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Už je to dvacet let...

Už je to tak, dvacet let od sametové revoluce uplynulo. Je čas se .

ohlédnout, co vlastně oněch dvacet let svobody znamená ... 

Uvědomil jsem si, jak je obtížné formulovat cokoliv podstatného, 

zvláště máte-li na to pár řádek úvodníku ... A tak jsem si dovolil 

citovat slova z Platonovy,,Politické výchovy", která mě při tom 

přemítáni neustále pronásledovala, a která k nám promlouvá už 

déle než 2000 let: 

,,Když vypukne rozbroj, oba rody potáhnou stát na dvě různé 

strany; rod železný a měděný k nabývání majetku, půdy, domů, 

zlata a střibra- rod zlatý a stříbrný, nestrádajíce nedostatkem, 

...k ctnosti a starým řádům. Dojde k násilnostem a třenicím, 

potom se dohodnou na rozdělení půdy a domů, jež promění 

v soukromý majetek. Ty, na které dosud hleděli jako občany 

svobodné a přátele a živitele, si zotročí a majíce je za poddané 

a služebníky,…… a budou je hlídat. Lidé budou se potají klanět 

zlatu, budou mít své klenotnice, budou lakomí, ale z touhy po 

požitcích nebudou se štítit sáhnout na cizi jmění. A potom přijde 

další převrat”.  

 Na světě není nic nového....

Ladislav Kantor 
 

Co přináší ODRAZ č. 11?

Je listopad 2009. Od sametové revoluce uplynulo dvacet let, a to je 

jistě důvod k ohlédnutí… 

Po obvyklých Informacích z radnice jsme mimořádně zařadili 

jako rubriku i REFERENDUM, abyste měli k této pro město 

důležité události všechny podstatné informace pohromadě…. 

Tentokrát je i rubrika ,,Komentáře, atd.“ nejen poněkud obsáhlejší, 

ale i vzrušenější…. 

Zato kulturní rubrika vás - jako vždy- svou nabídkou potěší…. 

Tak hezké počtení a vyhněte se chřipce, ať si předvánoční čas 

pěkně užijete…

 Ladislav Kantor
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TÉMA MĚSÍCE

smysl pro poněkud sarkastický humor, navrhli jsme přejmenovat 

ulici 7. listopadu na 17. listopadu. No, a Stalinova je dnes Jana 

Palacha!

Tehdejší společnost byla prolezlá fízly, vyjádřit se nahlas 

k politické situaci v hospodě, to si člověk koledoval o malér (v tom 

tady byla dlouholetá tradice již z c. a k. monarchie). Za svůj fejeton 

o obraze prezidenta "Co stojí prezident?" dostal v roce 1967 

spisovatel Jan Beneš několik měsíců nepodmíněně. 

Učitelé museli podepisovat slib věrnosti Československé 

socialistické republice, který se obsahově příliš nelišil od 

prohlášení věrnosti nacistické Říši za Protektorátu. Nejspíše 

z mladické nerozvážnosti jsem se rozhodl tento ponižující pamflet 

nepodepsat. Byl to důvod k výpovědi, ale ředitel školy to přešel 

mlčky a patrně to podepsal za mě.  Měl jsem více štěstí než rozumu, 

že ředitel byl sice komunista, ale nikoliv idiot. Nikdy jsem ten papír 

už neviděl.    

Nekonformní příslušníci české inteligence utráceli svůj život jako 

topiči v kotelnách či coby umývači výloh. Je fakt, že když chtěl 

člověk s nimi navázat osobní kontakt, byl to docela adrenalin (ani 

nebylo potřeba skákat z mostu na gumovém laně). Když jsem chtěl 

mluvit s knězem Václavem Malým, t.č. v kotelně hotelu Merkur, 

celou cestu jsem musel se zprostředkovatelem setkání běžet, 

abychom utekli tajným. Ještě, že mi bylo třicet. 

Spotřební zboží, jako televize, automatické pračky či ledničky byly 

tak drahé, že jsme si je pořizovali na dlouhodobé půjčky 

s měsíčními splátkami, na některé byl i pořadník. Litr benzinu stál 

8.90 Kčs při průměrném platu 1 800 Kčs měsíčně. Celostátní 

noviny sice vycházely asi patery, ale všechny psaly prakticky to 

samé, neb byla tuhá cenzura (prostřednictvím tzv. Úřadu pro tisk 

a informace).   Nelegální tištěné slovo mělo ovšem obrovskou sílu, 

výtisk tehdejších Lidových novin byl něco jako Bible kralická za 

časů F. L. Věka.  Ekonomika šla zvolna ke dnu, ale stále se 

experimentovalo s chozrazčotem, "Zlobinovou metodou" 

a podobnými ekonomickými nesmysly v rámci "přestavby" 

státního socialismu. Nezaměstnanost oficiálně nebyla, protože být 

zaměstnán bylo ze zákona povinné.  Nezaměstnaní byli jen lidé 

režimu nepohodlní, např. signatáři Charty 77.  To byli lidé 

komunisty vyvržení ze společnosti, ač mnozí z nich paradoxně byli 

původně  reformními komunisty 68 roku.  Přestože jsme neustále 

uzavírali nějaké pracovní závazky (na počest čehosi), produktivita 

práce byla velmi nízká, a to zejména v důsledku technologického 

zaostávání. Výroba byla velmi energeticky náročná a hrubě 

poškozovala životní prostředí. Koruna nebyla konvertibilní měnou 

jako dnes, vlastně tehdejší oběživo bylo jen poukázkami na zboží 

a služby, protože na západ od našich hranic jste s nimi nezaplatili 

ani na WC.  Vlastně tu byly měny dvě - kromě Kčs ještě tzv. 

tuzexové bony (1 bon = 5 Kčs).

Samozřejmě, ne všechno bylo tehdy špatné. Byli jsme mladí, ženy 

byly krásné, možná krásnější než dnes (či se nám to tak zdálo), 

blankytné nebe bylo nádherné i tehdy.  Lidé spolu více drželi (co 

jiného jim zbývalo),  při pátečních karetních dýchánkách u lahve 

"kláštorného" jsme blouznili o tom, jak odletíme na Nový Zéland. 

Bylo určitě více volného času a rodiny byly (snad) pevnější. 

Kriminalita byla vzhledem k drakonickým trestům (včetně trestu 

smrti) nižší než dnes a každý, kdo "nezlobil" stranu a vládu, měl své 

malé "životní jistoty" (asi jako liška v kleci), regulované nájemné 

bylo jen symbolické a elektřina a voda byly ve srovnání s dneškem 

téměř zdarma. 

Někteří z nás na tuto dobu začínají nostalgicky vzpomínat. Proč 

asi?  Ale to by bylo na další článek.

Stanislav Boloňský

20 let od pádu totality

17. listopad byl poprávu ustanoven státním svátkem, neboť jak 

demonstrace proti okupační moci v roce 1939, tak i zhroucení 

komunistického režimu v listopadu 1989 jsou události  hodné úcty 

a našeho hlubšího zamyšlení, a to nejen proto, že obou těchto 

případech připadá na letošek kulaté výročí.  V listopadu 1939 se 

generace našich rodičů po střetu s brutalitou okupační moci 

propadla do hluboké beznaděje, před 20 lety jsme naopak hltali 

plnými doušky euforii vítězství. Vítězství tak opojného, že jsme 

možná některé "podružné" detaily těch dní (a dní následujících) ani 

nevnímali. Shodovaly se naše představy, když jsme nadšeně zvonili 

klíčemi na Václavském náměstí, s dnešní realitou? Vnucuje se 

klasický aforismus, který říká, že "všechno vždy dopadne hůře, než 

jsme doufali, lépe, než jsme se obávali, ale vždy jinak, než jsme si 

mysleli". Např. kdo z nás, kteří jsme tehdy společně slzeli s přáteli 

z Verejnosti proti násilí při státní hymně, mysleli na to, že tři roky 

nato bude společné Československo minulostí???  

20. výročí listopadu 1989 bude jistě příležitostí k mnohým úvahám 

politologů. Dovolte i mě malé ohlédnutí za obdobím, které zásadně 

změnilo můj ( i váš) život, neboť zapomínat je osudné... 

V roce 1989 jsem byl středoškolský učitel s bídným platem 

a chabými vyhlídkami do budoucna. Představa, že bych byl jednou 

starostou města, byla něco jako sci-fi. O personálním obsazení 

vedoucích funkcích ve městě nerozhodovaly volby, ale zájmy 

a vůle Městského výboru KSČ, resp. okresního a krajského výboru.  

Volby nebyly volbami, ale jen jakousi trapnou karikaturou 

volebního aktu. Podle statistik se jich zúčastňovalo 98% občanů, 

což samo o sobě bylo fakticky a technicky nemožné a "jednotná 

kandidátka Národní fronty" získávala zpravidla 98-99% hlasů. To 

je z dnešního pohledu naprosto nepředstavitelné. Jít tenkrát "za 

plentu" byl odvážný čin (dnes je to povinnost), neb naznačoval, že 

volič chce nějak volební lístek upravovat. Na to, jak jsem šel při 

volbách v roce 1971 za plentu a v nervozitě ji porazil, nadosmrti 

nezapomenu. Nevím, kdo byl tenkrát více v šoku, zda-li já, nebo 

volební komise. Obecně se totiž volilo tzv. "manifestačně", tzn, že 

po obdržení volebních lítků je občan, aniž by si alespoň seznam 

kandidátů přečetl, o dva kroky dále vhodil do volební urny. 

V sedmdesátých letech kolovala anekdota, aspirující na"zlatou 

mříž", že volby musely být o týden odloženy, protože se na ÚV 

KSČ ztratily výsledky...   

Politické strany fakticky neexistovaly, kromě jediné státostrany - 

KSČ. Další dvě - lidová a socialistická byly jen jakýmisi kulisami 

zakrývající nahotu "reálného socialismu". Říkal se tenkrát vtip, 

kolik že je v ČSSR stran? Odpověď zněla: pět. Komunistická a čtyři 

světové.

Možnosti cestování byly reálné jen v rámci "lidově demokra-

tického bloku", případně Jugoslávie. Když jsme se s manželkou 

dostavili na oddělení pasů a víz P-Z se žádostí o návštěvu našich 

přátel v západním Německu (s notářsky potrzeným pozváním 

a uzavřeným pojištěním) s odkazem na tzv. helsinské dohody,  ani 

jsme nestačili počítat schody, jak nás rychle vyhodili (pozvání si 

samozřejmě nechali). Beznaděj naší situace si člověk v plné síle 

uvědomil,  když  dorazil do hraničního pásma, obehnaného 

nepropustným drátěným zátarasem se strážnými věžemi, 

skutečnou "železnou oponou". 

Když jsme v roce 1988(!) s Tomášem Novotným vystoupili na 

veřejném zasedání Městského národního výboru s výzvou k 

přejmenování roztocké Stalinovy ulice, "řešil" nás Městský výbor 

strany. "Dneska chtějí přejmenovat Stalinovu a zítra to bude 

Gottwaldova!" zaznělo tehdy v sále. To byla ovšem přímo prorocká 

slova, která se o dva roky později stala skutkem. Jelikož máme i 



06

Informace z 11. jednání ZM dne 

21.10.2009

ZM za účasti 16 zastupitelů (omluveni p. Veselý, Štochel, Král, 

Cihlář a Kantor) za 4,5 hodiny schválili následující:

Čerpání územního rozpočtu města Roztoky k 30.9.2009

ZM vzalo na vědomí čerpání územního rozpočtu ke dni 30.9.2009 

a schválilo předložený návrh rozpočtových opatření za září 2009.

Havarijní stav komunikace "V Potokách" v důsledku 

povodňových stavů Žalovského potoka v období 25.6. – 

3.7.2009

ZM doporučilo městu vyzvat Povodí Vltavy – správce toku, 

k jednání o revitalizaci Žalovského potoka, aby se nastalé škody na 

místní komunikaci v Potokách nemohly opakovat.

ZM souhlasilo s uvolněním částky 2,6 mil. Kč z rozpočtu města na 

zabezpečení komunikace v ulici Potoky.

Členské příspěvky - Sdružení právnických osob dotčených 

provozem Letiště Praha

ZM vzalo na vědomí složení členského příspěvku ve Sdružení 

právnických osob dotčených provozem Letiště Praha – Ruzyně 

od roku 2008 a schválilo okamžitou úhradu členských 

příspěvků města Roztoky za období 2008 – 2009 v celkové výši 

37.880 Kč.

Schválení účetní závěrky Technických služeb města Roztoky za 

rok 2008

ZM schválilo účetní závěrku Technických služeb města Roztoky, 

příspěvkové organizace města, za rok 2008 v plném rozsahu.

Žádost do ROP Střední Čechy – vybavení ZŠ

ZM stanovuje, že podkladem k žádosti o dotaci do Regionálního 

operačního programu Střední Čechy budou veškeré položky 

obsažené ve variantách č. 1 a 2 uvedených v předloženém 

materiálu. 

Žádost zpracuje vybraná firma vzešlá z výběrového řízení ve 

spolupráci s MÚ Roztoky a vedením ZŠ Roztoky.  ZM požádalo 

zastupitele p. Moravcovou a p. RNDr. Huka, aby jako konzultanti 

spolupracovali na přípravě této akce s tím, že zodpovědnou osobou 

za její provedení, je pan tajemník ing. Schulz. 

ZM ukložilo MÚ prověřit možnost využití dotačního titulu z ROP 

Střední Čechy, výzva č. 39, pro zakoupení kontejnerové mateřské 

školy umístěné na pozemku města.

Zápis finančního výboru 

- ZM uložilo vrátit na zadní stranu městského časopisu Odraz 

placenou inzerci.

- ZM uvolnilo z rozpočtu města částku 20 tis. Kč na zpracování 

znaleckého posudku IT města podle zadání kontrolní skupiny 

zastupitelstva (p. Matas, Urx, Drda).

- ZM vzalo na vědomí Zápis z jednání finančního výboru ze 

dne 14.10.2009.

- ZM vzalo na vědomí kontrolní zprávy z provedených 

plánovaných kontrol hospodaření s finančními prostředky 

rozpočtu města v Základní škole, Základní umělecké škole a 

městské policii.

Informační blok, různé

- ZM vzalo na vědomí zprávu starostky z jednání dne 25.9.2009 

mezi městem Roztoky a p. Janem Pastyříkem ohledně 

odprodeje pozemku parc. č. 3161/1 v k.ú. Žalov (sběrný 

dvůr).Ze zápisu plyne, že majitel pozemku nesouhlasí 

s prodejem za částku 6,3 mil. Kč.

- Návrh na odkoupení pozemku parc. č. 3161/1 od fy Pastyřík 

s.r.o. za cenu 7,5 mil. Kč za předpokladu, že při podpisu kupní 

smlouvy nebude pozemek zatížen žádným věcným břemenem 

a s tím, že bude domluven splátkový kalendář nejdéle na tři 

roky, nebyl přijat.

- ZM uložilo MÚ připravit kompletní žádost o dotaci na 

výstavbu sběrného dvora na pozemku parc. č. 3156/1 (podél 

Lidické ulice).

- ZM vzalo na vědomí zprávu starostky o závěrech pracovního 

jednání dne 30.9.2009 na téma Dostavba ZŠ Roztoky (UZM 

223-10/09). Bylo domluveno, že autoři projektu zpracují 

studii úsporných variant tak, že v objektu C nebude podzemní 

parking a místo auly bude druhá menší tělocvična. Dostavba 

ZŠ bude prověřena z hlediska provádění a etapizace tak, aby 

provoz školy byl omezen co nejméně.

- ZM vzalo na vědomí informaci starostky o tvorbě územního 

rozpočtu města na rok 2010.

- ZM vzalo na vědomí informaci starostky o výsledku 

soudního řízení ve věci spoluvlastnictví vily Amálka 

v Roztokách. Soud rozhodl, že jedinými vlastníky 

nemovitosti jsou pan R. Wantock a paní T. Makopa. Vlastníci 

jsou povinni zaplatit městu Roztoky polovinu odhadní ceny 

nemovitosti do 3 měsíců od nabytí právní moci rozsudku. 

Jedná se o částku cca 3,8 mil. Kč. Za soudní výlohy zaplatí 

město 2 tisíce Kč.

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. 9. 09 až 

28. 10. 09: 

- dne 26.9.09 ve večerních hodinách oznámení volně pobíhajícího 

psa v ul.Třebízkého – výjezd na místo, proveden odchyt, pes 

umístěn do kotce OŽP 

- téhož dne oznámeno rušení nočního klidu akce u Šraněk – 

zjednána okamžitá náprava  

- dne 27.9.09 oznámeno vloupání do sklepa RD v ul.Chelčického 

– výjezd na místo, na místě předáno PČR Libčice jako podezření 

z tr. činu   

- dne 28.9.09 oznámena zraněná cyklistka v místě u přívozu – 

výjezd na místo, přivolána rychlá lékařská pomoc 

- dne 29.9.09 oznámeno narušení občanského soužití, napadání 

mezi obyvateli domu ve Vltavské ulici – výjezd na místo, přivolána 

rychlá lékařská pomoc a PČR, věc nejprve kvalifikována jako 

přestupek dle § 49/1 c) z.č. 200/90 Sb., ale vzhledem k trvání 

pracovní neschopnosti překvalifikováno na t.č. ublížení na zdraví 

INFORMACE Z RADNICE
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- dne 30.9.09 oznámeno odcizení jízdního kola ze zahradního 

domku na pozemku domu v Žirovnického ulici – věc předána PČR

 k realizaci, jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním,       

- dne 2.10.09 ve večerních hodinách oznámena zraněná osoba 

v prostorách BČS Papoil v Přílepské ulici – výjezd na místo, na 

místě též rychlá lékařská pomoc, pacient silně podnapilý 

a agresivní, provedena asistence při převozu pacienta na 

traumatologické odd. FN Motol  

- dne 3.10.09 ve večerních hodinách v rámci hlídkové činnosti 

objeven v ulici Tiché údolí vrak vozidla tov. zn. Škoda Favorit – 

zadokumentováno, oznámeno OŽP MÚ 

- dne 4.10.09 oznámeno vloupání dom sklepní kóje činžovního 

domu v Chelčického ulici

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno napadení mezi 

manželi v bytě domu v Masarykově ulici – výjezd na místo, v době 

příjezdu na místě již klid, na místě též PČR, na místě zjištěno, že se 

jednalo pouze o slovní výměnu názorů, k fyzickému napadení 

nedošlo

- dne 7.10.09 v rámci hlídkové činnosti v ulici Nad Vinicemi 

odstavený vrak vozidla tov. zn. Renault Clio, zadokumentováno, 

oznámeno OŽP MÚ 

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

místo, proveden odchyt psa, pes umístěn bez závad do kotce OŽP,  

zjištěn majitel, tomuto pes předán bez závad, vyřešeno v blokovém 

řízení 

- téhož dne ve večerních hodinách oznámen hořící kontejner na 

tříděný odpad ( papír) v ulici Obránců míru – výjezd na místo, na 

místě hasiči, kteří požár lokalizovali,věc předána PČR k jejich 

realizaci 

- dne 8.10.09 oznámena poškozená skleněná výplň okna domu ve 

Spěšného ulici, výjezd na místo, zadokumentováno, kvalifikováno 

a šetřeno jako přestupek proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb.,  

- téhož dne ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes 

v ulici Přílepská – výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes 

umístěn bez závad do kotce OŽP,  zjištěn majitel odchyceného psa, 

pes předán bez závad, věc přestupku vyřízena v blokovém řízení 

- dne 12.10.09 oznámeno vloupání do dvou sklepních kójí v čin-

žovním domě v Masarykově ulici – výjezd na místo, předáno na 

místě PČR k realizaci jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním 

- dne 13.10.09 oznámeno pálení listí na pozemku domu v Sol-

níkách – výjezd na místo, sjednána náprava, vyřešeno domluvou 

- dne 14.10.09 oznámeno poškození mycí linky na benzínové 

čerpací stanici Pap oil v Přílepské ulici provozem vozidla, výjezd na 

místo, předáno na místě PČR k jejich realizaci 

- téhož dne oznámeno vloupání do vozidla Renault Clio v Lidické 

ulici – výjezd na místo, na místě provedeno šetření, předáno PČR 

k jejich realizaci jako podezření z tr. činu 

- téhož dne oznámeno odcizení peněženky s finanční hotovostí 

5 000,-Kč v prodejně v Lidické ulici, kterou měla poškozená při 

sobě – předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu 

krádeže  

- téhož dne ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes 

v ulici Najdrova – výjezd na místo, proveden odchyt psa, zjištěn 

majitel tohoto psa, tomuto předán bez závad, věc přestupku  

vyřešena v blokovém řízení 

-  dne 18.10.09 oznámeno na Holém vrchu u vodárny odstavené 

havarované vozidlo zn. Škoda Favorit bez r.z., - výjezd na místo, na 

místě zjištěny poškozená vrata od pozemku vodárny firmy SEVAK 

provozem tohoto vozidla, další šetření zaměřeno na zjištění majitele 

tohoto vraku vozidla

- dne 20.10.09 oznámen volně pobíhající pes po ulici 

17.listopadu, kterého oznamovatel odevzdal na MP, pes umístěn 

bez závad do kotce OŽP, zjištěn majitel tohoto psa, tomuto předán 

bez závad, věc  vyřešena v blokovém řízení 

- dne 21.10.09 oznámena dopravní nehoda  v ulici Masarykova

(naproti lékárně) – výjezd  na místo,  na místě se účastníci dohodli 

na vině, nepožadována policie ČR  

- dne 23.10.09 oznámeno posprejovaný plot u domu na Panenské 

I – výjezd na místo, na místě provedeno šetření, věc předána na 

místě PČR jako podezření z tr. činu k jejich další realizaci 

- dne 24.10.09 v rámci hlídkové činnosti nalezeny dva vraky 

vozidel, jeden Renault Twingo, a VW Passat v ulici Nad Vinicemi  

- téhož dne v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti nalezen 

v ulici Nad Vltavou posprejovaný zaparkovaný os. automobil zn. 

Citroen picasso, a dále popelnice a Toi Toi, provedeno místní pátrání 

po pachateli s negativním výsledkem, předáno PČR k další realizaci 

jako podezření z tr. činu, 

-  dne 25.10.09 oznámen volně pobíhající pes na Holém vrchu – 

výjezd na místo, na místě hlídka kontaktovala oznamovatele, pes se 

zde již nenacházel, jeho výskyt byl zjištěn u Tesca, proveden odchyt 

psa, šetřením zjištěn majitel tohoto psa, tomuto předán bez závad, 

vyřešeno v blokovém řízení 

- dne 26.10.09 oznámeno odcizení odložené peněženky v Tescu – 

výjezd na místo, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě, dle 

získaného poznatku s negativním výsledkem, věc zadokumento-

vána a šetřena jako přestupek proti majetku dle § 50 /lb) z.č. 

200/90 Sb.

-  dne 27.10.09 oznámena dopravní nehoda se zraněním v k.o. 

Roztoky na silnici směr Praha – výjezd na místo, na místě již rychlá 

lékařská pomoc, která převezla zraněnou do nemocničního zařízení, 

usměrňování doprava – na místě předáno skupině dopravních nehod 

PČR k realizaci,  

-  téhož dne oznámena dopravní nehoda bez zranění v místě 

u Váhy – výjezd na místo, předáno PČR   

- téhož dne ve večerních hodinách oznámena převržené WC TOI 

TOI v ulici Nad Vltavou – výjezd na místo, na místě oznamovatel, 

společně s jedním nezletilým, kterého oznamovatel na místě přistihl 

při převrhávání Toi Toi WC – provedeno šetření, zadokumento-

váno, šetřeno jako přestupek

- dne 28.10.09 oznámeno napadení mezi manžely v domě 

v Mühlbergerově ulici – výjezd na místo, na místě již klid, věc 

kvalifikována jako přestupek proti občanskému soužití dle § 49/1 c) 

z.č. 200/90 Sb., zúčastněné osoby poučeny  

- téhož dne oznámen požár kontejneru na ulici Lidická v místě u 

bývalé prodejny Na Sekeře – výjezd na místo,  na místě již hasiči, 

kteří požár lokalizovali 

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

INFORMACE Z RADNICE
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Městská knihovna informuje

nabízíme vám výběr nových knih zakoupených do městské 

knihovny v průběhu měsíce října 2009

Beletrie

Formanová M. Ten sen/příběh ctižádostivé dívky a její cesta za 

úspěchem se odehrává v 80. A 90. letech a má i 

jisté autobiografické prvky/

Murakami H. Sputnik, má láska /psychologický příběh 

o lásce pohledem tří hlavních postav románu /

Lustig A. Láska, tělo, smrt/příběh o lásce zasazený do 

terezínského ghetta/

Nosková V. Ještě se uvidí /povídky o partnerských 

vztazích/

Howard L. V síti lásky/román pro ženy/

Detektivky, thrillery

 Cain T. Specialista

Coben H. Drž se

Patterson J. Druhá šance

Patterson J. Pátý jezdec

Higgins-Clark M. Tvrdohlavá sestřička

Cestopisy

Zvelebil J. Na vandru s Reflexem III. /cestopisné 

reportáže o životě Čechů, kteří se rozhodli žít 

v různých částech světa/

Darlymple W. Věk bohyně Kálí /cestopis o Indii-život, 

náboženství, rituály…/

Ostatní-literatura faktu-životopisy

Mitchell R. Čtyřicet dva měsíce v japonském zajetí 

/autobiografie-v japonském zajateckém táboře 

za 2. sv.války/

Motl S. Lída Baarová a Joseph Goebbels /osobní 

rozhovory i další shromážděné materiály 

o vztazích české herečky s nacistickým 

ministrem propagandy/

Voskovec J. - Werich J. Korespondence III /dopisy dvou 

významných osobností české meziválečné 

kultury/

Dětské knihy

 Brezina T. Létající přízrak /fantasy se superlupou/

 Brezina T. Ukradený vynález /fantasy se superlupou/

 Rodda E. Deltora /8 dílů fantasy/

 Sypal J. Vodnické pohádky

O těchto a dalších nových knihách získáte další informace na web. 

stránkách městské knihovny nebo přímo v knihovně. Registrovaní 

čtenáři mohou využít i službu „rezervace“.

UPOZORNĚNÍ

Dne 26. 11. 2009 bude městská knihovna /služby čtenářům/ 

uzavřena. V prostoru knihovny bude volební okrsek pro místní 

referendum.

A.Urxová

Pronájem kompostérů z dotace

Město Roztoky nabízí pronájem kompostérů, které 

nakoupilo s přispěním dotace poskytnuté Státním 

fondem ŽP. 

Nájemní smlouvu na kompostér lze uzavřít v úředních 

hodinách na OŽP Městského úřadu v Roztokách. Protože 

je kompostování bioodpadu nejvýhodnějším způsobem 

likvidace tohoto odpadu, mohou si zájemci kompostéry 

o objemu 700 l od města pronajmout bezplatně na 5 let 

a po uplynutí této doby přejde kompostér do vlastnictví 

pronajímatele.  

Nezbytnou podmínkou uzavření smlouvy je skutečnost, 

že zájemce řádně platí místní poplatek za odpady. Více 

informací lze získat na tel. č. 220400262 nebo 

220400264.

Odbor ŽP MÚ

Oznámení
Kancelář SPROM Roztoky

sdružení P. Sadovská, M. Pejřil, S. Kubrová

bude z důvodu ukončení nájmu na adrese Havlíčkova 713

přemístěna od 1.12.2009 na adresu

Přemyslovská 1468, 252 63  Roztoky

Tel. 233910960, 233910965, 233910966

Mobil 724871645

e-mail sprom@volny.cz 

od 23.11.2009 do 30.11.2009 bude z důvodu stěhování 

v provozu pouze číslo mobilního telefonu.

Samolepky na biopopelnice 

a kompostéry

Biopopelnice a kompostéry zakoupené Městem Roztoky 

z Fondů Evropské unie v rámci Operačního programu Životní 

prostředí musí být podle schválených pravidel Fondu viditelně 

označeny. Z tohoto důvodu jsme nechali vyrobit samolepky, 

které budou do konce letošního roku distribuovány do 

poštovních schránek těch, kdo mají biopopelnici nebo 

kompostér v pronájmu od města. Nájemce žádáme, aby dodanou 

samolepku viditelně označil pronajatý kompostér nebo 

biopopelnici.

OŽP MÚ Roztoky
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Konzultační den pro občany města 

Roztok s vedoucí oddělení důchodů 

OSSZ Praha západ pí. Michaelou 

Průšovou

Oddělení sociálních věcí MÚ Roztoky oznamuje , že ve středu 

dne 2. prosince 2009 od  8.00 hodin do 12.00 hodin bude opět 

přítomna ve velké zasedací místnosti MěÚ Roztoky paní Michaela 

Průšová, vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha- západ, se 

kterou můžete konzultovat Vaše problémy a otázky týkající se 

důchodového zabezpečení.  

M. Kalinová

Pozvánka

V rámci oficiální návštěvy delegace s partnerského města Skawina 

(Polsko) proběhne ve čtvrtek 3.12.2009 od 14 hodin  v zasedací 

místnosti na radnici pracovní schůzka se členy polské delegace. Na 

programu je i dojednání případné spolupráce mezi městem, 

školami,  místními podnikateli, neziskovými organizacemi, 

církevními organizacemi, spolky a polskými partnery. 

Dovoluji si pozvat zástupce roztockých organizací a spolků 

a roztocké podnikatele, kteří by o takovou spolupráci měli zájem, 

na výše zmíněné jednání.

Olga Vavřínová

starostka města
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REFERENDUM

Oznámení o době a místě konání 

místního referenda

Místní referendum v Roztokách proběhne ve čtvrtek 

26.11.2009 v době od 13 do 20 hodin.

město Roztoky má 7 hlasovacích okrsků:

okrsek č. 1 – sídlo: Středočeské muzeum v Roztokách, 

Zámek č. 1

pro voliče z ulic:

Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, Nádražní, 

Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy sady, Tiché údolí, Únětická, 

Vltavská, Za Potokem

okrsek. č. 2 – sídlo: Městská knihovna, Jungmannova 966

pro voliče z ulic:

Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na 

Vyhlídce, Nad Čakovem, Nám. 5. května, Nám. Jana 

Procházky, Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Puchma-

jerova, Spěšného, Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, 

Třebízského, Vošahlíkova, Žirovnického

okrsek č. 3 – sídlo: Základní škola Roztoky, Školní náměstí 470

pro voliče z ulic:

B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova, 

Čáslavského, Dobrovolného, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr. 

Tichého, Nad Vltavou, Najdrova, Obránců míru, Plk. 

Poláčka, Poděbradova, Seržanta Hniličky, V Solníkách, 17. 

listopadu

okrsek č.  4 – sídlo: Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2

pro voliče z ulic:

Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo nám., Chelčického, 

Jeronýmova, Masarykova, Nerudova, Sedláčkova, Vidimo-

va, Žižkova

okrsek č. 5 – sídlo: Sokolovna, Tyršovo náměstí 480

pro voliče z ulic:

Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina, 

Lidická, Máchova, Na Sekeře, Nad Vinicemi, Plzeňská, 

Řachova, Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám., Václavská, 

Vančurova, Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova

okrsek č. 6 – sídlo: Základní škola Roztoky (Žalov), 

Zaorálkova 1300

pro voliče z ulic:

Burgerova, Jiráskova, Ke Kocandě, Kuželova, Levohra-

decká, Levohradecké nám., Na Dubečnici, Na Pískách, 

Opletalova, Pod Vodojemem, Potoky, Přílepská, Smetanova,  

Šebkova, U Školky, V Úvoze, Zahradní, Zaorálkova

okrsek č. 7 – sídlo: Mateřská škola (Žalov), Přemyslovská 1193

pro voliče z ulic:

Alšova, Borkovského,  Bořivojova,  Husova,  Chalúpeckého,  

K Nádraží, Komenského, Krásného, Krolmusova, Mühlber-

gerova, Na Panenské, Na Valech, Pilařova, Pod Koláčovem, 

Pod Řivnáčem, Přemyslovská, Příčná, Řadová, Souběžná, 

Sportovní, Stříbrník, Sv. Ludmily, U Háje, U Hřiště, 

U Zastávky, Vlháčkova, Wolkerova, Za Cihelnou.

místní komise – sídlo: Městský úřad Roztoky, nám. 5. 

května 2

Otázka k rozhodnutí v místním referendu:

"Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Roztoky v rámci 

své pravomoci a působnosti pro celé území města Roztoky 

schválilo pouze takový návrh územního plánu, regulačního 

plánu nebo územní studie, v němž nová výstavba pro bydlení 

v plochách čistě obytných a obytných mimo současně 

zastavěné území definované Územním plánem města 

Roztoky ze dne 7.9.1995 ve znění platných změn bude 

povolena pouze rodinnými domy?"

Právo hlasovat v místním referendu má každá osoba, která má 

právo volit do zastupitelstva obce ("oprávněná osoba"), tj. 

občan České republiky, který alespoň v den voleb dosáhl věku 

nejméně 18 let a je v den voleb přihlášen v místě jejich konání 

k trvalému pobytu; a státní občan jiného státu, který v době voleb 

dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v místě jejich konání 

přihlášen k trvalému pobytu, a jemuž právo volit přiznává 

mezinárodní úmluva, a u které nenastala překážka ve výkonu 

práva hlasovat v místním referendu.

Oprávněné osobě, která nebude moci hlasovat v hlasovacím 

okrsku podle místa trvalého pobytu, avšak může se zúčastnit 

hlasování v místním referendu na území obce, kde je hlášena 

k trvalému pobytu, vydá obecní úřad na její žádost hlasovací 

průkaz pro místní referendum.

Hlasovací lístky obdrží oprávněné osoby až v hlasovacích 

místnostech v den konání místního referenda

Oprávněné osobě bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže 

svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným 

občanským průkazem), nebo totožnost a státní občanství státu, 

jehož příslušníci jsou oprávněni na území ČR hlasovat podle 

zvláštního předpisu (průkaz o povolení k pobytu; platný 

cestovní, diplomatický nebo služební pas ČR nebo cestovní 

průkaz).

Způsob hlasování v hlasovací místnosti:

Po obdržení úřední obálky a hlasovacího lístku od komise vstoupí 

oprávněná osoba do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích 

lístků.

Oprávněná osoba označí křížkem v příslušném rámečku 

předtištěnou odpověď "ano" nebo "ne", pro kterou hlasuje, 

a vloží tento hlasovací lístek do úřední obálky.

Hlasování se zdrží tím, že na hlasovacím lístku neoznačí křížkem 

žádnou odpověď. 

K jiné úpravě hlasovacích lístků se nepřihlíží.

Po opuštění prostoru pro úpravu hlasovacích lístků vloží 

oprávněná osoba obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou 

komisí do hlasovací schránky.



11

REFERENDUM

Pokyny předsedy okrskové komise k zachování pořádku 

a důstojného průběhu hlasování v hlasovací místnosti a jejím 

bezprostředním okolí jsou pro všechny přítomné závazné.

Místní komise vyhlásí výsledky hlasování v místním referendu 

v obci zveřejněním na úřední desce obecního úřadu neprodleně po 

vyhotovení zápisu o výsledku hlasování.

Oprávněná osoba může ze závažných, zejména zdravotních, 

důvodů požádat obecní úřad (ústředna 220 400 211 nebo kancelář 

starosty 220 400 215) a v den konání referenda i okrskovou 

komisi, aby mohla hlasovat mimo hlasovací místnost. Komise 

zajistí hlasování do přenosné volební schránky.

Monika Hojsáková

kancelář starosty

 

REFERENDUM V ROZTOKÁCH

Ve čtvrtek 26.11.2009  od 13.00 do 20.00 hodin se ve všech 

volebních okrscích ve městě (stejné volební místnosti jako při 

jiných volbách) bude konat místní referendum.

Všichni občané města mají ten den možnost prostým zaškrtnutím 

ANO nebo NE, rozhodnout o budoucím osudu města.

Otázka referenda, o které máte rozhodnout, zní:

"Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Roztoky v rámci své 

pravomoci a působnosti pro celé území města Roztoky schválilo 

pouze takový návrh územního plánu, regulačního plánu nebo 

územní studie, v němž nová výstavba pro bydlení a v plochách čistě 

obytných a obytných mimo současně zastavěné území definované 

Územním plánem města Roztoky ze dne 7.9.1995 ve znění platných 

změn bude povolena pouze rodinnými domy?"

Komplikovanost otázky je dána nutnou právnickou mluvou a její 

zjednodušená verze zní:

„Souhlasíte s tím, aby budoucí zástavba určená pro bydlení na 

dosud nezastavěných rozvojových plochách ve městě byla možná 

pouze rodinnými domy?“

Referendum se netýká zastavěného území města (tak jak 

existovalo a je definované územním plánem z roku 1995).

Na přiložené mapě města jsou rozvojové plochy, kterých se 

rozhodnutí referenda týká vyšrafované.

Vaše ANO tedy znamená, že na těchto vyšrafovaných plochách 

nebude možné stavět bytové domy, ale pouze rodinné domy.

Referendem se nedá suplovat územní plánování.

Územní plán města dosud platný, či budoucí, definuje a bude 

definovat jak veřejnou zeleň (aleje a parky, jejichž součástí mohou 

být dětská hřiště), tak veřejnou vybavenost (školky apod.). 

Veřejná zeleň a veřejná vybavenost není obytná zástavba, tudíž 

se těchto ploch referendum netýká a nijak je neovlivňuje.

Aby bylo referendum platné, je třeba, aby se zúčastnilo alespoň 

35% voličů.

Aby byl výsledek referenda závazný, je třeba, aby pro ANO 

hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných voličů a zároveň 

ona nadpoloviční většina hlasujících byla více než 25% všech 

voličů.

V případě, že se tak stane, ke změně rozhodnutí tohoto referenda, 

může dojít pouze dalším referendem, nikoli usnesením 

zastupitelstva města.

Asi všichni vnímáme, že infrastruktura a vybavenost města 

narazila na své limity (nedostatek míst v MŠ, následně nás čeká 

nedostatek míst v ZŠ, MHD, žádná nová veřejná zeleň, dětská 

hřiště, žalostný stav stávajících komunikací ve městě, atp.).

Příliv nových obyvatel by měl být tedy podmíněn posílením 

infrastruktury a veřejné vybavenosti města.

Jak toho lze dosáhnout?

Třeba tím, že odmítneme zahušťovat budoucí zástavbu bytovými 

domy, či současným módním trendem vila domy. 

Třeba tím, že další zástavby podmíníme vybudováním nezbytné 

veřejné vybavenosti.

To jsou dvě nezbytné věci, abychom měli budoucí rozvoj města 

pod kontrolou a abychom mohli účinně zabránit živelné zástavbě 

bez jakékoli infrastruktury a veřejné vybavenosti.

Mementem nám budiž:

-  stávající zástavba na Panenské II.

Kde je ona územním plánem definovaná mateřská 

školka? 

Kde je ona územně rozhodnutá zeleň? 

Jak mohlo dojít k těmto rozhodnutím v rozporu 

s územním plánem? 

- stávající výstavba Solník.

Kde je ta mateřská školka? 

Kde jsou ony sadové úpravy okolí stávající zástavby?

Očekávaný závazný výsledek místního referenda pomůže v tom, 

že nárůst nových obyvatel nebude až tak závratný. On je totiž 

opravdu rozdíl, zda se mohou stavět bytové nebo pouze a jen 

rodinné domy. 

Podmínění dalších zástaveb nezbytnou infrastrukturou 

a vybaveností je podstatně komplikovanější, nicméně i zákonné 

nástroje existují, například podmínění schválení regulačních 

plánů uzavřením plánovacích smluv (tento postup navrhnu 

zastupitelstvu města před schválením Regulačního plánu – 

Panenská II).

Díky konání místního referenda máte nyní šanci rozhodnout 

o budoucím osudu města každý z vás svým hlasem.

Nikoli zastupitelstvo, nikoli rada města, či nějaká komise, ale 

každý z vás, kterému není jedno, kde žije a chce rozhodnout o tom, 

jak bude v budoucnu naše město vypadat.

Prosím vás proto o co nejvyšší účast.

Olga Vavřínová
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Nejčastější otázky a odpovědi týkající se 

místního referenda:

Jakých území se vlastně referendum týká?

Tato území jsou na mapě vyšrafována. Obecně se referendum týká 

všech rozvojových ploch mimo zastavěné území města (definované v 

roce 1995, tedy bez Solníků a stávající zástavby na Panenské I a 

Panenské  II.), které jsou určeny pro obytnou výstavbu. V územním 

plánu a změně č.1 územního plánu jsou tato území vybarvena 

oranžově (čistě obytné území) a červeně (všeobecně obytné území). 

Ostatních území (značena jinou barvou) se referendum netýká.

Proč nebylo do otázky referenda zahrnuto i území Tichého údolí?

Otázka referenda je koncipovaná tak, že se jedná pouze a jen o 

dosud nezastavěná území (rozvojové plochy na mapě vyšrafované) 

mimo zastavěné území města. Tiché údolí je v zastavěném území 

města.

Tiché údolí je charakteristické původní zástavbou nájemních vil, 

nikoli rodinných domů! 

Současný trend rozparcelovat pozemky v Tichém údolí pro stavbu 

rodinných domů jde proti duchu původní zástavby, viz současná 

existující skupenství rodinných domů, která jasně dokladují, že tento 

trend zcela popírá genius loci této lokality. 

Půvabným detailem je, že ti, kteří hájí Tiché údolí jako lokalitu 

hodnou památkové ochrany, navrhli její začlenění do otázky 

místního referenda, čímž by v konečném důsledku dovolili další 

výstavbu rodinných domů.

Návrh na zařazení území Tichého údolí do otázky referenda byl 

údajně zablokován, z jakého důvodu a kým?

O tomto pozměňovacím návrhu hlasovalo zastupitelstvo: 8 pro, 3 

proti, 7 se zdrželo, nikdo nic neblokoval.

Tvrzení o tom, že návrh byl zablokován, je matoucí a hloupé tvrzení 

někoho, kdo nepochopil, čeho se referendum týká a jaké důsledky z 

toho plynou právě pro Tiché údolí.

Ovlivní výsledek referenda regulační plán Na Panenské II?

Neovlivní. Převážná část Panenské II má územní rozhodnutí a 

některé komunikace a sítě již i stavební povolení. Regulační plán, 

který řeší celé zbylé území Panenské II v tom jediném místě, kterého 

se referendum týká (na mapce vyšrafováno), navrhuje pouze 

rodinné domy, je tedy v souladu s předpokládaným výsledkem 

referenda.

Jak souvisí regulační plány a referendum?

Závazné rozhodnutí referenda ovlivní budoucí zástavbu 

rozvojových ploch a bude muset být respektováno jakoukoli změnou 

územního plánu, regulačními plány i pouhými územními 

rozhodnutími. Jinými slovy, závazné rozhodnutí referenda platí 

bezezbytku pro všechny obytné plochy mimo zastavěné území 

města.

Nutno ovšem dodat, že platná územní a stavební rozhodnutí zpětně 

nelze žádným rozhodnutím změnit.

Proč se dosud nezastavěné části Solníků v sousedství ulice Obránců 

míru referendum netýká?

Tato dosud nezastavěná část Solník je územním plánem definována 

jako území veřejné vybavenosti, tedy nikoli jako území obytné, 

proto se na toto území referendum nevztahuje.

Kdyby ovšem došlo ke změně územního plánu a část tohoto území 

byla změněna na obytnou, pak se na tuto obytnou část výsledek 

referenda samozřejmě vztahovat bude. 

Proč se části Dubečnice referendum netýká?

Na toto území již byla vydána územní rozhodnutí, která zde povolují 

zástavbu pouze rodinnými domy.

O.V.

REFERENDUM
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„Co ve městě se povídá…“

  (Část 10.) 

Začínat desátou kapitolu této rubriky, je už důvodem k zamyšlení. 

Nejen pro mne, který si ji vymyslel, ale i pro občany, kteří právem 

těžko chápou, proč některé věci trvají tak nesmyslně dlouho. 

Bohužel je tomu tak, že to v Čechách (v panujícím právním rámci a s 

rozbujelou byrokracií) prostě jinak neumíme. 

Po mnohaleté práci pro Odraz musím však konstatovat, že jsem 

nikdy nezažil větší zájem, počet dotazů i podnětů čtenářů, než po 

zavedení této rubriky. K tomu ovšem patří i silná, všelijak 

maskovaná kritika ze strany „potrefených“- ať úřadů, či 

jednotlivých osob. To mě ovšem nijak nevyrušuje, s tím se musí 

počítat, v Čechách to k demokratické diskuzi vlastně patří…. 

A tak jsem si už po desáté vypůjčil název kdysi slavné písně, abych 

se z vlastní iniciativy pokusil alespoň částečně odpovědět na některé 

podstatné otázky zajímající občany města. 

Osobní „zpravodajství“ a drby, jako vždy vynecháme. Budeme se 

zabývat jen věcmi veřejnými. Hlavně těmi, které se v informacích z 

radnice, ani z jednání zastupitelstva, či z jiných článků nedozvíte. 

(Je však poctivé konstatovat, že některé akce jsou trochu mimo 

dosah místní radnice, mimo její kompetence).

Vraťme se nejprve k našim základním, dlouhodobě sledovaným 

tématům. 

1. Bude na náměstí nová pošta?

V této cause není nic nového jen zdánlivě. Ač u nás i ve světě krize 

zdaleka neustoupila, zdá se podle sic neoficiálních, ale minulý týden 

soukromě ověřených zpráv, že je vše na dobré cestě. A to je v době 

rušení mnoha investic a projektů určitě dobrá zpráva Jistě dokážeme 

všichni pochopit, že v současné nejisté době vám to písemně nikdo 

nedá, všechny přípravné práce však úspěšně probíhají, a tak se zdá, 

že zatím nic nestojí v cestě, aby se Roztoky na jaře dočkaly nové 

moderní pošty! 

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

 Pokud jezdíte kolem, jistě víte, že stavba nové příjezdové silnice do 

Roztok pokračuje velmi slušným tempem, v této zemi a v těchto 

časech krize vlastně nebývalým, a doufám, že tomu tak bude i 

nadále. Abychom se netopili v neustálých nejistotách (znáte to: 

samé „ možná, zdá se, uvidíme“) obrátil jsem se písemně na 

investora, kterým je Středočeský kraj. V pondělí 2. 11. Jsem obdržel 

oficiální písemnou odpověď, podepsanou tiskovou mluvčí KÚ p. 

Berril Maschekovou. Cituji: „ Kolaudace silnice II/ 242 je 

plánována na druhé pololetí roku 2010.“ Jistě se mnou budete 

souhlasit, že je to další dobrá zpráva!

3. Jak se vyvíjí situace kolem stavby hřiště Sokola na 

plážový volejbal?

Což o to, hřiště je dávno v provozu a těší se velkému zájmu, ale 

správní řízení v této věci bohužel ještě pokračuje! Než si přečtete 

následující řádky, nalistujte si stranu….tohoto čísla, kde si v článku 

„Jak páni inženýři zachraňovali akáty…“ můžete celou nesmyslnou 

causu připomenout. 

K současnému stavu věci samé, věcně a stručně:

a)29. 10 2008 provedlo odbor ŽP Roztoky na upozornění občanů 

místní šetření na stavbě hřiště na plážový volejbal prováděnou TJ 

SOKOL, kde bylo vykáceno osm akátů. Roztočtí sokolové si byli 

vědomi, že na kácení náletové zeleně neměli povolení a byli smířeni 

s tím, že zaplatí úměrnou pokutu.

b)Místní ŽP však s nimi nijak nekomunikovalo, a zaslalo svá 

zjištění rovnou na okres (do Černošic)- razítko podatelny v 

Podskalské- 3. 11. 2008. Už 18. 11. dostali roztočtí vyrozumění, že 

s nimi bylo zahájeno správní řízení a 20. 1.2009 vyřkl OŽP 

Černošice konečný rezultát : za 8 akátů-80 000 Kč! 

c)Proti tomuto verdiktu se roztočtí 2. 2. 2009 odvolali ke 

Krajskému úřadu. 6. června se dočkali odpovědi. KÚ v podstatě 

doporučil černošickým vlastní „Rozhodnutí“ přepracovat, a 

přihlížet při udělování sankcí( pokut) i k finančním možnostem 

sankcionovaných. 

d) Od té doby se nedělo nic. To víte – prázdniny. Až před pár dny 

dostal starosta Sokola od OŽP Černošice pozvánku k „ Ústnímu 

jednání“ ve věci „nepovoleného kácení v areálu TJ Roztoky“…při 

kterém je třeba přesně ujasnit okolnosti kácení stromů“. Ústní 

jednání se uskuteční ve středu 18. 11. 2009 v 9.00.

Jak říkal Jan Werich: „... furt je co dělat“ ! 

4. Jak jsou Roztoky připraveny na zimní úklid 

chodníků ? V novinách jsme se dočetli, že s tím v mnoha 

městech budou mít potíže…

„ Chodníkový zákon“, navržený senátorem Kuberou (ODS), který 

je zároveň primátorem Teplic, vstoupil v platnost 1. listopadu. Je 

nutné přiznat, že i když přinese obcím nemálo starostí, řeší rázem 

všechny dohady. Za stav chodníků odpovídají města a obce, a 

nikoliv už majitelé a nájemci přilehlých domů. Ti byli často obtížně 

identifikovatelní, resp. vyhledatelní a a tudíž postižitelní, a tak 

četné chodníky stejně nikdo neuklízel. 

Pro města a obce je to ovšem novum, které je donutí už v tak 

napjatých rozpočtech najít nemalé částky na zajištění úklidu, 

protože zadarmo neuklidíte nic. V různých městech budou 

samozřejmě řešit tuto problematiku různě. 

Někteří starostové už avizovali, že budou uklízet jenom jednu 

stranu ulice, v Benešově a Hr. Králové hodlají vyvěsit cedule“ 

Chodník není udržován“, šéf dopravního úřadu v Jablonci na to šel 

od lesa :“ když budou chtít nájemníci fungovat, sníh si jednoduše 

odhází“. 

Praha 6 bude muset uklízet sníh na 300 km chodníků. Najme přes 

agenturu 700 brigádníků, z nichž každý bude mít celou zimu na 

starosti 400 m chodníku. Praha 6 si od tohoto řešení slibuje 

nemalou úsporu, neboť úklid standardním způsobem by stál 

mnohem víc, než takto předpokládaných 45 mil. Kč. Hlavní tahy 

(např. Evropskou a Bělohorskou) uklidí magistrát.

 Hlavní město Praha má ovšem zcela jiné starosti. I když na úklid 

vynaloží o 395 mil. Kč víc než v loňském roce, ví jistě, že zákonu 

dostát z finančních důvodů nemůže. Proto se rozhodlo navýšit z 

rozpočtu povinné plnění na údržbu cest na 50 mil. Kč. Z této 

pojistky pak bude platit odškodné lidem, kteří se kvůli neuklizené 

sněhové nadílce nebo námraze zraní…

A jak je tomu v Roztokách? Zastupitelstvo o tomto problému dosud 

nejednalo, ale není žádných důvodů pochybovat, že o tom na 

listopadovém jednání rozhodovat bude. (Právně je totiž celá věc 

jasná: za případné úrazy odpovídá město). 

Je jisté, že o zvoleném modelu řešení a jiných opatřeních se záhy 

dozvíte. 

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

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

mohou naši rubriku obohatit. 

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

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

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ
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CO SE DĚJE VE MĚSTĚ

MĚSTO ROZTOKY POŘÁDÁ

Rozsvícení vánočního stromu města na Tyršově náměstí v pátek 

4.12.2009

s vánočními trhy, divadlem a koncertem

Program

od 14 h roztocké vánoční trhy

- řemeslnické trhy nabídnou adventní věnce, perníčky, produkty 

z medu, pražené madle a oříšky, oblečení, proutěné výrobky, 

ručně malované vitráže, šperky, sypané čaje, keramiku a jiné

a jako občerstvení například teplé klobásky, jitrnice, speciality 

z udírny, horkou medovinu, svařáček …

v 15:30 h divadelní představení pro děti od 2 od 12 let

- klasická pohádka s koledami "Pohádkový Betlém" o Andílkovi, 

Čertovi a kouzelném kapříkovi; 

(na konci představení herci pozvou několik dětí z publika na 

podium, kde společně sestaví živý Betlém a zazpívají koledy)

v 16:20 h promluví paní starostka Vavřínová a paní farářka 

Kučerová 

v 16:30 h rozsvícení vánočního stromu města a rozdávání 

sladkostí dětem 

v 17 h vánoční vystoupení Komorního smíšeného pěveckého 

sboru ROSA

Konec trhů plánujeme kolem 19. hodiny.

Dovoluji si vás pozvat na vánoční setkání na Tyršově náměstí. 

Za pomoc děkuji p. Zuzaně Králové, p. Ludmile Hoppové a jejím 

spolupracovníkům,  p. Josefu Sládkovi, p. Karlu Zavadilovi, 

p. Vladimíru Vytiskovi,  p. Jarmile Kučerové, p. Jindřichu Markovi, 

p. Martinu Hochmanovi, majitelům hospůdky Zvířátka a obchůdku 

Magdala a vůbec všem, kteří se na přípravě tohoto vánočního 

setkání podílí.

M. Hojsáková

- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P 

u vybraných pojišťoven)

- pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli

- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic

- zajištění financí na pohřebné – program Pieta

- prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci 

s možným dopadem na slabší sociální skupiny

- vyřízení žádosti na zateplení domu a její  zprostředkování se 

slevou až 50 % od státu – ZELENÁ ÚSPORÁM

- nabídku pracovních příležitostí v poradnách  OSSAFP ČR po 

celé ČR

- kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti

Kontaktní místa:

Praha: Politických vězňů 9,Praha1,Středa 9-13h

telefon: 518 321 861,774 361 257,608 120 366

e-mail: financniporadna@seznam.cz

www.socfinporadnycr.cz

E. Hufová

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

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

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

města.

Ladislav Kantor

Víte, na kolik let se cítí Vaše tělo?

Dne 19.11.2009 od 17 - 19 hod. proběhne v Křesťanské kavárně 

Husova sboru bezplatné měření tuku a nejen to. Každý kdo přijde, 

zjistí jak je na tom se složením kostry, rizikovým tukem, na kolik let 

se Vaše tělo cítí apod.

Na setkání s Vámi se těší 

Simona Protivová

Neplaťte víc, než je nutné !!!
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden s krajskou 

radou Svazu důchodců zahajuje bezplatnou sociálně - finanční 

poradnu

Kdo může poradnu využívat ?

- držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP

- senioři, sociálně slabší rodiny

- rodiny s dětmi

- nezaměstnaní

- ostatní klienti  

Co nabízíme ?

- informace a pomoc při sjednávání slev

- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %

- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 %
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Roztoky potřebují velkorysou vizi

Zastupitelstvo města schválilo na svém zářiovém jednání konání 

místního referenda (26. 11.) o další bytové výstavbě v Roztokách. 

Původně tento návrh  vzešel z iniciativy občanského sdružení 

Roztoky město v zeleni, i když  ho nakonec předložila starostka 

města jako svůj vlastní. Důvody, které vedly členy občanského 

sdružení k jejich záměru, jsou celkem jasné a srozumitelné. Vlivem 

rozsáhlé výstavby hrozí našemu městu zahlcení v důsledku 

nerovnováhy mezi počtem obyvatel a stavem dopravní 

infrastruktury a občanské vybavenosti. Toto riziko se pochopitelně 

netýká jen Roztok, ale má obecnější platnost; jsou takto ohroženy 

prakticky všechny obce v bezprostředním okolí Prahy. Je 

samozřejmě otázka, zda regulovat  další výstavbu právě 

referendem, ale po shlédnutí návrhu regulačního plánu Panenská II, 

který "reguluje"zástavbu této lokality na 1 124 obyvatel,  se zdá, že 

jde o formu nutné obrany. Zastupitelé za sdružení SAKURA návrh 

na refendum podpořili, neboť vycházel z našich stanovisek 

uplatňovaných v předchozích volebních obdobích. Celým minulým 

volebním obdobím  se jako červená nit vinul spor uvnitř vládnoucí 

koalice SAKURA+ODS i celého zastupitelstva o připravované 

revizi platného územního plánu, která by měla umožnit  další 

masivní bytovou výstavbu Na Dubečnici a také v Solníkách. Vždy 

jsme se stavěli proti příliš expanzivní výstavbě a zdůvodňovali jsme 

to tím, že před její další etapou musí  Roztoky nejprve "strávit" 

přírůstek nových obyvatel ze Solník a Panenské,  že se musí 

prakticky ověřit, jaký dopad bude mít příliv tisícovky nových 

občanů na kvalitu života v našem městě a pak teprve pokračovat 

v další bytové výstavbě. V tom jsme byli ve sporu s naším koaličním 

partnerem ODS, který poukazoval na nezpochybnitelné právo 

vlastníka pozemku s ním (ve vymezeném právním rámci) svobodně 

nakládat - rozuměj - realizovat na něm svůj podnikatelský záměr. 

Výsledkem tohoto sporu byl určitý kompromis, který nakonec uťala 

stavební uzávěra v listopadu 2006.  Dnes je minulému vedení města 

vytýkáno, že nevymohlo od investora  v Solníkách ještě výstavbu 

např. mateřské školy. Je potřeba říci, že pozemky v Solníkách nikdy 

nepatřily obci, ale investor (Ekospol) je získal přímou koupí od 

restituenta Ing. St. Mareše. Tím byl manévrovací prostor města 

velmi omezen. Územní plán sice může vymezit určitá území pro 

občanskou vybavenost, ale nikdo již nemůže přinutit vlastníka 

soukromého pozemku, aby ho dal k dispozici pro veřejně 

prospěšnou stavbu, nebo aby jí dokonce financoval. Jediné, co šlo 

na Ekospolu vynutit, byla výstavba infrastuktury, tzn. že na své 

náklady položil veškeré sítě (kanalizace, vodovod, elektřina, plyn) 

a vybudoval velkoryse koncipované komunikace včetně stromořadí 

(tento nadstandard nesl velmi těžce), v celkové hodnotě díla cca 

55 mil. Kč.  Podmínit vydání územního rozhodnutí investorovi 

Solník vybudováním mateřské školky nemělo oporu v tehdy 

platném stavebním zákoně a Stavební úřad (jako samostatný orgán 

státní správy), který o něm rozhodoval,  by jí zcela jistě 

neakceptoval (dnes je situace na základě novely z roku 2006 o něco 

příznivější). Z tohoto pohledu je tedy postoj zastupitelů za 

SAKURU naprosto konzistentní.  Věci však nejsou "černobílé". 

Ani kladný výsledek  referenda nemusí znamenat vítězství rozumu. 

Stačí zajet na exkurzi do sousedních Velkých Přílep, které jsou 

příkladem urbanistického zločinu neuvěřitelného rozsahu, a to 

přesto, že se tam staví prakticky jen rodinné domy.  Tam snadno 

pochopíme, že v prvé řadě záleží na kvalitě urbanistické koncepce, 

tedy nejen  CO se bude stavět, ale také JAK, čili, zjednodušeně 

řečeno, zda paneláky na vysoko jen nenahradíme paneláky na 

ležato. V tom druhém případě je destruktivní dopad na krajinu ještě 

brutálnější, než u klasického městského sídliště (viz článek 

M. Knížáka v minulém čísle).  Další výstavba v Roztokách tedy 

nepotřebuje úzkoprsé ani agresivní a bezohledné řešení, ale 

především velkorysou vizi, podobnou té, na níž byly založeny 

horní Roztoky ve 20. letech minulého století.

Stanislav Boloňský

Osud Tichého údolí 

je odrazem dějinného vývoje

Na vývoji a osudu Tichého údolí (pomyslného stříbra města 

Roztok) mně velmi záleží, protože určitě patřím mezi občany, kteří 

zde žijí nejdéle. Záleží mi na tom, aby oblast mého dětství, mládí 

a sklonku života nedošla ke zprznění. Můj názor se však poněkud 

liší od většiny mých sousedů. Protože je většinou vidím jen při 

cestě na nádraží, nebo domů a protože je to zájem celého města 

nejen obyvatel asi 65 obytných domů v Tichém údolí (+ nemoc-

nice, dvě ruiny a jedna chata), cítím jako povinnost vysvětlit, proč 

nejsem zásadně proti navrhovanému regulačnímu plánu území 

a myslím si, že dostavba v oblasti Maxmiliánky je nutná. 

Kdybych byl populistou, vydělal bych hodně hlasů na tom, že se už 

v údolí nic stavět nesmí (možná bych pak dostal pro sebe nějakou 

výjimku), ale jsem přesvědčen, že pokud cítím, že pravda je jinde, 

než populární názor, jsem povinen ji hájit. Snad mi to milí spoluob-

čané odpustíte. Mít jiný názor není zločinem a mým přesvědčením 

je, že lidé, kteří už odešli do ještě tišších údolí a které jsem potkával 

v údolí po celá léta, by nechtěli, aby se z naší ulice stal skansen, 

jehož provoz budou „dobrovolně“ platit vlastníci nemovitostí.

Z historie: Tiché údolí – dnešní podoba této lokality je klasickým 

příkladem developerského projektu – v malé zemědělské vesnici 

vybudovali tzv. vilaři na konci 19. století luxusní letovisko pro 

bohaté Pražany. Tehdejší rozvoj ovšem přísně respektoval 

vlastnické vztahy a ponechával prostor pro život „domorodců“. To 

znamená, že pozemky, které se nepodařilo vykoupit fungovaly dále 

po svém. Např. jako zahradnictví, obchod s palivem apd. Posléze 

sloužily jako zázemí vzniklé zástavbě. V žaláři národů nebyla 

kupodivu potřeba stavební uzávěra.  Na rozdíl od současnosti 

tehdejší boháči pečovali i o okolí své zástavby a tak na místě 

pastvin ovcí založili anglický park a ve vzdálenější části si založili 

produkční les na palivové dříví. Zástavba nekončila na pokraji 

džungle, jako dnes (to ještě pamatuji i já), ale navazovaly na ni 

udržované louky a sady, kde bylo možné si hrát, sportovat apd. 

Devastace začala za 2. světové války, kdy byly objekty většinou 

zarizovány a obsazeny různými orgány Velkoněmecké říše. Byla 

dovršena po válce, kdy zchudlí nájemníci ve snaze dobře přežít 

vybudovali různé kůlny a chlívky místo altánů a okrasných zahrad. 

Poslední ranou byla dostavba Tichého údolí v 80. letech na 

pozemcích užitkové zahrady, která patřila k domu č.p. 10. Nicméně 

až dosud se údolí formovalo jako živý celek. Poměrně necitlivé 

zásahy OPBH, který tehdy spravoval většinu bytového fondu 

v oblasti nemůžeme odsuzovat, protože vycházely z možností doby 

a alespoň stavby „konzervovaly“ (jinak by dnes vypadaly asi jako 

„Maxmiliánka“). Postupně byly dostavěny objekty nedokončené, 

byly dostavěny proluky, některé domy, které nevyhovovaly 

dnešním požadavkům byly přestavěny. Dnes má naše ulice celkem 

stabilizovanou podobu a vypadá celkem hezky, ovšem díky péči 

vlastníků objektů! Tito vlastníci musí mít i nadále možnost, aby je 

těšilo v údolí bydlet, své objekty vylepšovat a přizpůsobovat 

současné úrovni bydlení. Byli to právě obyvatelé a vlastníci domů 

v údolí, kteří za své peníze a svýma rukama zachovali rodinné 

stříbro města. Dnes cítím tendenci je to šperk města – tak o něj 

pečujte, starejte se o něj, ale jen v mezích, které Vám my, 

návštěvníci dovolíme. To asi není správné.

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...
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Tím se dostávám k tomu hlavnímu: konec „Stříbrné ulice“ je 

ostudnou skládkou, ruinou a pustinou, která, podle mého 

přesvědčení nemá na těchto místech obdobu od třicetileté války. 

Současný stav ohrožuje obyvatele (většinou si to asi neuvědomují) 

po stránce bezpečnostní od požárů, povodní, zločinnosti po různé 

škůdce biologické. 

Současného vlastníka nemovitostí kolem Maxmiliánky, ani jeho 

architekty neznám. Mohu ale odpovědně prohlásit, že v době, kdy 

jsem pracoval na městském úřadě a prodávali jsme vilu čp.124 byl 

požadavek prakticky ode všech zájemců stejný: dovolit 

vybudování dalších domů, které by pokryly vysoké náklady na 

obnovu památkově chráněného objektu, který již tehdy byl 

v dezolátním stavu. Současná argumentace pro konzervaci 

současného stavu je: ať to nechají spadnout, nám to nevadí – údolí 

zůstane tiché. Je to ale ticho zmaru. Současný stav se snad může 

líbit upírům a ctitelům hororů. Pokud řekneme ne výstavbě v 

oblasti Maxmiliánky, měli bychom říci co s ní. Protože 

nepředpokládám, že vlastník bude ochoten lokalitu uklidit a opustit 

bez jakékoliv kompenzace, naskýtá se možnost vykoupit sporné 

pozemky městem a přeměnit je na např. rekreační zeleň. Háček to 

ovšem má: finance na vykoupení pozemků, na demolice a úklid, na 

renovaci domu (pokud do té doby nespadne, nebo nevyhoří) a dále 

na pravidelnou údržbu vzniklého areálu. V této souvislosti znovu 

upozorňuji na katastrofální devastaci luk od posledních domů až po 

hranici katastru.

Protože tuto variantu za současných podmínek vidím 

jako nereálnou (náklady by podle střízlivého odhadu přesáhly 

80 mil. Kč) jsem pro povolení stavby v proporcích navrhovaných 

regulačním plánem. I když mě to bude otravovat, budou mi pod 

oknem jezdit auta, po určitou dobu tam bude prach a hluk. 

Ostatně jsem si už přivykl, přes stavební uzávěru dodnes 

probíhají všude kolem nás stavby a to nepřeháním nejméně 

15let, včetně sobot, nedělí a státních státků. Místo jimi (až na 

ojedinělé výjimky) zkrásnělo i když dostává jiný ráz. To je život 

a s určitou nostalgií starousedlíka jsem se s tím smířil, jen mě 

překvapuje, že tvůrci těchto změn jsou dnes mezi aktivisty proti 

výstavbě. 

Myslím, že dobře posouzený a „ohlídaný „ projekt celkově vrátí 

pořádek a úpravnost do kdysi idylické částí Roztok, které jsou 

„korunou“ této ulice. Je to vstup, nebo naopak rozloučení s celou 

lokalitou. Myslím, že dostavba kromě nevýhod přinese i jasná 

pozitiva – zlepšení bezpečnosti ve všech ohledech, zejména na 

konci ulice, zlepšení zásobování vodou, lepší prosazování zájmů 

obyvatel Tichého údolí, protože nás bude víc.  

Je to moje přesvědčení nemusíte souhlasit, hlavně se na mně za můj 

názor nezlobte.

Martin Štifter

Dvě a dvě jsou čtyři

Týden po minulém jednání zastupitelstva se sešla skupina asi osmi 

zastupitelů a vedení školy s projektanty, zástupci firmy Chalupa 

architekti. Iniciátory tohoto setkání byli sami architekti. Proč 

začínat s projektem školy úplně od píky, když máme projekt 

s platným územním rozhodnutím, který by snad bylo možné jen 

upravit? To zní přece logicky, tak proč to aspoň nezkusit.

Snaha architektů udržet projekt ve hře byla očividná – a určitě bych 

se na jejich místě choval podobně. Také navrhované úpravy 

vycházely z toho, co v diskusi o rekonstrukci školy nejsilněji 

zaznívalo. Obětujme aulu a s ní i podzemní garáže, nechme pořídit 

odhad ceny tohoto zmenšeného a uvidíme, o kolik půjde cena dolů. 

Možná poznáme i to, že původní odhad je nadsazený. Nic jiného, 

jak dokládali architekti, asi ušetřit nejde – ani ten „úsporný“ návrh, 

který předložila skupina zastupitelů, v podstatě s žádným dalším 

kapacitním omezením nepočítá. Architekti přišli i s možností, že 

rozšíření současné budovy by se mohlo uskutečnit buď za chodu, 

jak předpokládá projekt, anebo tak, že by současná budova zůstala 

takřka beze změny a nová kapacita byla o pár metrů odsunuta jako 

samostatný objekt. Bylo by to snazší při výstavbě, asi i levnější – 

ale zřejmě dražší v provozu, hlavně na vytápění.

Nepochybně podněty zajímavé a po jejich vyhodnocení budeme 

o kousek dál. Ale snad v té licitaci mezi potřebami školy a 

možnostmi úprav projektu nezaznělo dostatečně silně to, že ve hře 

nejsou jen tito dva hráči, ale že je tu ještě jeden s právem veta. 

Celková cena díla.

Je to prosté, jako že dvě a dvě jsou čtyři.

Roztoky mají v poměru k početnosti svého obyvatelstva 

mimořádně slabý rozpočet. Dvakrát lidnatější Slaný má rozpočet 

trojnásobný, Kralupy nad Vltavou podobně, Říčany mají roční 

rozpočet ještě větší. Proč tak velké rozdíly? Máme v ruce špatné 

karty. Jsme pouze pověřenou obcí, nikoli obcí s rozšířenou 

působností, máme poměrně malý katastr a hlavně velmi nízký podíl 

zaměstnaných obyvatel doma, v místě. Nejsme spádovým sídlem 

pro okolní obce, jsme naopak spádovou obcí Prahy 6. Nic jiného si 

nenalhávejme.

Malý rozpočet nekompromisně limituje velikost úvěru, který si 

můžeme někde vzít - kamsi pod hranici 50 miliónů korun. Omezené 

jsou i zdroje dotací. Ten silnější, ze státního rozpočtu, je pod 

obrovským přetlakem žádostí, a tudíž v období několika let 

neopakovatelný, a jeho mez je někde kolem sta miliónů. A ten 

druhý, ROP Střední Čechy, je pro projekty čí jejich samostatné části 

nad 50 miliónů prakticky nepoužitelný. Na jednu stavbu se totiž ty 

dva zdroje nedají kombinovat.

Suma sumárum, horní a nepřekročitelná celková hodnota stavby, 

kterou bychom chtěli, třeba po etapách v horizontu několika let 

realizovat, je někdo kolem 150 miliónů. Větší částka znamená 

finanční oprátku na krku, ztrátu schopnosti města investovat do 

čehokoli jiného na dalších pět, možná deset let.

Jak se do této sumy vejít? Obávám se, že pouhá oběť auly 

a podzemních garáží nestačí. Možnosti jsou asi tři. 

Tou první, kterou jsem prosazoval v době, kdy byl ve hře původní 

velký projekt, je – jednoduše řečeno – nové křídlo, do něhož se 

vejde všechno potřebné. Anebo nevejde, pokud tělocvična plus 

požadovaný počet učeben za takovou částku nepůjde pořídit. Tak 

bude učeben méně. Výhodou by bylo oddělené staveniště, a tedy 

takřka nenarušený chod školy během výstavby. Nevýhodou jediný 

zdroj podpory (státní rozpočet), architektonicky nešikovné řešení 

(různé výšky pater atd.) a nemožnost stavět po etapách.

Druhou variantou je dostavba hlavní budovy, možná spíš 

odděleného bloku, plus nové křídlo. Ale to nové křídlo by se muselo 

patrně smrsknout pouze na tělocvičnu se zázemím. Pak by se totiž 

tato menší stavba dostala do cenového pásma, kdy by mělo smysl 

usilovat o podporu na tuto jasně oddělenou část dostavby z ROP 

Střední Čechy, oblasti školství, případně z oblasti volnočasových 

aktivit.

A třetí možností je to, co navrhovali architekti – nový blok stavět 

„salámovou metodou“ a někdy mezi kolečky salámu postavit 

úspornější nové křídlo, bez auly a podzemních garáží. Zní to hezky, 

ale nemám k salámovým stavbám jaksi důvěru, a tak trochu v tom 

vidím i pokus o resuscitaci celého projektu, i když přece jen 
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levnějšího o aulu a podzemní garáže. Žádost o podporu ze státního 

rozpočtu by musela stejně jít na celý projekt a musí být zachována 

povinná spoluúčast (40 %), i když se z projektu realizuje jen část.

Inu, uvidíme, na kolik se těch 300 miliónů po revizi zmenší. 

S architekty se jistě ještě sejdeme a třeba dospějeme k nějakému 

rozumnému řešení, které bude respektovat hráče s právem veta.

Jaroslav Huk

Výročí Církve československé husitské

O Vánocích letošního roku si bude naše Církev československá 

husitská ,s ní česká ekumena a kulturní veřejnost připomínat 90 let 

od času,kdy ThDr. Karel Farský a jeho druhové-modernističtí kněží, 

připravili překlad latinské mše a proměnných liturgických textů do 

češtiny. Krásně umělecky vyzdobené výtisky rozeslali na fary 

reformních kněží s tím, aby poprvé po staletích zazněl mateřský 

český jazyk v celé Půlnoční bohoslužbě. Ohlas byl veliký a hluboký. 

Hned po Vánocích 8.ledna 1920 na shromáždění reformních kněží 

a byly jich stovky, došlo k vyhlášení nového církevního 

společenství- Církve československé. Jeho znakem byla česká 

bohoslužba, k níž pak přistoupilo přijímání pod obojí-chleba a vína 

pro kněze a lid- a vnitřním znamením svoboda svědomí. Během 

necelých 5 let měla církev 750000 věřících a postavila v Čechách, na 

Moravě i na Slovensku mnoho kostelů, sborů. Liturgie v češtině, 

církevní nauka s ohledem na potřeby moderní společnosti, zřízení, 

které dalo oprávněné místo ve správě laikům a nové moderní sbory-

to všechno představuje přínos nejen duchovní, náboženský ale i pro 

celou národní kulturu. V roce 1971 byl připojen dodatek – husitská,

čímž jsme se přihlásili také k duchovnímu odkazu Mistra Jana 

Husa.

 V jubilejním roce 2010 se budeme podílet na celocírkevních akcích 

i my v Roztokách. Budeme si připomínat své kořeny. Připravujeme  

výstavy, koncerty, přednášky, setkání bývalé mládeže různých 

generací, slavnostní bohoslužby k výročí církve v Roztokách. 

Obracíme se na Vás s prosbou, máte-li doma po svých 

prarodičích, rodičích či své písemnosti, fotografie, letáky, 

jakékoli předměty vztahující se k naší náb. obci v Roztokách 

nebo vůbec k církvi /křtiny, biřmování, svatby, pohřební 

rozloučení, slavnosti apod./ prosíme o jejich zapůjčení, pak je 

zase v pořádku vrátíme.

   Vše shromažďujeme na faře a již v letošním adventu připravujeme 

vernisáž této výstavy.

 Za Vaše pochopení,pomoc v jakékoli podobě,radu i spolupráci 

předem upřímně děkujeme !

ThMgr.Jarmila Kučerová

Nezůstávejte doma, 

přijďte vyjádřit svůj názor

Jak jste se již dočetli v minulém vydání Odrazu, dne 26/11/2009 od 

13 do 20 hodin bude probíhat místní referendum. Hlasovat můžete 

v obvyklých volebních okrscích, neboli kam chodíte volit při 

komunálních, krajských a parlamentních volbách. Vzhledem 

k tomu, že se jedná historicky první referendum a zároveň se 

tematicky přímo dotýká města, kde žijete, neváhejte použít tento 

nástroj přímé demokracie k vyjádření vlastního názoru. Pro platnost 

referenda je nutné, aby se zúčastnilo alespoň 35 % všech 

právoplatných voličů s trvalým pobytem v Roztokách s tím, že 

alespoň 25 % všech voličů a zároveň alespoň 50 % zúčastněných 

musí být pro. Pokud máte zájem diskutovat Váš názor 

s původními iniciátory referenda - Občanským sdružením 

Roztoky Město v zeleni, neváhejte nás kontaktovat na jedné 

z uvedených e-mailových adres: I.Parizkova@seznam.cz; 

Jan.Scholz@seznam.cz; hrus@ak-kv.cz

Tomáš Pařízek

Místní ODS musí reagovat na 

nepravdivé výroky, otištěné v minulém 

čísle ODRAZu

Jak všichni vědí, mimořádná politická situace vedla k nenadálému 

zrušení termínu parlamentních voleb ve chvíli, kdy byly volební 

přípravy v plném proudu. Omlouváme se všem voličům 

a příznivcům, že jsme na poslední chvíli byli nuceni zrušit 

předvolební akci v září na náměstí, která byla inzerována (placeně) 

jak v Odrazu, tak na plakátovacích plochách. Doufáme, že ta doba 

byla natolik překvapivá a pohnutá, že to snad všichni pochopili 

a necítili se být podvedeni zrušením této akce.

Totéž zářijové, tedy poslední předvolební číslo Odrazu, mělo 

obsahovat dva články sepsané a podepsané členy ODS místního 

sdružení Roztoky, pány Ing. Romanem Jandíkem a Mgr. Tomášem 

Pařízkem. Oba články se věnovaly pravicovému postoji 

k zadlužování a nerozumnosti progresivního zdanění. Jeden článek, 

pana Tomáše Pařízka, byl redakční radou odmítnut pro údajnou 

nepůvodnost. Takovýto purismus redakční rady právě před 

volbami nám připadá směšný a účelový, protože se pan Pařízek 

neucházel ani o honorář, právnický titul či cenu za literaturu. Po 

vyjití posledního čísla a výlevech některých členů redakční rady 

proti ODS již tomu postoji rozumíme. Druhý článek pana Romana 

Jandíka, odeslaný již 20. 7. na adresu úřadu a pro jistotu ještě panu 

Dr. Hukovi, dlouholetému zástupci ODS v redakční radě Odrazu, 

na seznamu článků v zářijovém čísle nebyl. ODS se proto 

oprávněně cítila touto situací v předvolebním čísle poškozena 

a požádala Radu města, aby zařídila otištění obou článků. Cesta se 

našla vložením listu. Tzv. nepůvodní článek byl (asi ku škodě věci) 

otištěn bez jména autora. Článek pana Romana Jandíka, který byl 

řádně podepsán, byl otištěn rovněž bez jeho jména – jen jako: člen 

ODS, nevíme proč. Nicméně oceňujeme postoj Rady města (v níž 

má ODS menšinu) odstranit technicky nejrychlejším způsobem 

vzniklou situaci. 

Vložení stránky s „anonymními články“ nejvíce pobouřilo pana 

zastupitele Boloňského, který se obrátil dopisem na Zastupitelstvo 

města (s dojemnou starostí o dobrou pověst ODS), jak je možné, že 

bez vědomí redakční rady vyšly dva nepodepsané články. Podali 

jsme mu srozumitelné ústní vysvětlení a na jednání zastupitelstva 

se tento bod po jedenácté hodině večerní již neprojednával.

Na základě rozhořčení redakční rady Odrazu, že Rada města 

rozhodla v časové tísni něco bez ní, a tvrzení, že oba články mají 

charakter placeného inzerátu (to je zcela směšné a zásadně to 

odmítáme. Co potom jsou agitační nebo útočící články a komentáře 

jiných autorů a členů redakční rady? ODS nabídla, že uhradí 

náklady s dodatečným vložením strany a Rada města to přijala.

Oceňujeme starosti pánů Štiftera a Boloňského k bolševickým 

manýrám vylučování pana Dr. Huka z ODS. Chtějí-li se k tomuto 

tématu takto starostlivě vyjadřovat, doporučujeme jim alespoň 

letmé přečtení stanov ODS. Musíme však jimi uváděné nepravdy 

uvést na pravou míru. Pan Dr. Huk je náš dobrý kamarád, ve většině 

jeho názorů s ním souhlasíme a v zastupitelstvu je většinou 
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podporujeme. Vážíme si i jeho dlouhodobé práce v Odrazu, kde 

svými články popularizoval stanoviska ODS. Pan Dr. Huk se na nás 

obrátil na počátku tohoto roku dopisem, kde uvedl důvody, proč 

nebude pokračovat v členství v ODS. Z toho důvodu již nezaplatil 

členské příspěvky na rok 2009. Velmi zjednodušeně uvádíme tři 

hlavní důvody, které uvedl:

· Jeho frustraci z toho, že rada MS ODS respektovala výsledky 

voleb a pomohla do funkce starostky paní ing. arch. 

Vavřínové a do rady zastupitelům za DOST, neboť preferoval 

pokračování v dřívějším uspořádání Boloňský – Huk;

· Svoji velkou pracovní vytíženost jak ve firmě STEM, tak na 

vysoké škole, kde přednáší, tak v řízení spolku Přemyslovské 

Střední Čechy;

· Svoji nespokojenost s vývojem v ODS na centrální úrovni, 

kde stanoviska k Václavu Klausovi, Vlastimilu Tlustému, 

Mirku Topolánkovi, Pavlu Bémovi, Lisabonské smlouvě 

způsobují názorové pnutí. V ODS má každý zastánce pro svůj 

názor srozumitelné důvody a v demokratické politické straně 

je zcela na místě, aby je vyjadřoval.

Rozhodnutí kolegy Huka bylo naprosto svobodné, přátelské a ani 

jedna strana tuto situaci nekomentovala a politicky nevyužívala. 

Zůstává rozhodným pravicovým voličem a naopak jsme mu 

zdůraznili, že ho rádi uvítáme zpět, pokud se k tomu rozhodne. 

Členství v komisích, výborech a radách jak zastupitelstva, tak rady 

města je v Roztokách letitě řešeno na politickém principu, kde 

členové jsou nominováni volebními stranami. V Odrazu však 

některé politické pidistrany mají dokonce dva zástupce, ODS tam 

měla jen jednoho, Jaroslava Huka. Na členských schůzích ODS, 

jichž se již Jaroslav Huk nezúčastňoval, byli převoleni členové 

různých komisí a na návrh ODS pak byli radou města či 

zastupitelstvem města odvoláni a zvoleni nově navržení. To je 

normální praxe a jak rada, tak zastupitelstvo návrhy volebních 

stran respektují, což pánové Boloňský a Štifter při své dlouholeté 

zkušenosti v zastupitelstvu určitě vědí. Na jaře byl takto členskou 

schůzí navržen na člena redakční rady za ODS pan René Šefr. 

Vedení ODS však otálelo s návrhem na odvolání pana Dr. Huka, 

což bylo předmětem oprávněné vnitřní kritiky právě v předvolební 

době a při řešení článků panů Jandíka a Pařízka. Protože jsme 

neměli jiného zástupce v redakční radě, nezbývalo než požádat 

radu o tuto personální změnu. Tuto změnu jsme před jejím 

provedením s panem Jaroslavem Hukem projednali a on s ní 

vyslovil souhlas.

Tyto skutečnosti a motivace měly být vnitřní záležitostí 

ODS a pana Dr. Huka, a byly by tak zůstaly, kdyby se v této 

záležitosti tak nehorázně nezviditelňovali (s ohromnou ztrátou 

paměti o jejich vlastní předchozí činnosti) pánové Boloňský a 

Štifter. 

Není naším zvykem šťourat se veřejně v činnosti jiných 

politických subjektů a osob, nejedná-li se o veřejný zájem. 

Musíme se však rovněž rozhodně ohradit proti komentáři pana 

Kantora, kdy tvrdil, že předchozí vedení Středočeského kraje 

chtělo výstavbu přeložky silnice II/242 zastavit, zatímco současné 

vedení stavbu obnovilo. Jedná se o velmi nepravdivé tvrzení, 

protože předchozí vedení kraje zajistilo projektovou přípravu, 

stavební povolení a výběr zhotovitele, a to za nemalou částku. 

K přerušení stavby došlo nejen z důvodů provádění rozsáhlého 

archeologického průzkumu, ale i z důvodů neochoty kraje hradit 

další zvýšené náklady na archeologický výzkum z rozpočtu kraje, 

ačkoliv mu to ze zákona přísluší. K tomu přispěly i složité 

vlastnické vztahy a nutnost uzavřít řadu smluv o smlouvách 

budoucích na zřízení věcného břemene uložení sítí, které opozdily 

možnost zahájení některých přeložek. Takže přeložka se sice se 

zpožděním buduje zásluhou kraje vedeného Petrem Bendlem 

a současné vedení v rozestavěné stavbě pokračuje.

Jsme přesvědčeni, že město Roztoky stojí před řešením řady 

závažných problémů, kterým je třeba se seriozně věnovat. Je to 

propad příjmové stránky rozpočtu, nutnost šetřit na zbytečných 

výdajích, navýšit kapacitu mateřských školek (třeba 

kontejnerovým způsobem), navýšit kapacitu školy dostavbou za 

rozumné peníze bez bazírování na řešení, které odsuzuje dostavbu 

do říše snů, konečně vyřešit sběrný dvůr, neztrácet příležitost pro 

dotace na něj, neplatit nemravné nájmy či ceny za pozemky, 

postarat se o ochranu města proti přívalovým dešťům, řešit stav 

komunikací a zejména dešťové kanalizace. Takových vážných 

problémů je celá řada, a snažíme se je v komisích, Radě 

a Zastupitelstvu řešit s co nejvyšším nasazením dle naší názorové 

orientace. Netaháme to však příliš do Odrazu, protože naše 

zkušenosti s ním a objektivitou některých článků jsou jen ty 

nejhorší. Myslíme, že by to měl být pro město co nejlevnější 

informátor občanů a ne platforma pro nepravdivé útoky 

a osočování.

Ing. Jiří Landa, Předseda MS ODS Roztoky

Mgr. Václav Majer - Místopředseda MS ODS Roztoky

Ve Středočeském kraji 

je možné všechno

Nedávno, v době, kdy jednal Ústavní soud o předčasných volbách 

a situace se měnila každou hodinou, prohlásil bývalý šéf diplomacie 

pan Schwarzenberg, že „v Čechách je možný všecko“. Nevím, zda 

to platí všude, ale ve Středočeském kraji zcela určitě a situace se tu 

taky mění velmi často, úměrně tomu, jak se mění názory pana 

hejtmana.

Stalo se i v případě dotací, které nedávno kraj (v případě 

regionálního operačního programu ve své druhé roli jako NUTS 2) 

vyhlásil. Očekávali jsme, že v podzimním kole regionálního 

operačního programu bude do oblasti školství pro města nad 5000 

obyvatel dáno do hry 120 miliónů. A ejhle – padl tam dvojnásobek. 

Do základních škol 105 miliónů, do mateřských škol 70 a do 

středních 65 miliónů. To je ta lepší část zprávy. Ta horší je, že byly 

opět přitvrzeny limity. Ve všech oblastech, které byly v podzimním 

kole vyhlášeny, byla snížena maximální výše podílu dotace z 92,5 % 

na 80 % a kromě toho bylo určeno i to, kolik korun může čerpat 

jeden žadatel na jeden projekt. V případě základních škol je limit 

poměrně vysoký, pro města nad 5 tisíc obyvatel 40 miliónů, 

v případě mateřských škol je to pouze 15 miliónů.

Oba limity vyřazují dvě skupiny uchazečů. Procentuální limit je 

těžkou ránou pro finančně slabé žadatele (neziskový sektor, menší, 

řádově „tisícové“ obce, které hospodaří s ročním rozpočtem ve výši 

kolem 10 miliónů korun) a mezní příděl na jeden projekt jasně 

vymezuje, o jak velký podíl má smysl žádat, má-li obecní kasa zůstat 

celá.

Nedá se říci, že pravidla nastavená krajem jsou špatná. Byla 

upravena tak, aby se dostalo na více zájemců, a měla by také vést 

žadatele k úsporným stavbám. Kvalitní, architektonicky zdařilé, ale 

finančně náročné projekty jsou odsouzeny do šuplíku. Pohříchu 

patrně i ten, který měl vzkřísit vilu ve Spěšného ulici a zároveň 

rozšířit kapacitu této mateřské školy.

Kromě podzimního kola ROPu vyhlásil kraj i pravidla pro své 

vlastní dotace. Systém dotací byl silně překopán a významný podíl 

peněz míří do programu FROM (Fond rozvoje obcí a měst), který je 
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vlajkovou lodí nového krajského vedení a je určen pouze pro sídla 

o velikosti do 5000 hlav. Umí takřka všechno, dokonce je z něj 

poskytována i podpora na spolufinancování evropských dotací do 

výše 10 miliónů korun. Je ovšem veřejným tajemstvím, že na 

stožáru této vlajkové lodi se třepotá prapor v barvě slunce a plavba 

vede jen do dobře vybraných přístavů. Naděje na změnu? Snad nové 

volby, a to se bude psát už rok 2012.

Jaroslav Huk

Jak páni inženýři zachraňovali akáty ...

Když jsem v čísle 3 letošního Odrazu popisoval patálie roztockých 

sokolů s výstavbou hřiště na plážový volejbal, netušil jsem, že se 

nakonec i „zasmějeme“. O co vlastně tenkrát šlo? 

 Cituji ze zmíněného čísla: „ Jednou se roztočtí volejbalisté rozhodli, 

že by si město zasloužilo hřiště na plážový volejbal. Požádali kraj 

o dotaci, tu dostali, a protože peněz nebylo nazbyt, pustili se do díla 

vlastníma rukama. Vykáceli náletovou zeleň (bezinky a akáty), 

navezli tuny písku, upravili terén atd. …. Zasáhlo místní OŽP 

a zaslalo hlášení do Černošic, které jsou v oblasti životního 

prostředí jakýmsi „nadřízeným Roztok“. Odtud obdržela TJ 

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

skutková podstata správního deliktu podle § 88 odst. 1 písm. c) 

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

trnovník akát (Robinia pseudoakácia) vysázených v areálu TJ 

Roztoky….“ Zkrátka: dle uvedeného zákona jim OŽP Černošice 

udělilo pokutu ve výši 80 000 Kč.

Roztočtí samozřejmě věděli, že mají žádat o povolení ke kácení, leč 

nebyli v té době vlastníky celého pozemku, neboť si ke svému 
2 pozemku byli nuceni od Ekospolu přikoupit ještě 29 m a tato jednání 

se vlekla až do října. Z druhé strany byli zase tlačeni faktem, že 

přidělenou dotaci museli ještě ten rok vyčerpat a když si pomyslíte, 

že zimě se taková stavba realizovat nedá, moc času jim věru 

nezbývalo-ocitli se mezi dvěma mlýnskými kameny…Co k tomu 

dodat? Prostě jako v mnoha podobných případech: zákonu bylo 

učiněno zadost, leč zdravý rozum pláče…Dotační peníze z pokladny 

KÚ putují do kasy města Černošic….

(Jako jeden z mnoha pamětníků mohu dosvědčit, že ona 

inkriminovaná stráň byla před padesáti lety ještě holá. Že by tam 

někdo někdy vysázel bezinky a akáty,to jsem si opravdu 

nevšiml…..)“(Tolik citace-další pozoruhodný vývoj této causy na 

str. č. 13 tohoto čísla).

Odborníci na ŽP z Roztok i Černošic rozhodli, volejbalisté dostali 

„flastr“, co naplat, že se o akátu ve všech možných encyklopediích 

ani na internetu nedočtete nic, co by vás potěšilo. Leč odborníci jsou 

odborníci, a kulaté razítko má svou moc! Komu co chcete 

vysvětlovat…  Letošního léta zahájili Pražské lesy ( až na výjimky) 

plošné kácení akátů v Šárce, Prokopském údolí, v údolích kolem 

Rokytky, atd. V článku „ Akáty zabíjejí okolní stromy“ otištěném 

3. září v mf DNES tento postup vysvětluje ředitel pražských lesů 

V. Kroutil: „U akátů je problém v tom, že z kořenů vypouštějí 

jedovaté látky, které pak nedovolí ostatním dřevinám a rostlinám 

v jejich okolí růst “. Akáty se enormně rozmnožují nejen kořeny, ale 

jsou i velmi klíčivé, „vybojují“ si poměrně rychle a agresivně 

rozsáhlé teritorium…Neobstojí vedle nich téměř nic- z „užitečných“ 

snad jen bezinka… 

Dá se předpokládat, že si lesáci příslušná povolení ke kácení opatřili. 

Úředníci na příslušných místních odborech ŽP měli patrně na 

„přínos akátů přírodě“ jiný názor, než jejich kolegové v Roztokách 

a na okrese (Černošicích). Jelikož je však pro výkon funkce 

vedoucích pracovníků odborů ŽP na celém území státu požadováno 

vysokoškolské vzdělání, můžeme se právem domnívat, že postoj 

k akátům bude záhy celostátně jednotný. 

Když se to vezme kolem a kolem, měli by roztočtí sokolové vlastně 

místo pokuty dostat nějakou plaketu za ochranu životního prostředí. 

Nu, co není, může být. Až se tato informace dostane až do Roztok, 

mohli by např. provést instruktáž pro místní odbor ŽP. Akátů 

pokáceli sice (bez povolení za osmdesát tisíc) pouhých osm, ale i to 

je zkušenost. Kdyby se navíc pustili do díla naplno, a město jim za 

pokácený kus zaplatilo jen polovinu částky z udělené pokuty, mohli 

by takových volejbalových kurtů postavit bez dotace třeba deset! Na 

území Roztok je totiž takových akátů určitě na tisíc…Od závor - až 

po Řivnáč ! 

Ladislav Kantor

Poděkování panu Martinovi Štiftrovi

Předem musím poděkovat panu Martinovi Štiftrovi za blahopřání ke 

jmenování mé osoby za člena redakční rady Odrazu, které se skrývá 

uprostřed jeho článku (Poděkování Dr. Hukovi) v minulém Odrazu. 

Též děkuji za ohodnocení mého zdravého rozumu (o mládí a síle už 

ani nehovořím a doufám, že to nemyslel ironicky).

Musím se ale hrubě ohradit proti dezinterpretaci a převracení 

skutečností, které vedly k výměně člena redakční rady 

nominovaného za ODS. Pan Huk vystoupil z ODS ze svého 

přesvědčení a jen on sám ví co ho k tomu vedlo. Nikdo nepopírá jeho 

obětavost a velké zásluhy za obraz Odrazu a redakční rada mu za ně 

též poděkovala. Nechť je dál členem redakční rady, ale za toho koho 

dnes zastupuje. Není přece možné a ani žádoucí, aby zvolení 

zástupci a nemyslím teď redakční rady, přeskakovali ze strany na 

stranu nebo ze strany do strany, tak jak se jím to zrovna hodí a tak jak 

můžeme s nelibostí sledovat v našem milém parlamentu. A když, tak 

si musí uvědomit, že v momentu, kdy odchází z volené strany, kde 

získali k tomuto mandát, o něj vystoupením přichází a měli by 

automaticky rezignovat na všechny funkce volené na základě 

politické příslušnosti. Je to tak a vědom si toho by měl být každý. 

Pakliže to takto nemá být, tak je jen na vás aby jste to změnili, pane 

zastupiteli, bez dovolávání Boha.  Též nezbytně nutnou podmínku 

o které se v minulém článku píše zřejmě vymysleli také zastupitelé 

v předešlých obdobích. Do popisování Švejkovin bych se raději 

v tomto městě nepouštěl a tak spíše pořekadlo: „Koho chleba jíš toho 

píseň zpívej“, můžeme použít a mě nepřijde až tak neproveditelné a 

amorální, když si zachovám svůj zdravý rozum a budu jej radši ctít, 

než opět klonit hřbet před rudou mocí a to by si měl Martine právě ty 

chápat jako jeden z mála. 

Jen si smutně říkám, jaký je vlastně mandát toho, kdo po svém 

působení ve funkci obecní nejvyšší mluví o odpovědnosti?

Rene Šefr

Upřesnění 

V minulém čísle Odrazu jsem v článku Referendum s vykřičníkem 

uvedl, že návrh zahrnout do referenda o regulaci výstavby i Tiché 

údolí „zablokovali zástupci sdružení DOST“. Na upozornění paní 

radní Roškotové a po kontrole zápisu ze zastupitelstva musím uznat, 

že tato formulace není přesná. Korektní znění by bylo: „Návrh 

zablokovali mimo jiné také tři zástupci sdružení DOST.“

Za své nepřesné vyjádření se sdružení DOST a zejména těm jeho 

členům, kteří hlasovali pro zmíněný návrh, omlouvám.

Jaroslav Drda
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

MILÍ ČTENÁŘI,

ne, nemusíte mít obavy, vše je na naší škole v pořádku. Výstupní 

závěrečné vysvědčení se v naší škole získá až po absolvování devíti 

let poctivé docházky, takže nelze nic ošidit či zkrátit na měsíce 

nebo týdny, jak nyní denně nevěřícně čteme o jedné škole v tisku. 

Přesto ale i v naší ZŠ se dá bez obav něco získat i za kratší dobu než 

devět let.

Co se dá tedy u nás získat za jeden den nebo pár hodin, to se dozvíte 

právě v tomto vydání Školního okénka. Proto čtěte pozorně a já se 

těším „na čtenou“ příště.

Věra Zelenková

MOŘSKÝ SVĚT

Na dobu prázdnin strávených u moře mohli žáci sedmých tříd 

zavzpomínat při návštěvě Mořského světa v Praze. Měli jsme 

štěstí, že nás expozicí provázel sám pan ředitel Mořského světa – 

jeho veselý a vtipný výklad plný zajímavostí a zážitků zaujal úplně 

každého. Hodina v nevšedním prostředí mezi žraloky, žralůčky, 

rejnoky, murénami i pestrými klauny utekla opravdu rychle. Děti si 

z exkurze kromě zážitků odnesly i mnoho vlastnoručně 

pořízených fotografií a pár hezkých suvenýrů. 

B. Valiová

VÝSTAVA „RABI LÖW“ NA HRADĚ

Připomenout si 400. 

výročí úmrtí významné 

osobnosti pražského 

Židovského města - 

Rabi Löwa - si vyjeli 

žáci 6. B a 7. A na 

Pražský hrad. V Císař-

ské konírně tak mohli 

obdivovat různé ar-

tefakty týkající se 

života a díla tohoto 

učence i v širším 

kontextu tehdejší Pra-

hy a dvora Rudolfa II. 

s ohledem na tehdejší 

rozvoj umění, astrono-

mie, alchymie a přírod-

ních věd. Největší úspěch měla obrazovka s 3D projekcí židovské 

čtvrti z Langweilova modelu Prahy, rabínův náhrobek a sošky 

golema, jehož stvořitelem je podle pověstí právě Rabi Löw – vl. 

jménem Jehuda  Becalel či známý jako Maharal. 

V. Zelenková

 2. B V ZAHRADĚ VŮNÍ

V pátek 9. října třída 2.B navštívila řemeslnou dílnu Zahrada vůní. 

Žáci se sešli u lékárny v příjemném prostřední zahrady, kde si 

vyslechli zajímavé povídání o bylinkách a rostlinkách, které tam 

ben

rostou. Potom si v ateliéru sdružení Roztoč vyrobili voňavé 

pytlíčky a ochutnávali výborné čaje. Velký dík za překrásné 

dopoledne patří paní Zuzaně Sýkorové, Jarmile Skružné a Dorotce 

Tiché. 

Žáci 2. B

PREVENCE – PRVNÍ POMOC

Dne 14. 10. byly pro žáky II. stupně připraveny přednášky v rámci 

prevence soc. patologických jevů. Pro žáky šestých a sedmých 

ročníků bylo připraveno téma - první pomoc, v druhé části besedy 

měli žáci možnost si vyzkoušet resuscitaci raněného. Osmé 

a deváté ročníky měly přichystanou besedu s názvem 

„Nesmrtelní“. Tato přednáška byla podpořena reálnou 

fotodokumentací úrazů z dopravních nehod, jejíž úlohou není 

šokovat, ale správnou cestou donutit mladé lidi k prevenci – při 

jízdě na kole používat helmu, respektovat pravidla silničního 

provozu, chránit sebe i ostatní, dodržovat povolenou rychlost atd.

Touto cestou bych chtěla poděkovat J. Veselému a K. Lukačinové - 

zaměstnancům Záchranné služby ASČR. Jako dárek dostali od 

žáků výkresy s tématem první pomoci.

Michaela Černá

STOLNÍ TENIS – ŠSL

Dne 20. 10. se do Rudné sjelo 13 družstev chlapců a 12 družstev 

dívek okresu P-Z na třetí kolo ŠSL – stolní tenis. Nejprve se 

soutěžilo ve skupinách o postup do finále. Družstvo chlapců 

skončilo na 4. místě a nepostoupilo, dívčí družstvo (Povolná, 

Horníková, Slavíčková) postoupilo z 2. místa, kde prohrálo jen se 

ZŠ Mníšek – budoucím vítězem turnaje. Finálové zápasy však 

děvčata prohrála, tak skončila na 4. místě, které se jim moc 

nelíbilo, ale celkově to bezesporu úspěch je. Blahopřejeme. Po 

třetím kole ŠSL je naše ZŠ na výborném 2. místě za ZŠ 

Černošice. 

M. Jungwirthová

FLORBAL - ŠSL

Okresní sportovní komise škol okresu Praha-západ se v září 

dohodla, že do soutěží ŠSL více zapojí i děti z prvního stupně ZŠ. 

Vedle fotbalové soutěže Mc Donalds' Cup zavede ještě florbal 

a vybíjenou smíšených družstev a atletický trojboj. 

Dne 8. 10. proběhla v Praze-Zličín první z přidaných soutěží – 

florbal. Z 16 přihlášených škol jsme vybojovali diplomy za 
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nádherné 3. místo, kdy se nám podařilo i favorita soutěže (ZŠ 

Rudná) vyřadit v dramatickém utkání 2:1. O tento úspěch se 

zasloužili: brankářka Z. Nižňanská a hráči - O. Blecha, F. Vondra, 

G. Gaislová, M. Mikula, J. Kašpar, J. Jakoubek, D. Šulc, 

L. Navrátil, I. Bárta a Š. Straka. Blahopřejeme k úspěchu. 

M. Jungwirthová

PROJEKT „ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL“

Projekt je realizován za finanční podpory Humanitárního fondu 

Středočeského kraje, výzva Zdravý životní styl v rámci programu 

Zdraví 21 Ministerstva zdravotnictví. Jedná se o projekt 

zaměřený na zdravý životní styl dětí ve všech oblastech – zdravá 

výživa, životní prostředí, bezpečný život na silnicích i ve škole, 

zdravé vztahy v kolektivu, zdravý pohyb.

V rámci jarní části bylo realizováno několik akcí – čištění okolí 

školy a Roztok, den s městskou policií na akci Jablíčko – citrón, 

kdy hlídky žáků asistovaly policii při kontrole řidičů. Začátkem 

října projekt pokračoval zejména na prvním stupni. Některých 

aktivit se zúčastnily všechny třídy dohromady. Veškeré činnosti se 

zaměřily na podporu výchovy ke zdravému životnímu stylu, 

aktivnímu přístupu k životu a zlepšování fyzického i duševního 

zdraví. Realizoval se v několika tematických celcích – Den zdraví, 

Den zdravého pohybu a Beseda s lékařkou.

Sportovní den s ukázkou bojových sportů

Olympijský trojboj jsme zahájili jako olympiádu – běžeckou 

štafetou s olympijským ohněm, slibem sportovců i rozhodčích, 

jednotlivé třídy měly vlastní vlajku i heslo. Soutěžilo se ve třech 

disciplínách – skok do dálky, běh na 60 metrů a hod kriketovým 

míčkem; první tři nejlepší ve víceboji převzali medaile. Zároveň 

nám několik zástupců instruktorů policie ŘSCP ČR pod vedením 

pana majora Ing. Jiřího Zlatníka a s pomocí pana Immanuela Bárty 

předvedlo ukázky některých bojových sportů, způsobů 

sebeobrany a prohlídku zbraní, které používá policie. Výsledky 

atletického trojboje (vždy nejlepší ze třídy): 1. C - Ridzák 

Jonáš, 2. A - Stezka Jakub, 2. B - Tobiáš Andrej, 3. A - Šatavová 

Veronika, 4. B - Adámek Vojtěch, 5. B - Jakoubek Jakub

Příjezd do školy na netradičních vozidlech 

Myšlenka netradičních vozidel se moc líbila dětem i rodičům, 

a tak jsme měli možnost vidět opravdu zajímavá vozidla nebo 

dopravní prostředky obecně. Přišel také kůň, i když vozidlem 

není. Pojízdná popelnice, kolečková židle jako pavučina, houpací 

koník, dřevěný vozík tahaný trojkolkou atd., ale i hezky 

vyzdobené kolo nebo koloběžka se počítaly a průvod po části 

Roztok nám zabezpečila městská policie, zač jim hezky 

děkujeme.

Beseda s lékařkou 

8. 10. dopoledne k nám přišla paní doktorka Filipovská, se kterou 

jsme si popovídali o zdravé výživě, co je pro děti vhodné a co 

zdraví škodlivé. Každý žák dostal tabulku, na které byla 

pyramida zdravé výživy. Třída 5. B připravila pro své 

spolužáky výstavku exotického i tuzemského ovoce s popiskami, 

odkud pochází a jaké vitamíny dodávají našemu tělu. Děti zde 

využily svých dovedností pracovat na počítači a získávat 

informace z internetu. Velkým přínosem bylo přepočítávání 

nutriční hodnoty některých potravin, hlavně těch, které zrovna 

nepatří mezi nejzdravější, a zjištění, jakou energii musíme vydat, 

abychom nebyli jako „koule“. Zároveň již dětem nejsou neznámé 

pojmy jako tuky, cukry, bílkoviny, vitamíny a minerály a jakou 

funkci mají pro naše tělo. Vše děti doplnily výtvarnými pracemi 

(koláž, kresba atd.). Každá třída si také pochutnala na 

vlastnoručně vyrobených ovocných koktejlech.

Vedení školy chce i touto cestou poděkovat sponzorům, kteří 

přispěli k úspěšnému průběhu akce, jsou to: manželé Tobiášovi, 

paní Dalihodová a pan Pjatak, Chladící věže Praha. 

BÁDÁME VE VELETRŽNÍM PALÁCI

V úterý 13.10. třídy 2. A a 3. B navštívily program s výtvarnou 

aktivitou ve Veletržním paláci, jedné ze stálých expozic Národní 

galerie v Praze. Děti se dozvěděly, proč a jak vznikla muzea 

a galerie, a společně prozkoumaly výstavní prostory. Ve výtvarné 

dílně se přesvědčily, že vytvořit kopii obrazu není vůbec 

jednouché. Každý si z programu odnesl svůj průkaz muzejníka, 

který mu bude sloužit k záznamům o všech dalších "badatelských 

expedicích" do sbírek umění ve Veletržním paláci. 

O. Janoušková

HRAJEME VOLEJBAL 

V říjnu tohoto roku se sešlo 13členné družstvo mladých nadějných 

volejbalistů. Naše skvělá paní učitelka Jana nás začala učit hrát, 

i když nám to zatím moc nejde. Má s námi velkou trpělivost a 

vůbec nás nešetří. Trénujeme 1x týdně v prostorách tělocvičny ZŠ 

Žalov a píle nám rozhodně nechybí. Společně se zasmějeme 
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neúspěchům, radujeme se z pokroků a naději neztrácíme. 

Zažíváme plno legrace a poznáváme umění a krásu této hry. Také se 

u ní pořádně zapotíme. Naše práce a snaha nepřijde nazmar, již 

brzy (doufáme) budeme hrát své první zápasy s jinými družstvy. 

A i přes všechnu tu námahu, úsilí a neúspěchy jsme si tento sport 

zamilovali. 

Za celý tým sepsali M. Soukupová a V. Polesný

Kolotoč umění života 

a tradic

Ateliér JoE získal ocenění na meziná-

rodní soutěži

Ateliér JoE vedený lektorkou Ladou 

Krupkovou Křesadlovou získal ocenění  

na 37. Mezinárodní dětské výtvarné výstavě Lidice 2009, která je 

každoročně pořádána k uctění památky zavražděných lidických 

dětí. Výstava je spojená s jednokolovou výtvarnou soutěží  pro děti 

od 4 do 16 let pro všechny typy škol v České republice i v zahraničí. 

V souvislosti s vyhlášením roku 2009 rokem astronomie navrhla 

světová organizace UNESCO věnovat 

37. ročník MDVV Lidice 2009 tématu vztahujícímu se k pojmu 

vesmír. Děti se mohly nechat inspirovat mnoha podtématy – 

„objevování vesmíru“, „jak se poletí ke hvězdám“, „co je asi na 

jiných planetách“, „nebe a hvězdy nad mou zemí“, „jak vypadá 

hvězdář“. 

Z celkového počtu 21 731 exponátů z 53 zemí udělila porota  1 467 

ocenění a mezi nimi 4 čestná uznání pro Johanu Panenkovou, 

Adélu Novákovou, Matěje Volfa a  Noemi Vaculínovou z Ateliéru 

JoE. 

Srdečně blahopřejeme!

Všemi smysly – nabídka řemeslných dílen pro žáky ZŠ

V dnešní uspěchané době není problém si cokoli koupit. Ale kdo 

z dětí ví, jak vzniká smaltovaný hrneček, košík na houby nebo jakou 

cestu urazí byliny, než se dostanou do čajové konvice? 

Cyklus řemeslných dílen nazvaný Všemi smysly nabízí dětem 

z 1. stupně základní školy možnost dozvědět se o českých 

řemeslech i tradicích jiných kultur, vyrobit si něco svýma rukama,  

užít si radost z tvoření a naučit se věci vnímat celostně. 

Děti si z každé dílny odnesou vlastnoruční výrobek, na který jsou 

náležitě pyšné, a domů dostanou  krátkou zprávu o historii daného 

řemesla  nachystanou na vlepení do sešitu. Na konci roku jim 

vznikne sborník s cennými informacemi, které v učebnicích 

nenajdou. Témata  dílen na toto pololetí jsou setkání s bylinkami 

v Zahradě vůní, povídání o nerostech, keramický Betlém, pletení 

ošatek, výroba smaltovaných předmětů a masopustní masky.   

Hlavní lektorkou a koordinátorem dílen je Zuzana Sýkorová.

Taneční kroužek Roztoče opět na cestách

Již několik let se stává město Jablonec nad Nisou v posledních 

týdnech měsíce října hlavním městem scénického tance. Během 

týdne se zde konají dvě akce, které přilákají množství tanečníků 

z celé republiky. Tu větší - Celostátní přehlídkou scénického tance 

mládeže a dospělých Tanec, Tanec…předchází Otevřený festival 

scénického tance a pohybového divadla Podzimní fantazie, 

kterého se pravidelně účastní i Taneční kroužek Roztoče Po 

špičkách. I letos (20. - 21. října) děti z  I. a II. skupiny pod vedením 

Zuzany Smugalové představily své taneční umění na jevišti 

jabloneckého divadla. Tentokrát s úspěchem prezentovaly nejen 

již známé Nesmysly (účast v květnu na 26. celostátní přehlídce 

dětského scénického tance Kutná Hora 2009), ale i nové 

choreografie Snění jenom jako a Balónkové třepotání. 

Na Podzimní fantazii 2009 děti nejen tančí, ale mají možnost 

podle viděného namalovat ve výtvarných dílnách  abstraktní 

obrazy, které jsou následně draženy v rámci přehlídky Tanec, 

tanec…2009, aby výtěžek pomohl handicapovaným dětem (tento 

rok dětem s onkologickým onemocněním). Děti z Roztok tak 

v Jablonci strávily dva velmi inspirativní i užitečné dny. 

Svátek světel

Vypadalo to, jako by se na roztockém zámku vyrojili svatojánci 

a světlušky. Takový se zdál začátek Svátku světel 23. října, jehož 

iniciátorem bylo i v letošním roce sdružení Roztoč. Dospělí a děti 

osvětlení rozmanitými  lampiónky tentokrát následovali cestičku 

světýlek, která je vedla ze zámeckého parku, podél Vltavy až ke 

foto: J. Skružný
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klecanskému přívozu. Tajemné napětí podpořila možnost na 

začátku své cesty pro každého, kdo chtěl, napsat na zdobný 

papírek přání. Na konci pouti jej vložil do jedné z vydlabaných 

chlebových lodiček a ty byly po setmění obřadně předány panu 

převozníkovi. Přijel na vyzdobeném a rozsvíceném přívozu, aby 

všechny malé lodičky odvezl doprostřed řeky. Jednu za druhou 

pak posílal po proudu řeky… Kam? Tam, kde se plní tajná přání.

Betlém z Dílny modelářů a Ateliéru JoE

Již druhým rokem byl otevřel kroužek malých modelářů při 

sdružení Roztoč. Jakýmsi propojovacím tématem první části 

tohoto školního roku se stala výroba Betléma, k němuž byl ke 

spolupráci přizván i výtvarný kroužek Ateliér JoE. 

Celý Betlém bude vystavěn na modelu krajiny staročeské 

vesničky ze dřeva, do které budou zasazeny keramické figurky. 

Rozměry budou celkem úctyhodné a jistě si tohoto "roztočího" 

Betléma každý všimne. Celkem 35 keramických postav 

o velikosti mezi 10-15ti cm a 9 dřevěných domečků o velikosti 

20 cm tvořících model vesnice.  

Celý model by měl být dokončen k poslednímu listopadovému dni 

tak, aby nejpozději na Svatého Mikuláše bylo k vidění to, co 

vznikne ze šance něco společně tvořit.

NABÍDKA AKCÍ SDRUŽENÍ ROZTOČ: 

Moderní šperk z FIMO hmoty  

Přijďte si pod vedením Anny Trousilové a Doroty Tiché vyrobit 

originální moderní šperky, kterými můžete ozdobit sebe nebo jej 

darovat svým blízkým. Dílna je určena pro děti od 8 let, dospělé 

a malé děti s rodiči  

S sebou: korálky na zdobení, prkénko a jídelní nůž. 

Konání: 22.11. Ateliér Roztoky  10.00 -12.00 (výrobky budou 

k vyzvednutí od 14.00-15.00 v atelieru)  

Vstupné: 70 Kč pro členy, 100 Kč pro nečleny  

Adventní věnce 

Již tradiční setkání, při kterém si každý z vás může vyrobit svůj 

adventní věnec. 

K dispozici vám budou lektorky aranžérských kurzů, Dáša 

Caislová a Hanka Kaplanová s korpusy, různými druhy zeleného 

chvojí i pestrého dekorativního materiálu. Určeno pro děti, rodiče 

s dětmi a dospělé. 

Svíčky na věnec s sebou!!!! 

Z důvodu omezeného počtu míst je nutná rezervace na našem 

kontaktu. 

Konání: 28.11. Ateliér Roztoky, skupiny od 10.00 a od 14.00. 

Vstupné: 1 věnec 190 Kč/150 Kč pro členy, menší korpus 

180 Kč/140 Kč pro členy.

Advent s lidovou písní a gregoriánským chorálem 

Druhý ročník dílny adventních zpěvů pořádané ve spolupráci se 

sdružením Hlasohled. V dílně se budeme zabývat základy 

gregoriánského chorálu, tedy zpěvem žalmů a jednoduchých 

antifon, spjatých s dobou adventu. Vedle chorálů se budou zpívat 

i lidové písně spjaté s adventem. Dílnu povede Jiří Hodina - přední 

český odborník na gregoriánský chorál, aktivní hudebník se 

širokým záběrem od staré hudby až po aranžmá lidových písní. 

Nutná rezervace místa na www.hlasohled.cz.

Konání: 29. 11. od 9.30 ateliér Únětice a podvečerní cesta 

s malým koncertem v kostele na Levém Hradci

Cena: 600 Kč, pro členy Roztoče, studenty, důchodce a osoby na 

rodičovské dovolené 450 Kč, pro více členů rodiny 320 Kč / osobu.

)li)STOPA(d) Tichého Jelena 

Poslední listopadovou se můžete těšit na 2. loutkový festival 

(li)STOPA(d) Tichého Jelena. Celý den budou v ateliérech 

sdružení Roztoč v Roztokách k vidění divadla, kabarety a hudba 

pro malé i velké. Hosty festivalu budou herci z brněnského divadla 

Husa na provázku.

Podrobný program a informace na www.roztoc.cz a městských 

plakátovacích plochách.

Adventní koncert duchovní hudby  na Levém Hradci

Podvečerní setkání s duchovní hudbou v nádherném prostředí 

kostela sv. Klimenta na počátku adventní doby. Účinkuje sbor 

a  orchestr Arcibiskupského gymnázia  a sbor Local Vocal pod 

vedením Igora Angelova. 

Konání: 30.11. od 17.30

Vstupné dobrovolné

Knižní trh 

Široká nabídka nových knih pro děti, mládež i dospělé předních 

nakladatelů v příjemném prostředí v centru našeho města! 

Konání: 4.- 5. 12.  ateliér Havlíčkova

Vánoční trhy v Roztokách

Jedinečné vánoční trhy, na kterých prodávají děti v rolích trhovců 

svá rukodělná originální dílka. Trhy jsou doprovázené lidovými 

foto: J. Mirovský

foto: J. Mirovský
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MATEŘSKÉ CENTRUM 

    Roztoky u Prahy

vánočními zvyky - pouští se lodičky, házejí se střevíce, rozkrajují 

jablíčka, věští se budoucnost, zpívají koledy a mnohé další. Přijďte 

se podívat, zazpívat si i nakoupit, potěšíte tím sebe a oceníte 

nemalou snahu malých trhovců. 

Konání: 12.12. od 14.00 v jídelně ZŠ Roztoky

Živé Jesličky

Tradiční vánoční setkání s hudbou a obrazy. Na zahradě školy 

můžete spatřit zvěstování Panně Marii, andělský sbor i pasáčky 

u ohně. Průvodem se zpěvy přejdeme ke kostelu sv. Jana Křtitele, 

kde se společně pokloníme Ježíškovi. Po závěrečném vinšování si 

každý může do svých svátečních domovů odnést živé světlo 

betlémské a zahřát se na cestu teplým čajem. Pro všechny, kteří se 

chtějí  společně setkat a potěšit v předvečer Štědrého dne.

Konání: 23.12. od 17.00 na zahradě školy, od 17.30 u kostela sv. 

Jana Křtitele. 

Veškeré podrobnosti o uvedených i dalších akcích sdružení 

Roztoč 

naleznete na www.roztoc.cz, e-mail: roztoc@roztoc.cz, tel.: 

23391 0014,  607 113 898

Připravila: Zuzana Smugalová, Veronika Němcová, Dita Votavová

SRDEČNĚ ZVEME NA NAŠE AKCE PRO DĚTI 

I DOSPĚLÉ, které proběhnou v herně MC Rožálek nebo 

v přilehlé malé tělocvičně (budova školní jídelny v Havlíčkově 

ulici): 

* MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA V ROŽÁLKU

Co: na děti čeká Čertí pohádka v podání loutkového divadélka 

Nazdárek, tematická výtvarná dílnička a samozřejmě velká trojka 

mikuláš-čert-anděl s nadílkou.

Kdy: čtvrtek 3. 12. od 16-17.30hod 

Cena: 100Kč

Přihlášení předem vzhledem k omezené kapacitě nutné! 

Vstupenky v předprodeji v MC Rožálek.

* SEMINÁŘ : O AGRESIVITĚ (nebo chcete-li o zlosti, vzteku, 

hněvu apod.) 

Co: Budeme mluvit o vzteku či agresivitě v každém člověku (tedy 

i dítěti), o jejím významu (v dobrém i ve zlém) v různých situacích 

a obdobích lidského života. I o tom, jak s ní nakládat, aby sloužila 

dobrým věcem a nebyla destruktivní.

Kdy: pondělí 7. 12. v 18.30 – 20 hod

S kým: MUDr. Zuzana Lebedová (psychoterapeutka, 

psychiatrička)

Pro koho: rodiče, prarodiče, budoucí maminky, zájemce z řad 

pomáhajících profesí atp., (malá ležící miminka, která nemůžete 

nechat doma, můžete vzít s sebou)

Cena: 140 Kč

Přihlášení: Máte-li o seminář vážný zájem nebo potřebujete-li 

nějaké další informace, využijte prosím telefon 606 444 106 nebo 

e-mail zuza.lebedova@volny.cz. 

* PŘEDVÁNOČNÍ DRÁTKOVÁNÍ A KORÁLKOVÁNÍ 

Co: pohodová večerní dílnička pro maminky, babičky...

s vánoční tematikou. Vyrábět budeme ozdoby z drátků 

i korálků k výzdobě oken, květináčů atd. 

Kdy: čtvrtek 10.12. od 19hod

S kým: Lenka Pošmourná

Cena: 80Kč

Přihlášení: prosíme o rezervaci předem na tel. 606842157 nebo 

emailem centrumrozalek@seznam.cz

* VÁNOČNÍ REJDĚNÍ S DJ BLÁNČ A SPOL.

Co:  hravá oslava zimy a vánočních svátků pro celou rodinu, 

vhodné pro děti od 0 do cca 6let. 

Kdy: sobota 19.12. od 16hod. Více se brzy dozvíte:). 

Od listopadu připravujeme nový kroužek pro BATOLATA 

s využitím GYMBALONŮ. Případní zájemci se mohou přijít 

podívat každý čtvrtek od 9-9.45hod, cena za jednu návštěvu bude 

do konce roku symbolická : 30Kč na rodiče a dítě. Těšíme se 

naviděnou v tělocvičně!  

Dále bychom rádi informovali, že program SLUNÍČKA pro 

školkové děti je téměř obsazen, zbývají místa náhradníků. 

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. 

Na kroužky typu miminka, batolata, výtvarka, herna, aerobic, 

tanečky není třeba rezervace předem, přijďte kdykoliv se Vám 

to hodí. 
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Přednášky v Lexiku v plném proudu

Lexik zahájil letošní školní rok širokou nabídkou nejen kurzů 

jazykových, ale i přednášek a seminářů.

26.9. proběhla velmi úspěšná přednáška První pomoc, fokus na 

děti, kdy profesionální záchranář Tomáš Stronček, DiS zaujal  na 

čtyři desítky posluchačů.

Stejný přednášející povede i chystaný kurz První pomoci, který 

začne v pátek 20. 11. 14:00 - 16:00, pokračuje v sobotu 21. 11. 

9:00 - 16:00 a v neděli 22. 11. 9:00 - 16:00 v Lexik u. V úterý 24. 

11. 18:00 - 21:30 bude výcvik v plaveckém bazénu ČZU Suchdol 

a tam také proběhne závěrečná zkouška. Kurz je vhodný, jak pro 

veřejnost, tak pro všechny pomáhající profese a zvláště pak  pro 

všechny, kdo pracují  s dětmi. Certifikát MŠ ČR je v ceně kurzu 

a má platnost 5 let. Po jeho absolvování můžete jezdit jako 

zdravotník na tábory, školy v přírodě, ale především budete vědět, 

jak se zachovat při jakékoli  krizové situaci třeba se svými 

blízkými.

10. a 13. listopadu od 16:00 do 17:00 proběhne KURZ MASÁŽÍ 

KOJENCŮ. Ve dvou hodinových setkáních si osvojíte masáž 

svého děťátka, kterou pak doma můžete praktikovat jako váš 

denní rituál. 

Pro rodiče s kojenci máme ještě jednu novou nabídku - CVIČENÍ 

RODIČŮ S KOJENCI OD 3 DO 12 MĚSÍCŮ. Každou středu 

od 10:00 do 10:50 pod odborným vedením diplomované 

fyzioterapeutky Petry Novákové. Začínáme 2. prosince. 

Pro dětičky jsme vyhlásili ještě nové SPORTOVNÍ KROUŽKY  

zaměřené na sportovní průpravu malých dětí, která je důležitá pro 

všechny sporty.  Každé pondělí od 10,00 hodin a ve středu od 

15,00. 

Jak pomoci dítěti s učením. Má vaše dítě potíže s učením? Nebo 

se neučí tak, jak by se vzhledem ke svému potenciálu mohlo učit? 

Ztrácí zájem o čtení, psaní úkolů, nepochopilo to, co přečetlo? Je 

pro ně obtížné vycházet s lidmi, s rodiči, obzvláště učiteli nebo 

dokonce s ostatními dětmi? O tom, co ovlivňuje naše učení, 

vypovídá metoda One Brain se kterou vás seznámí v pátek 

27. listopadu od 18:00 do 19:30 PhDr. Magdaléna Lautnerová. 

Také vás seznámí s jednoduchými cviky, které jeho činnost ovlivní 

a následně se zlepší uvědomění učit se.

 V pátek 4. 12. chystáme od 17:00 přednášku psycholožky Mgr. 

Ester Neumannové, která se už řadu let zabývá Gestalt terapií 

a souvisejícími tématy. Témata přednášky jsou: dávání, braní 

a jejich rovnováha, jak mne vidí ostatní, jak se vidím já, mužsko-

ženská tématika.

V pátek 4.12. nás čeká Mikuláš, čert a anděl pro všechny děti 

z okolí. Prosíme rodiče, aby si  co nejdříve  objednali nadílku na 

telefonu 739 035 000.

Kurz astrologie a základů numerologie vedený Andreou 

Trnkovou. Kurz se skládá ze dvou sobotních setkání. Čas trvání je 

vždy 9:30 až 15:00 s přestávkou na oběd. 1. setkání (sobota 

5. prosince): význam, výpočet a charakteristika radixu - 

"horoskopu", charakteristika planet, domů radixu, planety 

v jednotlivých domech a znamení, planety a numerologie. 

2. setkání (sobota 12. prosince): partnerské horoskopy, rodinné 

konstalace, horoskopy dětí, solární a tranzitní horoskopy - tzv. 

"předpovědi" na dny a roky, praktické příklady.

Od 13. ledna začíná tříměsíční skupinový kurz snižování nadváhy 

JARNÍ KURZ PROMĚNA DO KRÁSY pod vedením Simony 

Protivové, ve kterém se zaměříme na zdravé a přirozené hubnutí 

pro ženy, ale také na péči o duševní svěžest a přirozenou krásu. 

Účastníci budou mít možnost  se naučit, jak správně a zdravě 

poskládat svůj jídelníček, aby snížení váhy bylo trvalé. Kurz má 

dvě varianty, aby lépe vyhovoval vašim možnostem. 

Chystá se oblíbený KURZ RESPEKTOVAT A BÝT 

RESPEKTOVÁN. Kurz komunikace s dětmi i dospělými 

pořádaný ve spolupráci Lexiku se Společností pro mozkově 

kompatibilní vzdělávání. Kurz se skládá ze čtyř seminářů. 

Účastníci budou trénovat reakce na požadavky dětí i dospělých, 

reakce na jejich negativní jednání a řešení vzniklých konfliktů. 

Kurz se skládá ze čtyř seminářů (5. ledna, 28. ledna, 22. března, 

6. dubna). 

V případě jakýchkoli dotazů nebo nejasností se na nás neváhejte 

obrátit. Přihlášky do kurzů a na všechny aktivity v Lexiku lze 

podávat e-mailem (info@lexik.cz), telefonicky (739 035 000) 

nebo osobně na recepci centra Lexik.

Za kolektiv Lexiku Mgr. Lenka Červenková, 

Oprava a omluva

V poděkování sponzorům, kteří podpořili Den pro celou rodinu 

4. září na školní zahradě, jsme  v minulém čísle Odrazu uvedli 

neúplný název jednoho ze sponzorů. Jeho plné znění je VPM 

group s.r.o.

Ještě jednou děkujeme za podporu a za uvedení neúplného názvu 

se omlouváme.

V. Drdová, Roztoky – město pro život

MŠ Spěšného v novém školním roce

Tento školní rok začala naše MŠ opravdu pohádkově. Hned 

prvního září na děti čekalo divadélko Romaneto se svou pohádkou 

„ Jak šel Pejsek do školy“ a protože jsme se staly členy jejich 

fanklubu, čekal na nás křest jejich nové pohádky a CD na Kavčích 

horách.  Na místě pro nás bylo připraveno divadelní představení, 

kouzelník, břišní tanečnice, klauni, žongléři, spousta her, dárků 

a sladkostí.
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Po dvou úspěšných zimních školách v přírodě, které naše MŠ 

v předchozích letech pro děti připravila, jsme se rozhodly tento 

školní rok uspořádat školu v přírodě i v září. Datum odjezdu bylo 

stanoveno na 21. 9. 2009 a tak v 8.00 odjel autobus plný malých 

nedočkavých dětí směr Doubice a věřte nebo ne, při odjezdu 

neukápla jediná slzička. Na místě nás opět uvítal dobře známý 

penzion „Stará hospoda“, avšak tentokrát v krásném skoro letním 

počasí. V Doubice na nás čekala „teta“ Andrea se svým milým 

personálem a ihned po ubytování a výborném obědě se děti 

rozeběhly na obrovské hřiště plné různých atrakcí. Kromě 

klouzaček, pískoviště a prolézaček zde nechyběl ani opravdový 

řetízkový kolotoč, který si děti obzvlášť oblíbily. Na dětském hřišti 

se také nacházelo hřiště na plážový volejbal s krásným bílým 

pískem, ze kterého si děti stavěly bábovky a hrady, a ve kterém si 

užily spoustu legrace. Nechyběly také procházky do místních lesů, 

kde jsme nejenom hledali houby, ale také stavěli domečky z kůry 

stromů a mechu. Ve středu nás čekal karneval, na který se děti 

oblékly do pohádkových masek a užívaly si spoustu legrace, 

hudby, soutěží a bohaté tomboly. Následující den bylo pro děti 

připraveno soutěžní odpoledne plné odměn. Týden utekl jako voda 

a v pátek jsme jely domů. Aby o nás maminky neměly strach, 

posílaly pí učitelky každý večer fotografie z uplynulého dne na 

webové stránky, kde si mohly prohlédnout, co jsme všechno zažili. 

Začátkem října k nám do školky zavítalo Divadlo Úsměv se svou 

„Podzimní pohádkou“. Den poté nás navštívilo roztocký Sbor 

dobrovolných hasičů, který naše děti poučil, jak se chovat 

v případě požáru, ukázal jim veškeré hasičské vybavení, nechal nás 

prohlédnout hasičské auto a v závěru jsme se všichni naučili hasit 

hořící dům. Děti si užily spoustu legrace a za svou snahu byly po 

zásluze odměněny.

A protože má naše školka spoustu předškoláků, navštívila naši 

školku také klinická logopedka, která prozkoušela jazykovou 

vybavenost našich dětí a poté vyzvala rodiče dětí, které dle jejího 

názoru potřebují logopedickou péči, aby nastartovali společně 

s odborníkem nápravný proces.

Naše děti milují pohádková divadelní představení, a tak nás 

v krátké době po sobě navštívila další divadelní společnost 

s pohádkou „O Plaváčkovi“. Pohádka se opět velmi líbila a už se 

děti těší na další, která je pro ně připravena v průběhu měsíce 

listopadu.

V tomto školním roce naše MŠ nově zavedla možnost přespání 

dětí v Mateřské škole. Jeden den v měsíci mohou naše děti přespat 

v Mateřské škole a rodiče si je mohou vyzvednout následující den 

odpoledne. Rodiče dětí tuto možnost nadšeně uvítali a účast byla 

opravdu hojná. Večer si děti pokreslily svůj „lampion splněných 

přání“, který krátce po setmění společně s pí učitelkami 

a dobrovolníky z řad rodičů za zvuku hudby vypustily na zahradě 

MŠ. Nutno říci, že to byla nádherná podívaná. 

A protože se k nám pomalu ale jistě vkradl „Malíř podzim“, byl 

pro naše děti pí učitelkami připraven barevný týden. První den se 

nesl ve znamení jablíčka a červené barvy. Druhému dni vévodil 

hrášek a barva zelená, třetí den se na nás usmívaly hrušky a barva 

žlutá. Čtvrtý den se k nám přikutálela se svou hnědou barvou 

brambora a poslední den jsme zakončili opravdu barevně 

a vyrobili ovocný a zeleninový salát. Každý den chodily děti do 

školky v dané barvě, osvojovaly si poznatky o přírodě a jejích 

proměnách, sledovaly charakteristické rysy podzimního období, 

učily se nakupovat a objevovaly význam ovoce a zeleniny pro 

zdraví člověka.  

Naše MŠ velice ráda spolupracuje s rodiči dětí, které MŠ 

navštěvují, a proto byly v tomto měsíci připraveny hned dvě akce 

pro rodiče s dětmi. První akcí byla keramická dílna, při které děti 

společně s maminkami vyráběly krásné hrnečky s podzimní 

tématikou. A výrobky byly opravdu krásné a zdařilé. Tyto dílny se 

u nás těší velké oblibě, hned na měsíc listopad je připravena 

drátkovací dílna. Druhou akcí byla cesta za pokladem, kam děti 

vyrazily za svitu svých lampionů. Cestu jim ukazovaly vyřezané 

dýně a zapálené svíčky. Po splnění čtyř úkolů, které na ně na cestě 

čekaly, je cesta zavedla do strašidelného lesa, kde na ně čekal Bůh 

lesa a podsvětí se svým pokladem. Děti byly za svou nebojácnost 

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
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odměněny dárkovým balíčkem, diplomem a v cíli na ně čekal 

teplý čaj a občerstvení, které připravily hodné maminky. 

Den před státním svátkem, který nám ohlašuje den vzniku 

samostatného Československého státu, se naše MŠ zúčastnila ve 

spolupráci se Základní školou Roztoky „Běhu 28. října“. 

V kategorii starších dětí z mateřských škol doběhl první Maxík 

Ramdan, druhý Vojta Antoš a třetí Robík Schulz. V kategorii 

mladších dětí z mateřských škol zvítězil Filípek Ošťádal, druhá 

doběhla Míša Čapková a třetí Olí Quarles. V cíli na děti čekal teplý 

čaj a výborná buchta, takže vlastně vyhrály všechny. Celá akce 

byla dobře zorganizována a velice příjemná a my děkujeme ZŠ za 

její pozvání.

Závěrem bychom ještě rády poděkovaly rodičům za jejich 

vstřícné jednání a pomoc při pořádaných akcích a doufáme, že 

jejich děti budou i nadále v naší MŠ spokojeny.

J. Smržová

Středisko rané péče ve Slaném

Máte dítě ve věku do 7 let a nejste si jisti

jeho vývojem?

Je vaše dítě předčasně narozené?

Má vaše dítě zdravotní postižení?

Máte obavu, že něco zanedbáváte?

Potřebujete poradit a povzbudit?

Pokud odpověď na některou z těchto otázek je ANO, pak jsme tu 

pro Vás!

Středisko rané péče ve Slaném , Tomanova 1671 poskytuje 

podporu rodinám s dítětem/dětmi ve věku od 0 do 7 let (včetně 

prenatálního vývoje):

- s mentálním, smyslovým a pohybovým postižením

- kombinovanými vadami

- rodinám s dětmi s nerovnoměrným vývojem a předčasně 

narozeným

- přijedeme za vámi, působíme na území celé ČR

NAŠE SLUŽBY

- konzultace v rodinách

- praktické a odborné rady pro práci, hru a komunikaci s dítětem

- metodické vedení rodičů

-  zprostředkování kontaktů s odborníky

- sociálně – právní poradenství, pomoc při jednání s úřady 

a institucemi

- pomoc při výběru vhodného předškolního zařízení

- podpora a aktivní pomoc při integraci do běžné mateřské školy

- pomoc při vyhledávání dalších sociálních a návazných služeb 

(odlehčovací služby, stacionáře)

- informace o didaktických a kompenzačních pomůckách

VŠECHNY SLUŽBY JSOU POSKYTOVÁNY BEZPLATNĚ

V případě zájmu kontaktujte našeho poradce na tel. č. 775 558 

252, 312 522 430

v době od 8 do 16 hodin nebo e-mail:rana.pece@dumrodin.cz

N. Máchová

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc



30

KULTURA



31

KULTURA

Středočeské muzeum v listopadu

Od 20. listopadu 2009 bude ve Velké výstavní síni muzea veřejnosti 

přístupná druhá část výstavního projektu Česká filmová pohádka, 

nazvaná Princezny brokátem, tužkou a štětcem, jež potrvá do 

28. 2. 2010.

Hranice mezi pohádkou a realitou je velmi nejistá, do první části 

výstavy proto návštěvníky uvádí Leontýnka z hradu Brtníku 

a Kočičí princ, postavy z filmů, kde se prolíná svět dětí a svět 

pohádky. V této části, nazvané Co dokáže jehla s nití, je možné 

sledovat vznik kostýmu od stolu výtvarníka přes krejčovské dílny 

(součástí výstavy je i malé nahlédnutí do vyhlášených dílen 

barrandovského studia) až po kostýmní zkoušky. Výtvarník při své 

práci vychází z námětu pohádky, proto jsou do této části zařazeny 

i ukázky literárních předloh a scénářů filmů, aby byl nastíněn 

přerod pohádkového motivu do filmové podoby.

Středočeské muzeum se navíc zapojilo do projektu Celé Česko čte 

dětem, kdy pro školní děti budou ve výstavě číst pohádky například 

básník František Novotný nebo studenti pražské konzervatoře. 

V případě zájmu o tento program je nutné se domluvit na adrese: 

propagace@muzeum-roztoky.cz .

V druhé části, nazvané Princezny brokátem, tužkou a štětcem, 

budou vystaveny soubory kostýmů z jednotlivých pohádek, 

doplněné jejich výtvarnými návrhy. Představíme vám jednak 

pohádky romantické (např. Jak se budí princezny), pak ty, ve 

kterých si nejen princezny zahrávají s čerty – téměř jedinými, zato 

však častými nadpřirozenými bytostmi v českých filmových 

pohádkách (např. Hrátky s čertem, S čerty nejsou žerty, Peklo 
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s princeznou). Opomenuty nebudou ani pohádky tajemné až 

strašidelné (např. Panna a netvor) a pohádky exotické (Labakan).

Obě části výstavy tak představí na dvacet pohádek a téměř stovku 

kostýmů. Dojem z výstavy si můžete obohatit i opravdovou 

pohádkou (Nejkrásnější hádanka, Peklo s princeznou, Tři oříšky 

pro Popelku aj.) v Muzejním pohádkovém biografu, který 

promítá každou sobotu od 14 hodin. Aktuální program najdete na  .

První adventní neděli 29. listopadu si můžete zpříjemnit návštěvou 

programu nazvaného Adventní neděle v muzeu, který se koná na 

podporu zdravotně postižených a psychicky nemocných. Od 10 do 

18 hodin bude probíhat malá tržnice chráněných dílen,  spojená 

s odpoledním koncertem. Své zboží bude nabízet například 

středisko Diakonie Českobratrské církve evangelické Rolnička 

(www.rolnicka.cz), Dům sociálních služeb Vlašská (www.dssv.cz) 

nebo psychiatrická léčebna Červený Dvůr (www.cervenydvur.cz).

Adventní atmosféru navodí nejnovější nahrávka Rorátů 

v provedení souboru Ritornello, od 14 hodin pak zazní živá hudba, 

přičemž dobrovolné vstupné bude rozděleno zúčastněným 

ústavům. Dopoledne a v přestávkách mezi jednotlivými 

vystoupeními můžete vybírat a nakupovat, nebo si prohlédnout 

právě otevřenou vánoční výstavu s názvem Betlémy, tentokrát 

skříňkové. Během koncertů se s ohledem na vystupující nebude 

prodávat.

Hudební program:

14:00 – 15:00   Vivat flauto (flétnový soubor)

15:30 – 16:00   Herky (písničkářky s harmonikou a kytarou)

16:30 – 17:45   Trio Muses (housle, violoncello a soprán)

V průběhu odpoledne budou výstavou skříňkových betlémů 

provázet její autorka PhDr. Ivana Kubečková a ředitelka muzea 

PhDr. Zita Zemanová.

Přijďte spojit příjemné s užitečným, těšíme se na Vaši návštěvu!

Marie Jelínková Ťupová

Kateřina Kabešová
IRISH DEW 

ZNOVU V ROZTOKÁCH

V květnu minulého roku jsem na stránkách tohoto měsíčníku 

informoval o prvním koncertu této (oficiálně nijak ,,televizně“ 

nepropagované, nicméně vynikající) skupiny. Jejich tehdejší, 

a hojně navštívený koncert v Husově sboru, byl pravým zjevením. 

Syntéza tzv. klasické hudby s prvky world-music, českého 

folklóru, rockové hudby atd.., byla i díky neběžným 

instrumentálním výkonům členů souboru opravdovým hudebním 

zážitkem. Lídr tohoto uskupení, p. Václav Veselý, je nejen 

vynikající kytarista (viz jeho předchozí angažmá v Mišíkových 

ETc. a FRAMUS FIVE M. Prokopa), ale i pedagog, virtuos na 

akordeon a téměř ( v dobrém slova smyslu) téměř fanatický ctitel 

a propagátor keltské hudby. 

Jejich koncert v Husově sboru, 29. listopadu v 15 hodin, si ujít 

nenechám. Ostatně je to první adventní neděle, a kdy jindy se mají 

sejít věřící s tzv. ateisty, ctiteli hudby i s těmi, kterým je v tomto 

materiálním světě poněkud těžko?

Ladislav Kantor

Z nahrávání v kostele

Nevšední zážitek mají za sebou některé děti ze základní školy 

v Roztokách. Zúčastnily se totiž nahrávání opravdového hudebního 

CD ve sboru Československé církve husitské.

Album vzniklo na základě tradičního předvánočního pořadu 

Pojďme spolu do Betléma, při němž  dospělí spolu s dětmi zpívají 

tradiční české koledy.

Děti se mohly přesvědčit, že nahrávání cédéčka je skutečná dřina.  

Nejprve zkoušky pod vedením paní učitelky Rosičové, pak 

generální zkoušky v prostředí Husova sboru. Vlastní natáčení pak 

zabralo tři opravdu perná odpoledne. O tom, jak to dopadlo, se 

budete moci přesvědčit sami – CD Pojďme spolu do Betléma bude 

na různých místech v Roztokách k dostání již v průběhu letošního 

Adventu.

Vlaďka a Jaroslav Drdovi

Roztoky – naše město aneb

Hledejme, co nás spojuje

V Roztokách je řada organizací i jednotlivců, kteří se snaží nějakým 

způsobem prospět ostatním spoluobčanům. Tyto aktivity jsou však 

značně roztříštěné, každý si tak trochu hraje „na vlastním písečku“, 

ačkoli cíl máme všichni velmi podobný, ne-li týž.

KULTURA
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Proto vyhlašujeme projekt Roztoky – naše město jako společnou 

iniciativu všech, kdo mají zájem se do něj zapojit.

Nejedná se o žádnou organizaci, nemáme stanovy ani povinnosti, 

neplatíme žádné členské příspěvky. Přihlásit se do projektu může 

každá organizace, instituce, jednotlivci i podnikatelské subjekty, 

všichni, kdo chtějí a umějí svým spoluobčanům konkrétními činy 

usnadnit nebo zpříjemnit život v našem městě. Nemusí se jednat o 

žádné velkolepé akce, zdánlivé maličkosti mnohdy mají 

neocenitelnou hodnotu.

Cílem projektu je společná propagace, vzájemná inspirace a 

spolupráce, do budoucna možná i lepší koordinace jednotlivých 

aktivit.

První vlaštovky již přilétly:

Základní škola Roztoky poskytuje jeden den v týdnu zdarma 

žalovskou tělocvičnu pro postižené děti.

Drogerie Plašilová poskytne ve své výloze na Tyršově náměstí 

plochu pro vyvěšování smutečních oznámení – taková plocha 

momentálně v Roztokách není. Stejnou službu nabízí Svaz 

postižených civilizačními chorobami ve své vývěsce v Žalově.

Církev československá husitská organizuje Křesťanskou 

kavárničku pro starší občany bez rozdílu vyznání.

V běhu je rovněž projekt „Roztocké lavičky“, jehož cílem je 

vytipovat v Roztokách místa, kde by si mohli občané odpočinout.

S dalšími organizacemi o jejich možném zapojení jednáme.

Zájemci o účast v projektu se mohou přihlásit u koordinátorky 

projektu Vlaďky Drdové, tel. 606 893 292 nebo na e-mailové adrese 

v.drdova@volny.cz.

Vlaďka a Jaroslav Drdovi

Koncem osmdesátých let, když se v dožívajícím Sovětském svazu 

vydávalo už prakticky cokoli, vyšla tu také kniha vzpomínek 

Mariny Vladyové na Vladimíra Vysockého, na jejich vzájemný 

vztah, na veselé i neveselé příhody ze společného života. Ve 

Vysockého vlasti byla uvítána s velkým zájmem jako vše, co se 

zbožňovaného barda týkalo.

Sám Vysockij se v písni Pomník už napřed ohrazoval proti tomu, 

aby ho po smrti tesali do kamene. Ale jeho nadšení příznivci na to 

nedbají.

Nechme stranou bulvár, ten chce jen malichernosti, vrtochy, 

mimomanželské vztahy apod., zatímco na geniální nadání a velké 

tvůrčí vzmachy zvysoka kašle.

Do pořadu Zastavený let jsme použili rozšířený a doplněný text 

knihy Vladimír – zastavený let, který z francouzštiny přeložila 

Markéta Vinická. Do omezeného času svého pořadu jsme vybrali 

takové výňatky, které Vysockého ukazují i jako vynikajícího 

tvůrce, i jako oběť vlastních nezvladatelných vášní. Snažili jsme 

se, aby to bylo tak trochu také o poměru mezi myšlenkovým 

světem Západu a Východu, Francie a Ruska, liberální a totalitní 

společnosti, ale nejvíce ze všeho to má být o lásce a o vztahu mezi 

dvěma lidmi. 

Vysockij své písně téměř vždy psal pro sebe a byl jejich jediným 

interpretem, ale pro tento pořad jsme si našli také několik 

takových, které vytvořil pro Marinu. 

Pořad Zastavený let bude uveden v Caffe 3 bar v sobotu 21.11. 

v 18.00 hod. Rezervace míst na tel. 233 310 978. 

Věra Slunéčková a Milan Dvořák

Caffe 3 bar v další sezoně 

Vážení příznivci programů, které byly uvedeny v minulé sezoně 

v kavárně Caffe 3 bar /Lidická 2240, Roztoky, naproti OD Tesco/. 

Ve spolupráci s vedením kavárny jsme pro vás připravili do konce 

roku tyto pořady: 

Ne 8. 11. v 19.00 hod 

Já se tam vrátím – literárně hudební pořad z díla Fr. Halase 

a J. Seiferta s hudbou českých skladatelů 19. a 20. století.

Účinkují: V. Pavlík, V. Mazáček, M. Macourek

So 21. 11. v 18.00 hod

Zastavený let - literární pořad o vztahu M. Vladyové 

a V. Vysockého

Účinkují: V. Slunéčková a M. Dvořák    

Pá 11. 12. a So 12. 12. v 19.00 hod 

Adventní BLUES/JAZZPOP - koncert D. Valtové- Kosinové, 

J. Honzáka a J. Štěpánka

Upozorňujeme zájemce, že počet míst v kavárně je omezen.

Doporučujeme proto rezervaci na tel. 233 310 978.

Programy jsou podpořeny grantem města Roztoky.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Zastavený let – vyprávění francouzské herečky Mariny 

Vladyové o manželství a zážitcích s ruským hercem a písnič-

kářem Vladimírem Vysockým.

KULTURA

Luboš Pospíšil v Academiku

Luboš Pospíšil zahájil svou hudební pouť v roce 1969 v řadách 

populárního C&K Vocalu vedle zakladatelů Jiřího Cerhy 

a Ladislava Kantora. Jeho průrazný tenor do skupiny velmi dobře 

zapadal, zároveň se však cítil poněkud upozaďován a skládal 

písničky, které tak docela do profilu skupiny nezapadaly. Vedle 

působení v C&K Vocalu ještě jezdil s kytarou po klubech 

s vlastním komponovaným pořadem. 

V roce 1982 mu vyšlo jeho první sólové album s názvem Tenhle 

vítr jsem měl rád. Doprovázela ho zde skupina Oty Petřiny. Část 
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BĚH 28. ŘÍJNA V ROZTOKÁCH

Tradičně si žáci MŠ a ZŠ Roztoky připomněli vznik republiky 

během nazvaným Běh 28. října, který se běhá v ulici 17. listopadu.

V úterý 27. října 2009 se na startu vystřídalo rekordních 328 

startujících. Mezi devátou desátou hodinou ranní startovali ti 

nejmenší z MŠ Spěšného. V 10 hodin byl závod přerušen, aby 

v klidu proběhl vzpomínkový akt u pomníku před školou.

Za velmi pěkného počasí bylo dosaženo mnoho zlepšených výkonů 

proti předchozím letům.

Pro zajímavost uvádím nejlepší výkony v jednotlivých kategoriích.

Trať 250m: Dívky: Hoši: 

MŠ ml. děti M. Čapková     1:08,3 F. Ošťadálek   1:02,3 

MŠ st. děti A. Kubrová         59,9 M. Ramdam   54,9 

1. třídy M. Viková           49,9 V. Prudil            48,8 

2. třídy K. Pokorná          44,0 J. Stezka            44,9 

3. třídy A. Nikodýmová  43,9 Š. Kadeřábek     42,8 

Trať 350m:

4. třídy H. Janovcová   1:47,2 M. Novotný   1:35,7

5. třídy G. Gaislová      1:29,6 M. Faměra     1:23,7 

6. třídy D. Zahrádková 1:39,3 M. Roškot      1:25,0

7. třídy K. Romová       1:39,9 M. Šťastný     1:23,0 

Trať 700m:

8.-9. třídy K. Valocká       1:27,5 M. Pešek      3:02,0

Při závodech organizačně pomáhali:

V. Brzicová a F. Tomiška z atletického oddílu Sokola Roztoky, 

učitelé - J. Hroudová, V. Čermáková, J. Romdamová, M. Jung-

wirthová a I. Cihlář, kuchařky ze ŠJ (pečení občerstvení pro 

závodníky), žáci z 9.A jako pomocníci. Všem touto cestou děkuji.

M. Jungwirthová

Podzimní ZUŠ

Jak už titulek napovídá, dozvíte se, milí čtenáři Odrazu, něco 

zajímavého z podzimního dění na ZUŠce. 

Po zářijovém rozjezdu jsme zjistili, že máme opět (i přes 

navýšenou kapacitu) plno. K 30. září navštěvovalo naši školu 

280 dětí, a to jsme bohužel museli několik dětí odmítnout. Tak 

nevíme, jak to bude pokračovat v následujících letech, ale 

vzhledem k situaci v roztockých školkách předpokládáme ještě 

vyšší tlak na naši kapacitu. V učitelském sboru došlo k jedné 

změně. Korepetitora tanečního oddělení a učitele klavíru 

Norberta Hellera vystřídala Iryna Sarabun.

V době, kdy je psán tento článek, vrcholí příprava na stěžejní 

akci v prvním pololetí. 5. listopadu proběhne již 4. ročník 

hudebního festivalu Roztocký podzim. Tentokrát je hlavním 

protagonistou herec a recitátor Bořivoj Navrátil. Z dalších 

hostů jmenujme Klasické dechové trio, Dechové trio učitelů, 

Komorní orchestr ZUŠ, učitele a žáky. Všichni se pilně 

a zodpovědně připravují, a tak doufáme, že se letošní 

ročník vydaří. Přípravou a nominačním kritériem je pro 

některé žáky ZUŠ interní koncert 27. října ve STUŠce. 

Pro ostatní je to příležitost, jak předvést své umění rodičům 

a dalším příbuzným.

MgA. Bohumír Šlégl

písní si Luboš Pospíšil napsal sám, část mu napsal Ota Petřina, 

texty napsali Ladislav Kantor a Pavel Šrut.

S novou kapelou 5P, mezi jejímiž členy nechyběl Bohumil 

Zatloukal (ex-Jasná páka), David Koller nebo Michal Pavlík (dnes 

Čechomor), vyprodával v letech 1982-88 sály po celé republice. 

Dvě další řadová alba pokračovala v tradici úspěšného debutu, na 

sklonku osmdesátých let Pospíšil a Koller podpořili Radima 

Hladíka v na čas obnoveném Blue Effectu.

Po roce 1990 Luboš Pospíšil vydal několik dalších řadových alb, 

nejprve s členy Hudby Praha, později s kutnohorskými 

muzikanty (Martin Vajgl, Pavel J. Ryba) pod značkami Biograf 

a LPG.

Čas na změnu nastal v létě 2007, kdy se Pospíšil a jeho věrný 

souputník Bohumil Zatloukal obklopili o dvě až tři generace 

mladšími muzikanty a připravili materiál pro novou desku 

Příznaky lásky. Vyšla v únoru 2008, na jaře ji pak podpořilo 

kapelní turné pod obnovenou značku 5P Luboše Pospíšila.

Luboš Pospíšil v současné době vystupuje hlavně po klubech 

a festivalech po celé republice buď se skupinou 5P nebo v duu 

s Bohumilem Zatloukalem nebo pouze sám s kytarou.

Se svým sólovým pořadem vystoupí v sobotu 28.11.2009 od 19.30 

v hotelu Academic.

(životopisné údaje převzaty z www.lubospospisil.cz)

Jaroslav Drda

P.S. Příštím hudebním pořadem bude 14.2.2010 koncert skupiny 

Asonance. Očekáváme velký zájem, zajistěte si tedy vstupenky 

včas. 
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Společenská kronika

Poděkování paní starostce a MÚ k životnímu jubileu, výročí 

sňatku atd. zaslali:

Alois Bartek, Vladislav Batěk, Ivan Beňo, Vratislav Beran, 

Dagmar Burešová, Věra Fleischmannová, Gertruda Gréková, Jiří 

Haruda, Helena Hessová, Vlasta Hradcová, Jaroslava Hroudová, 

Jaroslava Illichová, Hana Jonová, Ilona Kaszineczová, Naděžda 

Kholová, Václav Majer, Libuše Matějková, Ladislav Melzer, 

Ludmila Oherová, Ing. Kamil Pelich, Helena Sigmundová, Jiří 

Suchý, Marie Šmejkalová, Vlastislav Valta.

Poděkování

Děkujeme paní Ireně Holé, panu Janu Suchopárkovi, Josefu 

Pősingerovi a Milanu Mostkovi za obětavou pomoc naší mamince 

Aleně Maškové v její nemoci. 

Dcery Alena Čápová a Blanka Simperová

Oznámení 

Upozorňujeme občany na možnost vyvěšování smutečních 

oznámení ve vývěsce Svazu postižených civilizačními chorobami 

v Žalově (u trafiky). O vývěsku se stará paní Marie Štěpánková, 

tel. 220 911 240.

Stejnou možnost nabízí paní Plašilová ve své drogerii na Tyršově 

náměstí.

Marie Nadrchalová, SPCCH

Vlaďka Drdová, Roztoky – město pro život

Soukromá inzerce
Autodíly nabízím nějaké starší ze Škody Favorit, Felicia.

 Tel.: 602 123 253.

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

Hledám doučování z ČJ a AJ pro žáka 7. třídy ZŠ a AJ pro žáka 

3. roč. SŠ. V případě zájmu volejte na tel.: 739 361 207.

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

Hledáme paní na hlídání půlročního chlapečka a pomoc

 v domácnosti. Předchozí zkušenosti s dětmi jsou podmínkou. 

Nástup v lednu 2010 nebo dle dohody později. Volejte prosím 

na tel.: 604 105 231.

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

Hledám garáž v Roztokách a okolí, koupě i pronájem,

 tel.: 739 017 072.

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

Hledám paní na úklid bytu 1x týdně 3 hod. Tel.: 776 868 437.

Hledám přivýdělek - práci z domova. Nejlépe administrativního 

charakteru, popř. možnost využití internetu. Jsem na MD. 

Tel.: 604 627 868.

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

Hledám soukromého učitele/učitelku hry na klavír. Dvě hodiny 

týdně v Roztokách. Jsem naprostý začátečník - tel.: 604 105 231.

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

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

--------------
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Koupím stavební pozemek, nebo rodinný domek ve staré 

zástavbě. Jsem roztocký rodák, chci to pro sebe na bydlení, ne 

k dalšímu prodeji. Prosím volejte na tel.: 603 477 577.

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

Koupím zachovalou dřevěnou postýlku s polohovacím roštem, 

kolečky a stahovací bočnicí. Tel.: 777 285 466.

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

Mladí manželé koupí byt v Roztokách 3+1 (3kk) o výměře 
270-100m  nebo případně větší 2+1(2kk) umožňující přestavbu 

na třípokojový byt. Tel: 606 441 430.

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

Mladý pár (nekuřáci) hledá od listopadu až prosince 2009 

podnájem nebo pronájem v alespoň částečně vybavené 

garsoniéře, 1+kk, 1+1, 2+kk anebo 2+1 na Roztocku. 

Mob.: 604 388 539, 731 759 596.

--------------
2Nabízím k pronájmu byt 3+1 (90m , 2. patro) v rodinném domku 

se zahradou v Roztokách (naproti autobusové zastávce 

U Rybníčku). Částečně vybavený (kuch. linka, pračka), vhodné 

i pro studenty. Volný ihned. Cena 12.000,- Kč + poplatky. 

Zájemci volejte 777 981 156.

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

Přijmu pečlivou a spolehlivou paní na úklid řadového rodinného 

domku ve Velkých Přílepech, cca 4 hod. týdně. 

Tel.: 605 783 906.

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

Příležitost pro lidi se zdravotním postižením. Agentura ProVás 

přijme na zkrácený úvazek do kafírny v roztockém zámečku 

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

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

Prodám 2 péřové peřiny, i jednotlivě. Cena: 700,- Kč. 

Tel.: 602 594 110.

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

Prodám dětskou autosedačku (vajíčko) 0-9 kg a dětskou sedačku 

na 9-18 kg starší. Ohrádku na batole – síťová, vaničku na 

koupání, golf. hole – vozítko. I jednotlivě. Tel.: 604 921 990.

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

Prodám dětskou dřevěnou postýlku včetně příslušenství, 

zachovalou, používanou minimálně. Tel.: 603 233 623.

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

Prodám dětskou kuchyňku, mikrovlnou troubu a nádobíčko, vše 

funguje na tužkové baterie a je v provozu. Elektronický klavír a 

elektronickou kytaru v růžové barvě, nepoužité, ještě ve 

vánočním obalu. Tel.: 233 910 033, 602 878 084.

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

Prodám dům v Jeseníkách, krásné prostředí, Mal. Morávka, Karl. 

Studánka 10-15 km. Lyžařský vlek blízko domu. Plynové topení. 

Cena: 900.000,- Kč. Tel.: 605 804 195.

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

Prodám dvoje dlouhé plesové šaty vel. 36, nošené jednu sezónu 

a jedny krátké šaty do tanečních. Tel.: 607 275 380 nebo

 775 157 808.

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

Prodám chladničku s mrazákem zn. Elektrolux, model ERB 

3046, 192/90 l, dva kompresory. Stará 5 let, bez závad - jako 

nová!!! Cena 3.500,- Kč. Tel.: 737 366 944.

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

Prodám nastávající mamince velmi levně různé kojenecké 

potřeby a oblečení 0-1 rok. Vše je velmi pěkné. Bližší informace 

na tel.: 737 366 944.

--------------
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Kč/měsíčně + poplatky. Tel.: 736 434 065 nebo 737 712 684, 

RK nevolat.

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

Pronajmu byt 2+kk + velká terasa na Tyršově náměstí 

v Roztokách. Byt je volný k 18. 12. 2009.

 Tel: 233 910 033, 602 878 084.

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

Pronajmu byt 2+1 v panelovém domě, ul. Masarykova, 10.000,- 

Kč vč. poplatků. Tel.: 606 167 557.

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

Pronajmu prostory v Roztokách (v blízkosti náměstí). 3 místnosti  

- cca 76m², el. rozvody 380V - 5x, 220V – 8x, voda, WC. 

Cena dohodou. Tel.: 776 576 770.

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

Pronajmu garsonku v novostavbě Roztoky - Solníky. Část. zaříz., 

balkon, vanička. 8.000,- Kč/měs. vč. popl. Tel.: 604 775 076.

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

Věnuji vzrostlou pokojovou květinu (Pandan) Pandanus Veitchii 

vhodnou do zimní zahrady, haly apod. Tel.: 220 210 209.

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

Vyměním udržovaný dům se zahradou v Roztokách 3+1/balkon, 

2+1, podsklepený, garáž, za byt v Roztokách v novostavbě 3+1 

nebo kk/B,L,T, výtah, OV. Doplatek. Tel.: 737 409 386.

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

Zakázková práce – prodám dřevěný sekretář (ne dřevotříska) 

délka 2,16 m, výška 1,54 m, hloubka 53 cm, velmi skladný, ve 

kterém se nachází skleněná vitrina, bar, šatní skříň a mnoho 

dalších úložných prostor – stěhování. Cena 2.500,- Kč. 

Tel.: 602 594 110.

2Prodám nově zrekonstruovaný 4+1 o celkové ploše 117 m , 

situovaný 5 minut chůze od Staroměstského náměstí.  Světlý byt 

s vysokými stropy a zasklenou lodžií do vnitrobloku. 

Bezbariérový přístup až do bytu. Bydlení pro náročné, kancelář 

na reprezentativním místě nebo jako výhodnou investici 

a bezpečné uložení peněz. Cena za metr pod průměrem v této 

oblasti. Volejte večer na tel.: 723 035 245. RK NEVOLAT!

--------------
2Prodám nový atypický byt 1 + KK 35m  v Žalově, kuchyňská 

linka s vestavěnými spotřebiči, šatna, sprchový kout, sklípek. 

Tel.: 777 189 419.

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

Prodám podkrovní byt 2+kk v lokalitě Žalov (Na Panenské II), 
283,5 m , OV, kolaudace 11/2006, 3. patro, nadstandardně 

vybavený. Kuchyňská linka vybavená spotřebiči AEG, dřevěné 

plovoucí podlahy, vestavěné skříně, šatna, zděný sklep. 

Orientace V, J, krásný výhled. Levný rychlý internet, společná 

anténa DVB-T, satelit. K nastěhování leden 2010. 

Tel.: 606 647 363 nebo 603 892 471.

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

Prodám rodinný domek v Žalově po celkové rekonstrukci. 

NE RK! Tel.: 732 793  828.

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

Prodám rovinatý a zasíťovaný pozemek v obci Tursko 

s dobudovanými komunikacemi, v okolí nová výstavba, zákl., 
2obč. vybavenost, 750 m , vydáno staveb. povol. na dům 5+1 – 

2není podmínkou prodeje. Cena 2.400,- Kč/m . Při rychlém 

jednání možná sleva. Tel.: 737 001 064.

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

Prodám štěňata křížence. Matka kříženec německého ovčáka 

s jezevčíkem, černohnědá, cca 35 cm. Otec bíločerný, přibližně 

stejně velký, možná Jack Russell teriér. Tři černé fenky, dva 

pejsci, jeden černý, jeden bíločerný. Odběr koncem listopadu. 

Cena 800,- Kč (příspěvek na očkování a výživu). Do dobrých 

rukou. Kateřina Šromová, Roztoky-Solníky, tel.: 603 549 424.

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

Prodám: TV LG Super-Slim úhl. 72 cm včetně set-topboxu 

TECHNISAT cena 3.000,- Kč, jezdecké holínky dívčí č. 40 cena 

500,- Kč, lyž. boty Salomon SX 72 č. 42 cena 500,- Kč, lyže 

Atomic Beta-Race 180 cm cena 800,- Kč, digitální fotoaparát 

Panasonic Lumix 5 MPix. cena 1.500,- Kč. Tel.: 731 160 280.

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

Prodám v Roztokách - Solníkách, Felklova 2002 byt 
2v 1. nadzemním patře. Jedná se o byt 1 + kk o rozloze 37 m  

2 2+ balkon 9 m + sklep 6 m . Cena 1,800.000,- Kč. Zn. 

Tel.: 602 588 690 v odpoledních hodinách.

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

Prodám zachovalé sáňky s výpletem. Cena: 400,- Kč. 

Tel.: 602 594 110.

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

Prodám zánovní závěsný plynový kotel pro vytápění a ohřev 

vody Vaillant Thermomax VUW 180XE ve výborném stavu. 

Tel.: 220 912 564 nebo 602 855 099.

--------------
2Pronájem bytu 2+kk o výměře 60 m  v Jungmannově ulici 

v Roztokách. Byt je nový, světlý, zařízen kuchyňskou linkou se 

sporákem se sklokeramickou deskou, koupelna s vanou, dlažba 

a plovoucí podlahy, v ceně nájmu je prostorný uzamykatelný 

sklep. Nachází se v bytovém domě se čtyřmi byty, každý se 

samostatným měřením. Oplocená zahrada k užívání nájemníků. 

Možnost sjednání stání auta v zahradě. Nájem 9.000,- 




