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Velikonoce

Velikonoce jsou svátky věřících i nevěřících, křesťanů 

i židů…Velikonoce jsou svátky všech. Velikonoce (jak samo jejich 

pojmenování určuje) jsou příběhem velikosti dějů na pozadí noci.

Už před třemi tisíci lety vyvedl z jedné noci Mojžíš Izraelity 

z egyptského područí, moře se rozestoupilo, a po jeho dně suchou 

nohou unikli svým pronásledovatelům…

Před dvěma tisíci lety, v jedné nedělní noci vstal z mrtvých Ježíš. 

Vzkříšení. Ta zvěst postupovala staletími, tak vzniklo křesťanství, 

jako náboženství dominantní…

Avšak již od dob pohanských je jarní rovnodennost, vítání jara, 

znovu probouzející se přírody, života, součástí všech kultur, etnik,

i náboženství… S nimi spojené zvyky (pomlázka, kraslice, pečení 

beránka, polévání, atd.) putují staletími…

Velikonoce patří všem. Je to příběh lidstva, příběh víry, příběh 

ukotvení jedince v samé podstatě lidství…

Ladislav Kantor

Co přináší Odraz č. 4 ?

Dubnový Odraz je tentokrát bez dominantního tématu, je pestrým 

kaleidoskopem aktuálních událostí.

A tak se znovu dočtete o městských poplatcích, konzultačním dnu 

sociálních služeb, vile Amálka, kulturních grantech na II. pololetí, 

požáru zařízení mysliveckého sdružení Hubertus, „vládnoucí“ 

roztocké koalici, atd.

Dvacáté výročí roztockých vinných sklepů vám připomeneme 

2. částí…

Nu a mne nenapadlo nic lepšího, než vás v článku „Jak jsem se 

dočet… “upozornit na nehorázný způsob zacházení s vašimi 

penězi… 

Kulturní nabídce tentokrát vévodí dvě nové výstavy Středočes-

kého muzea s nepochybně velmi atraktivním obsahem…

Tak hezké počtení, a užijte si jara…

Ladislav Kantor
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1876 - po maturitě

INFORMACE Z RADNICE

Informace z jednání rady města 

v březnu 2010

5.jednání RM dne 8.3.2010

RM za plné účasti všech radních za dvě a čtvrt hodiny schválila 

mimo jiné následující:

- Odložila rozhodnutí na vyhlášení konkursního řízení na 

ředitele MŠ Havlíčkova na další jednání, ke kterému 

požádala o účast ředitelky paní Kulhánkové.

- Souhlasila se snížením nájemného u některých 

nájemních bytů v Nádražní ulici č.p. 21 a 22 s tím, že 

s nájemníky bude uzavřena nová smlouva, jejíž text bude 

předložen ke schválení na příštím jednání RM.

- Vyjádřila stanovisko města ke stavebnímu řízení na 

„Dům volnočasových aktivit“ tak, že bude samostatné 

stavební povolení na objekt a samostatné stavební 

povolení na osazení fotovoltaických článků na střechu 

budovy.

- Schválila výplatu jednorázových finančních příspěvků 

podle doporučení sociální a zdravotní komise ze dne 

4.3.2010.  

- Schválila na návrh sociální a zdravotní komise umístění 

paní Marie Součkové do uvolněného bytu č. 25 v DPS.

- Neschválila na návrh sociální a zdravotní komise 

umístění paní Růženy Müllerové do uvolněného bytu 

č. 8 v DPS.

- Požádala komisi sociální a zdravotní o předložení 

aktuálního pořadníku zájemců o umístění do DPS 

a o předložení konkrétních kritérií pro jejich umístění na 

příští jednání RM.

- Schválila přijetí sponzorského daru pro ZŠ od firmy 

Papírnictví Cyrani.

6.jednání RM dne 22.3.2010

RM za účasti všech radních za dvě a půl hodiny schválila mimo jiné 

následující:

- Revokovala URM 37-5/10 takto: RM nesouhlasí se 

snížením nájemného v obecních bytech v Nádražní ulici 

čp. 21 a 22, a to z důvodu, že ani jeden z uvedených bytů 

nesplňuje ustanovení § 2 odst. e) f) zákona č. 107/2006 

Sb., v platném znění, pro definici pojmu bytu se 

sníženou kvalitou.

K tomuto bodu přítomní zástupci SPROMu vysvětlili 

radním, že uzavření nové nájemní smlouvy podle 

představ některých radních není reálné. Zároveň 

seznámili RM s příslušným zákonem, ze kterého plyne, že 

snížení nájemného v předmětných bytech v Nádražní 

ulici nesplňuje požadavky zákona pro definici bytu se 

sníženou kvalitou.

Jestliže totiž RM rozhodne „benevolentně“ o snížení 

nájemného v některých obecních bytech z důvodu, že byt 

patří do kategorie bytu se sníženou kvalitou, aniž by to 

bylo v souladu s definicí zákona (jen na základě 

doporučení zastupitelů, kteří neznají příslušný zákon, 

tedy doporučují něco jen na základě svých pocitů 

a snahy zalíbit se voličům), pak lze těžko nevyhovět 

dalším žádostem, kde je například obecní byt v 5.patře 

a v domě není výtah.

- Potvrdila jmenování paní Zdeny Kulhánkové ve funkci 

ředitelky MŠ Roztoky, Havlíčkova na dobu neurčitou s 

účinností od 1.9.2010.

K tomuto bodu přítomná paní ředitelka MŠ deklarovala 

vůli ve funkci setrvat na dobu neurčitou. Dosud jí jako 

ředitelce v důchodovém věku byla smlouva 

prodlužována vždy jen na jeden rok.

- Doporučila ZM schválit zřizovací listinu jednotky 

Sboru dobrovolných hasičů Roztoky.

- Doporučila ZM souhlasit se záměrem prodeje pozemku 

parc.č. 2739/34 o výměře 34 m2 v k.ú. Žalov za cenu dle 

směrnice města pro prodej pozemků dle kategorie 

4. Ostatní pozemky v ceně minimálně 600,- Kč/m2.  

- Doporučila ZM schválit Rozpočtový výhled města 

Roztoky na období 2010 - 2015 (pomocný nástroj 

střednědobého finančního plánování) zpracovaný podle 

ustanovení § 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 

předpisů.    

- Odložila rozhodnutí ve věci vybudování veřejného 

sportoviště pro míčové hry na části pozemku parc.č. 810 

v k.ú. Roztoky u Prahy a ukložila odboru ŽP MÚ 

předložit do příštího jednání RM kompletní vítěznou 

nabídku v celkové ceně 1.589.532,- Kč.  

- Schválila přidělení dotace ve výši 20.000,- Kč pro SK 

tenis Žalov v rámci přidělování grantů a dotací městem 

Roztoky.

- Seznámila se s kritérií pro přijetí žadatelů do DPS 

a s aktuálním pořadníkem žadatelů.  

- Vzala na vědomí čtyři varianty umístění nové 

kontejnerové mateřské školky v Roztokách a na základě 

předložených situací 1:1000 a 1:250, doporučila 

rozpracovat variantu umístění MŠ na pozemku parc.

č. 888, Braunerova ulice, Solníky.

Olga Vavřínová

Z deníku Městské policie Roztoky 

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti 

Městské policie Roztoky, a to za období od 26.2.10 až 25.3.10 : 

- dne 27.2.10 v rámci hlídkové činnosti kontrolována na Tyršově 

náměstí osoba, která u sebe neměla platný doklad totožnosti, 

provedeným šetřením zjištěno, že jde o osobu v pátrání – předána 

PČR

- téhož dne oznámeno pokousání malého dítěte psem v Třebízkého 

ulici – výjezd na místo, provedeno šetření, poučení zúčastněných 

osob, zajištěna prohlídka psa, věc kvalifikována a šetřena jako 

přestupek dle § 49/1 b) z.č. 200/90 Sb. 

- téhož dne oznámeno odcizení 7 ks střešních plech. tabulí, 50m 

prodlužovacího kabelu v ul. Na Vyhlídce, věc kvalifikována 

a šetřena jako přestupek proti majetku dle § 50/1 a) z.č. 200/90 Sb.
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- dne 1.3.10 oznámeno vloupání do zahradního domku v ulici 

Třešňovka – výjezd na místo, předáno PČR k jejich realizaci jako 

podezření z tr. činu 

- dne 3.3.10 oznámeno odcizené PHM z vozidla Škoda Felicia na 

parkovišti u nádraží v Roztokách – předáno PČR k realizaci jako 

podezření z tr. činu

- dne 5.3.10 oznámeno narušení občanského soužití mezi druhem

 a družkou v ulici Najdrova – výjezd na místo, vyřešeno domluvou, 

obě strany poučeny

- téhož dne oznámeno napadení na poště mezi zákazníky - výjezd 

na místo, na místě jen poškozený, provedeno šetření k podezřelé 

osobě, poškozený poučen, věc šetřena a kvalifikována jako 

přestupek proti občanskému soužití dle § 49 z.č. 200/90 Sb. 

- dne 7.3.10 oznámen volně pobíhající pes v Lidické ulici u Tesca – 

výjezd na místo, proveden odchyt tohoto psa,  pes umístěn do kotce 

OŽP bez závad, zjištěn majitel psa, věc Pk dle § 46/2 z.č. 200/90 

Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003, vyřešeno v blokovém 

řízení

- dne 8.3.10 oznámeno odcizení jízdního horského kola z garáže 

v ulici Třebízského – výjezd na místo, věc předána na místě PČR 

k realizaci jako podezření z tr. činu krádeže 

- dne 10.3.10 oznámen požár dřevěného objektu na střelnici 

Hubertus na Holém vrchu v k.o. Únětice – výjezd na místo, na 

místo hasiči, a PČR, která věc na místě převzala 

- dne 16.3.10 oznámeno odcizení 2 ks zpětných zrcátek z OA tov. 

zn. AUDI A6 v podzemních garáží bytového domu v ulici 

Jungmannova – výjezd na místo, předáno PČR k realizaci jako 

podezření z tr. činu krádeže 

- dne 17.3.10 oznámeno odcizení benzínu ze zaparkovaného OA 

Renault Megane na parkovišti u nádraží v Roztokách – předáno 

PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu krádeže 

- dne 19.3.10 oznámeno odcizení OA tov. zn. Favorit v ulici 

Braunerova – předáno PČR k realizaci jako podezření z tr. činu, 

vozidlo místním pátráním nalezeno na parkovišti v ul. Obránců 

míru 

- dne 21.3.10 oznámeno pokousání osoby psem v ulici Kroupka, 

poškozený poučen, zajištěno ošetření, zjištěn majitel psa, tento 

poučen o nutnosti veterinárního vyšetření psa, věc kvalifikována 

a šetřena jako přestupek 

- dne 23.3.10 v rámci bezpečnostní akce v součinnosti s PČR 

kontrolována a následně zajištěna jedna hledaná osoba, 

procházející pátráním po osobách, osobu si převzala PČR k jejich 

realizaci

- téhož dne oznámen nález věcí ve schránce v Zámečku 

v Roztokách – výjezd na místo, věci zajištěny, zjištěn majitel, 

tomuto předány, 

- téhož dne oznámeno, že z jednoho z bytů v DPS na náměstí 

5. května nevychází delší dobu obyvatel tohoto bytu a je uzamčen – 

výjezd na místo, provedeno otevření bytu, zjištěno že osoba je 

naživu, ale nemůže se hýbat, přivolána lékařská služba, osoba po 

ošetření převezena do nemocničního zařízení

- téhož oznámeno vloupání do vozidla Škoda Fabia – předáno PČR 

k realizaci jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním 

- téhož dne v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti zjištěno 

rušení nočního klidu větším počtem osob na Tyršově náměstí – na 

místě zjednána náprava, vyřešeno domluvou, jednalo se o hosty 

hotelu Academic

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na 

webových stránkách MP Roztoky a to na www.mproztoky.cz. 

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše 

uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo 

telefonicky na 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: info@mproztoky.cz. Děkujeme předem 

za spolupráci. 

Vevera Petr

vedoucí. str. MP Roztoky

Městská knihovna informuje

nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených pro městskou 

knihovnu v Roztokách v březnu 2010

Beletrie

Schaffer M.A. Spolek přátel krásné literatury 

a bramborových koláčů /příběh obyvatel 

ostrova Guerney za 2. sv. války/

Jessop  C. Mormonka /román je výpovědí ženy, která 

strávila část života v náboženské sektě/

Jelinek  E. Lačnost /společensko -kritický román na 

téma lidských slabostí. Autorka je 

nositelkou Nobelovy ceny za literaturu/

Khandra  Y. Kábulské vlaštovky /psychologický román 

ze současného Afghánistánu/

Detektivky

Christie  A. Muž v hnědém

Cornwell  P. Bez rizika

MacBain  E. Jako z lásky

Parker   R. Noční jestřáb

Patterson  J. Stopy v písku

Historické romány

Obermeier  S. Hra kurtizán /Hlavními postavami je papež 

Alexander IV.- Cesare Borgia a život plný 

intrik a rozmařilosti ve Vatikánu za jeho 

vlády/

Plaidy  J. Princ temnot /Anglie na konci 12. A zač. 

13. století za vlády Jana I. Bezzemka z rodu 

Plantangenetů/

Naučná-odborná-literatura faktu

Szczygiel  M.     Gottland/ Československo a Česko očima  

polského novináře je mozaikou událostí 

a osobností, které utvářely obraz, který 

čtenářům v této knize nabízí/

Poberová S. Intriky na českém trůnu 

pro děti

INFORMACE Z RADNICE
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Mac Combie  K. Dóóóst dobrej hepáč /dívčí román /

Winklerová Pohádky o zvířátkách /vtipné, bohatě 

ilustrované příběhy/

Bližší informace získáte na web. stránkách městské knihovny, kde 

si mohou registrovaní čtenáři knihy také rezervovat. 

Připomínáme- v sobotu 24.4. od  9.00 -12.00 hodin otevřeno

Knihohrátky s Radkou – interaktivní pořady pro děti

 úterý 27.4.2010 v 15.30 hodin -  Holčička a déšť- 

dramatizované čtení krátké pohádky s písničkami podle knížky 

M. Lukešové. Pořad je určen dětem 4-6 let.

úterý 11.5.2010 v 15.30 hodin – Prahou kráčí lev  aneb co možná 

nevíte, když Prahou chodíte na námět knihy A. Ježkové. Pořad je 

určen dětem 7-12 let.

A. Urxová

Váš rádce pro přirozené a rychlé 

domácí kompostování

Kompostování patří k nejstarším a nejpřirozenějším způsobům 

zlepšování vlastností půdy. Kompost výrazně přispívá k udržení 

zdravé půdy a k výživě rostlin. Za kompostování považujeme 

přeměnu optimální skladby biologicky rozložitelných surovin 

(organických zbytků) působením mikroorganismů za 

dostatečného přístupu vzduchu resp. vzdušného kyslíku. Zde je 

tedy několik rad k výrobě kompostu a jeho následného využití.

Co lze kompostovat:

Tráva, listí, plevel, zbytky z ovoce a zeleniny, slupky z citruso-

vých plodů, zbytky pečiva a obilnin, skořápky od vajec a ořechů, 

papírové kapesníky, ubrousky, kartonové obaly od vajec, papírové 

sáčky i jednotlivé listy novin, sedliny kávy (i s filtrem), čajové 

sáčky, piliny, jemné nebo nadrcené větve, popel ze dřeva, hnůj 

z chovu drobného zvířectva, např. slepičí a králičí trus.

Kde a jak založit kompost

Je důležité zvolit si pro založení kompostu vhodné místo a způsob 

založení. Zde Vám přinášíme několik rad:

- Jednoduché, levné, ale prostorově nejnáročnější je 

kompostování na kupě, kde materiál stačí upravit a navrstvit 

do požadovaného tvaru.

- Kompost lze také založit v ohrazených prostorech, které lze 

vyrobit či zakoupit. Materiálem je často dřevo, plast, pletivo, 

kov, kámen nebo beton.

- Velmi oblíbeným způsobem je kompostování v uzavřených 

kompostérech, které lze zakoupit v hobby marketech 

a zahradnictvích. Výhodou tohoto způsobu je kratší doba 

vytváření kompostu a ochrana obsahu před vysycháním 

i promočením, před ptáky i domácími zvířaty.

- Místo pro založení kompostu by mělo být vybráno 

v polostínu, protože kompost potřebuje sluneční teplo pro 

odpařování vody (čerstvé zbytky ovoce zeleniny obsahují 

více než 70 % vody).

- Cesta mezi Vaším domem či bytem a kompostérem by měla 

být co nejkratší.

- Je potřeba zajistit kontakt kompostu s půdou kvůli přístupu 

mikroorganismů. Kompost proto založte přímo na zemi, 

v žádném případě ne na betonovém či asfaltovém podkladu!

Jak kompostovat

Mezi faktory ovlivňující rychlost a správnost kompostování patří 

hlavně provzdušnění, vlhkost, velikost komponentů, teplota, pH 

a obsah živin (hlavně poměr uhlík:dusík). Jak tedy správně 

kompostovat:

- Zajistíme dostatečné provzdušnění — aeraci, a to 

pravidelným překládáním kompostu. Minimálně dvakrát 

ročně by se měl kompost přeložit, aby se spodní části dostaly 

na povrch a naopak. Z počátku se doporučuje překládat 

kompost častěji a to již první měsíc po založení kompostu.

- Smíšený kuchyňský a zahradní odpad většinou obsahuje 

60 až 70% vody, která se musí z velké části odpařit, 

v opačném případě dojde k pomalému odbourávání 

hnilobných látek a vzniku nepříjemného zápachu. Proto je 

důležité správné odvětrávání kompostu zajišťující optimální 

přívod vzduchu.

- Jeden druh odpadu by neměl v kompostu výrazně převažovat, 

kompostér plňte po vrstvách.

- K jednomu dílu zeleného odpadu přimíchejte půl dílu 

štěpkovaného dřevitého odpadu. Podíl dřevitého materiálu 

zajistí ideální přísun živin pro mikroorganismy, velmi 

žádoucí nakypření zeleného odpadu, a tím následně optimální 

přívod kyslíku. Mikroorganismy také potřebují správný 

poměr uhlíku a dusíku, tj. na jeden díl zeleného odpadu 

bohatého na dusík přijde půl dílu dřevitého materiálu 

s vysokým obsahem uhlíku (odřezané části stromů a keřů, 

štěpky, hobliny).

- Přikrytím svrchní vrstvy bioodpadu zeminou zabráníte 

zvýšenému výskytu obtížných much a nový odpad tak může 

být ihned „napaden“ žádoucími mikroorganismy.

- Optimální teplota pro proces degradace se pohybuje mezi 49 

a 60 °C. Pokud jsme ale kompost založili na polostinném 

místě, vkládáme do něj správné komponenty a pravidelně ho 

překládáme, udržuje si sám příznivou teplotu.

- Doporučená vlhkost kompostu se pohybuje mezi 40 a 60 %. 

Není ji potřeba nijak měřit. Pokud bude povrch kompostu 

suchý, jednoduše kompost zalijeme. Naopak kompost je 

příliš vlhký, pokud se po jeho stlačení v prohlubni vytvoří 

malé bazénky. Kompost by tedy neměl být vystaven přímému 

dešti.

Zralý kompost má tmavě hnědou barvu, je jemný a nepáchne. Má 

schopnost zadržovat vodu, provzdušňovat půdu a obohacovat jí 

o živiny. Kompost z otevřené kupy můžeme použít zhruba za půl 

roku. Opravdu vyzrálý kompost nám vznikne zhruba za rok od 

začátku kompostování. Naproti tomu v krytém kompostéru se 

kompost vytvoří přibližně za 3 měsíce.

V příštím čísle pokračování.

ŽP
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INFORMACE Z RADNICE

Místní poplatky

Vážené občanky, vážení občané,

máme tu nový rok 2010 a s tím opět přichází platby za místní 

poplatky (psi, odpady, pozemky pod garážemi a zahrádky). Stejně 

jako každý rok budou, během měsíce března, rozeslány složenky 

na zaplacení poplatků. Splatnost je do 30.4. Číslo bankovního 

spojení je 19 – 0388041369/0800, variabilní symbol je 

* číslodomuRRMMDD*. Poplatky je možné platit také v pokladně 

MÚ.

Co je dobré vědět:

Místní poplatek se platí již od následujícího měsíce po narození 

dítěte a přestává se platit měsíc po sedmdesátých pátých 

narozeninách občana/ky. Konec platby místního poplatku za 

odpady správce místních poplatků zjistí ze své evidence a složenku 

nepošle nebo pošle na alikvotní část poplatku. S narozenými 

občánky je to již složitější, a proto apeluji na rodiče, aby svá 

narozená dítka přihlašovali do evidence místních poplatků 

i správci místních poplatků. Neučiní-li tak, vystavují se postihu, 

kdy správce místního poplatku může, po zjištění, že dítě není 

přihlášené a neplatí místní poplatek za odpady, uložit pokutu a to 

opakovaně až do výše 2.000.000,-- Kč. Tato pokuta se může být 

uložena každému, kdo nedodržuje ustanovení místních vyhlášek: 

1) o místních poplatcích (č. 2/2007), 

2) o místních poplatcích za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

(č. 3/2007). 

Po nezaplacení místního poplatku včas a ve správné výši, může 

správce místních poplatků navýšit místní poplatek až na 

trojnásobek. Upozorňuji všechny občany, aby si zkontrolovali, zda 

mají zaplaceny místní poplatky za předchozí roky a v případě, že 

nemají, urychleně poplatky zaplatili. Tyto poplatky jsou příjmem 

města, tedy vás všech. „Pořádek dělá přátelé“ a potom nedochází 

k případům jako v Chomutově, kdy nastupuje svou práci exekutor. 

Je to zbytečné a pro dlužníka zatěžující, když existuje něco jako 

domluva, kdy dlužník může požádat o splátkový kalendář nebo 

úlevu či prominutí místního poplatku ze sociálních důvodů. Svou 

tíživou situaci však každý musí doložit. Správce místních poplatků 

není inkvizitor, ale člověk stejný jako vy všichni, se svými 

přednostmi i s chybami a musí jen plnit své pracovní povinnosti, 

které pro něho vyplývají z vyhlášek a zákonů. Stejně jako pro vás, 

obyvatele města Roztoky.

Výše uvedené vyhlášky a další dokumenty, potřebné k přihlášení 

se k místním poplatkům včetně sloučení všech rodinných 

příslušníků či spolubydlících na jednu složenku, naleznete na 

www.roztoky.cz. 

Přihlášky nebo jiné dokumenty můžete doručit do MÚ osobně, 

poštou nebo e-mailem (mu@roztoky.cz, postolkova@roztoky.cz).

* RR(rokrok např. 56) MM(měsícměsíc např. 05) DD(denden 

např. 08)*

Děkuji za pozornost a váš čas, který jste věnovali tomuto článku.

Poštolková Zdeňka

Finanční odbor MÚ Roztoky

Město Roztoky, Městský úřad Roztoky

Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky

Tajemník Městského úřadu Roztoky vyhlašuje výběrové řízení 

na obsazení jednoho pracovního místa odboru správy a rozvoje 

města

samostatný odborný referent 

(majetková správa) 

Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: město Roztoky 

Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická 

osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je 

cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 

let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací 

jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností.

Další požadavky stanovené MÚ Roztoky pro uchazeče:

min. SŠ vzdělání ekonomického nebo technického zaměření, 

orientace v oblasti rozpočtového účetnictví, uživatelská znalost 

práce s PC a orientace na internetu, komunikativnost, schopnost 

samostatné práce, odolnost vůči stresu.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození 

uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu 

uchazeče, číslo občanského průkazu uchazeče (nebo číslo 

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

název příslušné funkce, o kterou se uchazeč uchází, datum 

a podpis uchazeče.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zaměstnání 

a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních 

činností, výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce 

(u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující 

bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad 

domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným 

prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém 

vzdělání.

Platové zařazení: do platové třídy 8., která podle § 123 odst. 2 

zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, odpovídá 

vykonávanému druhu práce (platový stupeň podle délky 

započitatelné praxe).

Lhůty pro podání přihlášky:

Přihlášky musí být doručeny do podatelny nebo na uvedenou 

adresu nejpozději do 16.4.2010.

Způsob podání přihlášky:

V obálce označené: „VŘ – samostatný odborný referent 

(majetková správa) – neotvírat“, osobně v podatelně MÚ 

Roztoky, písemně na adresu: Městský úřad Roztoky, Nám. 

5. května 2, 252 63 Roztoky.

V. Schulz
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INFORMACE Z RADNICE, INZERCE

Konzultační den

Správní odbor Městského úřadu v Roztokách – oddělení sociálních 

věcí, oznamuje všem občanům města Roztok /i okolí/, že v pondělí 

dne 3. května 2010 bude opět  přítomna ve velké zasedací 

místnosti v budově MÚ Roztoky vedoucí oddělení důchodů 

OSSZ Praha západ paní Michaela Průšová, která je připravena 

odpovědět na dotazy týkající se problematiky důchodů - změny 

v důchodovém pojištění od 1.1.2010 

Konzultační den se bude konat od 8.00 do 12.00 hodin. 

Srdečně zveme všechny roztocké občany, kteří chtějí 

prokonzultovat své problémy související s důchodovým 

pojištěním.

M. Kalinová

Oddělení sociálních věcí 

Město Roztoky, Československá obec legionářská
 a Český svaz bojovníků za svobodu

pořádají tradiční pietní vzpomínku 
na Transport smrti

u památníku na Levém Hradci
v úterý 27. dubna 2010 v 10 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
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CO SE DĚJE VE MĚSTĚ

Co se ve městě děje

Uzavírka příjezdové komunikace do města

Od 1. do 30. června bude uzavřena silnice II/242 do Roztok 

z důvodu napojování přeložky na tuto komunikaci před 

železničním přejezdem. Objížďka pro osobní automobily 

a autobusy bude přes Únětice, pro nákladní dopravu přes Velké 

Přílepy. O trase autobusu č.340 v Roztokách, zejména o možnosti 

jeho otáčení budeme s KÚ a ROPIDem jednat. Autobus č.350 po 

dobu výluky nebude do Roztok zajíždět.

Toto nepříjemnost nám vynahradí skutečnost, že přeložka bude 

v červenci otevřena.

Bude pošta na náměstí?

Zatím to vypadá, že ano a jestliže vše dopadne podle plánu, 

můžeme očekávat, že se tak stane někdy o prázdninách. V současné 

době probíhají jednání mezi Trigemou a poštou ohledně vnitřních 

stavebních úprav prostoru v sektoru B na Tyršově náměstí, kde by 

pošta měla být. 

VTP zkušebna motorů a změna územního plánu

Dne 17. 3. proběhla na MÚ veřejná diskuze na toto téma. Občané, 

kteří bydlí v okolí místa budoucí výstavby VTP, dali jasně najevo 

svojí nespokojenost s funkcí budovy VTP – zkušebna motorů. 

Nepřesvědčila je příliš ani skutečnost, že krajským úřadem vydané 

rozhodnutí ve zjišťovacím řízení prokázalo, že zkušebna motorů 

bude splňovat zákonem dané limity hluku a emisí. 

Možná, že zapůsobila následující obecná úvaha: Trigema 

i s případně získanou dotací z EU vloží do realizace VTP stovky 

milionů Kč. Je opravdu tak naivní, aby při správních řízeních 

„podváděla“ a riskovala, že zkušební provoz onen „podvod“ 

odhalí, takže ve finále celý VTP se zkušebnou motorů nebude 

možné provozovat? Město se zavázalo, že bude aktivně 

spolupůsobit při zkušebním provozu VTP a zveřejňovat výsledky 

měření hluku a emisí.

Závažnější skutečností je, že nemovitosti v Borkovského ulici 

sousedící s pozemky VTP jsou postaveny v rozporu s územním 

plánem města v zóně nerušící výroby a služeb, kde podle 

prováděcí vyhlášky k ÚPn rodinné domy opravdu nemají co dělat.

Majitelé těchto nemovitostí zcela oprávněně žádají, aby město 

přistoupilo ke změně územního plánu, aby se toto „pochybení“ 

napravilo. 

Ukázalo se, že v rozporu s ÚPn města je postavena nejen část 

lokality Na Panenské I, ale i ty 3 bytové domy nad benzínovou 

pumpou!

Nechápu, jak mohlo město se svými odbornými komisemi 

a odborem, který má tuto činnost v popisu práce, vydat souhlasná 

stanoviska k záměrům těchto zástaveb a následně k územním 

rozhodnutím. Tomu, že územní rozhodnutí vydána byla, už 

nerozumím asi nejen já .

Dostavba ZŠ Roztoky

Na stejném veřejném jednání ve středu 17.3. byla prezentována 

dokončená studie dostavby ZŠ Roztoky, tedy bez auly a bez 

podzemního parkoviště (logicky, když není aula, není nutné tolik 

parkovacích stání). 

Prezentace byla cílena na možnosti etapizace výstavby, které by 

zohledňovaly finanční možnosti města při postupné dostavbě 

školy a vazby jednotlivých etap na omezení provozu ZŠ. 

Podle objemových ukazatelů (tedy cena za 1 m3 obestavěného 

prostoru) se cena kompletní dostavby snížila o cca 80 mil. Kč na 

zhruba 200 mil. Kč. 

Co je však důležité, je to, že rozsah 1. etapy, která sebou nese 

zásadní rekonstrukci přízemí ZŠ a dostavbu 4 kmenových tříd, je 

odhadnuta v představitelné výši cca 60 mil.Kč. 

K tomu, abychom se mohli zabývat reálným financováním 

a žádostí o dotaci alespoň pro 1.etapu dostavby ZŠ, je třeba získat 

stavební povolení. 

Mezi studií, kterou máme a stavebním povolením, které 

potřebujeme, je ještě třeba změny územního rozhodnutí. Chybí 

nám tedy projektová dokumentace pro změnu územního 

rozhodnutí a projektová dokumentace ke stavebnímu povolení, bez 

toho to nepůjde. Uvidíme, jak se k této situaci postaví zastupitelé 

města na svém jednání dne 31.3.

Skutečností je, že od září 2010 bude ZŠ Roztoky otvírat 4 první 

třídy, kam je k datu, kdy píši tento text, přihlášeno 85 dětí.

Studie dostavby ZŠ Roztoky je k dispozici na webu města.

Olga Vavřínová

Vinné sklepy Roztoky – 20 let na trhu 
(2. část)

V minulém čísle jsme naše vyprávění o historii firmy ukončili 

zmínkou o celonárodní výstavě vín v roce 1992, které předcházela 

obnova a budování sklepa a úpravy jeho okolí. Na této výstavě měl 

velký podíl historik pan Jiří Bajer, který ve své práci zmapoval 

vývoj vinařství v Roztokách od 10. století po současnost.

Je třeba také ještě zmínit některé roztocké rodáky, kteří se 

vlastníma rukama a nemalou měrou o obnovu vinařství 

v Roztokách zasloužili, a to hlavně Pastyříkovi a Hejlovi.

3. doba expanze

V roce 1992 již výroba vína běžela naplno a vína se začala lahvovat 

a dodávat do samoobsluh v Praze. Lahvovala se v garážích majitele 

a jeho sestry v Palackého ulici, veškeré práce probíhaly ručně 

včetně lepení etiket. Zpočátku byly problémy hlavně s krátkou 

životností nalahvovaných vín vzhledem k nízkému obsahu síry, ale 

chybami se učíme. Ročně se nalahvovalo 40 – 50 tisíc lahví, což 

může vzhledem k dnešní výrobě 1,5 milionu lahví za rok působit 

úsměvně, ale zkuste za odpoledne ručně nalahvovat, zašpuntovat 

a etiketovat 40 bas.

Největší odbyt byl ale stále v kategorii vín sudových, především do 

kočárkáren a vináren, a začalo být jasné, že kapacita sklepa 

v Tichém údolí poptávce nepostačuje a vína bylo nutné začít 

nakupovat od velkých družstev v okolí Bořetic a začít hledat větší 

sklep.

Po přijetí zákona o půdě se rozpadlo JZD Velké Pavlovice na tři 

družstva dle sdružených obcí – Pavlovice, které měly malý sklep, 

ale hodně vinohradů, Němčičky s přiměřeným poměrem 

vinohradů a sklepního hospodářství a Bořetice, které družstevní 

vinohrady neměly, ale měly velký sklep, který nabídly k pronájmu. 

Od roku 1993 se celá výroba včetně lahvování přesunula pod 

vedením sklepmistra ing. Vojmíra Hořejšího tam.
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Sklep v Tichém údolí sloužil hlavně ke skladování vína a jeho 

expedici v sudovém stavu. Byla zprovozněna malá kuchyň, 

zbudována pergola a začal provoz vinárny. V ní se odehrála 

nejedna svatba, nejedny kulatiny, oslavy promocí, ale i smuteční 

hostiny. Sklep si oblíbila řada známých politiků a umělců, byl zde 

třeba Jára Kohout, Pavel Bobek či Viktor Sodoma. Dodnes trvá 

tradice pečení selat na rožni a skvělých kuřat na víně založená 

panem Leopoldem Hejlem ml.

4. Marketing

Měli jsme tedy vína, lahve a trh, který jsme potřebovali zaujmout 

a na kterém si nacházela cestu hlavně vína známková. Tak 

vznikly naše první ochranné známky pro vína - Roztocké 

zámecké, Roztocký květ a dodnes velmi úspěšná (a gigantem 

Henkel neúspěšně napadnutá) Býčí krev. Následovaly Moravský 

hrozen a Staré bořetické, které již zanikly a po nich hity Szilvio, 

Csardas a Révový hrozen pro vína v PET lahvích, dále 

(nejen)valentinské víno Miluji Tě a stálice trhu – výběrová řada 

Archivní sklep.

Jako tvůrce etiket jsme záměrně neoslovovali profesionální 

firmy, ale dali jsme šanci amatérským výtvarníkům (pan Jan 

Pastyřík st. – Rondo) a našim kolegům (V. Hořejší – řada 

Archivní sklep). Současný design řady moravských jakostních 

a přívlastkových vín Ludwig včetně samotného loga je dílem 

syna majitele, pana Radka Šlancara a je naší nejúspěšnější řadou 

v historii. 

Dvacet let je historicky velmi krátké období, ale v životě firmy je 

to pořádný kus cesty. Od prodeje přes ulici jsme se dostali téměř 

do všech řetězců, nezávislých velkoobchodů a špičkových 

restaurací. Vína jsme dodávali i do Brna při loňské návštěvě 

Svatého otce, na zasedání NATO v roce 2005 a patříme do týmu 

pořádajícího cyklus koncertů Václav Hudeček a jeho hosté.

Oceněním dlouholeté vinařské práce ing. Ludvíka Šlancara je 

především jeho jmenování soudním znalcem v oboru vinařství 

a také  jeho přijetí do Evropského řádu rytířů vína  (ordo 

Equestris Vini Europae) se sídlem v Eisenstadtu a jeho povýšení 

do hodnosti Iudex de vino a ustanovení komturem Komturátu 

Morava.

Liana Hrabálková

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ
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Rekondiční pobyty 

pro členy ZO SPCCH

Okresní výbor Svazu postižených civilizačními chorobami pořádá 

každoročně pro členy základních organizací rekondiční pobyty 

(rekondice) se státní dotací. Rekondice jsou zaměřeny na 

onemocnění kardiovaskulárního systému (KAR), na diabetiky 

(DIA) 

a onemocnění vertebrogenního systému a tělesná postižení např. 

kloubů (VER a TP).

Rekondice bývají zpravidla 10-ti denní. Organizuje a vede je 

vedoucí rekondice, je na nich přítomen lékař a odborná cvičitelka. 

Doprava tam a zpět je většinou zajištěna autobusem. Přihlásit se na 

ni může každý člen organizace s odpovídající diagnózou. Musí 

splnit určité náležitosti, které jsou podmínkou účasti (lékařské 

potvrzení o diagnoze, zaplacení pobytu předem, vlastní doprava na 

místo společného odjezdu a pod.). 

Každý člen může ročně vyčerpat 21 dní státem dotované 

rekondice. Pokud tento limit překročí, může se účastnit další 

rekondice za plnou cenu. 

Přihlašuje se telefonicky u vedoucích rekondic. Ti poskytnou 

formulář pro lékaře, vybírají poplatek a určí způsob, místo a dobu 

dopravy na rekondici. Místo pro vyřizování těchto náležitostí je 

Wuchterlova ul. 11, Praha 6 (ulice nad poštou v Dejvicích). Termín 

vydávání formulářů a placení stanoví vedoucí rekondice. Tyto 

termíny nám do Roztok nahlašují a my je publikujeme. Pokud se 

zájemci o rekondici domluví, může tyto věci vyřídit pro všechny 

jeden z nich.

Cena dotované rekondice se pohybuje okolo 3300,-Kč.

Plánované termíny pro r. 2010:

KAR : 13.- 23. 6. Stráž pod Ralskem, pro 30 osob

Vedoucí Bohumila Fišerová, tel. 728 365 872

DIA : 11.- 21. 9. Chlum u Třeboně, pro 30 osob

Vedoucí Jaroslava Myšková, tel. 224 933 072 nebo 606 361 447

VER + TP : 24. 5. - 4. 6. Stráž pod Ralskem, hotel Diamo, pro 

25 osob

29. 8 - 9. 9. Stráž pod Ralskem, hotel Diamo, pro 25 osob

Vedoucí Květa Brtníková, tel. 605 117 328

Bude také cvičení v bazénu

Dále uvádím zájezdy s paní Jaroslavou Česákovou, které se těší 

značné oblibě. Jsou zaměřeny na TP. 

Plánované termíny pro rok 2010 :

Janské Lázně, 7.8. – 14.8., ubytování, plná penze, denně bazén, 

masáž, ubyt. se soc. zařízením

3 700Kč, se soc. zař. na chodbě 3200Kč

Lázně Kostelec u Zlína, od června do konce září, pro skupinu na

7 dní za 4918Kč. V ceně ubytování, polopenze (ráno švédské 

stoly), procedury, bazén.

Dále pořádá zájezdy do Francie, na Slovensko a Zakarpatskou 

Ukrajinu. 

Bližší informace poskytne pí. Česáková na tel. 220 930 113 nebo 

603 505 124

Marie Nadrchalová

Vandal utočí 

Neznámý vandal opět utočí. Na sklonku loňského roku se skupina 

neznámých vandalu bujaře loučila s odcházejícím rokem. Po 

veselé oslavě se jim znelíbilo myslivecké zařízení, které v zápětí 

poničili. Rozbité lahve, vypáčené zámky, zničené příslušenství 

a jiné ukázky řádění se nedali přehlédnout. Neuplynulo ani pul 

roku a řadění je zde znovu. Tentokrát ve formě žhářství. Po velkém 

požáru 11.3.2010 kde muselo zasahovat několik hasičských 

zborů, nám zůstali jen oči pro pláč. V myslivecké chatě shořelo 

vybavení na naše brigády ale hlavně spoustu atrakcí na nastávající 

dětský den ( kladiny, sítě, stany, sportovní náčiní a spoustu dalších 

pomůcek na soutěžení). Díky tomuto zbabělému činu musíme 

zakoupit nové pomůcky a postavit nová zařízeni znovu, abychom 

dětský den mohli uskutečnit. Prosím zamyslete se nad svými činy 

a neničte práci jiných. Tímto bych zároveň chtěla poděkovat všem 

hasičům, myslivcům a jejich kamarádům, za pomoc při hašení 

požáru .

L.Laštovková 

Zájezdy ZO SPCCH  v Roztokách 

v roce 2010

Datum Místo, den prodeje, předpokládaná cena

14. 4. 2010   Příbram - stříbrné doly

6. 4. 2010 150,-

12. 5. 2010 Adršpach - skály, Broumov klášter  

4. 5. 2010 220,-    

16. 6.  2010 Lednice zámek a park

8. 6. 2010 300,-   

14. 7. 2010 Dvůr Králové-ZOO

29 .6. 2010 180,-

11.8  2010 Cheb - Frant.lázně a Kynžvart zámek

3. 8. 2010 220,-

 25.9. 2010 Sezimovo Ústí vila E. Beneše –Tábor

14. 9. 2010 180,-

13. 10. 2010 Nelahozeves zámek, Libochovice zámek 

5.10. 2010 150,-

       POLSKO                                 

5. 5.  2010 Kudova Zdroj - tržnice

27. 4 .2010 250,-

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ
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6.10.  2010

30. 9.  2010 250,- 

1. 12. 2010 Velké Přílepy - Špejchar Mikulášská besídka  

30. 11. 2010

Zájezdy lze objednat telefonicky na čísle 732 217 507 u paní 

Pařízkové. Prodej v Klubovně důchodců v určený den od 14 hod. 

do 16. hod. Poté budou místa obsazena náhradníky. Při volných 

místech je možno obsadit je i nečleny s příplatkem Kč 30,-

J. Pařízková

UPOZORNĚNÍ 

Dne 23. 3. po členské schůzi SPCCH ve školní jídelně byla 

nalezena zlatá náušnice. K vyzvednutí je ve školní jídelní u pí. 

Valentové do 14 hodin po předložení zbývajícího kusu do páru.

TOP 09 je už i v Roztokách

V úterý 23. března 2010 večer se uskutečnila ustavující schůze 

Místní organizace TOP 09 Roztoky. Předsedou MO byl v tajné 

volbě jednomyslně zvolen Jan Jakob. „Podpory členů si velmi 

vážím, ale vnímám ji především jako odpovědnost nejenom vůči 

TOP 09, ale také vůči všem obyvatelům Roztok,“ uvedl Jan Jakob. 

Místopředsedou MO TOP 09 Roztoky byl zvolen Josef Mudra.

Členové TOP 09 se na této schůzi zabývali i roztockou komunální 

politikou a přípravou na podzimní volby do místního 

zastupitelstva. Místní organizace TOP 09 Roztoky konstatovala, 

že situace v Roztokách a zejména na zdejší radnici je dlouhodobě 

zanedbaná (nedostatečná občanská vybavenost vzhledem 

k nárůstu počtu obyvatel, špatná dopravní infrastruktura, 

neodpovídající kapacity školních zařízení vzhledem 

k demografickému vývoji apod.) a že ve významných funkcích na 

roztocké radnici se střídají buď neustále stejné tváře, a nebo lidé, 

kteří tento dlouhodobý trend nedokázali významně změnit, natož 

přispět k prosperitě našeho města. „Na základě těchto skutečností 

se roztocká místní organizace usnesla na tom, že dá na kandidátní 

listině pro podzimní volby do místního zastupitelstva prostor 

výhradně novým tvářím, které nejsou propojeny s dosavadní 

roztockou komunální politikou,“ upřesnil Jan Jakob. „Našim 

cílem je, aby se do roztockého zastupitelstva dostali noví lidé, 

kteří nepochybně přinesou nový vítr spolu s vůlí na tolik potřebné 

změny,“ dodal Jan Jakob.

Místní organizace TOP 09 má v současnosti 8 členů a několik 

zájemců o členství. Budete-li mít zájem na cokoliv se zeptat, 

kontaktujte předsedu MO TOP 09 Roztoky prostřednictvím 

emailu jan.jakob@top09.cz.

Josef Mudra

místopředseda MO TOP 09 Roztoky

MDŽ v Roztokách

A opět tady byl 8. březen. V sobotu 6. března 2010 uspořádala OR 

KSČM v Roztokách, tak jako každý rok, oslavy Mezinárodního 

dne žen. Letos tomu bylo právě 100 let, kdy se MDŽ, svátek 

uznaný i OSN, začal slavit v Evropě. 

Každým rokem - a nejen v Roztokách – se schází stále více žen, 

aby společně oslavily MDŽ. Zasedací místnost Městského úřadu 

Kudova Zdroj - tržnice v Roztokách, kde se oslava konala, byla zcela zaplněna. 

Zastoupeny byly i ženy z Úholiček a blízkého okolí. Oslav se 

zúčastnila ve druhé polovině též poslankyně parlamentu za 

KSČM Jiřina Fialová.

Toto přátelské setkání zahájil svým krátkým vystoupením 

Stanislav Peleška. K příjemné atmosféře oslavy přispěli nemalou 

měrou muzikanti Míla Špaček a Miloslava Razáková, obsluhy 

přítomných se ochotně ujali M. Zámecká a J. Zámecký, A. Blažek, 

M. Krajdl, F. Štěpánek a pěkné fotky pořídil B. Petrech. Ani ženy 

však nezůstaly stranou a přispěly vydatně ke zdaru této akce. 

Upřímné poděkování patří ženám, které přispěly svými vlastními 

kulinářskými výrobky: J. Blažkové, E. Karasové, M. Hyské 

a H. Petrechové, která rovněž připravila pro všechny ženy velmi 

pěkné květiny.

Téměř čtyři hodiny jsme se všichni velmi dobře bavili a shodli na 

tom, že se příští rok opět sejdeme. Když jsme se rozcházeli, řada 

hostů projevila přání, kdyby se takováto setkání mohla uskutečnit 

vícekrát do roka. 

A za rok bude opět 8. březen.  Již teď jste všichni srdečně zváni !

Za OR KSČM

Dagmar Truxová

Velikonoční posezení

Vážení přátelé,

Posílám fotografii z velikonočního posezení v klubovně 

důchodců, abyste viděli, že i roztočtí senioři se umí bavit. Poseděli 

jsme při malém občerstvení, které jsme si sami připravili a došlo

 i na písničky. Zveme Vás všechny mezi nás, protože se žádný 

nesmí cítit sám a opuštěný. Přijďte si popovídat o svých radostech 

a strastech. Klubovna je otevřena každé úterý a čtvrtek od 14:00 – 

16:0 hod. Za pouhé 3,- Kč si můžete vypít i šálek dobré kávy.

Helena Faltová

Křesťanská kavárna opět pravidelně

Každý čtvrtek bude opět otevřena křesťanská kavárna v Husově 

sboru k přátelskému posezení u kávy a čaje, s povídáním o životě, 

o všem co nás trápí, poslechem hudby atd., vždy od 15-17hod. 

Každý první čtvrtek v měsíci zpívání s harmonikou.

H. Kantorová

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ
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Středověké rytířské divadlo 

v Roztokách

Ve dnech 20.4-21.4 2010 se uskuteční v Roztokách na travnaté 

ploše na náměstí 5. května před MÚ Středověké rytířské divadlo 

na koních v podání skupiny Traken. V divadelním představení se 

mohou návštěvníci těšit na velkolepá klání urozených rytířů, 

souboje muže proti muži, jezdeckou dovednost, spousty 

kaskaderských kousků a nezvyklé podívané. To vše je 

zakomponováno do příběhu o zlém rytíři, jeho přihlouplém 

bratranci a neohrožené princezně, která se jako jediná, dokáže 

těmto dvěma zlotřelcům postavit. Po oba dva dny našeho hostování 

v Roztokách bude představení začínat v 15 hodin. Záštitu nad 

Středověkým divadlem a celou akcí si převzala starostka města 

Ing. arch. Olga Vavřínová.

Petr Novák 

Autobusy na Vrška a do Ticháče?

Nebudu souhlasit se zavedením autobusů na Solníky, pokud 

nepojedou i na Vrška a do Ticháče!“ řekl mi nedávno jeden 

délesloužící zastupitel. Budiž mu jeho slova přičtena ke cti, protože 

sám bydlí někde úplně jinde. A jak jste jistě pochopili, nebydlí na 

Solníkách. Mimo chválihodné snahy hájit své staré voliče z něj 

hovoří i neznalost. Podívejme se objektivně, jak to s dopravní 

obslužností v Roztokách vypadá.

Pohled na mapu nás přesvědčí, že nejdál to na nejbližší zastávku 

MHD nemají na Vrškách. Mimo konce Tichého údolí jsou to 

obyvatelé ulic Třebízského a Žirovnického, kteří to mají na 

nejbližší zastávku stejně daleko jako Solníky. Stačí pak pěší 

procházka těmito lokalitami a i laikovi je jasné, že na Vrškách a na 

sevorovýchodním okraji našeho města autobus neprojede. A pokud 

ano, tak se nevyhne či neotočí. 

Jiná je situace v Tichém údolí. Tady by autobus jezdit mohl. 

A krajský úřad o tom dokonce uvažoval. Chtělo by to ale jediné. 

Aby místní obyvatelé parkovali na svém pozemku. Když jim ale 

tuto myšlenku při projednávání regulačního plánu této oblasti, ve 

zcela jiné souvislosti, zpracovatel plánu naznačoval, se zlou 

se potázal. Návštěva této akce mne přesvědčila o tom, že navrhovat 

v této lokalitě jakoukoli změnu bez předchozího souhlasu některých 

zdejších obyvatel se rovná politické sebevraždě.

A teď se na problematiku MHD podívejme ekonomicky. Každý 

kilometr ujetý navíc představuje dnes náklady 35,-Kč na jeden spoj. 

Vynásobme to počtem spojů a dní v roce a máme částku, o kterou by 

se zvýšila platba města a kraje za dopravní obslužnost. A pak si 

zkusme odhadnout, kolik lidí se díky přiblížení MHD k bydlišti 

rozhodne pro autobus místo auta a náklady na dopravní obslužnost 

tak částečně sníží o částku, kterou zaplatí za jízdné.

Vedení jedné z linek v trase Masarykova - Obránců míru se 

zastávkou na křížení těchto ulic dává naději, že část zde bydlících 

nechá své auto doma. Zdůrazňuji, že se nejedná o zavedení 

autobusu na Solníky, ale přiblížení autobusu Solníkům. Užitek by 

ze zde umístěné zastávky měli zejména obyvatelé paneláků na 

konci Masarykovy ulice. Domnívám se, že by zde nastupovalo víc 

cestujících, než na Tyršáku. Vybudování zastávky u Tesca by pak 

vytvořilo předpoklady pro posunutí zastávky „U rybníčku“ opravdu 

k rybníčku, či ještě dále, což by zlepšilo dopravní obslužnost Vršků. 

Tady dokonce bez jakéhokoli finančního navýšení za provoz. 

Zastávka u Tesca by pak přinesla zejména zekonomičtění provozu 

autobusů jezdících mimo špičku. Tohle vše jsme tu ale s Michalem 

Přikrylem již několikrát otiskli a vážnější zájemce o tuto 

problematiku tedy znovu odkazuji na naši studii, která „visí“ na 

stránkách Strany zelených: http://www.szroztoky.cz/ 

index.php?text=57-zverejneni-dopravni-studie-prevzato

Ať se totiž na tuto problematiku díváme z kterékoli strany, ať se ji 

snažíme uchopit jakkoli, vždy nám dříve či později vyjde, že 

řešením hromadné dopravy v našem městě je zavedení 

velkokapacitní kolejové dopravy do horních Rozkok. Ta by 

umožnila, aby nám po městě jezdily mikrobusy spojující v různých 

trasách nádraží a tramvaj. A v případě souhlasu místních obyvatel, 

by mohly zajíždět i do Tichého údolí. To je ale hudba relativně 

daleké budoucnosti. 

Proč by se ale do té doby nemohla alespoň částečně zlepšit doprava 

tam, kde to je technicky možné a kde je předpoklad většího počtu 

nastupujících, mi fakt není jasné.

Vít Calta

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ



14

Jak jsem se „ dočet“…(aneb o alergii)

Jak jsem se dočetl ve shrnující zprávě ČTK z minulého týdne „nové 

výzkumy a oficiální materiály z Británie, Bruselu a USA ukazují, že 

biopaliva způsobují životnímu prostředí zřejmě větší škody než 

benzin a nafta“. Jak píše The Times, studie zadaná britskou vládou 

uvádí, že“ používání ropných paliv v automobilech je pro přírodu 

a klima lepší než produkce paliv ze zemědělských plodin jako 

palmového nebo řepkového oleje. Vysoké cíle Evropské unie a ještě 

vyšší cílová úroveň Británie pro podíl biopaliv v pohonných 

hmotách povedou podle studie k likvidaci milionů hektarů lesů 

a jejich přeměně na plantáže“.

 To mě trochu vylekalo, zvláště když jsem se dále dozvěděl, 

že“…využívání palmového oleje zvýší emise oxidu uhličitého o 31 

procent, protože při přeměně lesů na zemědělskou půdu se tento 

skleníkový plyn uvolňuje z likvidovaných stromů do ovzduší….. 

Standard  neplní ani řepka olejná, hlavní surovina pěstovaná 

na biopaliva v Evropě“. (Evropská komise v důsledku těchto 

„skutečností“prý připravuje změnu svých cílů, plánující zvýšení 

poměru bio složky v pohonných hmotách). To je jistě roztomilé, 

nicméně miliardové dotace na tyto experimenty tečou vesele 

dál…OPRAVDU HEZKÉ VYHLÍDKY!

Ačkoliv jsem se to „jen“ dočet, a čerta starýho vím, zda je to 

pravda, nebo jen další žvást, jsem tomu rád. 

(Ve svém brožovaném životě už jsem totiž četl lecjaké voloviny: 

Stalin-největší mírotvůrce v dějinách lidstva…Do roku 1980 

předeženeme USA (N. S .Chruščov)… Mandelinka bramborová 

–zákeřná zbraň imperialismu…Rozdrtíme západoněmecký 

Bundeshwer…V roce 2000 bude marka za tři koruny (Walter 

Komárek)…Od roku 2006 bude daňové přiznání na jediném listu 

papíru, včetně sociálního a zdravotního pojištění (ODS)…Snížíme 

platy ústavních činitelů (Poslanecká sněmovna 1998-

2010)…Sovětský svaz-mírová hráz…atd. )

Když totiž před třemi lety oseli okolní polnosti řepkou od 

Dubečnice až po obzor, zažlutilo se nám před očima. Osypal jsem 

se jak v dětství, děsil se- jako laik -spalničkami a zarděnkami, až 

lékař už od dveří s úsměvem pravil: pojďte dál, už vás tady 

bylo…Alergie:to je to slovo. Je nepříjemnější než zlomená ruka, 

a v té chvíli zrovna nemáte chuť přemýšlet o tehdy traktovaném 

„pokroku“, který pomůže v řešení ropné krize…

Když už jsme u toho:, ,Evropská komise v kritériích pro 

udržitelnost biopaliv například stanovila, že jejich produkce nemá 

vytlačovat produkci potravin. Jak ale ukazují změny využití 

krajiny, problémem je, že produkce surovin pro biopaliva soutěží 

o půdu s pěstováním potravin bez ohledu na to, kde se pěstují, což 

platí i pro biopaliva takzvané druhé generace z nepotravinářských 

surovin. Nové nároky na půdu nutí farmáře expandovat do nových 

oblastí, což často znamená kácet lesy a deštné pralesy nebo 

vysušovat mokřiny. To uvolňuje do ovzduší ohromné množství 

emisí a ruší jakýkoli teoretický přínos biopaliv.

Cíle pro biopaliva v EU by mohly zvýšit ceny obilnin o deset 

procent a rostlinných olejů o 35 procent a způsobit nouzi 

o potraviny v rozvojovém světě…“

To však není vše. Před týdnem jsem se na faktuře svého ročního 

vyúčtování elektrické energie „dočet“, že za tzv. „obnovitelné 

zdroje energie“ zaplatím 2140 Kč (!!!), a jak jsem se dále „dočet“ 

EU

v Hospodářských novinách, příští rok se „prohnu “ještě víc. 

(Nesmějte se! Máte to na složence taky, jen jste si toho 

MOŽNÁ jaksi nevšimli!)

Hovoříme – li o obnovitelných zdrojích energie, mluvíme hlavně 

o tzv. BIOMASE, o které tak pěkně a odborně pohovořila nedávno 

v ČT fešná poslankyně Kateřina Jacques. Dále pak o tzv. elektro-

voltaických zdrojích energie, původně koncipovaným jako 

ekologicky čistý, krajinu respektující způsob výroby tzy 

alternativní energie, akceptující krajinu a přírodu, jako základní 

podmínku lidského bytí…

Původně bylo umístění těchto panelů zamýšleno na střechy 

rodinných domů, skladů, továren, atd. To by však nesměl být 

člověk člověkem: a najednou jsou ony panely umísťovány na 

desítkách hektarů luk a strání, prostě tam, kde se celá staletí 

pásla lesní zvěř, ovce nebo krávy, ční najednou k nebi kovové 

konstrukce s plošnými panely!

A pak se divte, že neustále stoupá počet skeptiků, kteří považují 

veškerý „pokrok“ za cestu do pekel, neboť každá původně dobrá 

myšlenka je lehce zneužitelná, a vždy skončí na lidské 

hamižnosti! 

Jaká krajina? Proč jen na střechách-to je přece houby kšeft! 

A tak za miliardové dotace z EU i našeho státního rozpočtu (čti: 

Z NAŠICH daní=PENĚZ)bohatnou většinou (v rámci pokroku) 

zahraniční investoři. Nás-blbečky- naši češští distributoři 

zkasírují ve vyúčtování ještě jednou!!!

KDE JSOU TI (KDYSI) OBČANÉ. KTEŘÍ TĚMTO 

EXPERIMENTÁTORY A ZLODĚJE POŽENOU 

SVINSKÝM KROKEM? KDE JSOU TI „LIDEM“ VOLENÍ 

POSLANCI. KTEŘÍ DOPUSTÍ OKRÁDÁNÍ SVÝCH 

VOLIČŮ? JAK MOHLI POSLANCI SCHVÁLIT TAK 

NEHORÁZNÉ ZÁKONY?

To však není zdaleka vše. Nejhorší je stav této společnosti, její 

politické a společenské klima, které MISS ALERGIE zahltila 

jako morová epidemie… Místo věcných argumentací 

animální souboj modrých a oranžových, místo věcných řešení 

a snahy najít společnou řeč jen drby, pomluvy, aféry: gayové, 

Krakatice, Krejčíř, Vesecká, Dalík, buzeranti, Opencard, 

obstrukce, který poslanec chlastá jen někdy, kdo neustále, 

romština do škol, atd.

ZEMSKÝ RÁJ TO NA POHLED…

Ladislav Kantor

Námitka proti hrubému zkreslování 

skutečností

Přečetl jsem si informaci paní starostky Olgy Vavřínové z jednání 

ZM dne 24.2.2010 o prodeji vily Amálka a její líčení, jak jeden 

zastupitel příliš mluvil na zastupitelstvu o jakýchsi jemu běžně 

známých praktikách a nastrčených zájemcích. Takovéto hrubé 

zkreslování podstaty věci nelze nechat bez reakce.

Při projednávání prodeje ideální části vily Amálka v příslušném 

zastupitelstvu bylo zastupitelům předkládáno k věření, že 

spoluvlastníci v ideálním spoluvlastnictví mají předkupní právo, 

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...
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takže nelze prodávanou ideální polovinu prodat nikomu jinému, 

a proto se záměr prodeje ani nemusí vyvěšovat. To je ovšem 

naprostá nepravda, která nemohla zůstat na onom zastupitelstvu 

bez komentáře. Vlastník ideální části nemovitosti ve 

spoluvlastnictví má právo hledat jakéhokoliv kupce jakýmikoliv 

prostředky (inzerce, realitní kancelář apod.) a dojednat si s ním co 

nejvýhodnější podmínky (splatnosti, užívání, vyklizení atd.). 

Nalezne – li takového kupce, může s ním uzavřít smlouvu 

o smlouvě budoucí kupní, a potom musí dostát povinnosti 

respektovat předkupní právo spoluvlastníků – těm musí být 

poskytnuta možnost v průběhu dvou měsíců od doručení výzvy 

využít předkupní právo za podmínky dodržení všech 

s potenciálním kupcem dojednaných podmínek. Pokud 

spoluvlastník toto právo za těchto podmínek nevyužije, může 

prodávající prodat svoji ideální část za uvedených podmínek 

nalezenému kupci. To je zákonný postup a nikoliv „jemu běžně 

známá praktika“. Zákon o obcích ukládá každý záměr prodeje 

zveřejnit na úřední desce na dobu 15 dní před rozhodnutím 

v příslušném orgánu (§ 39 odst. 1) a umožnit tak ucházet se 

o prodávanou nemovitost jakémukoliv zájemci. Pokud se tak 

nestane, je smlouva o prodeji od samého začátku neplatná. Nabytí 

a převod nemovitých věcí je v kompetenci zastupitelstva (§ 85, 

odst. a). Paragraf 38, odst.1 m.j. ukládá obci „…pečovat 

o zachování a rozvoj svého majetku“. Z toho vyplývá již logicky, 

že by obec měla hledat při každém prodeji obecního majetku co 

nejlepšího kupce. Každý snadno pochopí, že hledání co nejlepšího 

kupce znamená inzerovat, zveřejnit, kontaktovat realitní kancelář.

Diskuse v zastupitelstvu byla bouřlivější o to, že jistý zastupitel 

z DOSTu se oháněl svým původem z právnické rodiny 

a vehementně tvrdil, že spoluvlastník nemůže svůj díl prodat 

nikomu jinému. Debatou v zastupitelstvu se podařilo zabránit 

nezákonnému postupu, navrhovanému paní starostkou, protože 

pokud obec záměr prodeje nezveřejní, je právní úkon od počátku 

neplatný. Smlouva ke vkladu do katastru musí být opatřena 

doložkou o vyvěšení, sejmutí a číslem usnesení zastupitelstva, 

jinak katastrální úřad neprovede registraci smlouvy a změnu 

vlastnictví.

To, že spoluvlastníci docílili u soudu zrušení spoluvlastnictví je 

věc jiná, rozhodnutí soudu je nutno respektovat. I když konečná 

cena nemovitosti je po zákonném postupu pro město nižší, přesto 

tato nepříjemná okolnost  neopravňuje nikoho k porušování 

zákona a nepravdivému tvrzení .

Ing. Jiří Landa

Předseda MS ODS Roztoky

Zpěv míru pro Martina Štiftera

Ostrá slova Martina Štiftera na zastupitelstvech a v Odrazu se 

stávají pravidlem. Před časem verbálně nafackoval ODS, teď jsme 

přišli na řadu my, tedy Novotný a Matas, jeho terminologií 

mladobolševici.

Mimochodem, tohle slovo je blábol, nic takového neexistuje, 

bolševici by žádné mlado--- vedle sebe nesnesli. Takhle 

mladočeši, mladohegelovci nebo dokonce mladoturci, těmi se 

sloužit dá, ale ta údajně strašlivá nadávka je vycucaná z prstu.

Předešlu, že mne tohle dopisování s člověkem, kterého znám už 

víc než dvacet let a s nímž sdílím (snad pořád) stejný pohled na 

skautské a podobná hnutí, nijak netěší, ale co se dá dělat.

Je potřeba říci, že Martin Štifter k ostrým slovům Martina Matase 

vyprovokoval. 

Tentokrát se spor týkal zkušebny motorů, kterou chce Trigema 

oblažit v místě zvaném Panenská obyvatele několika rodinných 

domků. Lidé, kterých se to týká, se přišli optat, co by se 

s problémem dalo dělat. 

Nebylo to poprvé, kdy kolega Štifter nervózně a nerudně 

v podstatě okřikl přítomnou veřejnost. Před tím podobně nerudně 

zareagoval (a následně to v článku plném dejme tomu překlepů 

ještě potvrdil) na snahu obyvatel Tichého údolí zamezit výstavbě 

obytného, zbytnělého monstra.

Spoluobčané, kteří nechtějí, aby se v Roztokách tam či onde 

stavělo, zejména naddimenzovaně či v rozporu s původními sliby 

či úmysly, vyprovokují kolegu Štiftera vždy k tomu, aby chutě 

vyskočil a začal vypočítávat, jací že jsou vlastně tihle nepřátelé 

výstavby diletanti, že mají znát zákony, všelijaké procedury, 

úřední kličky, že nestavět je hřích atd atd. Vždy dodá, že on je 

krácen na svých právech platnou stavební uzávěrou. Je to jeho 

svaté právo, tenhle drobně už rituální žalozpěv – ale stejně tak je 

svaté právo Martina Matase, aby s ním nesouhlasil. Jestliže kolega 

Štifter nasadil těžký kalibr slovy „předvolební kecy“, mám – jaká 

hrůza – pro následný ostrý slovník páně Matasův opravdu 

pochopení.

Martin Matas se vyjádřil expresivně, dříve se tomu říkalo 

sprostě.Nemluví tak běžně, zopakuji, že byl vyprovokován. I jeho 

znám, od dětských let, a pravím, že je mi jeho tvrdá a přímá mluva 

milejší a bližší, než podrázky a podrazy, kroky stranou, milá slova 

řečená do očí a nože tažené za zády, prostě než celý ten běžný 

arsenál, kterého není naše komunální politika prosta. 

Kolegovi Štifterovi, když už nás častuje ošklivými, byť 

neexistujícími slovy, snad pár veršů pro lepší náladu a aby našel 

drobet míru. A ta poslední Nezvalova sloka, ta je zrovna 

předvolební!

 (…)

Aby se český zahradník,

jenž sází stromky na Polabí,

rozhlédl k zvonicím a aby

poslouchal, šťasten, ptačí křik,

zpívám zpěv míru. 

Pro bílý združstevněný dvůr,

na který lidská práce svezla

bez knuty statkářova žezla

na sta a na tisíce fůr,

zpívám zpěv míru. 

(…)

Aby si špatní počtáři

spočetli miliony hlasů,

tvořících nespočetnou masu,

které se všecko podaří,

zpívám zpěv míru.

Tomáš Novotný

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...
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Vypovězením koaliční smlouvy jsme se vystavili riziku, že naši 

zástupci budou odvoláni z pozice místostarosty a členů Rady, 

a právu učinit totéž našim bývalým koaličním partnerům. 

Zvažovali jsme rovněž odstoupení z uvedených funkcí a po 

dlouhém zvažování jsme se rozhodli nevyklízet pozice. Zda 

to bylo politicky prozíravé, nebo naopak chybné, diskutujeme 

dodnes, ale rozhodně jsme v Radě i zastupitelstvu nadále 

hlasovali a vystupovali se svým vlastním názorem, bez vazeb 

a závazků k DOSTu. O tom svědčí i výsledky jednotlivých 

hlasování, které jsou veřejně dostupné.

Za dobu koalice i dobu postkoaliční jsme nashromáždili 

množství výhrad ke konání DOSTu, respektive paní starostky, 

neboť ona je natolik silnou osobností, že všechny ostatní členy 

DOSTu zcela zastíní:

· Naprosto neprůhledné vypořádání závazků ze 

zavezení a rekultivace skládky za Barumem – všechny 

doklady se ztratily a vše bylo zcela neprůhledné;

· Způsob zadání „havarie“ stoky v Nádražní ulici, 

včetně obstarání některých „znaleckých posudků“;

· Zásahy do projektu dešťové stoky v rámci přeložky 

silnice II/242, kde z podnětu starostky a za peníze 

města došlo k údajné úspoře na stavbě, která se však 

nekonala, zato se značně snížil profil stoky;

· Důsledkem snížení kapacity stoky zpracoval 

projektant obstaraný starostkou „Generel odvod-

nění“, kde odtok vody musí být nákladně regulován 

retenční kapacitou v každé ulici;

· Dostavba školy byla provázena bombastickými 

požadavky na aulu a náklady byly vyčísleny na 

300 mil. Kč. Starostka se evidentně více cítí 

autorizovanou architektkou než starostkou města, 

protože všemi prostředky prokazuje a dokazuje, že 

projektovat školu již nemůže nikdo jiný, než ten, kdo 

zpracoval objemovou studii, a tomu zadává práce bez 

výběrového řízení. O cenách bez výběrového řízení 

dle honorářového řádu sní každý projektant, ale 

v jiných městech respektují hlavně výsledky 

konkurenčního soupeření o cenu zakázky a ne 

monopol jednoho vyzvaného;

· O stavební uzávěře a následném zpracování 

a nezpracování regulačních plánů si osobně myslím, 

že v době snížené poptávky po nemovitostech bylo 

docíleno hlavně to, že někteří developeři, nepostižení 

stavební uzávěrou, respektive následně odblokovaní 

zpracovaným regulačním, nejsou ohrožováni 

konkurenčními nabídkami bytů či domků 

v Roztokách.

Abych jenom neočerňoval koaliční spolupráci a následné 

období, musím připomenout 2 nesporné zásluhy a osobní 

angažovanost paní starostky v kauzách:

· Zastavení přepravy zeminy z tunelu Blanka v Praze 

na skládku Libčice přes Roztoky;

· Zprovoznění kontejnerové školky

Z pověření členské schůze ODS  

Ing. Jiří Landa

Předseda MS ODS

Jak je to s koalicí 

ve vedení města Roztoky

ODS v Roztokách je opakovaně konfrontována s tvrzením, že je 

v koalici se sdružením DOST ve vedení města v tomto volebním 

období. Takové výroky s oblibou vypouští paní starostka, 

plamenně se vyjadřuje pan zastupitel Štifter a možná, že řadě 

občanů se to také tak jeví. Je to však pouze zdání a vyžaduje jasné 

vysvětlení.

Po komunálních volbách v roce 2006 bylo zjevné, že bohatě 

financovaná kampaň a jednoduchá hesla přinesly sdružení DOST 

volební vítězství. ODS získala až druhý volební výsledek. ODS 

stála před rozhodnutím, zda přirozeně respektovat volební 

výsledek a uzavřít koalici s DOSTem, nebo vytvářet koalici 

s dalšími volebními subjekty. Dlouho zvažované rozhodnutí 

padlo, koaliční smlouva s DOSTem byla podepsána a oběma 

stranami respektována. Výsledek – koalice prohlasovala 

starostku a další tři členy Rady za DOST a místostarostu a další 

2 členy rady za ODS. Koaliční smlouva byla respektována i přes 

rozporné názory na některé věci, které byly diskutovány na 

několika koaličních jednáních. Rozdílných názorů přibývalo, ale 

smlouva byla i nadále respektována. Rozhodující událostí, kterou 

již ODS nemohla přejít bez zásadní reakce, byl podpis smlouvy 

o dílo starostkou bez vědomí zastupitelstva. ODS oficielně a se 

zdůvodněním vypověděla koaliční smlouvu s tím, že dále nejsou 

obě strany žádnými dohodami vázány. ODS předložila oficielně 

do zastupitelstva dne 19.12.2007 materiál, kterým všem 

zastupitelům a veřejnosti vysvětlila důvody, pro které nechce nést 

politickou ani jinou spoluodpovědnost za některé kroky, které 

provedli představitelé DOSTu.

Citujeme z oficiálního a zveřejněného zdůvodnění:

„Vážení zastupitelé,

Občanská demokratická strana odstoupila jednostranně od 

koalice s občanským sdružením DOST pro porušení zákona 

o obecním zřízení starostkou, protože se zastupitelstvo teprve 

dne 22.8.2007 dozvědělo, že starostka podepsala dne 31.7. 

2007 smlouvu o dílo na částku 8.703.540,50 Kč.

ODS MS Roztoky nechce být v žádném případě spojováno 

s tímto protiprávním postupem a s důsledky a souvislostmi 

z tohoto protiprávního kroku vyplývajícími.

Na říjnovém zastupitelstvu jsme byli v průběhu jednání 

vyzváni, abychom vysvětlili důvody jednostranného 

vystoupení z koalice, kde koaliční smlouva vskutku 

nepamatovala na porušování zákona jednou koaliční stranou. 

Byli jsme veřejně vyzváni, abychom podali trestní oznámení 

nebo předložili důkazy. Proto jsme se obrátili s žádostí 

o prověření postupu na Odbor dozoru a kontroly veřejné 

správy Ministerstva vnitra ČR dne 5.11.2007. Odpověď jsme 

obdrželi s datem dne 20.11.2007.

Odpověď považujeme za velmi závažnou a rozhodli jsme 

se Vás s touto odpovědí seznámit. Vyzvali jsme i tajemníka 

města, aby učinil veškerá opatření a analýzy z toho, že 

uzavřená smlouva je od počátku neplatná, jedná se o absolutní 

neplatnost učiněného právního úkonu a tato absolutní 

neplatnost nemůže být zhojena dodatečným schválením, ani 

dodatečným odpadnutím důvodu neplatnosti“.
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foto: St. Marušák

Jak to vypadá s přestavbou roztocké 

školy a kolik to bude stát?

(Roztoky, 18. března 2010) Jistě se většina z nás shodne na tom, 

že zajištění kvalitního vzdělání je jednou z nejdůležitějších 

věcí, kterou by mělo město zajišťovat. Spolu s nárůstem počtu 

obyvatel vyvstal v Roztokách problém s nedostatečnou 

kapacitou základní školy. Zajímá Vás, jak jej bude město řešit?

Jak dopadlo veřejné projednávání projektu?

Ve středu 17. března mohli zájemci přijít na městský úřad, kde byl 

v zasedací místnosti veřejnosti představen rozpracovaný projekt 

přestavby roztocké školy. 

Jak projednávání dopadlo? Celková zástavba školy by se měla 

skládat ze tří budov o celkové kapacitě 720 žáků, což je přibližně 

dvojnásobek dnešního počtu. Žáčci se dočkají světlých 

a moderních tříd, menší a větší tělocvičny, nové družiny 

a samozřejmě jídelny. Osobně se mně projekt velmi líbí, i když 

zubatá prosklená střecha některým přítomným trochu připomínala 

budovu ČKD. Světlo je důležité, takže i tento prvek je jistě 

potřebný. 

Kolik škola bude stát?

Z nastíněného rozpočtu plyne, že celkem škola vyjde na 197 935 

000 Kč, což je asi o 100 milionů korun méně než původní 

megalomanský plán prosazovaný paní starostkou. To ale není vše. 

Uvedená „úsporná varianta“ je totiž kalkulována bez DPH, takže 

již nyní jsme na bezmála 240 milionech a ještě v rozpočtu není 

mobilní zařízení, takže zatím je to cena bez lavic, židliček 

a počítačů. Na můj dotaz ohledně nákladu na samotný projekt, 

který jsem v materiálech nenašel, mně bylo řečeno, že tohle není 

součásti rozpočtu, a že to nikdo neví. Když jsem na dotazu trval, 

byl náklad na projektanty odhadnut na 10 % z ceny, tedy nějakých 

24 mil. Kč. Konečná suma se tak pravděpodobně bude opět blížit 

zmíněným 300 milionům (kalkulováno v dnešních cenách). 

Roztocká ODS prosazovala možnost stavět školu v několika 

etapách, což se nakonec podařilo. První by měla zvýšit kapacitu 

o čtyři třídy, tedy 120 žáků a stát by měla 75 mil. Kč bez DPH. 

Osobně se obávám, že jestli výstavba vůbec začne, tak dokončením 

první etapy na pár let zase skončí.

Kde na to město vezme?

Moje obava plyne z faktu, že ještě nikdo neřekl, kde město na školu 

vezme. Každý, kdo chce stavět barák, ten nejdřív přemýšlí, jestli na 

něj má a jestli si jej může dovolit, což je trošku obrácený proces 

proti tomu, co pozoruji v Roztokách. Zde každý chce stavět, dělají 

se projekty za miliony korun, a až pak se přemýšlí, kde na stavbu 

vzít. Při projednávání rozpočtu na letošní rok nikdo nechtěl ani 

slyšet o tom, že by se město mělo uskromnit a na školu začít šetřit, 

tak kde tedy investice vzít? Ohánět se finančními prostředky z EU 

je strašně snadné, ale kdo se této problematice jen okrajově 

věnoval, tak ví, jak těžké a náročné je peníze skutečně získat. Další 

možností je komerční úvěr. Jen úrok ze 100 milionového úvěru 

dnes stojí 5 až 6 mil. Kč ročně a to jsou sazby ČNB na směšně 

nízkých úrovních. Níže nepůjdou, naopak se budou 

pravděpodobně zvedat spolu s ekonomickým oživením 

a začínajícími tlaky na růst inflace. Pro město znamená jak vyšší 

inflace, tak vyšší úrok vyšší náklady. 

Abychom jednou nedopadli jak v Řecku s tím rozdílem, že Řecko 

má na rozdíl od Roztok co prodávat. Mejdan skončil, platíme. Na 

závěr bych chtěl jen zmínit, že osobně dostavbu podporuji, ale 

v rozumných mezích a hlavně za uspořené peníze města. Jinak je 

možné, že se nových silnic v Roztokách už nikdy nedožijeme 

a chudáci prvňáci se budou do školy brodit blátem a v holinkách.

Ing. Roman Jandík, člen ODS Roztoky

 

Útlocitné paní starostce

Druhá sloka Tylovy a Škroupovy písně Kde domov můj začíná 

těmito slovy:

/V kraji znáš-li bohumilém *duše* *outlé* v *těle* *čilém.*/

Duší outlou je míněna křehká dušička nás, Čechů. Platí to, jak 

vidno, pořád. Netušil jsem, že paní starostku tak rozechvěje drsné 

slovo Martina Matase. Pomýlil jsem se. Rozechvělo, natolik, že 

dala do Odrazu doslovný přepis. Bylo to pěkné, jako z Cimrmana. 

Zařazoval bych tyhle přepisy častěji. To by bylo legrace, nejen 

s Matasem.

Jen snad dodám, že nebýt toho, že redaktor Odrazu Ladislav 

Kantor usadil celou verbální bitku do nějakého rámce, vysvětlil, 

proč se tak stalo a nedopustil, aby slova zůstala vytržena 

z kontextu, byla by manipulace dokonalá. Panu Kantorovi dík.

Trochu mi celá situace připomněla nedávno ukončený hon na 

jednoho českého politika, také kvůli jeho nevymáchaným 

ústům…Ale proč píšu. 

Vědět, že zrovna paní starostka slyší tahle drsná slova poprvé, 

zavřu kolegovi pusu třeba násilím. Takhle jsem nebyl dost rychlý. 

Pardon.

Příště…

Tomáš Novotný

Jako slepička

Jako slepička, která shání v pohádce vodu kohoutkovi, kterému 

zaskočilo zrníčko, si musel koncem března připadat podnikatel 

z okresu Praha-západ při odevzdávání všech nezbytných 

formulářů. Finanční úřad je Na Pankráci, sociálka ve Vysočanech. 

A pak ještě zdravotní pojišťovna. Ti, kdo jsou u všeobecné, museli 

až do Radlic. Ano, je to možné všechno vyřídit z domova přes 

internet. Ale razítko je razítko a nedůvěra v to, že právě moje 

osobní údaje se pohybují v celosvětové virtuální síti je mezi lidmi 

velká. A i když přeci jen doputují tam, kam mají, nemusí být po 

nějakém tom blackoutu nalezeny. A jaké je řešení? Nu aby bylo 

všechno možné odevzdat na jednom místě. Aby v obcích 

s rozšířenou působností mohl člověk odevzdat všechny papíry, 

nafasovat složenky a dál se nestarat. A než tohle někoho napadne 

zavést, tak se podnikatelé buď budou muset přestat internetu bát, 

nebo si ušoupou podrážky či ojedou pneumatiky. 

Vít Calta

Jak starostka trestala zastupitele

V minulém čísle časopisu Odraz paní starostka citovala „Přepis 

zvukového záznamu jednání Zastupitelstva Města“ rádoby 

nejdramatičtější chvíle, ve kterém jsem poslal pana Štiftera do míst, 

kam podle mého mínění v současnosti patří. Velmi brzy mne to 
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zamrzelo, neboť rozrušení, ve kterém se pan Štifter nacházel na 

jednání zastupitelstva, ubíral relevanci jeho slov výrazně na váze. 

Bohužel jsem to zjistil až při rozhovoru tváří v tvář. 

Je smutné, že starostka volá městkou policii na zastupitele, který se 

zastane práv občanů města místo toho, aby vyprášila kožich 

tvůrcům nereálných megalomanských projektů, které odsávají 

statisíce a milióny z rozpočtu města. Nemluvě o tom, že asi není 

špatné zaměstnání paní starostky zabývat se přepisováním 

zvukového záznamu, jak se dva jiní zastupitele hádají.

Je to určitě nový styl politiky, kterého se v Roztokách všichni 

nemohli dočkat. Ať se paní starostce Vavřínové v  TOP 09 daří!

Martin Matas

zastupitel města Roztoky

Kultura povinně placená

Pan Boloňský se v minulém čísle Odrazu zabývá úskalími 

financování roztocké kultury, sportu a volného času a vyzývá 

k pokračování diskuse „u piva“.  Protože k tomu asi nebudu mít 

v brzké době příležitost, nabízím svůj návrh alespoň touto cestou. Je 

jednoduchý: nedávejme na tyto účely z rozpočtu města (rozuměj 

z kapes nás, daňových poplatníků) ani vindru.

Jako nenapravitelný liberál jsem zastáncem extrémní fiskální 

zdrženlivosti a minimálního veřejného sektoru, který nechává 

v rukou svobodných a zodpovědných občanů co největší prostor 

pro rozhodování o svých osudech. Za těchto podmínek by měl erár 

poskytovat jen absolutně nezbytné služby, a jen takové, které umí 

nabídnout levněji a efektivněji, než by to svedl sektor soukromý. 

Ekonomové jim říkají veřejné statky a moc jich není. V podmínkách 

našeho města mě napadají zhruba tak čtyři: veřejné komunikace 

a osvětlení, hasiči, zčásti bezpečnost a základní škola (ta sice není 

veřejným statkem principiálně, ale z řady důvodů ji zde 

momentálně nelze vynechat). Toť vše. Veškeré ty kulturní akce, 

sdružení a kluby by si měly finance opatřovat samy. Město je může 

event. podpořit věcně (poskytnout prostory zdarma, pomoci 

s propagací, atd.), vláda např. daňovou úlevou. Přímým dotacím by 

se ale měl veřejný sektor vyhnout. Jsou jednak ekonomicky 

neefektivní a hlavně nesmírně nefér vůči nám, kteří to mají platit.

S kulturními (…atd.) podniky se to totiž má tak, že pokud se 

zeptáme lidí, zda by je mělo město podporovat, většina obvykle 

odpoví kladně. Pokud by ale otázka zněla: „Má město platit: 

Roztoč, Rožálek, Dirt jump, loutkáře…atd., atd. anebo vám vrátit 

vašich 141,70 Kč per capita s tím, že je utratíte za kulturu sami?“, na 

výsledek bych nesázel. Není na tom nic sobeckého ani 

prostoduchého. Většina lidí má zkrátka velmi dobrou a oprávněnou 

představu, za co chce dávat své peníze a ta je nejspíš ve většině 

případů v ostrém rozporu s představou kulturní komise města. Tím, 

že prostředky utratí politici, sdělují občanům: „My víme lépe, než 

vy, hlupáci, co máte dělat se svými penězi.“ Nehledě na to, že řada 

lidí, tipuji, najde na seznamu obdarovaných i takové, kterým by 

jakoukoliv částku sami věnovali jen s hlavní u spánku (tímto 

zdravím myslivecké sdružení – nic ve zlém, jen mi váš koníček 

nikdy nepřirostl k srdci).

Kvalitní věc si přitom zdroje najde sama: ze vstupného, z příspěvků, 

darů, od sponzorů… Bylo tomu tak vždycky. Drtivá většina 

kulturních podniků (těch „velkých“ i těch „malých“ jako ochotníci, 

ale i amatérský sport, atd.) byla dříve financována čistě soukromou 

cestou a nikoho by ani ve snu nenapadlo něco jiného. Netřeba však 

chodit jen do historie. Např. v USA veřejné financování kultury 

takřka neexistuje, a přesto např. Chicago (kde jsem měl to štěstí 

chvilku pobýt) je město kulturou tak pulzující, že i Praha se všemi 

svými dotacemi se může jít schovat. Zkrátka, jde to, když se chce.

Abych nebyl špatně pochopen: nezpochybňuji přínosnost „malé“ 

kultury, sportu a volnočasových aktivit a hluboce se skláním před 

lidmi, kteří jsou ochotni vložit do nich hromadu svého volného času. 

Ani netvrdím, že dotace by měl dostat někdo jiný, než je dostává. Ani 

že kulturní komise funguje špatně. Špatný je ten systém sám o sobě. 

Stále více financování „dobročinnosti“ (na všech úrovních) se 

přesouvá směrem k veřejným rozpočtům. Chápu, že pro „engéóčka“ 

(dá se jim tak vůbec ještě říkat, když jsou často většinově 

financována z daní?) je nekonečně jednodušší vypracovat projekt 

pro příslušnou komisi, která hrábne do naší kapsy, než neúnavně 

znovu a znovu přesvědčovat lidi a firmy, že si zaslouží jejich 

podporu. Moc bych však prosil členy kulturní komise, potažmo 

městské rady, aby při svém zvažování vždy použili jednoduché 

pravidlo: jsem ochoten/ochotna vyndat z peněženky vlastní peníze 

a na příslušnou aktivitu, o které rozhoduji, je darovat? A deklaraci 

pokud možno doložili činem. Pokud někdo není připraven podpořit 

příslušný podnik vlastními prostředky, nemá valnou legitimaci 

rozdávat ty cizí.

Dámy a pánové městští politici, řešte prosím, co vám přísluší: cesty 

jako tankodrom, bezpečnost a kam budou chodit do školy 

solníkovské děti. Kulturu nechte na lidech. Zvládneme to sami.

Tomáš Šalamon
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Před padesáti lety došlo ke sloučení 

obcí Roztoky a Žalov

1. května bychom měli v našem městě vyvěsit prapory a odpálit 

ohňostroj, neboť to bude zrovna půl století od znovusjednocení 

Roztok a Žalova. Troufám si však odhadnout, že žádné projevy 

nadšení se konat nebudou. Tehdy před 50 lety měl tento 

administrativní akt poněkud trpkou příchuť, která přetrvávala, 

zejména mezi žalovskými patrioty, ještě řadu let. Dokonce ještě 

v roce 1990 zde vznikla občanská iniciativa za samostaný Žalov.

Až do roku 1867 tvořily Roztoky a Žalov jednu politickou 

(správní) obec. Z iniciativy roztockých představitelů pak došlo 

k osamostatnění obou částí a obě obce se na téměř celé století 

vydaly odlišnými cestami svého vývoje. I nadále je spojovaly 

úzké vazby - Žalov byl tzv. obcí přiškolenou, tzn., že žalovské 

děti patřily spádově do roztocké školy (Žalov vlastní školu 

neměl). Roztoky zase neměly vlastní hřbitov a narychlo 

zbudovaný farní kostel na Ovčíně (přestavbou z obecní sýpky) 

věru nedosahoval kvalit (a věhlasu) levohradeckého kostela. 

Toto historické pozadí v paměti lidí však do roku 1960 již hodně 

vybledlo. Kyselé hrozny znovusjednocení měly svůj původ 

v byrokraticky mocenském způsobu, jak k této události došlo. 

Počátkem roku 1960 obdržely Národní výbory dopis z ÚV KSČ 

s výzvou ke slučování obcí.  Roztoky měly v té době 4 354 

obyvatel a Žalov 1350. O takových výzvách nebylo zvykem 

diskutovat a události nabraly opravdu rychlý spád. Okamžitě 

byla vytvořena společná komise Žalova a Roztok, která měla 

sloučení připravit. Zatímco dnes by se muselo konat místní 

referendum, tehdy bylo za 3 měsíce vše hotovo.  

26. února 1960 se konalo veřejné zasedání Národního výboru 

v Roztokách, které návrh na sloučení obou obcí schválilo. O tom, 

jak se v těchto dobách "schvalovalo" si netřeba dělat iluze. Bylo 

to vlastně formální potvrzení stranické direktivy, politického 

rozhodnutí. Na veřejné schůzi v Žalově hlasovalo pro sloučení 

154 občanů, pouze 3 byli proti. Vzhledem k tomu, že v Žalově 

nepanovalo mezi veřejností ze sloučení žádné nadšení, je tento 

výsledek zajímavý. Je možné předpokládat, že ti co nesouhlasili, 

nespíše zůstali doma. Větší aktivita byla bezesporu na 

roztockých stranických orgánech a i mínění v Roztokách bylo 

pragmatičtější, neb sloučením obcí měla vzniknout nejlidnatější 

obec okresu, což měl být start k dosažení statutu města a k nové 

prosperitě. 

V roce 1960 došlo k zásadní územní reoganizaci státu, kdy bylo 

vytvořeno 10 krajů a vytvořeny větší okresy, m.j. též Praha-

západ. Tento krok předcházel vyhlášení nové socialistické 

ústavy, která, jak psal tehdejší tisk, potvrzovala "dovršení 

výstavby socialismu v naší zemi", jež od té doby nesla název 

Československá socialistická republika. Hlavně však šlo 

o dovršení mocenského monopolu Komunistické strany, jejíž 

nadvláda neboli "vedoucí úloha ve společnosti" byla i oficiálně 

začleněna do Ústavy. O nějakém dovršení socialismu (ve smyslu 

vyspělého evropského demokratického socialismu) nemohla být 

žádná řeč. Životní úroveň byla velmi nízká a národní 

hospodářství právě procházelo poměrně vážnou krizí. Např. 

porodnost dosáhla tehdy svého poválečného dna. Tato 

ideologická fraška měla i jedno pozitivum. Byla vyhlášena 

rozsáhlá amnestie, díky níž opustily komunistické žaláře tisíce 

politických vězňů (bohužel ne zdaleka všichni). 

Dnem sloučení Roztok a Žalova se stal 1. květen 1960. Událost 

byla oslavena mohutným společným prvomájovým průvodem ze 

Žalova na Maxmiliánku.

U příležitosti sloučení obou obcí se v roztocké sokolovně 

uskutečnila velká slavnost, kde vystoupil Čs. státní soubor písní 

a tanců, za účasti početné skupiny sovětských turistů z Rostova 

na Donu.

12. června 1960 se pak uskutečnily volby do společného 

45 ti členného MNV. Předsedou byl zvolen dosavadní předseda 

MNV Žalov František Špaček (což mělo zřejmě žalovské 

uklidnit), který pak vykonával svou funkci až do roku 1971.

Stanislav Boloňský
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

MILÍ RODIČE A OSTATNÍ ČTENÁŘI,

jaro a sluníčko je konečně tady a s ním, doufám, i větší úsilí 

a radost z práce. Pondělní velikonoční „mrskačka“ snad všem 

vlila novou posilující mízu do žil, a tak už se můžeme jen těšit na 

ty obdivuhodné výkony na poli vědy a vzdělávání – tedy v naší 

škole. Tento trend jsme snad již nastartovali našimi březnovými 

úspěchy v jazykových olympiádách (čeština, angličtina), 

zvýšeným ekologickým úsilím – soutěží ve sběru papíru, několika 

výjezdy za poznáním kultury, fauny či flóry a konečně i přípravou 

pro život ve společnosti – bojem proti šikaně (přednáškou 

v preventivním programu naší ZŠ). Hezké počtení při jarním 

sluníčku přeje

Věra Zelenková

PROJEKTOVÁ VÝUKA V 7. ROČNÍCÍCH

V rámci dějepisného učiva v sedmém ročníku je probíráno 

období gotiky. Pro žáky je někdy velice obtížné pochopit myšlení 

člověka dávno minulé doby, proto jsem se snažila život ve 

středověku přiblížit v rámci tříhodinového projektu. Žáci se 

rozdělili do skupin a dostali dva týdny dopředu téma, které mají 

zpracovat, a to z hlediska vyhledání informací (na internetu 

a v zadané literatuře) a zároveň přípravy materiálů, pomocí 

kterých vytvoří artefakt typický pro tehdejší dobu. Děvčatům se 

velice povedlo naaranžování gotických šatů, chlapci vytvořili 

gotická okna a popsali jednotlivé prvky staveb. Za podívání také 

stojí obrazy „jako od mistra Theodorika“, zbroj rytíře a nechybí 

listiny zdobené iluminací a s pečetí. Celý projekt byl završen 

prezentací jednotlivých skupin před spolužáky. Na výtvory 

jednotlivých skupin se můžete podívat na webovou stránku ZŠ – 

II. stupeň, fotogalerie. 

D. Blechová

POHÁDKOVÉ KRÁLOVSTVÍ

Se školní družinou jsme se vydali do Pohádkového království 

v Praze. Vstoupili jsme do světa pohádek. Prošli jsme lesem 

plným víl a skřítků, prohlédli jsme si vodníka u jezírka, Jeníčka 

a Mařenku u perníkové chaloupky, Dlouhého, Širokého 

a Bystrozrakého, prince Bajaju, Karkulku a mnoho dalších 

pohádkových postav. Odvážlivci nahlédli i do pekla a nelekli se 

ani čertů a tříhlavého draka. Po občerstvení v pohádkové 

kavárničce jsme zhlédli pohádku v divadélku. Ve výtvarné 

dílničce nám výtvarnice namalovaly obličeje, a tak se z nás stali 

čerti, motýlci, lvíčci, kočičky, princezny, medvídci atd. Nakonec 

jsme si zatancovali na diskotéce. Byl to pěkný výlet a už se těšíme, 

až pojedeme na další.

Vychovatelky ŠD

ÚSPĚCH NA OLYMPIÁDĚ V ČJ – „OKRESNÍ 

STŘÍBRNÁ“!

Stejně jako vloni se v březnu v  Dolních Břežanech konalo okresní 

kolo  Olympiády v českém jazyce. Byli jsme velmi úspěšní 

a Monika Šťastná, vítězka školního kola, získala díky svým 

výborným jazykovým a slohovým znalostem krásné druhé místo 

(to první jí uniklo o jediný bod). Druhý účastník jazykového klání 

– Vojtěch Panenka skončil z 21 soutěžících na pěkném čtvrtém 

místě (bronz mu unikl také o bod). Škoda, že příští rok již nebudou 

moci reprezentovat naši školu, neboť odcházejí z deváté třídy na 

střední školu. Děkujeme jim tímto za úspěšnou reprezentaci 

školy, blahopřejeme ke krásnému výsledku a přejeme mnoho 

obdobných úspěchů na budoucí střední škole.

V. Zelenková

ANGLIČTINA – OKRESNÍ KOLO – STŘÍBRO! 

Koncem února se v Dolních Břežanech uskutečnilo okresní kolo 

Olympiády z anglického jazyka, na kterém naši školu 

reprezentovali 4 žáci. V kategorii 6. – 7. ročníků se umístila na 

krásném 2. místě žákyně 7. B Polina Nozdrina, Andrea 

Hejdánková ze 7. A obsadila 4. místo. Starší žáci nebyli až tak 

úspěšní. Při neúčasti vítězky školního kola Moniky Šťastné 

soutěžili v okresním kole chlapci z 9. A. Vojtěch Panenka a Jan 

Zídek skončili na 11. a 16. místě, ale ani to není z 20 účastníků 

špatné umístění. Děkujeme za úspěšnou reprezentaci a děvčatům 

i touto cestou ještě jednou gratulujeme.

A. Gabaľová

VANCOUVER 2010 VE 3. A

Olympiáda ve Vancouveru nás v únoru tak pohltila, že jsme naše 

sportovce s chutí malovali a velmi obdivovali. Měli jsme radost 

z úspěchů všech sportovců, protože je to velká dřina. Největší 

obdiv si získala Martina Sáblíková a Lukáš Bauer 

Žáci 3A

PĚKNÝ DEN V  ZOO

V ZOO to bylo dobré, ale trochu moc chození. Ale zvířat tam bylo 

skutečně hodně. Velký strach jsme měli v pavilonu, kde volně 

létali netopýři. Sklípkan za sklem nám také některým nedělal 

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc



dobře. Ostatní zvířata jsme si pořádně prohlédli a psali jsme si 

jejich názvy. Fajn byly i prolézačky a klouzačky. Ten den bylo 

nádherné počasí, a tak jsme si to opravdu užili.

Kryštof Zelenka, žák 3.A

PLAVÁNÍ OČIMA DĚTÍ ZE 3. A

M. Janáková: Mně se líbí na plavání, že tam jsou hodné 

cvičitelky. Užijeme si hodně zábavy ve vodě. P. Novák: Myslel 

jsem si, jak to bude těžký. Teď jsem z toho skákání a plavání úplně 

nadšený. A. Bell: Je to tam fajn. Plaveme s žabkou, srdíčkem 

a s deskou na zádech. T. Buchtová: Líbí se mi skákání do hloubky 

3 m 80 cm a chození do páry.

L. Rosičová

ZÁMECKÉ ZPÍVÁNÍ 

Dne 24. 3. 2010 jsme spolu s kamarády z 1. C navštívili překrásný 

zámek Loučeň. Barokní zámek sloužil Thurn-taxisům několik 

desetiletí. Prohlédli jsme si všechna zákoutí a snad nejkrásnější 

byla jídelna s prostřenou tabulí pro slavnostní příležitost a čínský 

salón s unikátními tapetami a exotickými předměty. V salónku 

s klavírem jsme si pak všichni zazpívali za klavírního doprovodu 

našeho spolužáka Marka Tobiáše. Na konci prohlídky nás čekalo 

zámecké labyrintárium. 

Žáci 2. B

21

MAŠKARNÍ

Poslední páteční odpoledne v měsíci únoru se v prostorách 

roztockého Mateřského centra a přilehlé školní tělocvičně 

odehrálo drama vskutku pohádkové. Krátce před čtvrtou hodinou 

sem zavítaly bytosti nejrůznějších podob a velikostí a to nejen 

z říše pohádek a dobrodružných seriálů: víly, piráti, rybáři, 

princezny, čarodějové a baby jagy, ale dokonce se tu volně 

pohybovala také fauna a flora: berušky, králíci, kočky, tradičně 

nechyběla ani léčivka třapatka nachová. 

K čemu zde mělo dojít? Pozvánku na akci obdržel každý ten, který 

mohl osobně pomoci princovi Marcelovi s vysvobozením sličné 

princezny Gábinky, ježto v překrásném hand-made kartónovém 

hradě zavřena dlela vedle již poněkud senilního nicméně stále 

ještě dosti proradného černokněžníka. Princ ovšem neponechal 

nic náhodě a cestou na hrad se seznámil s Dlouhým, Širokým 

a Bystrozrakým. 

Úkol byl prostý – uhlídat po tři noci princeznu. Ta se naštěstí vždy 

nad ránem vrátila do své temné komnaty: Prvně jako velice zdařilý 

žalud ze stromu, po němž lezly gumové žížaly, které bylo třeba 

zlikvidovat, podruhé jako rozdrolený drahokam z vnitřku skály, 

kterou bylo třeba zcela rozdrtit, a konečně jako přenádherný 

prsten ze dna mořského, před výlovem bylo ovšem zapotřebí 

snížit hladinu o několik kelímků.

Dvouhodinová záchranná akce byla prošpikovaná výbornou 

muzikou, nechybělo ani občerstvení a všichni aktéři mohli odejít 

domů s pocitem, že udělali dobrý skutek.

Podle vyprávění Dlouhého zaznamenala Blanka Pekárková

VEČERNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA 

-čtvrtek 6.5. od 19h. Na měsíc květen opět připravujeme již 

tradiční večerní dílničku nejen pro maminky s Lenkou 

Pošmournou. Tentokrát se můžete těšit na zdobení triček či jiného 

textilu nažehlovací třpytivou fólií. Příspěvek na dílnu 60 – 70Kč. 

S sebou tričko či jiné oblečení které budete chtít ozdobit a tvořivou 

náladu :-). Prosíme o rezervaci předem.

MATEŘSKÉ CENTRUM 

    Roztoky u Prahy

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc



22

ODPOLEDNÍ KERAMICKÁ DÍLNA PRO DĚTI 

-pondělí 10. a 17.5. od 16 do 17h. S dětmi se sejdeme při 

keramické dílničce hned dvakrát. První pondělí se seznámíme 

s hlínou a vymodelujeme kachlík na jarní téma. Následující 

pondělí si děti výtvory naglazují. Hotová, vypálená dílka budou 

k vyzvednutí do konce měsíce května v MC Rožálek. S pomocí 

maminek modelování zvládnou i ti nejmenší výtvarníci. 

Příspěvek je 140 – 150Kč. Prosíme o rezervaci předem.

Dále bychom Vás rádi pozvali do nově otevřené odpolední 

„VOLNÉ HERNY“  v MC Rožálek a to každé pondělí od 14 do 

15.30h. 

Od půlky dubna do června bude probíhat další kurz angličtiny 

pro nejmenší „HRÁTKY S ANGLIČTINOU“, vhodný zejména pro 

děti od 3-4-5let. Skupinky jsou rozděleny na začátečníky (čtvrtek 

16.30-17.10hod) a pokročilejší (čtvrtek 17.20-18hod). Pokud 

máte zájem, přijďte se podívat na zkušební lekci ve čtvrtek 15.4. 

buď od 16.30hod začátečníci nebo od 17.20hod pokročilejší 

děti. Za zkušební hodinu zaplatíte 60-70Kč, poté budete mít 

možnost zakoupení permanentky do června. 

Na konec dubna plánujeme návštěvu u roztockých hasičů, která 

zajisté potěší nejen kluky :-) 

Více informací na našich internetových stránkách či letáčcích na 

městských nástěnkách. 

Přejeme krásné jaro! 

V. Bromovská za celý tým Mateřského centra Rožálek 

www.rozalek.cz, Tel: 606842157, Email: 

centrumrozalek@seznam.cz

Konání: 22. 4. od 19.00 hodin ve Středočeském muzeu 

v Roztokách

Kulturní večer přibližující život a tradice Mongolska. V průběhu 

večera se budete moci nechat okouzlit vystoupením mongolských 

umělců, dozvědět se o zkušenostech, jak se žije a studuje Čechům 

v Mongolsku a čím je místní život pro našince překvapivým, 

budete moci besedovat s Mongolci žijícími v Čechách a shlédnout 

fotografickou přehlídku zachycující život a kulturu Mongolska. 

Nebude chybět ochutnávka tradiční mongolské kuchyně.

Akce se koná v rámci multikulturního projektu Buďte tu doma.

Projekt byl finančně podpořen Městem Roztoky, Středočes-

kým krajem, MŠMT a grantem z Islandu, Lichtenštejnska 

a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského 

finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje 

občanské společnosti. 

Více informací o aktivitách sdružení Roztoč najdete na 

www.roztoc.cz

Veronika Němcová, sdružení Roztoč

V Lexiku již myslíme na prázdniny

Školka Lexik

Zápis na prázdninový provoz a rok 2010/11 bude 12.4. od 

15:00 do 19:00. 

Školka Lexik je otevřená po celý rok včetně školních prázdnin pro 

děti od 2 do 7 let. O prázdninách je možné domluvit týdenní 

turnusy na dopoledne nebo celý den. Přes běžný školní rok máme 

rozšířenou výuku anglického jazyka,( každodenní i v běžném 

provozu), projektové týdny, mnoho kulturních a sportovních akcí. 

Jsme schopni pomoci při odhalování specifických poruch učení, 

rozvíjíme psychomotorické dovednosti tak, aby děti byly dobře 

nachystány na školní docházku. Menší oddělení Kulíšků vede 

naše zdravotní sestra Věrka Povolná a starší oddělení Soviček je 

pod dohledem zkušené pedagožky Evy Jetelové. Máme 

tělocvičnu i zahrádku, kde s dětmi cvičí naše fyzioterapeutka 

a předchází tak vadnému držení těla u dětí a plochým nohám.

Přjďte se podívat!

Co pro vás chystáme:

JARNÍ TRHY V ZAHRADĚ VŮNÍ

Konání: 17.4. od 9.00 do 13.00

Přijďte se potěšit na jarem laděné trhy 

v bylinkové zahradě u lékárny, které 

vám již pátým rokem budou nabízet 

nepřeberné množství bylinek a jarních 

květin, biozeleninu, domácí chléb, 

potraviny fair trade, keramiku, krásné dekorace, aj. Pojďte se na 

příjemném tržišti potkat s dobře naladěnými „sousedy“ a koupit 

něco nového pro jarní zkrášlení vašeho bytu či zahrady a nebo jen 

tak pro vaši radost.

KOLEM A S KOLEM ZA TULIPÁNY

Konání: 18.4. od 14.00 hodin

Víkendová tvořivá dílna v duchu Holandska, kde se dozvíte 

o původu tulipánů, roztočíte kola větrnných mlýnů i vašich 

bicyklů, ale hlavně budete aranžovat z tulipánů a dalších jarních 

rostlin. Na závěr dílny budete moci ještě vyrazit na krátký 

cyklovýlet, podél Vltavy do zámečku, na dobrotu…

Pro koho: pro děti v doprovodu rodičů, pro mládež

S sebou: kolo, koloběžku

Cena: 70 Kč, pro členy 50 Kč

Rezervace na www.roztoc.cz.

Akce se koná v rámci multikulturního projektu Buďte tu doma.

MONGOLSKÁ MOZAIKA
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Ve školce proběhl na závěr projektového týdne k masopustu 

a hudebním nástrojům krásný masopustní karneval. Děti si jej 

užily, odnesly si masky a dobrou náladu. Během celého týdne se 

učily o hudebních nástrojích, zazpívaly si s operní pěvkyní Mgr. 

Alena Pavlíkovou, specialistkou na elementární hudební výchovu 

a předškolní děti. 

Další projektový týden nám přinesl Liduščino divadlo a pohádku 

o Velikonocích, děti se učily koledy, malovaly vajíčka a chystaly na 

zahrádce květinky a zkrátka vítaly jaro a těšily se na Velikonoce.

Výlet za ptačím zpěvem

Na 1.máje se chystáme společně s Českou společností 

ornitologickou na Vítání ptačího zpěvu. Sraz je v 6:30 na 

autobusové zastávce Rozcestí Žalov, účast je zcela zdarma. 

Projdeme se jarní přírodou, zaposloucháme se do ptačího zpěvu 

a mnohé ptačí hlasy vás naučíme. Budeme pozorovat ptáky v okolí 

lidských sídel, na poli, na loukách, v křovinách i u vody, dozvíte se 

zajímavé ptačí příběhy a na závěr společně posnídáme. Každý 

účastník si odnese výběr vzdělávacích tiskovin o našich ptačích 

sousedech. Čeká nás asi dvoukilometrová procházka kolem 

Holého vrchu až do Tichého údolí k Únětickému rybníku, kde bude 

ukončena. S sebou si vezměte obuv a oblečení vhodné do terénu, 

dalekohled (pokud máte) a snídani, jejíž součástí by podle tradice 

neměly být vajíčka. Těšíme se na ptačí zpěv, který se budeme moci 

naučit i rozpoznat.

Nové kurzy výuky na kytaru a posílení hlasu

Otevíráme nový kurz pro začátečníky EASY GUITAR I a II, který 

vám i bez znalosti not nabízí možnost, osvojit si základy hry na 

kytaru. Na příkladu písní z folkové, popové a rockové hudby 

budete seznámeni s různými technikami úhozu a vybrnkávání. 

Kurz je rovněž určen tem, kteří to již dávno chtěli zkusit, ale 

doposud váhali. Druhý kurz hry na kytaru je pro mírně pokročilé, 

kteří se i bez znalosti not, seznamují se základy vyspělejšího 

doprovodu, hraním jednoduchých melodií a uvádí do improvizace. 

Vlastní kytary s sebou. Učební podklady u lektora.

Další možnosti jsou výuky na elektrickou kytaru pro všechny 

věkové kategorie. Každý účastník by měl mít vlastní elektrickou 

kytaru a zesilovač se sluchátky.

Kurz Na kytaru bez not obnáší základy hry na kytaru pro 

začátečníky a lehce pokročilé. Cílem kurzu je zvládnout základní 

techniky hry na kytaru jako je např. hra trsátkem, jednoduchý 

prstoklad, hra akordu i jednoduché vybrnkávání. Učit se budeme 

jak české tak anglické „kytarovky“, které by neměly chybět 

u žádné dobré zábavy. Vlastní kytara nutná.

Power voice

Techniky posílení hlasu, jak při mluvě tak při zpěvu. Kurz 

zaměřený na zesílení mluveného či zpívaného projevu. Součástí 

kurzu jsou intonační, dechová i tělesná cvičení. Mají za úkol nechat 

rozeznít celé tělo tak, aby bylo dosaženo maximální 

srozumitelnosti projevu při co nejmenší námaze. I bez křiku je 

možno být slyšen.

Všechny hudební kurzy jsou možné 2krát týdně v pondělí a v pátky 

mezi 13:00 až 17:00. Lze domluvit i víkendové kurzy od května 

2010.

 Letni kytarová školička aneb co dítě to kytarista 

Hravou netradicční formou se budeme postupně seznamovat se 

základy hry na kytaru a to tak, aby vaše díte mělo pocit , že se jedná 

o hru při kterés e neustále něco děje. Kurz je koncipován jako 

určité seznámení se s kreativní možností vytvářet vlastní tón 

a o tento zážitek vlastně jde. Prostředníkem nebo pomocnikem se 

tu stává právě kytara . Termíny podle zájmu v srpnu.

Letní tábory pro děti s angličtinou a němčinou

Pro školní děti chystáme v Lexiku již osvědčený denní tábor 

Yo-yo s angličtinou pro děti od 6 do 10 let a od 10 do 13 let, kdy 

dopolední program mají děti angličtinu hravou formou, při 

špatném počasí s využitím počítačové učebny . Odpolední 

program je klasicky táborový – sport, hry, zábava podle počasí 

venku nebo v tělocvičně. Jídlo je v ceně a program je od 9:00 do 

17,00 po dohodě s možným prodloužením pro zaměstnané rodiče. 

Termíny jsou od 5.7. do 9.7. a týden od 23.8. do 27.8. Hlaste svoje 

ratolesti včas, nejpozději do 15. května 2010. Srpnový termín je 

termínem pro tábor Šprechtík s němčinou pro děti od 6 do 10 let či 

10 do 13 let.

Jazyky před i o prázdninách

Pro dospělé na léto chystáme intenzivní anglickou konverzaci 

s rodilou mluvčí (podle zájmu) od 16.8. do 21.8. buď od 9:00 do 

13:30 nebo od 14:00 do 18:30. Nebojte se nás zeptat na jazykové 

i počítačové kurzy o které byste měli zájem, budeme se snažit vám 

vyhovět nejen o prázdninách. Dejte nám vědět zda-li byste měli 

zájem o „nalejvárnu“ jazyka ( ang, něm, španěl, franc,ital, 

ruš)před dovolenou speciálně na témata, která se vám určitě 

neztratí během dovolené či na cestách.

Konverzační kurz s rodilým mluvčím s perfektní češtinou trochu 

jinak - během kurzu se nevyučuje gramatika, těžištěm celého 

konceptu je mluva jako taková. Lektor hravou formou seznamuje 

se základy každodenní němčiny na konkrétní témata, která mohou 

být rozšířena nebo obměněna po dohodě s účastníky.

Počítačové kurzy o prázdninách se také zintenzivní v týdnu od 

19.7. do 23.7. buď od 9:00 do 11:30 nebo od 12:00 do 14:30 

a zaměřen bude na Outlook k využití nejen na psaní mailové pošty 

a na Powerpoint, tedy na profesionální prezentace. Neváhejte se 

ptát i na jiné programy, které by vás zajímali.

Pokud chcete u nás mít letní cvičení s naší cvičitelkou Petrou 

Novákovou, jak jste zvyklí, zarezervujte si jej podle stávajícího 

rozvrhu viz. www.lexik.cz na termíny od 1. do 16.7. a od 16. do 

31.8. , otevřeme podle počtu zájemců.

Více najdete na www.lexik.cz nebo volejte na 739 350 000 nebo 

pište na info@lexik.cz. 

Přejeme krásné jarní dny!

Za kolektiv Lexiku Mgr.Lenka Červenková

Školská rada v novém složení

Dne 9.3. 2010 se poprvé v novém složení sešla školská rada při ZŠ 

Roztoky.

Ve školské radě je po třech zástupcích rodičovské veřejnosti, 

pedagogického sboru a zřizovatele školy, tj. města Roztoky.

Již v závěru minulého roku byli zvoleni zástupci pedagogů 

(M. Bromovská, J. Hostková a I. Cihlář) a rodičů (J. Roškotová, 
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V. Drdová a M. Čech). Na únorovém zasedání zastupitelstva pak 

byli za město zvoleni D. Moravcová, S. Boloňský a J. Drda.

Nová školská rada si nejprve zvolila svého předsedu 

a místopředsedu. Podle nepsaného pravidla bývají vedením 

školské rady v Roztokách pověřováni zástupci rodičů. Školská 

rada se s tímto pravidlem ztotožnila a zvolila předsedkyní paní 

Vladimíru Drdovou a místopředsedou pana Martina Čecha. 

Poté si ještě rada schválila jednací řád a pak už se věnovala 

rozsáhlé agendě. Především projednávala situaci kolem rozpočtu 

školy na rok 2010. V rozpočtu města nejsou potřeby školy 

dostatečně zohledněny, do příjmů jsou chybně započteny příjmy 

školní družiny a zcela hypotetická výše sponzorských darů. Rada 

školy tak vyslala k zastupitelstvu signál, že v průběhu roku bude 

s velkou pravděpodobností nutno příslušnou kapitolu rozpočtu 

navýšit.

V této souvislosti školská rada dala za pravdu paní ředitelce, že na 

MÚ v Roztokách citelně chybí konkrétní, kompetentní 

a odpovědný pracovník, který by měl školskou problematiku na 

starosti a na kterého by se vedení školy mohlo obracet se všemi 

záležitostmi, které se města jakožto zřizovatele školy týkají.

Rada školy se dále zabývala možnostmi komunikace s veřejností

a vyslechla informace ředitelky školy mj. o chystaných akcích 

a projektech, o provozních opatřeních ve vztahu k nájemcům 

školních prostor a o zápisu do prvních ročníků.

Kompletní zápisy z jednání školské rady budou i nadále 

uveřejňovány na webových stránkách školy (www.zsroztoky.cz).

Jaroslav Drda

Pohádkové období v MŠ Přemyslovská

Zima, která před pár dny skončila, nám dala opravdu dostatek 

příležitostí k pravým zimním radovánkám. Díky svahu přímo na 

pozemku naší MŠ jsme nemuseli za příhodným terénem putovat. 

Dlouhou zimu jsme si krátili a zpříjemnili výrobou klobouků na 

Masopust. Po skončení masopustního období jsme si naplánovali 

blok vzdělávacího programu s názvem „Z pohádky do pohádky''.

Pohádky provázejí děti celý školní rok, ale v tomto projektu jsme 

se jim chtěli věnovat podrobně, více si jich užít, snažit se pochopit 

moudro v pohádkách obsažené, vysvětlit si spoustu nových 

a neznámých pojmů, naučit se poznat a rozlišit vlastnosti postav, 

pohádku si zahrát a stát se její součástí. Díky tomu si vyzkoušet 

nové činnosti a nebát se nového a neznámého. 

Motivace dětí probíhala vždy na začátku týdne: děti si vyslechly 

pohádky a byla vybrána jedna, které jsme se společně věnovali 

podrobněji. Využili jsme nahrávek pro MŠ Klasika před školou, při 

které se děti zaposlouchaly do ukázek klasické hudby a společně se 

radovaly z narození Růženky, usnuly s ní, rostly jako šípkové keře, 

prosekávaly se trním, probouzely spící Růženku, zatančily si jako 

na plese.

Vyrobily si čelenky z papíru zdobené drobnými kvítky šípkové 

růže (mačkaný hedvábný papír). Opakovaným náslechem se 

naučily verše o Šípkové Růžence a dramatizaci. Hodnotily 

vlastnosti osob v pohádce.

Druhý týden se děti seznámily s pohádkami ve verších od 

F. Hrubína  

2X7 pohádek. Blíže jsme se věnovali Perníkové chaloupce. Děti 

si procvičily svoji zdatnost a odvahu při zdolávání různých 

překážek, nástrah a nebezpečí. Bloudily lesem v noci – se 

zavázanýma očima, překračovaly větve – tyče, prolézaly křovím 

–tunel, lezly na střechu perníkové chaloupky – žebřík a šikmá 

lavička, utíkaly před Ježibabou – skluz po šikmé lavičce a běh. 

Z papírových krabiček si nalepováním odstřižků papíru vyrobily 

svou perníkovou chaloupku a tu si vyzdobily perníčky – vyražené 

tvary z pěnové hmoty.

Naši školku navštívilo Dřevěné divadlo Jana Hrubce s pohádkou 

Honza a drak. Děti byly přímými účastníky v ději - staly 

pomocníky Honzy.

Třetí týden si děti přinesly knížky s pohádkami o dracích, nebo 

jejich obrázky – měly i malý domácí úkol : s rodiči vymyslet 

podobu pohádkového draka a nakreslit. Z papírových krabic 

společně polepených nastříhanými papíry jsme vyrobili 

trojhlavého draka, kterému doplnily zuby, oči, nozdry a vypadá 

jako opravdový. 

Dále budeme pokračovat ve zlepšování vztahů – naučit se 

pochválit dílo nebo sportovní výkon svého kamaráda a naučit 

se vyjádřit a vyslovit svá přání, nápady, obavy, radosti, prosby.

Všechny děti rády cvičí a tančí, chlapci stejně jako děvčata. Starší 

děti se seznámily se základy aerobiku, a ten se stal jejich 

oblíbenou součástí ranního cvičení.
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Děti mají dostatek prostoru a času pro volné tvořivé hry.

Už se těšíme na vycházky do přírody, výlet do ZOO a čeká nás 

i malé překvapení na MDD. 

Přejeme sobě a všem čtenářům krásné jaro.    

Kolektiv MŠ Přemyslovská

Divadélko pro školní družinu

Dne 1.3.2010 dorazil do žalovské školní tělocvičny pan Pesař 

s divadélkem o otesánkovi. Nejdříve děti seznámil s pojmy 

týkající se divadla (herec, kulisa, opona, kostymér...) a mohlo se 

začít. Pan Pesař si k sobě na pódium zval dobrovolníky z řad 

dětí, z kterých se následně stali herci. Půjčil jim kostýmy 

a vysvětlil, co bude jejich úkolem v představení. Po obsazení 

všech rolí zahrály děti z roztocké 1. žalovské školní družiny 

svým kamarádům Otesánka. Po dobu vystoupení byla 

tělocvična naplněna dětským smíchem. Dětem se představení 

velice líbilo. 

Vychovatelky ŠD

Výlet ŠD Žalov do ZOO Praha

Jaro jsme zahájili výletem do pražské zoologické zahrady. Plný 

autobus dětí vyrazil 22.3. 2010 za krásného, slunného počasí za 

zvířátky. V Zoo nás čekaly dvě průvodkyně. 

Děti byly rozděleny do dvou skupin a společně s průvodkyní 

navštívily několik pavilonů a venkovních výběhů a vyslechly si 

zajímavé povídání. Dozvěděly se o způsobu života zvířat 

a jejich chovu v ZOO. Také o smyslu existence ZOO a jejich 

poslání. Výlet se nám všem moc líbil.

Vychovatelky ŠD Žalov

Předjarní dění na ZUŠ

V lednu a v březnu se na ZUŠ uskutečnilo několik třídních 

koncertů, bližší informace o některých z nich naleznete na 

našich stránkách www.zusroztoky.cz.

Soutěž ZUŠ je letos vypsána v komorní hře s převahou 

dechových nástrojů a v komorní hře s převahou smyčcových 

nástrojů a soutěž LDO. Naše škola se zaměřila na první kategorii 

a LDO. Ze školního kola, které proběhlo na konci ledna v sále 

STUŠky a zúčastnilo se ho celkem šest komorních souborů, 

postoupily do okresního kola čtyři. Tentýž den se konalo školní 

kolo soutěže LDO v recitaci. Žáci Daniel Bernatík, Jaroslav 

Boubelík, Anna Hrabalová, Anežka Kafková, Kateřina 

Kašparová, David Lauermann, Karolína Smilovská, Filip Šimík 

a Kryštof Jan Zelenka postoupili na okresní přehlídku do Řevnic. 

Pořadatelem okresního kola komorních souborů byla opět naše 

ZUŠ, a tak se 24. února sjely kromě našich souborů také komorní 

združení z Černošic a Dobřichovic. I zde jsme byli velmi úspěšní, 

do krajského kola postoupilo v I. kategorii trio dvou zobcových 

fléten a klavíru ve složení Filip Šimík, Karolína Smilovská, 

Veronika Kalinová a  trio dvou zobcových fléten a kytary ve 

složení Kryštof Jirásek, Tereza Kuličková, Ema Štěpánková. Za 

zmínku stojí umístění dalších našich souborů. Ve III. kategorii 

trio příčných fléten Petr Pánek, Petra Drdová, Eliška Urbánková 

obsadilo 3. místo a ve IV. kategorii klarinetové duo Anna 

Hrabalová, Vojtěch Nižňanský také 3. místo.

Krajské kolo se konalo 4. března v Čelákovicích a naše komorní 

soubory zde uspěly, a to velmi dobře. Trio dvou zobcových fléten 

a kytary obsadilo třetí místo a trio dvou zobcových fléten 

a klavíru soutěž vyhrálo. Bohužel do ústředního kola má každý 

kraj určitý limit postupujících a na náš soubor místo nezbylo. 

Zůstali jsme tedy těsně před branami finále, přesto hodnotíme 

letošní ročník jako velmi úspěšný. Okresního kola se zúčastnily 

pouze tři ZUŠ, a to nás příliš netěší, na druhou stranu to svědčí 

o výborné práci pedagogů naší školy, konkrétně Marie 

Rozsypalové, Hany Šulcové, Moniky Fukasové, Petry 

Hladíkové, (komorní soubory), v LDO Aleně Pavlíkové.

A co chystáme? 27. dubna v Kongresovém sále hotelu Academic 

hudební babylon Music Session v Roztokách, 4. května 

Veřejný koncert v Síni Zd. Braunerové a vzhledem k velkému 

množství absolvujících žáků hned dva absolventské koncerty. 

První 20. a druhý 27. května opět v Síni Zd. Braunerové.

MgA. Bohumír Šlégl
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LEGO a DEN ZEMĚ 

ve Středočeském muzeu

21. března byla ve Středočeském muzeu otevřena výstava, která 

může zaujmout nejenom děti ale i dospělé. Výstava je totiž plná 

pestrobarevných kostiček, ze kterých je vytvořeno neuvěřitelné 

množství nejrozmanitějších modelů. Obdivovat lze hrady 

v obléhání, modely vesmírných stanic, nákladních vozů nebo 

model parníku MARK TWAIN či dokonce animovaného krtečka 

a jeho autíčko. A to vše ze stavebnice LEGO. 

V rámci doprovodného programu k výstavě LEGO je pro děti i 

dospělé připraveno odpoledne plné soutěží STAVÍME LEGO – 

soutěž pro děti od 3 do 100 let. Akce bude zahrnovat nejenom 

soutěže, při kterých budou soutěžící skládat na čas, podle fantazie 

nebo při dalších disciplinách. Program bude zahrnovat také 

tombolu o hodnotné ceny a LEGO-burzu. Takže pokud máte 

doma vzácné a nevyužité LEGO kostky a stavebnice, tak je 

neváhejte vzít s sebou do muzea.  Pro soutěžící je připraveno plno 

hodnotných cen, jakými budou například LEGO stavebnice, 

LEGO komponenty, kostky a další zajímavé ceny. Přijďte si 

zasoutěžit, podívat se na výstavu a vyhrát LEGO stavebnici 

v sobotu 17. dubna od 10 – 15 hodin. Zvou vás autoři výstavy 

LEGO (www.kostky.org) a pracovníci Středočeského muzea.

Středočeské muzeum tak jako každoročně zve malé i velké na 

pestrý program připravený v souvislosti s mezinárodně 

uznávaným Dnem Země. Děti i dospělí budou mít příležitost 

poslechnout si zajímavou přednášku věnovanou kukačce obecné 

– kukačka byla v letošním roce vyhlášena Českou ornitologickou 

společností jako pták roku mimo jiné s tím, že začíná být na 

našem území stále vzácnějším druhem. Přednášky povede 

odborný pracovník muzea, který se zaměří především na způsob 
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kladení vajec kukačky do hnízd drobného ptactva. Přednášky 

začínají v těchto časech: 11:00, 13:00 a 15:00. V případě zájmu 

a po domluvě je možné uvedené časy navýšit případně přesunout. 

Další velice zajímavou a lákavou součástí programu je 

pozorování a povídání o ptactvu v přirozeném prostředí v okolí 

Středočeského muzea a v doprovodu ornitologa. Pokud vlastníte 

dalekohled, nezapomeňte ho vzít s sebou. Přednášky 

a pozorování s ornitologem budou doplněny o výtvarnou dílnu, 

kde si můžete vyzkoušet pletení hnízd nejrůznějšího ptactva. 

V návštěvnickém centru bude ke zhlédnutí připravena výstavka 

fotografií. Fotografie budou dokumentovat kroužkování ptactva 

a jednotlivé druhy ptactva České republiky. Srdečně vás zveme 

na tuto akci a budeme se těšit na vaši návštěvu v neděli 25. dubna 

od 11:00.  

Mgr. Václava Pochmanová

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy 

Vás zve na výstavu

LEGO® – Hračka i hobby 2010

Velká výstavní síň /21. březen – 25. červen 2010/

Zahájení výstavy: 20. března ve 14 hodin

Víte, který produkt se může pochlubit přívlastkem Hračka 

století? Možná nevíte, ale určitě ho znáte. Je to LEGO – 

stavebnice tvořená pestrobarevnými univerzálními kostičkami, 

které doplňují dílky se speciálními funkcemi. Od vzniku patentu 

na originální základní kostku 2x4 uplynulo již více než 50 let. 

Kouzlu této stavebnice, z níž si můžete vytvořit svůj vlastní obraz 

reálného i fantazijního světa nebo navrhnout poměrně složité 

funkční modely dopravních prostředků, strojů a dokonce 

i robotů, propadly nejen děti, ale i milióny dospělých v mnoha 

zemích světa. Stavebnice LEGO a výtvory z nich tak můžete najít 

nejen v dětských pokojích, ale i v učebnách škol různého typu 

včetně univerzit, na poličkách konstruktérů a architektů 

a v neposlední řadě i v pečlivě evidovaných sbírkách mnoha 

sběratelů. 

Příznivci stavebnice LEGO z České a Slovenské republiky se již 

několik let sdružují kolem internetového serveru 

KOSTKY.ORG. Na těchto stránkách si vyměňují zkušenosti 

s používáním různých stavebních technik, představují své vlastní 

výtvory i sbírky. Po předchozích úspěšných výstavách se nyní 

přemístili do Roztok u Prahy, kde ve spolupráci se Středočeským 

muzeem pořádají další ročník výstavy s názvem LEGO – hračka 

i hobby 2010. 

Na výstavě, která se koná v prostorách Středočeského muzea 

v Roztokách, uvidíte podivuhodný svět stvořený výhradně 

z komponent stavebnice LEGO. Malé i velké návštěvníky jistě 

zaujme výběr nejzajímavějších stavebnic a modelů 

pocházejících ze sbírek českých a slovenských sběratelů 

a ilustrujících vývoj této hračky v posledních třech desetiletích. 

Hlavním magnetem výstavy však jsou vlastní výtvory těchto 

nadšenců, které dokumentují, že ze stavebnice lze postavit 

prakticky všechno. K vidění budou modely hradů, akční výjevy 

ze světa kovbojů i hvězdných válek, zmenšené makety 

dopravních prostředků i rozsáhlé železniční kolejiště postavené 

pouze z dílů stavebnice LEGO, navíc s provozem vlakových 
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souprav ovládaných miniaturními počítačovými prvky od téže 

firmy. A nejen to. Mozaiky z barevných kostek a ukázky z filmů 

jen dotvrzují, že LEGO je nejen hračka pro děti a hobby pro 

dospělé, ale i úžasný prostředek pro technické i umělecké vidění 

světa.  

Doprovodný program:

17. dubna 10 – 15 hodin: Stavíme LEGO. Soutěž pro děti od 

3 do 100 let.

12. června 18 – 24 hodin: Roboti na zámku. Muzejní noc 

s LEGO roboty.

J. Kubec, R. Pekárek

Co slušelo prababičkám aneb lidové 

kroje středních Čech

Oděv vždy představoval významnou součást života – byl jednak 

nutným prostředkem  zahalení těla a jeho ochrany, jednak byl 

atributem společenského postavení. Nejinak tomu bylo 

i v tradičním venkovském prostředí, pro něž však hmotné doklady 

pocházejí až z 18. století. Pro starší období prakticky neexistují 

a informace o oblečení vesničanů poskytují písemné nebo 

obrazové prameny. Hospodářský a kulturní rozkvět 16. století 

přispěl k pronikání vlivů městského a šlechtického odívání do 

lidového prostředí a vedl k počátku vyhraňování regionálních 

typů lidového oděvu. Tento vývoj se však zabrzdil v 17. století, 

kdy české země katastrofálně postihla třicetiletá válka. V jejím 

důsledku došlo – kromě všeobecného rozvratu – i ke 

zdecimování venkova. To se projevilo i v používání 

jednoduchého oděvu z hrubších domácky zhotovených 

materiálů. Postupný rozvoj svébytného lidového oděvu tak 

nastal až v 18. století. Obecně se lidový oděv během svého 

vývoje rozdělil podle způsobu užití na oděv pracovní, sváteční 

a obřadní. Kromě základní ochranné funkce plnil i úlohu 

estetickou a identifikační, neboť svého uživatele zařazoval 

věkově, sociálně a regionálně. Největší rozkvět krojů nastal od 

konce 18. století do první třetiny (místně až poloviny) 19. století 

v souvislosti s hospodářským rozmachem, jistou emancipací 

bohatnoucí selské vrstvy a zčásti pod vlivem dobové městské 

módy.   

KULTURA
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Vítání jara

Na Květnou neděli ožila zahrada Husova sboru v Roztokách 

nebývalým ruchem. U příležitosti zahájení výstavy dětských 

výrobků na téma „Velikonoční slepička a kuřátka“ se tu 

odehrával doprovodný program pro děti a velikonoční jarmark.

Patrně díky dobrým kontaktům paní farářky Kučerové „na 

nejvyšších místech“ se jakoby kouzlem proměnilo chladné 

a deštivé dopoledne v nádherný jarní slunečný den, který přilákal 

neuvěřitelných dvěstě návštěvníků.

Kromě shlédnutí výstavy se dětští návštěvníci mohli zúčastnit 

snadných soutěží na „Cestě za velikonoční slepičkou“, na jejímž 

konci dostaly pamětní list a perníkovou slepičku.

Dramatický kroužek základní školy pod vedením paní učitelky 

Čížkové zahrál s úspěchem pohádku „O Sněhurce“, poté 

následovalo představení loutkového Divadélka Nazdárek paní 

Petry Zwinz.

Na jarmarku, který zorganizovala paní Zuzana Králová, bylo 

možno zakoupit keramiku, dřevěné hračky, různé ozdoby, 

barevné kuličky, medovinu, mazance, cibuláčky a další 

pochutiny.

Po celý program probíhala výuka vázání pomlázek, kterou vedl 

pan Klouček z Květinária Roztoky. Návštěvníci si tak mohli 

odnést vlastnoručně upletenou pomlázku a této možnosti také 

v hojné míře využívali.

Součástí odpoledne bylo také zahájení charitativní akce, jejímž 

cílem je sebrat finanční prostředky na nákup speciální 

trampoliny pro handicapované děti. Trampolina, která je 

vynikajícím terapeutickým prostředkem, bude umístěna 

v žalovské tělocvičně. Prodejem perníků dodaných darem 

V některých oblastech došlo k postupnému prolínání kroje 

s městským oděvem, který jej v druhé polovině 19. století téměř 

nahradil. Odkládání krojů však neprobíhalo rovnoměrně, ani 

časově, ani územně. Střední Čechy však patřily k regionům se 

silným vlivem měšťanské kultury, jenž se u venkovského 

obyvatelstva projevoval nejen ve sféře odívání. Městskou módou 

byl již od počátku 19. století ovlivněn oděv mužský, zejména 

vesty, dlouhé kabáty, klobouky, šátky ke krku a také kalhoty, 

které kromě kratších kožených doplňovaly dlouhé soukenné 

pantalóny empirového střihu. Sváteční ženský oděv se držel 

podstatně déle starších forem; sestával z bohatých brokátových 

nebo vlněných sukní, podložených několika vrstvami spodniček, 

místo měkkého živůtku se používaly kosticemi vyztužené 

šněrovačky z drahých hedvábných materiálů. Důležitou součástí 

byly čepce: pro vdané ženy ze zlatého nebo stříbrného dracounu, 

pro svobodné měkké bílé čepečky zpracované různými 

vyšívačskými technikami. K nejpůvabnějším doplňkům patřily 

trojúhelníkové šátky k úvazu kolem krku, tzv. kosičky, 

a rozměrné šátky zvané pleny, které se nosily zpravidla přes 

čepce. Oba typy byly zhotoveny z jemného bílého plátna, 

zdobeného bílou výšivkou a ruční krajkou. Do obliby brzy 

proniklo používání bílých výšivek na tylu, ať v podobě aplikací 

na plátěných oděvních součástkách, nebo samostatně ve formě 

tylových zástěr a kosiček. Nejviditelnější známkou vlivu 

městské módy byly velice krátké vatované kabátky s výrazně 

nabranými rukávy, tzv. špenzry, které se šily z luxusních 

hedvábných nebo jemných vlněných materiálů a jež 

představovaly reprezentativní kusy oblečení. Obecně převládala 

ve výzdobě náročná bílá výšivka, v ranějším období nebo místně 

lokalizovaná také výšivka červeným hedvábím (tzv. karmazín) 

nebo zlatou nití. Hýřivě barevné výšivky známé z blatských, 

chodských nebo moravských krojů se ve středních Čechách 

nikdy neuplatňovaly.   

O podobě středočeských krojů vypovídá upravená verze výstavy, 

jež byla původně připravena Regionálním muzeem v Kolíně – 

Pracovištěm pro péči o tradiční lidovou kulturu Středočeského 

kraje se sídlem v Kouřimi a ve spolupráci s ostatními muzei 

středních Čech. Výstava je doplněna o materiál ze sbírkového 

fondu Středočeského muzea a představuje krojové celky 

i jednotlivé oděvní součástky z vrcholné fáze jejich vývoje 

v 1. polovině 19. století; zároveň přibližuje jednotlivé regionální 

podtypy, jež se objevovaly ve svátečních variantách na 

Boleslavsku, Benešovsku, Slánsku, Berounsku, Mělnicku, 

Poděbradsku, v bezprostředním okolí Prahy i jinde. S oděvní 

kulturou „našich prababiček“ se tak lze seznámit v Malé výstavní 

sini Středočeského muzea od 2. dubna do 18. července 2010.

Ivana Kubečková 

(s použitím původních autorských materiálů k výstavě)
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společností Stádlecký perník bylo vybráno 2545 Kč. To je sice 

necelá desetina potřebné částky, ale je to určitě dobrý počinek 

akce, která je součástí projektu Roztoky – naše město. Všem 

přispěvatelům upřímně děkujeme.

Dále děkujeme za pomoc při přípravě a realizace akce kromě 

všech již jmenovaných paní Petře Drbalové, Heleně Chvojkové, 

Heleně Kantorové,  Simoně Protivové a také školačkám Adéle 

Kabrhelové a Petře Drdové, které se po celé odpoledne věnovaly 

soutěžícím dětem.  

Vlaďka Drdová

Granty pro druhé pololetí roku 2010

Vážení přátelé, pořadatelé kulturních akcí, vezměte prosím na 

vědomí, že /žádosti o přidělení grantu z finančních prostředků 

rozpočtu města Roztoky na kulturní akce pro 2. pololetí 2010 

musí být doručeny do podatelny úřadu nejpozději dne 31.5.2010. 

Pokud jsou žádosti již podány s dřívějším datem, není 

samozřejmě třeba znovu je podávat. Rozhodnutí o přidělení 

financí lze očekávat v průběhu června či července.

Prosím, vezměte na vědomí, že protředky jsou omezené.

Tomáš Novotný

předseda kulturní komise

Šansony v Café 3 baru

Všem vám, kteří hledáte něco víc než povrchní zábavu, bych ráda 

doporučila zdařilé a velmi příjemné představení manželů 

Vlaďky a Jaroslava Drdových. Manžele Drdovy jsme doposud 

znali jako pořadatele kulturních akcí Občanského sdružení 

„Město pro život“ a členy country kapely Přehmat. S velkou 

zvědavostí jsme tedy 20.3. zavítali do Café3 baru, abychom se 

podívali na jejich vlastní pořad s názvem „Láska je konec 

i začátek“,  ve kterém se představili v pro nás netradičních rolích 

šansoniérů. Pěvecké kvality paní Vlaďky dobře známe 

z vystoupení skupiny Přehmat, ovšem její podání písní Hany 

Hegerové, Marie Rottrové a Zuzany Navarové nás bez nadsázky 

okouzlilo. Pan Jaroslav byl báječný v Kocábově „S cizí ženou 

v cizím pokoji“ a v závěrečné „Ne me quitte pas“ od J.Brela běhal 

až mráz po zádech. Pěvecké výkony pak spojovaly lehce ironické 

mluvené pasáže, které atmosféru uceleného příběhu vztahu 

muže a ženy vtipně odlehčovaly. Prostředí Café3 baru je útulné, 

obsluha bez chybičky a nekouří se. Podle informací z kulturního 

kalendária bude mít pořad reprízu 1. a 8.května od 19 hodin. 

Nenechte si ujít.

Petra Branaldová

Vážený pane inženýre Šalamone, 

Svými názory děláte opravdu dojem moderního a loajálního 

občana Roztok k veškerému dění v našem městě, kde nejde 

cokoliv hladce a pružně již po desítky let, kdy stále jen nejsou na 

cokoli peníze. Bydlím zde od roku 1972 a mohu to potvrdit. Chci 

zde plně podpořit tvrzení v článku pana Radka Bára - Odraz 

2/2010, kde se zmiňuje také o přetížení Lidické ulice, které se 

další bytovou výstavbou ještě zhorší. Její rozšíření to nic 

nevyřeší, akorát to bude stát mnoho peněz a silniční piráti budou 

moci zde jezdit ještě rychleji, než dosud. 

Zdá se, že jste povznesen a valně Vás ani nezajímají takové letité 

problémy v našem krásném městě, jako je např. nedokonalá 

oprava místních komunikací, které když se opravují. tak jedno 

auto s asfaltem je zde s prací hotovo za dva dny a 80% silnic 

zůstane neopravených! Žádný dohled a kontrola neexistuje ?! 

Konečně obyvatelům Solnik v posledním čísle Odrazu svitla 

naděje, že by autobusy měly zajíždět až na křižovatku 

Masarykovy ulice a ulici Obránců míru, aby nemuseli chodit tak 

daleko na autobusovou zastávku. 

Zmiňujete se, proč by tu neměli být noví spoluobčané spokojeni. 

Věřím, že budou, protože nejsou zatíženi všemi těmi problémy, 

kterými jsme my staří za desítky let prošli bez valných úspěchů a 

vítězství i když nám bylo slibováno ledasco, jako např. nové 

osvětlení, nové chodníky postupně v celém městě, opravené 

komunikace, koupaliště, nové kino místo zbouraného, prostě 

aspoň to základní, co je v jiných státech EU dnes již běžné 

vybavení a ne žádný luxus. 

Ing. H.Ryšánová 

Koncert Komorního orchestru 

Dvořákova kraje 

Komorní orchestr Dvořákova kraje patří už několik let mezi 

přední neprofesionální orchestry v naší republice. Od roku 1992 

pravidelně koncertuje i v Roztokách. Letošní koncert tohoto 

smyčcového orchestru se bude konat v neděli 23. května v 16.00 

hod v Síni Zd.Braunerové ve Středočeském muzeu.

Na programu budou skladby L.Bernsteina /výběr tanců z West 

Side Story/, J.Williamse 

/2 skladby z filmu Schindlerův seznam/ a A.Piazzolly /nové 

i starší skladby z vydaného CD/.

Sólové party přednesou Veronika Sedláčková /flétna/, člen 

České filharmonie Viktor Mazáček /housle/ a profesor Pražské 

konzervatoře L. Horák /akordeon/.

Vstupenky si lze zajistit v předprodeji vstupenek od 1.května 

v prodejně Drogerie /pí Plašilová/ v ceně 150.- a 100.- Kč. 

V. Pavlík
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Ještě k Odrazu č. 3

Ještě dodatečně bych se chtěla podělit o svůj dojem po přečtení 

článku p. L. Kantora k 160. výročí narozenin našeho prvního 

prezidenta TGM. Tak uznalá slova a ocenění Masarykovy práce 

pro vznik naší republiky jsem četla málokrát.

Je proto vhodné poděkovat p. redaktoru Kantorovi za onen 

článek a popřát mu, aby i další jeho příspěvky do ODRAZu byly 

stále tak pěkné, jako dosud. 

H.Minaříková

Vážená paní inženýrko Roubíčková, 

Dovoluji si zpětně zareagovat na Váš článek v časopisu Odraz 

1/2010, týkající se další výstavby obytných domů v Roztokách 

(lokalita Na Panenské II). Zmiňujete se, že nedávno proběhlé 

referendum nedopadlo dobře, tím že se ho nezúčastnil potřebný 

počet lidí, kteří by svojí přítomností potvrdili nesouhlas 

s navrhovaným způsobem zástavby. Domnívám se, že důvodem 

tak malé účasti místních obyvatel Roztok je již rezignace 

a vyčerpanost lidí, zde žijících, se o tuto problematiku neustále 

zajímat, když výsledek bude vždycky stejný. Prosadí se ten 

silnější partner svojí mocí, ambicemi a financemi. Přičemž je 

v 99% vždy předem o výsledku rozhodnuto a nějaké ankety jsou 

již jakousi groteskou pro podráždění našich občanů. Ti občané 

Roztok, kteří se ankety zúčastnili. se chtěli jenom zastat 

požadavku, aby se neopakovala podobná hrůzná řadová vy-

stavba jako je např. ve Velkých Přílepech. 

Dále zmiňujete, že nárůst dalších obyvatel přinese finanční 

přínos pro město, o čem se dá pochybovat, protože do dneška 

není většina nových obyvatel ani po několika letech bydlení zde 

v Roztokách, dosud řádně přihlášena. 

Tážete se také, komu může další obytná výstavba v budoucnu 

vadit. Mohu Vás ujistit, že nejvíce budou postiženi obyvatelé 

42 domků, bydlících právě na Lidické ulici, kolem nichž bude 

projíždět denně o několik set aut navíc, než jezdí dosud!!! Lidé, 

kteří bydlí ve svých domech, či bytech již jen o jedinou ulici dále 

od této hlavní, nemají tento zoufalý pocit bezmoci, jako my, 

žijící přímo na Lidické, že se někdy situace pro nás zlepší, ba 

naopak. Hluku a smradu si tu do smrti v našem krásném zeleném 

městě užijeme ještě dost a nikdo nemá zájem nás o toto potěšení 

připravit!! Vaše zmínka o budoucím okruhu je bezpředmětná 

a nebude hrát v rámci provozu místní komunikace žádnou 

významnou roli. 

Možná, vážená paní inženýrko, že po několika dalších letech, 

které zde prožijete, budete mít na zdejší dění jiný názor, než máte 

nyní. I my jsme před 40 ti lety doufali v lepší zítřky, na které jen 

stále čekáme a ony nepřicházejí. 

Ing. H. Ryšánová 
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Soukromá inzerce

Dám za odvoz kamení "buližník" vhodné na ozdobu zahrad 

apod. Tel: 776 057 006.

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

Koupím zachovalý rodinný domek v Roztokách se zahradou. 

Případně město, městys v okolí Prahy. Může být i parcela v této 

oblasti ke stavbě rod. domku. Tel.: 774 077 186.

Společenská kronika

Poděkování paní starostce a MÚ k životnímu jubileu, výročí 

sňatku atd. zaslali: Miluše Baťková, Květuše Beranová, Anna 

Fiřtová, Ing. Josef Havel, Věra Hostková, Miroslav Houser, 

František Hůle, Marie Kmochová, Danuše Koudelková, Miroslav 

Koukola,  Josef Krtil, Emilie Krtilová, Ing. Pavel Lyer, Věra 

Palasová, Jiřina Pelichová, Rudolf Pošta, Jaroslav Ptáček, Jiří 

Pulkrábek, Marie Sedláková, Jiří Vincour.

V únoru jsem byla nakupovat v místním ALBERTU. Z kapsy 

bundy mi vypadla platební karta, aniž bych to zpozorovala. Asi za 

půl hodiny u nás zvonili dva muži (místní občané), kteří mi kartu 

přinesli. Zjistili si adresu na ČS. Tímto bych chtěla moc poděkovat 

za jejich poctivost. Byla jsem tak překvapena, že jsem se ani 

nezeptala na jména.

Děkuji Němcová Lenka

Poděkování. Taxikář – p. Kegel – poskytuje roztockým občanům, 

zvláště starším a starým nemocným neocenitelné služby. Např. je 

odváží do a z nemocnice a vykonává tak služby podobné vozům 

sanitky. Přiváží různé těžší nákupy apod. Je velmi slušný, ochotný 

a dochvilný. Snaží se dle možnosti vycházet lidem vstříc.

Matějková L.

Za projevy lítosti nad úmrtím mé drahé manželky Květoslavy 

skonané 23. února děkuji všem přátelům a známým, kteří tak 

učinili.

Milan Ledecký

Ráda bych touto cestou poděkovala slečně/paní, která dne 

25.3.2010 celé odpoledne likvidovala odpadky v Solníkách na 

louce. Kdyby ještě pejskaři uklízeli exkrementy po svých 

miláčcích, byla by louka příjemná k procházkám, ale zatím je to, 

bohužel, jen psí latrína. 

Za obyvatele Solník - Mirka Peterková

S bolestí v srdci oznamuji, že po statečném boji se 

zákeřnou chorobou zemřela dne 20. 3. 2010 ve věku 

nedožitých 63 let paní Helena Šlancarová.

Ing. Ludvík Šlancar CSc., manžel

Roztocký volejbal vládne 

Středočeskému kraji – jarní část 

soutěže začíná!

Od 24. Dubna začíná jarní část volejbalové sezony Krajského 

přeboru mužů ve volejbalu. Místní borce čeká nelehký úkol 

dotáhnout skvěle rozehranou sezónu do úspěšného konce.

Aktuální pořadí týmů v soutěži: 

Program domácích zápasů:

 Zápasy začínají vždy od 10h.

Martin Matas

TJ Sokol Roztoky (více na www.sokol-roztoky.czechian.net)
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--------------

Dám za odvoz stavební buňku 2,80 x 5,0 m. Tel.: 723 828 550.

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

Hledáme slečnu nebo paní na úklid - 1x týdně, cca 3 hodiny, 

přízemí rodinného domku na Žalově. Vyžadujeme spolehlivost 

a zodpovědnost. Tel.: 608 202 133.

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

Koupím dům v Roztokách či Žalově, i k rekonstrukci. Možná 

též výměna za nový slunný byt 3+kk na Tyršově náměstí.

 Tel.: 732 500 411.

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

Nabízím ubytování v krásném prostředí Krušných hor. 

Vzdáleno 18 km od Božího Daru, 18 km od Karlových Varů, 

v bývalé hájence u lesa (skoro samota). Komfortní ubytování 

až pro 8 osob. Příjezd autem až k domu. Vhodné pro skupiny 

i jednotlivce, ideální pro alergiky a astmatiky. Možno celoročně 

(nevyužité). Tel.: 776 048 536 nebo 220 912 238.

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

Přenechám za čokoládu lehký kabátek. Tmavomodrá barva, 

¾ rukáv, bez límce, tvar A; velká velikost – asi 58-60. 

Tel.: 720 588 850.

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

Prodám sedací soupravu, rozkládací gauč + 2x křesla i 

jednotlivě! Moderní. Levně. Nutno vidět. Stěhování. Prodám 

sedací soupravu nerozkládací + 2x křesla. I jednotlivě. Levně. 

Prodám svěrák. Prodám zahradní lavici. Velká. Zachovalá. 

Nutno vidět. Prodám různé zahradní barevné keříky a další 

zahradní trvalky atd. Nutno vidět. Levně. Prodám kolečko 

na písek atd. Tel.: 776 340 421.

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

2Prodám byt 3+kk 82m  v Roztokách - Žalově. Dům z roku 

2000, 3. patro ze 3. Byt má dřevěné podlahy a dveře, kuchyň 

z masivního dřeva s vestavnými spotřebiči, vestavná skříň 

v chodbě. Orientace oken Z-J-V, sklep. Cena 3.490.000,- Kč. 

Tel: 725 137 334.

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

Prodám crossové jízdní kolo Author Reflex SX. Odpružená 

přední vidlice, pro větší postavu (velikost rámu 22). Vybavení 

Shimano Alivio, brzdy Tektro. Rok výroby 2002, najeto asi 

2000 km. Cena dohodou - levně. Tel.: 737 264 344.

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

Prodám dětské kolo Superior Buble 12"- modré. Velmi málo 

používané, zakoupené v dubnu 2008. Původní cena 3.150,- Kč. 

Nyní 2.000,- Kč. Mohu zaslat emailem foto.

Tel.: 606 285 321.

SOUKROMÁ INZERCE

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

2Prodám pozemek v obci Hradištko pod Medníkem, 1372 m , 

jižně orientovaný v hezkém prostředí, vhodný k výstavbě RD, 
2přípojky - voda, elektřina. Cena k jednání: 1.450,- Kč/m , 

ne RK, tel.: +420 724 373 656.

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

Prodám RD 5+1 v Zaorálkově ul. postavený v r. 1999. 
2 2Zastavěná plocha 128 m , krásná obytná zahrada 500 m  

s romantickou patrovou dřevěnou chatou a vzrostlými stromy. 

Dům má cihelné zdivo s vloženou tepelnou izolací 

a ekonomický nerezový plynový kotel. Suterén – dvojgaráž, 

dílna, kotelna. Přízemí – velká hala, jídelna, kuchyně, dveře na 

terasu. Malebné podkroví – 3 místnosti se stropy ve dřevě. 

Podlahy dubové parkety + dlažba. Dvě koupelny.

 Cena 7,35 mil Kč. Tel. na majitele: 602 210 323, 

e-mail: roztokydum@seznam.cz

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

2Pronájem bytu v Roztokách, 2+kk - 60 m , Jungmannova ul. 

Nájem: 8.500,- Kč + 3.500,- Kč zúčtovatelné zálohy na služby 

včetně el. energie. Byt je v bytovém domě se čtyřmi byty, 

samostatná měřidla, prostorný sklep, zahrada k užívání. Volné 

ihned. Tel.: 736 434 065, 737 712 684.

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

Pronajmu byt ve Velkých Přílepech, 2+kk s balkónem 

a garážovým stáním. Tel.: 724 375 280, 602 209 261.

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

Pronajmu byt v Roztokách v rodinném domě se zahradou 2+1 

(příslušenství a balkon). Je to byt zařízený s lůžky pro 3 osoby. 

Cena: 7.000,- Kč/měsíc + platba za el. proud. Prosím jen vážné 

zájemce se smyslem pro pořádek a čistotu. Tel.: 606 402 428.

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

2Pronajmu krásný byt 3+kk (96,8 m ) v centru Roztok u Prahy, 

ul. Masarykova. Byt je po celkové rekonstrukci v 1.n.p. zděného 

bytového domu + balkon a sklepní prostory, koupelna s vanou, 

sprchovým koutem, + pračkou, dvě umyvadla, koupelna a WC 

zvlášť, kuchyň z masivu vybavená sklokeram. sporákem, 

mikrovlnou a el. troubou, myčkou, lednicí, vestavěná skříň 

v pokoji, nová plastová okna, ADSL. Cena 13.000,- Kč + 

poplatky. Tel.: 605 945 227.

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

Z rodinných důvodů přenechám za odstupné pronájem pozemku 
2240 m  při Sv. chovatelů, Praha 6 Vokovice. Na pozemku zd. 

chata 1+1,ovocné stromy, zařízeno pro chov drůbeže, parkování 

pod uzamčením. MHD v blízkosti, pěkné prostředí přír. rez. 

Šárka. Cena dohodou. Tel.: 723 207 376.


