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ÚVODEM

Odraz v roce volebním

Vážení čtenáři, 
otevřeli jste první vydání Odrazu v  roce 2014. Ze 
všeho nejdříve vám chci popřát, aby tento rok byl 
pro vás úspěšnější než ten předešlý.
Se začátkem nového roku bývají z neznámých dů-
vodů automaticky spojovány jiné začátky. Jako by 

přelom roku byl startovním výstřelem pro nejrůznější plány, změny 
či předsevzetí. V umělém nastavení této startovní čáry je třeba hle-
dat příčinu toho, že většina takových zbrklých plánů, změn a před-
sevzetí nedojde svého naplnění.
Odraz si podobná zklamání ušetří tím, že se v novém roce výrazně 
nezmění. Aspoň jeho struktura a  vzhled nikoli. Zkoušíme trochu 
jiný sled kroků ve výrobě, abychom pokud možno eliminovali chy-
by, kterých jsme se v  roce 2013 občas dopustili, ale to by čtenář 
v podstatě neměl poznat.
Rádi bychom slíbili, že budeme časopisem přinášejícím v kultivova-
né formě řadu potřebných informací, názorů a komentářů, časopi-
sem, který bude čtivý a čtený. O to se snažíme, i když je jasné, že 
nejsme dokonalí, a i kdybychom byli, všem se nezavděčíme.
Jedni čtenáři si libují v třeskutých diskuzích a tvrdí, že čtou Odraz 
jen kvůli nim. Druzí píší, že polemiky je znechucují a  kvůli nim 
Odraz nečtou.
Obávám se, že v roce volebním se peprným komentářům z různých 
stran nevyhneme. Budeme se ale snažit, aby i ti, kteří politické ta-
hanice přeskakují, na stránkách našeho časopisu našli něco zajíma-
vého. Budeme rádi, když se s  námi podělíte o  nápady, jak Odraz 
zpestřit a  zkvalitnit. Znáte-li v  Roztokách někoho významného, 
člověka se zajímavým životním příběhem, někoho, komu se podaři-
lo dosáhnout významného úspěchu či ocenění, dejte nám tip. Stejně 
tak uvítáme vaše náměty na témata, kterým by se Odraz mohl vě-
novat.
Za vaši spolupráci vám předem děkujeme.

Jaroslav Drda
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Vážení spoluobčané,
jsme na  začátku nového 
roku, proto si dovolím zreka-
pitulovat rok předešlý a  za-
myslím se nad tím, co nám 
asi přinese rok 2014.

Školství

Asi nejvýznamnější událostí předchozího 
roku je skutečnost, že se konečně podařilo 
zahájit velkou dostavbu základní školy. Je to 
na Roztoky investice nebývale velká jak svou 
hodnotou, tak svou potřebností. Kdyby k  ní 
nedošlo, neměly by se naše děti kde učit. Sa-
motnou stavbu se podařilo vysoutěžit za ne-
celých 70 milionů Kč bez DPH. Zároveň se 
nám na  tuto akci podařilo získat velmi vý-
znamnou dotaci od  ministerstva financí 
ve výši téměř 50 milionů Kč. Nyní je již z této 
dotace vyčerpáno téměř 30 milionů Kč. Do-
stavba bude hotová ke  konci dubna tohoto 
roku (venkovní grafické fasády ke konci květ-
na). Ihned poté začne probíhat zařizování 
vnitřním vybavením (nábytek, výpočetní 
technika, cvičební nářadí apod.) a o prázdni-
nách i  dobudování venkovního hřiště. Nová 
část školy bude perfektně připravena tak, aby 
do ní v září mohli začít chodit první žáčci.
V roce 2013 se podařilo otevřít novou třídu 
školky na Lidické ulici. Tím se nám podařilo 
za poslední tři roky rozšířit kapacitu školek 
již celkem o 75 dětí. Letos nám hranice pro 
přijmutí dítěte do  školky klesne zatím jen 
mírně, protože v předškolácích se vystřídají 
dva nejsilnější ročníky. Od roku následující-
ho však již tato hranice klesne výrazněji 
a  jsem přesvědčen, že se nám brzy podaří 
dosáhnout toho, že každé tříleté dítě bude 
do některé ze školek přijato.
Za zmínku určitě stojí i to, že se vloni poda-
řilo v základní umělecké škole zrekonstru-
ovat půdní prostory na hezká a účelná stu-
dia.

Loňská povodeň

Jednou z  největších a  zároveň nejsložitějších 
událostí loňského roku byly červnové povodně. 
Ty naštěstí nedosáhly síly a ničivosti povodní 
z roku 2002, ač se této hranici hodně přiblížily. 
Především díky obětavému nasazení dobro-
volných hasičů a mnoha dalších se podařilo 
zažehnat nejhorší. Za to všem, kteří pomáha-
li, patří ještě jednou velké poděkování.
Z krizové situace je potřeba se poučit a být co 
nejlépe připraven na  podobné situace bu-

doucí. Pevně ovšem doufám, že nás podobná 
povodeň v tomto roce, ale i v  letech dalších 
nečeká. Jak se ukázalo, tak kvalitní technika, 
kterou mají dobrovolní hasiči k dispozici, je 
pro zvládání takovýchto situací zcela nezbyt-
ná. Jsem rád, že hasiče naše město podporu-
je, i když já osobně si dovedu tuto podporu 
představit ještě větší.

Silnice a chodníky

Loni jsme pokračovali ve významných opra-
vách a  rekonstrukcích roztockých komuni-
kací. Byla dokončena Smetanova ulice. 
Zrekonstruovány byly ulice Haškova, Ča-
kov, část ulice Spěšného a Vošahlíkova. Ta 
spolu s  Dobrovského bude dokončena 

v tomto roce. Bylo opraveno nemálo chodní-
ků, nejviditelnější jsou asi ty na Školním ná-
městí.
V  roce 2014 budou dále zrekonstruovány 
tyto komunikace: Máchova (část Nad Vinice-
mi), Plzeňská (část Zeyerovy), Wolkerova, 
Na  Valech, Pod Řivnáčem, Třebízského a zbý-
vající část Šaldovy. Rozpočet města na  rok 
2014 počítá v  rezervě ještě s  výdaji na  ulice 
Sedláčkova, Vidimova, Jana Palacha a Puchma-
jerova. Ty ale budeme opravovat jen v případě, 
že ostatní investice, kterých je a bude celá řada, 
budou probíhat bez větších komplikací a včas.
V  tomto novém roce dojde na  další opravy 
chodníků. Bude se jednat především o dokonče-
ní Školního náměstí a opravu chodníků v parko-
vé části Tyršova náměstí, ale i o mnohé další.

Hřiště a veřejná prostranství

V  roce 2013 se podařilo rozšířit dětské 
hřiště u křižovatky ulic Obránců míru a Ma-
sarykova. Je zde konečně i mobilní WC. Toto 
hřiště bude ještě letos průběžně doplněno. 
Naproti tomuto hřišti začalo konečně, 
po dlouhých komplikacích ve  stavebním ří-
zení, růst multifunkční sportoviště. To 
bude dokončeno na jaře tohoto roku.
Vloni byly po městě rozmístěny další drobné 
herní prvky. V roce 2014 se dočkáme prvku 
většího, který vyroste přímo poblíž Masary-
kovy ulice. Bude se jednat o  „inteligentní“ 
herní prvek pro děti, který bude mít díky 
zapojení vody a vodních prvků i významný 
edukativní charakter.
Na podzim vypukla výrazná přeměna okolí 
památníku na Školním náměstí. Věřím, že 
se vám zkultivovaný prostor líbí. Samotný 
památník bude v  tomto roce zrestaurován. 
Drobné opravy probíhají i  na  památníku 
u Levého Hradce.
U  domu s  pečovatelskou službou vyrostl 
nový park pro seniory. Je zde nový altán 
a dva cvičební prvky. Ty budou letos doplně-
ny ještě o jeden nový.
Vodohospodářská infrastruktura
V  roce 2014 hodláme výrazněji investovat 
do  vodohospodářské infrastruktury. Cítíme 
zde významný dluh z předešlých let. Někte-
rých z vás se dotkne vybudování kanalizace 
v  ulicích Wolkerova, Na  Valech a  Třebíz-
ského. U prvních dvou jmenovaných se loni 
konečně podařilo odkoupit pozemky pod 
těmito ulicemi od  soukromého vlastníka, 
a proto může akce konečně letos vypuknout.
Další významnou investicí bude rekonstruk-
ce obou komor našeho vodojemu. Díky této 
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opravě dojde k  udržení vysoké kvality roz-
tocké vody.

Veřejná doprava

Začátkem tohoto roku se také dočkáme tolik 
očekávané autobusové linky 359, která bude 
zajíždět i  na  Solníky. Doufám, že se nová 
linka osvědčí a najde si své cestující. Ostatní 
autobusové a železniční spoje budou zacho-
vány ve stávajícím rozsahu.

Volby

Loni jsme si užili voleb až až. V prvních jsme 
volili prezidenta a  pak v  předčasných vol-
bách i  poslance. S  celostátním výsledkem 
asi není roztocký přemýšlivý a odpovědný 
volič, který nepodléhá demagogii a populi-
smu, příliš spokojen. Nezbývá než se s vý-
sledky smířit a doufat, že všichni zvolení se 
budou snažit pracovat a rozhodovat v zájmu 
všech, tedy nejen v zájmu svých voličů.

Příští rok se volbám opět nevyhneme. Sice jsme 
si parlamentní volby odbyli již vloni, ale čekají 
nás na konci jara volby do evropského parla-
mentu. V říjnu nás ovšem čekají i volby ko-
munální. Budeme si volit nové složení naše-
ho zastupitelstva, což bude klíčové pro další 
rozvoj našeho města. Zároveň budeme opět 
spolu s Kladenskými volit našeho senátora.
S přáním všeho dobrého v novém roce

Jan Jakob, starosta města Roztoky

se sešlo k  svému řádnému 
jednání dne 20. 11. 2013.  
Ačkoliv agenda nebyla extré-
m ně rozsáhlá, vydrželi za-
stupitelé rokovat až téměř 
do půlnoci.

Odraz v roztoky.com

Jak se stalo již téměř tradicí, nejprve bylo nut-
né projednat materiály z minulé schůze, které 
se pro nedostatek času nestihly projednat. 
Ještě před to však byl na přání některých za-
stupitelů zařazen nový bod, a  to „divoké“ 
přebírání článků z Odrazu na soukromý web 
Roztoky.com. Do října platila tři roky platná 
praxe, že tyto články byly automaticky na ten-
to web přebírány, pokud to autor výslovně 
neodmítl. Vzhledem k možné kolizi s autor-
ským zákonem změnila RM postup tak, že je 
naopak vždy nutný souhlas autora (nejedná-li 
se jen o citaci či úryvek). Majitel a provozova-
tel webu však našel technologický postup, 
který mu umožňuje přebírat texty z již vytiště-
ného periodika. Činí tak o  své vůli a  na  své 
riziko. Město mu v  žádném případě v  této 
činnosti nijak neasistuje (ani nebrání).

Nekonečný příběh 
vodovodní šachty

Na tento horký bod následoval další, a totiž 
otázka udělení věcného břemene přístupu 

k  vodovodní šachtě ležící na  obecním po-
zemku pro stavebníka RD na pozemku sou-
sedním. Zdánlivě banální případ, neboť kaž-
dé ZM projednává několik věcných břemen, 
se však ukázal jako mimořádně „třeskutý“. 
Stavebník je přesvědčen o své pravdě, stejně 
jako většina zastupitelů, kteří pro souhlas 
nakonec nehlasovali (pro zvedli ruce jen 
čtyři zastupitelé). Asi by bylo vhodné odložit 
emoce a  podívat se na  tuto věc zcela suše 
věcně, možná i  z  právního hlediska; lze se 
domnívat, že nesouhlas s vodovodní šachtou 
je nesouhlasem zástupným a souvisí s nepři-
měřenými proporcemi navržené stavby. 
V této souvislosti se řešil i případný střet zá-
jmů paní Vavřínové, která je zastupitelkou 
a současně se v této věci angažuje za občan-
ské sdružení Architektura a  krajina. Zákon 
o  střetu zájmů i  zákon o  obcích jsou však 
v podobných případech poměrně bezzubé – 
nestanoví žádné sankce za překročení záko-
na, takže ve výsledku šlo jen rétorické cvičení 
zúčastněných zastupitelů.

Stavba školy bude 
dokončena do konce 
dubna 2014

Zastupitelé po živé diskusi schválili Dodatek 
č. 1 ke  smlouvě o  dílo s  firmou Metrostav, 
která staví základní školu. Vzhledem k  zá-
jmu obce na  co nejvyšší kvalitě odvedené 

práce i s ohledem na relativní časový prostor 
byl dohodnut posun dokončení jednotlivých 
objektů do 30. dubna 2014 s tím, že dokon-
čení fasád s výtvarným řešením bude prove-
deno do konce května. Tento posun termínu 
bude ze strany firmy kompenzován vícepra-
cemi, zejména sadovými úpravami školní 
zahrady a úpravou terénu pro hřiště.
Nenápadným, ale zásadním krokem bylo 
usnesení ZM, že zadá pořízení nového 
územního plánu města odboru územního 
plánování MÚ Černošice, který dostal před-
nost před případným autorizovaným archi-
tektem.
ZM pak schválilo záměr směny drobných 
pozemků v  Žalově, která by měla umožnit 
realizaci výstavby kanalizace a  rekonstrukci 
ulic Wolkerova a Na Valech.
Tradičním bodem je informace o plnění roz-
počtu a  návrh devíti rozpočtových změn, 
které předtím projednal finanční výbor. Šlo 
o  přijetí finančních darů (Letiště Praha, 
RWE) a dotací a  také o přesuny mezi para-
grafy reflektující rozdílnou míru plnění – 
z  nečerpaných položek do  přečerpaných. 
Schválení jednotlivých změn bylo téměř jed-
nomyslné.
Po ještě poměrně bohaté debatě v rámci in-
formačního bloku pan starosta ve 23:10 ho-
din jednání ukončil. Neprojednané body 
byly přesunuty na prosincovou schůzi.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Zastupitelé se ke své poslední schůzi ve sta-
rém roce sešli dne 18. prosince 2013.
Úvod jednání byl netradiční tím, že zastupi-
telé minutou ticha uctili památku presidenta 
Václava Havla, který právě před dvěma lety 
zemřel. Po tomto důstojném prologu již ná-
sledoval standardní průběh jednání, které 

skončilo až po 23. hodině. Poté, co zastupite-
lé schválili plán svých jednání v  posledním 
roce svého volebního období (neboť nejpoz-
ději v polovině října budou komunální vol-
by), přistoupili k  projednávání hlavního 
bodu agendy, a  to rozpočtu města na  rok 
2014.

Rozpočet na rok 2014 
schválen

Koncepce rozpočtu je postavena tak, aby 
byly splněny hlavní investiční priority měs-
ta, tj. dostavba školy (včetně tělocvičny), 
pokračování v  rekonstrukci komunikací 

(Druhé) listopadové zastupitelstvo

Prosincové zastupitelstvo



a chodníků, realizace staveb vodohospodář-
ské infrastruktury v ulicích Na Valech, Wol-
kerova a  Pod Řivnáčem a  celková oprava 
vodojemu Žalov. Sousto je to veliké, ale 
pokud nenastane nic nečekaného, je šance 
tyto cíle zvládnout. Rozhodující pomocí 
v tomto směru je státní dotace ve výši 49,5 
mil. Kč na dostavbu školy, která nám pokry-
je přibližně polovinu stavebních nákladů. 
Její čerpání již běží, v  letošním roce bylo 
proinvestováno 30 mil. Kč. Díky této fi-
nanční injekci nebude ani nutný úvěr 
u banky, což byla záložní varianta financo-
vání dostavby.
Než došlo krátce po 22. hodině ke konečné-
mu hlasování o  rozpočtu na  rok 2014, pro-
běhla dvouhodinová debata o  sérii pozmě-
ňujících návrhů, z nichž většina byla skutečně 
přijata. Ve výdajové části byla např. vytvoře-
na rezerva na  opravu ulice v  Tichém údolí, 
navýšeny prostředky na  neinvestiční výdaje 
mateřských škol a na  investice ZŠ. Vstřícný 
krok k neziskovým organizacím učinilo ZM 
schválením účelových darů pro TJ Sokol 
ve výši 240 tis. Kč, pro fotbalisty SK Roztoky 
ve  výši 45 tis. Kč a  také 65 tis. na  investici 

do nového objektu Roztoče v Jungmannově 
ulici.
Dlouhou diskusí o  rozpočtu se dostalo jed-
nání do časové tísně, a tak byly projednány 
jen nejdůležitější věci, ostatní byly odloženy 
na lednové jednání. 

Za odpady zaplatíme stejně 
jako loni, za vodu o malinko 
více

Důležitou informací pro občany je fakt, že 
i v roce 2014 zůstává poplatek za sběr a likvi-
daci komunálního odpadu ve  výši 600  Kč 
napoplatníka. Výše poplatku, která odpovídá 
skutečným nákladům na  tuto službu, byla 
schválena většinou třinácti hlasů. Dosavadní 
úlevy (zejména pro seniory) zůstávají v plat-
nosti.
Zastupitelé též schválili cenu vodného a stoč-
ného na rok 2014.
Cena se zvyšuje jen mírně, a to o 1, 47 Kč, 
tj. o 2,13 % a činí celkem 69,97 Kč za 1 m3 
odebrané (a vypuštěné odpadní) vody. Na-
výšení je dáno zejména zvýšením ceny na-

kupované vody o  5,6  % od  monopolního 
dodavatele z  pražského přivaděče, což je 
věc, kterou není schopno naše město reálně 
ovlivnit. 
Zastupitelstvo též schválilo důležitou smě-
nu pozemků v  kat. území Žalov, která 
umožní zahájení prací na vodohospodářské 
infrastruktuře a rekonstrukci komunikací. 
Zastupitelé pak těsnou většinou neschválili 
žádost o prodej obecního bytu v Masarykově 
ulici, čímž navázali na své předchozí rozhod-
nutí z listopadu, kdy zamítli prodej čtyř vol-
ných městských bytů. Protinávrh na  prodej 
bytu veřejnou dražbou podpořilo jen 7 za-
stupitelů. 
Závěrem se ještě jednou dostal na  pořad 
rozpočet, tentokrát ještě za  rok 2013 a  byla 
přijata nezbytná rozpočtová opatření dopo-
ručená finančním výborem. Zastupitelé též 
schválili zřízení několika věcných břemen 
pro obecní pozemky ve prospěch společnosti 
PRE distribuce a RWE (plyn).
K dalšímu jednání se ZM sejde až 29. ledna 
2014.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Ke svému pravidelnému jednání se sešla měst-
ská rada na  svátek sv. Barbory, ale spíše než 
folklorními tradicemi se musela během osmi-
hodinové schůze prokousat téměř šedesáti 
body programu.
Úvodem schválili radní harmonogram svých 
schůzí v příštím roce, v posledním roce voleb-
ního období. RM, stejně jako ZM, se bude 
scházet zpravidla jednou měsíčně, ovšem v le-
tošním roce jednala šestnáctkrát.
RM, na  návrh provozovatele vodohospodář-
ské sítě, doporučila ZM schválit cenu vodné-
ho a  stočného na  rok 2014, která činí 69,97 
Kč/m3. Současně si od SčVK vyžádala předlo-
žení rozboru oprávněných nákladů při náku-
pu pitné vody a  úplných vlastních nákladů 
provozovatele. 

Námitkám proti zvýšení 
nájemného bylo vyhověno

Delší debata se rozpoutala nad odvoláním 
několika nájemníků obecních bytů proti zvý-
šení nájemného. Hlavní námitky odkazovaly 
na  špatný stav bytu i  domu a  velké náklady 
na vytápění. Předsedkyně sociální komise M. 
Šlancarová spolu s radním T. Novotným tyto 

byty navštívili a potvrdili oprávněnost námi-
tek nájemníků. I když diskuse byla místy dosti 
vášnivá, nakonec se radní jednomyslně shodli 
na tom, že žádostem vyhoví. Kromě toho RM 
uložila MÚ zajistit opravu společných prostor 
domu čp. 286 v Jungmannově ulici.
Složitým se jeví případ části školní zahrady 
ZŠ, která, jak se nedávno ukázalo, není 
ve vlastnictví města, ale soukromého vlastní-
ka. Chybu v  zápisu na katastru nemovitostí 
sice před mnoha lety udělal Katastrální úřad 
a město tak bylo v dobré víře, že užívá svůj 
pozemek, nicméně majitelka nyní po městu 
požaduje velkou finanční náhradu. Město je 
připraveno nabídnout obvyklou cenu za vý-
kup nestavebních pozemků, ale zdá se, že 
nakonec stejně půjde o souboj právníků. 

Město podalo odvolání proti 
ÚR na Bytový soubor 
v Nádražní ulici
Další bod programu byl ještě náročnější. Protože 
Stavební úřad Roztoky vydal Rozhodnutí 
o umístění stavby pro akci Bytový soubor Rozto-
ky (v Nádražní ulici), bylo na radních, aby zváži-
li, zda jej v plném rozsahu akceptují nebo podají 

proti němu odvolání ke krajskému úřadu. Dis-
kuse se tentokrát nesoustředila ani tak na výšky 
staveb a objem zástavby (byť nejde o nepodstat-
nou věc), ale na čistě technické záležitosti s ohle-
dem na dopravní situaci v Nádražní ulici, která 
je v dopravní špičce velmi složitá už teď. To, že 
nešlo o subjektivní dojmy radních, dokládá sku-
tečnost, že své zásadní požadavky vznesl i Do-
pravní inspektorát policie ČR. Po více než hodi-
nové rozpravě se nakonec radní většinou hlasů 
usnesli na tom, že odvolání podají.

Radní schválili roční odměny 
ředitelkám MŠ a ZŠ

Jako každoročně, tak i  letos RM schválila 
návrhy odměn ředitelům školských zařízení 
na  právě končící kalendářní rok. Nelehké 
práce ředitelů, resp. ředitelek našich MŠ, ZŠ 
a ZUŠ, si vážíme, a proto až na jeden případ 
byl v  této věci obecný konsenzus. Kromě 
toho město ještě ocenilo velké úsilí kolektivu 
pracovníků MŠ Přemyslovská za  jejich mi-
mořádnou obětavost při likvidaci podzimní 
havárie vody, kde bylo nutné nejen pracovat 
i  o  sobotách a  nedělích, ale i  držet noční 
služby u vysoušečů.
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Radní se opět zabývali i mechanismem přijíma-
cího řízení do  mateřských škol pro školní rok 
2014/2015 a doporučili ředitelkám MŠ striktně 
se držet schválených kritérií, a  to i  v  případě 
doplňování stavu dětí na uvolněná místa. 
V  rámci školního bloku ještě RM schválila 
přijetí darů od  fyzických osob našim škol-
ským zařízením (za což jim patří dík) a také 
podání žádosti ZŠ o navýšení kapacity s účin-
ností od  1. 9. 2014. Lze totiž očekávat, že 
i v příštím školním roce otevřeme pět prvních 
tříd při odchodu dvou devítek, což je docela 
zásadní nárůst žáků.

Čtyři volné byty budou 
pronajaty nejvyšší nabídce

S  ohledem na  to, že ZM neschválilo prodej 
čtyř volných obecních bytů, schválila RM je-
jich pronájem, a  to obálkovou metodou nej-
vyšší nabídce, přičemž nejnižší podání je na 

87,50 Kč/m2. Jde o byty v Braunerově ulici čp. 
995, 996 a 1022 a v Masarykově ulici čp. 752. 
Ve všech těchto případech jde o byty v půdních 
vestavbách. Bližší podmínky budou v Odrazu 
a na webových stránkách města.
Rada pak projednala a schválila balík bodů týka-
jících se věcných břemen a  nájemních smluv 
pod obecními pozemky, většinou pod garážemi.
Radní se též na  základě podnětu občanů 
rozhodli neprodleně jednat s firmou Talora, 
která na Panenské II provádí terénní úpravy, 
které jsou zřejmě v rozporu s platným regu-
lačním plánem, a  zejména ohrožují zájmy 
okolních obyvatel.

Nové výběrové řízení 
na správce bytového 
i nebytového fondu města
Vzhledem k tomu, že firma RealSprom s. r. o. 
vypověděla městu smlouvu na  správu byto-

vého a nebytového majetku města, bude vy-
psáno veřejné výběrové řízení na  nového 
správce. Podmínky jsou uveřejněny na webo-
vých stránkách města.

Závěrem ještě radní provedli zevrubnou re-
vizi plnění svých usnesení a v  informačním 
bloku projednali zprávu městské policie a zá-
pisy z odborných komisí rady. 
Na základě doporučení sociální komise byly 
přiznány jednorázové příspěvky lidem v so-
ciální tísni či se zdravotním handicapem. 
Pěti tisíci korun symbolicky přispějeme i ob-
čanskému sdružení Baby box pro odložené 
děti na  zřízení jednoho nového babyboxu 
v Praze 9. 
Nebylo daleko od  půlnoci, když radní své 
náročné jednání ukončili.

Stanislav Boloňský,  
místostarosta

Budete letos slavit zlatou nebo diamantovou svatbu?

Městský úřad Roztoky upozorňuje všechny občany města, kteří v letošním roce budou slavit 
zlatou (50 let manželství) nebo diamantovou (60 let manželství) svatbu 

a měli by zájem o uspořádání slavnostního aktu, 
aby kontaktovali matrikářku města Roztoky Dagmar Vyšehradskou, tel. 220 400 226.

Ocenění zpětného 
odběru elektrozařízení 
ve sběrném dvoře 
v Roztokách

Město Roztoky má uzavřenou smlouvu se společností ELEKTROWIN, 
a. s., která provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený 
sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu 
(velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje 
a nářadí). Tyto výrobky mohou občané odevzdávat ve sběrném dvoře 
nebo během dvou mobilních svozů nebezpečných odpadů (duben 
a říjen). Za tři čtvrtletí v letošním roce se v našem sběrném dvoře se-
bralo 17,14 t elektrozařízení výše uvedených druhů!
Společnost ELEKTROWIN na  základě Dohody o  partnerství a  vzá-
jemné spolupráci se Středočeským krajem na projektu „Intenzifikace 
zpětného odběru elektrozařízení ve Středočeském kraji“ udělila městu 
Roztoky „Certifikát“ za nejlepší výsledek ve sběru vysloužilých elekt-
rospotřebičů, který převzal místostarosta St. Boloňský a  pracovník 
odboru SRMŽP L. Zeman z rukou hejtmana Josefa Řiháka. Toto oce-
nění bylo spojeno i s finanční odměnou, město obdrželo šek na dvacet 
tisíc Kč, které budou využity v  odpadovém hospodářství. Finanční 
odměna nás těší, ale ještě více skutečnost, že občané našeho města be-
rou třídění odpadů a péči o životní prostředí takto zodpovědně.
Veliké díky!

Odbor správy, rozvoje města a životního prostředí MÚ Roztoky



Jsem rád, že se rozpočet města na rok 2014 
podařilo po kvalitní diskusi na zastupitelstvu 
ještě před Vánocemi bez problémů schválit. 
Všem zastupitelům i  všem, kteří se na  jeho 
přípravě podíleli, děkuji. Rozpočet je docela 
ambiciózní a  já věřím, že se pozitivně pro-
mítne do  života obyvatel Roztok. Detailně 
(po  jednotlivých položkách) si jej můžete 
prohlédnout na  webových stránkách města. 
Zde naleznete i plán investic na rok 2014.
Jsem také rád, že opoziční zastupitelka Roško-
tová v minulém čísle Odrazu správně upozor-
nila, že sestavování rozpočtu já osobně přiklá-
dám velkou důležitost. Je tomu skutečně tak. 
S dalšími kolegy jsme rozpočet detailně připra-
vovali od přelomu srpna a září minulého roku.

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Schválený 
rozpočet města 
na rok 2014
V minulém Odrazu jsem informoval obča-
ny našeho města o základních parametrech 
návrhu rozpočtu na  rok 2014, který byl 
zastupitelstvem města finálně schválen 18. 
12. 2013. Oproti návrhu rady provedlo za-
stupitelstvo pouze kosmetické úpravy vy-
plývající zejména ze znalosti novějších dat 
čerpání rozpočtu za měsíc listopad.
Myslím si, že pro občany může být užitečné, 
budou-li vědět, kolik za  jednotlivé služby ze 
svých daní vlastně platí. Vezmeme-li v  potaz 
pouze běžné příjmy bez dotací, pak každý ob-
čan dotuje město částkou přibližně 13 500 Kč 
za rok. 
Příjmy i výdaje rozpočtu města na rok 2014 
jsou plánovány ve výši 194,6 mil. Kč. Tento 
poměrně razantní nárůst oproti minulému 
roku je dán zejména zapojením úspor z mi-
nulých let na účtu města (58,6 mil. Kč) a čás-
tí nedočerpané dotace na  školu (19,5 mil. 
Kč). Příjmy běžného roku jsou samozřejmě 
nižší. Na straně výdajů jde o často proklamo-
vanou dostavbu školy (49,1 mil. Kč) a inves-
tice do  vodohospodářské infrastruktury 
(25,4 mil. Kč), které měly být částečně reali-
zovány již v  roce 2013, takže se finanční 
prostředky pouze přesouvají do nového roz-
počtu. Jedná se o výstavbu kanalizace na Ža-

lově a v ulici Třebízského, dalších 7 mil. Kč 
bude stát oprava vodojemu.
Velmi výrazná částka by měla být investována 
do silnic a chodníků – konkrétně 19,6 mil. Kč 
a dalších 15,5 mil. Kč je připraveno v rezervě, 
která bude uvolněna v případě bezproblémové-
ho čerpání dotace na školu. Rekonstrukce bude 
dokončena v ulici Vošahlíkova a Dobrovského. 
Nový povrch by měly dostat ulice Máchova 
a část ulice Nad Vinicemi, Plzeňská, Zeyerova, 
Na Valech, Wolkerova, Pod Řivnáčem a Šaldo-
va. Rezerva je určena na  ulice Jana Palacha, 
Puchmajerova, Sedláčkova nebo Vidimova. 
Schopnost vyjmenované investice realizovat 
bude závislá na bezproblémovém dokončení 
rozpracovaných projektů a stavebním řízení, 
které nemůžeme zcela ovlivnit. Proto jsou 
projektově rozpracovávány i další komunika-
ce, které nebudu prozatím specifikovat.

Z dalších položek rozpočtu někoho možná zau-
jalo, že město má na příjmové stránce v rozpoč-
tu částku 2,8 mil. Kč z pronájmu bytů, nicméně 
je třeba si uvědomit, že ve výdajích se tato po-
ložka zrcadlí částkou 2,55 mil. Kč, tudíž výnos-
nost není až tak zásadní, jak by se mohlo zdát 
na  první pohled některým lidem zastávajícím 
vlastnictví obecních bytů. Kdyby město byty 
prodalo a  utržené finanční prostředky uložilo 
na termínový účet, tak by výnos byl jistě vyšší.
Kompletní položkový rozpočet naleznete 
na stránkách města a v případě dotazů mi mů-
žete napsat na email: jandik@roztoky.cz. Závě-
rem mi ještě prosím dovolte popřát všem 
úspěšný vstup do nového roku – za ODS po-
chopitelné pravou nohou.

Ing. Roman Jandík,  
místostarosta města za ODS
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Rozpočet na rok 
2014 byl řádně 
schválen

Rozpočet města Roztoky 2014 – výběr z položek 
Celkem příjmy (v mil. Kč) 194,63
Z toho jednotlivé položky – například:
Svoz komunálního odpadu – příjmy z poplatků 3,70
Poplatek ze psů 0,29
Daň z nemovitostí 2,55
Příjmy z pronájmu bytů 2,80
Zůstatek na účtech z minulých let 58,58
Dotace na školu 19,54
Celkem výdaje (v mil.Kč) 194,63
Z toho jednotlivé položky – například:
Investice do silnic a chodníků 19,61
Veřejná doprava – dotace 1,80
Vodohospodářská infrastruktura a služby 25,41
Školky – dotace na provoz 3,83
Základní škola – provozní výdaje 8,83
Základní škola – investice do nové budovy 49,10
Základní umělecká škola – dotace na provoz 0,40
Odraz 0,58
Kulturní granty a dotace 1,10
Kulturní akce pořádané městem 0,28
Dětská hřiště 2,06
Městské byty – opravy a udržování 2,55
Technické služby 13,10
Náklady na svoz komunálního odpadu 3,55
Městská zeleň 0,49
Sociální fond lidem v hmotné nouzi 0,30
Pečovatelská služba – provoz 1,15
Městská police 4,69
Dobrovolní hasiči – dotace 0,55
Zastupitelstvo města 2,23
Náklady na zaměstnance úřadu 15,13
Rezerva rozpočtu 2,32
Rezerva na další silnice 15,50
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Náplň práce:
Referent přípravy a realizace staveb

Podmínky výběrového řízení:
Místo výkonu práce: město Roztoky
Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická 
osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která 
je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 
18 let, je způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, ovládá 
jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních 
činností.

Kvalifikační požadavky:
–  VŠ v magisterském nebo bakalářském studijním programu 

ve studijním oboru stavebního nebo architektonického  
směru, nebo

–  vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 3 roky praxe 
v oblasti přípravy a realizace staveb, nebo

–  SŠ vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví 
a 5  roků praxe v oblasti přípravy a realizace  staveb

Výhodou:
–  znalost legislativy ve stavebnictví, stavebního zákona 

a prováděcích vyhlášek, orientace v oblasti státní správy 
a samosprávy na místní úrovni, znalost zákona o obcích, 
správního řádu, zákona o veřejných zakázkách, praxe 
v oblasti vykonávání technického stavebního dozoru nebo 
realizace staveb, komunikační schopnosti, samostatnost, 
spolehlivost, odolnost vůči stresu, flexibilita, pečlivost 
a systematičnost, znalost PC – Word, Excel, Outlook, 
schopnost práce v terénu, ŘP

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození 
uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu, 
číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení 

k pobytu, jde-li o cizího státního občana), název příslušné 
funkce, o kterou se uchazeč uchází, datum a podpis uchazeče. 
Vzor přihlášky je k dispozici na stránkách města www.roztoky.cz 
v sekci Městský úřad, nabídka práce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním 
zaměstnání a odborných znalostech a dovednostech, výpis 
z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 
bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový 
doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným 
prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 
vzdělání.

Platové zařazení:
Platová třída 9. dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., platový 
stupeň dle délky započitatelné praxe.

Lhůta a způsob podání přihlášky:
Přihlášky musí být doručeny do podatelny MÚ nebo 
na uvedenou adresu nejpozději do dne 31. ledna 2014  
do 12:00 hod.

Způsob podání přihlášky:
V zalepené obálce označené  
„VŘ – referent OSRMŽP – neotvírat“
–  osobně v podatelně MÚ Roztoky
–  písemně na adresu: Městský úřad Roztoky,  

nám. 5. května 2, 252 63  Roztoky.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho 
průběhu zrušit a právo rozhodnout o tom, že z přihlášených 
uchazečů (splňujících podmínky výběrového řízení) nebude 
na pozici referenta nikdo vybrán.

Tajemník MÚ Roztoky vyhlašuje  
výběrová řízení  

na obsazení pracovních míst:

Referent Odboru správy a rozvoje města a životního prostředí

Vedoucí městské knihovny

Požadavky stanovené pro uchazeče:
–  vzdělání:  knihovnictví a informatika – minimálně úplné 

střední odborné s maturitou
–  praxe v oboru
–  počítačová gramotnost 
–  zkušenosti z práce s odbornými knihovnickými programy                                                                                       
–  znalost anglického jazyka, alespoň pasivně

Další potřebné dovednosti:
organizační schopnosti, komunikativnost, prezentační 
schopnosti, systematičnost, důslednost 

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození 
uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu, 
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číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státního občana), název příslušné 
funkce, o kterou se uchazeč uchází, datum a podpis uchazeče. 
Vzor přihlášky je k dispozici na stránkách města www.roztoky.cz 
v sekci Městský úřad, nabídka práce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zaměstnání, 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát 
nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená 
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení:
Platová třída 8 dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

Lhůta a způsob podání přihlášky:
Přihlášky musí být doručeny do podatelny MÚ nebo na 
uvedenou adresu nejpozději do dne 20. ledna 2014 do 12:00 hod.

Způsob podání přihlášky:
V obálce označené „VŘ – vedoucí knihovny – neotvírat“.
–  osobně v podatelně MÚ Roztoky
–  písemně na adresu: Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2, 

252 63  Roztoky.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho 
průběhu zrušit a právo rozhodnout o tom, že z přihlášených 
uchazečů (splňujících podmínky výběrového řízení) nebude  
na pozici vedoucího knihovny nikdo vybrán.

Požadavky stanovené MÚ pro uchazeče:
–  středoškolské vzdělání s maturitou
–  znalost zákona 280/2009 Sb., daňový řád výhodou
–  aktivní znalost práce s PC
–  bezúhonnost
–  komunikativnost, schopnost samostatné práce
 
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození 
uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu, 
číslo občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení 
k pobytu, jde-li o cizího státního občana), název příslušné 
funkce, o kterou se uchazeč uchází, datum a podpis uchazeče. 
Vzor přihlášky je k dispozici na stránkách města www.roztoky.cz 
v sekci Městský úřad, nabídka práce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:
Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zaměstnání, 
výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce (u cizích 
státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost 
vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát 

nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená 
kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Platové zařazení:
Odměna bude poskytnuta dle odpracovaných hodin ve výši 140 Kč/h.

Lhůta a způsob podání přihlášky:
Přihlášky musí být doručeny do podatelny MÚ nebo na uvedenou 
adresu nejpozději do dne 20. ledna 2014 do 12:00 hod.

Způsob podání přihlášky:
V obálce označené „VŘ – exekutor – neotvírat“.
–  Osobně v podatelně MÚ Roztoky
–  Písemně na adresu: Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2, 

252 63 Roztoky.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho 
průběhu zrušit a právo rozhodnout o tom, že z přihlášených 
uchazečů (splňujících podmínky výběrového řízení) nebude 
na pozici referenta nikdo vybrán.

Podmínky výběrového řízení:
Strážníkem se může stát osoba, která je státním občanem ČR, 
dosáhla věku 21 let a  splňuje předpoklady pro výkon funkce 

strážníka podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“)

Obsazení pracovního místa 
na dohodu o provedení práce
Dohoda o provedení práce bude uzavřena na administraci exekučního vymáhání neuhrazených pohledávek města, 
v rozsahu do 300 hodin v roce.

Starosta města Roztoky vyhlašuje výběrové řízení  
na obsazení pracovního místa

Strážník městské policie
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Další požadavky stanovené pro uchazeče:
–  středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
–  bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní způsobilost (dle §§ 4a, 

4b, a 4c ZOP)
–  dobrá fyzická a psychická kondice
–  aktivní a samostatný přístup k práci
–  dobré komunikativní vlastnosti
–  řidičský průkaz skupiny B
–  znalost práce na PC

Výhodou: 
platné osvědčení o splnění odborných předpokladů dle ZOP, zbrojní 
průkaz, bydliště ve městě Roztoky či v blízkém okolí z důvodu 
dosažitelnosti, znalost anglického nebo německého jazyka, praxe.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
jméno, příjmení, titul
datum a místo narození
státní příslušnost
místo trvalého pobytu a telefonní kontakt
číslo občanského průkazu
datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
–  strukturovaný životopis
–  výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
–  ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
–  čestné prohlášení dle § 4a) ZOP (bezúhonnost)
–  čestné prohlášení dle § 4b) ZOP (spolehlivost)

–  prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhlášky č. 
444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání 
strážníka čekatele a strážníka obecní policie

Platové zařazení:
V souladu se zákonem č. zákona č. 262/2006 Sb. zákoník práce 
v platném znění a nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě do platové 
třídy 5–7.

Místo výkonu práce:
V katastru města Roztoky

Lhůta a způsob podání přihlášky:
Přihlášky musí být doručeny do podatelny Městského úřadu nebo 
na uvedenou adresu Městského úřadu nejpozději do 31. 1. 2014,  
12:00 hod.

Způsob podání přihlášky:
V obálce označené „VŘ – strážník MP – neotvírat“
Osobně v podatelně MÚ Roztoky
Písemně na adresu: Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2,  
252 63 Roztoky.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho 
průběhu zrušit a právo rozhodnout o tom, že z přihlášených 
uchazečů (splňujících podmínky výběrového řízení) nebude na 
pozici strážníka nikdo vybrán.

Město Roztoky vyhlašuje veřejnou výzvu 
k podání nabídek na pronájem obecních bytů 

1) Byt č. 15 v Braunerově ulici čp. 995, vel. 2+1, 63,03 m2, 5. podlaží

2) Byt č. 15 v Braunerově ulici čp. 996, vel. 2+1, 61,58 m2, 5. podlaží

3) Byt č. 13 v Braunerově ulici čp. 1022, vel. 2+1, 62,15 m2, 5. podlaží

4) Byt č. 7 v Masarykově ulici čp. 752, vel. 2+1, 53,02 m2, 4. podlaží 

Nejnižší podání je 87,50 Kč za m2 podlahové plochy bytu. 
Nájemní smlouva k předmětnému bytu na dobu neurčitou bude uzavřena se zájemcem, který předloží nejvyšší nabídku. 

Prohlídka nabízených bytů se uskuteční dne 16. 1. 2014 od 14:00 do 16:00 hodin,  
sraz účastníků je ve 14 hodin před vchodem domu Braunerova čp. 995, případně i jindy po vzájemné dohodě s MÚ.

Nabídky je třeba doručit v zalepené obálce výrazně označené heslem Pronájem bytu do podatelny MÚ Roztoky, nám. 5. května 2, 
do 31. 1. 2014, 9:00 hodin. Nabídky doručené později nebudou otevřeny a vyhodnoceny.

Stanislav Boloňský, místostarosta



V posledních týdnech se rozhořela čilá dis-
kuse o developerském projektu v Nádražní 
ulici. Nejen na stránkách Odrazu se objevila 
mnohá fakta, ale i mýty a nepřesnosti. Proto 
je potřeba celou věc uvést na pravou míru.
Hlavním mýtem, na který bych rád upozor-
nil hned v  úvodu, je domněnka, že v  této 
věci město nebo vedení města může rozho-
dovat o tom, co se na soukromém pozemku 
může postavit a co nesmí. Mnozí se domní-
vají, že máme dokonce takové pravomoci, 
že buď zvedneme palec nahoru a  projekt 
posvětíme, nebo dáme palec dolů a projekt 
se realizovat nebude. Tak to (bohužel, či 
naštěstí) skutečně není. Město je jen účast-
níkem územního a stavebního řízení. Ano, 
účastníkem poměrně vlivným, ale i  přesto 
se musíme pohybovat v mezích stavebního 
zákona. Ten nám moc prostoru a  nástrojů 
ovšem nedává, takže v konečném důsledku 
je vždy ideální nějaká forma dohody, tedy 
kompromisu s  investorem. Ale abychom 
začali hezky od začátku.
Investorem tohoto projektu je společnost 
Nádražní 23 s. r. o. Prvotní podnět k jedná-
ní vzešel od investora začátkem roku 2011. 
Věcí se hned v únoru 2011 zabývalo zastu-
pitelstvo města, na  jehož jednání bylo již 
tehdy hlasováno o možnosti pořízení regu-
lačního plánu pro tuto lokalitu. Návrh bo-
hužel nebyl přijat, protože pro bylo pouze 
10 zastupitelů z  TOP  09, ODS a  Sakury. 
Ostatní opoziční zastupitelé byli buď proti, 
nebo se zdrželi, nebo nebyli přítomní. Tím-
to krokem, tedy nesouhlasem opozice se 
zpracováním regulačního plánu, se nám 
jako vedení města notně zúžil manévrovací 
prostor o hlavní nástroj, kterým jsme mohli 
na  investora tlačit, aby bylo dosaženo ro-

zumného kompromisu. A  tento první, dle 
mého názoru nesprávný krok se projevil 
na následném jednání s investorem. Ono de 
facto po léta 2011 a 2012 k žádnému kloud-
nému jednání s  investorem ani nedošlo. 
Vždy to probíhalo obdobně. Sedli jsme si 
k  jednomu stolu. Přednesl jsem požadavky 
ze strany města (základní zadání pro jedná-
ní s  investorem schválila rada města) a  in-
vestor je všechny odmítl a nechtěl ustoupit 
ani o píď. Nepohnuli jsme se v této době ani 
o kousek.
Pak se udály dvě důležité věci. Na  podzim 
roku 2012 se podařilo hlasy koalice (TOP 
09, ODS a Sakury) spolu s hlasy zastupitelů 
Matase a Kantora (DOST a KSČM byly stá-
le tvrdošíjně proti) přece jen prosadit sou-
hlas s  pořízením regulačního plánu. Záro-
veň investor obměnil svůj vyjednávací tým. 
Tyto okolnosti vedly k tomu, že od začátku 
roku 2013 byla jednání s investorem výraz-
ně konstruktivnější. 
Při vyjednávání se podařilo dosáhnout ná-
sledujícího:
• Výška budov je limitována výškou součas-
ných budov. Oproti původnímu plánu inves-
tora snížení o dvě patra. Oproti zamýšlené-
mu regulačnímu plánu vyšší o  jedno 
ustupující patro. To se radním zdálo jako 
dostatečné, a proto jsme na vypracování re-
gulačního plánu netrvali (pořízení regulač-
ního plánu stojí v řádu stovek tisíc korun).

• S tím souvisí i odpovídající snížení počtu 
bytů, obestavěného prostoru a snížení zasta-
věné plochy.

• Navýšení parkovacích stání o 20 parkova-
cích míst. Investor garantoval, že parkovací 

stání budou k  bytům prodávána jako jejich 
součást, aby nedošlo k  parkovaní residentů 
v okolí areálu.

• Od začátku jsme důrazně trvali na řešení 
dopravní situace. Není pravda, jak někteří 
tvrdí, že bychom se tímto aspektem nezabý-
vali a  nebrali jej jako zcela stěžejní. O  tom 
svědčí i  to, že jsme si nechali zpracovat dvě 
studie budoucí dopravní situace. Na základě 
našeho striktního postoje bylo dosaženo 
toho, že se uliční čára posune o  3 metry 
na úkor pozemků investora. Díky tomu zde 
vznikne odbočovací pruh a záliv pro autobus 
(ve  směru do  Prahy). Dále pak jsme trvali 
na tom, aby zde byly dva vjezdy (resp. vjezd 
a  výjezd) do  areálu. Tato opatření by pak 
napomohla právě tomu, aby se už dnes trist-
ní situace v  Nádražní ulici zlepšila a  „od-
špuntovala“.

• V neposlední řadě měla rada města dva 
požadavky, aby zde vznikla mateřská škola 
a aby bylo zachováno divadélko Kvítko. In-
vestor původně navrhoval školku zřídit 
v budově pod serpentinou. Podařilo se nám 
prosadit, aby byla na druhé, slunnější straně 
areálu a  aby byla postavena hned v  první 
etapě projektu (ne jako školka Na Panenské, 
která byla dojednána našimi předchůdci 
a  stále nestojí). Původní dispoziční návrh 
byl koncipován na školku pro 20 dětí. Inves-
tor je nyní ochoten školku zpracovat tak, 
aby měla kapacitu 25 dětí a nebyl problém 
s následnou úhradou celých úvazků na za-
městnance školky krajem. Divadélko bude 
postavené celé nové a bude se školkou tvořit 
jeden celek. Investor je ochoten celou tuto 
budovu s městem směnit za pozemek u bý-
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valého sběrného dvora s doplatkem 6,5 mi-
lionu Kč ze strany města, které by tedy tato 
budova včetně hodnoty směnovaného po-
zemku stála cca 9,3 milionu Kč. Nákladová 
cena této budovy je cca 20 milionů Kč a trž-
ní ještě větší. Jak se zastupitelstvo k této věci 
postaví, je věcí druhou. Určitě ona směna 
může být ještě různě modifikována.

To jsou parametry vyjednaného kompro-
misu. Těžko soudit estetično, už jen vzhle-
dem k neestetičnu současného stavu. Ano, 

kdyby to bylo na mně a kdybych mohl dá-
vat onen palec nahoru a  dolů dle libosti, 
tak bych pro dojednaný výsledek palec 
nahoru nedal. Líbila by se mi také nějaká 
nižší a  méně zastavěná varianta. Ale mu-
sím žít v  reálném světě, město má pravo-
moci, jaké má, a  nejefektivnější cestou je 
kompromis. Na stole leží dojednaný kom-
promis, který je vzhledem k ústupkům in-
vestora v historii Roztok ojedinělý. I přesto 
se rada města rozhodla, že v územním ří-
zení podá odvolání. Tak se i stalo. Investor 

je i  přes to ochoten dále jednat. Jak další 
jednání dopadnou a  jak se projekt ještě 
vyvine, je otázkou dalších jednání, o  kte-
rých vás budeme informovat.
Mnozí nám vyčítají, že jsme snad projekt 
záměrně tajili a veřejnost dostatečně neinfor-
movali. Pro přesnost jen uvedu, že v Odraze 
byl tento projekt v  roce 2011 zmíněn čtyři-
krát, v  roce 2012 dokonce sedmnáctkrát 
a v roce 2013 devětkrát.

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Ráda bych se s vámi podělila o příběh, který 
není ničím výjimečný, jelikož se týká velké 
části mladých rodin, ale právě proto by vás 
mohl zajímat. Všednost dne – řešení všed-
ních problémů – do korupce smočené dět-
ské bačkůrky.
Jako jedné z mnoha mi v  létě skončila ro-
dičovská dovolená, jako jedna z  mnoha 
jsem nedostala pro své dítě místo v mateř-
ské škole. Netřeba se rozčilovat. Pravidla 
jsou jasná, trvalý pobyt a  věk dítěte. Pro 
dovysvětlení - děti jsou řazeny od nejstar-
ších přihlášených, na nejmladší se přiroze-
ně většinou nedostane. Není se tedy čemu 
divit, mému capartovi byly tři roky teprve 
na  konci července, takže – „Děkujeme, 
možná za rok.”
Smířila jsem se. Vždyť takových jako já je 
v Roztokách přibližně osm desítek. Snažím 
se tedy situaci řešit po  svém. Do  bývalého 
zaměstnání se kvůli časové náročnosti vrátit 
nemohu. Na  soukromou školku ani nepo-
mýšlím, jelikož by na ni padl celý můj plat 
a  ještě tři tisíce navrch. Co teď? Jsem 
na nule, práci mám, je mi však znemožněno 
pracovat. Obracím se na  odbor sociálních 
věcí. Opět úsměvná odpověď – „Běžte 
na  pracák.” Odvětím – „Pracovní úřad je 
snad od  toho, aby mi práci našel, ale tu já 
mám, co nemám, je mateřská škola.” „To je 
právě to, co jim nesmíte říct….pár měsíců, 
než si to nějak vyřešíte, za vás budou platit 
aspoň sociální a zdravotní.” 
„Promiňte, existuje nějaká legální cesta?“ 
„Ne…” „Děkuji…”  UF!

Není zbytí. Pouštím se do vlastního projektu. 
Jediné, co mě drží nad vodou, je představa 
o  dobru věci, do  které se pouštím. Několik 
měsíců uběhlo, vyřešili jsme každodenní 
„přehazování” synka z  náruče do  náruče. 
Pracujeme. Snažíme se vzpamatovat. Téma 
školek zapomenuto.
Je prosinec, všude hrají koledy a cingrlátka 
zdobí vše, na  co se podíváte. Jen tak mezi 
řečí slyším rozhovor, ze kterého vyplývá, že 
dítko narozené ve  stejném týdnu, jako to 
mé, navštěvuje roztockou mateřskou školu. 
Cože? Odvracím se od ještě před chvílí tak 
důležitého výběru již zmiňovaných cingrlá-
tek. To přece není možné! Uklidňuji se na-
ivní představou o  dodržování schválených 
kritérií a  slovy jedné z  paní ředitelek, že 
poslední přijaté děti jsou s datem narození 
v květnu 2009. Otočím se na podpatku a jdu 
domů. Nedá mi to. Obracím se tedy na MěÚ 
Roztoky.
Dočkám se odpovědi, že seznamy dětí nema-
jí, jsou uloženy na  jednotlivých MŠ, k  na-
hlédnutí ovšem pouze příslušným kontrol-
ním orgánům. Ptám se, proč nejsou veřejné, 
pokud se při výběrovém řízení postupovalo 
dle regulí? Odpověď již nedostávám...
Začínám mít vážné podezření, a tak se svěřu-
ji, kde to jde. Ke svému překvapení se nese-
tkávám se zaraženými výrazy, nýbrž s úsměv-
nými reakcemi typu – “Prosím tě, to přece 
funguje všude, my dali dvacet “táců” a vzali 
nám kluka hned!” (pozn. autorky – v tomto 
případě se nejedná o  roztockou mateřskou 
školu.) 

Je mi zle. Takto to nenechám. Po  několika 
dnech dostávám informaci, že dítko stejně 
staré jako to moje opravdu navštěvuje jednu 
ze tří státních mateřských škol v Roztokách, 
aniž by splňovalo kritéria pro přijetí. Jeho 
otec prý dělá ve  škole údržbáře, a  posuďte 
sami, kolik dneska takoví řemeslníci stojí! 
A on to, vážení, dělá skoro zadarmo! No ne-
berte to! Nemám slov.
Závěr? K  čemu tedy kritéria pro přijetí? 
K čemu velkými písmeny na přihlášce upo-
zornění, že na odvolání, z  jakéhokoli důvo-
du, nebude brát ohled? K čemu ta celá šaš-
kárna, když stačí zaplatit nebo jednoduše 
posekat trávník? Pokud je tomu opravdu tak, 
navrhuji to zavést jako třetí kritérium pro 
přijetí dítěte do  mateřské školy. Slibuji, že 
přijdu posekat trávník a  dodám vánoční 
stromek z vlastního lesa. Stačilo by to? 
Píši tento článek z opravdu velkého rozhoř-
čení, píši ho za všechny, kteří se snaží slušně 
a  čestně žít a  řešit životní překážky. Žádám 
o  prošetření celé věci a  vysvětlení. To vše 
z pozice člověka, který se v Roztokách naro-
dil, žije, vnímá je jako svůj domov a nehodlá 
se smířit s  korupcí, která začíná již u  těch 
nejmenších. Stále ukájíme svůj vztek na vel-
kých korupčních aférách, nemůžeme přijít 
na  jméno „těm nahoře”. Zkusme si zamést 
před vlastním prahem.
Přeji všem rodičům, kteří jsou ve stejné situaci, 
šťastný nový rok! V  dnešní době totiž na  nic 
jiného než na štěstí spoléhat nemůžeme.

Šárka Urbanovská

Čisté duše v „čistých” MŠ
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Věru nemá mnoho lidí takové štěstí, mít tako-
vý unikátní stavební úřad jako my. Od  roku 
2002, kdy jsem se s tímto fenoménem setkal, 
se zde vyměnilo pár úředníků, leč duch úřadu 
zůstává stále stejný. Řekl bych dokonce, že 
současný vedoucí SÚ dotáhl vše k naprosté 
dokonalosti, přestože by člověk předpokládal, 
že se z fatálních chyb svých předchůdců spíše 
poučí. A jaký že ten „duch“ vlastně je, ptáte se? 
Náš úřad pochopil slovo „stavební“ ve  svém 
názvu zřejmě tak, že je jeho posláním chránit 
nerušené podnikání všelijakých developerů, 
tedy výstavbu jakéhokoli druhu, před úklady, 
jež jim chystají zlí občané města Roztok, pro-
střednictvím záludností územních plánů, sta-
vebního zákona a  jiných, naprosto nesmysl-
ných předpisů. Ty, naštěstí, náš úřad úspěšně 
potírá a ignoruje.
Příkladným výsledkem takovéto bohulibé 
činnosti je spousta pěkných staveb a areálů 
v našem (dříve?) krásném městě, například 
rodinné domky na  Panenské II, Solníky 
atd. 
A jakým způsobem, že se náš SÚ k těmto cí-
lům dostává? Metod je několik. Za prvé – ig-
norance územního plánu. Příkladem tohoto 
jsou bytové domy na Žalově, vedle benzinové 
pumpy a  lokalita na  Panenské II, kde UP 

požadoval pruhy zeleně (myslím, že pětime-
trové) mezi stávající zástavbou a  novými 
domky. Zkuste si je tam najít. Dále rodinné 
domky na  Panenské I, které nám nějak zá-
hadně „vyhřezly“ z  plochy pro ně původně 
určeně, a  ejhle, nyní jsou příliš blízko stav-
bám vědeckotechnického parku. Rodinný 
domek pana Vojtěchovského u  tenisových 
kurtů na Žalově, který se nám jakousi zvlášt-
ní souhrou okolností dostal na  plochu pů-
vodně určenou pro park (ale nebojte, jenom 
asi dvěma třetinami své plochy). Toto roz-
hodnutí bylo městem napadnuto v  souladu 
se správním řádem – náš SÚ si vzal půl 
roku!!! na rozmyšlenou, aby pak stížnost za-
mítl, pěkně v pátek před Vánocemi – to aby 
15 dní na  dovolání proběhlo pokojně přes 
Vánoce a Nový rok, tedy aby vše pokud mož-
no bez povšimnutí zapadlo.
Další úspěšnou metodou je ignorance sta-
vebního zákona. Že pro vydání stavebního 
či územního rozhodnutí je třeba souhlas 
vlastníka nemovitosti? Ale prosím vás. 
V územních rozhodnutích a stavebních po-
voleních na  lokalitu Na  Panenské II tako-
vých souhlasů několik chybí. Například můj 
osobně, případně souhlas pana V., přes je-
hož pozemek jdou inženýrské sítě a komu-

nikace. A vidíte, přesto stavby stojí, přece se 
nebudeme zabývat malichernostmi. Také se 
kolem té komunikace strhla nakonec pěkná 
mela. Anebo nová lávka přes rokli Žalov-
ského potoka – že stavební zákon požaduje 
na dotčené parcely smlouvu? A zase pan V. 
Člověk by řekl, že po  kauze s  komunikací 
přes jeho pozemky bude SÚ více než opatr-
ný. A  ono ejhle – pan vedoucí mi jaksi 
smlouvu ve  spisu nebyl schopen ukázat 
a  ještě mi vynadal, že se šťourám do  věcí, 
do kterých mi nic není. Čekám, že za pět let 
si „svou“ část lávky pan V. odřízne a odnese 
domů.
Dalo by se samozřejmě pokračovat dál a dál, 
například kolaudační souhlas vydaný naším 
SÚ na  stavbu povolenou vodoprávním úřa-
dem v Černošicích – tomu se úředník v Čer-
nošicích jen smál se slovy „…jo Roztoky, no 
jo…“, ale obávám se, že čtenář by se již začal 
nudit.
No nezbývá popřát do nového roku našemu 
SÚ hodně úspěchů při jeho další (destruktiv-
ní) činnosti.

Michal Hadraba 
za OS Broukus Dollus, autorizovaný inženýr 

v oboru městského inženýrství

Posledně jsem v  reakci na  mou vcelku věc-
nou kritiku zelené politiky schytal v Odrazu 
pěknou nakládačku. Jen mě trochu mrzí, že 
oč méně argumentů se objevilo, o to přecitli-
vělejší byly reakce. Jako by se zelená politika 
a její stoupenci snad kritizovat nesměli! Pře-
mýšlel jsem, jak odpovědět, aby výsledkem 
nebyla bramboračka. A tak vybírám jen jed-
no téma: zelení se ústy pana Macáka přihlá-
sili k boji proti korupci. Protikorupční hys-
terčení je v posledních několika letech silným 
tématem, jenže pravděpodobně ponese 
o  dost jiné důsledky, než si jeho iniciátoři 
představují.
Korupce problémem u  nás jistě je. Stejně 
jako všude jinde. Je úsměvné číst o  žebříč-
cích, kde se umísťujeme na úrovni afrických 
či arabských zemí. Takový ukazatel nesleduje 
korupci samu (to moc nejde), ale jen jak ji 
lidé vnímají. Těžko situaci vidět pozitivně, 
když člověk dnes a denně v médiích slyší, jak 
je vše špatně. Např. v  socialistickém Česko-
slovensku byla korupce mnohem rozsáhlejší. 
Upláceli se řezníci, aby „schovali“ lepší maso, 

upláceli se řemeslníci, úředníci… Šlo samo-
zřejmě vesměs o drobné, ale celkový objem 
byl ohromující, protože stát rozděloval téměř 
celý hospodářský výstup a  korupce a  černý 
trh částečně suplovaly potlačované tržní me-
chanismy. Byla tak všudypřítomná, že ji čas-
to leckdo ani za korupci nepokládal.
Protikorupční boj na  sebe kromě nových 
politických subjektů nyní vzal i podobu růz-
ných občanských iniciativ jako např. vlivné 
„Rekonstrukce státu“. Ta konkrétně si vytkla 
za  cíl prosazení několika protikorupčních 
opatření. Přiznám se, že identifikace jakého-
koliv politického subjektu s  tímto progra-
mem pro mě v  předvolebním rozhodování 
znamenala jeho jasnou diskvalifikaci. Oslovit 
totiž mohl jedině lidi naivní nebo vychytralé. 
Politici jsou naivní málokdy…
Například zrušení „anonymních akcií“ je 
půvabných lákadlem. Ve  světě jsou ovšem 
desítky zemí, kde akcie na doručitele či jiný 
obdobný instrument existuje, a založit tam 
firmu (a udělat z ní matku společnosti čes-
ké) je často levnější, rychlejší a  snazší než 

založit firmu v  ČR. Výsledek: firma nemá 
akcie na doručitele, může se vesele ucházet 
o  státní zakázky, ale o  jejím majiteli stejně 
nikdo nemá páru. Nebo majetková přiznání 
politiků – existuje snad někdo takový, kdo 
by nevysvětlitelně zbohatl jako fyzická oso-
ba? Řešením je nenechat zbohatnout sebe, 
ale spřízněnou firmu. Jinou cestu nám kdysi 
ukázal Stanislav Gross… Či kdo by mohl 
mít něco proti povinnému zveřejňování 
smluv na  internetu, že? Má to ale háčky. 
Např. některé smlouvy existují z docela po-
chopitelných důvodů v režimu utajení. Zna-
menalo by to dost zásadní potíž pro armádu 
(která bývá mimochodem v  problematic-
kých kauzách zmiňována často) a faktickou 
likvidaci tajných služeb (představme si 
např., že by byly nuceny zveřejnit nájemní 
smlouvy konspiračních bytů…). Seznam 
okruhů informací, které jsou ze zákona po-
važovány za utajované, je tak rozsáhlý, že se 
pod něj, když se chce, vejde opravdu leccos. 
Nezávislé a  silné nejvyšší státní zastupitel-
ství je rovněž bohulibá myšlenka. Jenom 
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musíte mít kliku na  osoby, které budou 
příslušné posty zastávat. Jinak můžeme mít 
místo problému politiků zasahujících 
do  trestního řízení jeho zrcadlový obraz: 
státní zástupce zasahující do  politiky. Před 
půl rokem se podařilo jednomu takovému 
položit legitimní vládu. Dnes je většina ak-
térů očištěna a kauza míří doztracena. I po-
kud si společně s  autorem těchto řádků 
myslíte, že Nečasova vláda stála za  starou 
belu, snaha ovlivňovat politickou situaci 
prostředky trestního řízení by normálního 
člověka měla zneklidňovat, protože politiky 
můžeme alespoň jednou za 4 roky vybírat. 
Policajty nevolíme. Morálně diskutabilní je 
rovněž snaha o adoraci lidí, kteří na nepra-

vosti upozorňují. Dříve se takovým říkalo 
bonzáci či konfidenti, dnes frčí termín 
„whistleblower“. 
Bývá slyšet argument: „OK, ale aspoň trochu 
se jim to tím ztíží.“ Je to nesmysl. Korupce je 
mnohavrstevný společenský problém a žádné 
jednoduché řešení prostě nemá. Cesty existují 
dvě: omezení rozsahu státu, objemu peněz, 
které přerozděluje, a veřejných služeb, jež na-
bízí. Jestliže veřejnými rozpočty dnes proteče 
skoro půlka HDP, nedivme se, že korupční-
kům za  nehty zbude slušná sumička. Další 
šancí je široká masová účast veřejnosti na po-
litickém dění prostřednictvím členství a drob-
né práce v politických stranách: jediná skuteč-
ná cesta dlouhodobé kultivace politiky. Je ale 

strašlivě nezodpovědné dávat lidem falešnou 
naději, že stačí přijmout pár zákonů a nějaké 
lidí zavřít (v takové Číně korupčníky rovnou 
popravují – moc to nepomáhá…). „Rekon-
struovaný“ stát se totiž může ukázat státem 
krapítek policejním. A hlavně to neskončí ji-
nak než hlubokou celospolečenskou deziluzí 
a  frustrací, až se ukáže, že to zase nevyšlo 
a na místě těch „kmotrů“, jejichž jména dnes 
skloňuje každý, sedí už dávno jiní, zatím beze-
jmenní. Teď jsme si zvolili populisty z ANO 
a  Úsvitu. Kdo přijde potom? Jednu možnost 
jsme nedávno viděli na  Slovensku. Krajské 
volby tam vyhrál fašista.

Tomáš Šalamon

Plesová sezona je v plném proudu. Přišel čas vytáhnout ze skříně sváteční 
boty a rozpomenout se na základní kroky a figury. Plesů je sice celá řada, 
ale málokterý vám nabídne takovou atmosféru jako ten skautský.
V sobotu 1. února 2014 se v sokolovně na Tyršově náměstí koná v pořadí 
již třetí skautský ples v Roztokách. Srdečně na něj zveme všechny přízniv-
ce dobré zábavy, bývalé i současné skauty a skautky, jejich rodiče, příbuz-
né a známé. K tanci zahraje nová kapela, která jistě uspokojí i ty nejnároč-
nější tanečníky. Pokud netancujete, pak určitě oceníte příjemné posezení 
s  přáteli. Samozřejmostí bude bohatý doprovodný program. Těšit se 
můžete na předtančení, tombolu a  také pivní štafetu, která minulý rok 
slavila velký úspěch. Chybět nebude ani chutné občerstvení.
Rádi bychom také všem návštěvníkům nabídli na celý večer hlídání dětí 
v plesové školce. O vaše potomky se rády postarají zkušené skautské ve-
doucí a zdravotní sestry.
Podrobné informace o plese, prodeji vstupenek i plesové školce najdete 
na našich webových stránkách www.skautiroztoky.cz/ples.

Lukáš Hejduk

Ráda bych všem popřála klidné prožití vánočních svátků, spokojenost v  novém roce – a  připojuji informaci 
o zimním provozu studia Nad Vltavou.
Od pondělí 6. 1. 2014 – VŠECHNY KURZY JAKO OBVYKLE (jógu pro děti upřesním, budeme mít novou lektorku).
26. 1. neděle – 10:00–17:00 SEMINÁŘ TANTRA JÓGY II. 
Seminář pro ženy všech věkových skupin zaměřený především na pánevní dno. Účast na prvním semináři je 
výhodou, ne však podmínkou. Vede Katka Lenka Lorencová.
8. 2. sobota – 10:00–17:00 SEMINÁŘ BŘIŠNÍCH TANCŮ 
Den plný tance – orient, flamenco a další. Vede Lucie Kárová Šrámková & kolektiv.
15. 2. sobota – 9:30–17:00 RODINNÉ KONSTELACE 
Rodinné konstelace jsou metodou rozvoje osobnosti, sebepoznávání a psychoterapie. Vede Milada Gabrielová.
Bližší informace včetně cen: joga.nad.vltavou@gmail.com, tel.: 723 278 061. Nové stránky www.joganadvltavou.
webnode.cz

Kateřina Kabešová

ŽIVOT V OBCI

Když skauti tančí

Jóga Nad Vltavou v zimě

Foto: Aleš Novotný



V  neděli 8. prosince zavítala do  Roztok 
vzácná návštěva – v  rámci svého turné 
po  Čechách zde vedla dílnu zpěvu pro ve-
řejnost mezinárodně uznávaná houslistka 
a  všestranná hudebnice Iva Bittová, která 
v posledních letech žije a působí v USA. 
Do Roztok se sjeli lidé z celé republiky, ne-
boť ačkoli Iva Bittová již vedla workshopy 
v řadě zemí od Japonska pro Brazílii, v Če-
chách to bylo překvapivě poprvé. I  proto 
byla dílna okamžitě zaplněná, desítky zá-
jemců bylo nutné odmítnout. Kapacita 
omezená na 30 osob umožnila vznik velmi 
osobní atmosféry, moci vidět a slyšet uměl-
kyni takhle zblízka se na koncertech nepo-
daří.

Iva účastníkům na různých cvičeních ukázala, 
jak sama přistupuje k práci s hlasem – hravě, 
svébytně a v první řadě s důrazem na oprav-
dový prožitek, se kterým se každý musí 
do  zpěvu položit, má-li posluchače oslovit. 
Během dílny zazpívala s  doprovodem houslí 
také několik svých skladeb. Tři písničky nás 

naučila a na závěr pak využila klavír v histo-
rické síni zámku a  doprovodila tak sborový 
zpěv účastníků. 
Toto setkání se uskutečnilo díky sdružení 
HLASOHLED, které podobné dílny zaměře-
né na  práci s  hlasem organizuje již osmým 
rokem.
Chtěli bychom také poděkovat Středočeské-
mu muzeu v Roztokách, které poskytlo pro-
story pro dílnu i oběd v nedávno zrekonstru-
ovaném zámku, za příjemnou spolupráci.
Informace o dalších akcích HLASOHLEDU 
naleznete na webu www.hlasohled.cz 

Za celý tým HLASOHLEDU  
Kateřina Kabešová
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Jedné listopadové soboty jsme předváděli 
svoje umění v rámci akce k uctění památky 
válečných veteránů ve  Velkých Přílepech. 
Diváci s  úžasem zírali, jak jsme s  pomocí 
našeho malého zásahového vozidla a  doko-
nalých rekvizit ukázali, jak vypadá dekonta-
minační zásah, jak se likviduje hnízdo ne-
bezpečného hmyzu a  jak se vyprostí 
a  zachrání člověk zpod stromu, který spadl 
třeba při vichřici. Naše ukázky měly velký 
úspěch! Pozorně nás sledovali i vojáci Armá-
dy ČR a překvapili nás pak velkým poděko-
váním a diplomem. 
V prosinci jsme si udělali už tradiční předvá-
noční besídku i  s  rodičovským fanklubem. 

Bohužel, události v  rámci Sboru dobrovol-
ných hasičů Roztoky nabraly v prosinci neče-

kaný spád a  náš vedoucí Kamil Valeš byl 
rozhodnutím výkonného výboru OS SDH 
Roztoky od  mládeže odvolán, přestože měl 
plnou podporu dětí i  rodičů. Besídka proto 
byla nakonec i  rozloučením s  ním. Chtěli 
bychom mu i touto cestou poděkovat za bá-
ječné roky a za to, že tady v Roztokách krou-
žek mladých hasičů vůbec rozjel. Pokud 
bude kroužek v  Roztokách dál pokračovat, 
každý další vedoucí bude do  značné míry 
navazovat na  jeho práci. Kamile, děkujeme 
a držíme ti pěsti, ať se ti daří! 

Kolektiv Mladých hasičů Roztoky

Iva Bittová zpívala v roztockém zámečku

Roztočtí malí hasiči školili i armádu

V sobotu 14. prosince odpoledne se roztoc-
ká tělocvična zaplnila malými čertíky a je-
jich rodiči. Po  celém sále bylo připraveno 
13 čertích úkolů. I  letos si děti vyrobily 
malého čertíka, kterého si domů odnesly 
ve  vlastnoručně pomalovaném košíčku. 
Po splnění úkolů na děti čekaly dvě čertice, 
se kterými bylo krátké čertí tancování. 
A Liduščino divadlo mohlo začít hrát! Díky 
manželům Kratinovým (fa LED  ROZTOKY 
– výroba a  prodej ledu) děti dostaly jaho-
dovou a  pomerančovou ledovou tříšť. 
Po divadélku jsme si ještě společně všichni 
zatancovali na další veselé písničky a už byl 
konec... Po  celou dobu bylo v  přísálí při-
chystané malé občerstvení – lívance, per-
níčky, linecké koláčky, studené a  teplé ná-
poje.

Ráda bych poděkovala za prodej lístků OLZE 
Bábové (OBUV, Tyršovo náměstí), za pomoc 
s  přípravou tělocvičny RADCE Kubánkové 
a  BÁŘE Drchotové, za  pomoc s  průběhem 
a  úklidem akce RADCE Kubánkové, ŠTĚ-
PÁNCE  Bayerové, LÍDĚ Brajerové, VALČE 
a  DANOVI a  za  pomoc s  úklidem stolů 
a židlí BOBANU Ščučkovi.

Fotografie z  akce najdete ve  fotogalerii 
na stránkách TJ SOKOL www.sokroz.cz.
Akce TJ SOKOL byla podpořena MĚSTEM 
ROZTOKY a Studiem NEPOSEDNÁ 
 PASTELKA.

Martina Sasková,  
cvičitelka rodičů s dětmi a předškoláků.

Uspávání čertíků v sokolovně
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V  této rubrice bychom rádi občany Roz-
tok informovali o  činnosti Městské poli-
cie Roztoky, a  to za období od 26. 11. 13 
a 19. 12. 13: 

• dne 26. 11. v nočních hodinách oznáme-
no, že v ulici Masarykova došlo k dopravní 
nehodě, kdy neznámé vozidlo narazilo 
do  dvou zaparkovaných vozidel a  z  místa 
odjelo – výjezd na místo,  na místo přivolá-
ni policisté skupiny dopravních nehod, dle 
získaného popisu vozidla, které způsobilo 
poškození vozidel, provedeno místní pátrá-
ní, dalším šetřením zjištěn poznatek k  vý-
skytu tohoto vozidla, předáno policistům 
skupiny dopravních nehod PČR k jejich re-
alizaci,
• dne 27. 11. v rámci hlídkové činnosti v uli-
ci Riegrova kontrolována osoba bez dokladu 
totožnosti, provedenou lustrací bylo zjištěno, 
že se jedná o  osobu hledanou PČR, osoba 
předvedena na  PČR, kde byla policistům 
předána k jejich dalšímu opatření, 
• dne 28. 11.oznámeno poškození oplocení 
pozemku domu v ulici na Vyhlídce – výjezd 
na  místo, zadokumentováno, kvalifikováno 
a šetřeno jako podezření z Pk proti majetku 
dle § 50 odst. 1 písm. a) z.č. 200/90 Sb.,
• dne 29. 11. oznámena krádež dvou jízd-
ních kol z pozemku domu v ulici Jungmann-
ova – předáno PČR k  jejich realizaci jako 
podezření z přečinu krádeže dle § 205 t.z,
• dne 29. 11. v rámci hlídkové činnosti v uli-
ci 17. listopadu kontrolována osoba, při lust-
raci zjištěno, že se jedná o  osobu hledanou 
policií, předána PČR k jejich realizaci, 
• dne 30. 11. oznámeno odcizení věci z ode-
mčeného zaparkovaného vozidla tov. zn. 
Škoda Felicia v ulici Nádražní u budovy CD, 
kdy NP odcizil pánskou bundu,
• dne 1. 12. oznámena krádež jízdního kola 
a  nářadí z  kolny na  pozemku domu v  ulici 
Jeronýmova – předáno PČR k jejich realizaci 
jako podezření z přečinu krádeže,
• dne 4. 12. v rámci hlídkové činnosti zjiště-
no poškození povrchu chodníku na  křižo-
vatce ulic Poděbradova a 17. listopadu – za-
dokumentováno, oznámeno OSRMŽP MÚ 
Roztoky, 
• dne 4. 12. v  nočních hodinách oznámen 
volně pobíhající pes na  Školním náměstí, 
s tím, že oznamovatelka přivedla tohoto psa 
na MP Roztoky, pes umístěn do kotce OŽP 
MÚ Ro, věc kvalifikována jako podezření 
z Pk dle § 46 odst. 2 z.č. 200/90 Sb., s odka-
zem na znění OZV č. 8/2011, následující den 
zjištěn majitel tohoto psa,  pes předán maji-

teli v pořádku, věc Pk vyřešena v blokovém 
řízení,
• dne 9. 12.oznámeno odcizení součástky 
(hydrant) ze zametacího vozidla tov. zn. 
Iveco, firmy Akrop, na parkovišti u prodej-
ny Tesco v  Lidické ulici - výjezd na  místo, 
vzhledem k výši způsobené škody vyžádána 
PČR, která si později věc převzala k  jejich 
realizaci jako podezření z  přečinu krádeže 
dle § 205 t.z., 
• dne 9. 12. oznámeno vloupání do cukrár-
ny Růžový slon v  ulici Havlíčkova – výjezd 
na místo, na místě zjištěno, že nezjištěný pa-
chatel vnikl do  prostor cukrárny oknem 
z boku objektu a v prostorách cukrárny odci-
zil finanční hotovost, na  místě si převzala 
PČR k  jejich realizaci jako přečin krádeže 
vloupáním,
• dne 11. 12. v rámci hlídkové činnosti v uli-
ci Žirovnického kontrolována osoba, prove-
denou kontrolou bylo zjištěno, že se jedná 
o  osobu hledanou  Policií ČR, osoba pode-
zřelá z majetkové trestné činnosti v k.o. Roz-
toky, tato osoba předána PČR k realizaci, 
• dne 12. 12. oznámeno pospreyované zdě-
né oplocení domu v  ulici Levohradecká – 
předáno PČR k jejich realizaci jako podezře-
ní z tr. činu,
• dne 14. 12. oznámeno rušení nočního 
klidu z  prostoru Bowling baru v  hotelu 
Academic – výjezd na místo, na místě řeše-
no s  obsluhou baru, vyřešeno napomenu-
tím,
• dne 16. 12. oznámeno pohřešování osoby, 
a  to od  12.12.13, předáno PČR k  vyhlášení 
pátrání po osobě, provedeno místní pátrání 
dle získaného popisu osoby, provedeným še-
třením se podařilo pohřešovanou osobu 
kontaktovat, tato v  pořádku,  následně po-
hřešovaná osoba telefonicky kontaktovala 
policii, kde udala místo svého současného 
výskytu,
• dne 16. 12. oznámeno, že dne 13. 12. 
v  podvečerních hodinách došlo k  vylákání 
peněžní částky podvodným způsobem 
od seniora v místě jeho bydliště v ulici Jirás-
kova, provedeným šetřením bylo zjištěno, že 
dosud nezjištěný podezřelý vylákal na  seni-
orce peníze pod záminkou, že nutně potře-
buje peníze a že tyto druhý den vrátí, do sou-
časné doby však nevrátil, ani se neukázal, věc 
kvalifikována jako podezření z  přestupku 
proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z.č. 
200/90 Sb., 
• dne 16. 12. oznámeno vloupání do  za-
hradní chatky a  krádež jízdního kola z  této 
chatky – věc předána PČR k jejich realizaci 

• dne 18. 12. oznámeno cestou PČR, že 
v parku na Tyršově náměstí se pohybují dvě 
podezřelé osoby, které měly v parku překlá-
dat nějaké věci z papírových krabic do svých 
připravených tašek – výjezd na místo, mezi-
tím podezřelé osoby z místa odešly, prove-
deným místním pátráním dle získaného 
popisu a  svědecké výpovědi bylo zjištěno,  
že osoby odcházely směrem k  serpentině, 
provedeným pátráním v  prostoru vlakové-
ho nádraží ČD v Roztokách nalezeny odlo-
žené dvě tašky a  uvnitř nalezeny konzervy 
s tuňákem (celkem 119 ks) přikryté odlože-
ným oblečením, výskyt podezřelých osob 
nebyl zjištěn, neboť krátce předtím odjel 
osobní vlak směr Praha, zajištěno na  MP 
Roztoky jako nález, provedeno šetření k pů-
vodu (proveden i  dotaz na  PČR) k  těmto 
nalezeným věcem,  provedeným šetřením 
bylo zjištěno, že tyto konzervy pocházejí 
z  prodejny Albert v  Roztokách na  Tyršově 
náměstí, následující den zástupci prodejny 
Albert předány. 

 
MP Roztoky upozorňuje občany Roztok, že 
v poslední době byl zaregistrován větší po-
čet pokusů dosud nezjištěné osoby, která 
kontaktovala seniory v jejich bydlišti a sna-
žila se na  seniorech vylákat hotovost pod 
záminkou, že nutně potřebuje peníze, a  že 
jim finanční obnos druhý den vrátí. 
Ve většině případech odešel z prázdnou, ale 
v jednom případě se mu na seniorce poda-
řilo finanční obnos vylákat, a  jak je výše 
uvedeno do  současné doby ho nevrátil ani 
se v místě bydliště podvedené seniorky ne-
ukázal. 

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky mů-
žete nalézt na webových stránkách MP Rozto-
ky, a to na www.mproztoky.cz.
 

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při 
šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím 
buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvod-
ní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974  882  730 
nebo 974 882 731), nebo na Městskou policii Roz-
toky (tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě  
e-mail: info@mproztoky.cz). 
Děkujeme předem za spolupráci. 

Vevera Petr,  
ved. str. MP Roztoky

Z deníku Městské policie Roztoky



Nabízíme vám výběr z nových knih, zakou-
pených do  městské knihovny v  Roztokách 
v průběhu měsíce prosince 2013

• Beletrie
De Lillo D. Bílý šum (román jednoho z neju-
znávanějších autoru v USA je obrazem mo-
derní konzumní společnosti)
Pekárová I. Levhartice (Češka, která hledá 
nový život v Anglii, se dostane do rodin s od-
lišnými  kulturními zvyklostmi)
Abulhawa S. Jitra v  Dženínu (život jedné 
rodiny, která po několik generací žije v ute-
čeneckém táboře)
Mawer S. Pád (psychologický román o přá-
telství dvou mužů)

• Historické romány
Jong E. Jezábel (velký příběh tyrské princez-
ny v dějinách Izraele)
Gabaldon D. Hořící kříž (5. díl rozsáhlé his-
torické ságy zachycuje dějiny Anglie)

Falconer C. Stigmata (děj zachycuje období 
dějin Francie, spojené s pronásledováním ka-
tarů v kraji Lanquedoc)
Vondruška V. Ulička hanby (historická de-
tektivka ze středověku)
Falconec I. Bosá královna (barvitý příběh ze 
Španělska v 18. století mezi Sevillou a Madridem
Marshall E. Viking (román zachycuje historické 
období 10. století, kdy bojovní Vikingové chtějí 
ovládnout Anglii)

• Detektivky-krimi
Redondo D. Neviditelný strážce 
Mankell H. Psi z Rigy 
Kellerman J. Vina 
Cornwell P. Krvavá mlha 
Preston D. Dva hroby 
Slaughter C. Démoni

• Literatura faktu
Březinová T. Návrat zmizelého letce (životo-
pisný příběh o dramatickém osudu českého 
pilota a polárníka Jana Březiny)

Hartalaub F. Zápisky z vůdcova hlavního sta-
nu (deníkové zápisky zpravodaje, který zazna-
menal události kolem osoby A. Hitlera)
Matušková O. Waldemar a Olga. Zákulisí na-
šeho života (umělecká a osobní cesta životem)

• Pro děti
Fombelle T. Tobiáš Lolness (dobrodružný 
fantasy román)
Tashijan J. Život jako kniha (hrdinou příbě-
hu je malý rošťák, který strašně nerad čte, 
a rodiče ho na prázdniny pošlou do Vzdělá-
vacího tábora… dá se to tam vydržet?)
Peroutková I. Anička a její kamarádky (hol-
čičí knížka)
Scheffler U. Detektiv Klubko. Muž s oranžo-
vou maskou (detektivka pro děti)
Goldflam A. Tatínek 002 (moderní pohádky 
o statečném tatínkovi)
Němeček J. Zlaté příběhy Čtyřlístku
Nesbö J. Doktor Procktor a velká loupež zlata

Za městskou knihovnu A.Urxová 

Srdečně zveme na  šestnáctý ročník Maso-
pustu, který opět společně oslaví sousedské 
obce Roztoky a Únětice.
Spolu s  originálními maškarami si zatančíte 
v bujarém průvodu. I letos se můžete těšit na hu-
debníky, kejklíře a  další umělce, kteří v  tomto 
nevlídném období potěší všechny zúčastněné. 
Chybět nebudou tradiční dobroty a radován-
ky. Po  bohatém kulturním programu v  zá-
meckém parku a volbě královny půjde průvod 
maškar doprovázený hudbou městem smě-
rem k  Holému vrchu, kde se potká, utká 
a sbratří s masopustním průvodem z Únětic.
Veselí vrcholí večerní masopustní zábavou 
v únětickém hostinci a v Kravíně.
Pokud se Masopustu chcete zúčastnit, přijďte 
prosím řádně namaškařeni – vaší tvořivosti 
se meze nekladou. Něco k zapůjčení a poma-
lování bude samozřejmě i  na  místě. Maso-
pust je lidová slavnost, kde něco jako „divák“ 
vlastně nedává žádný smysl.

Pátek 14. 2. 2014

Obchůzka po Roztokách od 16 hodin

Sobota 15. 2. 2014

Středočeské muzeum  v Roztokách
Od  12.00 bohatý doprovodný program – rej 
maškar, žongléři Mix Trix, kapela Bakchus, 

Sem–Sem Kapela, divadlo Kvelb, tanec Králo-
ven, jitrnice, kobližky, koláče, mandle, čajovna
Ve 14:00 fanfáry, volba a korunovace Králov-
ny Masopustu, předání masopustního Práva 
a defilé masek
Ve  14:30 odchod průvodu   směr Tyršovo 
nám., Legií, Třešňovka, Holý Vrch, Únětice 
– na cestu hraje Sem–Sem Kapela, Bakchus, 
divadlo Kvelb, překvapení a zastavení cestou.
Večerní masopustní tancovačka v únětickém 
Kravíně a  Sokolovně – Magnum Jazz Big 
Band, Modrá muzika a další
Podrobný program najdete   v  průběhu ledna 
na plakátovacích plochách a na www.roztoc.cz 
Masopust 2014 pořádá sdružení Roztoč 
ve spolupráci se Středočeským muzeem v Roz-
tokách, Obcí Únětice, Kravínem Únětice, Spol-
kem pro obnovu únětické kultury, za podpory 
Města Roztoky.

Jitka Čechová, sdružení Roztoč
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – leden–únor
So 1. 2. 2014 3. skautský ples – od 19:00 hod, živá hudba, předtančení, občerstvení, tombola, zajištěno hlídání 

dětí; vstup ve společenském oděvu; více na www.skautiroztoky.cz Sokolovna, Roztoky

Ne 9. 2. 2014 Pohádky ze mlýna – představení pro děti, od 15 hod hotel Academic

Ne 9. 2. 2014 Manželské štěstí – M. Dolinová, I. Hüttnerová a D. Suchařípa v komedii Jiřího Justa – od 19:30 hod hotel Academic

Městská knihovna informuje

Masopust v Roztokách a Úněticích 14. a 15. února 2014

Foto: Josef Mirovský



na cestopisnou přednášku 

„Křížem krážem Sečuánem
– Čína 2013“

ve středu 22. 1. 2014 v 18:30 hodin
v městské knihovně. 

O zážitky z cesty po Číně,  
doplněné promítáním fotografií,  
se s vámi podělí pan D. Narwa. 

Vstup zdarma
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Vážení rodiče, 
vítejte v  novém roce 2014 v  našem Školním 
okénku a dovolte, abych vám nejdříve za všech-
ny pedagogické pracovníky popřála do nového 
roku mnoho zdraví, štěstí a úspěchů v pracov-
ním i osobním životě. Naše dnešní příspěvky se 
samozřejmě ještě vážou k Vánocům, tak se podí-
vejte, jak jsme adventní čas využili a snad i při-
spěli k  tomu, aby se nejen děti zamyslely nad 
pravým posláním Vánoc a vánočního období.
Na čtenou v únoru se těší 

Věra Zelenková

Jak děti kupovaly ovečku,…

…a to ne ledajakou – ovečku jako pomoc pro 
hladovějící děti v Africe. Třída 4. C zdejší zá-
kladní školy se dohodla na účasti v programu 
„Skutečný dárek“ organizace Člověk v tísni. 
Živá ovečka je předána jako start do  nového 
života lidem postiženým hladomorem po kata-
strofálním suchu v Etiopii. Předvánoční doba 
je nejlepší čas na  poskytnutí pomoci potřeb-
ným a děti nadšeně souhlasily, že se vzdají např. 
jedné tabulky čokolády a podpoří koupi ovečky 
obnosem 25 Kč. Ovšem po získání více infor-
mací o  hladovějících dětech ve  světě začaly 

zcela spontánně prohledávat svoje peněženky, 
pokladničky i  kapsy a  třída nakonec vybrala 
finanční obnos, který stačí k  zakoupení hned 
dvou oveček, jedné kozy a ještě čtyřiceti kuřat. 
Děti ve třídě ukázaly, že chápou situaci, kdy je 
potřeba pomoci. Měly z  možnosti účastnit se 
projektu opravdu velkou radost a akce třídu ještě 
více stmelila. A já za to své třídě moc děkuji. 
Hezký nový rok všem.

Jana Mlynárová, třídní uč.

Předvánoční čas v ŠD

Jako každý rok i letos jsme vyjeli s dětmi do zá-
bavného centra Beckiland v  Praze – Zličíně. 
Děti si užily spoustu atrakcí, legrace a zábavy. 
Výlet se vydařil a  již teď se těšíme s  dalšími 
na repete. Také jsme navštívili ve Středočeském 
muzeu výstavu Jů a Hele – známé postavičky 
z  TV – a  zúčastnili se projekce o  čokoládě. 
Mňam! 
Dne 5. 12. za námi do ŠD přišel Mikuláš, čert 
a anděl. Hodné děti (všechny ) odměnil slad-
kostmi a  děti na  oplátku přednesly básničky 
a zazpívaly. 
Na  závěr roku jsme uspořádali, v  rámci dne 
otevřených dveří, vánoční trhy. Děti pilně 

připravovaly všechny výrobky. Stoly se prohý-
baly pod svíčkami, zvonečky, věnci, betlémy 
a  ostatními vánočními ozdobami. Za  zvuku 
koled jsme se rozloučili se starým rokem. 
Všem rodičům a dětem přejeme úspěšný rok 
2014. 

Kolektiv ŠD

Andělé mezi námi  
– literární soutěž 

V listopadu byla v Husově sboru vyhlášena li-
terární a  výtvarná soutěž na  téma „Každý 
máme svého anděla aneb Andělé mezi námi“. 
Literární části se zúčastnilo několik tříd – 6. B, 
7. B a 8. B. Obrázky byly vystaveny v Husově 
sboru a zároveň zde 15. 12. odpoledne proběh-
lo v rámci adventního komponovaného pořa-
du autorské čtení textů a  vyhlášení výsledků 
literární soutěže, kde byly oceněny nejlepší 
práce. První místo získal J.  Hojač, 2. místo 
A. Dvořáková a 3. místo K. Jirásek, všichni ze 
7.  B. Všechny tři povídky byly uveřejněny 
v prosincovém Odrazu. Všem blahopřeji a pře-
ji mnoho dalších krásných textů.

V. Zelenková

Školní okénko

Cestopisná přednáška 
ve středu 22. 1. 2014 v 18:30 h

v městské knihovně. 
O zážitky z cesty po Číně, doplněné promítáním 

fotografií, se s vámi podělí pan D. Narwa. 
Vstup zdarma



Holiday Card Project

V  listopadu se díky impulzu paní Pekové, 
mamince žačky Ivy ze 4. A, zapojila tato třída 
do  projektu Holiday Card Project. Projekt, 
kde jeho účastníci posílají pohlednice k Vá-
nocům do nemocnic po celém světě. V mi-
nulých letech bylo posláno přes 5000 pohled-
nic z  50 různých zemí a  do  projektu se 
zapojilo přes 1000 lidí. Hlavní myšlenka 
projektu je jednoduchá – udělejte něco hez-
kého pro ostatní. 

Kdo pohlednice obdrží? Pohlednice směřují 
nejenom do USA, ale i do  jiných zemí. Ně-
které z  nich doručí sami účastníci projektu 
do  místních nemocnic, některé doručí ne-
mocniční personál. Pohlednice se neposílají 
jednotlivým lidem, nýbrž do centra devian-
tART, kde pohlednice následně rozešlou 
a rozdělí mezi pacienty.
Celý projekt probíhal v  hodině angličtiny, 
kde tematicky zapadal do  výuky – pověděli 
jsme si o psaní pohledů v angličtině a děti se 
snažily napsat o sobě nejdůležitější informa-
ce. Nakonec děti popřály adresátovi zdraví 
a nakreslily malý obrázek. Hodně dětí kresli-
lo českou vlajku, vězí v nich malí vlastenci . 
Děkuji tímto paní Pekové za výborný nápad, 
který děti bavil a byl jim dobrým příkladem. 
Také děkuji paní Pekové za pohlednice a ro-
dičům žáků 4. A  za  participaci při koupi 
známek. Byl to dobrý nápad, máme dobrý 
pocit a určitě to bude radost na konci cesty 
pohledů, které jsme poslali 28.  prosince, 
a možná se dočkáme i odpovědi.  

Petra Zwinzová 

Zápis do 1. tříd pro šk. rok 
2014/2015 

Srdečně zveme rodiče s  dětmi na  zápis 
do 1. třídy. Zápis se bude konat od 14 hodin 
dne 20.  ledna v  budově školy v  Žalově 
a  21.  ledna v  budově na  Školním náměstí. 
Náhradní zápisy se konají 16. ledna nebo 
3.  února 2014. Zápisní list je ke  stažení 
na webových stránkách školy v menu – Ro-
diče/Formuláře ke stažení. 
Těšíme se na vás. 

Školní ples

Zveme všechny přátele školy na  3. školní 
ples, který se bude konat 31. ledna 2014 v tě-
locvičně ZŠ v  Zaorálkově ulici. Vstupenky 
budou v prodeji v obou školních budovách. 
Děkujeme předem za příspěvky do tomboly 
a sponzorské dary. 
Více informací najdete na  webové stránce 
školy v lednu 2014. 

Vedení ZŠ Roztoky

V  úterý 3. prosince se herna mateřského 
centra i sousedící tělocvična zaplnily několi-
ka desítkami dětí, rodičů a  prarodičů, kteří 
se přišli podívat na mikulášskou besídku. Pro 
všechny bylo připraveno malé občerstvení 
a malí návštěvníci si čekání na pohádkovou 
trojici zkrátili také výtvarnou dílničkou, do-
váděním na opičí dráze a sledováním oblíbe-
ného divadélka Nazdárek tety Petry. 
Když se po  setmění objevil statný Mikuláš 
s  krásným andělem a  čertem s  dlouhými 
drápy, byla v  mnoha malých dětech malá 
dušička, tiskly se k rodičům a slibovaly, že už 
nikdy nebudou zlobit. A  pro ten okamžik 
tomu snad i věřily. Mikuláš hledal hříšky dětí 
ve velké knize a mluvil jim do duše, ale také 
se přimlouval u  čerta vrtícího chlupatou 
oháňkou, aby je nestrkal do  pytle. Všechny 
děti postupně našly odvahu přednést básnič-
ku nebo zazpívat písničku a byly za svůj vý-
kon odměněny balíčkem dobrot.
 Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám 
s přípravou mikulášského odpoledne pomá-
hali, především Petře Zwinz za krásné diva-
délko a městu Roztoky za podporu akce. 
V prosinci se MC Rožálek zúčastnilo charita-
tivní vánoční sbírky Krabice od bot aneb Děti 
darují dětem k  Vánocům a  prostřednictvím 
farářky Českobratrské církve evangelické 
v  Libčících předalo dětem z  chudých rodin 

spoustu krabic od bot naplněných hračkami, 
oblečením a sladkostmi. Všem našim dárcům 
za krásné dárky moc děkujeme.

V novém roce na vás v MC Rožálek čekají 
naše pravidelné kroužky: 

MIMINKA – povídání, písničky, básničky 
a masáže pro úplně nejmenší návštěvníky

BATOLÁTKA – opičí dráha, říkadla, písnič-
ky a hry pro děti od jednoho roku
SLUNÍČKA – adaptační program bez rodičů 
pro děti, které ještě nechodí do mateřské ško-
ly. Nově nabízíme v úterý 6 hodin a ve středu 
3 hodiny plné her, povídání, tvoření a pohybu, 
jednou měsíčně doplněné o keramiku. 
VÝTVARKA A  VOLNÁ HERNA – tvoření 
s maminkou, tatínkem, babičkou... z různých 
materiálů, tematicky zaměřené na  roční ob-
dobí. 
GYMBALONY– cvičení pro děti od 2 let s rodiči. 
Odpolední program nabízí HRÁTKY VŠE-
MI SMYSLY – herna s Montessori pomůcka-
mi, keramika, ANGLIČTINU PRO NEJ-
MENŠÍ a FLÉTNU pro děti od 4 let. 
Maminky se mohou těšit na AEROBIK a lek-
ce ANGLIČTINY a ITALŠTINY 
Více o našem programu a týdenní harmono-
gram naleznete na www.rozalek.cz 
Dále v  novém roce připravujeme karneval, 
vítání jara, bazárek oblečení a hraček,  dob-
ročinnou sbírku a mnoho dalšího... 
Těšíme se na setkání s vámi ať již v herničce 
MC Rožálek, či mimo ni. 

Eva Tluková,  
Vendula Bromovská 
a Simona Mádlová 

za celý tým MC Rožálek
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Prosinec v Rožálku
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Pedagogicko-
psychologická poradna

Blíží se termín zápisu do  základních škol 
a  s  ním i  rozhodování, zda je váš potomek 
dostatečně připravený na každodenní vyučo-
vání nebo či nepožádat o  odklad školní do-
cházky. Nástup do školy je pro dítě důležitým 
mezníkem. Nastoupí–li do školy nezralé, bývá 
vystaveno dlouhodobé zátěži a jeho případná 
neúspěšnost ve škole může vést k rozvoji růz-
ných psychosociálních problémů.  
Je tedy nesmírně důležité posoudit, zda je dítě 
na nástup do školy zralé. Zápis do prvních tříd 
takové vyšetření nenahrazuje. Posouzení od-
kladu by proto nemělo být pouze formální 
a doba, kterou případný odklad školní docház-
ky dítěti poskytuje, by měla být využita pro 
stimulaci jeho dalšího vývoje. Pedagogicko–
psychologická poradna Lexik nabízí poraden-
ské služby a možnost certifikovaných vyšetření 
renomovanými specialisty. Základní vyšetření 
jsou v  rámci projektu Prevence specifických 
poruch učení pro dobrý start do školy zdarma.

Jazykové kurzy
V  Lexiku zahajujeme nové pololetí, a  proto 
vás zveme na zápis do jazykových kurzů, který 
probíhá ve  dnech 6.–31. 1. 2014. Nabízíme 
vám možnost naučit se bez zábran komuniko-
vat v  cizím jazyce a  využít svoje znalosti při 
cestování nebo v profesním životě. V kurzech 
si můžete splnit svá novoroční předsevzetí 
a seznámit se se zajímavými lidmi. 
V novém pololetí rozšiřujeme rovněž nabíd-
ku firemních kurzů. Pokud máte možnost 
vzdělávat se na pracovišti, můžeme vám ten-
to způsob studia s našimi zkušenými lektory 
nabídnout. Rádi pro vás připravíme jazykové 
kurzy přesně na míru.

Příprava k příjímacímu řízení 
na víceletá gymnázia

Blíží se termín přijímacích zkoušek, na které 
vaše děti připravíme v Lexiku pod vedením 
zkušených lektorů. V  průběhu sobotních 
kurzů se zkušená pedagožka zaměří na indi-
viduální potřeby každého účastníka. Vědo-

mosti z kurzu pomohou dětem nabýt jistotu 
v příjímacím řízení. 

Kurz fotografie pro dospělé

Od 29. 1. 2014 otevíráme kurz fotografování 
s  lektorkou ing.  Renátou Molovou. Pomůže 
vám zdokonalit se ve  fotografování a  získat 
praktické dovednosti, které můžete uplatnit 
nejen v osobním životě, ale i ve své profesi, 
např. při dokumentování firemních akcí, 
práci s  webovými stránkami apod. Během 
kurzu budete mít možnost konzultovat své 
starší i nové fotografie, naučíte se dobře ovlá-
dat fotoaparát, seznámíte se s úpravou foto-
grafií na počítači a získáte řadu dalších uži-
tečných dovedností.
Více na www.lexik.cz ,v případě zájmu volejte 
na 739 035 000, po 16. hodině na 733 643 641, 
nebo pište na info@lexik.cz

Za kolektiv Lexiku  
Mgr. Lucie Součková, 

koordinátorka

Po  úspěšném 8. ročníku hudebního festivalu 
Roztocký podzim se hlavní pracovní úsilí 
na naší škole soustředilo do přípravy tradiční-
ho Vánočního koncertu. 12. prosince, opět 
v  Historickém sále roztockého zámku, tak 
mohli dát naplno vyniknout svým schopnos-
tem žáci všech uměleckých oborů. A zhostili se 
tohoto úkolu způsobem náramným. Před re-
kordní návštěvou roztockých diváků (chvílemi 
přesahující kapacitní možnosti koncertního 
sálu) předváděli své umění sólisté a  komorní 
tělesa z řad hudebního oboru, se svou „troš-

kou“ prostřídali jejich úsilí zajímavým kompo-
novaným pořadem žáci literárně-dramatické-
ho oboru a  přirozenou atmosféru vánočního 
času umocnili žáci oboru tanečního. Celou 
vánoční dramaturgii dovršil sbor a  orchestr 
ZUŠ a všichni, kdo se koncertu zúčastnili, od-
cházeli spokojeni a nabiti klidnou atmosférou 
adventního času.
Chceme vám, vážení čtenáři, popřát mnoho 
štěstí a lásky v následujícím roce 2014.

MgA. Bohumír Šlégl, ředitel ZUŠ

Čas adventu je každoročně v Roztoči plný se-
tkávání. Letos jsme zahájili festivalem Tichá 
Jelení Advent Túra. Divadelní představení pro 
děti i dospělé, hora voňavých perníčků a vyni-
kající jelení guláš k tomu. 
Tradicí se staly knižní trhy. Desítka dobrovol-
níků vybere, doveze a prodává knihy. Výtěžek 
je věnován sdružení. 
Řadu let jsme pořádali ve školní jídelně dětské 
vánoční trhy. Letos poprvé se dětské trhy konaly 
pod širým nebem na dvoře u ateliéru Jungmann-
ova. Na jedno odpoledne se dvorek proměnil ve 
vánoční tržiště s dřevěnými stánky. Díky teplému 
počasí malí trhovci nemrzli. Komu přesto byla 

zima, mohl se zahřát čajem a svařeným vínem, 
posedět v improvizované čajovně v ateliéru.
Zpěv andělů se letos rozléhal zámeckou zahra-
dou i nádvořím zámku. Jesličky na zámku byly 
letošní novinkou. Společně prožitou radost 
přinesly koledy, světlo a čekání na dobrou zprá-
vu. Tu ani teplé, skoro jarní povětří nezkazilo. 
Advent v Roztoči byl tradiční. Tradice předává, 
nese společnou zkušenost. Děkujeme všem, 
kteří nám pomáhají ji nést a zároveň vstupují 
s novými nápady.  
Čtenářům Odrazu přejeme vše dobré v  no-
vém roce.

Jitka Čechová, sdružení Roztoč

Nabídka centra Lexik v roce 2014

Vánoce na ZUŠ

Jelení guláš, knihy a světlo betlémské

Foto: Josef Mirovský



Vážení sportovní přátelé,
skončila nám podzimní část fotbalové sezony 
2013/2014. Skončila pro nás vcelku úspěšně, 
většina našich sedmi oddílů skončila v popředí 
svých soutěží. Nejlépe se umístili mladší žáci 
na prvním místě a „A“ mužstvo na místě dru-
hém. Z  předváděných výkonů všech mužstev 
máme radost a doufáme v úspěšné jarní pokra-
čování. Nejvíce radosti nám ale dělá naše „mi-
nipřípravka“, kam se hlásí stále další a další malí 
fotbalisté. V  současnosti máme dvě mužstva 
v soutěžích Středočeského kraje. Cíl pro jaro je 
jasný, udržet tyto soutěže a navíc se do Středo-
českého kraje pokusit postoupit i  s  mladšími 
žáky.  Pro naše A-mužstvo dospělých jsme také 
stanovili   docela velký cíl, a  tím je konečně 
„vytoužený“ postup do okresního přeboru Pra-

ha-západ. Všichni, kdo se okolo fotbalu v Roz-
tokách pohybují, včetně samotného města 
Roztoky, by si to určitě zasloužili. 
V  prosinci také proběhla Valná hromada SK 
Roztoky, na které byl zvolen nový výbor v po-
době částečně obměněného výboru minulého. 
Chtěl bych poděkovat všem hráčům, trenérům, 
činovníkům, divákům, sponzorům, Městu 
Roztoky, místnímu Sokolu i  všem ostatním 
za podporu, přízeň, výkony, obětavost a práci, 
kterou pro roztocký fotbal vykonávají. 
Přeji vám všem pro rok 2014 hodně zdraví 
a spokojenosti a fotbalistům hodně sportov-
ních úspěchů.

S pozdravem  Tomáš Novotný,  
předseda SK Roztoky

Dne 14.12. se odehrál již 6. vánoční turnaj roz-
tockého LTC v  žalovské tenisové hale. Turnaj 
odehrálo 8 deblových dvojic s největším nasaze-
ním. Vítězi se stal pár L. Staněk a J. Slanec ml., 
kteří ve finále porazili pár P. Pecha a M. Cabal-
ka. Bronzové medaile za semifinále vybojovali 
shodně páry K. Janda, R. Bradler a M. Uvarov, 

Z. Beňaček. Děkujeme personálu haly za vzor-
nou péči o hráče. Rádi bychom také poděkova-
li firmám Austis, Nokian Tyres a  Vetoquinol 
za  sponzoring našeho již tradičního turnaje, 
kterým LTC Roztoky ukončil sezonu 2013. 

M. Uvarov
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Vánoční tenisový turnaj

PODĚKOVÁNÍ
Ráda bych touto cestou poděkovala slečně, 
která dne 11. 12. 2013 večer našla na náměstí 
v Roztokách na lavičce moji kabelku s doklady 
a  penězi. Neváhala, vyhledala podle dokladů 
moji adresu a prakticky ihned mi vše dovezla. 
V rozčilení jsem si na ni nevzala kontakt, a tak 
volím tuto formu poděkování a doufám, že se 
k ní dostane. Jsem ráda nejen za to, že mi ušet-
řila spoustu peněz a  starostí, ale úplně nejvíc 
mě zahřálo u srdce, že jsou mezi námi i v dneš-
ní době lidé, kteří nemyslí jen na sebe a zacho-
vají se tak, jak by to mezi slušnými lidmi mělo 
být normální. I  já jsem už našla peněženku 
i doklady a zachovala jsem se stejně. Tak se mi 
to asi vrátilo. Ráda bych té neznámé slečně 
popřála, aby i  jí, pokud se ocitne v  podobné 
situaci, tuto slušnost a ochotu někdo oplatil.

Jana Svobodová

Příjemné prožití svátků vánočních, hodně 
zdraví, štěstí, úspěchů a  pohody v  novém 
roce 2014 přeje všem spoluobčanům

ZO KSČM Roztoky

• Koupím jakékoliv vozidlo od r. v. 1998. Při-
jedu, dobře zaplatím, formality spojené s pře-
vodem zařídím. Volejte nebo pište kdykoliv. 
Tel. 721 473 314
• Prodám dobíjecí kupóny na  Vodafone 
(500 Kč) za 400 Kč cca 20 ks. Tel.776 211 666
• Pronajmeme částečně zařízený byt 1kk/T 
(37+9m2) se zahrádkou (35m2),  sklepem 
(4m2) a garážovým stáním v novostavbě Na Pa-
nenské. V bytě je nová kuch. linka do písmene 
U s jídelním stolem, skříň, pračka, velká lednič-
ka, koupelna spojená s WC (v koupelně vana). 
Na  podlahách dlažba a  plovoucí podlahy. Bez 
zvířat! Cena 7 500 Kč + zúčt. poplatky. Kontakt: 
michaela.ruzkova@ukzuz.cz nebo 733342310. 
• Hledám paní na pravidelný týdenní úklid 
domácnosti v Roztokách. Tel.: 603 553 100.
• Byt 2+1 – 59 m2 + 2 balkony 1. p., 8 500,- Kč 
bez služeb. Tel. 728 701 133
• Hledám studentku na úklid chodeb čin-
žovního domu  3 p. 1x týdně 1 000,- Kč měs.
• Prodám byt 1+kk, 37 m2, Masarykova ul., 
s  výtahem. Situován na  JV. Cena 
1 400 000,- Kč. K jednání. Tel. 606 051 163
• Provedu zednické a  obkladačské práce. 
Tel. 777 160 970
• Prodám trubkové lešení včetně žabek. Tel. 
732 848 431

SOUKROMÁ INZERCE



Nová kolekce dekoračních 
látek a záclon, více jak 
300 dezénů na výběr.

Velký výběr povlečení 
Bugatti, s.Oliver, Estella 
a další.

Yumeko
– prestižní holandský výrobce

–  certifikovaná biokvalita (certifikát NOMITE) vhodná pro ty, 
které zužuje astma a alergie

–  vědecky potvrzený protialergický efekt

–  protiroztočové povlaky s hustě tkanou vazbou, 
jež vytváří spolehlivou bariéru proti roztočům

–  z čistě přírodních materiálů

–  certifikace GOTS potvrzuje organický původ

–  čistá, 100% biobavlna

Novinka 

v sortim
entu!

Yumeko - 

antialerg
ické 

lůžkoviny
 

z bio ba
vlny

Premium Outlet Stopka
Lidická 531, 252 63  Roztoky, Po – Pá 10 – 17
na přání možnost sjednání individuálního termínu na tel. čísle 722 914 700
300 m2 výstavní plochy 

20% sleva na hotové přehozy

Vybrané vzory 
povlečení Bugatti

již od 1090 Kč

www.outletstopka.cz 

Nabízíme atraktivní design a kvalitu prémiových 
značek za rozumné ceny. Výhodně u nás můžete 
pořídit outletový sortiment nábytku prodejen 
STOPKA v Praze a Bratislavě, spotřebiče Miele za 
speciální ceny, nový bytový textil od exkluzivních 
německých a italských výrobců se slevou 30%, 
německé kuchyně a doplňky.
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