
Velikonoce v Husově sboru

4/2009

Stavební uzávěra pro 

ochranu „rodinného 

stříbra“ nestačí

Obtížné jednání o rozpočtu 

Pietní vzpomínka

Regulační plán

 – Panenská II

Co ve městě se povídá 

(část 6.) 

Nesmíme zapomínat 

O škole a horizontech

O rozpočtu města

Jde to i jinak

Veselé velikonoce

Velikonoce na hradě Okoři

atd... 



Odraz č. 4/2009 

vychází dne 10. 4. 2009, uzávěrka tohoto čísla 

26. 3. 2009, uzávěrka příštího čísla 30. 4. 2009

vydává: Městský úřad Roztoky, IČO 241610, adresa 

redakce: Odraz, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky, 

e-mail: 

Periodikum je v evidenci MK ČR pod č. MKČR E 13632

m a sazba: Jan Vítek, 

tisk: Tiskárna KOČKA, Slaný, náklad 3800 ks

Soukromá inzerce zdarma. Firemní inzerce: celostrana 

uvnitř čísla 3300 Kč, polovina 1800 Kč, čtvrtka strany 

1000 Kč, celostrana uvnitř obálky 3800 Kč, polovina 

2000 Kč, čtvrtina 1200 Kč.

Fotografie

mu@roztoky.cz

Redaktor: Ladislav Kantor, 

seda), I. Kubečková (místopředseda), M. Jungwirthová, 

J. Huk, L. Kantor, V. Calta, zlo

 na titulní straně: 

Redakční rada: J. Drda (před-

Stan. Marušák

ÚVODEM...

03

OBSAH:

ÚVODEM..................................................................................... 3
Na světě není nic nového       (L. Kantor)
Co přináší Odraz č.4?       (L. Kantor)
__________________________________________________
TÉMA MĚSÍCE ........................................................................... 4
Stavební uzávěra pro ochranu „rodinného stříbra“ nestačí (M. Štifter)
___________________________________________________

INFORMACE Z RADNICE....................................................... 6 
Obtížné jednání o rozpočtu       (L. Kantor)
Ještě bylo co škrtat       (L. Kantor)
Našim přispěvatelům           (J. Drda)
Pietní vzpomínka  (O. Vavřínová)
Z deníku MP Roztoky        (P. Vevera)
Regulační plán – Panenská II  (O. Vavřínová)
Kalendář očima dětí 2010                 (MÚ)
Volby do Evropského parlamentu                 (MÚ)
Městská knihovna informuje      (A. Urxová)
Třídíme odpad – 3.díl               (OŽP)
Kde je sběrný dvůr? (MÚ)
____________________________________________________

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ............................................................13
Co ve městě se povídá (část 6.)       (L. Kantor)
Informace VUAB a SČVK (MÚ)
Nesmíme zapomínat        (K. Pelich)
Zájezdy ZO SPCCH v r.2009         (SPCCH)¨
Jak na rodinné finance?  (J. Bělohlávek)
___________________________________________________

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE.................................. 15
O škole a horizontech (O. Vavřínová)
O rozpočtu města (J. Roškotová)
Milion sem,milion tam ….           (J. Drda)
Plichta             (J. Huk)
Petice RPN Roztoky – Panenská I         (J. Scholz)
Jde to i jinak             (J. Huk)
____________________________________________________

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc... .............................................................19
Školní okénko (V. Zelenková)
Roztoč                  (Z. Smugalová, D. Votavová)
Rožálek          (L. Machačová, V. Bromovská)
Chvíle pro novopečené maminky            (B. Holá)
Tereza ve finále !          (B. Šlégl)
Miniškolka v Lexiku           (I. Čermáková, L. Faltinová)
Putování po Evropě     (T. Hůlková)
___________________________________________________

KULTURA................................................................................. 24
Kulturní kalendárium   (J. Šnajdrová)
Veselé velikonoce    (J. Kučerová)
Cesty ornamentu            (M. Vlk)
Na svatého Jiří     (M. Jelínková Ťupová)
Arte Miss Trio v Husově sboru       (L. Kantor)
Bienále pro Diakonu        (H. Volná)
Nedělní taneční semináře            (Vl. Drdová, H. Chvojková)
Svět dětí na šlechtických sídlech (M. Šášinková)
Velikonoce na hradě Okoři 
____________________________________________________

SPORT......................................................................................... 28
Jarní část sezóny volejbalistů        (M. Matas)
____________________________________________________

OHLASY..................................................................................... 29
Vážený pane Vevero….          (V. Elšík)
___________________________________________________

SPOLEČENSKÁ KRONIKA..................................................... 30
____________________________________________________

SOUKROMÁ INZERCE............................................................ 30

Na světě není nic nového

„Co se dálo, bude se dít zase. A co se dělalo, bude se znovu dělat. 

Pod Sluncem není nic nového…“zpíval C&K VOCAL text  

Starého zákona (Kniha kazatel).

A přece: když loňského roku zachvátila civilizovaný svět 

hospodářská krize a desítky milionů lidí se ocitly na dlažbě, 

statisíce novinářů (uprostřed tisíců různorodých citací 

odborníků) hovořilo o nepředvídatelnosti krize, jenom několik 

z nich objevilo ojedinělé varující hlasy…

I když: stačí zalistovat v (civilizovaným světem dávno odvržené) 

knize z r. 1867 a číst:„Majitelé kapitálu stimulují proletariát ke 

koupi stále většího množství a stále dražšího zboží. K tomu 

využívají půjček, které sami poskytují. Zvrat nastane ve chvíli, 

kdy se tyto půjčky stanou nesplatitelnými. Nesplacené půjčky nutí 

banky k půjčkám u státních institucí. Rozhodující role státu 

v půjčkách soukromým firmám bude prvním znakem nástupu 

nové éry - éry komununismu a to celosvětově “.  

(K.Marx ,,Kapitál“).Prchejte!

Neboť: „Nelze podržet v paměti věci minulé ani budoucí, které 

nastanou. Na světě není nic nového…“

Ladislav Kantor

Co přináší ODRAZ č. 4?

V „politické“ části čísla si najdete popis závěrečné fáze letošního 

nekonečného martyria zvaného ,,boj o rozpočet“.

Samozřejmě najdete i obvyklou bohatou kulturní nabídku, 

zprávu o požáru Koliby, s ní související Téma měsíce se 

zamyšlením M. Štiftera nad současností Tichého údolí, atd.

Tak hezké počtení a veselé Velikonoce!

Ladislav Kantor
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TÉMA MĚSÍCE

Stavební uzávěra pro ochranu 
„rodinného stříbra“ nestačí
Jak vážení čtenáři Odrazu vědí, před časem jsem vzbudil nevoli 

svým názorem, že příliš tvrdá regulace stavební, potažmo 

hospodářské aktivity v Tichém údolí (i jinde) může být 

kontraproduktivní. Před týdnem vyhořela restaurace Koliba. Když 

kolem nás projížděla hasičská auta, myslel jsem, že hoří dům 124, 

který je tak zubožený a rozkradený, že stejně časem spadne, 

přestože je jako jeden z mála vil v Tichém údolí památkově 

chráněný. Mohlo by se nám ulevit – Koliba nebyla památkovým 

objektem a její poloha na hranici chráněného území znemožňovala 

modernizaci. Nicméně delší dobu byla příjemným místem pro 

večeři, nebo občerstvení. Před patnácti lety sem jezdívaly různé 

celebrity např. někteří členové vlády a poslanci parlamentu ČR. 

Osud stavby bude asi dosti nejasný. Nejde ovšem jen o restauraci, 

ale celou lokalitu – bývalé koupaliště, jehož rekonstrukce nebyla 

po privatizaci dokončena pro nepovolené stavební aktivity. 

Smutné ovšem je, že v těsné blízkosti jsou již několik let trosky 

bývalé chlouby Tichého údolí, hotelu Maxmiliánka, které dosud 

nikdo nesanoval, natož, aby je uklidil. Doplníme – li, že od doby 

výstavby kanalizace nebyla v této oblasti obnovena původní 

vozovka (původně město jednalo o obnově s vlastníky - nájemci 

podnikatelských aktivit) je stávající  situace podobná vysídleným 

oblastem republiky po 2. světové válce.

 Dnes se ale již nejedná o ztrátu půvabu místa a možnosti 

občerstvení, nebo nesporné historické zajímavosti Maxmiliánky. 

Jde o vývoj, který činí z této oblasti místo, kam se lidé dnes pomalu 

večer bojí zajít. Komplex dnes již dvou vyhořelých budov, 

opuštěné vily č.124 a bývalé DPS, který je opuštěný, posunuje 

hranici ohrožení dále do města.  Město tento vývoj nezapříčinilo. 

Vývoj změny vlastnických 

vztahů nemohlo ovlivnit,  

respektive se mu nedařilo vývoj 

zvrátit. Druhou věcí je další 

vývoj této lokality. Vzhledem 

k tomu, že objekty jsou 

v soukromém vlastnictví, je 

nezbytně nutné s vlastníky 

jednat.  Ovšem nebezpečí 

nehrozí pouze z toho, že v pusté 

části města potkáte nějakého 

násilníka. Nebezpečí hrozí  

právě (a zejména) od požárů. 

Musíme poděkovat hasičům, že 

zvládli uhašení požárů včas. 

Ovšem může se stát, že požár 

bude ohlášen pozdě nebo 

vypukne například v létě, kdy 

bude sucho a začne hořet 

podrost na parcele, v lese apod. 

Pak by situace pro sousedy 

mohla být skutečně kritická.  

Je pravdou, že péče o obyvatele v oblasti Tichého údolí se začíná 

podobat péči o lid z indiánské rezervace (možná, že se bude 

jmenovat „Stříbrné údolí“) v oblasti Dakota – ovšem někdy v roce 

1915. Lidé zde žijí v krásném prostředí, mají kontakt s různými 

živočichy, někdy bohužel poněkud škodlivými, kteří přicházejí 

z těsné blízkosti naprosto neudržovaných pozemků v okolí, stejně 

tak jako s dalšími vlivy nespoutané přírody: hmyz, houby, 

alergeny apod. Příroda, kterou lidé v této lokalitě udržovali 

a využívali asi 1000 let, je ponechána volnému vývoji – tvorbě 

„pralesa, nebo pralesostepi“. Drobným detailem je ovšem fakt, že 

kolem zuří technický pokrok 21. století, včetně vlivu dopravy, 

zejména silniční a letecké a 8 km od metra je asi cítit i vliv 

metropole. Pralesem rovněž nejezdily motorky a čtyřkolky, asi ani 

koně v takové koncentraci, jako dnes a horská kola naši předkové 

neznali. Musíme si uvědomit, že v těchto temných dobách, kdy si 

lidé přírody ještě nevážili, by hajný asi cyklokrosaře, a jiné aktivity 

z lesa hnal. Dnes jsme ale o krok dál. Chráníme jak umíme.

Život v údolí má díky odloučené poloze stinné stránky. Voda ve 

vodovodu má již, navzdory tomu, že jde o jedno z míst nejníže 

v Roztokách, řadu let velmi nízký tlak. Silnice, která byla po 

dokončení kanalizace chloubou města, je dnes v nedobrém stavu – 

pokud nebude opravena, zvětší se v příštím roce erodované části 

povrchu v klasické hluboké díry. To při malé šířce vozovky 

a hustém víkendovém provozu bude vážnou bezpečnostní 

hrozbou. Ulicí totiž prakticky neprojedete bez toho, že by na 

některé straně nebylo zaparkováno několik vozidel za sebou. 

Někdy je to třeba pět i více aut v řadě. I bez retardérů, je dnes 

zejména o víkendech, projíždění ulicí větší rychlostí než cca 

30 Km/hod nebezpečné. Výstavba retardérů by, podle mého 

názoru a v souladu s odbornou studií, která byla před lety 

foto: archiv Koliba
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zpracována, situaci ještě zhoršila. Je otázkou, proč neřešit situaci 

dopravním značením. Např. parkováním pouze na jedné strany 

vozovky, nebo technickými zásahy – vybudováním vhodně 

upravených (zatravněných) parkovacích míst. 

Příjem televizního i radiového signálu je v této oblasti velmi 

problematický (ale zlepšuje se) a výstavba kabelového systému je, 

vzhledem k řídkému osídlení nerentabilní. Můžete si zaplatit satelit 

(stejně jako indiáni).

Samostatnou kapitolou jsou domy v majetku města č.p. 110 

a 125, které naše geniální státní orgány přiřkly  městu, zatímco 

pozemky dostali restituenti (česká advokátní kancelář nezištně 

pomohla rodině žijící od předválečného období v zahraničí, která 

podle vládních dohod měla být odškodněna za ztrátu majetku 

alespoň k získání pozemků). Vznikl tak ovšem patový stav – domy 

za hranicí životnosti, památkově chráněné, které jsou jako jedny 

z mála v lokalitě vytápěny pevnými palivy a nutně potřebují úpravu 

budeme muset nějak spravovat. Navrhovanému regulačnímu plánu 

by ovšem nevyhověla ani úprava, kterou kdysi provedlo OPBH 

jako správce budovy. Omítky, dnes již notně zvetšelé skutečně 

nebyly nejvhodnější –pomohly zvlhčení objektů- a plechové 

střechy místo břidlice asi město bude muset vyměnit…Odhadovat 

náklady na rekonstrukci si netroufám – rozhodně by byly 

mnohamilionové. Hrozí zde tedy také potenciálně „mrtvá 

zóna“, jako u Maxmiliánky a nedej Bože další požářiště?

Ale již se blížíme ke konci. Nemocnice zatím funguje a pokud 

vytrvalé představy některých občanů blízkých zastupitelstvu 

města o tom, že na pronájmu zdravotnických zařízení typu 

LDN je možné bohatnout nepřivedou společnost RHG k tomu, 

aby přenesla své aktivity do Kralup a vypověděla nám 

smlouvu, tak možná ještě budeme mít možnost využívat její 

ambulantní i jiné služby nadále.

Jsme na konci ulice a prostor, který jsme minuli po naší pravici, po 

cestě z údolí nás nechává chladnými, je to soukromý pozemek a že 

je tam občas parkoviště a zajímavá botanická změť, to je místní 

kolorit:,, stříbro“ = bláto. Bohužel to bláto se občas dostává na 

silnici, zde směrem k Nádražní dosti zdevastovanou. Je to 

v podstatě čtvrtá riziková lokalita v jediné ulici.

A jsme z ulice venku, zatím jsem se zabýval pouze jedinou ulicí 

dolních Roztok, ale všech se dotýká jedna důležitá věc – není zde 

jediná prodejna potravin, nebo kiosek. Starší lidé, bez 

automobilu,  mají jedinou šanci popojet autobusem, nebo jít pěšky 

do nedalekého Alberta, nebo dojet MHD do Prahy. Ekologie pláče 

hořké slzy. Je to neviditelná ruka trhu. Ale možná, že se trochu 

přehmátla. Zase to není vinou města, to se snažilo pomoci po řadu 

let, není však ještě nějaká pomoc – třeba úlevy v nájmech, aby tato 

oblast neskomírala? Tuto otázku pokládám i sobě, jako zastupiteli 

města, protože i  indiáni v rezervacích mají svůj koloniál a krčmu. 

Ty u nás naštěstí nejsou, jsou tu jen slušné restaurace.

Pravděpodobně si řeknete, tak se odstěhuj, je svoboda. Je to 

pravda, ale nechal jsem tady kus života, stejně, jako rodiče 

a prarodiče. Nechtěl jsem odejít za lepším za minulého režimu 

a nechci to ani teď. Chci hledat řešení a zachovat to, co má 

hodnotu – nepřipouštět devastaci a k té prokazatelně dochází. 

Pro zachování rodinného stříbra asi stavební uzávěra nestačí.

Až půjdete na Velikonoční procházku, nemusíte se bát – to budou 

proudit údolím davy, občas projede kůň, motorka desítky aut 

a stovky cyklistů. Přeji všem čtenářům hezké Velikonoce, při 

kterých budou vnímat krásu přírody, přítomnost svých přátel, 

vyšší moudrost, která vede naše kroky a ukazuje, že bez moudrosti 

přichází zmar a příroda pohltí všechnu pýchu, se kterou člověk 

vystupuje.

M. Štifter – barbar z Roztockých pralesů

foto: Stan. Marušák
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INFORMACE Z RADNICE

Obtížné jednání o rozpočtu

(z jednání ZM 11. 3. 09)

Abychom se v této zapeklité situaci alespoň trochu vyznali, 

musíme se vrátit trochu zpět. 

- Nejprve o rok, kdy ZM 27. 2. 2008 schválilo rozpočet na rok 2008 

během hodinové přátelské debaty, kdy z 284 položek rozpočtu 

diskutovalo pouze o čtyřech z nich (viz Odraz č. 3/ 2008., str. 7)! 

Předcházely samozřejmě schůzky lídrů, které k hladkému 

schválení rozpočtu velmi přispěly.

– Pak k 16. 2. 09., kdy se deset zastupitelů rozhodlo požádat 

o odložení projednávání rozpočtu z 25. 2. a svolání mimořádného 

jednání na 11. 3. ze dvou základních důvodů: jednak je nejprve 

nutné projednat body, které zásadně ovlivňují rozpočet v příjmové i 

výdajové části, a za druhé považovali rozpočet za (v tehdejší 

podobě) za naprosto nevyjasněný, tudíž nehlasovatelný, neboť 

nepřehledný, bez zdůvodňujících komentářů, nebezpečně 

optimistický, který má k reálnému a hospodárnému nakládání 

s  penězi daňových poplatníků dál, než na Severní pól. Jednání 

lídrů tentokrát nepomohlo.

– Starostka nejprve reagovala rozsáhlou polemikou (Odraz č. 3, str. 

14-15) ve které urputně pokračovala i na jednání ZM (25. 2.), ač jí 

zákon neumožňuje nic jiného, než na žádost (pouhých 

sedmi)zastupitelů mimořádné jednání svolat.

-To se také 25. 2. ve 22.10 hod. stalo, po projednání ostatních 

nutných bodů by totiž na projednání rozpočtu zbylo (jak nebylo 

těžké odhadnout) pouhých padesát minut. V té chvíli nechala 

starostka hlasovat o svolání řádného jednání ZM na11. 3. Tento 

návrh zastupitelé s úsměvem schválili, neboť už se dávno vymanili 

z her dětských pískovišť, zvaných „tahání se o kyblíček“. 

- Starostka dokonce „navíc“ navrhla ještě svolání „porady 

zastupitelů se zpracovatelem rozpočtu města k vyjasnění 

připomínek“. A tak to 9. 3. večer vypuklo. Aldera NET s. r.o (která 

z rozhodnutí městské rady nahradila v naprosté většině měst a obcí 

standardně fungující finanční odbor města) vyslala na toto 

jednání pana Ing. V.

-Zastupitelé mu položili nejprve základní otázku. Proč při 

zpracování návrhu rozpočtu nezohlednil základní dokument: 

usnesení vlády ze dne 16. 2., které zrušilo povinnost platit 

zálohy fyzickým i právnickým osobám (včetně OSVČ) čímž se 

zásadně mění výhled příjmů VŠECH měst a obcí na r. 2009! 

Když město Praha muselo v důsledku tohoto rozhodnutí snížit 

předpokládané příjmy o pět miliard, musí adekvátně reagovat 

i město Roztoky.

Je přece jasné, že ten, kdo zálohy platit nemusí, tak je ani platit 

nebude-proč by to taky dělal, když se příslušné vyhlášky MF 

i Usnesení vlády mohou do konce roku ještě několikrát změnit! 

Pan Ing. V. ani nemrkl a pod tlakem těchto okolností 

prezentovanými tzv. „opozičními“ zastupiteli přistoupil na snížení 

daňových příjmů města o cca 10 mil. Kč! Dále byly příjmy 

rozpočtu města sníženy o dalších 5,7 mil. Kč, neboť se jednalo 

pouze o prodej fiktivní. Město totiž nesplnilo základní 

předpoklady pro takovou transakci: vytipování těchto pozemků, 

odsouhlasení záměru prodeje zastupitelstvem, vyvěšení záměru 

prodeje (včetně ceny) na úředních deskách města atd., a pokud 

chce tyto pozemky prodat, musí zachovat obvyklý postup. Řeč 

byla i o mnoha jiných položkách rozpočtu, např. nad 

naddimenzovanými náklady na výpočetní techniku, nedokonče-

nými investičními akcemi atd., ale rozhodnutí o nich bylo 

ponecháno na vlastním jednání ZM dne 11.  3.  2009.

ZM rozhodlo:

ZM doporučuje na základě analýzy bytového a nebytového 

hospodářství RM uložit MÚ:

- zpracování návrhu na změnu smluv o pronájmu 

v případech pro město nápadně nevýhodných

- vypracování návrhu pro pronájem reklamních ploch 

a jejich začlenění do Směrnice pro pronájmy přijaté UZM 

24-2/08

- vypracování právní analýzy smluv o pronájmu pozemků 

a nebytových prostor v agendě SRM

- ZM souhlasí se záměrem prodeje tří městských 
2stavebních pozemků parc. č. 2443/241 (250m ) a 898/2 

2 2 2(323m ), parc. č. 2443/245 (150m ) a 927/3 (511m ) 
2 2a pozemku parc. č. 885 (643m ) a 884 (8m ) nejvyšší 

nabídce. Výchozí cena dle schválené směrnice města pro 
2prodej pozemků je  2.500,- Kč/m . Oznámení o záměru 

prodeje bude zveřejněno dle zákonu o obcích po dobu 

nejméně 15 dní.

 - ZM schvaluje, že ve výdajové části územního rozpočtu 

města § 6171 činnost místní správy položku 5169 

rozepsanou v řádcích č. 237 až 243 (nákup ostatních služeb 

– správa sítě, programy, licence, převod ekonomické agendy, 

vyrovnání majetkoprávních vztahů aj.) ponechá v celkové 

výši 2000 tis. Kč. Zbývajících 1210 tis. Kč z navržené 

částky přesouvá do adresné rezervy § 6171 výdajové části 

rozpočtu.

ZM dále projednalo:

-Paní Vavřínová navrhla hlasovat o návrhu p. Boloňského, UZM 

78 – 3/2009:

ZM schvaluje ve výdajové části územního rozpočtu města 

§ 2212 silnice ve výši 880 tis. Kč. (navržených 305 tis. Kč 

o 575 tis. Kč navýšit) 

-Paní Vavřínová navrhla hlasovat o návrhu p. Kantora, UZM 

79 – 3/2009:

S přihlédnutím k § 4 odst. 5 a) zákona č. 250/2000 Sb. ZM 

schvaluje zařadit do akcí hrazených z přebytku rozpočtu 

města z roku 2008:

- stavbu točny autobusů na křižovatce Přemyslovská 

– Lidická s finanční částkou ve výši 1,6 mil. Kč.

-Paní Vavřínová navrhla hlasovat o návrhu p. Kantora, UZM 80 – 

3/2009:

S přihlédnutím k § 4 odst. 5 a) zákona č. 250/2000 Sb. ZM 

schvaluje zařadit do akcí hrazených z přebytku rozpočtu 

města z roku 2008:

- zahájit dokončení povrchu v ulici Pod Koláčovem 

 s finanční částkou ve výši 2,5 mil. Kč.

-Paní Vavřínová navrhla hlasovat o návrhu p. Boloňského, 

UZM 81 – 3/2009:

S přihlédnutím k § 4 odst. 5 a) zákona č. 250/2000 Sb. ZM 

schvaluje zařadit do akcí hrazených z přebytku rozpočtu 
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města z roku 2008:

- rezervovat 1 mil. Kč jako spoluúčast v případě 

získání dotace na nový sběrný dvůr  

Paní Vavřínová navrhla hlasovat o návrhu p. Kantora, UZM 

82 – 3/2009:

S přihlédnutím k § 4 odst. 5 a) zákona č. 250/2000 Sb. ZM 

schvaluje zařadit do akcí hrazených z přebytku rozpočtu 

města z roku 2008:

- urychleně řešit stav ulice Žirovnického a předložit 

reálné řešení nejpozději na dubnovém jednání ZM  

Paní Vavřínová navrhla hlasovat o návrhu p. Kantora, UZM:

S přihlédnutím k § 4 odst. 5 a) zákona č. 250/2000 Sb. ZM 

schvaluje zařadit do akcí hrazených z přebytku rozpočtu 

města z roku 2008:

- na základě usnesení ZM č. 200 – 13/2008 o plánu 

obnovy vodovodní a kanalizační sítě investovat 

2,5 mil. Kč dle schváleného plánu obnovy.

(Návrh nebyl přijat).

A to je vše důležité, co ZM projednalo.

Ladislav Kantor

Ještě bylo co škrtat…

(z jednání ZM 25. 3. 09)

Druhé březnové zastupitelstvo mělo být jen odleskem onoho 

bouřlivého „rozpočtového“ dne 11. 3., které jsem stručně popsal 

v předchozím článku. Očekávalo se celkem klidné schválení 

výdajové stránky rozpočtu jako celku, protože jeho jednotlivé 

položky už byly schváleny na minulém jednání ZM.

Zdálo se, že není už co škrtat, ale mnohým zastupitelům se výdaje 

na výpočetní techniku (předložených firmou Aldera NET) zdály 

příliš vysoké a tak ZM zablokovalo z částky 2,0 mil. Kč, která byla 

11. 3. usnesením ZM poslána do rezervy rozpočtu dalších 

1, 5 mil. Kč. Jmenovalo dokonce vlastní komisi ZM, protože 

Finanční výbor (jak na místě potvrdila i jeho předsedkyně radní 

Ing. J. R.) uloženou kontrolu hospodaření loňského roku 

neprovedl!!! Pokud se nad tím trochu zamyslíte, nemusíte být 

žádným odborníkem. Prostým kliknutím na vyhledavač vašeho 

počítače zjistíte, že máme na výpočetní techniku mnohem vyšší 

výdaje, než všechny okolní srovnatelné obce!!! Chcete-li 

markantní příklad, klikněte si na Senát. Ten, při svých 200 

zaměstnancích, 81 senátorech a bůhví kolika asistentech vydal za 

výpočetní techniku v r. 2007 979 tis. Kč, v r. 2008 2,962 mil. Kč. 

Jistě chápete, že požadavky firmy ALDERA převyšující 4 miliony 

Kč jsou „ poněkud podivné“.

Druhým kontroverzním bodem jednání bylo schválení 

smlouvy na dopracování projektové dokumentace 

k stavebnímu povolení (dostavba a zateplení ZŠ) s cenou cca 

14 mil. Kč. ZM však tuto transakci neschválilo. Důvody tohoto 

rozhodnutí jsou jasně patrné z přijatého zápisu a usnesení.

ZM PROJEDNALO: 

-ZM schvaluje, že kapitola 6171 v položce 5169 řádek č. 237 ve 

výdajové části rozpočtu města bude omezeně čerpána do výše 

500 tis. Kč do doby, než bude prověřena oprávněnost její výše 

pracovní skupinou zastupitelstva ve složení p. Mgr. Martin 

Matas, Martin Urx, Mgr. Jaroslav Drda. Zpráva pracovní 

skupiny bude předložena na zasedání ZM dne 29. 4. 2009.

-ZM schválilo svým usnesením UZM č. 34 – 3/09 příjmovou 

stránku územního rozpočtu města Roztoky na rok 2009 ve výši 

96 205 tis. Kč, po odpočtu splátky úvěrů ve výši 5. 400 mil. Kč 

tedy v celkové výši příjmové části rozpočtu 90 805 tis. Kč.

-ZM schvaluje výdajovou stránku územního rozpočtu města 

Roztoky 2009 na základě UZM 35 – 3/09 a ž 81 – 3/09 včetně 

v celkové výši 96 699 tis. Kč. Tímto ZM schvaluje územní 

rozpočet města Roztoky na rok 2009 jako schodkový s tím, že 

schodek územního rozpočtu města Roztoky na rok 2009 bude 

hrazen z finanční rezervy města vzniklé hospodařením 

minulých let.

-Starostka požádala uvést do zápisu:

Starostka upozornila na to, že návrh usnesení pana Boloňského 

pravděpodobně městu neumožní zúčastnit se podzimních 

dotačních výzev a konstatuje, že předložený návrh smlouvy vyšel 

na základě výběrového řízení v souladu se zákonem 137/2006 Sb. 

o výběrových řízeních (viz usnesení rady města č. 31 – 5/09 a 34 – 

6/09).

-Pan Štochel požádal uvést do zápisu:Pan Štochel seznámil 

přítomné členy ZM s tím, že k výběru zhotovitele projektové 

dokumentace na Dostavbu a zateplení Základní školy Roztoky 

mohlo být použito klasické výběrové řízení. Dále upozornil, že dle 

rychlé poptávky projektových organizací je cena projektové 

dokumentace podobného rozsahu 6 – 8 mil. Kč.

-ZM žádá, aby bylo vypsáno veřejné výběrové řízení (s uveřej-

něním) na zpracovatele projektové dokumentace pro stavební 

povolení na akci Dostavba a zateplení Základní školy 

Roztoky. 

Kriteriem bude cena a podmínkou též vypořádání autorských 

práv zpracovatele dokumentace pro územní rozhodnutí 

(Chalupa architekti).

-ZM jmenuje výběrovou komisi pro výběr zpracovatele 

projektové dokumentace pro stavební povolení na akci 

Dostavba a zateplení Základní školy Roztoky ve složení: 

p. Ing. arch. Olga Vavřínová, Ing. arch. Laco Fecsu, Ing. Milan 

Štochel, Ing. Jiří Landa, Mgr. Stanislav Boloňský.

-ZM ukládá MÚ jednat o doplnění smluv s fou Komterm, 

které jsou v platnosti, o možnost zrušení smluvního vztahu ze 

strany odběratele a způsobu zakalkulování oprávněného 

zisku dodavatele do ostatních nákladů dodavatele.

-ZM schvaluje, že materiály Zpráva o kontrole odpadového 

hospodářství v r. 2008 a vyjádření odboru životního prostředí 

k této zprávě budou znovu předloženy k projednání 

kontrolnímu výboru a ze vzniklé analýzy bude ZM předložena 

ucelená zpráva.

-ZM pověřuje místostarostu města vypracováním ekonomic-

ké analýzy § 2221 rozpočtu města – provoz veřejné silniční 

dopravy – výdaje na dopravní územní obslužnost a dále 

rozborem požadavků fin. prostředků na opravy a rekonstruk-

ci budovy nemocnice (majetek města) pro rok 2009.

Jednání skončilo ve 22. 30 hod.

Ladislav Kantor
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Našim přispěvatelům

Vážení přispěvatelé - spoluautoři Odrazu,

velmi si vážíme toho, že nám zasíláte články o svých aktivitách. 

Ostatně i k tomu je Odraz určen. Jsme rádi, že nám přispěvatelů 

přibývá a články se prodlužují, neboť to znamená, že společenský 

život v našem městě se vzmáhá.

Každá mince má však dvě strany. Náš časopis není nafukovací, 

jeho limit je omezen především rozpočtem. Navíc v současné době 

je nutno spíše náklady snižovat, než zvyšovat.

Proto Vás znovu prosíme o střídmost Vašich příspěvků. 

Neposílejte nám prosím několikastránkové příspěvky, omezte je 

prosím na 400 – 500 slov. Jinak je budeme muset nemilosrdně 

krátit dle uvážení redaktora. Opravdu není v jeho možnostech 

s každým autorem konzultovat, co vypustit a co zachovat.

Právě tak nemůžeme tisknout všechny plošné letáky a plakáty, 

které nám posíláte, ani velká množství fotografií. Dále prosíme, 

neposílejte nám opakovaně tytéž informace, jako např. rozvrhy 

hodin. 

Předejdeme tím zbytečným neshodám a nedorozuměním.

V poslední době se nám ještě objevují v příspěvcích prvky skryté 

reklamy. Prosíme tedy autory o korektnost v tomto směru, budeme 

i v těchto případech zasahovat. Není problém tisknout informace 

o akcích kulturních, sportovních, společenských či vzdělávacích, 

ale rozhodně již nebudeme připouštět propagaci komerčních 

aktivit – od toho máme placenou inzerci.

A když už jsme u inzerce – připomínám, že neplacená inzerce je 

určena pouze pro soukromé inzeráty nebo pro nabídku a poptávku 

pracovních příležitostí. Prodej kosmetiky a inzeráty živnostníků 

tam nepatří a nebudeme je tisknout. 

Upozorňujeme také čtenáře, že za obsah inzerátů neodpovídáme. 

Nejsme schopni posoudit, zda např. za nabídkou práce není aktivita 

typu „letadlo“. Můžeme vám jenom poradit, abyste byli nanejvýš 

obezřetní.

Tento článek má 268 slov. Přeji vám krásné jaro.

Jaroslav Drda, předseda redakční rady

Město Roztoky

Český svaz bojovníků za svobodu

a Československá obec legionářská

pořádají tradiční pietní vzpomínku 

na Transport smrti

u památníku na Levém Hradci

v pátek 24. dubna 2009 v 11 hodin

Delegace se dále přesune k pomníku roztockých Židů před 

radnicí a k pamětní desce na roztockém nádraží.

Všechny občany srdečně zvu k účasti

za pořadatele Ing. arch. Olga Vavřínová, starostka města

Z deníku Městské policie 

Roztoky 

V této rubrice bychom rádi občany Roztok 

informovali o činnosti Městské policie Roztoky 

za období od 26. 2. 09 až 25. 3. 09 : 

- dne 26.2.09 v rámci hlídkové činnosti objevena 

v místě panelové cesty směrem od železničního přejezdu v k. ú. 

Roztoky tzv. „černá skládka“ – zadokumentováno, oznámeno OŽP 

MÚ 

- téhož dne objevena neznámá chemická látka rozsypaná za vrátky 

na pozemku domu v ulici Na Vyhlídce – výjezd na místo, zjištěno, 

že jde o rozsypanou rýži 

- téhož dne ve schránce důvěry nalezen ztracený OP, tento zajištěn 

a bude odeslán na příslušný správní odbor, 

- téhož dne oznámena dopravní nehoda v ulici Riegrova – výjezd na 

místo, zajištění místa dopravní nehody, předáno na místě skupině 

dopravních nehod PČR, 

- téhož dne v pozdních nočních hodinách oznámeno rušení nočního 

klidu v hotelu Academic – výjezd na místo, na místě zjištěno, že jde 

o hlasitou produkci hudby, na místě zjednána náprava, hudba 

ztišena 

 - dne 1.3.09 oznámeno vloupání do vozidla OA Škoda Superb 

v podzemních garážích v ulici Přemyslovská – výjezd na místo, 

provedeno místní pátrání, věc předána PČR jako podezření z tr. činu

 - oznámen hustý dým v ulici Nad vinicemi – výjezd na místo, 

zjištěno pálení větví na jednom pozemku, výzva k uhašení ohně, 

zjednána náprava, vyřešeno domluvou, 

- téhož dne v pozdních nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti 

kontrolováno v ulici Nádražní vozidlo tov. zn. Golf, provedenou 

lustrací zjištěny nesprávná registrační čísla, zjištěn majitel vozidla, 

na místě předáno PČR k další realizaci,

- téhož dne v pozdních nočních hodinách oznámen nález peněženky 

s OP v Masarykově ulici, věci zajištěny na MP, vráceny majiteli 

- dne 2.3.09 oznámeno náhlé úmrtí v ulici Nádražní – výjezd na 

místo, na místě PČR, zajištěno zapečetění objektu domu 

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno poškození pneumatik 

zaparkovaného vozidla v ulici Vošahlíkova – výjezd na místo, 

zadokumentování, věc zpracována jako přestupek proti majetku dle 

§ 50/1a) z.č. 200/90 Sb. 

- téhož dne v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti na 

panelové cestě směr Holý vrch v k.ú. Roztoky-Žalov kontrolován 

řidič vozidla tov. zn. Renault 19, provedenou lustrací zjištěno, že na 

toto vozidlo nepatří tabulky registračních čísel, které na tomto 

vozidle byly umístěny, dále zjištěno, že řidič vozidla nemá u sebe 

řidičský průkaz, věc předána na místě PČR

- dne 3.3.09 v brzkých ranních hodinách oznámeno pokousání 

volně pobíhajícím psem v ulici Třebízského, zjištěn majitel psa, 

tento poučen o nutnosti zajištění veterinárního vyšetření tohoto psa, 

věc kvalifikována jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. 

s odkazem na znění OZV č. 5/2003, věc bude oznámena správnímu 

orgánu ( komisi pro projednávání přestupků) 

 - dne 4.3.09 v rámci hlídkové činnosti zjištěno znečištění 

komunikace hlínou v souvislosti s provozem vozidla na 

komunikaci ulice Jungmannova a v místě u DPS, a dále vyjeté 

koleje po pneumatikách v travnatém prostoru u DPS na nám. 

5. Května, vozidlo se již na místě nenacházelo, provedeným 
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šetřením zjištěno vozidlo, které poškození travnatého porostu 

a znečištění komunikace způsobilo, ze strany firmy, které patřilo toto 

vozidlo zjednána náprava, věc kvalifikována jako Pk dle § 23/3 z.č. 

361/2000 Sb., věc vyřešena v blokovém řízení 

 - dne 6.3.09 oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. Kia 

v podzemních garážích v Přemyslovské ulici – výjezd na místo, 

provedeno místní pátrání, věc předána PČR k další realizaci, 

v dalších dnech provedeným šetřením zjištěn poznatek k osobě 

pachatele tohoto vloupání – předán PČR k jejich další realizaci 

 - téhož dne oznámeno kácení stromů (soušky) v lesním porostu za 

garážemi v Žirovnického ulici, šetřením zjištěno, že jde o obecní 

lesní porost, šetřením zjištěno, že osoba, která prováděla kácení má 

povolení OŽP Mú Roztoky 

- téhož dne oznámen volně pobíhající pes v ulici Václavská – výjezd 

na místo, na místě již pes nebyl, provedeným pátráním pes objeven 

a odchycen v ulici Lidická, pes umístěn do kotce OŽP MÚ Ro, věc 

kvalifikována jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. 

v následujících dnech zjištěn majitel psa, tomuto pes předán 

zaměstnanci OŽP bez, věc vyřešena v blokovém řízení 

- dne 7.3.09 oznámeno vloupání do vozidla Škoda Octavia v ulici 

Braunerova –výjezd na místo, předáno PČR k další realizaci jako 

podezření z tr. činu, 

- téhož dne oznámeno vloupání do vozidla tov. zn Ford Galaxy 

v ulici Bořivojova – výjezd na místo, předáno PČR k další realizaci 

jako podezření z tr. činu, 

- téhož dne oznámeno vloupání do vozidla VW v ulici Felklova - 

výjezd na místo, na místě předáno PČR k další realizaci 

- dne 8.3.09 oznámeno narušení občanského soužití v domě v ulici 

Řachova – výjezd na místo, na místě zjištěno, že jde o přestupek 

proti občanskému soužití a to mezi manžely, na místě v době 

příjezdu již klid, vyřešeno domluvou, 

- téhož dne oznámeno poškození vstupní branky oplocení 

víceúčelového hřiště na Tyršově náměstí, výjezd na místo, 

provedena fotodokumentace, věc kvalifikována jako přestupek proti 

majetku dle § 50/1a) z.č. 200/90 Sb., 

- dne 9.3.09 v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti 

kontrolován v ulici Přílepská řidič vozidla tov. zn. Škoda Felicia, při 

kontrole zjištěno, že řidič vozidla před jízdou požil alkohol, věc 

předána na místě PČR k další realizaci jako podezření z tr. činu dle 

§ 201 tr.z., 

- dále v témže místě kontrolována osoba, která u sebe neměla 

doklady – dle § 13/1 z.č. 553/91 Sb. osoba předvedena PČR 

k ověření totožnosti 

- dne 11.3.09 oznámen volně pobíhající pes v ulici Zaorálkova 

v místě u ZŠ Žalov – výjezd  na místo, proveden odchyt psa, zjištěn 

majitel psa, věc přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb.  s odkazem na 

znění OZV č.5/2003 vyřešena v blokovém řízení 

- téhož dne oznámen volně pobíhající pes v ulici U Hřiště – výjezd na 

místo, proveden odchyt psa, zjištěn majitel tohoto psa, věc přestupku 

dle § 46/2 s odkazem na znění OZV č. 5/2003 vyřešen  v blokovém 

řízení, 

- dne 12.3.09 v brzkých ranních hodinách oznámeno, že v kolejišti 

v úseku mezi stanice Roztoky – Žalov a Úholičkami, se pohybují tři 

osli – výjezd na místo, zjištěn majitel, osli vyhnáni z prostor kolejiště 

a zajištěni majitelem 

- téhož dne oznámeno, že v ulici Lidická z balkonu střílí děti z dětské 

pistole plastovými kuličkami po lidech stojících na autobusové 

zastávce – výjezd na místo, na místě zjištěno s kterého balkónu bylo 

stříleno a podezřelá nezletilá osoba, věc šetřena jako přestupek, 

- dne 15.3.09 oznámeno napadení psa jiným volně pobíhajícím 

psem v ulici Hálkova – výjezd na místo, provedeným šetřením 

zjištěn majitel volně pobíhajícího psa, v důsledku napadení došlo k 

pádu oznamovatelky na zem a poranění prstů pravé ruky, toto 

poranění si vyžádalo lékařské ošetření, věc šetřena jako přestupek 

dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003, 

- dne 16.3.09 ve večerních hodinách oznámena havárie se zraněním 

spolujezdce v ulici Přílepská – výjezd na místo, na místě též hasiči, 

a rychlá lékařská pomoc, došlo k poškození rozvodné elektrické 

skříně – na místo též pohotovost RPR, kteří provedli odpojení 

elektřiny, na místo SDN PČR, která si celou věc převzala na místě 

k další realizaci, 

- téhož dne v pozdní noční hodinu oznámeno rušení nočního klidu 

v ulici Jungmannova – výjezd na místo, zjednána náprava, vyřešeno 

domluvou, 

- dne 17.3.09 v rámci hlídkové činnosti objeven v ulici U Zastávky 

na parkovišti u železniční stanice Roztoky-Žalov odstavený vrak 

vozidla tov. zn. AUDI 80, provedena fotodokumentace, zjištěna 

osoba, na kterou je vozidlo evidováno, tato bude vyzvána 

k odstranění vozidla, 

- téhož dne oznámeno odcizení mobilního telefonu zn. Nokia 

v objektu prodejny textilu a drobného zboží (objekt bývalé prodejny 

Sádlo), věc kvalifikována jako přestupek dle § 50/1 b) z.č. 200/90 

Sb., 

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno narušení občanského 

soužití v domě v ulici Jiráskova (došlo k slovnímu napadání mezi 

dcerou a otcem) – výjezd na místo, vyřešeno domluvou na místě 

- dne 18.3.09 v rámci hlídkové činnosti v ulici V Chatách, v místě 

vedle podjezdu pod železniční tratí vedoucího do ulice Potoky 

černá skládka, provedena dokumentace, oznámeno na OŽP, 

informován ředitel TS, sjednána náprava černá skládka odklizena 

věc kvalifikována jako přestupek dle § 47/1 h ) z.č. 200/90 Sb., 

- dne 19.3.09 oznámeno odcizení světlometů ze zaparkovaného 

vozidla v ulici Na Vyhlídce – výjezd na místo, vzhledem k výše 

způsobené škody věc předána PČR k další realizaci jako podezření 

z tr. činu 

 - dne 20.3. 09 oznámena odcizení notebooku z recepce hotelu 

Academic na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místě předáno 

PČR jako podezření ze spáchání tr. činu krádeže 

- dne 21.3.09 žádost o pomoc od starosty obce Únětice – odchyt psa 

v obci Únětice, výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn 

do kotce OŽP 

- téhož dne ve večerních hodinách žádost rychlé lékařské pomoci 

o součinnost při převozu pacienta do psychiatrické léčebny 

v Bohnicích – asistence provedena, 

- dne 22.3.09 oznámen požár objektu restaurace Koliba v Tichém 

údolí – výjezd na místo, na místě již hasiči, požár uhašen, věc si na 

místě převzala PČR, na místě též vyšetřovatel od hasičů 

- dne 23.3.09 žádost o součinnost PČR při předvedení osoby 

podezřelé z majetkové trestné činnosti – předvedení provedeno 

- dne 24.3.09 oznámeno vloupání do objektu chaty Pod vodojemem 

v k.o. Roztoky – Žalov – výjezd na místo, předáno PČR k další 

realizaci jako podezření z tr. činu, 

- dne 25.3.09 v rámci hlídkové činnosti zjištěno na parkovišti 

u budovy ČD železniční stanice Roztoky v Nádražní ulici, 
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INFORMACE Z RADNICE

Volby do Evropského parlamentu 

5. – 6. června 2009

Město Roztoky má 7 volebních okrsků, a to:

volební okr. č. 1 – Středočeské muzeum v Roztokách, Zámek č. 1

volební okr. č. 2 – Městská knihovna, Jungmannova 966

volební okr. č. 3 – Základní škola Roztoky, Školní náměstí 470

volební okr. č. 4 – Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2

volební okr. č. 5 – Sokolovna, Tyršovo náměstí 480

volební okr. č. 6 – Základní škola Roztoky (Žalov), Zaorálkova 1300

volební okr. č. 7 – Mateřská škola (Žalov), Přemyslovská 1193.

Každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní 

listina byla zaregistrována pro volby do Evropského parlamentu, 

může delegovat nejpozději do středy 6. května 2009 do 16 hodin 

jednoho člena a jednoho náhradníka do okrskové volební 

komise.

Delegováním členů a náhradníků se rozumí doručení jejich 

seznamu starostovi (tj. do podatelny městského úřadu). 

Seznam musí obsahovat :

1. jméno a příjmení 

2. datum narození

3. místo trvalého pobytu člena popř. náhradníka nebo místo 

pobytu podle zvl. právního předpisu 

4. podpis zmocněnce politické strany, politického hnutí 

nebo koalice příp. podpis osob, které jsou k tomuto 

úkonu zmocněncem písemně pověřeny; písemné 

pověření se přiloží k seznamu;

seznam může obsahovat údaj, do které okrskové volební komise 

mají být členové a náhradníci zařazeni; pokud tento údaj chybí, 

zařadí je do okrskových volebních komisí starosta.

Pokud máte zájem pracovat v okrskové volební komisi a nebudete 

delegováni volební stranou, můžete se přihlásit do 16 hodin 

6. května v podatelně nebo v kanceláři starosty na městském 

úřadě nebo na tel. č. 220 400 211, 220 400 215; e-mail: 

hojsakova@roztoky.cz. 

Členem okrskové volební komise může být občan České 

republiky nebo občan jiného členského státu Evropské unie, 

- u něhož nenastala překážka výkonu volebního práva 

(tj. omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, 

zbavení způsobilosti k právním úkonům)

- který není kandidátem pro volby do Evropského parlamentu

- který alespoň v den složení slibu dosáhl věku 18 let.

Člen okrskové volební komise má nárok na zvláštní odměnu za 

výkon funkce (člen 1.300 Kč, předseda 1.600 Kč). Nárok člena 

okrskové volební komise na pracovní volno s náhradou mzdy 

od zaměstnavatele spojené s výkonem funkce upravují pracovně-

právní předpisy. 

Členovi okrskové volební komise, který není v pracovním poměru 

ani v poměru podobném pracovnímu poměru, avšak je výdělečně 

činný, přísluší kromě odměny náhrada ušlého výdělku za dobu 

výkonu funkce člena okrskové volební komise ve výši 85 Kč za 

hodinu, nejvýše však 680 Kč za jeden den.

MÚ

proražená nádrž zaparkovaného vozidla tov. zn. Škoda Favorit, 

zjištěn majitel vozidla, zjištěno odcizení benzínu z nádrže tohoto 

vozidla, věc kvalifikována jako přestupek proti majetku dle § 50 z.č. 

200/90 Sb, zbytky vyteklého benzínu na komunikaci zlikvidovali 

přivolaní hasiči 

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci vyšetřování nejen 

tohoto trestného činu, ale i výše uvedených událostí, obraťte 

se prosím buď osobní návštěvou nebo telefonicky na zdejší 

služebnu služby kriminální policie (tel. 233910861), nebo 

Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 23393 0789), nebo na 

Městskou policii Roztoky (tel. 22091 0468, popřípadě e-mail: 

m.policie@roztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci. 

Vevera Petr

ved. strážník MP Roztoky

Informace o probíhajícím projednávání 

Regulačního plánu – Panenská II.

Na základě schváleného Zadání RP Panenská II byl vypracován 

regulační plán, který byl prezentován zástupcům dotčených orgánů 

státní správy a dotčeným organizacím.

Na základě jejich připomínek (termín byl do 26. 3. 09) bude 

zpracován čistopis.

Čistopis regulačního plánu bude zpracovatelem prezentován 

veřejnosti. Po této veřejné prezentaci bude mít každý občan města 

možnost podat připomínky do 30 dnů.

O termínu konání veřejné prezentace bude informováno 

v ODRAZe, na úřední desce a na webových stránkách města 

v dostatečném předstihu.

Termín se zatím nedá odhadnout, ale určitě to nebude v 9 hodin 

ráno, ale v 6 hodin odpoledne.

Olga Vavřínová

Město Roztoky vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž s tématem 

Roztoky očima dětí 2010

Zadání:

Formát A 3, výtvarný styl neomezený, uzávěrka 30.5.2009, 

obrázky prosíme dodat do podatelny úřadu. 

Na zadní stranu obrázku uveďte celé jméno autora, jeho adresu 

nebo označení mateřské či základní školy a třídy nebo název 

výtvarného kroužku.

Začátkem června komise vybere vítězné obrázky, které otiskneme 

v propagačním kalendáři.

Autoři vítězných obrázků obdrží ceny za svá díla.

Prosíme všechny děti z mateřských škol, základní školy, různých 

výtvarných kroužků, aby se třetího ročníku soutěže zúčastnily 

a opět nám namalovaly spoustu krásných obrázků. Kalendář na rok 

2010 vydáme na podzim jako čtrnáctidenní, formátu A 4, 

zpracovaný tak, aby bylo možné postavit jej na stůl nebo pověsit na 

zeď - podle přání majitele. 

Předem děkujeme malým výtvarníkům i paním učitelkám 

a lektorkám, které jim pomohou. 

kancelář starostky
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Městská knihovna informuje

nabízíme vám výběr z knih, zakoupených do knihovny během 

měsíce března

Beletrie

Obermanová I. Láska jako Řím /psychologický román /

Poledňáková M. Líbáš jako Bůh /společenský román 

o partnerských vztazích –zfilmováno/

Borská I. Kdo zachránil jeden život / životopisný 

román o lékaři Františku Hamzovi, 

zakladateli dětské léčebny v Košumberku/

North F. Kolotoč snů / společenský román/

Goddard R. Krach / děj dobrodružného románu se 

odehrává koncem 18. století po krachu 

Jihopacifické společnosti. Účetní kniha 

musí zmizet … /

Exum A. Bojoval jsem s Al-Káidou /pohled na boje 

v Afganistanu očima přímého účastníka 

vojenských operací/

Historické romány

Přibský V. Valdštejn a Eleonora/historický román 

o vztahu Albrechta z Valdštejna s druhou 

manželkou císaře Ferdinanda II./

Plaidy J. Vítězná Viktorie /historický román 

o anglické královně Viktorii/

Plaidy J. Vzdorující královna /historický román 

o Anně z Yorku a době Války růží/

Detektivky, thrillery

Cimický J. Smrt básníka

Hamerová Z. Příliš tenkej led

Granger A. Kdo jinému jámu kopá

Rendell R. Rotvajler

Cestopisné

Doležal Jiří X. Psychoželva Leesa a lov rohatých zmijí 

/známý novinář popisuje svojí cestu do 

Egypta na lov rohatých zmijí/

Brison B. Hlavou dolů /cesta po Austrálii/

Naučná

Saviano R. Gomora /odvážná výpověď italského 

novináře o praktikách italské camory 

v mezinárodním obchodu. Autor žije pod 

policejní ochranou/

pro děti a mládež

Lanczová L. Balírna /dívčí román/

Goscinny R. Asterix a cesta do Galie /komiks/

Goscinny R. Obelix a spol. /komiks/

Brezina T. Případ pro Tebe a Klub tygrů. Záhada 

divokých duchů /napínavý příběh pro malé 

detektivy. Doplněno superlupou./

Brezina T. Případ pro Tebe a Klub tygrů. Chrám bohů. 

/napínavý příběh pro malé detektivy. 

Doplněno superlupou./

Awdry W. a Ch. O mašince Tomášovi .12. /příběhy pro 

nejmenší/

Awdry W. a Ch. O mašince Tomášovi.13. /příběhy pro 

nejmenší/

Více informací o těchto a dalších knihách získáte na webových 

stránkách městské knihovny http://knihovna.roztoky.cz/ nebo 

přímo v městské knihovně.

„Kniha mého srdce“

V dubnu proběhne první kolo zábavné celonárodní ankety 

o nejoblíbenější knihu.

Může to být román z kteréhokoliv místa i historického období, 

pokud ovšem byl přeložen do češtiny.

Prostřednictvím hlasovacích lístků, / jsou k dispozici v městské 

knihovně/ nebo prostřednictvím internetu , tak může každý 

nominovat svojí nejoblíbenější knihu. První hlasovací kolo 

proběhne ve dnech 4. – 19. dubna a bude podpořeno i zábavným 

pořadem na programu ČT 1. /4.4. 2009 ve 20.00 hod./

Poté bude vyhlášeno Top 100 / ve druhém následujícím večerním 

pořadu k této anketě / a bude odstartováno druhé kolo hlasování, ve 

kterém se bude hlasovat již jen z nejvýše umístěné 100 titulů knih 

/Top 100/. Do třetího kola se probojuje pouze 12 nejlépe 

umístěných titulů knih, z nichž pak ve čtvrtém kole vzejde vítěz .

Anketa bude uzavřena v září. 

Tuto celonárodní anketu pořádá Česká televize ve spolupráci 

s Českým rozhlasem Svazem českých knihkupců a nakladatelů 

a knihovna ČR.

Podrobnosti naleznete i na web. stránkách České televize.

A.Urxová

Třídíme odpad – 3. díl 

– Systém sběru odpadů

Vychází v rámci projektu Středočeského kraje a společností 

EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

Milí čtenáři,

možná jste se na svých cestách setkali s tím, že téměř v každé obci 

jsou jiné druhy popelnic, v sousedním městě mají kontejnery úplně 

jiných barev, místní do nich mohou odkládat úplně něco jiného 

nebo na rozdíl od našeho města nemají sběrný dvůr a tam, za 

kopcem, třídí do pytlů… Důvod této rozmanitosti je celkem prostý. 

Za systém sběru odpadů, který v obci funguje, je zodpovědná 

každá obec, a protože v republice je přes 6000 obcí, je pestrost na 

místě. V ČR neexistuje jednotný systém sběru odpadů, vždy je 

odrazem dohody mezi obcí a příslušnou svozovou firmou.

Každá obec má své specifické potřeby, představy a finanční 

možnosti a svozová firma jí podle toho dodává patřičné služby. 

Z výše uvedeného vyplývá, že o tom, kde budou stát kontejnery na 

tříděný odpad či bude-li v obci sběrný dvůr, rozhoduje obec. Stejně 

tak obec rozhoduje o tom, kolik peněz a jakým způsobem bude 

vybírat od občanů za služby spojené s odpadovým hospodářstvím. 

INFORMACE Z RADNICE



12

Na druhou stranu, budou-li stát v obci kontejnery červené, 

plechové a hranaté, to záleží na svozové firmě. Ve většině případů 

záleží na svozové firmě i to, jaké odpady se budou v obci třídit. 

Svozová firma je závislá na svých odběratelích, zejména 

dotřiďovacích linkách, a podle toho se určuje sortiment sbíraných 

odpadů. Proto se můžete setkat s tím, že někde se třídí pouze PET 

láhve a jinde všechny plasty, někde sbírají nápojový karton a jinde 

ne. Obvykle se dozvíte, jak a co třídit, na velkých samolepkách 

umístěných na kontejnerech na třídění odpadu. Navíc téměř každá 

obec má obecně závaznou vyhlášku o systému nakládání s odpady 

v obci, ve které jsou popsána pravidla pro nakládání se všemi 

druhy komunálních odpadů. Tato vyhláška je pro všechny občany 

obce závazná a je potřeba se jí řídit. Platí to zejména pro ty, kteří 

víkendy tráví na chalupách v jiné obci, okrese, kraji. Jste-li 

nespokojeni s tím, jak systém nakládání s odpady ve vaší obci 

funguje, nebo máte-li pocit, že je v obci málo kontejnerů a že jsou 

často přeplněné, obraťte se na svůj obecní úřad. 

Nezapomeňte, abyste mohli správně třídit, musíte být dobře 

informováni!

OŽP

Kde je Sběrný dvůr?

Naše město pomalu-ale jistě vzrůstá, a tak roste i počet nových 

obyvatel, kteří netuší, kde je Sběrný dvůr. Proto otiskujeme 

orientační plán, který jim hledání usnadní.

V minulém čísle se nám do Harmonogramu sběru odpadu vloudila 

nemilá chybička. Čtenářům se omlouváme a ujišťujeme je, že 

v období od 1. 4. do 31.10 je Sběrný dvůr otevřen každou sobotu 

(pokud není státním svátkem) od 8-13.hod.

Redakce

INFORMACE Z RADNICE, INZERCE
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CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?

„Co ve městě se povídá…
(Část 6.)

….je samej drb a klep, klepy neminou tě, směj se anebo breč. A tak se 

člověk dovídá, co nikdy neproved, všichni lidi ve městě už vedou 

o tom řeč“. 

Už pošesté jsem si vypůjčil název této písně, abych se pokusil 

alespoň částečně odpovědět na některé otázky zajímající občany 

města. A tak se dnes projdeme městem už po šesté a budeme 

naslouchat věcem, které občany zajímají. Osobní „zpravodajství“ 

a drby jako vždy vynecháme, a budeme se zabývat jen věcmi 

veřejnými. 

Znovu se vraťme výhradně k těm tématům z minulých čísel, kde 

došlo k nějakým novým jednáním či skutečnostem a stojí tudíž 

zato, se jimi v této chvíli zabývat. Dnešní pokračování nebude příliš 

obsažné, což považuji za příznivý jev. Znamená to totiž, že většina 

věcí se vyvíjí žádoucím směrem. tj. v souladu se zájmy občanů.

1. Bude nová pošta na náměstí?

V této cause nic nového-a to je dobře: všechna jednání úspěšně 

probíhají, a tak zatím nic nestojí v cestě, aby se roztocká pošta se po 

desítkách let dočkala důstojného a moderního sídla!    

2. Co je s příjezdovou komunikací do Roztok č. II/242 ?

Odpověď je opět stručná: Ti, kteří jezdí občas kolem se  mohou 

přesvědčit, že stavba nové příjezdové silnice do Roztok zdárně 

pokračuje a doufám, že tomu tak bude i nadále.

       3. Budou bio-nádoby dál zadarmo? A budou pro 

všechny zájemce?

Nejprve si zopakujme základní data:

a)Jak jste se dočetli v lednovém čísle Odrazu (str. 16), vše mělo být 

jasné až po únorovém jednání ZM. P. starostka v čísle 12/08 (str. 18) 

napsala: „Ano, budou pro všechny zájemce, jen je nutné počet 

zájemců skloubit do počtu svozových vozů. Vyvážení bio nádob bude 

i nadále zadarmo, uvažujeme však o zpoplatnění nájmu za bio-

popelnice“. K tomu jsem v témže čísle připojil malou věcnou 

poznámku: poplatek za vyvážení popelnic koncipují firmy zásadně 

jako souhrnný- zahrnuje v sobě cenu za pronájem nádoby i za svoz, 

což znamená, že cenu nelze dělit, neboť je to pro svozové firmy 

nevýhodné. Pokud bude rozhodnuto o individuálních smlouvách 

občanů s firmou, není přece třeba dělat výběrové řízení…

b)Zastupitelstvo tuto causu konečně 25. 2. projednalo. Přijaté 

usnesení mě zklamalo. Nicméně ho podpořilo 18 zastupitelů, jen 

dva mu podporu odepřeli (samozřejmě jsem hlasoval proti).

c)Zmíněné usnesení stanovuje: ,, ZM …..souhlasí se svozem 

bioodpadu z biopopelnic s tím, že město město bude platit pouze 

nejvýhodnější cenu za odstranění jedné tuny bioodpadu, která 

vzejde z vypsaného výběrového řízení na poskytovatele služeb svozu 

bioodpadu z biopopelnic….“.  Rád bych viděl seriozní firmu, která 

přistoupí na tak nevýhodné podmínky výběrového řízení, když 

obsahují např. další „zvláště výhodnou podmínku“ zavazující firmu, 

že po dobu příštích pěti let nezvýší ceny!!! Ve světě, kde nikdo 

neví, co se stane za měsíc!!!

d)Ještě si dovolím připomenout, že v r. 2008 biopopelnice  

obhospodařovala firma Regios, která vyvážela  biopopelnici 

o obsahu 240 l za 1164 Kč/ks ,a popelnici o obsahu 120 l za 922 

Kč/ks.….Město reagovalo pozdě. Až po sezóně vypovědělo smlouvu 

s firmou Regios, jako nevýhodnou…

e)Poptávkové řízení na nového provozovatele proběhlo 27. 2. 

2009. HÁDAT, KDO HO VYHRÁL, MŮŽETE JEN JEDNOU: 

Samozřejmě firma REGIOS !!! Čekali jste něco jiného???

Nabídla v občanům (v letáku roznášeným spolu s třetím číslem 

ODRAZU) odkoupení (nebo pronájem-jaký je v tom však rozdíl, 

už leták neuvádí) biopopelnic za 1243,50 Kč (140 l) a 1767 Kč 

(240 l )!

Město pak v r. 2009 bude platit 1428 Kč za tunu odvezeného 

bioodpadu ! (pokud se naplní předpoklady OŽP, že půjde o svoz cca 

600 set popelnic, dá se předpokládat, že oproti loni svezeným 142 

tunám bioodpadu z biopopelnic, půjde letos o cca 300tun). To bude 

stát město 428 tis. Kč! Ještě Vám to připadá pro občany i město 

výhodné???

f)Už v Odrazu č.1/09 jsem Vás totiž na straně 20 informoval, že 

tutéž službu nabízejí Pražské služby a. s. za cenu 714 Kč/ks a 412 

Kč/ks za popelnici včetně svozu!!! Ty však svou účast 

v poptávkovém řízení den před jeho konáním odvolaly právě kvůli 

oné -již zmíněné -nehorázné podmínce:závazku nezvýšit 

následujících pět let cenu. Umí v tomhle městě někdo vůbec 

počítat?

g) Od letního dvojčísla minulého roku píšu do Odrazu, že to co 

se děje kolem biopopelnic, je mimo vší logiku, fakta a zásady 

rovnosti a spravedlnosti. Marně. Aby mi bylo dobře rozuměno: 

nemám nic proti biopopelnicím, ale jakým právem má cca 5.500 

občanů přispívat ze svých daní na cca 600 občanů- 

předpokládaných uživatelů této služby. Zkrátka: kdo chce 

biopopelnici, ať si jí také zaplatí. To, že budou od této platby 

osvobozeni starobní důchodci, jsem vždy považoval za 

samozřejmé.

Závěr: usnesení zastupitelstva však platí, je demokracie, a tak se 

pravděpodobně mýlím já. Loňská („nevýhodná“) a letošní (asi 

výhodná) smlouva byla (bez schválení zastupitelstva) 

podepsána…  Jistě chápete, že v této chvíli nevím, co bych k tomu 

mohl ještě dodat…

4. Proč se zdržela stavba hřiště Sokola na plážový 

volejbal

Už v minulém čísle jsem popisoval, jak se roztočtí volejbalisté 

rozhodli, že by si město zasloužilo hřiště na plážový volejbal. 

Požádali kraj o dotaci, tu dostali, a protože peněz nebylo nazbyt, 

pustili se do díla vlastníma rukama. Vykáceli náletovou zeleň 

(bezinky a akáty), navezli tuny písku, upravili terén atd. Pak je 

(vedle očekávaného příchodu zimy) postihla ještě jiná Pohroma. 

Zasáhlo místní OŽP a zaslalo hlášení do Černošic, které jsou 

v oblasti životního prostředí jakýmsi „nadřízeným Roztok“. Proti 

„Rozhodnutí“, ve kterém se praví, že ,,byla naplněna skutková 

podsta- ta správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) zákona 

č. 114/1992 Sb., tím, že zničila bez povolení 8 stromů-trnovník akát 

(Robinia pseudoakácia) vysázených v areálu TJ Roztoky….“ 

Zkrátka: dle uvedeného zákona jim OŽP Černošice udělilo pokutu 

ve výši 80 000 Kč.

Proti tomuto verdiktu se roztočtí odvolali. V současné době jejich 

odvolání řeší Krajský úřad.

A to je dnes všechno. Zkuste spolu se mnou sledovat osud těchto 

příběhů až do konce. Samozřejmě uvítáme i vaše náměty, které 

mohou naši rubriku obohatit.  

Když jsme tuto rubriku zavedli, věřili jsme, že takový dialog má 

smysl. Dočtete se v ní i o věcech, které se na jednací stůl rady ani 

zastupitelů města nedostaly….  Hra „Co ve městě se povídá….“ 

bude  pokračovat dokud budou lidé lidmi. Bude pokračovat, ať se 

nám to líbí nebo nelíbí, ať to obtěžuje radní, zastupitele či úředníky 

města.

Ladislav Kantor
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Informace pro občany města Roztoky
Na základě jednání mezi majitelem průmyslové čistírny odpadních 

vod (PČOV) společností VUAB Pharma a.s. Roztoky 

a provozovatelem, společností Severočeské vodovody a kanalizace 

a.s. došlo k dohodě o realizaci opatření, mající za cíl zásadní zlepšení 

provozu PČOV. 

Termín zahájení prací je stanoven na 23. 3. 2009. Vše bude probíhat 

dle předem stanoveného technologického postupu s důrazem na 

bezpečnost. Předpokládané ukončení prací je plánováno v polovině 

května 2009. O samotném průběhu Vás budeme informovat.

Odpadní vody, po separaci koncentrovaných odpadních vod, budou 

dočišťovány na městské čistírně odpadních vod v souladu 

s kanalizačním řádem. Koncentrované odpadní vody budou 

zpracovávány mimo region Roztoky.

V průběhu prací může dojít, s ohledem na zabezpečení bezpečnosti, 

k dílčí zvýšené pachové zátěži – předem se všem občanům města 

Roztoky omlouváme.

VUAB Pharma a.s.

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Nesmíme zapomínat
Koncem dubna a v květnu budeme zase slavit výročí osvobození 

a vzpomínat i na oběti, které osvobození předcházely. Pro obyvatele 

Roztok je nejvýznamnější pietní vzpomínka na oběti transportu 

smrti, jejichž útrapy v Roztokách skončily a kteří jsou pochováni na 

hřbitově v Žalově.

U jejich pomníku na žalovském hřbitově pořádá Městský úřad 

Roztoky a Český svaz bojovníků za svobodu, okresní výbor Praha- 

západ v pátek 24. dubna 2009 v jedenáct hodin pietní vzpomínku za 

účasti představitelů armády ČR a zástupců cizích velvyslanectví 

i roztocké školní mládeže. Bylo by pro dobré jméno Roztok velmi 

žádoucí, aby se dostavilo dost pamětníků i jiné dospělé osoby v počtu 

značně převyšujícím počet oficiálních hostů. Prosíme, kdo čtete 

a budete moci přijít, přijďte!

K výročí osvobození a ukončení druhé světové války v Evropě položí 

Městský úřad a místní pobočka ČSBS květy ve čtvrtek 7. května 

v 11 hod. za účasti školních dětí k pomníku padlých na Školním 

náměstí 5. května a dále i k pamětní desce na roztockém nádraží.

Pro rodiče a prarodiče, kteří by chtěli své děti nebo vnoučata 

seznamovat s událostmi z naší historie, které by neměly být nikdy 

zapomenuty, je dále uveden výběr z pietních a vzpomínkových akcí, 

které uskuteční ČSBS ve spolupráci s Ministerstvem obrany, ČS. 

obcí legionářskou i jinými organizacemi:

V úterý 5. května ve 12.30 bude pietní vzpomínka u Českého 

rozhlasu.

Ve středu 6. května v 16.00 bude pietní akt na střelnici v Praze 

Kobylisích, kde byly konány popravy za stanného práva.

Ve čtvrtek 7. května v 10hod. bude pietní vzpomínka na hřbitově 

Olšany.

V pátek 8. května v 15hod. bude pietní vzpomínka u památníku 

druhého odboje na Klárově.

Ve čtvrtek 18. června v 10 hod. bude vzpomínka na poslední hrdinný 

boj parašutistů v kostele sv. Cyrila Metoděje v Resslově ul.

Ve středu 28. října v 9hod. bude uctění památky padlých legionářu za 

první světové války u pomníku Pod Emauzy.

Výbor ZO ČSBS Roztoky

K.Pelich

Jak na rodinné finance?

V dnešním světě je pro mnoho lidí nemyslitelný život bez 

finančních produktů. A že nám jich jejich producenti denně 

nabízejí pěknou řádku. Když si prohlídnete blok reklam 

v televizi, prolistujete svůj oblíbený časopis, zasurfujete na 

internetu, tak Vás jistě bude oslovovat nějaká hypotéka, vnucovat 

se vám ten nejlepší spořící účet, překvapovat vás komplexní 

nabídka. 

V dnešní době jsou tak rodinné finance vystaveny různým 

příznivým či nepříznivým vlivům. Jak na ně správně reagovat 

není otázkou pouze zdravého selského rozumu. Je nutné mít 

i patřičné informace, které vedou k volbě optimálního řešení. 

Měli byste tudíž volit způsob jak takové informace najdete 

v jednom čase a na jednom místě, abyste nebyli nuceni obcházet 

jednotlivé finanční instituce a vysvětlovat v každé z nich, co 

vlastně potřebujete.

Měli byste být zároveň připraveni na různý vývoj a mít možnost 

alternativních řešení. Život neustrnul. Produkty se neustále 

vyvíjejí. Vyvíjí se i situace Vaší rodiny nebo Vaše osobní. Co jste 

uzavřeli minulý rok s klidným vědomím, letos už nemusí platit. 

Takže práce s těmito informacemi není jednorázová záležitost.

Zajímá Vás diskuse o financích a jejich dopadech?

Chcete financovat svoje bydlení?

Potřebujete nefinancovat hypotéku z minulých let?

Chcete se dozvědět více o Vašem pojištění?

Je nabízená investice bezpečná?

Pokud jste alespoň na jednu otázku odpověděli ano a najdete si 

čas v sobotu 25. dubna 2009 v 17.00, přijďte na diskusi do Caffe 3 

baru (v novostavbě pod Tescem – Lidická 2240). Vaše účast je 

bezplatná. Předpokládám trvání do 19. hodiny. Místo si můžete 

rezervovat u obsluhy nebo na telefonu 233 310 978. Pokud chcete 

pokládat složitější dotazy, případně se Vám nechce s dotazem 

o finanční situaci vystupovat veřejně, pošlete Váš dotaz na email: 

jiri.belohlavek@sophia.cz. Pokud to bude časově možné, pak 

zodpovím všechny. 

Na setkání se těší 

Jiří Bělohlávek

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?

SPCCH

Zájezdy ZO SPCCH v roce 2009
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KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE

O škole a horizontech

To, že základní škola v Roztokách již brzy nebude schopná 

přijmout všechny děti, je zcela jasné.  Situace v mateřských 

školkách je alarmující, a ač spoustu rodičů vozí svoje děti do 

pražských ZŠ, kapacita naší školy bude brzy naplněna.

Dostavba školy je tedy nutností, bude to drahé, a protože finanční 

možnosti města nejsou nijak oslňující (rozpočet města generuje 

ročně cca 10-15 miliónů Kč na investice), je zcela evidentní, že 

bude nutné sehnat finance z externích zdrojů, tedy z dotací.

Abychom se mohli o přidělení dotace ucházet, je nezbytnou 

podmínkou doložit alespoň žádost o stavební povolení, jinak 

nemáme vůbec šanci. Abychom o vydání stavebního povolení 

mohli požádat, je nutné mít zpracovaný projekt je stavebnímu 

povolení, to dá rozum, že?

V loňském rozpočtu města byla vyčleněna částka 1,5 mil. Kč na 

vypracování projektové dokumentace k územnímu řízení. 

V souladu se zákonem č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách byl 

odsoutěžen zpracovatel této části dokumentace – společnost 

Chalupa architekti, s.r.o. Neodpustím si poznámku, ke které 

mne nutí moje profese, jedná se o jeden z nejšpičkovějších 

architektonických ateliérů současnosti.

Architekti zpracovali projekt a nyní běží územní řízení, které 

bude ukončeno vydáním územního rozhodnutí. To je první krok 

na cestě k cíli.

Druhým krokem je zpracování projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení.

Na tuto dokumentaci byla v rozpočtu města pro tento rok 

vyčleněna částka 6,65 mil. Kč.

Koncem minulého roku jsme také odsoutěžili zpracovatele 

žádosti o dotace na dostavbu ZŠ. Získat dotace na dostavbu školy 

v hodnotě cca 250 mil. Kč, to chce vážně profesionály, které zde 

na MÚ nemáme.

Důvodem bylo to, že zpracovatel žádosti o dotace bude při tvorbě 

projektu ke stavebnímu povolení úzce spolupracovat s architekty, 

aby byl projekt „ušit“ správně v duchu dotačního titulu.

Vše posvěceno radou i zastupitelstvem města, vše transparentní a 

podle mne správně nastartované.

Jediné, co bylo třeba udělat, abychom odstartovali druhý krok na 

cestě k cíli, bylo odsoutěžit zpracovatele projektové dokumen-

tace ke stavebnímu povolení, samozřejmě opět v souladu se 

zákonem O veřejných zakázkách. To vzhledem k předchozímu 

výběrovému řízení zákon umožňuje z důvodu ochrany 

výhradních autorských práv jednacím řízením bez uveřejnění, na 

základě §34 a §23, řízení je tedy rychlé, což je v našem případě 

žádoucí, neboť do očekávané podzimní dotační výzvy stihneme 

všechno připravit.

Tento postup i výsledek byl vždy jednomyslně schválen radou 

města.

Smlouva obsahuje všechny výkonové fáze od projektové 

dokumentace ke stavebnímu povolení až po spolupráci po 

dokončení stavby.

Podpis smlouvy nás ale zavazuje pouze k fázi úvodní, tj. 

k projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení (to je ten 

nezbytný druhý krok na cestě k cíli), následné fáze startují až po 

písemném vyzvání objednatelem. Je to logické, proč bychom 

vyhazovali peníze z rozpočtu města na další výkonové fáze, když 

neseženeme dotaci a tudíž nebudeme stavět?

Jelikož si zastupitelstvo města vymínilo schválit všechny 

smlouvy týkající se dostavby školy ještě před podpisem, byla 

výsledná smlouva s architekty předložena zastupitelstvu ….. 

a nastal cirkus. 

V manéži excelovali zastupitelé opatrní (je to drahé, no bodejť 

ne, když je to stavba za cca 250 mil.Kč, to jsme si ale vysvětlili, 

že nás smlouva zavazuje pouze k projektové dokumentaci ke 

stavebnímu povolení, nic víc), zastupitelé akrobaté (zjistil jsem 

dotazem, že minimálně 3 architekti, to udělají o polovinu levněji, 

no bodejť ne, když přes telefon nevidí rozsah dokumentace 

a o autorských právech nepadlo ani slovo) a zastupitelé žongléři, 

kteří byli zásadně proti, ač na radě města hlasovali pro (ano, jsou 

zde i takoví radní, kteří změní ze dne na den názor o 540 stupňů 

a ani se při tom nezapýří).

Je půvabné sledovat, kterak se část zastupitelů mění tu 

v erudované právníky, tu v erudované projektanty či renomované 

ekonomy, podle toho o čem je nutné rozhodnout a kde je třeba 

naházet klacky pod nohy .

Takže, abych to zkrátila. 

Jednotná fronta opozice, včetně části koalice nekoalice (ODS), 

ústy pana Boloňského prosadila hlasování, že nesouhlasí 

s proběhlým výběrovým řízením a chtějí výběrové řízení nové.

I přes upozornění, že výběrové řízení proběhlo v souladu s tím 

jediným zákonem, který je nutné dodržet, a že požadavek pana 

Boloňského z časových důvodů ohrozí šanci na požádání 

o dotaci, hlasovali uvedení zastupitelé pro tento - pro dostavbu 

školy -  smrtící odklad (Kubečka, Boloňský, Matas, Novotný, 

Urx, Kantor, Huk, Tondrová, Landa, Štochel, Jungwirthová, 

Drda).

Různí lidé mají různě nastavené horizonty, na které dohlédnou. 

Někdo vidí nejdále na konec týdne, někdo na konec volebního 

období, někdo další až tam, kde mají věci fungovat.

Zahájení výstavby školy by byl úspěch a ten na horizontu není.

Štěstí přeje připraveným, ale takové štěstí naše město opravdu 

potkat nemůže.

Ing. arch. Olga Vavřínová

O rozpočtu města

Příjmová stránka rozpočtu se tvoří na základě „rozpočtového 

výhledu“ (ten město schválilo v roce 2003 na 10 let) a odhadem 

růstu daňových příjmů na základě doporučení KÚ a MF 

a porovnáním růstu jednotlivých položek za uplynulá období. 

Příjmová část rozpočtu města na rok 2009 byla navržena na 

spodní hranici doporučeného procentuálního odhadu růstu 
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(metodika KÚ) i s vědomím toho, že vloni byl příjem v některých 

daňových položkách nad očekávání vyšší. 

Je ovšem krize a přílišný optimismus není na místě.

Výdajová stránka rozpočtu se tvoří na základě předložených 

požadavků správců jednotlivých paragrafů. 

Aby to bylo srozumitelné, každý odbor MÚ jako správce 

příslušných paragrafů předloží svoje požadavky (odbor ŽP, 

odbor rozvoje města, sociální odbor aj), včetně technických 

služeb, mateřských školek, základní školy a základní umělecké 

školy (příspěvkové organizace města).

Jejich požadavky se promítnou do výdajové stránky rozpočtu. 

Součet bývá dost vysoký, a proto zpracovatel rozpočtu znovu 

probírá s jednotlivými správci paragrafů jejich požadavky 

a jednotlivá čísla se přehodnocují zpravidla směrem dolů.

Tak vznikne návrh rozpočtu města na daný rok. 

Rozdíl příjmů a výdajů (peníze na investice) bývá předmětem 

schůzky lídrů, aby bylo možné do rozpočtu zařadit investice, na 

kterých se konsenzuálně shodnou všichni a aby byl rozpočet 

průchodný při schvalování v zastupitelstvu.

Rozpočet města vytváří zhruba přebytek ve výši 10-15 miliónů 

Kč (to jen pro představu).

Virtuální realita spočívá v tom, že ani při sebelepším sestavování 

rozpočtu nelze přesně odhadnout vše. 

Proto máme finanční výbor (FV), což je výbor zastupitelstva 

města, kterému je průběžně předkládáno finančním odborem 

MÚ plnění rozpočtu jak z hlediska příjmů, tak výdajů. V případě 

disproporcí rozpočtu, navrhuje FV zastupitelstvu rozpočtová 

opatření (to aby se ta virtuální realita potkávala se skutečnou 

realitou).

Celý tento logický výklad samozřejmě předpokládá, že se každý 

výdaj (každá faktura uhrazená z účtu města) a každý příjem (ať 

poplatky, či příjmy ze státního rozpočtu, či KÚ) promítne do 

rozpočtu města v jeho výdajových paragrafech, či příjmových 

položkách.

NENÍ TOMU TAK, a nikdy to tak nebylo!

Že je něco špatně, se začalo ukazovat v druhé půlce roku 2008, 

kdy průběžné výkazy měsíčních čerpání rozpočtu města 

vykazovaly záporná čísla, ač realita byla jiná.

Žádost na finanční odbor MÚ, aby předložil okamžité čerpání 

určitého paragrafu výdajů rozpočtu města, se vždy ukázal nad 

rámec možností (schopností) finančního odboru MÚ.

Ukázalo se, že mezi účetnictvím a rozpočtem města 

neexistuje žádná vazba.

Ukázalo se, že výdajové faktury jsou účtovány do libovolných 

paragrafů výdajové stránky rozpočtu města dle okamžité úvahy 

příslušného referenta finančního odboru MÚ a odkazem, že se to 

tak vždycky dělalo!

Ekonomice rozumím natolik, abych vyrozuměla starostku 

a tajemníka, že máme na obzoru opravdu velký problém.

Vzhledem k neschopnosti MÚ získat do finančního odboru MÚ 

výběrovým řízením na tato pracovní místa schopné lidi (několik 

výběrových řízení proběhlo v roce 2008 s tristním výsledkem), 

MÚ vypsal výběrové řízení na poskytovatele finančních služeb 

pro město Roztoky.

Takže na MÚ z celého současného finančního odboru zůstane 

pouze pokladna a správa poplatků. 

Zbytek pro rok 2009 zajistí externí poskytovatel finančních 

služeb za cenu součtu platů oněch do důchodu jsoucích 

3 zaměstnanců finančního odboru.

A ač návrh rozpočtu města na rok 2009 byl zcela v kompetenci 

finančního odboru města, byl připraven již novým 

poskytovatelem finančních služeb.

Z části proto, že pochopili, že finanční odbor MÚ není schopen 

návrh rozpočtu pro město na rok 2009 připravit a z části proto, že 

to nakonec stejně bude jejich povinnost.

A v tom shledávám důvody pro všechny ty šarvátky kolem 

rozpočtu.

Nikdo tomu pořádně nerozumí, pytlíkovalo se to tady vždycky 

po sousedsku.

Rozpočet města je ale zásadním nástrojem řízení města a tak ono 

„domácké pytlíkování“ není již na pořadu dne. 

Na auditory z KÚ a nedej bože z finančního úřadu, tyto 

argumenty neplatí.

J.Roškotová, radní a vedoucí finančního výboru ZM

Milión sem, milión tam...

Tak už zase budeme (rozuměj: my, opoziční zastupitelé) mít 

nálepku kazisvětů, kteří házejí naší starostce klacky pod nohy 

pod heslem čím hůř, tím líp.

Ano, neodsouhlasili jsme nehoráznou smlouvu na kompletní 

projektovou dokumentaci na přístavbu školy. Paní starostka se 

nás totiž pokouší opít rohlíkem a přesvědčit nás, že je nutno vždy 

postupovat tou nejdražší cestou. Že firma, která vyhrála 

výběrové řízení za 1,5 miliónu, tím má automaticky kvůli 

ochraně autorských práv zajištěnu zakázku za 13,5 miliónu 

(cena stanovená s odkazem na honorářový řád komory 

architektů).

Nejsme odborníci, ale není tak těžké si ověřit, že argument 

o autorských právech je nesmyslný (stačí autorský dozor) a že se 

honoráře architektů dají stlačit až na polovinu. Ne ovšem bez 

řádného výběrového řízení.

Nechci spekulovat o tom, proč se paní starostka snaží utratit 

zbytečně nějakých 5 miliónů navíc. Je však správné, že jí to 

zastupitelstvo nedovolilo. 

Pokud jde paní starostce skutečně o věc, ať přestane lamentovat, 

strašit a obviňovat a začne usilovně pracovat na opravdovém 

výběrovém řízení na projektanta. Pak budeme mít projektovou 

dokumentaci k podání žádosti o dotaci včas.

Jaroslav Drda
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Plichta

Nevím, jak vám, ale mně cizí slovo remíza zní vcelku neutrálně, 

zatímco šachový pat už podezřele a české plichta nebo zplichtit už 

předjímá nějaký malér. Přesto my Češi plichtíme rádi a zvlášť 

v politice vytrvale. Poslanecká sněmovna se s plichtou nebo 

skoroplichtou, kde nejmenší trpaslík nabývá velikosti obra, 

potýká už nejméně deset let, vlastně od roku 1996, a naše 

zastupitelstvo na tom nebylo v posledních měsících o mnoho líp. 

I když – všechna čest, při schvalování rozpočtu na rok 2009 nabyl 

rozum vrchu, rozpočet byl posazen z výšin na zem a po osmi nebo 

kolika večerech (z pohledu volebních lídrů) jsme tu posvátnou 

krávu slavnostně schválili.

Ale nechci psát o rozpočtu, k němu se možná ozvou jiní. 

K plichtě, a to velmi ošklivé, to dopracovala sestava, kde bych to 

opravdu nečekal. Správní a programová rada našeho 

přemyslovského sdružení.

Není to ještě tak dávno, pouhý rok, kdy něco takového vůbec 

nehrozilo. Přičinlivých rukou bylo poskrovnu, odhadl bych to na 

šest (třikrát dvě) plus několik prstů a o další kroky jsme se 

nehádali. Když sedláci dobývali hrad, tak se nehádali taky. Doby 

chudé však skončily, postupem do programu LEADER se z nuzné 

služky stala zámožná selka se šestiletou zárukou mírného, ale 

pohodlného příjmu – a na obsazených baštách začaly spory.

A tak to dnes na jednáních tlučeme v poměru 3:3 (1), přičemž ten 

jeden v závorce hraje roli onoho přeběhlíka, rebelky či trpaslíka, 

ačkoli je v tom docela nevinně, protože ani nepřeběhl, ani 

nerebeloval a je to docela urostlý chlap. Jmenovat nebudu, stejně 

většinu členů té sedmičky neznáte. Většina čtyř se ovšem hledá 

úporně, zvlášť když přece jen účast není vždy stoprocentní, 

a výsledkem jsou prohádaná odpoledne bez valného výsledku. 

Určitě i ta bezvýchodnost byla jedním z důvodů, proč se předseda 

Vladimir Vytiska rozhodl na svůj post rezignovat a nadcházející 

valná hromada 9. dubna bude volit hlavu jinou. Bude-li to však 

opět ze stávající sedmičky, aniž by se změnila její sestava, moc se 

tím nevyřeší.

Až budete číst Odraz, nejspíše už bude o dalším osudu naší 

uplichtěné rady rozhodnuto. Snad se na hradě sedláci dohodnou 

dřív, než přijdou drábové ze SZIFu nebo ministerstva zemědělství 

a pošlou nás zase jako služku domů.

Jaroslav Huk

Petice RPN Roztoky - Panenská II

Vážená paní starostko,

obracím se na Vás jménem 108-mi občanů města Roztoky, a to 

v záležitosti navrhovaného urbanistického řešení regulačního 

plánu území Roztoky - Panenská II ze dne 15.12.2008 (dále jen 

„Návrh regulačního plánu“), vypracovaného společností 

CAADstudio s.r.o., IČ 25628844, se sídlem K Žižkovu 1, Praha 9. 

V příloze tohoto dopisu si Vám dovoluji předat „Petici RPN 

Roztoky-Panenská II“, ve které občané vyjadřují svůj nesouhlas 

s Návrhem regulačního plánu. Podpisové archy spolu 

s kopií Návrhu regulačního plánu (podstatná část návrhu 

regulačního plánu je uložena také na internetové adrese 

http://picasaweb.google.cz/regulacniplan/RPNNaPanenskE9II#) 

byly k dispozici občanům od 8. 3. 2009 do 18. 3. 2009  

v  “Caffe3Baru”, Lidická 2240, Roztoky. 

Jako organizátor petice RPN Roztoky - Panenská II bych chtěl 

jménem podepsaných občanů města Roztoky vyjádřit zásadní 

nesouhlas s navrhovaným řešením, které neodpovídá 

dosavadnímu charakteru města Roztoky, tj. „zahradního města“ 

s rozhodující převahou rodinných domů. 

Jsem přesvědčen, že dosavadní Návrh regulačního plánu 

neodpovídá ani zadání regulačního plánu Roztoky - Panenská II, 

vyvěšeného na úřední desce Městského úřadu dne 7.4.2007, 

zejm. bodu c) „požadavky na umístění a prostorové uspořádání 

staveb“. Dle zadání je v daném území předpokládána zástavba 

převážně formou rodinných domů, takto: „V území se 

předpokládá převážně obytná zástavba formou rodinných domů, 

nebo dvojdomů. Řadová zástavba bude tvořit max. 20 % 

z rodinné zástavby. Při komunikaci Lidické, v rámci všeobecně 

smíšeného území se připouští zástavba  bytovými domy max. 

o 4 podlažích s možností integrace nebytových funkcí, nebo 

zcela nebytových objektů s odpovídající funkční náplní“. 

Výše popsané skutečnosti jsou zneklidňující i z důvodu, že 

smyslem stavební uzávěry vztahující se k danému území od 

voleb na podzim roku 2006 (tyto okolnosti jsou Vám stejně jako 

občanům Roztok jistě dobře známy) byla právě snaha zabránit 

nekontrolovanému nárůstu zástavby a změny charakteru města. 

Má-li smyslem a účelem zpracování regulačního plánu být 

odstranění této stavební uzávěry, nelze se divit rozčarování řady 

obyvatel, kteří nutně očekávali, že nové řešení bude 

představovat výrazný posun k lepšímu oproti původnímu řešení, 

které bylo v důsledku stavební uzávěry de facto ukončeno. Jak je 

patrno, návrh regulačního plánu bohužel tato očekávání řady 

obyvatel nenaplnil.

Vážená paní starostko, jelikož plánovaná výstavba vzhledem 

ke svému rozsahu bude mít nepochybně zásadní vliv na 

budoucí charakter města Roztoky a kvalitu života všech 

obyvatel v našem městě, tj. nejen obyvatel v dané lokalitě 

Roztoky - Panenská II, prosím o zohlednění názoru řady 

občanů vyjádřeného v petici. 

Současně si Vás dovoluji požádat o pravidelné informování 

občanů města o dalším průběhu schvalování regulačního 

plánu území Roztoky - Panenská II, stejně jako dalších 

území (Tiché údolí, Solníky, Na Dubečnici).

Děkuji za spolupráci a věřím, že společně přispějeme ke 

kvalitnímu rozvoji města Roztoky. 

S pozdravem

Ing. Jan Scholz 

Braunerova 2076, E-mail: Jan.Scholz@seznam.cz

Znění petice

My, níže podepsaní občané města Roztoky, zásadně 

nesouhlasíme s navrženým urbanistickým řešením RPN 
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Roztoky - Panenská II ze dne 15.12.2008, které neodpovídá 

dosavadnímu charakteru města Roztoky, tj. „zahradního města“ 

s rozhodující převahou rodinných domů. Požadujeme, aby 

urbanistické řešení území Panenská II splňovalo následující 

podmínky: min. 70% ploch a zároveň min. 60% počtu 

plánovaných obyvatel bylo určeno pro výstavbu rodinných 

domů.

Jde to i jinak

Tenhle slogan, který si vymysleli reklamní machři pro Vodafone, 

jste už slyšeli nesčetněkrát a možná vás už taky otravuje. Ale 

vymyšlený není špatně a má asi dlouhý život, protože věci se dají 

řešit opravdu skoro vždycky „i jinak“ a dvacet let je to už naštěstí 

povoleno.

Po posledním jednání našeho zastupitelstva jsem si s jistým 

zadostiučiněním řekl, že to jde jinak i v Roztokách. Jinak, než je 

předurčeno v materiálech pro 21 zastupitelů, kteří mají od voličů 

mandát o věcech veřejných rozhodovat.

Na počátku dlouhé diskuse o výběrovém řízení na zhotovitele 

projektové dokumentace ke stavebnímu povolení pro základní 

školu jsem položil otázku, kdo rozhodl o tom, že výběrové řízení 

bylo provedeno tou pro město nejhorší z možností, které 

umožňuje zákon o zadávání veřejných zakázek. Možností, že 

zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení 

bude svěřeno – aby nebylo nutno vypořádat autorská práva – 

přímo té firmě, která zpracovala již projekt k územnímu 

rozhodnutí. Bez otevření soutěže, bez konkurence, bez 

skutečného výběru z více uchazečů. Odpověď jsem sice nedostal, 

ale kdo vydržel té půldruhé hodiny, pochopil. Kdo, jak a možná i 

proč.

Z pozice starostky jako obhájce zvoleného postupu 

a předkladatele to byl výkon na hranici lidských možností. Hrát 

půldruhé hodiny s tak mizernými kartami tak dramatickou 

a silnou partii – to musí i protivník smeknout. Jenže proti tisíckrát 

prověřené skutečnosti, že jenom konkurence prověří, jak dobrý 

a jak cenově výhodný či nevýhodný návrh jsme od jediného 

zájemce dostali, to nestačilo, a tak se za dva měsíce přesvědčíme, 

kolik jsme tím využitím práva, že to jde i jinak, ušetřili. Výběrové 

řízení se bude opakovat, samozřejmě opět v souladu se zákonem, 

ale jinou cestou. Výběrem z více zájemců, kteří budou mít navrch 

povinnost vypořádat se s autorskými právy firmy, která 

zpracovala předchozí dokumentaci. A že nestihneme podat 

žádost o dotaci? Ale ne. Za půl roku se přece snad dá zpracovat 

projekt a podat (ano, skutečně stačí jen podat) žádost o stavební 

povolení.

Teď už zbývá jenom druhý krok – aby alespoň jedenáct 

zastupitelů si úplně stejně uvědomilo, že to jde jinak i celou 

dostavbou školy. Ale k tomu bude potřeba ještě několika večerů, 

protože se nehraje o patnáct, ale o dobrých 300 miliónů korun.

Jaroslav Huk 
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Milí čtenáři,

v době, kdy vychází toto dubnové číslo a všichni se chystáme na 

Velikonoce, má naše ZŠ za sebou už knižní bazárek i jarní akademii 

a naši budoucí středoškoláci (hlavně gymnazisté) se právě, jak se 

říká, šrotí na svou první velkou zkoušku v životě – přijímací 

zkoušky na střední školy, které proběhnou v týdnu od 20. dubna. 

Při tom všem jsme však nezapomněli ani na poměření si svých 

znalostí v „češtinářské“ olympiádě, matematickém Klokanu 

a svalů ve volejbale, ani na oslavu roku sv. Václava i trochu zábavy 

v družině.

Krásné Velikonoce a zajímavé počtení Vám všem přeje

Věra Zelenková

Hurá Beckiland!

Ve čtvrtek 26. února se děti nemohly dočkat, až skončí vyučování 

a opět si pojedou se ŠD pohrát do Beckilandu. Před vstupem do 

zábavního centra si děti připomněly pravidla, která mají dodržovat, 

a pak se rozutekly vstříc zábavě. Nikdo se nenudil, všichni se dobře 

bavili. Trochu unavené děti nasedly do autobusu a pan řidič nás 

v pořádku odvezl zpět do Roztok. Ještě než se děti rozešly domů, 

ptaly se, kdy pojedeme do Beckilandu znovu.

vychovatelky ŠD Roztoky

Výukové programy v Toulcově dvoře

Žáci devátých tříd vyjeli do střediska ekologické výchovy na 

program s názvem Není kámen jako kámen. Naučili se zde poznat 

některé významné nerosty a horniny, pátrali po způsobu využití 

mnoha „kamenů“ a došlo i na vědomostní soutěž. Členové 

vítězného družstva si na památku odnesli krásnou rybičku 

vytvořenou z minerálu a drátků.

Sedmáci se zde v rámci učiva botaniky zúčastnili programu 

Ekosystém les. Přestože nám počasí nepřálo, nezůstali jsme pouze 

ve výukové místnosti. Žáci se například naučili rozpoznat listnaté 

stromy a keře podle pupenů na větévkách a na stezce vedoucí 

zamokřeným lužním lesem vyluštili podle obrázků tajenku 

křížovky. Zvukové hádanky v podobě lesních „skřeků“, které celý 

program zakončily, nás nejen pobavily, ale možná i trochu 

vyděsily.

B. Valiová

Pohádky, legendy a mýty staré Anglie - Král Artuš a Robin 

Hood

Dne 5. 3. se v žalovské tělocvičně uskutečnilo divadelní 

představení, které se mohlo konat díky získanému grantu MŠMT 

– Podpora výuky cizích jazyků.

Náš projekt se jmenoval – Pohádky, legendy a mýty staré Anglie. 

Účastnili se ho žáci pěti tříd prvního stupně, zhruba 120 dětí. Celé 

představení bylo pouze v anglickém jazyce. Na dramatizaci jsem 

s žáky pracovala od začátku ledna. S žáky roztocké školy jsme si 

připravili Robina Hooda a s žáky žalovské školy krále Artuše. 

Všichni rodiče byli včas informováni o tom, že jejich syn/dcera se 

bude účastnit zmíněného projektu. Přípravy na představení byly 

náročné, ale teď směle mohu říci, že stály za to. Děti se svých rolí 

chopily opravdu zodpovědně a s pořádnou vervou. Před 

představením v zákulisí panovala značná nervozita a někdo 

bojoval s trémou, ale na jevišti jako by se vše rozplynulo. Mám 

velkou radost za všechny zúčastněné děti, protože po představení 

bylo vidět, jakou radost mají ze své společné práce. Patří jim můj 

upřímný obdiv a dík.

Na tomto místě bych ráda poděkovala několika lidem, kteří mi na 

projektu pomáhali. Je to paní Jitka Ramdanová, která se 

postarala se svými syny o krásné kulisy, rekvizity a hudbu mezi 

jednotlivými částmi představení, paní učitelka Zlata Fišerová, 

která vytvořila fotografie žáků obou představení – Robina Hooda 

i krále Artuše. Jejím nápadem byla autogramiáda dětí s jejich 

vlastními fotografiemi. Děkuji paní učitelce Monice Bromovské 

za pomoc při organizaci představení a za „sladký“ sponzorský dar 

z cukrárny Růžový slon, který si všichni žáci společně s chutí 

snědli. Dále děkuji panu ing. Z. Butkovi a panu J. Zbuzkovi za 

profesionální zpracování videozáznamu na DVD, mé sestře 

Dianě Pinkasové za provedení kostýmů a některým maminkám 

za provedení krásných rekvizit.

M. Černá, vedoucí projektu

Anglické divadlo - oslava 

Anglické divadlo

Svátek knihy v 1. A

V 1. A proběhl v březnu miniprojekt s názvem Knihy mají svátek 

aneb Březen měsíc knihy. O knihách si děti povídaly, prohlížely si 

je, ilustrovaly a dokončovaly neúplné pohádky. Také jsme 

navštívili Městskou knihovnu s moc pěkným pořadem.

B. Hroudová
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MATEŘSKÉ CENTRUM 

    Roztoky u Prahy

1. A v knihovně 

3. místo v okrese na OČJ je naše 

Tak jako v angličtině získali naši žáci díky svým výborným 

jazykovým znalostem i pěkná umístění v okresním kole 

Olympiády v českém jazyce. Hned po jarních prázdninách jsme se 

totiž v úterý 17. 3. zúčastnili v Dolních Břežanech okresní 

olympiády v češtině, která se tradičně skládala z gramatického 

testu a části stylistické - slohu. Z 20 soutěžících skončila 

Alexandra Hánová (9. C) po celkovém součtu bodů jen o půl bodu 

na výborném 3. místě a Tereza Žáčková (9. B) na pěkném 

10. místě.

Oběma žákyním děkuji za vynikající reprezentaci naší školy a přeji 

mnoho úspěchů při přijímacím řízení na gymnázia.

V. Zelenková

Výstava „ Svatý Václav - ochránce České země“

V úterý 3. března 2009 jsme jely obě čtvrté třídy na výstavu 

věnovanou svatému Václavovi, která byla v Anežském klášteře. 

Chtěli jsme si osvěžit paměť a znalosti z vlastivědy. Dozvěděli 

jsme se, že sv. Václav dostal palladium od své babičky Ludmily 

i jaké nosil střevíce a přilbu. Od paní učitelky jsme dostali pracovní 

listy, kde byly různé otázky o Anežce, gotice, špitálu, Václavovi a 

jeho bratru Boleslavovi a dalších předmětech, které jsme zde 

viděli. Moc se nám tam líbilo 

Za 4. B Jirka a Lukáš

Od 15. do 22. dubna můžete vidět opravdický a možná poslední, 

nejmenší toulavý cirkus v Evropě. Do Roztok přijede v dubnu ze 

švýcarského Ticinu.

Cirkus je to prazvláštní a jedinečný. Divákům připraví nevšední 

zážitek plný klaunského a hereckého umění, lidské blízkosti 

a smíchu. Více na plakátovacích plochách a na www.roztoc.cz

Valná hromada sdružení Roztoč, 22. 4. 

Srdečně zveme všechny členy, přátele a příznivce sdružení 

Roztoč na pravidelné výroční setkání, na kterém se společně 

ohlédneme za uplynulým rokem, schválíme výroční zprávu 

2008, rozpočet na rok 2009, řekneme si o novinkách 

a plánovaných akcích a nabídneme vám malý doprovodný 

program s občerstvením a s promítáním fotografií. 

Všichni jste srdečně zváni!

Ateliér Roztoč Roztoky, budova školní jídelny ZŠ, 1. patro 19:00

Jarní trhy v Zahradě vůní, 25. 4. 

Čtvrtý ročník Jarního trhu v Zahradě vůní vám opět přinese 

možnost bohatého nákupu bylinek, léčivek, trvalek a okrasných 

květin k sadbě, biozeleniny, sýrů, fairtrade potravin, drobných 

zahradních dekorací, keramiky a dalších zajímavých věcí. 

Přijďte si nakoupit do příjemného prostředí Zahrady vůní a užít si 

malého roztockého tržiště ve francouzském duchu!

Zahrada vůní u lékárny v Roztokách 9:00 - 12:00

Úprava dvorečku u ateliéru Havlíčkova - pracovní víkend, 

16.-17.5.

O tomto víkendu budeme společnými silami pracovat na 

zkrášlení dvorečku mezi školkou a ateliérem Havlíčkova - nové 

osázení záhonu, dokončení altánu a příštřešku pro kola a kočárky, 

tvorba mozaikových dlaždic a mnohé další. Vítání jsou všichni, 

muži, ženy i děti ochotní přiložit dobrovolně svou ruku k dílu 

a pomoci nám zvelebit jeden z koutů našeho města. Občerstvení 

pro všechny účastníky bude zajištěno.

Dvoreček u ateliéru Havlíčkova 713, vedle dětské lékařky, čas 

bude upřesněn 

Veškeré podrobnosti o uvedených i dalších akcích Sdružení 

Roztoč naleznete na plakátovacích plochách a na 

www.roztoc.cz.

Za sdružení Roztoč 

Zuzana Smugalová a Dita Votavová

Srdečně zveme všechny příznivce rožálkovských aktivit 

k ochutnávce našich jarních akcí, které proběhnou jako obvykle 

buď v naší herně nebo hned vedle v malé tělocvičně (obě místnosti 

naleznete v suterénu budovy školní jídelny v Havlíčkově ulici). 

Více informací o jednotlivých dílnách, seminářích, kroužcích atd. 

najdete na www.rozalek.cz 

Aprílová nabídka 

sdružení Roztoč

Čas velkolepých roztockých oslav 

masopustu, klidná doba postní 

i radostné dny velikonoční již uplynuly 

a sdružení Roztoč k vám přichází 

s pestrou nabídkou jarních akcí pro děti 

i dospělé. Věříme, že si z naší nabídky vybere každý z vás, koho 

jarní slunce vyláká ven do roztockých ulic a zákoutí. Mile potěšit 

vás může návštěva jedinečného toulavého cirkusu v divadelní 

jurtě, malé sobotní tržiště v Zahradě vůní a mnohé další. Těšíme se 

na setkání s vámi!

Přijíždí cirkus Giroldón
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„MINIEXKURZE U HASIČŮ“ 

Kdy? ve středu 22.4. od 16h navštívíme s našimi nejmenšími 

roztockou hasičskou stanici, kde se nám bude věnovat profesionální 

záchranář. Děti budou mít možnost zblízka si prohlédnout hasičský 

vůz a další záchranářskou techniku. Zájemci o návštěvu se nám, 

prosím, ozvěte emailem či telefonicky. A držte nám palce, ať nemají 

hasiči zrovna zásah, to bychom museli akci přesunout na jindy. 

SEMINÁŘ „VZTAHY A KOMUNIKACE V RODINĚ 

S (MALÝMI) DĚTMI“

Kdy? v pátek 24.4. od 18.30-20.30h

Co? Řeč bude o tom, jak se vyvíjí celá rodina, co přináší narození 

potomka do partnerských vztahů, o rodičovské a partnerské roli, 

o způsobech komunikace a jazyku, který jednotliví členové 

používají… a o příbuzných tématech.

Cena : 170Kč / akci

Máte-li o seminář vážný zájem nebo potřebujete-li nějaké 

další informace, kontaktujte prosím přímo lektorku MUDr. 

Zuzanu Lebedovou na tel. 606 444 106 nebo e-mailem 

zuza.lebedova@volny.cz. 

„JARNÍ REJDĚNÍ V ROŽÁLKU “ 

Na poslední dubnovou sobotu 25.4. od 15-16.30h se na Vás a Vaše 

nejmenší opět těší DJ Blánč A spol. Tentokrát s jarně laděným, 

skotačivě hudebně tvořivým odpolednem plným překvapení. 

Abychom si všechno pěkně užili, nezapomeňte na pohodlné 

oblečení a přezůvky či silné ponožky, děti si mohou vzít oblíbeného 

plyšáka a hudební nástroj. Obvyklý příspěvek na akci 50,- Kč.  

V našem harmonogramu pravidelných kroužků dochází od dubna

 k následujícím dvěma změnám: zaprvé čtvrteční Relaxační cvičení 

je vhodné i pro těhotné maminky a zadruhé páteční Miminka 

a Batolata jsou o hodinu prodloužena a rozdělena (přesné časy 

najdete níže) : 

Pondělí 9-12h SLUNÍČKA – hlídání dětí alá školka 

Úterý 10-11h VÝTVARKA a herna pro nejmenší 

Chvíle pro novopečené maminky

Dlouhé zimní dny si mohly maminky miminek od 0 do 1 roku 

zpestřit návštěvou Mateřského klubu Rybička, který připravil 

program ušitý na míru novopečeným maminkám a jejich 

ratolestem.

Cílem tohoto dopoledne bylo vedle nabídky pestrých aktivit pro 

maminky s miminky do jednoho roku i sdílení společných 

zkušeností, vzájemná podpora a poskytování informací. 

Maminky měly zároveň možnost navázat nové kontakty, a tím 

jsme přispěli k oslabení pocitů izolovanosti, které se občas 

nevyhnou žádné mamince na mateřské dovolené.

Program jsme zahájily seznamovacím „kolečkem“, abychom se 

o sobě dověděly alespoň několik základních informací. Písničkou 

jsme v mateřském klubu přivítaly i všechna přítomná miminka. 

Na zahřátí jsme si s maminkami zazpívaly několik oblíbených 

dětských písniček s miminky v náručí. Potom jsme se přesunuly 

na koberec a miminka nám hopsala na klíně při písničkách 

„Skákal pes“ a „Já mám koně, vraný koně“. Z miminek se na 

chvilku stala „letadýlka“ při říkance „Éro letí, nemá děti“. 

Miminka také válela sudy a protáhla si tělíčka při hře s prstíky, 

dlaněmi a nožičkami doplněné veselými říkankami. 

Po pásmu písniček, básniček a říkanek jsme se zaměřily na 

stimulaci smyslů, a to konkrétně na hmat, zrak a sluch. Pomocí 

hmatu děti poznávaly různé materiály, ze kterých mohou být 

vyrobeny dětské hračky. Osahaly si hračky látkové, pletené, 

plyšové i umělohmotné, šustivé, hrající i bručící. Maminky pak 

nad miminky „čarovaly“ s barevnými šátky a pentličkami. Šátky 

jsme také využily na hru na schovávanou.

Také my maminky jsme udělaly něco pro sebe. Zacvičily jsme si 

několik posilovacích cviků, abychom se po porodu rychleji vrátily 

do kondice. Trochu jsme zaposilovaly břišní svaly, svaly 

pánevního dna, prsní svaly i paže a do cvičení jsme zapojily 

i miminka, která nám při cvičení ležela na klíně nebo pod námi na 

podložce.

Středa 9.30-10.30h AEROBIC PRO ŽENY S HLÍDÁNÍM 

DĚTÍ 

14.30-15.30h TANEČNÍ PRŮPRAVA PRO 

DĚVČATA 

15.30-16.30h MIMINKA – tančení pro maminky 

„s miminky v náručí“

Čtvrtek 10-11h  VÝTVARKA a herna pro nejmenší 

19-20h RELAXAČNÍ CVIČENÍ s prvky jógy 

(vhodné i pro těhotné) 

Pátek 9-10.30h MIMINKA – baby aroma masáže, říkanky 

pro nejmenší, herna…

10.30-12h BATOLATA – říkanky a písničky, herna, 

možné též masáže… 

Těšíme se na společné jarní hrátky ! 

Lucie Machačová, Vendulka Bromovská a celý rožálkovský tým

Tel: 606842157, Email: centrumrozalek@seznam.cz

Všechny informace včetně fotek z akcí najdete na  www.rozalek.cz 
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Miminka spokojeně odpočívala a pásla koníčky, a my maminky 

jsme si mohly vyměnit zajímavé zkušenosti týkající se mateřství. 

Povídaly jsme si o tom, jak nám při péči o miminka pomáhají 

tatínkové, babičky a dědečci. Probraly jsme výhody a nevýhody 

různých druhů plenek.  Vyzkoušely jsme si nošení dětí v šátku 

i babyvaku.

Snad bylo dopoledne věnované maminkám s miminky příjemné 

a doufám, že se zase brzy všichni potkáme při společných 

aktivitách v Mateřském klubu Rybička.

Barbora Holá

V konkurenci třiceti choreografií získala přímý postup do 

ústředního kola choreografie Jany Hudečkové Tajnost 

interpretovaná Terezou Veselkovou z tanečního oboru ZUŠ 

Roztoky. Podle slov učitelky TO Jany Hudečkové zaujala 

odbornou porotu Tereza Veselková výjimečným ztvárněním 

pohybové, výrazové i obsahové stránky tance. V historii naší 

školy je to teprve šestý postup našich žáků do ústředního kola 

soutěží ZUŠ. Proto úspěch naší žačky zaslouží obzvláštní 

pozornost a ocenění.

Kdo neprožil soutěže spolu s žáky a jejich pedagogy neví, co 

všechno se za suchým přehledem výsledkových listin skrývá. 

Kolik hodin při cvičení, ve škole, kolik nervů a soustředění při 

vlastním interpretačním výkonu. Kolik radosti při úspěchu a kolik 

bolesti a zklamání v případě neúspěchu. Ve výčtu úspěchů našich 

žáků nesmíme zapomenout na korepetitory, kteří svým výkonem 

podpořili jejich vystoupení. Paní učitelka Zuzana Ajmová, která 

svým doprovodem pokryla většinu soutěžících v dechovém 

i pěveckém oboru, paní učitelka Monika Fukasová, která se 

specializovala na flétny. Výše jmenovaní učitelé jednotlivých 

nástrojů a zpěvu mohou být jistě na výsledky svých žáků náležitě 

hrdí a také my jsme hrdí na jejich pedagogické umění. Nitky jejich 

profesionalismu spojil v jednolitý umělecký výkon obětavý 

Štěpán Sklenička, umělecký vedoucí našeho komorního 

orchestru. Obzvláštní ocenění zaslouží naše mladá kolegyně 

v tanečním oboru Jana Hudečková. Její kreativita, umělecký 

zápal, pracovitost a choreografické schopnosti ji i přes nevelké 

pedagogické zkušenosti přinesly úspěch nejvyšší!

A nesmíme zapomenout na servis rodičů, bez jejichž doprovodu 

při soutěžích a organizační pomoci, by celá soutěžní anabáze 

nebyla možná. Děkujeme.

Na závěr uvádím historický seznam našich žáků v celostátním 

finále soutěží ZUŠ: 1989 Zuzana Vyšínová sólový zpěv. 1991 Jana 

Vanková zob. flétna, Marie Mašková klavír - komorní duo. 1995 

Věra Strnadová sólový zpěv, vítězka soutěže. 1998 Věra 

Strnadová sólový zpěv (klavírní doprovod Markéta Joudová). 

2006 Marcel Ramdan zobcová flétna. 2009 Tereza Veselková 

moderní tanec.

P.S. 16. dubna se v Síni Zd. Braunerové od 18.00 hodin koná 

Koncert učitelů ZUŠ. Všichni milovníci dobré hudby jsou 

srdečně zváni. 

MgA. Bohumír Šlégl

Miniškolka v Lexiku

Od září Lexik nabízí vzdělávání předškoláčků. Dvě vystudované 

pedagožky nabízejí širokou škálu aktivit pro děti od 3 let. Obě 

vyučující mají k dispozici množství literatury, odborné podklady

 a zkušenosti nejen profesní, ale i jako mámy malých dětí. 

Děti si zazpívají, zahrají na různé hudební nástroje, zatancují, 

protáhnou, s dětmi čteme, hrajeme divadlo, učíme se říkadla, 

hrajeme hry, každé dopoledne máme čas na výtvarné tvoření 

různými technikami – děti mnohdy poprvé modelují, hrají si se 

štětcem a barvami, malují na tabuli křídami nebo fixy, nanášejí 

klovatinu, navlékají korálky, lepí, stříhají, používají prstové barvy 

a vždy si výrobek odnášejí domů.  

Pro rozvoj jemné motoriky je ideální plastelína, korále či drobné 

kamínky. Děti se učí držet správně tužku nebo pastelku 

Tereza ve finále!

Jak jsem předeslal v předcházejícím čísle Odrazu, uskutečnilo se 

v měsíci březnu krajské kolo soutěže ZUŠ. V Kolíně (dechové 

dřevěné nástroje) proběhlo ve dnech 16. - 17. března a naši 

zástupci se zde opět rozhodně neztratili. Ve hře na zobcovou flétnu 

obsadili v I. kategorii Karolína Smilovská 2. místo, ve IV. 

kategorii Filip Šimík 2. místo (p.učitelka Marie Rozsypalová), 

v VII. kategorii Marcel Ramdan 2. místo (p. učitelka Hana 

Šulcová). Ve hře na klarinet obsadila ve IV. kategorii Markéta 

Gotschalková 2. místo (p. řed. Bohumír Šlégl). 

V Benátkách nad Jizerou proběhla soutěž v sólovém a komorním 

zpěvu ve dnech 18. - 19. března. V I. kategorii získala Veronika 

Kalinová čestné uznání, ve II. kategorii Veronika Šimková 

3. místo, v 8. kategorii Jaroslav Boubelík 2. místo (všichni 

p. učitelka Alena Pavlíková). V Mladé Boleslavi se uskutečnila 

23. března soutěž žákovských orchestrů. V kategorii I.b obsadil 

Komorní orchestr ZUŠ Roztoky 2. místo (umělecký vedoucí 

Štěpán Sklenička). V Salesiánském divadle v Praze proběhlo 

krajské kolo Soutěžní přehlídky tanečních oborů ZUŠ. 
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a motivované ostatními podávají úžasné výkony. Starší děti učíme 

grafomotorice, základům z logopedie, povídáme si. Děti milují 

improvizaci, vyprávění, předvádění, kouzla a hádanky. V malém 

kolektivu, u nás do deseti dítek, se dá program upravit dle jejich 

věku a zájmu. Pedagožky si poradí i se specifickými požadavky 

dětí ( obtížná zvládnutelnost, potíže s mluvením, začleněním se do 

kolektivu apod.). Důležitá je pro nás komunikace 

nejen s dětmi, ale i dennodenní styk s rodiči. 

Máme pěknou moderně zařízenou světlou hernu se 

sezením, kobercem, zrcadlem a zónou relaxace na 

polštářích. Využíváme také tělocvičnu, kde jsou 

oblíbené powerbally a gymbalony. Děti se rozběhají 

v prostoru, inspiruje je velká zrcadlová stěna. 

S pryžovými dlaždicemi stavíme hrady, bojujeme, 

skákáme panáka nebo rozeznáváme barvy 

a písmenka. Soutěžíme, nosíme balonky, házíme, 

skáčeme, strefujeme se, kopeme. Učíme se 

disciplíně, kultivovanosti, týmové spolupráci, 

solidaritě. 

Osvědčila se nám tématická dopoledne, jako byly 

v prosinci Tvorba andílků a Vánoční tvoření, 

v březnu Vyrábění beránků pro výstavu v Husově 

sboru v Roztokách a v dubnu Velikonoční dílny 

s výrobou kraslic různými technikami. 

Fungujeme každé všední dopoledne, od 6.dubna 

nově na 4 hodiny - od 8.30 do 12.30 hod. Vyšli jsme 

vstříc rodičům, kteří potřebují více času na vlastní 

zaměstnání, na další dítě nebo šanci si něco vyřídit. 

Důležitou součástí čtyřhodinového dopoledního 

programu bude za příznivého počasí cílená vycházka 

po okolí. Vždy se najde důvod najít nějaké 

přírodniny na výrobu, obhlédnout jarní květiny 

v zahradách, určit si stromy nebo si zazpívat či 

zatancovat do kroku.

Odpolední Sovičky ve středu nabízejí kroužek 

angličtiny od 13,00 do 14,30 hod. pro 3-5leté a od 

15,00 do 16,30 hod. pro 4-6leté. Říkadla, hry 

a zpívání v angličtině. Nenásilná hravá forma, 

poslech a opakování. 

V místnosti Soviček nabízíme v pondělí od 14,50 do 

15,30 hod. Říkadla a tanečky pro nejmenší děti od 

1 do 2 let v doprovodu rodičů, prarodičů, 

tet…Zábavná aktivita, radost mají děti i dospělí. Pro zpestření 

jsou jedno až dvě říkadla v angličtině, kurzy vede naše lektorka 

angličtiny Mgr.Marešová.

Stále platí, že se můžete přihlásit do jazykových (nové 3 měsíční 

kurzy od dubna) či počítačových kurzů (začínají každý měsíc) 

nebo si jít zacvičit či se nechat namasírovat a dítě bude mít ve 

vašem těsném sousedství svůj vlastní plnohodnotný program.

Jsme ideálním předstupněm mateřské školy, kdy v malém 

kolektivu si dítě osvojí socializační návyky, režim, nácvik 

samostatné hygieny a společných svačin. 

Dítě můžete přihlásit na celé dopoledne za 350Kč nebo v případě 

nenaplnění třídy na jednotlivé hodiny za 95Kč. Nabízíme cenově 

zvýhodněné permanentky na 15/30 hodin za 1200/2400Kč, kdy 

vás hodina přijde na 80Kč. Je třeba nejméně den předem své děti 

objednat.

Více se dozvíte na webových stránkách Lexiku www.lexik.cz 

nebo se ozvěte na recepci tel: 739 035 000, kde vám rádi poradíme 

od deváté ráno do večerních hodin.

Za Sovičky v Lexiku Mgr.Irena Čermáková a Lucie Faltinová
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Veselé Velikonoce!

Končí postní doba a před námi se otevírá svatý, pašijový týden.  

Mottem letošních velikonoc je u nás v Husově sboru v Roztokách 

„beránek“.

Možná se ptáte, proč právě beránek. Beránek patřil a patří stále 

k významným křesťanským symbolům (vedle upečených jidášů, 

mazanců označených křížem atp.) Ve starých dobách, vlastně od 

pradávna, byl beránek obětním zvířetem. V noci, před útěkem Židů 

z egyptského otroctví bylo nařízeno obětovat beránka. Na památku 

této události slavili od těch dob každý rok o svátcích pascha 

(velikonoce) slavnost „beránka“. Novozákonní křesťanská církev 

od počátku označovala Ježíše Krista jako Beránka Božího 

velikonočního, který byl obětován za hříchy světa a touto obětí nás 

smířil s Bohem.

Velikonoce začínají pro křesťany na celém světě Květnou nedělí- 

připomínáme si slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma, pokračují 

bohoslužbou na Zelený čtvrtek- poslední večeře Pána Ježíše 

s učedníky, na Velký pátek se čtou pašije o zajetí, umučení 

a ukřižování Ježíše Krista, Bílá sobota-vigilie slavnosti Veliké noci. 

Velikonoční událost tajemného Ježíšova zmrtvýchvstání 

(vzkříšení) slaví křesťané na celém světě jako největší svátek 

bohoslužbou v neděli na Hod Boží velikonoční.

Veselé Velikonoce přeje ThMgr. Jarmila Kučerová

Velikonoce  v Husově  sboru CČSH v Roztokách

Shromáždění v Husově sboru: každou středu v 10 hod. - modlitební 

ztišení, meditace

Květná neděle 5.4.  bohoslužba v 9 hod. Odpoledne v 15 hod. - 

vernisáž beránků, prodejní výstava výrobků 

z chráněných dílen, beránků, malovaných 

vajíček apod., pro děti pohádka ,zvířátka, 

mláďátka na farní zahradě!

Zelený čtvrtek 9.4.   setkání společenství věřících kolem stolu

Velký pátek   10.4.   bohoslužba- pašije v 17 hod.

Bílá sobota    11.4.   bohoslužba v Penzionu Horizont 

 v Suchdole 9.30 hod.

Hod Boží  velikonoční - bohoslužba v 9 hod.

V neděli 19. dubna od 15 hod. srdečně zveme na jarní koncert 

Tria ArteMiss .

Jarmila Kučerová

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás zve na výstavu

Cesty ornamentu

Otevřeno denně mimo pondělí 10 – 18 hodin (na Velikonoční 

pondělí je otevřeno)

8. duben – 25. říjen 2009/ Velká výstavní síň

Výstava bude zahájena 7. dubna v 17 hodin

Úvodní slovo: PhDr. Miloslav Vlk, hudební doprovod bardská 

harfa: Jana Šloufová

Ještě dříve než vzniklo písmo, začali lidé zdobit předměty, kterými 

se obklopovali. Nejprve užívali rytou nebo malovanou linku, 

později si vybírali z přírody motivy konkrétních rostlin, zvířat, ale 

i plodů. Do ornamentu se zapojily také části zvířecího i lidského těla 

a nakonec i předměty, které člověk vyráběl. Řada ornamentů 

zpočátku vznikla z postupu rukodělné práce (např. s vláknem, 

proutím a jejich proplétáním). Později se objevil také dekor 

a ornament plastický. Uplatnil se nejprve v antické architektuře, 

později i na dalších esteticky pojednaných předmětech denního 

užití, které sloužily nejrůznějšímu účelu. Vznikaly nejen ze dřeva 

(nábytek), vlákna (textilie k odívání), ale i obecných kovů (zámky, 

mříže), keramiky a skla (zejména nejrůznější nádobí). V určitém 

období je zdobil dekor, který své motivy neustále opakoval a byl pro 

jednotlivá období uměleckých slohů minulosti příznačný. Někdy 

můžeme jasně rozeznat původ ornamentálních motivů z přírody, jež 

se však mohl stylizací změnit k nepoznání. Antika dala ornamentu 

základ, který se později obměňoval a dále obohacoval o nové 

motivy. Ve druhé polovině 19. století se ornament neustálým 

opakováním motivů ze staré zásobnice přežil. Secese s novým 

návratem k přírodě přináší poslední pokus o obrodu ornamentu. Ten 

se však v období industriální společnosti mezi světovými válkami 

takřka vytratil z architektury a životního stylu jako překonaný jev. 

Uchoval se jen v konzervativních vrstvách společnosti. Nepřímý 

návrat ke kdysi neodmyslitelné součásti životního prostředí přinesl 

až sklonek 20. století v éře postmodernismu. Současný zájem mladé 

generace o tajemný svět pravěku a raného středověku vede ke snaze 

navázat na nejstarší období ornamentu, který poznamenal počátky 

lidské civilizace.  

PhDr. Miloslav Vlk

U příležitosti výstavy nabízí Středočeské muzeum v Roztokách 

u Prahy přednášky a besedy s nevidomými a zrakově postiženými 

návštěvníky. Výklad budou doprovázet ukázky ornamentů 

řezaných ve dřevě, ale provedených také v jiném materiálu. 

Haptický workshop v rozsahu třiceti příkladů přiblíží nejen 

charakter ornamentu, ale i podněty z přírodního i předmětného 

světa, z kterých ornamenty vycházejí. Přednášky a besedy se budou 

konat po dobu trvání výstavy jednou měsíčně ve středu, výjimečně 

i o víkendech (na objednávku).

Doprovodný program

Ornament kolem nás – výtvarná soutěž pro školy. V průběhu 

staletí vznikaly vzorníky ornamentů, které byly přizpůsobeny 

dobovému vkusu. A to je úkol i pro děti: vytvořit současný vzorník 

ornamentů. Zadání soutěže viz www.muzeum-roztoky.cz 

Vejcovec malovaný 11. – 13. duben, od 10:00 do 18:00, 

samoobslužná velikonoční výtvarná dílna inspirovaná ornamenty.

Další výstavy, které můžete v muzeu navštívit:

Loutky z dílny marionety Truhlář /do 2. srpna/

Malé vodní toky /do 24. května/
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Na svatého Jiří 

22. a 25. dubna. 2009

Ve výstavě Malé vodní toky a u zámeckých jezírek proběhne 

program ke Dni Země na téma: Obojživelníci neboť na svatého 

Jiří nevylézají jen hadi a štíři.

Dozvíte se, zda u nás štíři vůbec žijí, kteří obojživelníci se 

vyskytují v oblasti Prahy a středních Čech. Seznámíte se 

s obojživelníkem roku, ropuchou zelenou, která se rozmnožuje 

v muzejních jezírkách.  

Provázet Vás bude Jasoň František Boháč, zoolog Středočeského 

muzea a kurátor výstavy.

Program pro školy 22. 4. od 9:00, 10:30, 12:00 a 13:30  

(objednávky na propagace@muzeum-roztoky.cz nebo 233 029 

042). 

Program pro veřejnost 22. 4. od 15:00 a 25. 4. od 10:00

Marie Jelínková Ťupová

ArteMiss Trio v Husově sboru

ArteMiss Trio (Adéla Štajnochrová – housle, Petra Malíšková 

j. h. – violoncello, Jana Holmanová – klavír) vzniklo v roce 1995 

během studií na Hudební fakultě Akademie múzických umění 

v Praze. V té době pracovalo pod vedením doc. Václava 

Bernáška, člena Kocianova kvarteta, který významně přispěl 

k umělecké úrovni tohoto souboru. Od roku 1998 se soubor 

pravidelně účastní mezinárodních soutěží – Vítěz „Premio Carlo 

E. Soliva 2004“ v Itálii; semifinalista Kuhmo Int. Chamber 

Music Competition 2004, Finsko; Cena Karlovarského 

symfonického orchestru pro nejlepší soubor festivalu Mladé 

pódium 2003; držitel Ceny Českého spolku pro komorní hudbu 

při České filharmonii za rok 2001; 3. cena na mezinárodní 

soutěži komorních souborů „Stichting Charles Hennen 

Concours 1999“ v Holandsku. Kromě výše uvedených úspěchů 

je soubor zapsán od roku 2000 na Prémiové listině mladých 

Nadace Českého hudebního fondu. V roce 2002 mu byla udělena 

Cena Českého spolku pro komorní hudbu za přínos v oblasti 

komorní hudby. V roce 2003 získal soubor Cenu Karlovarského 

symfonického orchestru za nejlepší výkon v rámci meziná-

rodního festivalu Mladé pódium v Karlových Varech. Klavírní 

trio ArteMiss úspěšně koncertuje v Čechách i zahraničí. Soubor 

jistě ctí i to, že v jejím repertoáru jsou nejen skladby současných 

skladatelů, ale i skladby zdánlivě odlehlé (Ch. Corea, 

L. Bernstein).

Soubor se představuje v Roztokách už podruhé-na témže místě 

hrál už 15. 5. 2005. Tentokrát uslyšíte (mimo jiné) i virtuózní 

Dvořákovo Rondo g moll a velkolepé Smetanovo Trio g moll, 

atd. Nenechám si to ujít. Věřte tomu: lepší-a tak dostupný- 

balzám na duši, uprostřed ekonomického a politického marasmu 

jen tak nenajdete….

Ladislav Kantor

Bienále pro Diakonii 

– s roztockou účastí

Ve dnech 13. – 25. dubna proběhne II. Bienále pro Diakonii, 

tentokrát s volným tématem „I noc se stane světlem“. Na 

Velikonoční pondělí ho zahájí koncert Jarka Nohavici 

s následnou aukcí vybraných děl. Naváže výstava části 

darovaných děl na radnici Prahy 13 ve Stodůlkách (14. – 17. 4.). 

Tam sídlí Středisko Diakonie, kterému bude výtěžek Bienále 

věnován na dostavbu stacionáře pro absolventy speciální školy. 

Úplná přehlídka obrazů, grafik, fotografií, plastik i několika 

textilních a šperkařských výrobků od domácích i zahraničních 

umělců bude od 19. do 25. dubna k vidění v pořádajícím sboru 

Českobratrské církve evangelické v Bubenči (Z. Wintra 15), tedy 

z Roztok co by motorákem dojel. Kromě výstavy zde proběhne 

řada hudebně-literárních doprovodných programů, které spolu 

s dalšími informacemi a kompletním katalogem vystavených děl 

najdete na www.bienaleprodiakonii.cz.

Bienále je neseno dobrovolnou prací organizátorů, velkorysostí 

přispívajících umělců a štědrostí kupců. A jak je to s roztockou 

účastí? Přípravy koordinuje níže podepsaná roztocká usedlice. 

Svá díla letos věnovali dva roztočtí výtvarníci – Karel Marx 

a Martin Volný; a roztocká rodina Kunova darovala z pozůs-

talosti svého praděda, Maxe Švabinského, sedm litografií. 

Štědrým kupcem, nebo alespoň zvídavým návštěvníkem II. 

Bienále pro Diakonii, se může stát kterýkoliv ze čtenářů Odrazu. 

Hana Volná

Nedělní taneční semináře

Cyklus nedělních tanečních seminářů jsme úspěšně zahájili 

23.4. Podmanivý rytmus salsy, merenque či bachaty nenechal 

žádnou z přítomných dam ani jednoho statečného muže 

chladnými. Bylo plno a tančilo se ze všech sil. Dvě hodiny 

s kubánským tanečníkem Pedrem uběhly velice rychle a pro 

velký zájem si salsu zopakujeme 7. června 2009.

Nyní Vás ale chceme pozvat na neméně zajímavé setkání 

s tancem: tajemství stepu, bodydrummingu, charlestonu či 

twistu nám poodhalí tanečnice a mistryně republiky ve stepu 

Petra Macháčková v neděli 19.4. Nebojte se neznámého! Je to 

jedinečná šance vyzkoušet si tanec Freda Astaira a dalších 

televizních hvězd. Budete příjemně překvapeni, co všechno 

dokážete!

A 17. 5. nás čekají rytmy domorodých kmenů černé Afriky 

s charismatickou tanečnicí Petrou Handlovou. To nelze popsat, 

to se musí zažít.

Přihlášky a informace o všech seminářích Vlaďka Drdová 606 

893 292, v.drdova@volny.cz a Helena Chvojková 607 148 208, 

helenach@seznam.cz.

Vlaďka Drdová

Helena Chvojková
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Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy zve na výstavu:

Svět dětí na šlechtických sídlech

30. 4. – 28. 9. 2009 / GALERIE / KABINET

Rozsáhlé zámecké a hradní komplexy, rezidenční, rodová i menší 

venkovská aristokratická sídla upoutávají pozornost svou stavební 

i majetkovou historií a uměleckým působením. Po staletí byla také 

domovem a rodinným zázemím mnoha dětí. Jejich osudy většinou 

upadly během času v zapomnění nebo je zastínily důležitější události 

a významné činy dospělých v oblasti politiky, kultury či vědy. 

Vysoká i střední úroveň bydlení, kulturního a společenského života, 

vzdělání a pěstované záliby a zájmy nepochybně ovlivňovaly vývoj 

dospívajících osobností a nesmazatelně formovaly morální zásady 

nezbytné pro další život. Děti šlechticů,  obklopeny luxusním 

nábytkem, oblékány do drahých látek, byly znázorňovány na 

idealizovaných portrétech s tvářemi malých dospělých, které nám 

toho o jejich skutečném dětství mnoho nevypovídají. Na rozdíl od  

pohledů do salonů, pracoven, knihoven a ložnic dospělých se dětský 

pokoj s jeho vybavením vyskytuje na obrazech či kresbách jen 

sporadicky. Přesto zůstala do dnešních dnů zachována řada 

uměleckých děl, ale i nejrůznějších užitkových předmětů, 

dokumentujících léta dětství a dospívání mladých aristokratů. 

Výstavu autorsky připravila Mgr. Marta Sedláková z Národního 

památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Brně. 

Poprvé byla představena návštěvníkům vloni ve výstavním sále 

Státního zámku ve Vranově nad Dyjí. 

Středočeské muzeum prezentuje jedinečné exponáty ze sbírek 

státních zámků: Český Krumlov, Hradec nad Moravicí, Jaroměřice 

nad Rokytnou, Lednice, Lysice, Milotice, Náměšť nad Oslavou, 

Rájec nad Svitavou, Valtice, Velké Březno, Velké Losiny, Vizovice, 

Vranov nad Dyjí. Výstava je doplněna předměty a archiváliemi 

z dalších institucí: Uměleckoprůmyslové museum v Praze, 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Muzeum Novojičínska – 

zámek Kunín, Muzeum města Brna, Zemský archiv v Opavě – 

SOkA Nový Jičín, Správa Pražského hradu, Vojenský historický 

ústav Praha, aj. 

Výstava bude zahájena ve středu 29. dubna v 17 hodin

Úvodní slovo při vernisáži přednese Mgr. Marta Sedláková. 

Vystoupí studenti Konzervatoře Jana Deyla a žáci hudebního 

oboru Základní umělecké školy Roztoky.

Srdečně Vás zveme!

Hugo Kálnoky na houpacím koni, Eduard Klein, 

olej na lepence, 1849, Státní zámek Lysice

Marcela Šášinková

Velikonoce na hradě Okoři
11. – 12.04. 2009 od 11 hod.

Celodenní vstupné na hrad:

Dospělí: 75,-

Děti, důchodci a studenti: 55,-

Rodinné ( 2 + 2 ): 220,-

Děti do 6 let: vstup zdarma

Program na sobotu:

11°° ukázky dobových tanců - skupina VAMPYRUS 

IUVENILIS

12°° vystoupení skupiny historického šermu ARTUS 

BOHEMIA

30 12 vystoupení hudební skupiny DUO STŘEDOVĚKÉ 

INSPIRACE ELLA

13°° vystoupení skupiny historického šermu BAKALÁŘI

14°° vystoupení DIVADLA ŘEŠETO

15°° vystoupení skupiny historického šermu RAVEN

315 ° ukázky dobových tanců - skupina VAMPYRUS 

IUVENILIS

16°° vystoupení hudební skupiny DUO STŘEDOVĚKÉ 

INSPIRACE ELLA

3016 vystoupení skupiny historického šermu CITADELA

Program na neděli:

11°° ukázky dobových tanců - skupina VAMPYRUS 

IUVENILIS

12°° vystoupení skupiny historického šermu ARTUS 

BOHEMIA

30 12 vystoupení hudební skupiny DUO STŘEDOVĚKÉ 

INSPIRACE ELLA

13°° vystoupení skupiny historického šermu BAKALÁŘI

14°° vystoupení skupiny historického tance MARIANE

15°° vystoupení skupiny historického šermu RAVEN

315 ° ukázky dobových tanců - skupina VAMPYRUS 

IUVENILIS

16°° vystoupení hudební skupiny DUO STŘEDOVĚKÉ 

INSPIRACE ELLA

3016 vystoupení skupiny historického šermu CITADELA

 V prostorách prvního nádvoří dolního hradu je možné zhlédnout 

vystoupení skupin dle programu a navštívit dobové tržiště.

Na Vaši návštěvu se těší obec OKOŘ.

* Změna programu vyhrazena *
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SPORT

V druhé části soutěže se pokusí roztočtí volejbalisté vylepšit 

dosavadní pozici v tabulce Přeboru Středočeského kraje. Přijďte 

je povzbudit k mimořádným výkonům!

Rozpis zápasů 

(tučně domácí utkání – od 10h 1.zápas, od 12h 2.zápas):

Tabulka po 14. kole: 

(zápasy, vítězství, porážky, sety, body)

M. Matas

Jarní část sezóny volejbalistů TJ Sokol Roztoky
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Vážený pane Vevero,

se zájmem čtu Vaši pravidelnou rubriku v časopise Odraz. Velice 

si vážím užitečné práce městské policie, a ačkoli Vás osobně 

neznám, doufám, že předpokládám správně, že v takovéto 

instituci nepracují lidé, kteří by vědomě šířili národnostní 

předsudky. Proto mě překvapily některé údaje ve vaší zprávě 

o „odcizení peněženky v krámku chovatelských potřeb na 

Tyršově Náměstí v době provozu této prodejny, a to třemi 

občankami rómské národnosti“ (25. února). Nechápu, proč za 

důležitou charakteristiku uvedených zlodějek považujete právě 

jejich národnost, a ne třeba jejich tělesnou výšku nebo barvu 

jejich obuvi. Pokud si přesto myslíte, že takováto charakteristika 

nějak relevantní je, vysvětlete mi prosím, proč obdobné údaje 

neuvádíte u žádného jiného případu, kdy byl pachatel odhalen. 

Není to třeba proto, že „řidič české národnosti před jízdou požil 

alkohol“ (1. února) by znělo divně a že by se pak Vaše rubrika 

pachateli české národnosti jen hemžila? Odhlédnu-li od 

skutečnosti, že naše policie nemá od roku 1990 oprávnění 

sledovat a statisticky vykazovat etnicitu pachatele, a to z velmi 

dobrých důvodů, připadá mi Vaše selektivnost mírně řečeno 

nefér. Vůči komu? No, přinejmenším vůči všem slušným Romům, 

kterých je – a nepochybuju, že velká část Roztočanů mi dá aspoň 

v tomto za pravdu – třeba právě v Roztokách naprostá většina.

S úctou

Mgr. Viktor Elšík, Ph.D.

občan Roztok



Soukromá inzerce

Angličtina pro malé i velké školáky - doučování /výuka. 

Tel.: 604 914 799.

--------------

Autodílna – mechanické a karosářské opravy, zajištění oprav 

laku, nástřik spodku, antikorozní ošetření dutin, zapůjčení 

náhradního vozidla zdarma, zajištění ekologické likvidace 

autovlaku vč. vyřazení z evidence… 

Tel.: 602 123 253 – Milan Gaisl.

--------------

Buďte krásná i Vy s kosmetikou ORIFLAME - profesionální 

líčení, výběr kvalitní přírodní kosmetiky a jarní novinky. 

Kontaktujte kosmetického poradce: Mirka 604 156 408.

--------------

Daruji plyšový koberec perského vzoru (370x270 cm), starší, 

zachovalý. Tel.: 603 937 653.

--------------

Hledám dlouhodobý pronájem bytu nebo domku v Roztokách 

a okolí. Tel.: 605 106 350.

--------------

Hledám spolubydlící(ho) / nabízím podnájem pro jednu osobu 

v novém, velmi hezkém, rodinném domku se zahradou 

v Roztokách Žalově. Dům je plně zařízen a vybaven nábytkem. 

Vše k používáni. Cena dohodou. Tel.: 733 550 984.

--------------

JARNÍ PROMĚNA - KAŽDÁ ŽENA MŮŽE BÝT KRÁSNÁ 

Nabízíme bezplatné kosmetické a vizážistické poradenství. 

Naučíme Vás efektivní denní péči o plet´. Ukážeme Vám, jak 

málo stačí k tomu, abyste vypadala upraveně. Zjistíte, že věk 

nehraje žádnou roli. Proměna zahrnuje - diagnostiku pleti, 

individuální konzultaci - zhotovení fotografie před a po - 

ošetření pleti, okamžité zjištění účinnosti přípravků - nalíčení - 

poradenství, doporučení barev a typu líčení. Helena Petrboková, 

tel.: 775 979 355.

--------------

Koupím byt, rod. dům a nebo staveb. pozemek v lokalitě 

Roztoky, Žalov. Tel.: 603 108 227.

--------------
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Koupím pozemek nebo domek, Roztoky a okolí.

 Tel.: 607 850 850.

--------------

Koupím rodinný dům v Roztokách a okolí, tel.: 777 052 221.

--------------

Milé dámy, v pátek 24.4. 2009 se v obchůdku u Magdaly koná 

DEN KRÁSY. Přijďte strávit příjemný den ve společnosti 

profesionální nezávislé kosmetické poradkyně, která Vám ukáže 

nejnovější trendy líčení, jak správně pečovat o svou pleť, jak se 

líčit a pečovat o tělo, jak kombinovat barvy. Pro velký zájem, 

prosím dopředu zavolat. Moc se těší Mirka na tel. 604 156 408 - 

mirapeters@seznam.cz

--------------

Mladí manželé z Roztok koupí stavební pozemek v tomto městě 
2(Roztoky a Žalov). 500-1000 m . Tel: 604 361 411, e-mail: 

danny617@seznam.cz

--------------

Mladý pár shání byt v Roztokách nebo blízkém okolí 

k pronájmu. Tel.: 721 752 384 , E-mail: zuskaa@seznam.cz

--------------

Nabízím pronájem bytu 1+kk v novostavbě v Roztokách

 u Prahy. Krásný slunný byt o velikosti 1+kk/B o celkové ploše 
235 m  se nachází ve druhém patře novostavby v lokalitě Solníky 

Roztoky u Prahy. Byt je zařízen v koupelně sprchovým koutem, 

kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči, malou ledničkou 

a pračkou, v předsíni vestavěné skříně na míru s velkým 

úložným prostorem. Možnost internetu a telefonu. Byt se 

nachází ve druhém patře. K dispozici velký vyzdívaný sklep. 

Nájemné 7.000,- Kč + zúčtovatelné poplatky. Kontakt 733 342 

310 nebo e- mail: mikrobiologie@seznam.cz.

--------------

Nabízím řešení jakýchkoliv problémů s vaším počítačem. 

Možnost řešení přímo u vás doma. Poradenství, školení, int. 

připojení, antivirová ochrana (odvirování), záchrana dat atd. 

Tel.: 775 262 647.

--------------

NUTRIČNÍ TERAPEUTKA (dietní sestra) a zdravotní sestra s 

praxí v nutriční poradně nabízí poradenství ve VÝŽIVĚ - 

obezita, diabetes a jiné stravovací potíže. 

Kontakt Mirka: 604 156 408.

--------------

Od května 2009 hledáme starší paní na pomoc s péčí o pratetu 

(98 let) a babičku (89 let), a to v ranních a podvečerních 

hodinách. Podrobnosti o náplni péče a finanční odměně osobní 

dohodou. Tel.: 220 911 794, 608 269 246 – Barbora Vlachová.

--------------

Pár hledá menší byt 1+kk, 1+1, 2+kk, 2+1 v jakémkoliv stavu, 

spěchá, prosím nabídněte, děkuji. Tel.: 604 918 805.

--------------

Společenská kronika

Poděkování paní starostce a MÚ za blahopřání k životnímu 

jubileu, výročí sňatku, atd.zaslali:  Anna Fiřtová, Oldřich 

Häusler, Ing. Josef Havel, Hana Hejdánková, Věra Hostková, 

Miroslav Houser, František Hůle, Blanka Jedličková, Ing. Eva 

Karasová, Marie Klíčová, Marie Kmochová, Miroslav Koukola, 

Emilie Krtilová, Ing. Pavel Lyer, Jana Majerová, Jiří Najman, 

Věra Palasová, RNDr. Jiří Plachý, DrSc., Marie Plašilová, Rudolf 

Pošta, Manželé Rompalovi a Marie Sedláková.



Pár hledá (on je stavbyvedoucí) menší dům popřípadě chatu 

k trvalém bydlení v jakémkoliv stavu, spěchá, prosím nabídněte, 

děkuji mobil: 777 958 005.

--------------

Také vidíte tu katastrofální situaci se školkami v Roztokách? 

Sháním prostory pro otevření soukromé školky. Pomůžete? 

Poradíte? Nabídnete? Ke koupi či pronájmu. V případě 

neúspěchu nabízím hlídání, ale doma - od září. Celodenní hlídání 

(8h/den) za 7900,- Kč. Bližší info na tel.: 604 627 868.

--------------

Poskytnu pronájem bytu v Roztokách v rodinném domě se 

zahradou 2+1, včetně 2 balkónů a příslušenství. Lůžka pro 

3 osoby. Cena: 7.000,- Kč + elektřina. K nastěhování ihned. 

Tel.: 736 202 994 po 19. hodině.

--------------

Přenechám sběrateli hudební skříň, rozměry 110x50x103 cm 

(DxŠxV) z dob 50. let. V hudební skříni je zabudovaná první 

televize zn. Mánes, rádio Rapsodie a gramo na 10 desek. 

Za odvoz. Tel.: 602 594 110.

--------------

Přenechám zadarmo k odvozu cca 50 stropních miako vložek 

23x50 cm (zbylo ze stavby rodinného domu). 

Kontakt: 777 781 042.

--------------

Příležitost pro lidi se zdravotním postižením. Agentura ProVás 

přijme na zkrácený úvazek do kafírny v roztockém zámečku 

laskavého člověka. Domluva na tel.: 224 819 359.

--------------

Prodám 4 ks zimní pneu Barum (nové) + disky, rozměr 145/70 

R13 T71, cena 3.900,- Kč. Tel.: 602 878 084, 233 910 033.

--------------

Prodám 25 ks tvárnic Supertherm 11,5 P+D – konec stavby 

v Roztokách. 20,- Kč/ks. Tel.: 723 202 157.

--------------

Prodám byt 2+1 v Roztokách-Žalově (lokalita Na Panenské II), 
262 m , OV, novostavba (kolaudace 12/2006), 3. nadzemní 

2podlaží, orientace SZ, balkon 5,5 m , luxusní vybavení. 

Tel.: 737 870 983.

--------------

Prodám byt v osobním vlastnictví v ulici Masarykova, velikost 

57 m plus sklep, mezonetová střešní nástavba z roku 2001 

na cihlovém domě, cena 2 600 000,- Kč. Tel.: 777 781 042.

--------------

Prodám dětské červené kolo Author pro dítě cca 4-6 třída, 

převody na kole 4x3, nutno vidět. Tel.: 724 561 712.

--------------

Prodáme barevnou televizi „BEIJING model 8303“, úhlopříčka 

SOUKROMÁ INZERCE
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45 cm ve výborném stavu. Levně, tel.: 220 910 524.

--------------

Prodám funkční kotel GBC 24 KE Si firmy HYDROTHERM 

STIEBEL ELTRON i na součástky, velmi levně. 

Tel: 602 312 231.

--------------

2Prodám hezký byt 2+1 v Žalově, 62 m , OV, přízemí, cihlová 

novostavba z r. 2007, kompletní kuchyňská linka včetně 

spotřebičů, vestavěné skříně, možnost předzahrádky. Cena: 

2,790.000,- Kč, k nastěhování od července. Tel.: 724 828 196.

--------------

Prodám: horské kolo Merida-Dakar nepoužívané 2.000,- Kč, 

jezdecké boty na koně č. 39-40 cena 400,- Kč, HiFi věž Aiwa-

FW Tuner, CD, MC cena 500,- Kč, bezdrátový telefon Philips 

nový cena 500,- Kč, satelitní přijímač dálk. ovládání cena 500,- 

Kč, šatní skříň světlá dvoudveřová cena 400,- Kč. 

Tel.: 731 160 280.

--------------

Prodám kachlová kamna Siena II. Výkon 11 kw, vytápěcí 
3schopnost 170 m , v provozu od 2005, kachle mají béžovou 

barvu, původní cena 25.000,- nyní 7.000,- Kč (dodám náhradní 

šamot a komínovou rouru) tel.: 220 911 747.

--------------

Prodám komín – Schiedel – Uni – Plus – 20/20, 6x tvárnice + 

komín. vložky + izolace, 1x krycí deska (obezdívka), 1x krak. 

deska. Sleva 50%. Tel.: 720 588 850.

--------------

Prodám nebo pronajmu dům 4+1, novostavba v Roztokách 
2 2u Prahy, pozemek 1000m , obytná plocha 98m . 

Další info na tel.: 602 358 207, 602 668 328.

--------------

Prodám novou dřevostavbu (chatu) k celoročnímu bydlení. Zas. 
2 2plocha 48 m . Na pozemku v OV 630 m . V dolní části Žalova. 

Cena 1,190.000,- Kč. Sleva na dokončení možná. 

Tel.: 739 932 330.

--------------

Prodám: Nový zahradní postřikovač 3l i s příslušenstvím, nutno 

vidět, levně, původní cena 600,- Kč nyní 250,- Kč. Holinky 

nové, č. 44 a 45, na zahradu. Válendy – postele – dřevo, starší 

2x kus 100,- Kč. Dřevěné desky 150x80 cm, síla 5 cm, levně. 

Tel.: 776 340 421.

--------------

Prodám rodinný domek v Žalově po celkové rekonstrukci. 

NE RK! Tel.: 732 793 828.

--------------

Prodám rodinný dům na Praze-západ v Hostivicích 4+1 
2s pozemkem 715 m . Tel.: 603 705 944.

--------------
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Prodám: selskou jizbu – větší stůl – 4 židle – lavice – poličky 

2x – skříň – vše vyřezávané, 30 let stará, levně – nutno vidět. 

Kožená bunda pánská hnědá vel. XL, nová, 3.500,- nyní 600,-. 

Nový kabel na sekačku a jiné, 30m, levně. 6x skleničky na 

šampus, malované, borské sklo. Několik kusů malované 

keramiky do selské jizby. Nové montérky vel. 54, levně. 

Lednice s mrazákem, levně. Sedací soupravu, 2x křesla, 

nerozkládací, divan. Tel.: 776 340 421.

--------------

Prodám skládací dámské kolo, zahradní postřikovač mosazný, 

konev 12 l, knihu Bible svatá Starý a Nový zákon, vyd. r. 1882. 

Tel.: 728 527 211.

--------------

Prodám téměř novou dětskou tříkolku se zadním vodícím 

madlem (od 3 do 5 let). Pův. cena 4.000,- Kč, nyní 1.800,- Kč. 

Tel.: 733 123 657.

--------------

2Prodám v OV stavební pozemek 600 m  na stavbu chaty 
248 m  v dolní části Žalova, ulice V Chatách, základy + sklep, 

2studna, elektřina, septik. Cena: 1.650,-/m . Tel.: 736 674 553.

--------------

2Pronájem bytu 2+kk - 60 m  v Roztokách u Prahy v domě se 

čtyřmi bytovými jednotkami. Byt zařízen kuchyňskou linkou, 

koupelna s vanou, plovoucí podlahy, dlažba. K bytu náleží 

prostorný sklep. Zahrada k užívání nájemníků. Možnost 

sjednání parkovacího stání v garáži u domu či stání auta 

v zahradě. Nájem 9.800,- Kč měsíčně + poplatky. Pronájem 
2nebytového prostoru o výměře 60 m  se sociálním zařízením 

v tomtéž domě. Nájem 5.000,- Kč + poplatky. 

Tel.: 736 434 065.

--------------

2Pronajmeme dlouhodobě zařízený byt 3+kk 64m  v Roztokách 

v areálu Na Ostrohu (za pekárnou). Cena 13tis + 3tis. poplatky. 

Tel.: 602 145 719.

--------------

Pronajmu byt 1+kk v Solníkách s balkonem a sklepem 

(vybavení: kuch. linka vč. spotřebičů, lednička, vestavěné 

skříně, dvojlůžko, internet). Nájem 8.500,- Kč (včetně 

poplatků). Tel.: 608 336 917.

--------------

Pronajmu byt 2+1 s lodžií v Roztokách, Obránců míru 1517, 

částečně vybavený. Cena 10.000,- Kč vč. poplatků. Tel.: 736 

108 493.

--------------

Pronajmu byt v Roztokách 3+1 po částečné rekonstrukci, volný 

v zimě 2009. Tel.: 736 761 780.

--------------

Pronajmu garsoniéru v patře rodinného domu v Roztokách, 15 

minut busem od stanice metra Dejvická. Částečně zařízené, 

cena 6.000,- Kč a 1.800,- Kč poplatky. Volné od května. 

Tel.: 603 856 855, e-mail: pecnikovam@seznam.cz.

--------------

Pronajmu kompletně zařízený byt 2+1 pro 2 osoby v přízemí 

RD, k.ú. Roztoky – Žalov, samostatný vchod, předzahrádka. 

Tel.: 774 346 042.

--------------

2Pronajmu nebytové prostory vhodné na obchod a sklad 76 m  

v Žalově ul. Přemyslovská vedle domácích potřeb - bývalá 

prodejna Dary přírody. Tel.: 602 327 422.

--------------

Pronajmu pokoj v rodinném domu v Roztokách, 15 minut 

busem od stanice Dejvická, cena 3.800,- Kč a 700,- Kč 

poplatky. Volné ihned. Tel.: 603 856 855, e-mail: 

pecnikovam@seznam.cz.

--------------

Pronajmu vybavený byt 2+kk s terasou v rodinném domě v 

Roztokách. Tel.: 724 883 032.

--------------

Také vidíte tu katastrofální situaci se školkami v Roztokách? 

Sháním prostory pro otevření soukromé školky. Pomůžete? 

Poradíte? Nabídnete? Ke koupi či pronájmu. V případě 

neúspěchu nabízím hlídání, ale doma - od září. Celodenní 

hlídání (8h / den) za 7.900,- Kč. Bližší info na tel.: 604 627 868.

--------------

Technické služby města Roztoky nabízí k pronájmu nebytové 
2 2prostory o výměře 19,20 m  a 17,76 m  v budově TS, Lidická 

1642, Roztoky. V případě zájmu volejte: 220 912 059, 736 645 

695. E-mail: tsmroztoky@volny.cz

--------------

Vyměním družstevní byt 3+1 v Libčicích nad Vltavou sídliště 

Pod Saharou za menší byt v Roztokách. Tel.: 731 128 306.

--------------

Vyměním udržovaný dům se zahradou v Roztokách 3+1/balkon, 

2+1, podsklepený, garáž, za byt v Roztokách v novostavbě 3+1 

nebo kk/B,L,T, výtah, OV. Doplatek. Tel.: 737 409 386.

--------------

Za odvoz daruji lyžařské boty Botas č. 5, Dachstein (Botas) č. 6, 

vázání Marker M16 a komplet pánských lyží Olin (délka 170) 

vč. vázání Marker, hůlek a lyžařských bot Munari č. 8,5. Vše 

použité, ale v dobrém stavu. Tel.: 602 828 333.

--------------

Za rozumnou cenu koupíme pozemek v Roztokách, popř. na 
2Žalově. Výměra do 1000 m , platba v hotovosti. 

Tel.: 723 683 331.

--------------

Zednické práce: vyzdívání, betony, omítky, štuky, malování, 

dlaždičky, voda v umělé hmotě. B.O. Tel.: 728 175 336.



Foto: St. Marušák

Tiché údolí...
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