádnì skøíplo. Maximálnì mùžete,
páni radní, rozhodnout o 50 tisících
v rámci kapitoly, jinak pùjdou peníze
z kasy jedinì po souhlasu vìtšiny všech
zastupitelù.
Výše uvedená usnesení rady mìsta
z dubnového jednání byla tedy pøijata
v rozporu s dosud platným usnesením

26

„Jak jste takhle mohli nìco dìlat, vždy to
je ta rada úplnì k nièemu“, ptali se nás,
minulých radních, ti novì zvolení. No
prostì mohli. Ba co víc, byli jsme tak
ustrašení, že jsme si dávali schvalovat
i menší peníze. Zastupitelé o akci
nevìdìli, a i když peníze v kapitole jsou,
tak a si to schválí.
Zákon o obcích pravidla pro výdaje ze
schválené kapitoly rozpoètu neøeší
a v rùzných mìstech a obcích si to upravují rùznì. Je pravda, že ty roztocké
pomìry jsou opravdu velmi pøísné. Jenže
zákon, pro nás usnesení zastupi-telstva,
platí, a tak nezbývá, než se jím øídit.
A nevyhovuje-li, tak jej lze jedinì zmìnit.
V minulém zastupitelstvu k tomu vùle
nebyla, nyní by se možná našla. Ale

Jaroslav Huk

Jednání
zastupitelstva
25. 4. 2007
oèima obèana
Zastupitelstvo jednalo od 18:00 hodin,
pro vydání v Odraze jsem však byl
nucen znaèný objem èlánku z prostorových dùvodù vypustit. Plné znìní
èlánku naleznete na diskuzním fóru
www.roztoky.cz.
V 19:00 pán z firmy ko-ka zaèal
s prezentací situace havarijní situace
v Nádražní ulici. Teï cituji: „Pokud byste
èekali na zastávce na autobus a pršelo
by, stùjte u zdi.“ Týká se autobusové
zastávky v Nádražní ulici smìrem do
Prahy. Zamezení provozu tìžké
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nákladní techniky skrz Roztoky již
týden øeší starostka a místostarosta,
nicménì všichni (Èernošice, Pražský
magistrát) chtìjí projekt na opravu,
jinak nelze dopravu omezit. Na projektu
pracuje firma CityPlan. U havarijní
situace nelze vypsat výbìrové øízení,
tak jen doufám, že cena od CityPlanu
bude alespoò trochu pøívìtivá. Na
hodinách bylo 19:25. Následnì byla
pøedložena novela jednacího øádu
zastupitelstva.
Ve 20:10 se zaèala diskutovat výdajová
èást rozpoètu. Došlo k navýšení
rozpoètu pro školky. V 20:31 zaèaly
padat návrhy na využití daru od Letištì
Praha ve výši 910 000 Kè. Návrh 100
000 Kè na úpravu Žalovského høištì
a 810 000 Kè na chodníky ve mìstì
nebyl pøijat. Návrh 910 000 Kè na
chodníky ve mìstì byl následnì pøijat.
Kapitola na zvýšení rozpoètu na opravy
komunikací byla navýšena o 500 000
Kè. Následoval návrh na navýšení
výdajové kapitoly územní plány
a urbanismus, který nebyl pøijat.
V 21:07 se zaèala diskutovat kauza

daru od Trigemy mìstu, které minulé
vedení mìsta pøijalo i s vìcným
bøemenem umožnìní parkování na
námìstí Trigemì a jejím nájemcùm.
Pan Boloòský tvrdil, že pøi jejím podpisu
nebyly pøílohy (kde by bylo jasnì
zobrazeno vìcné bøemeno). Pan
Stanìk tvrdil, že tam být musely, neb
z ÈUZK se vrátily vèetnì pøíloh. Se
stávající právní analýzou nebyla
vìtšina zastupitelù spokojena.
Usnesení, že zastupitelstvo nepøijímá
pøedložený právní rozbor a žádá
mìstský úøad o nový právní rozbor,
který zodpoví otázky položené
v prùbìhu diskuze, bylo pøijato v 21:31.
Další slovo dostal pan Matas, který
pøedložil materiál s návrhem na
vybudování nové mateøské školy. Jak
objevné. Bylo pøijato dle mého názoru
rozumné usnesení „.. ukládá zahájit
potøebné kroky k zajištìní dostateèné
kapacity mateøských školek.“ Tedy není
nutno stavìt novou školku, lze i rozšíøit
stávající objekty nebo pøípadnì
pøestavìt èást školy na školku - pùjde-li
to z hygienických dùvodù. Po tomto

usnesení z jednání odešel pan Jandl
a již se nevrátil - tedy èekal pouze na
usnesení dle návrhu pana Matase,
které nebylo o zajištìní kapacity ve
školkách, ale o stavbì nové školky,
nejlépe ve spolupráci se soukromým
investorem, jak pan Matas pøímo
zmiòoval.
Následovala více než pùlhodinová
diskuze na téma zadávání veøejných
zakázek. Tématem bylo i uzavøení
smlouvy na nové webové stránky
mìsta. Smlouva již byla uzavøena, cena
je 57.000 Kè. Nevím s kým, nevím ani
jaké bylo pøesné zadání. Protože
druhá, jediná variantní, nabídka na
nový web, byla za 500.000 Kè, bylo
podle mne bylo špatnì již zadání
a smlouva na nový web nemìla být
uzavøena - mìlo být pøepracováno
zadání. Nestalo se tak. Škoda.
V 22:57 bylo jednání zastupitelstva
ukonèeno, již bez zastupitele pana
Kantora, který i tak prùbìžnì bìhem
jednání ze sálu odcházel.
Michael Bernát

Ten, co si myslí, že má právo dávat nám lekce z demokracie
je také šéfem stavební komise, léta
zastupitelem a radním, šéfem místní
ODS, úspìšným podnikatelem a tím
pádem váženým obèanem tohoto
mìsta. Nevím, proè jsem si naivnì
myslela, že tohle všechno znamená, že
takovýto muž musí být také obdivuhodným èlovìkem.
Pøesto, že teï pracuji jako asistentka
starostky, vìøte, že mám vlastní názor
a jen tak mnì nìco nepøesvìdèí
a neovlivní. A kdybych byla pod vlivem
svého okolí, nemusím se bát, protože je
kdo by mnì (nám) dával lekce. Takže se
poslouchám, ètu a uèím se. Ráda
a rychle.
Po první lekci v minulém Odrazu jsem
dostala druhou lekci prý demokracie na
posledním zastupitelstvu. Nejdøíve si
pan školitel vzal demokraticky do úst
veøejné ohrožení a sousedy, kteøí jsou
ohroženi zemníkem. Nemovitost, ve
které bydlím, pøímo sousedí se

zemníkem. Po pravdì nevím, kdo je ve
sporu „zemník“ v právu. Rozhodnì si
ale nepøeji, aby se mým jménem jako
údajnì ohroženého souseda prosazovaly nìèí zájmy, s nimiž nechci mít nic
spoleèného. Zemník mì nijak neohrožuje, nikoho jsem o ochranu pøed
zemníkem nežádala a nikoho jsem
nepovìøila, aby za mì vystupoval.
Pokud to nìkdo dìlá, pak to není
demokracie, ale demagogie.
Podruhé pan školitel s pobavením
pøeèetl doporuèení stavební komise pro
Radu mìsta k výstavbì retardéru u MŠ
Pøemyslovská. Doporuèením bylo
retardér nestavìt, protože se na nìm
nièí auta a autobusy. A taky by ho
muselo financovat mìsto! Asi bych byla
v klidu jako vìtšina lidí, kterých se
nìjaký problém netýká. Ale bohužel.
Tak jako sousedím se zemníkem,
sousedím i se školkou, jsem mámou
dvou dìtí a na dopravní situaci kolem
školky se dívám den co den. Už

nìkolikrát jsem od záøí loòského roku
pøi pohledu z okna mìla ruku na
telefonu s tím, že vytáèím èíslo 112.
Situace, do kterých se kolem školky
v Žalovì dostávají chodci a øidièi, jsou
skuteènì alarmující a je jenom šastnou
shodou okolností, že se ještì nic
nestalo. Uvìdomují si èlenové stavební
komise, že nerozhodují o zachování
technického stavu aut a autobusù, ale
o tom, jestli je zabezpeèena ochrana
života a zdraví pro dìti jejich volièù? Až
u školky bude zranìné dítì, budete si
pánové ukazovat prstem, kdo za to
mùže a co mìl kdo kdy udìlat.
Pøedpokládám, že vina padne na
OSRM a TS. Diskusní fórum našeho
mìsta bude plné „veteesjednièek“.
Zrcadlo na výjezd od školky bylo
pøislíbeno stavebním úøadem již pøi
místním šetøení, takže jeho instalace by
byla jen splnìním podmínek stavebního povolení. Jsem pøesvìdèena, že
u školky by nejenom mìl být retardér,

27

KOMENTÁØE, POLEMIKY, DISKUZE
ale také blikající pøechod, blikající
znaèka s upozornìním „dìti“, další pøi
vjezdu do ulice z Pøemyslovské a navíc
v obou smìrech. Tato školka je u hlavní
frekventované silnice, která vede
z kopce a svádí k rychlé jízdì, je hodnì
využívána také pro pìší, u školky je
mírnì vyboèená, nájezd od školky na
Pøemyslovskou je obtížný a je hodnì

využívaný v nejfrekventovanìjší denní
dobì. Cokoliv, èím by se snížilo
ohrožení chodcù a hlavnì dìtí, by bylo
možné jen uvítat a ocenit. Taková
„lekce“ by byla nejúèinnìjší. Všichni by
ji pochopili správnì, bez ohledu na
politické nebo jakékoliv jiné zájmy.

Když jsem se do Roztok pøistìhovala,
pøi vašich vystoupeních na ZM jsem
pøedevším jako voliè ODS pokyvovala
hlavou. Po tøech letech v Roztokách
mnì poøád dokážete zaujmout,
ale hlavou už toèím jenom zleva
doprava …

Pane Lando, mluvíte hezky a nahlas.

Bronislava Böhmová

Lekce demokracie v Roztokách II
Se zájmem jsem si pøeèetl èlánek pana
pøedsedy ODS Ing. Jiøího Landy
o demokracii v Roztokách a jako èlen
petièního výboru v kauze ZŠ Roztoky
jen velmi tìžko mùžu akceptovat jeho
výklad probìhlých událostí.
Dùvody vzniku první petice, kterou
podepsalo cca 100 obèanù Roztok
a jejíž historie zaèíná v èervnu 2005 byly
natolik závažné, že se jimi mìlo
zastupitelstvo vážnì zaobírat. Od
poèátku jsme ale mìli pocit, že petièní
akce je pokládána za „hlas ulice „
kterému by mìsto nemìlo podlehnout.
Pøitom od poèátku byli mìstští
zastupitelé informováni o pochybnostech veøejnosti o výbìrovém øízení
na místo øeditele, ve kterém pan Voda
zvítìzil. Až šetøení kontrolní komise
v letošním roce konstatovala, že ve
skuteènosti nesplòoval podmínky pro
úèast ve výbìrovém øízení. Proè tehdy
nìkteøí mìstští radní nebrali vážnì
argumenty rodièù a umožnili konzervovat problémovou situaci na ZŠ
Roztoky více než rok je otázkou jejich
svìdomí. Kdyby totiž existovala
politická vùle pøezkoumat výbìrové
øízení, nemusela se jednání táhnout
celý rok.
Poté, co vleklá jednání s mìstským
zastupitelstvem nevedla k øešení
situace a hrozil odchod dalších
pedagogù, vznikla druhá petice, kterou
podepsalo více než 600 obèanù
Roztok. V této chvíli se mìsto již dostalo
pod silný tlak veøejnosti a uchýlilo se
k øešení, kterým se pokusilo pøesunout
øešení situace na školskou inspekci,
i když vìdìlo, že plán inspekèních
návštìv neumožní okamžité øešení
a navíc školská inspekce personální
politiku øeditele nevyøeší. Rostla logicky

frustrace obèanù Roztok z alibistického
a pasivního postoje mìsta a nìkterých
reakcí zastupitelù, které hranièily
s arogancí. Když pak došlo k pokusùm
cenzurovat vyjádøení opozice v Odrazu,
vyústila celá situace ve vydání Dialogù
a spojení opozice. ODS, jako hybná síla
rady mìsta v té dobì mohla výrazným
zpùsobem pomoci situaci øešit
a neuèinila tak. Proto to byla právì
ODS, vùèi které byly smìrovány výtky
veøejnosti.

které její noví èlenové, jistì z neznalosti,
nezaplatili èlenský pøíspìvek, laskavì
snad káravì bych je na to upozornil
s pocitem, že jsem stranickou pokladnu
nepøipravil o finanèní prostøedky
a zabránil tak snížení èlenské základny
o nové kolegy, kteøí jsou ochotni
pracovat pro ODS a Roztoky.

Je logické, že pøicházela stále tvrdší
argumentace vèetnì té, že o ZŠ
v Roztokách rozhodují lidé, kteøí v ní
nemají své dìti. Troufám si tvrdit, že
mìstská rada v té dobì velmi podcenila
motivaci rodièù a jejich dùslednost.

Proè se tomu tak nestalo je víceménì
zøejmé a vysvìtlit situaci liknavostí
neplatièù je tak trochu neúctou ke
schopnostem samostatného úsudku
obèanù Roztok. Pokud je tento zpùsob
vypoøádání se s vnitøní opozicí v ODS
výsledkem rozhodnutí vìtšiny stávající
èlenské základny, pak jde o øešení
respektující vùli vìtšiny ale decentnì
øeèeno nestandardní.

Tvrdím také, že pokud by mìstská rada
mìla dostatek politické vùle øešit situaci
na ZŠ v Roztokách, mìla k dispozici
nástroje tak uèinit. Protože však jednala
tak, jak jednala a cesta k èásteènému
prosazení požadavkù rodièù trvala více
než rok, nemùže se zejména ODS divit
tomu, že v následných komunálních
volbách v pomìrnì významné míøe
ztratila podporu obèanù Roztok. Když
pak následnì došlo k tomu, že z ODS
byli vylouèeni kvùli opoždìné úhradì
èlenských pøíspìvkù shodou okolností
noví èlenové strany, o kterých se
vìdìlo, že shodou okolností jsou
v opozici proti souèasnému vedení
ODS, mùže si sama ODS pogratulovat k
tomu, že za jeden z jejích nejvìtších
úspìchù v poslední dobì bude
pokládána spoluúèast na vzniku
obèanského sdružení DOST. Zejména v
kontextu situace kolem vylouèení
nových èlenù ODS mi název èlánku
o lekci demokracie pøipadá velmi silný.
Kdybych totiž byl pøedsedou strany,

Vìøím, že nejsem sám, kdo situaci
kolem ZŠ v Roztokách vidí z jiného úhlu
a cítí povinnost doplnit pøedchozí èlánek
v minulém èísle Odrazu o svou osobní
zkušenost. Nemohu akceptovat
zdùvodnìní, že stanovisko právníka
o neexistujících zákonných dùvodech
pro odvolání øeditele bylo dostateèným
dùvodem pro pasivitu ODS, když nás
v poslední dobì pravidelnì pøesvìdèuje o schopnosti až hyperaktivního
pøístupu k øešení jiných záležitostí, které
z hlediska budoucnosti Roztok asi
nemají takovou dùležitost, jako
budoucnost a kvalita základní školy.
Pokud se v minulých èíslech Odrazu
ODS pyšní svým pøínosem pro Roztoky,
musím vyjáøit svùj názor, že její jednání
v kauze ZŠ Roztoky bych tam rozhodnì
nezahrnoval. Pøiznat chyby je lidské
a ODS by možná velmi prospìlo, kdyby
prokázala urèitou míru sebereflexe
a dokázala se realisticky postavit
i k nepøíliš šastným rozhod-nutím ve
své minulosti.
J. Blažek
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Opravdu chceme zamoøit Roztoky bytovkami?
Chtìl bych reagovat na nìkteré èlánky
pana Landy a pana Kantora ohlednì
stavební èinnosti v Roztokách, uveøejnìné v bøeznovém a dubnovém
Odrazu.
Prvním tématem je stavební uzávìra.
Domnívám se, že toto øešení bylo od
rady mìsta velice prozíravé a v danou
chvíli nevyhnutelné. Hrozilo (a stále
hrozí) nevratné poškození charakteru
Roztok necitlivou zástavbou. Platným
územní plán s absencí regulativù
v podstatì neumožòuje takové stavby
omezit. Argumenty, že v rámci této
uzávìry je bránìno ve výstavbì
i nìkterým „domkaøùm“, jsou mírnì
ø e è e n o p o p u l i s t i c k é . Ta k o v ý c h
stavebníkù se nachází v oblastech
zasažených uzávìrou jako šafránu
a pokud pøeci, dostanou ze stavební
uzávìry snadno výjimku. Tvrzení
odpùrcù uzávìry o nedemokratiènosti

takovýchto opatøení jsou tváøí v tváø
ekonomickému diktátu velkých
developerù taktéž spíše k pousmání.
Myslím, že mìsto nechce zbyteènì
zdržovat developery v jejich stavebních
plánech, pouze je umravnit - je tøeba si
uvìdomit, že tìmto firmám nejde o nic
jiného než o finanèní zisk (a ve svých
vyjádøeních tvrdí cokoli), a pokud budou
moci postavit v Roztokách 12-ti
podlažní objekt, tak ho postaví, protože

je to prostì nejvýnosnìjší.
Jako spoluautora petice o Panenské
mì nìkolikrát ve svých èláncích
uzemnil pan Kantor, který tyto
obèanské inicitaivy velmi zlehèuje
a dokonce je srovnává s anketou
o kruhovém objezdu. Petice byla
realizována podle petièního zákona,
s podpisy 513 obèanù (za cca 1 mìsíc
se staèilo takto vyjádøit témìø 10%
obyvatel Roztok), je notáøsky ovìøena a
její jmenná forma je zárukou toho, že se
nìkdo nevyjádøil tøeba dvacetkrát,
narozdíl od anonymní ankety
o kruhovém objezdu, kde tato kontrola
jaksi chybí. Obèané podepsaní pod
peticí nebojují za to, aby se na
pozemcích Trigemy stavìly jenom
rodinné domky nebo nic (jak bylo
naznaèeno v èlánku v bøeznovém
Odrazu), ale aby navržený obytný
soubor respektoval okolní zástavbu a

krajinu, a v neposlední øadì, též aby
kromì bytù zahrnoval i prostory pro
služby (za to popravdì nelze považovat
Trigemou navrhovanou mateøskou
školku 200 m od školky stávající).
Nic proti zástavbì bytových domù, ale
ne pìtipodlažních, na horizontu svahu.
Pøipomínám, že se jedná o 19 bytových
domù se 185 byty a užitnou plochou
17 411 m2.

A argument (pro zmìnu èláncích
dubnového Odrazu), že bez výstavby
obrovských bytovek nelze dosáhnout
cílové zastavìnosti 10 000 obyvatel
(což je psáno v územním plánu), a tudíž
bytovkami musíme zamoøit celé
Roztoky, už autoøi èlánku snad
nemùžou myslet vážnì.
Platný územní plán je dokument
v dnešní dobì zastaralý ( z roku 1995),
bez vazby na aktuální problémy mìsta
(doprava, služby).
Možná by se mìlo s masívnìjší
výstavbou poèkat do doby, než se
vyøeší dopravní napojení na nový
okruh, než v Roztokách a na Žalovì
pøibude nová dìtská lékaøka,
v Solníkách školka a tak dále. Jinak si
teï zaslepeni penìzmi krátkozrace
zadìláme na obrovské budoucí
problémy. Už dnes napø. poèet žádostí
o pøijetí do Žalovské školky pøesahuje
kapacitu cca dvojnásobnì, kolona aut
pøed železnièním
pøejezdem stává až
do poloviny sadu a po
dokonèení pøeložky
silnice se pouze
pøesune ke køižovatce
pod Suchdolem, atd.
atd.
Dále je nám v èláncích vytýkáno, že
v dobì, kdy jsme
sami stavìli, jsme se
též neohlíželi na názory svých sousedù starousedlíkù. Pravdou ale je, že to už
bylo o osudu našeho
„pole“ dávno, bez
našeho pøièinìní, rozhodnuto. Tudíž,
kdybychom si nezakoupili dané parcely
my, udìlal by to urèitì nìkdo jiný. Proè
se tehdy starousedlíci nebili za svá
práva stejnì jako nyní my? A navíc, tím,
že nyní bojujeme proti další pøedimenzované výstavbì, chráníme dnes
i jejich zájmy.
Michal Hadraba
èlen komise stavební
a rozvoje mìsta
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