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Tak mě napadlo, že bych to mohl zkusit já. Venku po mnoha letech
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i skládky, a když se zrovna nemusíte nikam hnát, připadáte si jako
ve snu, jako v pohádce…
Jenom doufám, že to za čas všechno za dva dny neroztaje... To už
bychom žádné předpovědi nepotřebovali a plavali řekou bídy.
A tak si přeju, aby se to nestalo, a Vám za celou redakci hezký
Nový rok.
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Co přináší Odraz č. 1?
Tématem novoročního čísla je schválený rozpočet města, jako
nejdůležitějšího dokumentu a předpokladu jeho zdárné
existence…
Deník MP je tentokrát plný natolik neblahých událostí, že by to
stálo za hlubší zamyšlení…
Dozvíte se i o termínu veřejného projednávání Regulačního plánu
Tichého údolí, dočkáte se i vlakových jízdních řádů, které se nám
z prosincového čísla záhadně vytratily, atd…
Tak hezké počtení, a pevným krokem do Nového roku!
Ladislav Kantor
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TÉMA MĚSÍCE

Rozpočet města
na rok 2010 byl schválen

Za 2,5 hodiny jsme konstruktivním jednáním a přístupem dospěli
k rozumným závěrům, jejichž výsledkem je schválený rozpočet
města na příští rok.

Za současné ani minulé volební období se nikdy nepodařilo
schválit návrh rozpočtu města v předstihu a tak každý začátek roku
byl provázen různě dlouhým obdobím rozpočtového provizoria.

Co předcházelo schvalování rozpočtu města?

Důvodem byl místní folklór s názvem „porada lídrů“. Tato
porada, lépe porady představitelů všech volebních uskupení
v zastupitelstvu města předcházely schvalování rozpočtu
v zastupitelstvu. Nad připraveným rozpočtem se domlouvala
a oponovala výše příjmů a výdajů a z toho co zbylo, se
doporučovaly investiční akce. Zásadou bylo schvalovat rozpočet
vyrovnaný a přebytky z hospodaření předchozích let případně
použít na spoluúčast města při získání dotací.
Zní to velmi dobře, až na to, že při schvalování rozpočtu
v zastupitelstvu města všechny dohody z „porady lídrů“ braly za
své a mimo dohody se schvalovalo hlava nehlava.
Zvlášť odstrašujícím způsobem se to projevilo při schvalování
rozpočtu města pro rok 2009 v únoru, kdy rozpočet byl ve finále
schválen jako schodkový.
Naštěstí se původně odhadnuté příjmy města pro rok 2009 ukázaly
jako správný odhad a ač je zastupitelé sestřelili na minimum, vyšly.
Důkazem je rovnoměrné naplňování příjmů i výdajů rozpočtu
města v roce 2009 dle původního návrhu, takže rozpočet města za
rok 2009 skončí s přebytkem několika mil. Kč.

Příprava rozpočtu
Výše příjmové části byla stejně jako vloni navržena v souladu
s doporučeními a odhady ministerstva financí a krajského úřadu.
Výdajová část rozpočtu se vždy tvořila velmi chaoticky
a nesystémově.
Ten tam dal to a ten zas tohle a všichni o něco víc než dříve, tohle
všechno bylo jen na papírech a přepisovalo se do excelových
tabulek. Přitom město již od roku 2000 má účetní a ekonomický
software Ortex, který by měl umět i rozpočet!
Měl by, ale neumí a zjistilo se, že neumí víc věcí, které by umět
měl. Pokladna není provázaná s účetnictvím, poplatky taky ne,
majetek už ani omylem. Důvodem je, že v roce 2002 nějaký
šetřílek vypověděl servisní smlouvu s Ortexem a tím se stalo, že
městem používaná verze ekonomického a účetního softwaru
nebyla 6 let aktualizovaná, ani podporovaná, tedy ani funkční.
Tento průšvih jsme museli řešit letos, ale to je téma na úplně jiný
článek.

Přesná výše přebytku rozpočtu města pro daný rok je zúčtována
v závěrečném účtu města, který je vždy vyvěšen na úřední desce
zpravidla v dubnu nebo květnu následujícího roku a předložen
zastupitelstvu ke schválení. Tak se děje od nepaměti a není to nic
nového.

K tvorbě rozpočtu na rok 2010 jsme přistoupili již začátkem října
s tím, že nejprve byli určeni tzv. “garanti paragrafů“, vesměs
vedoucí odborů MÚ a ředitelé příspěvkových organizací, tedy
zodpovědné osoby za daný paragraf. Do jednotlivých položek
každého paragrafu rozpočtu mohl každý umístit svoje finanční
požadavky pod svým jménem a se zdůvodněním požadované
částky, kterou musel obhájit garantovi paragrafu. Tento proces
trval zhruba měsíc. Následně byly vyřazeny všechny požadavky
na investice, které byly umístěny do samostatné části.

Jinými slovy, přebytky předchozích rozpočtů jsou stále na účtu
města, nikdo je netuneluje ani nezpronevěřuje a vytvářejí ve svém
součtu dlouhodobou finanční rezervu, kterou ale návrh rozpočtu
města na rok 2010 „nevidí“, protože pracuje pouze a jen s odhady
pro rok 2010.

Vznikl tak zcela transparentní návrh rozpočtu města na rok
2010 s přímou odpovědností garantů paragrafů a jmenovitých
finančních požadavků v položkách příslušných paragrafů.
Samozřejmě v elektronické podobě, která je na informačním
systému města (IS).

Obzvlášť humorným se tedy jeví prohlášení dlouholetého
zastupitele na jednání ZM, že nemůžeme schvalovat návrh
rozpočtu na rok 2010, protože neznáme výši zůstatku za rok
2008!!!

Informace pro zastupitele

Jestliže i vás čtenáře tohoto článku napadá otázka, co je to za
nesmysl, nejste sami. Nicméně nejrozumnějším se v dané chvíli
jevilo přerušit jednání ZM do doby, než vyhledáme příslušné
usnesení ZM. Následně byl závěrečný účet města za rok 2008
včetně příslušného usnesení ZM předložen a nic tedy nebránilo
přistoupit ke schvalování návrhu rozpočtu města na rok 2010.
Vlastní schvalování rozpočtu města na rok 2010 bylo téměř
bezkonfliktní.
Návrh příjmů města byl schválen s pozměňovacími návrhy, které
návrh příjmů snížily o 1,15 mil. Kč na výsledných 89, 047 mil. Kč.
Návrh výdajů města byl schválen s pozměňovacími návrhy, které
výdaje snížily o 2,883 mil. Kč na výsledných 78,895 mil. Kč.
Rozdíl příjmů a výdajů byl schválen do rezervy, která bude použita
jako spoluúčast města pro získané dotace nebo na investiční akce
odsouhlasené zastupitelstvem města.
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Zastupitelé byli na jednání ZM dne 18.11. informováni, že od
20.11. jim bude umožněn přístup na IS města, kde jsou jim veškeré
informace do nejmenších detailů ohledně návrhu rozpočtu města
na rok 2010 dostupné.
Dále byli zastupitelé informováni, že na prosincovém jednání ZM
bude návrh rozpočtu předložen ke schválení s tím, že budu
navrhovat schválení příjmové a výdajové (mandatorní) části
a rozdíl bude umístěn do rezervy rozpočtu, která bude použita na
spoluúčast města při získání dotací a na investiční akce, které
schválí ZM.
Kouzlo se povedlo, rozpočet byl schválen.
Rozhodování o tom, zda rezervu použijeme na spoluúčast
k dotaci, na budování kanalizace v ulicích Třebízského, Wolkerova, Pod Řivnáčem a Na valech (dotační tituly budou vypsány
začátkem roku 2010), na rekonstrukci ulice Jana Palacha, na další
kontejnerové MŠ, či něco jiného nás zastupitele teprve čeká.
Každopádně bychom ale měli rozhodnout se znalostí všech
souvislostí, nikoli s tím, že se blíží další volby a je třeba ty peníze
utratit děj se, co děj.

TÉMA MĚSÍCE
Vyvěšení rozpočtu
Rada města neschvaluje návrh rozpočtu, pouze jej doporučuje
k vyvěšení. Návrh rozpočtu musí „viset“ na úřední desce po dobu
15 dní, aby mohli všichni občané vznést připomínky a následně jej
mohlo ZM projednat.
Návrh rozpočtu na úřední desce „visel“ pouze v paragrafovém
znění, stejně jako kdykoli jindy. Tentokrát to byly dvě A4 na výšku
s údaji návrhu rozpočtu na rok 2010 a odsouhlaseným návrhem
rozpočtu za rok 2009, aby bylo možné tyto údaje porovnat. A aby
to bylo na první pohled zcela srozumitelné, porovnání obou
rozpočtů bylo vyjádřeno v % navýšení či snížení a označeno
barevně, který paragraf je navýšen (červený obdélník na konci
řádku) či snížen (zelený obdélník).
Připomínky k návrhu rozpočtu podala pouze místní ODS, která
má svého zástupce ve finančním výboru ZM, kde byl návrh
rozpočtu několikrát projednáván a všichni členové finančního
výboru samozřejmě měli přístup ke všem podrobným
komentářům rozpočtu na IS města stejně jako zastupitelé.
Na jednání ZM se ukázalo, že ony připomínky jsou většinou
nedorozuměním, neb se někteří nedokázali „proklikat“ návrhem
rozpočtu do detailů a zapomněli na to, že rozhodování
o investičních akcích zastupitele teprve čeká.
Olga Vavřínová

Jaký bude rozpočet města Roztoky
v roce 2010?
Tvorba rozpočtu je jedním z hlavních úkolů, které má
zastupitelstvo města v čele se starostkou v popisu práce. Jak
probíhalo schvalování toho roztockého? Za co město bude
vynakládat finanční prostředky v roce 2010?
Předložení rozpočtového plánu
Jedním z pozitiv, které provázelo schvalování rozpočtu města na
rok 2010, bylo předložení jeho plánu do finančního výboru „již“
na konci listopadu 2009. Rozumně smýšlejícím lidem, kteří měli
k informacím přístup, tak vznikl malý manévrovací prostor
k tomu, aby se k navrhovanému dokumentu vyjádřili. V minulých
létech to nebylo vůbec možné, protože rozpočet byl předkládán
pozdě. Například rozpočet na rok 2009 se schvaloval až na konci
února a snahou bylo schválit aspoň „něco“. Bohužel to je jediné
pozitivum, které se na rozpočtu města dá nalézt. Nutno dodat, že
současný rozpočet zpracovává starostce Vavřínové externí firma
a za služby (finanční a IT poradenství) platí město firmě blíže
nedefinované milionové částky.
Od vyvěšení rozpočtu na úřední desce plyne zákonná
patnáctidenní lhůta, po kterou se k rozpočtu může kdokoliv
vyjádřit. Jediná připomínka, která písemně do 15. prosince
doputovala až na městský úřad, byla od roztocké ODS. Ta
rozpočet kritizovala pro jeho celkovou nabubřelost jak na
příjmové, tak zvláště na výdajové stránce.
Proč byla však připomínka jediná? Je to nezájmem lidí o dění ve
městě? Nikoliv! Ono se roztockým občanům ani nelze divit.
Komu se zmínku o vyvěšeném rozpočtu podařilo na internetových
stránkách aspoň objevit, byl pravděpodobně hluboce zklamán,
když začal dokument studovat. Prostý občan z něj nemohl vyčíst
opravdu zhola nic, protože vypsané paragrafy rozpočtu nebyly
dále rozděleny na jednotlivé pododdíly a položky. Nebylo zde ani

možné navrhované cifry porovnat s rozpočtem na rok 2009. Proč
nemůže být rozpočtový plán vyvěšen v celkovém rozsahu jak ho
má zastupitelstvo k dispozici a hlavně s veřejným komentářem?
Pravděpodobně právě proto, aby občané neměli tendence se
k němu vůbec vyjadřovat. V roce předešlém byl rozpočtový plán
podobně zmatený, ale přeci jen obsáhlejší.
Schvalování na městském zastupitelstvu
Kdo si udělal před svátky čas a neměl koupené třeba lístky na
nějakou dobrou divadelní komedii, určitě neprohloupil, když se
16. prosince došel podívat na radnici, kde zastupitelstvo navržený
rozpočet projednávalo.
Starostka měla podporu vyjednanou pravděpodobně předem,
takže kosmetické změny, které byly provedeny, nestojí vesměs ani
za řeč. Roztocká ODS přišla s nepopulární koncepcí šetřit kde se
dá. A to ne proto, že by měla strach o současný stav obecních
financí, ale proto, že již dříve jasně deklarovala svou investiční
prioritu, kterou je jednoznačně přístavba školy. Ta již svou
kapacitou ani životností nevyhovuje neustále rostoucímu městu.
Nechceme a nemusíme přeci jen spoléhat na to, že nám někdo
přidělí nejistou dotaci, ale je možné si na stavbu ušetřit i z vlastní
kapsy. To nic nemění na samozřejmé snaze o zmíněnou dotaci
bojovat.
Všechny snahy ponížit navrhované cifry ale vyšly vesměs
naprázdno, protože co bylo menší než milion, bylo označeno jako
marginální částka, která nic nezachrání, přičemž i malé dítě ví, že
když mnoho malých částek sečteme, můžeme dostat velké číslo.
Trošku paradoxní a úsměvné bylo přerušení schůze kvůli nutnému
dohledání výsledku rozpočtu z roku 2008. Vedení města nemělo
v tu chvíli tušení, kolik peněz městu vlastně z minulých let zbylo.
Rozdělení rozpočtu
Každý rozpočet má svou příjmovou a výdajovou stránku. Výdaje
můžeme rozdělit ještě na ty nutné neboli mandatorní, které město
musí vždy vynakládat a na investiční, které jsou zase nejvíce vidět.
Podíváme-li se na příjmovou část rozpočtu, počítá plán
s celkovými příjmy ve výši 89 mil. Kč. Na druhé straně ale byly
schváleny jen ty nutné výdaje bez všech investic ve výši cca
79 mil. Kč. O investiční části výdajové stránky rozpočtu se paní
starostka odmítla vůbec bavit. Odůvodněno to bylo snahou
schválit rozpočet co nejdříve, aby město mohlo hned v lednu žádat
o různé granty, což je snaha jistě chvályhodná, ale zcela nezvyklá.
Rozpočet mohl být předložen třeba už v listopadu a byl by čas do
něj všechny investiční výdaje zařadit. Rozdělení financí se dá
samozřejmě měnit i v průběhu roku, tak proč do schvalovaného
rozpočtu neuvést ty investice, které současné vedení města
pokládá za prioritní? ODS se pokusila do rozpočtu vpravit alespoň
zvýšení finančních prostředků v části věnované výdajům na
komunikace. Bohužel marně. Aktuálně je tak v této kapitole pouze
250 tis. Kč a roztockým nezbývá než spoléhat na mírnou zimu,
případně můžeme jezdit po městě na běžkách.
Velmi dlouho by šlo rovněž rozebírat všechny rozpočtové položky
označené jako „Ostatní služby“. Obzvláště humorná je tato
položka v kapitole „Činnost místní samosprávy“. V původním
plánu počítala s výdajem 5,9 mil. Kč. Co se pod ní skrývá, musela
starostka rozkrýt až při samotném schvalování rozpočtu
a rozhodně v ní nebyly položky, které by všechny patřily do části
nutné výdaje. Naštěstí byla tato položka aspoň částečně ponížena.
To ale neplatí o dalších.
Ing. Roman Jandík, člen ODS

05

TÉMA MĚSÍCE

O rozpočtu
V minulém čísle Odrazu byl uveřejněn zajímavý článek Tomáše
Pařízka "Rozum do hrsti". Velmi kriticky se v něm staví k přípravě
rozpočtu města na rok 2010. Jen pro pořádek připomenu, že návrh
rozpočtu zpracovala koalice DOST+ODS, jíž je pan Pařízek
rovněž členem. Oceňuji však, že se o věci veřejné zajímají i noví
obyvatelé města, a to nejen proto, že jde o peníze.
S mnohými postřehy pana Pařízka je nutno souhlasit, chtěl bych
však nabídnout na tuto problematiku pohled i z trochu jiné
perspektivy. Nejprve pár slov úvodem pro čtenáře, který se touto
věcí obvykle nezabývá.
Pokud pomineme nepravidelné příjmy z prodeje majetku či jiné
přímé výnosy, příjmy obce tvoří zejména podíly z daňových
výnosů, které stát vybírá a následně přerozděluje obcím. Jedinou
významnější daní, která jde stoprocentně do rozpočtu obce, je daň
z nemovitosti, ostatní daňové výnosy jsou zlomkovitou částí
vyměřeného a vybraného celku. Toto přerozdělování (tzv.
rozpočtové určení daní) nemá jen ekonomický, ale i - a možná
převážně - politický rozměr. Pravicové vlády, resp. parlamenty
mají tendenci podporovat zásadu, že daně mají zůstávat v obcích,
kde vznikly, levice zase zdůrazňuje princip solidarity bohatých
obcí s chudými. Oba tyto názory mají svá pro i proti a nebudu
s jejich výkladem zdržovat. Povinností volených orgánů obce je
pak nakládat s finančními prostředky účelně a hospodárně
a zajistit co nejlepší fungování obce. Protože finančních
prostředků nemá žádná obec dostatečné množství, každý rok se ve
většině z šesti tisíc obcí ČR odehrává těžká bitva o podobu
rozpočtu. Ne jinak je tomu v Roztokách. Vesměs lze považovat za
úspěch, je-li rozpočet schválen v únoru (nejčastěji až v březnu).
Schválení rozpočtu v prosinci jako letos nepamatuji, protože před
koncem roku ještě nebývá jasné, jaký bude objem budoucího
státního rozpočtu, resp. jaká bude bilance roku právě končícího.
Na straně druhé, schválený rozpočet není žádné dogma, ale je
možné, dokonce nutné, ho v průběhu roku upravovat a zpřesňovat.
Když píši, že je povinností zajistit co nejlepší fungování obce,
nastoluji tím i zásadní otázku, co si pod tím dobrým fungováním
(financováním) obce máme vlastně představit?
Velmi zjednodušeně řečeno, páteř rozpočtu tvoří tzv. mandatorní
výdaje, tedy základní povinné výdaje na chod obce (provoz
základní školy, mateřských školek, městského úřadu včetně
výkonu státní správy, fungování infrastruktury a její řádná údržba,
likvidace odpadu, bezpečnost), dále tzv. submandatorní výdaje,
které by bylo možné omezit, ale za cenu brutálních dopadů na
kvalitu života v obci, t.j. příspěvek na dopravní obslužnost,
sociální služby, úklid města, veřejné osvětlení a pod. Potom jsou
v pořadí investice a konečně ostatní výdaje na život obce.
Zatímco mandatorní a submandatorní výdaje vesměs procházejí
při schvalování rozpočtu poměrně hladce, byť často šikovně
ukrývají některé výdaje zcela nemandatorní, velký spor bývá
u investic (přesněji u priorit investic) a u těch "ostatních" výdajů,
které lze považovat za zbytné. O nutnosti pravidelných investic
myslím nikdo nepochybuje, lze však často pochybovat
o vynaložených nákladech na konkrétní zakázky. Ani veřejná
soutěž často neznamená efektivní snížení ceny, neboť - a to není
žádné tajemství - veřejné soutěže jsou v naší zemi často docela
legrační švejkovské divadlo. Tak je vždy snaha ušetřit tam, kde to
zdánlivě nejméně bolí - v oblasti kultury, sportu, volného času, což
navrhuje ve svém článku i pan Pařízek. Zde je podle mého na místě
základní otázka - je obec jen administrativní jednotkou, sídlištěm,
kde lidé přespávají, eventuálně se zde v neděli projdou s psíkem?
Je množinou anonymních jednotlivců, jejichž privátní život se
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odehrává jinde (v Praze)? Nebo je živým organismem,
společenstvím lidí, kteří zde společně žijí, baví se, vzdělávají,
vytváří si pozitivní vztah ke své obci, mají chuť na ní cosi
zlepšovat, nějak v ní působit? Naše sdružení SAKURA vždy
zastávalo názor, že krví obce jsou dobrovolné aktivity lidí, spolky,
sportovní a kulturní organizace, které dodávají obci lidský rozměr.
Bez nich zůstává z města jen noclehárna Prahy a zvelebování
vlastní zahrádky. Proto také naši zastupitelé vždy podporovali
určitý (nevelký) objem peněz na tyto aktivity. Jde zhruba o 1,1 %
celkových výdajů rozpočtu. Snaha krátit tyto položky je stejně
legrační, jako v rámci státního rozpočtu snížit platy státních
zaměstnaců a nechat v klidu "tunel" státních zakázek na dopravní
infrastrukturu, které patří k evropských raritám viz např. náklady
na výstavbu českých dálnic. Ale nemusíme tak daleko. Např. cena
výstavby 1 km přeložky silnice II/242 na Prahu bude stát více jak
čtvrt miliardy Kč, což je suma, za níž by se mohly dát do pořádku
veškeré komunikace v našem městě. Namítnete, že to jde
z rozpočtu kraje, nikoliv města, ale to je jen "optický klam", jiné
peníze jsou to jen zdánlivě. O to méně dá kraj např. na výstavbu
škol a školek. Chceme šetřit drobné tam, kde by se daly ušetřit
tisíce. Chtělo by to ale politickou odvahu ...
Stanislav Boloňský

Veřejné projednání Regulačního plánu
Tichého údolí
Dne 26. 1. 2010 v 15:00 hod. v zasedací místnosti MÚ proběhne
veřejné projednání regulačního plánu Tiché údolí. Model
zástavby kolem Maxmiliánky si můžete prohlédnout
v sekretariátu MÚ.
MÚ
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Informace z jednání rady města
v prosinci 2009

výsledných 89 047 tisíc Kč a výdajová část byla snížena o 2 883
tisíc Kč na výsledných 78 895 tisíc Kč.

21. jednání RM dne 7.12.2009
Poslední jednání rady města proběhlo za účasti pouhých čtyř
radních (omluven M.Veselý, J.Landa a M.Urx) a RM
projednala za necelé dvě hodiny mimo jiné následující:
-

-

-

ZM schválilo návrh rozpočtu na rok 2010 s pozměňujícími
návrhy tak, že návrh příjmové části byl snížen o 1 150 tisíc Kč na

ZM nakonec schválilo územní rozpočet města Roztoky na rok
2010 jako přebytkový s tím, že rozdíl mezi schválenou výší
příjmové a výdajové části územního rozpočtu města bude
umístěn do rozpočtové rezervy, která bude sloužit k finančnímu

Souhlasila s tím, aby s účinností od 1.1.2010 byl rozšířen

krytí spoluúčasti města při získání dotací a na investiční akce

provoz v městské knihovně vždy o jednu sobotu v měsíci.

schválené ZM.

Schválila mimořádné finanční odměny pro učitele ZŠ a ZuŠ.

Podrobněji o schvalování návrhu rozpočtu a tomu, co

Uložila RR Odrazu předložit harmonogram výroby a vydává-

předcházelo, viz článek Rozpočet města na rok 2010 byl

ní ODRAZu.

schválen.

Za účasti pana zastupitele Novotného projednala stav

Termíny zasedání zastupitelstva města v r. 2010

publikace Roztoky od nejstarších dob k dnešku.

ZM schválilo termíny zasedání v roce 2010 takto: 13.1., 24.2.,
31.3., 28.4., 26.5., 23.6., 25.8., 22.9. a 20.10. vždy středa od

Rekapitulace jednání RM v roce 2009.
Rada města se sešla za rok 2009 celkem 21x, z toho 3 jednání RM
byla mimořádná. Účast jednotlivých radních je následující (počet

18hodin.
Dostavba ZŠ Roztoky

účastí/omluvená nepřítomnost/neomluvená nepřítomnost) :

ZM souhlasilo s dopracováním varianty A dle studie úsporných

Jiřina Bendová

18/3/0

variant dostavby ZŠ Roztoky z 11/2009 společností Chalupa

Jiří Landa

11/6/4

architekti za limitní cenu 700 tisíc Kč bez DPH.

Jiřina Roškotová

18/3/0

Bezúplatný převod majetku od DSO Přemyslovské Střední

Ludvík Staněk

17/4/0

Čechy

Martin Urx

13/6/2

Olga Vavřínová

21/0/0

Milan Veselý

18/3/0

ZM schválilo bezúplatný převod majetku od Dobrovolného
svazku Přemyslovské Střední Čechy, a to Areálu volného času
v Roztokách-Žalově a díla Evidence a údržba veřejné zeleně
O. Vavřínová

(části realizované pro město Roztoky).
Bezúplatný převod pozemků

Informace z 13. jednání ZM
dne 16. 12. 2009
Poslední jednání ZM v roce 2009 proběhlo za účasti 18
zastupitelů (omluveni p. Staněk, Drda a p.Roškotová) a za 5 hodin

ZM souhlasilo s bezúplatným převodem pozemků od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města.
Jednalo se o celkem 7 pozemků vedených jako ostatní plocha –
ostatní komunikace.
Rekapitulace jednání ZM v roce 2009.

se podařilo schválit následující:

Zastupitelé města se sešli v roce 2009 na celkem 13 jednáních,

Čerpání územního rozpočtu města Roztoky k 31. 11. 2009

z nich jedno bylo mimořádné.

ZM vzalo na vědomí čerpání územního rozpočtu města Roztoky

Účast jednotlivých zastupitelů byla následující:

ke dni 31. 11. 2009, a schválilo návrh rozpočtových opatření za

Plná účast na 13 jednáních: S. Boloňský, J. Huk, T. Novotný

listopad 2009.

a O.Vavřínová.

Příjmová i výdajová stránka rozpočtu je plněna dle očekávání a

1x nepřítomní: J. Bendová, J. Drda, M. Jungwirthová,

rozpočet roku 2009 skončí s několika milionovým přebytkem.

J. Kubečka, J. Landa, M. Matas, M. Moravcová, M. Štochel,

Skutečnou výši přebytku budeme znát až po schválení

A.Tondrová

závěrečného účtu města na jaře roku 2010.
2x nepřítomní: I. Cihlář, L. Kantor, M. Štifter
Návrh tvorby disponibilní částky sociálního fondu pro rok
2010
ZM schválilo stejně jako vloni sociální fond zaměstnanců města a
uvolněných členů ZM pro rok 2010 ve výši 5,5 %.
Návrh územního rozpočtu města Roztoky na rok 2010
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3x nepřítomní: J. Král, M. Urx, M. VeselÝ
4x nepřítomna: J. Roškotová
5x nepřítomen: L. Staněk
O. Vavřínová
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Z deníku Městské policie
Roztoky

v Lidické ulici, druhého dne ztracený batoh dne 4.12.09 nalezen
v rámci hlídkové činnosti v Jungmannově ulici, předán majiteli

V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky,
a to za období od 27.11.09 až 30.12.09 :

- téhož dne ve večerních hodinách oznámena skupina mladíků
poškozující vánoční strom na Tyršově náměstí, výjezd na místo, na
místě kontrolována skupina mladíků, vyřešeno na místě
v blokovém řízení

- dne 27.11.09 oznámeno vloupání do zahrad. domků
v zahrádkářské kolonii U jezu – výjezd na místo, na místě
provedeno šetření, na místě předáno PČR k realizaci jako podezření
z tr. činu

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno napadení družky
druhem v bytě v domě v Jungmannově ulici – výjezd na místo, na
místě již klid, věc kvalifikována a šetřena jako návrhový přestupek
proti občanskému soužití

- téhož dne oznámen volně pobíhající pes – Silverian husky na
Tyršově náměstí u prodejny Albert – výjezd na místo, proveden
odchyt psa, pes umístěn do kotce OŽP bez závad, věc kvalifikována
jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění OZV
č. 5/2003

- dne 4.12.09 oznámen volně pobíhající pes rasa Husky v prostoru
parkoviště u Tesca v Lidické ulici – výjezd na místo, proveden
odchyt tohoto psa, pes umístěn bez závad do kotce OŽP, věc
kvalifikována jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., s odkazem
na znění OZV č. 5/2003

- téhož dne ve večerních hodinách oznámen volně pobíhající pes
před prodejnou Tesco v Lidické ulici – výjezd na místo, proveden
odchyt psa, pes umístěn do kotce OŽP bez závad, věc kvalifikována
jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění OZV
č. 5/2003

- dne 5.12.09 ve večerních hodinách oznámen požár koše na
Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místě hasiči, požár uhašen,
předáno PČR k realizaci
- dne 6.12.09 oznámen požár stromu na Tyršově náměstí – výjezd
na místo, na místě hasiči, požár uhašen, předáno na místě PČR

- dne 28.11.09 oznámeno vloupání do sklepní kóje v bytovém domě
v ulici Masarykova – výjezd na místo, na místě předáno PČR
k realizaci jako podezření z tr. činu

- dne 7.12.09 oznámeno poškození zaparkovaného vozidla na
parkovišti před objektem železářství v Přemyslovské ulici jiným
vozidlem – vyrozumění SDN PČR, která si věc převzala na místě

- téhož dne v nočních hodinách oznámeno narušení občanského
soužití v Opletalově 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

- dne 8.12.09 oznámena uhynulá srna v příkopu v Přílepské ulici –
výjezd na místo, předáno na místě členu mysliveckého sdružení

- téhož dne v nočních hodinách oznámena pohřešovaná osoba –
provedeno místní pátrání po pohřešované osobě, osoba nalezena,
- dne 29.11.09 oznámena mrtvola v rodinném domě ve Vošahlíkově
ulici – výjezd na místo, na místo též přivolán lékař, který
konstatoval smrt bez cizího zavinění, na místo též PČR, která si věc
na místě převzala
- téhož dne oznámeno v Tichém údolí kácení dřevin – výjezd na
místo, na místě zjištěno, že osoba, které kácí dřeviny má příslušné
povolení
-- dne 30.11.09 oznámeno nehybně ležící osoba na ulici
Masarykova – výjezd na místo, na místě zjištěno, že osoba je silně
v podnapilém stavu, provedena lustrace, osoba odešla po svých
- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno volné pobíhání dvou
psů v ulici 17. listopadu – výjezd na místo, na místě proveden
odchyt psa, pes umístěn bez závad do kotce OŽP MÚ Ro, věc
kvalifikována jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., s odkazem
na znění OZV č. 5/2003, zjištěna majitel těchto psů, tomuto bez
závad předány, vyřešeno v blokovém řízení
- téhož dne v nočních hodinách oznámeno narušení občanského
soužití mezi manžely v bytě bytového domu v Najdrově ulici –
výjezd na místo, na místě jíž klid, věc kvalifikována jako návrhový
přestupek proti občanskému soužití dle § 49/1 z.č. 200/90 Sb.,
zúčastněné osoby poučeny
- dne 2.12.09 oznámen nález dělostřeleckého granátu z 2. světové
války v prostorách zalesněného porostu Velký háj v k.o. Roztoky –
výjezd na místo, na místě též PČR, které věc na místě předána,
přivolán pyrotechnik k likvidaci tohoto dělostřeleckého granátu
- dne 3.12.09 oznámena ztráta baťohu v místě před Tescem

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno podpalování
nástěnky a odpadkového koše u prodejny Žabka v Masarykově
ulici – výjezd na místo, na místě zadrženy 4 podezřelé osoby, na
místě předány PČR k jejich realizaci,
- dne 9.12.09 oznámena těžba dřeva v zalesněném prostoru v ulici
Riegrova – výjezd na místo, na místě kontrolována osoba, která
těžila popadané stromy, a měla příslušné povolení
- téhož dne oznámeno poškození skleněné výplně výlohy
u restaurace na objektu hotelu Academic – výjezd na místo, předáno PČR k realizaci jako podezření z tr. činu poškozování cizí věci
- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno napadení a poškození
jízdního kola poškozeného v ulici V úvoze, v souvislosti s tím
došlo k pokousání osoby poškozeného podezřelého – věc předána
PČR, zajištěno lékařského ošetření zraněné osoby, zároveň majitel
psa poučen o nutnosti vyšetření psa, zajištěna zpráva o vyšetření
psa a předána pokousané osobě
- dne 10.12.09 v ranních hodinách oznámeno vloupání do
kanceláře matriky na Správním odboru MÚ Roztoky – výjezd na
místo, na místě předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z tr.
činu krádeže vloupáním
- dne 11.12.09 oznámena havárie vozidla na silnici Roztoky –
Praha 6 Sedlec v místě poblíže železničního přejezdu – výjezd na
místo, zajištění místa havárie, nehoda bez zranění, předáno SDN
PČR k jejich realizaci
- dne 14.12.09 oznámeno vloupání do zahradní chatky
v zahrádkářské kolonii Třešňovka – výjezd na místo, na místě
předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu
- dne 15.12.09 v pozdních nočních hodinách zjištěno rozbité okno
na objektu městské policie v ulici 17. listopadu a to oken kriminální
služby – zadokumentováno, provedeno místní pátrání po pachateli
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s negativním výsledkem, věc kvalifikována jako přestupek proti
majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb.,
- dne 17.12.09 v rámci hlídkové činnosti v ulici Obránců míru
zpozorována čtyřkolka bez r.z., která riskantní jízdou ohrožovala
další účastníky silničního provozu, tato pronásledována hlídkou
MP až do ulice Šebkova , kde byla osádka této čtyřkolky
kontrolována, věc oznámena příslušnému správní mu úřadu jako
podezření z přestupku dle § 22 odst. 1 písm. a.-1) z.č. 200/90 Sb.
- téhož dne oznámeno poškozené oplocení domu v ulici Legií
provozem neznámého vozidla, které z místa odjelo – výjezd na
místo, provedeno místní pátrání po podezřelém vozidle
s negativním výsledkem, předáno SDN PČR k realizaci
- dne 18.12.09 oznámena dopravní nehoda bez zranění na
křižovatce ulic Masarykova a Havlíčkova – výjezd na místo,
(škoda na vozidlech do 100 000,- Kč), účastníci se na místě dohodli
na vině a způsobu hrazení způsobených škod
- dne 19.12.09 ve večerních hodinách oznámeno vloupání do rod.
domu v ulici Václavská – výjezd na místo, předáno PČR k realizaci
jako podezření z tr. činu
- téhož dne v nočních hodinách oznámena ležící osoba u silnice
Roztoky – Praha 6- Sedlec, výjezd na místo, na místě se nacházela
rychlá lékařská pomoc Praha, muž v podnapilém stavu, provedeno
prvotní ošetření, a převezen do lékařského ošetření (ÚVN Praha 6)
- téhož dne v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti
kontrolován v ulici Obránců míru řidič vozidla, u něhož při
kontrole zjištěno, že požil před jízdou alkohol, předáno na místě
PČR k realizaci
- dne 21.12.09 v brzkých ranních hodinách oznámeno vloupání do
bedny na noviny a časopisy poštovního novinového stánku na
Tyršově náměstí – výjezd na místo, provedeno místní pátrání
a zjištěno, že dále provedeno vloupání do bedny PNS trafiky vedle
Academicu, a v Žalově, předáno PČR na místě k realizaci
- téhož dne oznámena osoba ležící na autobusové zastávce na
Tyršově náměstí (směr Žalov) - výjezd na místo, zjištěno že jde
o diabetika, kterému se udělal nevolno v důsledku nedostatku
inzulinu, dopraven do místa bydliště
- dne 23.12.09 oznámeno vloupání do objektu základní školy
v Roztokách na Školním náměstí – výjezd na místo, na místě
předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu krádeže
vloupáním
- dne 24.12.09 oznámen volně pobíhající pes rasa Labrador, černé
barvy, v ulici Zahradní – výjezd na místo, proveden odchyt, pes
umístěn do kotce OŽP v Lidické ulici, vyrozuměni zaměstnanci
OŽP, věc šetřena jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb.
s odkazem na znění OZV č. 5/2003
- dne 25.12.09 v podvečerních hodinách oznámen požár kontejneru
v ulici Havlíčkova u prodejny Žabka – výjezd na místo, na místě
hasiči, na místo též vyšetřovatel od hasičů a PČR, která si věc na
místě převzala
- téhož dne oznámeno volání o pomoc v bytě bytového domu
v Masarykově ulici – výjezd na místo, vzhledem k důvodné obavě
o zdraví nájemníka bytu využito ustanovení § 16 z.č. 553/91 Sb.,
a otevřen byt hasiči, v bytě nalezen zraněný muž, přivolána rychlá
lékařská pomoc, která zraněného muže převezla do nemocničního
zařízení, dveře opraveny a klíče předány zraněné osobě
- dne 26.12.09 oznámeno poškození skleněné výplně vstupních
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vchodových dveří bytového domu v Masarykově ulici – výjezd na
místo, zadokumentováno, šetřeno a kvalifikováno jako přestupek
proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb.,
- téhož dne oznámeny převrácené popelnice a kontejnery
a vyházené věci z popelnic a kontejnerů na ulici Obránců míru
a v ulici Havlíčkova – výjezd na místo, zadokumentováno, věc
šetřena jako přestupek dle § 47/1 d) z.č. 200/90 Sb.,
- téhož dne oznámena smrt oběšením muže v domě v ulici Potoky –
výjezd na místo, vyrozuměna PČR, která si věc převzala na místě,
na místě též lékař RZS, který provedl ohledání mrtvoly
- dne 27.12.09 v ranních hodinách oznámen požár kontejnerů
v ulici Třebízského a Spěšného - výjezd na místo, na místo též
hasiči, na místo též PČR, která si věc na místě převzala
- dne 27.12.09 oznámena spadlá lampa veřejného osvětlení –
výjezd na místo, vyrozuměn ředitel TS Roztoky
- dne 28.12.09 oznámeno vloupání do objektu ZŠ Roztoky na
Školním náměstí – hlídka na místo, na místě předáno PČR k jejich
realizaci jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na
webových stránkách MP Roztoky a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše
uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo
telefonicky na zdejší služebnu služby kriminální policie
(tel. 233910861), nebo Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel.
23393 0789), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 22091 0468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz. Děkujeme předem za
spolupráci.
Vevera Petr
vedoucí str. MP Roztoky

Návštěva dětí z MŠ Spěšného na radnici
V pátek 18.12. navštívily paní starostku na radnici děti z Mateřské
školy Spěšného v doprovodu paní ředitelky a učitelek, aby popřály
k nadcházejícím Vánocům a do nového roku 2010.
Paní starostku velmi potěšily vlastnoručně vyrobené dárky
a zazpívané písničky, které jí děti věnovaly.
Paní starostka malé návštěvníky odměnila sladkostmi.
Děkujeme za milou návštěvu na radnici a krásné dárečky
MÚ

INFORMACE Z RADNICE

Odbor životního prostředí hledá

Pecháčková M. Livia Klausová / rozsáhlý rozhovor s Livií
Klausovou o jejím životě a soukromí/

OŽP hledá spolupracovníka pro péči o odchycené psy v provizorním městském útulku.

Cestopisy

V rozsahu hodin max. 40 hod./měs. při umístění 1 psa, 60
hod./měs. – u 2 psů a 80 hod./měs. při 3 psech. Nabízená odměna
50,- Kč/hod. Nástup možný ihned.
V případě zájmu kontaktujte OŽP 220 400 239

Šimánek L.

Na kanadském severu /autor strávil rok životem
ve srubu v kanadské divočině a kniha přináší
mnoho zajímavostí a dobrodružství z tohoto
prostředí /

Pohorecký V.

Tipy na výlet – Po rozhlednách a starých
hradech/ mnoho zajímavých a užitečných
informací pro zájemce o kulturní památky/

OŽP

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr nových knih, zakoupených do fondu
v prosinci 2009
Beletrie
Zmeškal T.

Milostný dopis klínovým písmem
/psychologický román je pohledem na život
v Československu v 2.polovině 20. Století/

McEwan I.

Černí psi /psychologický román na téma
prolínání politiky a vztahů do osudu hlavních
postav příběhu /

Mawer S.

Skleněný pokoj/hlavním dějištěm tohoto
románu je brněnská vila Tugenhat od války
po současnost/

Genova L.

Jsem to ještě já / psychologický
autobiografický příběh ženy , postižené
obávanou Alzheimerovou chorobou/

Pro děti
Šmíd Z.

Pohádky pro dobrodruhy /co se stane, když
se dvě malé děti dostanou do světa fantazie/

Holasová Z.

Kůň jménem Zázrak /čtení pro dívky/

Wilson J.

Moje sestra Jodie /čtení pro dívky/

Kinney J.

Deník malého poseroutky/humorně laděný
příběh jedenáctiletého chlapcem jeho vstupu
na víceleté gymnasium /

Cofler E. Artemis Fowl a časový paradox /fantasy o cestování
v čase/
Dickson L.

Detektivní kancelář Ája a Ben / dobrodružné
příběhy psích detektivů/

Steklač V.

Pekelná třída a spol. /úplně nová dobrodružství
Boříka a jeho party/

Hawking L.

Jirkův tajný klíč k vesmíru /1. díl dobrodružství
na fantastické cestě vesmírem s mnoha
pozoruhodnými údaji a nejnovějšími poznatky
o našem vesmíru/

Hawking L.

Jirkův vesmírný lov pokladů /2.díl dobrodružných cest kombinované s nejnovějšími poznatky
o vesmíru/

Historické romány
Whitton H.

Eliška Přemyslovna /osudy poslední
Přemyslovny/

Březinová A.

Zapuzená královna/hrdinkou příběhu je první
žena Přemysla Otakara II Adléta/

Vaňková L.

Cestou krále / 3. Část románového zpracování
české historie je věnovaná další osudům
Přemysla Otakara I.-1.díl Příběh mladšího
bratra,2. Kdo na kamenný trůn/

Gregory P.

Královská hrdost /hlavními postavami románu
jsou Alžběta I. A Marie Stuartovna/

Detektivky
Reichs K.

Ďáblovy kosti

Harris L.

Vražda na silvestra

Deaver J.

Kříže u cesty

Vondruška V.

Pečeť smrti

Patterson J.

Podraz

Životopisy
Marais J.

Mé dveře jsou dokořán /autobiografie
významného francouzského umělce/

Více informací o těchto i dalších knihách ve fondu městské
knihovny získáte na webových stránkách knihovny, nebo přímo
v městské knihovně.
Upozorňujeme na rozšíření výpůjčních hodin v městské
knihovně.
Od ledna 2010 nabízíme veřejnosti výpůjční hodiny také v sobotu
Jednu sobotu v měsíci / vždy poslední v kalendářním
měsíci/dopoledne od 9.00 do 12.00 hodin bude knihovna
otevřena zájemcům o výpůjční služby a internet. Chceme tímto
vyjít vstříc všem těm, kterým z různých důvodů nevyjde některý
z všedních dnů. Termíny, kdy bude knihovna otevřena, jsou
nastaveny tak, aby lhůtu na vracení vypůjčených knih, která je
1 měsíc, mohl využívat i ten, pro koho je sobota jediný den, kdy
může do knihovny přijít.
Rozpis sobotního dopoledního provozu v knihovně v roce
2010: 30. ledna. 27. února, 27. března, 24. dubna 29. května,
26. června, 28. srpna, 25. září, 23. října, 27. listopadu,
18. prosince
Přejeme všem dobrý rok 2010
pracovnice městské knihovny
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Svoz bioodpadu v roce 2010
Připomínáme zájemcům o svoz bioodpadu z biopopelnic v roce
2010, že nejpozději do 20. 2. 2010 je nutné doručit písemnou
přihlášku s uvedením jména, data narození, adresy a telefonního
čísla na OŽP Městského úřadu. Občané, kteří mají s městem
podepsanou smlouvu na pronájem nádoby nebo službu
využívali již v roce 2009, se znovu přihlašovat již nemusí!
Konkrétní svozové dny pro svoz bioodpadu v roce 2010 budou
zveřejněny v březnovém čísle měsíčníku Odraz a na webových
stránkách města. Svoz bude probíhat v měsících duben až
listopad. Případné dotazy o svozu bioopadu vám rádi odpovíme na
tel.č. 220 400 262.
OŽP MÚ Roztoky

Technické služby města Roztoky upozorňují
podnikatelské subjekty (právnické a fyzické osoby
oprávněné podnikat) na
n u t n o s t vyzvednutí
registračních známek na svoz a likvidaci komunálního
odpadu v roce 2010 nejpozději do 31. 1. 2010. Po tomto
datu již nebude služba zajištěna.
J. Sládek

Informace z MÚ Černošice
Už několik let zjišťují pracovníci Městského úřadu
Černošice, jak spokojeni jsou s jejich službami klienti, které
představuje sedmdesát devět obcí správního území obce
s rozšířenou působností. Podrobněji o tom hovoří místostarostka Helena Langšádlová:
„V současné době je už samozřejmostí, že většina informací je
uvedena na webových stránkách města. Vedle toho je možné
našim pracovníkům před návštěvou úřadu zavolat a domluvit
se tak, aby klienti, kteří na úřad přicházejí, byli dobře připraveni,
aby hned na poprvé měli s sebou všechny doklady a podklady
a aby se jejich návštěva na úřadu nemusela zbytečně opakovat,
aby neztráceli vyřizováním úředních záležitostí příliš mnoho
času.
Vedle této nabídky jsme pro klienty, kteří si sami chtějí
podklady připravit předem doma, ale nechtějí čerpat
informace z webových stránek nebo zjišťovat po telefonu,
jsme připravili „informace na stojanech“. Tyto informace
v papírové podobě se týkají nejčetnějších záležitostí, které náš
úřad vyřizuje, například vyřazení automobilu z registru vozidel,
vydání řidičského průkazu, mezinárodního řidičského průkazu,
dále se jedná o informace o evidenci obyvatel, cestovních
dokladech, občanských průkazech, třídění odpadu, kácení dřevin
mimo les, rybářských lístcích, živnostenském podnikání
a dalších. Stačí si jen při jedné návštěvě úřadu vyzvednout
z informačního stojanu jeden nebo několik informačních listů
a v klidu si doma připravit všechny potřebné podklady a postupy
a při návštěvě úřadu pak vyřídit vše co nejrychleji.
Jednotná kontaktní místa – pomoc podnikatelům
Obecní živnostenský úřad Černošice s pracovištěm v Praze 2,
Podskalská 19, bude od 1. 1. 2010 plnit funkci jednotného
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kontaktního místa podle zákona o volném pohybu služeb.
Následující řádky přinášejí základní informace o síti
jednotných kontaktních míst převzaté z webových stránek
Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.
Co jsou jednotná kontaktní místa?
Jednotná kontaktní místa (JKM) jsou zacílena na pomoc
podnikatelům v oblasti poskytování služeb. Jejich úlohou je
především usnadnění vstupu do podnikání, i když jsou zde
samozřejmě pro všechny podnikatele. JKM mají dvě hlavní
funkce: Poskytnout maximum informací, které klient potřebuje
k tomu, aby mohl podnikat, a zprostředkovat klientovi kontakt
s příslušným úřadem, který se povolováním konkrétních činností
zabývá (kontaktní místa jsou součástí celoevropské sítě, díky
čemuž mohou pomoci i v případě podnikání v jiném členském
státě EU).
O jaké konkrétní informace jde?
1) Informace nezbytné pro získání oprávnění, zejména
náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů: Jaké
podmínky musím splnit pro výkon konkrétní činnosti? Potřebuji
formulář? Kam jej poslat? Jaké přílohy? Co se stane pak?
2) Obecné informace o poskytování služeb v jiných členských
státech: Jaký úřad musím kontaktovat, pokud si chci v Itálii
otevřít potápěčskou školu? Jaké jsou kvalifikační požadavky,
stačí mi česká zkouška?
3) Obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů:
Poslal jsem žádost na úřad již před dvěma měsíci a nikdo
nereaguje, co mám dělat? Zamítli mi žádost a přitom neměli
důvod, kam se obrátit?
4) Obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských
státech: Koupil jsem zboží ve Velké Británii, jaká je záruční
lhůta? Co když mi odmítnou přijmout reklamaci, na koho se
obrátit?
5) Kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či
příjemcům poskytovat praktickou pomoc v případě problémů
s úřady, a to nejen doma, ale kdekoliv v EU: V Německu mi
odmítli uznat mé oprávnění, kam se obrátit?
Ne vždy budou JKM schopna poskytnout informace na počkání,
obzvláště pokud se budou týkat zahraničí. Budou se však snažit
vše zodpovědět v co nejkratším čase. Informace o podnikání lze
nalézt rovněž na portálu www.businessinfo.cz.
Ing. Hana Vyhnalová,
vedoucí odboru Obecní živnostenský úřad
Dotace ze strukturálních fondů
Otázka: V říjnu byla konečně zveřejněna dlouho očekávaná nová
výzva, která umožní čerpání dotace z Integrovaného operačního
programu. Jaké jsou změny ve srovnání s původní výzvou a co
přinese konkrétně pro Černošice a obce ve správním obvodu
obce s rozšířenou působností (ORP)?
Odpověď: Po mnoha odkladech, v nichž hrály roli nepochybně i
personální změny na Ministerstvu vnitra, byla konečně 27. října
zveřejněna nová výzva pod číslem 06. Výzva je členěna na 3
části:

INFORMACE Z RADNICE
Prvá část je určena na zřízení technologického centra obce
s rozšířenou působností, včetně zajištění povinných služeb negarantovaného úložiště dat pro elektronické spisové služby.
Umožní čerpat dotaci až 2 800 000 Kč na počítačové vybavení,
zejména servery a systémy pro ukládání dat.

Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy (dále MAS)
se sídlem Wilsonova 599, 274 01 Slaný,

Druhá část je určena na pořízení elektronické spisové služby
ORP a spisové služby obcí ve správním obvodu ORP. Umožní
čerpat dotaci až 1 000 000 Kč na vlastní spisovou službu a dále
dotaci na každou obec, která projeví zájem o přístup ke spisové
službě prostřednictvím ORP. Spisová služba obcí může být jak
v hostovaném režimu, tak na vlastní počítačové technologii obce.
Dotace na obce ve správním obvodu žadatele je omezena podle
typu obce:

příjmu žádostí o dotaci z Programu rozvoje venkova ČR na
období 2007 – 2013 /Evropský zemědělský fond pro rozvoj
venkova (EAFRD), Osa IV. LEADER, opatření IV.1.2. Realizace
místní rozvojové strategie.

vyhlašuje 4. výzvu v rámci 9. kola
příjmu žádostí o dotaci

Pro podávání žádostí jsou otevřeny všechny 4 fiche, které MAS
vypisovala v roce 2009:

-

do výše 60 000 Kč na každou obec s matrikou
a stavebním úřadem,

fiche č. 1 – Obnova a rozvoj vesnic
fiche č. 2 – Občanské vybavení a služby
fiche č. 3 – Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
fiche č. 4 – Podpora cestovního ruchu

-

do výše 35 000 Kč na každou obec jen s matrikou,

Příjem žádostí: od 11. ledna 2010 do 22. ledna 2010 do 12 hodin

-

do výše 19 000 Kč na každou obec základního typu.
Dotace se vztahuje na obce a jimi zřízené organizace.

Školení žadatelů: 14. ledna 2010 od 16 hodin v sídle MAS
Celková částka vyčleněná na projekty v této výzvě činí 10 miliónů
korun.

Konečně třetí část výzvy na vnitřní integraci úřadu obce
s rozšířenou působností umožní čerpat dotaci až do výše
1 300 000 Kč, dotace je určena na pořizování a rozšiřování
informačních systémů.

Vyhlášení 5. výzvy se předpokládá v květnu 2010, rozděleno bude
nejméně cca 8 mil. korun.

Spoluúčast žadatele (ORP Černošice) je ve všech případech
15 procent. Dotaci nelze kromě jiného uplatnit na výdaje v přímé
souvislosti s provozem systému – služby poskytované obcím ve
správním obvodu bude proto nutné přiměřeným způsobem
zpoplatnit, aby byly pokryty zvýšené náklady na provoz
technologického centra.

NABÍDKA PSA K ADOPCI

Podrobnosti najdete na www.premyslovci.cz

RASA: SIBIŘSKÝ HUSKY S MODRÝMA OČIMA, STÁŘÍ
ASI 3 ROKY. PES JE OČKOVANÝ A ODČERVENÝ.

Otázka: Jaké kroky byly v souvislosti s možností čerpání dotace
na základě této výzvy dosud učiněny?
Odpověď: Na stránkách Ministerstva vnitra ČR bylo zveřejněno
25 dokumentů, které se týkají této výzvy. V seznamu povinných
příloh žádosti je na prvém místě studie proveditelnosti. Podle
závazné osnovy této studie je nutné připravit analýzu cílové
skupiny projektu, která zahrnuje mj. soupis zapojených obcí.
Proto byly nejprve osloveny obce ve správním obvodu s dotazem
na zájem o přístup k elektronické spisově službě prostřednictvím
žadatele a v současné době jsou zpracovávány výsledky. Je nutno
poznamenat, že si mnohé obce v souvislosti s aktivací datových
schránek spisovou službu pořídily a potýkají se s problémem
úložiště dat, které již mělo být zřízeno v rámci technologického
centra ORP, pokud by ovšem ministerstvo vnitra vypsalo původní
výzvu včas a bez chyb. Předpokládáme zadání veřejné zakázky na
zpracování studie proveditelnosti v lednu 2010, po získání
potřebných podkladů. Termín podání žádosti o dotaci je
31. květen 2010, doporučený termín ukončení realizace projektu
je do 18 měsíců. Na otázku, zda jsme byli úspěšní, budeme moci
odpovědět nejdříve za rok.
(Ve virtuálním rozhovoru rozmlouvali ing. Bohumil Sajdl, CSc.,
a Jaroslava Cimrmanová, odbor informatiky)
MÚ Černošice

PES JE HODNÝ, PŘÍTULNÝ, ZVLÁDÁ ZÁKLADNÍ
POVELY, JE ZVYKLÝ NA POBYT V KOTCI, ALE CHOVÁ SE
UKÁZNĚNĚ I DOMA. BUDE URČITĚ DOBRÝM
SPOLEČNÍKEM.
KONTAKTOVAT NÁS MŮŽETE NA OŽP 220 400 239
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INFORMACE Z RADNICE
Z minulého čísla se nám záhadně ztratily vlakové jízdní řády.
Otiskujeme je tedy s omluvou nyní. Současně si prosím opravte
dva časové údaje v tabulce jízdních řádů autobusových z minulého
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čísla. První autobus po půlnoci jezdí z Roztok o víkendech stejně
jako ve všední dny, tedy z rozcestí Žalov ve 1.10 a z Tyršova
náměstí v 1.12.

INFORMACE Z RADNICE
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CO SE DĚJE VE MĚSTĚ

„…Co ve městě se povídá…“
(Část 11.)
Jedenáctou kapitolou této rubriky začínáme i rok 2010. Jaký to bude
rok, je ovšem opravdu ve hvězdách. Není však žádný důvod
propadat beznaději, a topit se v depresivních náladách. Člověk je
obdařen rozumem nejen proto, aby se staral sám o sebe a své
nejbližší, ale aby se věnoval i věcem veřejným. Jinak se stane
pouhou obětí státních, či samosprávných úředníků. Stále totiž platí
tolikrát vyřčené: stát je tu pro občany, nikoli občané pro stát.
Bohužel nestačí bránit pouze své teritorium (rodina, dům, byt),
nakonec zjistíte, že nepřehledná spleť nařízení, vyhlášek i zákonů
dá vašim naivním představám těžce na frak. Nebudete-li se totiž
starat i o věci veřejné, tedy nebudete –li trvat na svých základních
občanských právech-právu na informace, právu kontroly těch, které
jste volili, nezbyde vám než žasnout a následně snášet vylomeniny
vámi volených zástupců, kteří si často dělají co chtějí. Pokud je
ovšem nedonutíte, aby si uvědomili, jsou tu pro vás.
A tak si i v letošním roce vypůjčím název kdysi slavné písně (Jan
Werich, Eva Pilarová), abych se pokusil reagovat na mnohočetné
dotazy a mohl tak odpovědět na některé podstatné otázky zajímající
občany města.
Budeme se samozřejmě zabývat jen věcmi veřejnými: „drby “jako vždy -vynecháme. 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-zorný úhel- místní radnice, i mimo její kompetence).
Zopakujme si nejprve – a naposled- genezi našich tří základních,
dlouhodobě sledovaných témat, protože se zdá, že dospěly do
finále).
Prostě: jak napsala v minulém čísle Odrazu naše p. starostka –
budu „omílat pořád to samé“. Tato témata však naposledy. Příště
začnu „omílat“ zas něco jiného,prostě tak dlouho, dokud se něco
podstatného nedozvíme… )
1.

Bude na náměstí nová pošta?

A tak buďme i v tomto případě optimisty, a řekněme si, že si (stejně
jako u pošty) přečteme za pár měsíců už jenom reportáž z jejího
z jejího otevření!
3.

Jak se vyvíjí situace kolem stavby hřiště Sokola na
plážový volejbal?

Copak hřiště, to už funguje od loňského jara a těší se velkému
zájmu sportovců, ale právní spor mezi TJ Sokol Roztoky
a okresem skončil až nyní.
Tato od samého počátku nesmyslná causa skončila jako
pohádce: vítězstvím zdravého rozumu, což je vlastně
v Čechách vyjímečný jev. Neodpustím si však poznámku, že
k tomuto výsledku nemálo přispěl i ODRAZ, který po celý rok tuto
úřednickou svévoli velmi věcně kritizoval. Redakční rada ustála
nadhled garanta svobodné výměny názorů, a nijak jí nevyděsil tlak
Rady města, která tuto causu použila jako jeden z argumentů pro
mé odvolání. Když jsem si přečetl konečný verdikt z 30. 11. 2009,
vydaný MÚ Černošice, neubránil jsem se úsměvu. Celá
argumentace Rozhodnutí je příliš podobná tomu, co jsme psali po
celý rok…
Zopakujme si znovu, stručně a naposled celou causu:
a) 29. 10. 2008 provedl 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.

Když došlo na sklonku roku 2009 k další změně na místě
generálního ředitele České pošty, trochu mi zatrnulo. Znáte to:
s novým šéfem se velmi často dochází k přehodnocení mnohých
aktivit, k vážným personálním změnám, kdy najednou nic
dohodnutého neplatí, rušení plánovaných investic, atd.

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.

Jsem rád, že díky oficiálním informacím (získaným v poslední
úřední den minulého roku) vás mohu ujistit, že ve chvíli, kdy čtete
tyto řádky, je vše na dobré cestě. A to je v době rušení mnoha
investic a projektů určitě dobrá zpráva. Jistě, v současné nejisté
době vám to písemně nikdo nedá, všechny přípravné práce však
úspěšně probíhají, a zatím nic nestojí v cestě, aby se Roztoky na jaře
dočkaly nové moderní pošty!

Schůzka se skutečně konala, a na jejím základě bylo 30. 11. 09
OŽP MÚ Černošice vydáno následující Rozhodnutí:

Zkusme být na chvíli (a vyjímečně) optimisty, a dohodněme se, že si
za pár měsíců přečtete reportáž z jejího slavnostního otevření…
2.

,,TJ Sokol Roztoky u Prahy naplnil skutkovou podstatu
správního deliktu dle § 88 odst.1/c tím, že bez povolení
pokácel… Za to se mu ukládá pokuta ve výši 8 000 Kč.

II.

Zároveň se TJ Sokol ukládá povinnost nahradit náklady
řízení v paušální výši 1000 Kč.

-

Při úvaze o výši ukládané pokuty orgán ochrany
přírody ve svém rozhodování zohlednil fakt, že
záměrem TJ Sokol Roztoky nebylo poškodit životní
prostředí…

-

Dále byl zohledněn fakt, že vykáceny byly výhradně
akáty, které nejsou ve středočeské krajině původní
dřevinou ani dřevinou žádoucí…Z hlediska ochrany
přírody je akát obecně považován za problematickou dřevinu.

-

I přes shora popsaný rozsah škodlivého zásahu
způsobeného jednáním obviněného uložil orgán

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

Jak jsem vás už informoval v č.11/2008: 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.“
Zdá se, že letos se dočkáme!
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I.

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ
ochrany přírody pokutu velmi nízko v rámci
zákonem stanovené sazby. Orgán ochrany přírody se
domnívá, že uložená sankce za nepovolené kácení
není trestem, který by měl na TJ Sokol Roztoky
likvidační vliv“.
A to je vše- zvítězil zdravý rozum. Pokud se Vám zdá, že celé to
celoroční martyrium bylo zbytečné, nejste jistě sami.
A to je dnes všechno. Spolu se mnou jste sledovali tři příběhy od
počátku až do (zdá se) šťastného konce. Samozřejmě uvítáme vaše
nové náměty, které mohou naši rubriku obohatit.
Věříme, že takový dialog má smysl. Dočtete se o věcech, které se na
jednací stůl rady ani zastupitelů města nedostanou…. Hra ,,Co ve
městě se povídá….“ bude pokračovat .
Ladislav Kantor

Biskup Václav Malý v Roztokách
V neděli 3. ledna 2010 zavítal po několika letech opět do Roztok
pražský světící biskup Václav Malý. Za velké účasti veřících
koncelebroval mši sv. ve farním kostele sv. Jana Křtitele. Pronesl
při této příležitosti též zajímavou homilii vycházející z Evangelia
sv. Jana, jehož začátek se v tuto neděli čte. Pan biskup navštívil naši
farnost v době, kdy je katolická církev ve velkém očekávání zprávy
z Říma o nástupci současného českého primase, kardinála
Miloslava Vlka, který odchází na odpočinek. Bylo by příjemné,
kdyby novým pražským arcibiskupem byla papežem vybrána
osobnost podobná Václavu Malému, který je příkladem
neokázalosti, skromnosti a pokory.
Stanislav Boloňský

Tradiční novoroční ohňostroj
ze střechy hotelu Academic
stalo se již krásnou tradicí konce roku setkání nás všech na náměstí
před hotelem Academic u příležitosti novoročního ohňostroje. Ten
letoší byl navíc umocněn podkresovou hudbou a celý zajišťován
profesionální firmou s bohatými zkušenostmi ze světových soutěží.
Rozhodnutí bylo, udělat ohňostroj trochu jinak než je nyní často
vidět někde jinde, směsí nejen světlic a létajících dělbuchů,
ale zapojení jak ohnivých fontán a dešťů, tak netradičně zvolené
hudby. Počasí nebylo ideální, v sedm večer se dokonce uvažovalo,
že ohňostroj kvůli dešti nepůjde realizovat, ale již pro tuto tradici se
řeklo ano, půjde to – bude muset, počasí nám nakonec vyvrcholení
roku 2009 umožnilo, a tak částečná mlha již nemohla zážitek ze
světelné podívané pokazit. Sešlo se nás zde opět hodně, byla cítit
příjemná atmosféra a vůně sektu. Jsem rád, že mohu být součástí
tohoto setkání a touto cestou poděkovat nejen obyvatelům Roztok,
ale i těm z okolí, kteří na ohňostroj dorazili. Děkuji za vaši důvěru
ve služby hotelu, které pro vás zajišťujeme a doufám, že v příjemné
spolupráci jak na svatbách, rodinných setkáních tak při obyčejné
návštěvě restaurace nebo bowlingu, budeme v tom nově příchozím
roce pokračovat a dle vás a hlavně vašich podnětů i prohlubovat.
V neposlední řadě bych rád poděkoval naší mateřské firmě
Trigema, která poskytla sponzorský dar a tím umožnila
pokračování této milé novoroční tradice.
S přáním úspěšného a klidného roku 2010
Jakub Trapek
ředitel Academic hotel & Congress centre

17

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...

Jak napsat knihu o historii
Ladislav Kantor vyjádřil v rozsáhlém článku Jak se kniha
(bohužel) napsat nedá ... (Odraz č. 12/2009) dosti expresivně svůj
názor na to, za jakých podmínek může vzniknout kvalitní
publikace o Roztokách. V obecné rovině sice má pravdu, ale jak se
kdysi říkalo: „šedá je teorie, zelený je strom života“. Takže všechno
je vlastně trochu jinak. Když jsme „rozpoutali“ před několika lety
tento projekt, bylo všem zúčastněným jasné, že finanční prostředky
na realizaci v objemu 1, 5 mil. Kč, které by rád viděl L. Kantor, jsou
v podmínkách našeho chudého města naprosto utopickou vizí.
Když jsem tehdy předložil RM rozpočet na částku poloviční, byl
jsem taktně upozorňován, že jsem se zbláznil (relace nákladů se od
té doby příliš nezměnily, kromě papíru, který velmi podražil). Bylo
tichou dohodou zúčastněných, že významná část nákladů na
publikaci bude kryta příspěvky sponzorů. To je také cesta, kterou
bychom neměli opominout, i když je třeba přiznat, že sponzoři jsou
dnes šetřivější a mají trochu jiné představy, než město.
Kromě způsobu financování se vyjadřuje i k obsahu publikace
a uvádí, že Achillovou patou knihy není starší historie, ale období
1939-1989: „Zvláště válečné období je pramálo zpracované, plné
mýtů, falz, mezer a polopravd... mnozí by rádi věděli, jak to tenkrát
bylo, mnozí by to rádi vynechali, ...je nutné dojít ke
celospolečenskému konsenzu„. Zde jde o dvojí omyl. První je ten,
že hluboký odborný spor je veden jen o nejnovější historii, zřejmě
s ohledem na to, že žijí její účastníci. Problémy jsou i s historií
podstatně starší. Vezmu jen příklad Levého Hradce, posvátného
místa, „kde se rozhořela křesťanská víra“ v Čechách. S tímto
počátkem přijetí křesťanské víry úzce souvisí problém Bořivojova
kostela, nejstarší sakrální stavby v Čechách. Dnes se vede zásadní
spor o stáří levohradeckých základů rotundy, pod podlahou
dnešního kostela, které s ním byly ztotožňovány. Původní názor
Borkovského (a dalších) na dataci do 80. let 9. století je dnes
zviklán argumenty posunující tuto stavbu až možná do poloviny
12. století (Sommer). Tento časový rozdíl 3 století (se všemi
důsledky) není rozdílem kosmetickým, nýbrž zcela zásadním a pro
obě hypotézy lze snést dostatek (přímých i nepřímých) podkladů,
které by vydaly na dvě samostatné publikace. Záleží na tom,
kterým pramenům je přikládána zásadní váha, a jak jsou
interpretovány.
Omyl druhý je ten, že je možné v novodobé historii dosáhnout
„celospolečenského konsenzu“ o jejím výkladu. To je naprostá
iluze. Interpretace posledního století bude vždy subjektivní a to
i při nejlepší vůli pisatelů na věc hledět co nejobjektivněji. Platí
to i obecně. Představte si, že by J. Pekař usiloval o konsenzus s žáky
Palackého o výklad husitství či Bílé hory. Asi by nevydal ani
brožuru. Nejlépe tento problém ilustruje krach celoevropského
projektu z 90. let minulého století na společnou konsenzuální
učebnici evropského dějepisu. I já jsem po pádu „železné opony“
na chvíli uvěřil, že lze takovou názorově „vyváženou“ učebnici
sepsat a tým historiků se o to i na chvíli pokusil. Setrvačnost
nacionalismů jednotlivých států a historických animozit mezi
jednotlivými národy rozdrtil tento projekt na prach. Již přípravné
práce třeba hrozily narušit zažité české představy třeba
o Lucemburcích na českém a ovšem i na říšském trůnu. Že
v německy mluvících zemích Svaté říše římské nevnímali našeho
„otce vlasti“ císaře Karla stejně pozitivně jako u nás, by bylo pro
české publikum asi nestravitelné, stejně jako odlišná interpretace
skutků jeho otce Jana i syna Václava. Stejně kuriózní by byla asi
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snaha dosáhnout konsenzu s našimi nejbližšími evropskými
příbuznými Rakušany o osobě T. G. Masaryka, který je pro nás
nedotknutelnou ikonou demokracie a státnosti, pro Rakušany
symbolem destrukce podunajské monarchie, středoevropské
velmoci.
Kniha o historii je úkol obtížný a časově náročný. Rukopis je však
v takové fázi, že minimálně 1. část by bylo možné letos vydat,
pokud k tomu bude onen konsenzus.
Stanislav Boloňský

Zakladatel Sdružení pomalu odchází
Iniciátor a spoluzakladatel naší místní akční skupiny, Dobrovolný
svazek obcí Přemyslovské Střední Čechy, směřuje ke svému
zániku. Na této cestě postoupilo shromáždění starostů, které se
sešlo ve Velvarech 8. prosince 2009.
Svazek obcí splnil svůj hlavní účel. Integroval více než třicet obcí,
v mnoha případech těch, které nebyly členy jiných svazků,
a přispěl tak významně k naplnění jedné ze základních podmínek
pro vytvoření území LEADER, k jeho celistvosti. Získal pro své
členy také několik dotací, zejména z programů MMR, v celkové
hodnotě asi 5 miliónů korun.
Po vytvoření místní akční skupiny (Přemyslovské střední Čechy,
z.s.p.o.), kdy garantem příslušnosti k území MAS se stal podpis
statutárních zástupců všech 79 obcí a měst, se svazek začal
rozcházet. V současné době zůstalo v něm 21 vesnic a měst,
rozesetých neuspořádaně od Zichovce až po Roztoky. Svazky obcí
nemají proti jiným žadatelům o dotace, s výjimkou společných
liniových staveb (kanalizace apod.) nebo pořádání rozsáhlejších
kulturních či regionálních akcí, prakticky žádné výhody, a takto
roztříštěný svazek nemá ani logický smysl.
Před likvidací se musí DSO zbavit ještě svého majetku. Jsou na něj
napsány některé stavby, na které DSO získal dotační podporu,
svazek obcí vlastní nějaké projektové dokumentace apod. Svazek
musí projít auditem kraje – a pak teprve odsouhlasit svůj zánik.
5. ledna 2010 dovrší šest let svého věku a někdy s nástupem jara se
odebere k předkům.
Jaroslav Huk

Nastal čas prodeje?
Jednou z položek, které byly při schvalování výdajů nového
rozpočtu navrženy ke krácení, byly (jako asi každoročně)
i náklady na Odraz. Návrh na krácení neprošel, ani já jsem ho
nepodpořil, protože vycházel z koncepce přeměny městského
časopisu na informační věstník radnice – a takový návrh může
z opozičních lavic sotva získat podporu, natož pak ve volebním
roce. Přesto si myslím, že je třeba zvážit, zda nenastal čas šetřit, ale
jiným způsobem.
Mnohokrát jsem se už bavili o tom, co s Odrazem dál. Existují
různé návrhy, ale daly by se shrnout do tří základních představ.
Odraz ve zhruba současné podobě, zdarma každému jako
doposud, Odraz jako informační zpravodaj radnice, anebo Odraz
v podobném rozsahu jako nyní, ale za nějaký drobný peníz jen pro
zájemce.
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Obhajoval jsem dosud vždycky verzi první. Druhou jsem
zavrhoval vždycky, protože znamená degradaci otevřeného
a poměrně pestrého časopisu na mírně informační a mírně
dezinformační plátek, a třetí jsem obával, a to ze dvou důvodů.
Prvním je dramatický růst nákladů na jeden výtisk při výrazně
sníženém nákladu, druhým velký počet lidí, kteří by zůstali –
pokud nepočítám oficiální desky či plakáty – prakticky bez
informací o tom, co se ve městě děje.
Za pár posledních let se ale mnoho změnilo.
Roztoky už nemají šest, ale oficiálně skoro osm, fyzicky možná
devět tisíc lidí. Řekněme, že čtyři tisíce rodin, čtyři tisíce
potenciálních kupujících.
Internet se stal skoro stejnou samozřejmostí jako automatická
pračka nebo barevná televize. Jistě, je to jenom „skoro“. Podle
objektivních údajů má v okolí Prahy možnost připojení k internetu
doma nebo v zaměstnání asi 70 % lidí od 15 let věku. Internetové
stránky města jako informační zdroj jsou mnohem pohotovější než
měsíčník a fungují slušně. Mezi těmi 30 % nepřipojenými či
internet vůbec nepoužívajícími je jistě hodně čtenářů Odrazu. Ale
zruinuje je deset, patnáct korun měsíčně?
Rok od roku mám větší a větší nechuť a nedůvěru ke všemu, co je
„zadarmo“. Pokud něco člověk dostává, aniž zná cenu, ztrácí
k tomu vztah. Odraz se stal jakousi nárokovou sociální dávkou,
kterou platíme všichni. Platíme ji bohužel i pro ty, kteří ji vůbec
nepotřebují a nechtějí. Rozhodně jich není málo.
První protiargument proti prodeji časopisu samozřejmě stále platí.
Náklad by šel dolů. V Kralupech nad Vltavou vychází Zpravodaj,
měsíčník s nákladem 2700 kusů. Stojí 12 korun, je to celobarevný,
docela moderně vyhlížející časopis na kvalitním papíře. Výtisk
vyjde určitě na nějakých 25 korun. Sponzoruje město a bohatý
strýček, majitel někdejšího Kaučuku. V osmnáctitisícovém
městě se těch 2700 kusů zřejmě prodá, týden po vydání už na
stáncích většinou není k dostání. Můžeme počítat reálně s tím, že
v Roztokách by se Odrazu prodalo 1000 - 1500 kusů. Celkové roční
náklady na Odraz by ovšem rozhodně neklesly na třetinu, ale z těch
současných řádově 600 tisíc na nějakých 350 tisíc ročně. Odpadne
roznáška, zhruba na polovinu zlevní tisk. Něco pokryje inzerce
a řádově 150 tisíc prodej. Proti současnému stavu nemůže město
prodělat. A z nárokové sociální dávky se stane normální aspoň
zčásti placená služba pro ty, kteří mají o ni zájem. Snad to povede
k tomu, aby se Odraz i svou vnější podobou změnil, aby se převlékl
do 21. století.
Vím, že si leckdo řekne „před pár týdny ho vykopli z redakční rady
a teď je chytrej jak rádio“. Ale ne. Mám jen to štěstí, že se takřka
denně potkávám s lidmi ve věku, kdy je člověk ještě schopen
přinášet nové nápady, podněty, skutečně tvořit. Pak se už začíná
víceméně opakovat a posléze se opakovat přestává. A já se jen
snažím těm lidem, kteří opravdu ještě něco nového jsou schopni
přinést, aspoň občas naslouchat.
Doba se prostě rychle mění a až budeme – doufejme že opět již
v prosinci 2010 – schvalovat rozpočet na rok 2011, měli bychom se
zamyslet i nad naším Odrazem. Rozhodně by měl zůstat
otevřeným, diskusním, snad i polemickým listem – ale jen pro ty,
kteří ho chtějí číst.
Jaroslav Huk

Vox Populi….Vox Dei?!?
Původně jsem přemýšlel o tom, že tento novoroční článek pro
lednové vydání Odrazu pojmu trochu bilančně. Nakonec jsem si to
ale rozmyslel. Proč zbytečně lkát nad starým rokem, když nový
bude tak zajímavý, že?
Čeká nás tzv. „Supervolební rok“. Volební trojboj, tvořený
postupně sněmovními, senátními a komunálními volbami, nás
nekompromisně zahltí tsunami slibů a výroků o tom, jak špatně již
bylo a jak od teď bude vše jen lepší a růžovější. Jak se stát, město či
obec postarají o to, aby bylo zatočeno se zlořády, víc peněz bylo
nasypáno tam i onde, ale hlavně, hlavně jak nás to nikoho nebude
nic stát, nikde nepocítíme újmu či bolest. Co také jiného slibovat,
že? Vždyť více než 50% obyvatel této země je více či méně
závislých na různé formě přídělu z rozpočtů obecných. A tak
zástupy „narkomanů“ opět v hodině volební nezklamou
svého „dealera“ a posvětí vládu těch, jejichž sliby budou
nejvelkohubější a nejméně reálné. A že se nedostává peněz?
Nevadí! Vždyť jsou přeci ještě lidé, které lze beztrestně ždímat. Tu
zrušení stropů na odvody za sociální a zdravotní pojištění, tu malá
„milionářská“ daň, tu zvýšení daní z příjmu právnických osob. Je
to tak snadné! Na vaši dávku, „děti moje“, vždycky něco najdu.
Když nad tím tak přemítám, běhá mi mráz po zádech. Ano, říká
se:“hlas lidu, hlas Boží“. Někdy však propadám skepsi a říkám si,
zda kořen podstatného jména volič nepochází z jiného
podstatného jména zvící vůl. A to mnohdy ten bez kroužku nad u –
tzv.“vul“. Slovy klauna Jana Wericha:“ Ty jsou horší,
nebezpečnější“. Říkám si: To snad není možné, tomu přeci
nemohou věřit! Bohužel se mýlím. Sliby typu „všechno všem“
nemají totiž s aktivním raciem nic společného. Je to čistě
emocionální záležitost. A jak řekl jiný klasik ve známé české
komedii: „Srdce, když pracuje, tak nemyslí“. Máme se tedy na co
těšit.
Jak dál v Roztokách? Na podzim komunální volby určitě
zamíchají složením Zastupitelstva a možná se i dočkáme nových
tváří. Bylo by to potřeba. Po poslední pimprlové taškařici,
nazvané honosně „Schvalování městského rozpočtu“, mne tady
asi nemůže příliš mnoho věcí více překvapit. Předem napsané
role, předem dohodnuté prebendy. Jediná strana snažící se
o racionálnější přístup k městské kase, byla ODS, která deklarovala svoje připomínky k návrhu písemně předem. A ačkoliv byla
během zasedání hystericky obviněna z „koaliční spolupráce“
s kohortou paní starostky, snažila se situaci tzv.“ustát“ a prosadit
do rozpočtu co nejvíce úsporných opatření, aby se peníze na
tolikrát již slibovanou školu opravdu začaly dávat dohromady.
Musím vyslovit uznání i dalším zastupitelům, především ze
Sakury, kteří měli stejné ambice. Jen byly bohužel příliš nesmělé
a rozjetému válci předem dohodnutého scénáře nebyly s to odolat.
Ať už na podzim vyhraje kdokoliv, přál bych nám všem, aby se do
běžné praxe radnice dostaly takové postupy v práci s veřejnými
prostředky, jako například v Semilech. Tam, pokud se rozhodnou
utrácet veřejné peníze, nejprve vyvěsí podrobné zadání zakázky.
Pak přidají vyhodnocení všech nabídek a zveřejní, kteří úředníci
a proč doporučili konkrétní firmu. Dále zveřejní detailní podobu
hodnotících tabulek a posléze smlouvu s vítězem. Zní Vám to jako
utopie? Vězte, že v Semilech to úspěšně funguje již 2 roky.
Vyzývám tedy radnici při příležitosti vstupu do nového roku 2010
- více transparentnosti při práci s našimi penězi!
Tomáš Pařízek
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„Informace ze zastupitelstva“ kontra
„Co se ve městě povídá“
Naši místní Tom a Jerry (pro nostalgiky vlk a zajíc) se jmenují Olga
a Láďa. A o co že se ti dva kočkují? O Vás, čtenáře Odrazu. A kdo
z nich má pravdu? Oba!!! Kdo že by to tedy měl psát informace ze
zastupitelstva? Redaktor má ve smlouvě, že on. Jak je ale psával,
když je psával? Vytvořil si čtenář z jeho zpravodajství pravdivý
obrázek o tom, co se na zasedání odehrávalo nebo se více dověděl
o tom, jak to celé vidí právě On?
Nelibost, že současná starostka začala psát zprávy ze zastupitelstva
sama, projevil i její předchůdce. S „dojemnou péčí“ (jak by napsal
jeden v Roztokách již delší dobu téměř se nezdržující radní) o její
pracovní čas, neboť starostka má podle něj důležitější věci na práci.
Pokud starostka psát tyto informace, na rozdíl od něj, stíhá, pak
buď zvládá stejný objem práce v kratším čase, nebo práci věnuje
času víc. To první je úctyhodné, to druhé chvályhodné. Je pravda,
že její předchůdce, na rozdíl od předchůdce svého, tyto informace
nepsal. Dělal to za něj jeho místostarosta. Na čtenáře to pak
působilo dojmem, že zasedání i připravoval.
Zprávy ze zasedání zastupitelstva by měl psát ten, kdo tato
zasedání připravoval či spolupřipravoval. A pokud je pro někoho
opravdu tak důležité, aby informace ze zastupitelstva psal právě
on, pak nejlepší cesta, jak si toto své přání splnit, je vyhrát volby.
Redaktor skutečně není mluvčím radnice. Mluvčí nepíše názory
své, ale názory svého chlebodárce. A to současnému tandemu
starostka - redaktor fakt nehrozí. A kam tedy může redaktor psát
své vlastní názory? No přeci do všech ostatních rubrik. A jednu,
čtenáři velmi oblíbenou, si k tomu i založil - „Co se ve městě
povídá“. Starostka má pravdu, že se tam dokola omílá stále to
samé. Není to ale chyba redaktora, že se věci vlečou. Ale ani
starostky či zaměstnanců úřadu. Hned se totiž ani pes n....e.
Bývalý redaktor Novotný na jednom zasedání zastupitelstva
připomněl, jak jím redigované noviny šly kdysi do stoupy, protože
se tehdejšímu starostovi nelíbily. Nu, od té doby jsme se té
demokracii přeci jen trochu naučili.
Ano, každé noviny mají své komentátory. I ty naše je mají. Píší nám
do rubriky „Komentáře, polemiky, diskuse“. Jsou to ti, kdo cítí
potřebu profilovat se před příštími komunálními volbami. Ten
z nich, kdo je vyhraje, bude pak moci psát informace z radnice a ti
ostatní budou další čtyři roky přispívat jen do této rubriky. Pokud
ovšem nevyhrají konkurz na redaktora. Jen toho humoru si čtenář
Odrazu v tom jejich permanentním předvolebním boji moc
neužije. A pokud se tu humor přeci jen občas vyskytne, pak
málokdy je to humor moudrý a laskavý. Tož se s tím snažím něco
dělat. Alespoň s tou laskavostí. Jak si, doufám, laskavý čtenář ráčil
povšimnout.
Vít Calta

Vánoční svátky
Vánoční svátky mají milou vlastnost – ztrácíte pojem času. Ty
letošní byly navíc prodlouženy nedělním volnem. Mé nakopnutí do
reality všedního dne bylo víc než pádné. Z bohulibého pondělního
spánku mě vytrhává zvuk popelářského vozu. A tím i problém,
zapomněla jsem vykulit popelnici na chodník. Popeláři jsou téměř
u našeho domu, otevírám tedy okno: „ Dobrý den. Mám prosbu.
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Nemohli byste mi vysypat popelnici?“ K mému oknu letí bez
pozdravu strohá a nekompromisní odpověď. „Nemohli.“
Jsem živnostník a vím, jak se chovám k problému svých zákazníků.
Možná je to tím, že nemám dopředu zaplaceno. Nebo tím, že krajky
nejsou pro okolní svět tak nezbytně nutné jako odvoz odpadků.
Hezký nový rok přeje
Ivana Domanjová

Dubečnice
Jako obyvatelka Roztok musím reagovat na článek paní
Ing. Ryšánové s titulkem „Nešťastná a nežádoucí výstavba
rodinných domů Na Dubečnici“.
Paní Ryšánová vystupuje jménem občanů Roztok a nevím, jakým
právem. Já osobně se s názorem paní Ryšánové zásadně
neztotožňuji, nesouhlasím, a to nejen já, ale i další lidé v mém
okolí. Stačí se podívat na výsledek nedávného referenda o další
výstavbě v Roztokách nebo diskusi na stránkách Roztok a je jasné,
že většina obyvatel buď s výstavbou souhlasí nebo na ni nemá
vyhraněný názor.
Nevím, zda je paní Ryšánová „původní“ obyvatelkou Roztok.
Pokud ne, nevím, jak by se cítila, kdyby chtěla bydlet v tomto
krásně položeném městečku a budoucí sousedi by jí to chtěli
znemožnit. Já sama jsem původem z Moravy a v Roztokách jsem
našla domov právě v jednom z bytů stavěných firmou Ekospol.
Bránění se jakékoliv další výstavbě a tím znemožnění dalším
lidem, kteří v Roztokách chtějí najít spokojený domov, mi připadá
sobecké. Paní Ryšánová by zřejmě chtěla mít z Roztok uzavřenou
společnost pro „lepší lidi“ s luxusními vilami. Samozřejmě bych
chápala obavu z výstavby, která by někomu znemožnila výhled
apod. Výstavba na poli Na Dubečnici však nemůže vadit nikomu ze
stávajících obyvatel. Rozšíření počtu obyvatel naopak přinese
Roztokům finance, ne problémy. Roztoky se stanou silnější
a viditelnější s větším vlivem. Dopravní zatížení Roztok není tolik
problém počtu obyvatel, ale spíše problém tranzitní dopravy přes
Roztoky. Ta však bude odkloněna po vybudování pražského
okruhu. V tom opravdu problém není. Slova, jako že se stavební
firmy „pakují“ z dané situace nebo že si Ekospol již „nahrabal“,
vypovídají o tom, co skutečně leží paní Ryšánové na srdci
a připomínají uvažování z dob reálného socialismu..
Osobně doufám, že další výstavba Na Dubečnici bude dále
pokračovat a já zde budu moci pořídit bydlení pro své děti.
Ing. Jaroslava Roubíčková

Roztoky v ohrožení!
Roztoky jsou v ohrožení nenasytných developerů, kteří chtějí
z našeho městečka udělat přinejmenším sídliště, ne-li přímo
koncentrační tábor. To je dojem, který na mě prýštil zejména
v souvislosti s nedávným referendem z Odrazu a jiných tiskovin
objevujících se v poštovní schránce. Pocit vyvrcholil
pozoruhodným článkem ‚Nešťastná a nežádoucí výstavba
rodinných domů „Na Dubečnici“' otištěném v minulém čísle, který
evokuje zdání, jakoby všichni občané Roztok byli ve věci regulace
výstavby nerozborně za jedno a nic než to je netrápilo víc. Naštěstí,
právě referendum ukázalo pravý opak. Protože jsem se (alespoň co
mi paměť sahá) doposud setkával jen s názory jedné strany
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a protiargumenty chyběly, dovoluji si přispět k diskusi několika
poznámkami sám.
Regulace výstavby má v Roztokách v současnosti především
podobu trvající stavební uzávěry. Jde podle mého o nesmírně
nešťastné řešení. Znamenala totiž faktické, velmi výrazné omezení
zdejší nabídky volných pozemků. Roztoky přitom, nic naplat,
zůstávají z řady důvodů velmi žádanou lokalitou. Ekonomické
zákony ovšem říkají, že v situaci, kdy nabídka nestačí poptávce,
roste cena a to tím více, čím větší je mezi nimi rozdíl. Už letmým
pohledem do katalogů realitních kanceláří lze tento závěr potvrdit –
ceny pozemků v Roztokách jsou vzhledem k okolním obcím
vyšroubovány do nadoblačných výšin a není lze se příliš domnívat,
že by se na tom mělo v dohledné době něco změnit. Dobře pro nás,
co tu už bydlíme, řeklo by se. Na druhou stranu, pokud bude touto či
jinou podobnou cestou nabídka nadále uměle omezována, může se
město časem stát pro kohokoliv „normálního“ drahé a během jedné
dvou dekád můžeme být velmi exkluzivní enklávou, jakousi
milionářskou noclehárnou. O tom, že všichni ti „milionáři“
nemusejí nutně mluvit česky, by takové Karlovy Vary mohly
vyprávět… Nic proti tomu nemám, jen si nejsem jist, zda je to
výsledek, který stoupenci regulace chtějí.
Často citovaným důvodem k regulaci je údajná přetíženost
některých služeb a veřejných komunikací. Já osobně jsem si ničeho
takového sice nevšiml, ale budiž – možná nekonzumuji ty
správné, nedostatkové služby. Chyba této argumentace ale spočívá
v představě, že se nejprve vybuduje infrastruktura a služby, tím se
vytvoří jakési prázdné, ideálně vybavené město a do něj se poté
nastěhuje správný počet obyvatel. Skutečnost je vždy opačná.
Nejprve přijdou lidé a vytvoří dostatečnou poptávku po určitých
službách, kterou poté časem saturuje trh, neboť v ní objeví
podnikatelské příležitosti. A je jedno, zda jde o nákupní centrum,
mateřskou školku nebo kvalitu a kapacitu silnic. Všechno to táhne
poptávka, ne naopak. Ostatně, každý může snadno porovnat, jaké
byly např. nákupní možnosti či rozsah služeb v Roztokách před
10 lety a jaké jsou dnes, kdy se podstatně zvýšil počet obyvatel.
Myšlenka, že by se administrativním úkonem či skrze veřejné
hlasování mělo někomu nařizovat, co si smí či nesmí na svém
vlastním pozemku postavit, mi připadá nemravná. A to ať jde
o nápad zakázat Ekospolu postavit 160 domů na Dubečnici (kdyby
nešlo o bohatý Ekospol, ale o 160 rodin s dětmi, které si ty pozemky
koupily individuálně a v potu tváře je splácejí z hypoték, připadal by
nám požadavek zatrhnout jim na nich stavět stejně oprávněný?)
nebo o plebiscit, zda se smí na soukromém pozemku postavit
bytový či jen rodinný dům (výsledek takového hlasování, zejm. je-li
správně naservírováno, je přibližně stejně předvídatelný a korektní,
jako výsledek referenda na téma „mají se snížit daně?“).
Dále bych si při této příležitosti dovolil otázku, kterou není nutno
brát jen jako řečnickou – skutečně budu rád, pokud mi na ni někdo
odpoví. Několikrát jsem zaznamenal tvrzení, že Roztoky jsou
údajně koncipovány jako „zahradní město“ (a nejlépe zelené). To,
prosím pěkně, takto stanovil kdo?
Netroufám si sice mluvit za „nás, občany města Roztok“ a také si
nejsem jist, co „jistě chápe každý rozumný občan“. Dost možná
mezi ty rozumné nepatřím, ale za sebe mohu říci, že další spontánní
růst Roztok mi vůbec nevadí. Naopak jej vítám. Neznamená to nic
jiného, než že Roztoky jsou dobré místo pro život a nevidím důvod,
proč by na tom jejich další přirozený rozvoj měl něco změnit.
Ing. Tomáš Šalamon, MBA
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
MILÉ ČTENÁŘKY A ČTENÁŘI,
je tu nový rok a s ním opět naše rubrika, která Vám bude každý
měsíc přinášet zprávičky z našeho školního života na ZŠ Roztoky.
Nemohu se v úvodu nezmínit o tom, že zatímco děti byly na
vánočních prázdninách, navštívil koncem roku dvakrát naši školu
zloděj, který si asi myslel, že si odnese něco cenného, ale zapomněl
na to, že to nejcennější je v hlavách našich studentů, a to mu
bohužel schází!
A co nás čeká v lednu? Začneme olympiádami z různých
předmětů, přivítáme u zápisu naše budoucí prvňáčky (viz
informace na webu), zakončíme pololetními testy naše půlroční
snažení a my učitelé již budeme zajišťovat školy v přírodě
a lyžařský výcvikový kurz pro naše sedmáky. Kdo si málo
o Vánocích odpočinul, má šanci hned první týden v únoru, protože
to máme letos jako první v pořadí jarní prázdniny.
Doufám, že jte pod stromečkem našli to, co jste si přáli, a tak Vám
všem přeji do nového roku hodně sil, radosti, úspěchů i toho
štěstíčka, které se vždy hodí. Hezký nový rok.
Věra Zelenková

PŘIJELO K NÁM „DŘEVĚNÉ DIVADÉLKO“
V pondělí 7. 12. k nám zavítalo „Dřevěné divadélko Jana Hrubce“
se středověkou legendou o lásce - Tristan a Izolda. Tento prastarý
příběh, který patří k nejvýraznějším dílům středověku, přitahuje
tvůrce od nepaměti. My jsme měli možnost zhlédnout její velmi
zdařilou loutkovou podobu, kde postavy jakoby vystupují
z dávného pergamenu a dávají ožít iluminacím, které prastará slova
doprovázejí. Příběh nám vyprávěla postava z nejpovolanějších –
Smrt. Text je psán překrásnou, lehce archaickou češtinou.
Představení je od září nové, takže jsme byli jedni z prvních diváků
i kritiků. Žáci obou šestých a sedmých tříd však hodnotili výkon
loutkoherce velkým potleskem, a tak kritizovat nebylo co. Na
závěr si sami žáci mohli vyzkoušet, jak se loutky vodí, a zeptat se
na různé věci související s hraním loutkového divadla. Veškeré
poznatky děti využijí v literární výchově, kde právě mýty a legendy
probíráme a poučení o divadle bude následovat. Panu Hrubcovi,
bývalému žáku naší školy, tímto děkujeme a vzkazujeme: „Už se
těšíme na další loutkové představení!“
V. Zelenková

TVOŘÍME AKČNĚ I ADVENTNĚ
Aby výuka nezůstávala jen u plošného vyjádření a děti měly
možnost rozvíjet svou kreativitu všemi možnými způsoby, pustili
jsme se s dětmi ve výtvarné výchově během podzimních a zimních
měsíců do různých typů uměleckého řádění. Pro zajímavost
uveďme alespoň dvě zajímavé činnosti žáků šestých tříd. Akce
„Já, mimozemšťan“, kterou jsme uskutečnili s 6. B a v níž měly
děti za úkol vyrobit svému spolužákovi kostým mimozemšťana
s co nejmenším množstvím použitého materiálu, se dětem velmi
vydařila a nebýt nedostatku času, jistě bychom ve svérázných
oblecích vyrazili i do ulic a snažili se náhodně kolemjdoucí diváky
do našeho „mimozemského putování“ vtáhnout, což by nemělo
daleko k oživení výtvarné výchovy formou happeningu nebo
zjednodušené performance.
V jiném slova smyslu „akční“ hodinou byla i pro mne jako
učitelku výtvarné výchovy tvorba adventních věnců, které si žáci
6. A s chutí sami vyrobili a odnesli do svých domovů. Možná je na
místě podivit se, co bylo na takovém tvoření akčního, ale věřte, že
uhlídat třídu, která se prohrabává v pytli s jehličím, lepí tavnými
pistolemi na několika místech třídy s takovou vervou, že málem
polepí i školní lavice, byla pro mne vskutku vzrušujícím
dobrodružstvím. Nicméně zápal žáků do této činnosti předčil
všechna má nejtajnější očekávání a ráda se do něčeho podobného
s dětmi pustím i v příští době adventní.
A. Krejčí

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ŠD
Jako každý rok i letos za námi do školní družiny přišel Mikuláš
s andělem a čertem. Mikuláš ve své knize měl zapsáno, kdo byl
hodný a kdo zlobil. Čert by si rád někoho odnesl do pekla, ale
hodný andílek se u Mikuláše vždy přimluvil a čert nepochodil.
Děti rády Mikuláši zazpívaly a za odměnu od andílka dostaly
bombony a čokoládky. Při loučení nám Mikuláš přislíbil, že za rok
se za námi přijde opět s andílkem a čertem podívat.
Vychovatelky ŠD
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VÝUKA LITERATURY V MUZEU
Mnoho tříd naší školy využilo v prosinci nabídky SČM a navštívily
překrásnou dvojdílnou výstavu kostýmů z českých pohádek
nazvanou Co dokáže jehla s nití a Princezny brokátem, tužkou
a štětcem. Některé třídy z I. stupně ještě před samotnou prohlídkou
výstavy měly příležitost zhlédnout v malém kinosále muzea jednu
z nabízených pohádek. Děti z II. stupně si kromě prohlížení
exponátů také zaznamenávaly pro hodiny literatury jména všech
pohádek a všímaly si i jmen autorů jejich předloh, neboť jednu
pohádku měly samy přečíst a zapsat do svých čtenářských deníčků.
Všichni jsme byli výstavou nadšeni. Kdo ji ještě neviděl, má
příležitost do konce února.

A tak doufejme, že si v tom předvánočním shonu najdeme čas
a zauvažujeme o právě minulém roce, co se povedlo, co bychom
mohli udělat lépe. Jménem svým i jménem svých kolegů vám přeji
vše nejlepší v nastávajícím roce 2010.
MgA. Bohumír Šlégl

V. Zelenková

ZPRÁVY ZE ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU 2009/2010
V letošním roce se již počtvrté schází žákovský parlament tvořený
žáky druhého stupně naší školy. Jsou to: Denisa Emingerová,
Tomáš Bělohlávek, Adéla Slavíčková, Denisa Zahrádková, Marek
Hendrych, Matěj Todd, Petra Drdová, Adéla Kabrhelová, Zuzana
Kovaříková, Nikola Kobrlová, Tereza Náhlovská, Monika
Šťastná, Honza Zídek, Vojta Panenka. Scházíme se v nové
žákovské knihovně v Roztokách v přízemí a těšíme se, až bude
žákovská knihovna dodělána a budeme tam jako vloni opět
promítat filmy.
Co připravujeme na letošní rok? Další vydání časopisu UFOINFO – bylo poprvé k zakoupení na Den otevřených dveří
v prosinci, zprávy na webu školy, sportovní soutěže, ankety,
promítání filmů v nové žákovské knihovně, diskotéky, diskusní
setkání. Vyhodnocení vánoční soutěže o pěkné ceny, zprovoznit
ping-pongový stůl v prvním patře v Roztokách, barely se studenou
vodou k pití na chodbu do školy a do školní jídelny.
D. Moravcová

Vánoce na ZUŠ
Každoroční vánoční shon zasáhl také naši školu. Přípravy na
vánoční koncert probíhaly prakticky hned po skončení festivalu
Roztocký podzim. Celý listopad se v budově ZUŠ rozléhaly tóny
skladeb s vánoční tématikou. A 3. prosince na zámečku vše
vypuklo. Po zažehnutí svíce na adventním věnci troubení lesních
rohů uvedlo hodinu a půl trvající gejzír vánočních písní, koled,
básní a dalších skladeb v podání sólistů (housle, violoncello,
pozoun, zpěv, klavír), komorních sdružení (houslový soubor, duo
tenorových saxofonů, soubor akordeonů, kvartet zobcových fléten,
duo altových fléten, 2 klarinetová tria, kytarový soubor, čtyřruční
klavír) a recitátorky. Vše bylo završeno pásmem vánočních koled
v podání Pěveckého sboru a Komorního orchestru ZUŠ.
Posluchači v Síní Zd. Braunerové zaplněné k prasknutí si s chutí
zazpívali známé vánoční písně a prodchnutí povznesenou
atmosférou se spokojeně rozcházeli do svých domovů.

MATEŘSKÉ CENTRUM
Roztoky u Prahy
POOHLÉDNUTÍ ZA ŠTĚDRÝM PROSINCEM
V ROŽÁLKU:
1.

MIKULÁŠSKÁ

Začátek doby adventní se každoročně nese ve znamení
nejrůznějších mikulášských veselic a setkání. O tom, jak veliké
oblibě se již tradiční mikulášská besídka v Rožálku těší, svědčí
v předstihu beznadějně vyprodané vstupenky. Ta letošní (pardon
loňská) se uskutečnila ve čtvrtek 3. prosince a pro účastníky bylo
opět, kromě malého občerstvení, připraveno mnoho atrakcí
a aktivit. Malí návštěvníci v dílničce zručně vyráběli čertovské
masky, v tělocvičně neúnavně dováděli na žíněnkách a hadí dráze,
hojně využívali zařízení a vybavení rožálkovské herny. Čekání na
známou trojici zpříjemnilo všem nedočkavcům také oblíbené
divadélko Nazdárek se svou Čertovskou pohádkou. Krátce po
setmění pak cinkání zvonku oznámilo příchod Mikuláše a jeho
doprovodu. Děti více či méně statečně zpívaly a recitovaly,

Umělecký život naší školy ale pokračuje dál. Na přelomu roku se
uskuteční několik třídních koncertů, na konci ledna školní kolo
soutěže ZUŠ v oboru komorní hra dechových nástrojů, taneční
oddělení rovněž předvede rodičům a příbuzným své umění.
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případně horlivě slibovaly polepšení. Z mikulášského setkání si
kromě zážitků samozřejmě odnášely i zaslouženou nadílku.
IVANA PÁSZTOROVÁ – maminka účastnice
2.

ZVONEČKOVÁNÍ

Další adventní akcí pro malé děti byla odpolední výtvarná dílna se
svátečním tématem - malování na keramické zvonky. Děti si mohly
vybrat ze dvou druhů jednou vypálených keramických zvonků
a pomocí štětců a glazur nechaly svou fantazii doslova rozehrát. Po
druhém vypálení si svá dílka v Rožálku vyzvedly a s maminkami
navázaly keramická srdíčka, jež zvonky krásně rozezněla. Domů si
pak hrdě odnášely krásnou vzpomínku, originální vánoční dáreček
pro své nejbližší.
VÁCLAVA BROMOVSKÁ – autorka dílny
3.

DRÁTKOVÁNÍ A KORÁLKOVÁNÍ

Prosincovou večerní dílničku pro ženy a dívky jsme věnovali
staročeskému (či spíše staroslovenskému) řemeslu drátování.
V dnešním pojetí se jedná spíše o dekorativní techniku, jak jsme se
dočetly v inspirující knize Vánoční ozdoby z drátků a korálků od
Ivony Šuchmannové. Pro začátek jsme zvolily nejjednodušší
a nejčastěji používaný způsob zhotovení drátěné kostry ozdob za
pomoci tvořítek na cukroví. Kostra se následně omotala technikou
šité krajky, dozdobila korálky a první dílka byla cca za 30 minut
hotova. Efektní vánoční ozdoby lze též snadno vyrobit technikou
smyčkování kolem hřebíčků zatlučených do dřevěné destičky. My
jsme takto vyzkoušeli tvar vánočního stromku a hvězdiček
z osmiček. Naše průvodkyně večerním tvořením Lenka
Pošmourná připravuje již nyní témata novoročních dílen : v lednu
to bude dekorování keramiky technikou color-dekor, v únoru pak
šití domácích mazlíčků z ponožek:). Srdečně zveme všechny
tvořilky – začátečnice i pokročilejší!
4.

Srdečně zveme všechny rodiče na lednový psychologicky
laděný seminář O VÝVOJOVÝCH POTŘEBÁCH DĚTÍ. Na
základní dětské (a lidské) vývojové potřeby se podíváme
z pohledu Pesso-Boyden terapie a vývojové psychologie (co
potřebují děti v jednotlivých obdobích svého růstu, v různém
věku). Seminář proběhne v pondělí 18.1.2010 od 18.30-20hod
v herně. Tématem nás jako obvykle provede MUDr. Zuzana
Lebedová (psychoterapeutka, psychiatrička) a přihlásit se můžete
na tel. 606 444 106 nebo e-mailem zuza.lebedova@volny.cz.
Cena: 140 Kč.
Jak jsem zmínila výše, maminka Lenka Pošmourná připravila pro
všechny tvořivé ženy a dívky – začátečnice i pokročilejší - večerní
ponožkovou dílnu. Nazvali jsme ji „PONOŽKOVÍ MAZLÍČCI“
a budeme šít zvířátka pro radost naši a našich ratolestí. K výrobě
jednoho zvířátka je třeba jednoho páru ponožek, nejlépe
chlupatých či froté. Motivy budou různé – pes, opice, myš... Dílna
proběhne tradičně první čtvrtek v měsíci tj. 4. 2. od 19 hod
v herně a bude stát 50 Kč.
PŘEJEME ŠŤASTNÝ A ZDRAVÝ ROK 2010 !
Lucie Machačová za celý tým Mateřského centra Rožálek
www.rozalek.cz, Tel: 606842157, Email:
centrumrozalek@seznam.cz

REJDĚNÍ S DJ BLÁNČ

S rokem 2009 jsme se v Rožálku rozloučili v sobotu 19. 12.
odpoledne, kdy proběhl závěrečný díl celoročního rejdivého cyklu
nazvaný „Vánoční rejdění s DJ Blánč“. Originální hudebnětvořivé seskupení DJ Blánč A spol. se k naší velké radosti opět
rozrostlo, takže děti měly možnost shlédnout na vlastní oči kytaru,
violoncello, flétny, klávesy a slyšet na vlastní uši písně dobře
známé z pohádek a večerníčků. Po dostatečném vyřádění malých
i velkých účastníků bylo nezbytné zařadit oblíbené tvořivé koutky,
ve kterých naši malí šikulové vyrobili pestrobarevné řetězy na
vánoční stromek a vesele dozdobili krabici, do které jim doufejme
Ježíšek přinesl zasloužený dárek. Rozloučili jsme se za zpěvu
vánočních koled a již nyní se moc těšíme, co pro nás DJ Blánč
A spol. připraví na jaře 2010!
OCHUTNÁVKA NOVOROČNÍCH PROGRAMŮ :
V roce 2010 pokračujeme v programech, které již běží od
podzimu a na většinu z nich není třeba se předem přihlašovat.
Zájemci mohou na kroužky typu Výtvarka, Miminka
a Batolata, Cvičení, Tančení přijít kdykoliv se jim to zrovna
hodí. Vyjímkou jsou Sluníčka, Angličtinka, Vařečka, na které
doporučujeme z kapacitních důvodů ohlásit se předem.
Úterní odpolední „SLUNÍČKA“ od 15-18hod mají ještě volnou
kapacitu, případní zájemci se mohou ozvat. Jedná se
o program pro děti od 3-4 let bez doprovodu rodičů, jehož
smyslem je postupné osamostatňování dětí a jejich včleňování do
kolektivu vrstevníků.
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Nově rozšiřujeme „HRÁTKY S ANGLIČTINOU pro
nejmenší“ a to v úterý od 16-16.40hod. Program je vhodný pro
začátečníky od cca 3-4let, jedna lekce stojí 60-70Kč. Zimní
kurz probíhá od ledna do března 2010 a z kapacitních důvodů
doporučujeme předplatit 10lekcí za cenu 600,-Kč pro členy (700,Kč pro nečleny), pro každého možnost 2 náhrad. Ve čtvrtečním
kurzu pro zkušenější děti od 17.20-18hod jsou 2 volná místa.
Více se dozvíte na našem webu nebo na níže uvedeném
telefonním čísle.

Kolotoč umění života
a tradic
Roztočí web v novém roce v novém
nejen grafickém kabátku
S koncem loňského roku prošly internetové stránky Roztoče přestavbou
a výsledek můžete ohodnotit na stále
stejné adrese www.roztoc.cz , kde naleznete aktuální informace
o všech akcích i kroužcích, které Sdružení Roztoč pořádá.
O Listopadu Tichého jelena
2. ročník festivalu loutek hudby a tance připravil na poslední
listopadovou neděli spoustu zážitků po celý den. Festival
organizovalo Sdružení Roztoč ve spolupráci s divadlem Tichý
Jelen z jehož tvorby byla v programu řada představení (Tři
přadleny, Dobře prodaná nevěsta, Hamlet). Na festivalu dále
účinkovali jak amatérské dětské i dospělé soubory, tak
i profesionálové např. Divadlo Husa na provázku, studenti DAMU
nebo skvělé Divadlo Mimotaurus s loutkovou hrou Ztracené
děcko, kterou festival vyvrcholil.
Děkujeme za finanční podporu městu Roztoky, Středočeskému
kraji a desítce dobrovolníků za pomoc, díky níž se ateliér Roztoče
proměnil v alternativní divadelní sál. Nezbývá než se těšit na příští
ročník.

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
Knižní trh

Vánoční trhy

Reakce jedné z divaček:
Tohle se ani vypovědět nedá, natož o tom psát.
Dramatické umění mě učí milovat!
Povznáší na duchu a léčí tělo - to vše se v Roztoči v listopadové
neděli dělo!
Mladí, staří děti, jídlo, humor a zpěv.
Jedna hvězda za druhou, smíchu až k hýkání a potlesk nebral
konce.
Přišla jsem hladová a odcházela sytá.
Děkuji divadelnímu festivalu Listopad Tichého Jelena.

Živé jesličky

PS: I jiné hvězdné festivaly začínaly v "garáži". Až uzrají
vhodnější prostory, třeba ty v roztočím domu, tak budeme hrát až
do rána a nepůjdeme domů.
L.F.V.
Předvánoční akce Roztoče
Pohoda vánočního času je za námi a tak vám přinášíme alespoň
fotografickou vzpomínku na milá setkání s Vámi.
Adventní koncert na Levém Hradci

Autor fotografií Josef Mirovský
Dílna na výrobu masek
Tradiční předmasopustní dílna ve které si můžete vyrobit svou
vlastní originální masku a s tou se zúčastnit i masopustní slavnosti,
která proběhne v Roztokách v únoru
Konání: 23. 1. ateliér Roztoč, budova školní jídelny, 1. patro
Taneční podvečer kroužku Po špičkách
Taneční kroužek Po špičkách pod vedením Zuzany Smugalové
již několik let tradičně zakončuje pololetí tzv. Tanečním
podvečerem, na kterém se v tanečních choreografiích
prezentují skoro všechny skupiny dětí, které kroužek
navštěvují. Program doplní hosté.
Konání: 28. 1. 17:30 Tělocvična ZŠ Žalov
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Masopust v Roztokách a v Úněticích

Program Masopustu 2010

Masopust, masopust, do kola mě holka pust…

Pátek 12.2.

Masopust opět zaplaví město Roztoky bujarým veselím.
Letos se na masopustní průvod plný pestrých masek, dovádivých
kejklířů a rytmických hudebníků můžete těšit v sobotu
13. února. Ve 13. hodin vše začíná na nádvoří roztockého
zámečku, kde bude k vidění nejen rej nejrůznějších masek, ale
také vystoupení žonglérů, divadelníků a hudebníků a k ochutnávce budou tradiční masopustní laskominy. Ve 14. hodin bude
pak paní starostka předávat masopustní právo Královně
masopustu. Tato tradice znamená povolení neomezeného veselí
v rámci masopustních taškařic. Pak už se průvod vydá napříč
Roztokami, kde budou ještě různá zastavení naplněná
obdivuhodnými kejklířskými představeními. Kolem 17 hodiny
se roztočtí potkají na Holém Vrchu s průvodem z Únětic a bude
zde tradičně popravena jedna z nejvýznamnějších masopustních
masek Klibna. Večer oslavy pokračují tradiční zabíjačkou pro
všechny a zábavou v únětickém Kravíně a Sokolovně, kde budou
hrát k taneční veselici různě laděné kapely.

Od 17.00 Obchůzka po Roztokách v ulici Školní náměstí,
Jungmannova, Kroupka, Nádražní, Tiché údolí

Přijměte tedy naše pozvání a pojďte se společně bavit a zapojit se
do těchto bez nadsázky jedinečných oslav, které jsou svým
uměleckým pojetím řazeny mezi nejlepší Masopusty v Čechách!
Pořádá: Sdružení Roztoč a Kravín Únětice ve spolupráci se
Středočeským muzeem v Roztokách a Spolkem pro obnovu
únětické kultury
Podpořili: Město Roztoky, Středočeský kraj, MŠMT

Napečte koláče, kobližky a přichystejte pohoštění muzice,
protože který dům tato veselá společnost navštíví, tam se jistě
budou celý rok dobře mít.
Sobota 13.2.
Roztoky Zámeček
Od 13.00 Rej maškar, žongléři Mix Trix , Sem-Sem Kapela,
divadlo Kvelb, jitrnice, kobližky, koláče, mandle, čajovna
Ve 14.00 Fanfáry, korunovace Královny Masopustu, předání
masopustního Práva a defilé masek
Ve 14.30 Odchod průvodu směrem ulice Nádražní, Kroupka,
Náměstí 5.Května, Tyršovo nám., Legií, Třešňovka, Holý Vrch,
Únětice
Na cestu hraje Sem-Sem Kapela, divadlo Kvelb, a mnoho dalších
překvapení a zastavení cestou.
Holý Vrch
Okolo 17.00 Setkání s maškarami z Únětic, poprava Klibny, cesta
do Kravína
Únětice
Kravín
Od 17.30 příchod průvodu, zabijačka
Kapely: 20.30 Trombenik,
Sokolovna
Masopustní ples
-

30 Magnum Jazz BigBand

Po velkém úspěchu loňského plesu se můžete letos těšit na jeho
druhý ročník. Na ples je vstup pouze ve společenském
masopustním obleku, předepsaná barva motýlků pro letošní rok
je fialová.
24.00 All stars refjudži band
Vstupné do Sokolovny a Kravína: 150 Kč.
Dopravní spojení:
do Roztok: bus 340, 350 – Vítězné náměstí (metro Dejvická),
vlak Masarykovo nádraží
do Únětic: bus 355 – Vítězné náměstí
Příprava Masopustu
Bez velkého počtu ochotných lidí, kteří se na přípravě Masopustu
dobrovolně podílí, by žádného masopustu nebylo. Proto budeme
rádi, pokud se k nám připojíte, jak váš čas a chuť dovolí. Přesné
termíny budou k nalezení na webových stránkách www.roztoc.cz
či na dveřích ateliéru v Havlíčkově ulici.

26

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
V případě, že byste se mohli nějakého přípravného setkání
zúčastnit, kontaktujte, prosím, koordinátorku Magdalenu
Markovou, tel.: 775 147 713.
Děkujeme.
Půjčování masek:
čtvrtek

11. 2. 17.00 – 20.00 v ateliéru Roztoč, budova školní
jídelny, 1. patro

pátek

20. 2. 14.00 – 16.00 tamtéž

sobota

21. 2. od 11.00 na zámečku v Roztokách, kde masopust
začíná – prostor vedle pokladny zámku

Poděkování ABC ACADEMY
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem z ABC ACADEMY
za jejich skvělou práci s našimi dětmi a za jejich radostné dny
prožité s Vámi.
Vaše vánoční besídka byla pro nás rodiče tou nejkrásnější divadelní
scénou našeho života! Děkujeme.
Rodiče dětí

Hledá se královna Masopustu
Vážené dámy a slečny,využijte jedinečnou a neopakovatelnou
příležitost stát se královnou Masopustu v Roztokách
v roce 2010.
Vážení pánové a chlapci, pro vás se otevírá úžasná
možnost – doporučte některou z roztockých krasavic do role
královny.
Masopust roku 2010 proběhne 12 a 13 února.

Nový rok v Lexiku

Budoucí královna musí splnit následující podmínky.

Zdravím Vás s dalším rokem z Lexiku a přeji vše nejlepší do
Nového roku 2010!

-

Být minimálně 18 let stará.

-

Bydlet v Roztokách nebo nejbližším okolí.

Od Nového roku chystáme opět nové a další kurzy a semináře.
Projděte si termíny a kurzy včas, některé jsou již zaplněny.

-

Být svobodná.

Oblíbené kurzy Respektovat a být respektován

-

Mít vlastního koně. (rozuměj dva ochotné silné hochy,
kteří ponesou masku klibny na které královna v průvodu
pojede)

1. a 2. seminář (5. a 28. ledna 2010, 17:15 – 20:15) Jak
postupovat při oprávněných požadavcích vůči druhým
(dětem i dospělým) je již téměř zaplněn. Při výchově dětí po
nich každodenně něco požadujeme (udržování pořádku,
sebeobsluhu, slušné chování, apod.). Jedna z myšlenek semináře
je, že nezáleží jen na tom, CO žádáme, ale mnohem více, než si
připouštíme, na FORMĚ, jakou to říkáme. V semináři rozebíráme
nejčastěji používané „tradiční“ přístupy (např. vyčítání, hrozby,
pokyny atd.) a společně s účastníky přicházíme na to, proč někdy
nezabírají i jaké další nežádoucí dopady mají. Další dva semináře
následují v příštím měsíci. Semináře jsou akreditovány MŠMT
a po skončení obdrží účastníci certifikát.

Ta, která nalezne odvahu stát se královnou Roztockého masopustu
a projde výběrovým řízením, se může těšit na následující pocty.
-

Pro průvod jí bude dle poslední módy a za přispění
renovovaných salónů ušit honosný háv, který jí bude
leckterá závidět.

-

Na dobu průvodu se královna stane neomezenou vládkyní
nad celým průvodem a všemi maškarami.

-

Během průvodu královně budou vzdávány pocty,
o kterých se starostům a starostkám tohoto města ani
nesní.

-

Bude ji doprovázet ctihodný fraucimor, jenž královně
zajistí veškeré pohodlí a zábavu.

-

Bude spolu se svým koněm váženým hostem večerního
plesu v nedalekých Úněticích.

Budoucí královny hlaste se do 1. 2. 2010 na mail
omarek@volny.cz. Další informace o masopustu naleznete
v řádný čas na www.roztoc.cz.
Za přípravný masopustní výbor
Ondřej Marek

Sobotní kurzy předporodní přípravy
Sobotní kurzy předporodní přípravy určené pro nastávající
maminky i jejich partnery vedené Markétou Drahotovou,
porodní asistentkou z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze Podolí. Kurz sestává ze dvou lekcí ( 9. + 23.1. další v únoru
a březnu)
1. lekce: těhotenství, první doba porodní, porod, úlevové polohy,
role partnera či doprovodu 2. lekce: šestinedělí, kojení, možné
komplikace, péče o dítě
Proměna do krásy
Jarní kurz snižování nadváhy a péče o duševní svěžest
a přirozenou krásu je tříměsíční skupinový kurz snižování
nadváhy, ve kterém se zaměříme na zdravé a přirozené hubnutí pro
ženy, ale také na péči o duševní svěžest a přirozenou krásu. Na
hubnutí jdeme přátelsky, ale systematicky a vytrvale a pro trvalé
účinky. Začínáme 13.1.2010.
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Počítačové kurzy
Počítačové kurzy v Lexiku trvají 16 vyučovacích hodin (8 lekcí po
90 minutách dvakrát týdně, s výjimkou kurzu psaní všemi deseti).
Začínají 18.1. Word a Exel a tvorba webových stránek.
Příprava na přijímací zkoušky na 6-letá a 8-letá gymnázia
Z loňska oblíbený sobotní kurz určený pro žáky 5. a 7.tříd, kteří si
potřebují zopakovat nebo důkladně procvičit látku potřebnou pro
úspěšné složení přijímacích zkoušek na osmiletá nebo šestiletá
gymnázia z češtiny nebo matematiky. Výuka bude zaměřena přímo
na témata u zkoušek obvyklá s použitím příkladů a úloh z minulých
let. Svoje děti můžete přihlásit na jednotlivé lekce (podle rozpisu,
který naleznete na našich webových stránkách) nebo za
výhodných podmínek na celý kurz matematiky/češtiny zároveň.
Nový rozvrh cvičení od ledna 2010
Nové cvičení Zumba Fitness (úterý 18:50-19:50) se již
definitivně zaplňuje! Taktéž některá nová cvičení
s kojenci apod. Podrobné informace najdete na
www.lexik .cz, nebo na telefonu 739 035 000
Jazykové kurzy nově
Nové pololetí se blíží a tak nabízíme nový rozvrh jazykových
kurzů od 1. února. Kurzy je možné také domluvit individuálně pro
jednotlivce či skupiny. Nově máme vyhlášen kurz japonštiny či
konverzace v anglickém jazyce se zkušenými pedagogy - rodilými
mluvčími a mnoho jiných nabídek.
ANGLIČTINA
Začátečníci
Začátečníci
Mírně pokročilí
Mírně pokročilí
Středně pokročilí
Příprava na FCE
Děti 3.-5.tř
Děti 7.-8.tř.
Konverzace
Konverzace
Business English

út/čt
po/st
po/st
út
pá
út
st
út
út
čt
út

9:00-10:30
18:00-19:30
9:00-10:30
18:15-20:45
9:00-11:30
14:00-15:30
14:00-15:00
17:00-18:30
14:45-16:15
19:30-21:00
16:30-18:00

NĚMČINA
Mírně pokročilí
Začátečníci
Mírně pokročilí

čt
čt
čt

9:00-10:30
10:45-12:15
17:30-19:00

ŠPANĚLŠTINA
Děti 6.-9. tř.
čt
Začátečníci
čt

16:15-17:45
19:30-21:00

FRANCOUZŠTINA
Mírně pokročilí
út

18:30-20:00

RUŠTINA
Děti 6.-9.tř.
Mírně pokročilí
Začátečníci

pá
pá
pá

14:00-15:30
15:45-17:15
17:30-19:00

JAPONŠTINA
Začátečníci

čt

15:45-17:15

ČEŠTINA PRO CIZINCE
Začátečníci
čt
18:00-19:30
ŠKOLKA LEXIK
Nabitý program ve školce Lexik sklízí pomalu svoje ovoce. Děti,
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které k nám chodí se pomalu, ale jistě učí základům angličtiny,
kterou mají každé dopoledne, čím častěji docházejí, tím více umí.
Posilují ducha i tělo v tělocvičně i na zahrádce, rozvíjejí
grafomotoriku a vše potřebné pro předškoláky pod vedením
kvalifikovaných pedagogů.
Proběhl první projektový týden, který bude každý měsíc na určité
téma, jak v českém programu, tak i v anglickém. Na závěr
projektového týdne před Vánoci proběhla krásná besídka, kde děti
předvedly svoje nově osvojené dovednosti. Od ledna k nám
zavítají nové děti a tak se na ně i ty „naše“ v novém roce moc
těšíme. Více o programu školky i vzdělávacího centra naleznete na
www.lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.
Úspěšný nový rok Vám přeje za kolektiv Lexiku
Mgr. Lenka Červenková

KULTURA

Podpora spolků bude pokračovat
i v roce 2010
Na prosincovém zastupitelstvu byl vcelku hladce a rychle
schválen rozpočet obce pro rok 2010. Je potěšitelné, že v něm
zastupitelstvo pamatovalo částkou o něco málo vyšší než milion
korun na neziskové organizace města, na sportovní, dětské
a turistické spolky a také na církve.
Malý postřeh směrem ke kolegům zastupitelům. Zatímco šéfová
finančního výboru Jiřina Roškotová v kontrolní zprávě
(pojednává o kontrole hospodaření spolků s dotacemi a shledává
jej bezproblémovým) lakonicky konstatovala, že část peněz
roztocká sdružení vracejí formou nájmů zpět do obecního
rozpočtu a že při vzrůstajícím počtu obyvatel Roztok zůstává už
několik let dotační peníz na stejné úrovni, jiní kolegové holt mají
podporu neziskového sektoru za věc nežádoucí.
Dávno pryč jsou zaplať Prozřetelnost časy jednotného hlasování

všech o všem. Velice respektuji setrvalý postoj kolegů Landy
a Tondrové z ODS, kteří v přidělených prostředcích vidí plýtvání
penězi (viz jejich hlasování), stejně jako kolegyň Moravcové
(DOST) a Jungwirthové (KSČ), které z jistě dobrých a vážných
důvodů nepodpořily prostředky pro spolkovou činnost také.
U paní kolegyně Jungwirthové jen malililililililililnko
povytahuji obočí – její Školní sportovní klub je totiž dlouhodobě
příjemcem drobné dotační částky už asi deset let a všechny
kulturní komise a městské rady, co pamatuji, její činnost v tomto
oddílečku považují za vpravdě přínosnou. Tak to pak jeden
neví….
Výše uvedení se jistě nebudou zlobiti, že jsem je takhle
vyjmenoval – nakládáme s veřejnými prostředky a transparentnost pojištěnou nahráváním a případně jmenovitým hlasováním
jsme si na začátku tohoto volebního období sami rádi musili dát
do vínku.
Spolkový život v Roztokách věrně a pravidelně mapuje Odraz
a není potřeba ho nijak zvláště rekapitulovat.
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Neodpustím si ale pochvalu dvou největších organizací, které
podle mého přispěly i k pohlednější tváři jinak poměrně
zvetšelých Roztok. Sokolové před nedávnem dokončili (dílem
dodavatelsky a dílem svépomocí) hned dvě hřiště ve svém
areálu, které jsou k dispozici roztocké veřejnosti. Po mnoha
letech věc nevídaná a jistě chvályhodná.
Roztoč zase za podpory paní Maršíkové z odboru správy města
rozsvítil Havlíčkovu ulici novou fasádou svého spolkového
domku – po letech se na pidistavbičku, původně zařízení
staveniště, dá zase dívat bez odporu.
Na závěr přidám už jen technickou poznámku, že výši částky,
kterou ten který spolek na své aktivity získal, si budou občané
moci přečíst v lednu na městském webu v sekci věnované
neziskovému sektoru.
Tomáš Novotný

Zahájení jarní sezóny
Také v roce 2010 pro Vás sdružení Roztoky – město pro život
chystá bohatou nabídku kulturních programů. Jarní sezónu
zahájíme v neděli 14. února, od 15 hodin pro děti pohádkou
s písničkami O chytré princezně (na motivy pohádky Boženy
Němcové), v 19.30 pak začíná koncert vynikající skupiny
Asonance, která do Roztok zavítá po více než dvou letech.
Vstupenky na obě představení jsou již v prodeji v recepci hotelu
Academic a ve stříbrnictví na Tyršově náměstí, rezervace na
tel. 606 893 292.
Další program:
27. 2.

maškarní ples (v jednání)

21.3.

Jak se mlčí nahlas – dětské představení s prvky
pantomimy
S tvojí dcerou ne – komedie Antonína Procházky
s P. Nárožným v hl. roli

Ať žije růže – v Caffe 3 baru
Někdy před rokem jsem se s panem Václavem Pavlíkem bavil
o možnosti dát dohromady pořad z poezie a písní, věnovaných
jaru a lásce. Tento námět mi připomněl verše, které se na
nejsvětější lidský cit dívají jaksi z druhé strany, totiž sbírku
francouzské galantní poezie, kterou před čtyřiceti lety vydal
ve vlastních skvělých překladech Radovan Krátký. Jsou to
básničky, které se o lásce nevyjadřují ani s nadšeným
holdováním, ani s uslzenou sentimentalitou, nýbrž s jakýmsi
bodrým, až bujarým cynismem. Život chudých lidí je těžký, jak
říká ve svém skvělém eseji o písních lidu pražského Karel
Čapek, a není vždy možné pro lásku umírat, někdy je třeba také
rezignovat. A tak budeme přednášet verše jako:
Člověk laská,
ale brzy
ho to mrzí.
To je láska.

11.4.

Jarní maškarní rej pro děti

16.5.

Nebojte se strašidel – představení pro děti (Jů a Hele)
Gordický uzel – hudební komedie na motivy
Osvobozeného divadla, hudba Ferdinand Havlík

Těšíme se na Vás
Vlaďka a Jaroslav Drdovi

Ohlédnutí za Rybovkou v Roztokách
V předvánočním čase vonícím vanilkou a skořicí se roztocké
veřejnosti nabídl bonbonek z nejtradičnějších: Česká mše
vánoční Jana Jakuba Ryby, nebo-li prostě Rybovka.
Když se v létě zamýšlelo vedení sboru Rosa nad jeho zimním
programem, padl návrh na provedení tohoto opusu. Pro komorní
sbor vystupující zpravidla a capella je to nejen značné sousto po
stránce pěvecké a organizační, ale zároveň i výzva ke změření sil
s touto národní klasikou. Kromě precizního nazkoušení
sborových partů bylo nutné zajistit orchestr a sólisty, především
pak místo pro její vlastní provedení. Jako velmi šťastné se

Nebo:
Paříž má předsunuté pevnosti,
jež střeží její opevněný pás.
Vy, paní, máte zase pás
k ochraně předsunutých pevností.
Do první půlky pořadu pak hodláme použít výňatky z tuze krásné
pohádky o králi Gambrinovi od Charlese Deulina v překladu
Jana Vladislava. I tady jde o lásku. Ti dva sliční mladí lidé se
nedostanou, a přece pohádka končí šťastně a vesele. Dozví se to
každý, kdo si nás přijde poslechnout.
A to vše máme v úmyslu proložit francouzskými lidovými
písněmi. V své naprosté většině pojednávají o nejkrásnějším citu
mezi příslušníky obou polovin lidstva. Některé z nich jsou stejně
nezbedné a rozverné jako ony veršíky, jiné spíše vážné. Nechtělo
se nám celý večer držet stále na stejné notě.
Milan Dvořák

30

Zkouška před vystoupením

KULTURA
ukázalo oslovit Tělovýchovnou jednotu Sokol, která se ujala
spolupořadatelské role a po čase opět poskytla roztockou
Sokolovnu pro jinou akci než z oblasti kultury těla. A dlužno
podotknout, že si dala na nedělním podvečeru 20. prosince
záležet a půvabnou vánoční výzdobou včetně příjemné
pořadatelské služby ji změnila téměř v koncertní sál.

neobvyklé, oblíbené teraristické a chovatelské živočichy –
zkrátka vetřelce, o nichž ani mnohdy nevíte, že vetřelci jsou.
Málokdo však ví, že někteří vetřelci jsou u nás i vítaní, jako např.
kapr, bez kterého si skoro nedovedeme představit vánoční
svátky.

Pro vlastní provedení mše se spojily dva neprofesionální
ansámbly, s nimiž teprve nedlouho pracuje mladý dirigent Lukáš
Kovařík, a to Symfonický orchestr ČVUT a Komorní smíšený
pěvecký sbor Rosa (s výpomocí několika členů sboru ČVUT).
V sólových partech vystoupili opět velmi mladí zpěváci –
studenti HAMU Alena Kellerová (soprán), Anita Jírovská (alt),
Václav Barth (tenor) a Petr Svoboda (bas), kteří odvedli s chutí
a přehledem solidní výkony a o nichž pravděpodobně
v budoucnu ještě uslyšíme. Roztocké Rybovce předcházelo její
uvedení v překvapivě (vzhledem ke konkurenčnímu pražskému
prostředí) zaplněné Betlémské kapli.
Takže kdo v Roztokách zaváhal, může jenom litovat: v pomalých
pasážích žádný uplouhaný sentiment, ale duchovně lyrické
pojetí, naopak v rychlých částech to orchestru a sboru šlapalo
v radostném allegru, které vrcholilo mohutným „šluschórem“,
přesně v duchu textu s radostí, s plesáním, s veselostí. Upřímně
řečeno, v Sokolovně to burácelo amatérským muzicírováním
v tom nejlepším slova smyslu, až se téměř třásla v základech, jak
se to ostatně na malém městě o Vánocích sluší a patří.
Nelze než poděkovat pořadatelům a všem aktérům tohoto
vystoupení, v neposlední řadě městu Roztoky za finanční
podporu, a těšit se na příští hudební zážitky.
Ivana Kubečková

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
vás zve na výstavu:

Výstava je připravena s použitím publikace: Mlíkovský
J. & Stýblo P., eds., 2006: Nepůvodní druhy fauny a flóry České
republiky. Praha: ČSOP, 496 pp.

„Vetřelci
– nepůvodní druhy fauny ČR“

Jasoň František Boháč (autor částí ryby, obojživelníci, plazi,
ptáci, savci), Vladimír Novák (autor části bezobratlí)

Malá výstavní síň
22. 1. 2010 – 21. 3. 2010
Vetřelci – podivná, nadpozemská monstra vylézající při invazi
mimozemských civilizací z bizarních vesmírných lodí,
směřující ke zničení, porobě nebo válce se Zemí a jejími
obyvateli, tak jak je vídáme ve scifi filmech nebo o nich čteme
v knihách líčících osudy Země a Vesmíru v blízké či daleké
budoucnosti. Nic takového na výstavě neuvidíte. Ale přesto vás
jistojistě zaujmou vetřelci z živočišné říše, které by nebylo
možné u nás v minulosti spatřit. Představíme vám druhy malé
i velké, obratlovce i bezobratlé, organismy samovolně se šířící,
přicházející z blízkého sousedství nebo ze vzdálených
kontinentů, druhy migrující nebo dovážené se zásobami
a zbožím, živočichy zdomácnělé a nalézané v naší přírodě,
přežívající v závislosti na činnosti člověka, ale i záměrně k nám
dovezené, druhy chované v zemědělství či myslivectví, dříve

Autorské komentované prohlídky výstavy pro veřejnost:
v neděli 24. 1., 21. 2. a 21. 3. 2010 vždy v 10.00, 12.00, 14.00
a 16.00.
Autorské komentované prohlídky výstavy pro školy: 16. 2.,
17. 2., 23. 2. a 24. 2. 2010 vždy v 9.00, 10.15 a 11.30 (školy se
přihlašují předem telefonicky: 233029042, nebo e-mailem:
propagace@muzeum-roztoky.cz).

Originální adventní blues/jazzpop
Všem, kteří v pátek 11. prosince navštívili v podvečer roztocký
Caffe 3 bar, se naskytl jedinečný zážitek slyšet živě vynikající
klavíristku a varhanici Danielu Valtovou, která reprízou svého
úspěšného programu uvedla v život vlastní autorskou tvorbu
z debutového alba „Meeting Point“, jež právě dokončuje.
Koncert byl jedinečný především proto, že se zde jeho hlavní
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protagonistka představila vlastní kompoziční tvorbou, přičemž
jinak je ve svém profesním zaměření známá interpretací
klasických aritifciálních děl a to především jako vedoucí sekce
klávesových nástrojů Symfonického orchestru hlavního města
Prahy FOK.

V Roztokách se bruslilo.
I když počasí na sklonku roku 2009 bylo jen na pár dní pod bodem
mrazu, podařilo se na stadionu Sokola Roztoky připravit ledovou
plochu na bruslení. Bohužel v provozu kluziště bylo jen pár dní, ale
i tak zájem o bruslení byl. Na to že nebyl čas provést propagaci, na
stadion děti i rodiče se chodili v průběhu přípravy ledu ptát.
20. 12. 2009 bylo kluziště pro veřejnost otevřeno. Poděkování chci
vyjádřit těm, kteří se na kropení a shrabování sněhu podíleli a to
členům oddílu nohejbalu a odbíjené: Františkovi Hrubému, Petru
Morávkovi, Richardovi Trtkovi a Jindřichu Medkovi.
B. Ščučka

Pečlivě vybraný program, jistý, ale přesto přirozeně citlivý
projev Daniely Valtové nenechal nikoho z přítomných na
pochybách nejen o kvalitě její vlastní tvorby, ale především
o jejím pěveckém výrazu, který nenásilně kombinuje stylové
žánrové prvky s přirozeným půvabem podmanivě lehkého
ženského hlasu.
Adventní koncert Daniely Valtové byl zároveň průřezem její
dosavadní tvorby od romanticky něžné „Back to the Sky“
s inspirativním textem Jana Valty, přes upřímnou „Lullaby“,
„Every Day“, srdceryvnou „Street Girl´s Confession“ až po
rekapitulující a vzpomínkové „River Cunene“, „Hamburg Citi“
a mnoho dalších.
Celý úspěšný koncert, který byl mimořádně završen velmi
originálním pojetím rozličných evropských koled, doprovodili
jako hosté kontrabasista Jaromír Honzák (J. H. Quartet, Face of
the Bass, bratři Ebenové, Iva Bittová) a Josef Štěpánek (Petr
Hapka, Michal Horáček, Ivan Hlas, Triny, Katka Šarközi apod.).
Nám posluchačům tak nezbývá, než si s originálním zážitkem
odnést i přání, abychom mohli další koncert Daniely Valtové
prožít co nejdříve a to nejen proto, že tato výjimečná skladatelka
a interpretka je jako roztocká občanka taky tak trochu sousedkou
nás všech.
Teodor Abernay
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SOUKROMÁ INZERCE
--------------

Společenská kronika
Poděkování paní starostce a MÚ k životnímu jubileu, výročí
sňatku, atd. zaslali: Blažena Benáková, Zdenka Čiháková,
Ladislav Hrouda, Helena Jeřábková, Marie Kozobudová,
Jaroslava Kubicová, Květoslava Ličková, Kamil Patera, Soňa
Procházková, Stanislava Rychtecká, Vratislav Štifter, Eva Suchá a
Jiří Švec.

Ráda bych poděkovala paní Vlaďce Drdové a cukrárně Růžový
slon za uspořádání výstavy "Pohádkové obrázky z plakátů". Sama
bych asi nenašla odvahu...
Děkuji Václava Bromovská

Soukromá inzerce
Francouzský buldoček – štěňátko, barva žíhaná s bílou
náprsenkou. Pravidelná veterinární péče a odchov v rodinném
prostředí. Tel.: 777 219 910.
-------------Hledám k pronájmu pro uskladnění nábytku místnost nebo
garáž. Od února. Děkuji za nabídku na tel.: 603 235 950.
-------------Hledám k pronájmu garáž nebo garážové stání v Roztokách
od března 2010. Tel.: 724 590 160.
-------------Koupím byt v Roztokách 3+kk (3+1) o velkosti cca 70-90 m2.
Tel.: 724 723 280.

Prodám 4 ks zimních pneu, včetně disku, najeto 300 km
/v záruce. Zn: BARUM Polaris, rozměr 145/7O R 13.
Tel.: 233 910 033, 602 878 084.
-------------Prodám nepoužitý multifunkční kuchyňský robot zn. KRUPS
(francouzský výrobek), velmi pěkný, s digitálním panelem.
Pořizovací cena: 12.000,- Kč. Prodám za 10.000,- Kč. Při
rychlém jednání možná i větší sleva. Tel.: 220 911 762,
mob.: 732 261 958.
-------------Prodám rod. dům v obci Houstoň, Praha – západ o velikosti 4+1
s menším pozemkem po rekonstrukci, ihned k nastěhování.
Tel.: 736 674 553.
-------------Prodám rodinný dům na Praze – západ v Hostivicích 4+1
s pozemkem 715 m2. Tel.: 603 705 944.
-------------Prodám byt 2+kk v žádané lokalitě Teplice Šanov 2. Nová kuch.
linka, vest. skříň, plastová okna, plně zařízen. 450.000,- Kč.
Tel.: 737 645 955.
-------------Prodám točité schodiště – masívní ocelová konstrukce opatřená
antikorozním nátěrem. Výborný stav, perfektní řemeslné
zpracování, průměr 132 cm, výška 310 cm. Tel.: 777 282 720.
--------------

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

Pronájem 2 kancelářských místností s příslušenstvím

Koupím rodinný dům, chatu atd. v jakémkoli stavu
v Roztokách, nebo Žalově. Popřípadě stavební parcelu pro jeho
stavbu. Prosím RK nevolat ! Tel.: 603 108 227.

v Roztokách u Prahy, ulice Jungmannova, celkem 60 m2,
vhodné pro klidný kancelářský provoz. Nájem 7.000,- Kč
měsíčně + poplatky. Volné ihned.
Tel.: 736 434 065, 737 712 684.

-------------Mladý pár hledá pronájem bytu 2+1 se zařízenou kuchyní,
zbytek bytu raději nezařízený (plovoucí podlahy či parkety).
Máme 9-ti měsíční fenku malého vzrůstu.
Kontakt: 776 815 745, vbryjova@yahoo.com
--------------

-------------Pronájem bytu 2+kk, 60 m2 v Roztokách u Prahy, ulice
Jungmannova. Byt se samostatnými měřidly je vybaven
kuchyňskou linkou se sporákem, nachází se v klidném domě novostavbě se čtyřmi bytovými jednotkami, příslušenstvím je
prostorný sklep, možnost užívání společné zahrady. Nájem
včetně poplatků 12.000,- Kč měsíčně. Volné ihned.
Tel.: 736 434 065, 737 712 684.

Nabízím k pronájmu byt 2+1, 1. kat. ve finském domku
v Roztokách. Byt je v 1.n.p. se zvl. vchodem, kompletně zařízen
+ BTv -digi, pračka, lednice s mrazákem, orientován na
jihozápad. Možnost parkování v uzavřené zahradě.
Cena: 9.000,- Kč + poplatky za energie.
Mobil: 737 405 533, popř. 732 526 363.

Pronajmu byt 3+1, 75 m2 v Praze 4 ulici Ženíškova za 15.000,Kč včetně poplatků. Tel.: 602 150 292.

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

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

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.

Za odvoz daruji lyžařské boty Botas č. 5, Dachstein (Botas) č. 6,
vázání Marker M16 a komplet pánských lyží Olin (délka 170)
vč. vázání Marker, hůlek a lyžařských bot Munari č. 8,5. Vše
použité, ale v dobrém stavu. Tel.: 602 828 333.

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