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ÚVODEM

Vážení spoluobčané,
Předně mi dovolte, abych Vám poblahopřál hodně zdraví, 
úspěchů a radosti do nového roku 2011. Totéž přeji i naše-
mu krásnému městu. Roztoky budou zdravé nejen pokud 
v něm budou žít zdraví lidé, ale především tehdy, bude-
me-li s našimi společnými prostředky města zodpovědně 
a transparentně hospodařit. Roztoky budou úspěšné, jest-
liže se nám podaří k lepšímu změnit jejich vzhled (silnice, 
chodníky apod.), jestliže se nám podaří zahájit to, co se 
dlouho nedařilo (např. dostavba základní školy) a jestliže 
na to dokážeme získat prostředky z nejrůznějších dotací či 
fondů. Pak bude naše město radostné. V příštím roce pro 
tento cíl uděláme s kolegy maximum.
Od minulého vydání Odrazu jsme výrazně pokročili s ře-
šením problému nedostatečné kapacity mateřských škol. 
Rada města již schválila záměr postavit další kontejnerovou 
školku a určila, že tato školka bude stát vedle té současné 
v Havlíčkově ulici. Náklady na úpravu plochy a samotnou 
stavbu mateřské školy budou zahrnuty v novém rozpočtu. 
Práce budou zahájeny tak rychle, jak jen to půjde. Jsem 
si jistý, že nová školka bude dětem sloužit již od začátku 
příštího školního roku.
Stejně intenzivně se věnujeme i problému dostavby zá-
kladní školy. Bohužel i upravená rádoby úsporná varian-
ta projektu této dostavby, kterou zadalo minulé vedení, je  
v současné ekonomické situaci spíše z říše snů. Považuji za 
víc než smutné, že naše město do dnešních dnů za projekty 
dostavby základní školy vynaložilo více než 7 milionů Kč, 
ale prozatím se zhola nic nepostavilo. Jen za část těchto pe-
něz jsme již nyní mohli mít alespoň dvě nové třídy v půd-
ních prostorách školy. Sestavili jsme tým odborníků, kteří 
nám pomohou najít řešení této situace. Věřím, že se nám 
již brzy podaří najít schůdnou variantu, která zabezpečí, 
abychom měli dostatek míst pro roztocké děti.
V těchto dnech vrcholí příprava rozpočtu města na rok 
2011. Poslední zastupitelstvo prozatím schválilo rozpočto-
vé provizorium. Bohužel okolnosti s vedením městského 
účetnictví nám nedovolily rozpočet sestavit dříve. Jsem 
rád, že od 1. prosince loňského roku již plně funguje zno-
vuobnovený finanční odbor, který agendu účetnictví ihned
začal od soukromé firmy přebírat. Nebylo a není to jed-
noduché, a proto všem, kteří se na tom podíleli, srdečně 
děkuji. Jsem si jistý, že i díky tomu, že zde už bude účetnic-
tví vedeno standardně finančním odborem, k takovýmto
problémům nedojde. Rozpočet na rok 2011 bychom měli 
schválit z kraje února.
Rada města na svém posledním zasedání mj. schválila  
i koncepci transparentnosti a otevřenosti úřadu. Jedná se 
několik kroků, které povedou k tomu, aby byl úřad sku-
tečně službou pro veřejnost, a k tomu, aby se s prostředky 
města nakládalo maximálně odpovědně a průhledně. Od 
nového roku jsme také zpřehlednili a prodloužili úřední 
hodiny. Podrobnosti naleznete na dalších stránkách.
Na začátku prosince jsem společně s místostarostou Stani-
slavem Boloňským přebral z rukou paní předsedkyně Po-
slanecké sněmovny P ČR Miroslavy Němcové nový znak  
a vlajku našeho města. Podrobnosti se také dozvíte v tomto 
čísle Odrazu. Ještě jednou mi dovolte, abych Vám popřál 
jen to nejlepší v nastávajícím roce 2011.

Jan Jakob, starosta města Roztoky
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Roztoky mají nový znak  
a vlajku

Koncem roku 2009 město Roztoky za-
dalo renomovanému heraldikovi p. Sta-
-nislavu Kasíkovi z Heraldické kancelá-
ře Dauphin vytvoření návrhu městské 
vlajky. Vlajka města měla vycházet z po-
-doby jeho znaku. Po dohledání všech 
dostupných, dosud používaných podob 
znaku od vzniku města Roztoky roku 
1968 a dostupných materiálů k výkladu 
našeho znaku heraldik potvrdil, že znak 
Roztok nebyl nikdy správně konstituo-
ván. Proto pan Kasík městu kromě ná-
vrhů vlajky města doporučil i definitivní
podobu a popis zaužívaného znaku tak, 
aby byl z heraldického pohledu v pořád-
ku. Oponenturu k návrhům přidal další 
renomovaný heraldik p. Karel Chobot.
Zastupitelstvo města schválilo nové 
symboly města dne 5. května 2010. Pod-
výbor pro heraldiku a vexilologii dopo-
ručil našemu městu symboly udělit dne 
20. října 2010. Předsedkyně Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR paní Mirosla-
va Němcová městu Roztoky požadované 
symboly udělila dne 9. listopadu 2010. 
Dne 6. prosince 2010 pan starosta Jan 
Jakob převzal udělené symboly při slav-
nostním aktu v Poslanecké sněmovně.
Popis podoby znaku města:
Ve stříbrno-červeně polceném štítě 
vpravo černá plamenná orlice se zlatou 
zbrojí a zlatým dvoudílným, jetelovitě 
zakončeným perizoniem, vlevo stříbr-
ný pětilistý květ se zlatým semeníkem 
(resp. ve stříbrno-červeně polceném 
štítě vpravo přemyslovská orlice, vlevo 
stříbrný pětilistý květ se zlatým seme-
níkem).

Popis podoby vlajky města:
List tvoří bílo-červeně čtvrcený žer-
ďový pruh široký polovinu délky listu  
a dva vodorovné pruhy, bílý a červený. 
V horním bílém žerďovém poli černá 
plamenná orlice se zlatou zbrojí a zla-
tým dvoudílným, jetelovitě zakončeným 
perizoniem, v horním červeném poli 
stříbrný pětilistý květ se zlatým seme-
níkem.
Horní dvě pole v žerďové polovině listu 
opakují podobu znaku, ostatní jsou od-
vozeny od základní barevnosti štítu. 
Přemyslovská orlice ve znaku města 
symbolizuje přemyslovské hradiště Levý 
Hradec s prvním křesťanským kostelem 
v Čechách. Květ, původně popisovaný 
jako květ třešňový, symbolizuje někdejší 
roztocké třešňové aleje.

Monika Hojsáková
Kancelář starosty,

samostatný odborný referent

Prosincové zastupitelstvo, 

v pořadí již třinácté během roku 2010, 
ale druhé v novém volebním období, se 
sešlo ke svému jednání 8. prosince.
Na rozdíl od předchozího, víceméně 
procedurálního ustavujícího zasedání 
šlo již zcela o jednání pracovní.
Důležitým bodem bylo plnění roz-
počtu a rozpočtové změny. Zatímco 
projednání zprávy o čerpání rozpočtu 
bylo odloženo (až po posouzení ve fi-
nančním výboru), rozpočtové změny 
byly konsenzuálně přijaty. Na návrh 
rady posílilo ZM mzdy pracovníků ZŠ  
o 180 tis., a to jako kompenzaci zkráce-
ní školního rozpočtu o 259 tis. Kč, které 
provedl krajský úřad k 15. 10. 2010. Již 
před tímto snížením byly nenárokové 
složky mezd roztockých učitelů na vel-
mi nízké úrovni – naprosto nesrovnatel-
né s Prahou. Tento stav vytváří v pražské 
aglomeraci značnou nerovnováhu na 
trhu pracovních sil ve školství. Ořezá-
ní rozpočtu tedy nejenže bere učitelům 
motivaci, ale i vážně ohrožuje stabilitu 
pedagogického sboru, neboť dojíždět do 
Prahy je velmi snadné... Chceme-li tedy 
udržet úroveň vzdělávání na naší ZŠ, 
bylo žádoucí tento výpadek mzdových 
prostředků kompenzovat z rozpočtu 
města, i když tím obec na sebe přebírá 
zákonnou povinnost státu. 
Drobné úpravy (přesuny) byly provede-
ny i v rámci paragrafu „dobrovolná po-
žární ochrana“.
ZM pak také schválilo vyhlášení roz-
počtového provizoria na rok 2011 do 
doby schválení řádného rozpočtu. Jde  
o běžný postup, protože přijmout roz-
počet před uzavřením roku předchozí-
ho je tak trochu věštěním z křišťálové 
koule a předznamenalo by následnou 
strukturální rozpočtovou změnu podle 
skutečného stavu městských financí.
Město přijalo finanční dar od Letiště
Praha v rámci programu Dobré sou-
sedství v celkové výši 378 tis. Kč. Letiš-
tě podpořilo nákup parkových laviček, 
herních prvků na školní zahradu i akti-
vity sdružení Roztoč a Mateřského cent-
ra Rožálek (o výběru projektů rozhodu-
je Dozorčí rada Letiště Praha, a. s.).
Rozhodnutím zásadního významu bylo 
přijetí dotace z operačního programu 
Životní prostředí na vybudování no-
vého sběrného dvora. Třídění odpadů 
je dlouhodobou prioritou našeho měs-
ta a je žádoucí v této praxi pokračovat. 
Současný sběrný dvůr je umístěním (na 
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cizím pozemku) i technologicky vel-
mi nevyhovující (funguje na výjimku). 
Nový sběrný dvůr, na který jsme získali 
dotaci ve výši téměř 6 mil. Kč předpo-
kládaných a uznatelných nákladů, bude 
vybudován na sousedním obecním po-
zemku, který je k tomu účelu vymezen 
i územním plánem města. Doufejme, že 
tím končí šestiletá úporná debata ZM 
na toto téma. Je to opravdu „za minutu 
dvanáct“, neboť podpora státu se v příš-
tích letech přeorientuje z třídění odpadů 
na jejich likvidaci spalováním.
ZM přijalo též dotaci SFŽP na zatep-
lení budovy školní jídelny a družiny  
v Roztokách ve výši necelých 115 tis. Kč. 
Důležitým bodem jednání bylo i schvá-
lení ceny vodného a stočného na rok 
2011 podle kalkulace předložené Se-
veročeskými vodovody a kanalizacemi 
(dříve Hydria). Vzhledem k předpoklá-
danému zvýšení cen elektřiny a vyšší 
ceně nakupované vody je navýšení ceny 
pro spotřebitele minimální, tj. o necelá 
3 %. V roce 2011 budeme platit vodné  
a stočné 62,48 Kč za 1 m3. Cena není 
nízká, ale řada okolních měst (a provo-
zovatelů) má cenu ještě vyšší (až 74,25 
Kč/m3). Pitná voda je zřejmě komo-
ditou, jejíž cena po roce 1989 nejvýše 
narostla, a to až na 100násobek ceny  
v osmdesátých letech.
S odpadními vodami souvisí i dohoda  
s okolními obcemi, která upravuje vy-
puštění a likvidaci těchto vod na měst-
skou ČOV. Platnost této dohody byla 
ZM prodloužena o jeden rok. Čekají 
nás však zřejmě obtížná jednání s těmi-
to obcemi, neboť mají velmi ambiciózní 
rozvojové plány, které by mohly časem 
ohrožovat kapacitu naší ČOV. Bude pro-
to třeba se dohodnout na vzájemně při-
jatelném řešení.
ZM také přijalo novelizovanou obecně 
závaznou vyhlášku o systému shro-
mažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů. Její plné znění naleznete 
na webových stránkách města.
ZM schválilo odkoupení některých  
pozemků pod komunikacemi od sou-
kromých vlastníků za jednotnou cenu 
200 Kč/m2. 
ZM také na druhý pokus schválilo 
smlouvu o smlouvě budoucí se spol. 
TALORA, která bude řešit zřízení věc-
ného břemene umístění retenční nádrže 
pro akumulaci dešťových vod na pozem-
ku města ve vodoteči Žalovského poto-
ka (na kraji Panenské II). Vybudování 

tohoto poldru je nutné nejen s ohledem 
na novou výstavbu na Panenské, ale  
i s ohledem na odvodnění oblasti Du-
bečnice. Nádrž bude vybudována na 
náklady investora výstavby a bude jím  
i spravována a udržována.
ZM pak učinilo krok povinný ze záko-
na a zvolilo členy finančního a kont-
rolního výboru, včetně jejich předse-
dů. Předsedou finančního výboru byl
zvolen pan Bohdan Hejduk, předsedou 
kontrolního výboru pan Jaroslav Drda, 
který tuto funkci vykonával již v minu-
lém volebním období.
ZM jmenovalo oddávajícími (kro-
mě pana starosty a místostarostů) také  
T. Novotného, M. Šlancarovou, T. Pa-
řízka, R. Jandíka, V. Caltu, L. Kantora, 
J. Drdu a R. Turoně. Ostatní zastupitelé 
tuto poctu odmítli.
ZM odmítlo předloženou malou novelu 
statusu časopisu Odraz a požaduje, aby 
do příštího ZM byla předložena kom-
plexní novela, která bude reflektovat
současný stav.
Na závěr ZM schválilo termíny svých 
jednání v prvním čtvrtletí roku 2011, 
a to na 19. ledna, 9. února a 2. března 
2011.

Stanislav Boloňský

O čem jednala městská rada

Rada města se v období listopadu a pro-
since 2010 sešla třikrát. Uvedu alespoň 
nejdůležitější věci, jimiž se zabývala.
Na svém prvním jednání 15. 11. 2010 
stanovila počet členů jednotlivých od-
borných komisí, a to na devět. Tento 
počet umožňuje ještě dostatečnou pruž-
nost jednání těchto poradních orgánů 
a současně umožňuje zastoupení všech 
volebních subjektů zastoupených v ZM. 
Personální obsazení pak bylo následně 
schváleno podle matematického klíče, 
reflektujícího procentuální výsledky
jednotlivých stran ve volbách. RM uči-
nila také důležité rozhodnutí ve věci do-
stavby základní školy, když ustavila od-
bornou pracovní komisi pro celkovou 
analýzu projektu školy, který byl dokon-
čen a předán městu ateliérem Chalupa 
architekti počátkem prosince a za který 
město zaplatilo více než 7 mil. Kč. Čle-
ny komise jsou architekti, odborníci ze 
stavební praxe, právník a ekonom. Or-
ganizačním zajištěním byl pověřen mís-
tostarosta St. Boloňský. Rada přihlédla 

k tomu, aby složení skupiny bylo ryze 
odborné, a nikoliv politické. RM bude 
skutečně potřebovat odbornou radu, 
jak v této věci dále postupovat, aby se 
velkolepá vize dostavby ZŠ proměnila 
alespoň částečně v reálný skutek. 30. lis-
-topadu přijali pozvání na jednání RM 
autoři projektu a v naprosto věcné deba-
tě odpověděli na otázky radních, z nichž 
některé byly opravdu „na tělo“. Setkání 
nejen přispělo k uvolnění dosti napjaté 
atmosféry ve vzájemných vztazích, ale 
bylo i příslibem další možné spolupráce 
při realizaci projektu.
RM se též zabývala otázkou částečného 
dorovnání mezd pracovníků ZŠ z roz-
počtu města, které byly opatřením vlády 
(a KÚSK) k 15. 10. zkráceny.
Rada se též zabývala otázkou nedosta-
tečné kapacity mateřských škol v Roz-
tokách. Uložila starostovi J. Jakobovi 
a místostarostovi St. Boloňskému vy-
pracovat analýzu možných řešení. Na 
prosincových jednáních pak posoudila 
finanční náklady jednotlivých variant 
a doporučila rozšířit kapacitu MŠ insta-
lací další (event. dalších) kontejnerové 
školky, která se přes drobné problémy 
osvědčila, a doporučila umístění tohoto 
nového objektu v areálu MŠ v Havlíč-
kově ulici na místě dnešního parkoviš-
tě. Tato varianta je finančně přijatelná
a přímo ideální z hlediska napojení na 
inženýrské sítě i na vlastní provoz škol-
ky. Zbývá ještě rozhodnutí ZM uvolnit 
na tento záměr peníze z rozpočtu, a to 
na zakoupení či pronájem těchto kon-
tejnerových modulů. O vývoji této věci 
budeme veřejnost průběžně informovat. 
Předpokládáme, že nový pavilon školky 
by bylo možné otevřít k začátku školní-
ho roku 2011/2012.
RM rozhodla též na návrh místostarosty 
R. Šefra o provedení finančního auditu
města (resp. znaleckého posudku vede-
ní účetnictví), neboť jeho hospodaření 
spravované soukromou firmou vykazu-
je znaky značného chaosu. K 1. 12. 2010 
též na základě výsledku výběrového ří-
zení jmenovala novou vedoucí finanč-
ního odboru MÚ, a to Ditu Walterovou, 
dosavadní pracovnici odboru správy  
a rozvoje města. Paní tajemnice A. Mez-
ková předložila návrh zprávy o přijatých 
opatřeních k nápravě nedostatků zjiště-
ných při přezkumu hospodaření města 
za rok 2010 kontrolními pracovníky KÚ 
SK. 
Rada též rozhodla o změně zajištění 
služeb ICT pro město a schválila vypsá-
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ní výběrového řízení. Současný způsob 
fungování tohoto servisu základní důle-
žitosti je nepružný a velmi nákladný.
Pan starosta předložil RM návrh kon-
cepce transparentnosti a otevřenosti 
MÚ. Jde v ní zejména o transparentnost 
rozhodování volených orgánů, otevřené 
fungování MÚ vůči občanům, transpa-
rentní hospodaření, informační poli-
tiku a veřejné zakázky. Materiál prošel  
v radě obšírnou diskusí a 15. prosince 
byl i schválen. Prvním plodem tohoto 
záměru je změna úředních hodin MÚ 
pro veřejnost, které se prodlužují v pon-
dělí a ve středu do 18 hodin.
Rada též vzala na vědomí, že se uvolnily 
3 obecní byty (v Nádražní ulici č. p. 21, 
Tichém údolí č. p. 125 a Jungmannově 
ul. č. p. 286) a rozhodla ponechat dva 
z nich jako byty sociální. Následně pak 
byla učiněna veřejná výzva k podání na-
bídek na obsazení těchto bytů. K tomu 
je třeba dodat, že naše město má po pri-
vatizaci bytového fondu jen velmi malé 
množství sociálních bytů, které může 
poskytnout občanům v sociální nouzi či 
krizové situaci.
Předvánoční rada též schválila odměny 
ředitelům a ředitelkám školských zaříze-
ní (ze státního rozpočtu). V souvislosti  
s projednáním zápisu ze sociální komise 
se rada zabývala též konkrétní finanční
podporou pro jednotlivé občany for-
mou jednorázových příspěvků.
Hlavní téma pro následující období bude 
příprava rozpočtu města na rok 2011.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Roztoky budou transparentní 
a otevřené

Na posledním zasedání rady města jsem 
předložil koncepci transparentnosti  
a otevřenosti Městského úřadu Roztoky. 
Ta byla s drobnými úpravami schválena. 
K přijetí těchto opatření se strany koali-
ce (TOP 09, ODS a SAKURA) zavázaly 
již v koaliční smlouvě. Jsem velmi rád, 
že jsme tento krok učinili. Považuji za 
bezpodmínečně nutné, aby se úřad při 
svém hospodaření i rozhodování choval 
co nejvíce transparentně a zároveň aby 
byl vůči občanům, tedy svým klientům, 
co nejotevřenější.
Rada města schválila termíny, ve kterých 
mám předložit návrhy změn jednacích 
řádů, pravidel pro zadávání veřejných 
zakázek či dalších předpisů a konkrét-

ních opatření. Do konce února 2011 
má být předložen i návrh úprav webo-
vých stránek města, které zaznamenají 
nemálo změn. V neposlední řadě bude 
vypracován i návrh etického kodexu za-
stupitele.
V budoucnu zavedou Roztoky například 
následující opatření:
Zveřejňování maxima informací ze za-
sedání zastupitelstva, rady, výborů a ko-
misí.
Objednávání k úředníkovi prostřednic-
tvím internetu.
Vylepšení činnosti a služeb informační-
ho centra, které se tak stane přívětivou 
vstupní branou do úřadu.
Bude uveřejňován seznam uzavřených 
smluv, přehled nemovitého majetku či 
čtvrtletní přehled čerpání rozpočtu.
Na webových stránkách budou zveřej-
ňovány všechny investiční záměry, zadá-
vací dokumentace k jednotlivým zakáz-
kám, výběrová kritéria pro hodnocení 
nabídek a zápisy ze zasedání výběrových 
komisí. Následně také rozhodnutí orgá-
nů obce, smlouvy a zápisy z kontrol.
První přijatou změnou v souvislosti se 
zaváděním transparentnosti a otevře-
nosti našeho úřadu jsou nové úřední 
hodiny, které jsou platné od 3. ledna 
2011. Přehled úředních hodin naleznete 
níže.
Seznam všech opatření naleznete ve 
schválené koncepci transparentnosti a o- 
tevřenosti Městského úřadu Roztoky na 
webových stránkách města.
Velkou inspirací nám je již proslulé 
město Semily, kde je starostou poslanec 
Jan Farský, ale informace jsme čerpali 
také třeba ze serveru www.bezkorupce.
cz. Věřím, že Roztoky brzy budou „stře-
dočeské Semily“.

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Nové úřední hodiny MÚ Roztoky
(platné od 3. ledna 2011)

Podatelna 
Po 8.00–18.00 
Út 8.00–16.00 
St 8.00–18.00 
Čt 8.00–15.00 
Pá 8.00–14.00 

Pokladna
Po 8.00–18.00
Út 8.00–12.00
St 8.00–18.00
Čt 8.00–12.00
Pá 8.00–12.00

Ostatní odbory
Po 8.00–18.00
St 8.00–18.00
Út, Čt, Pá po předchozí telefonické  
domluvě

To je ale nemravné!

Ti, kteří byli na ustanovujícím zastupi-
telstvu dne 10. 11. 2010 v hotelu Aca-
demic, jistě po odhlasování uvolněných 
funkcí místostarostů zaznamenali vý-
křik o nemravnosti takovéhoto kroku. 
Úsměvné na tom je, že to byl zoufalý 
rodinný výkřik obhajující vedení města 
předchozího volebního období. Toho 
vedení, které zapříčinilo, že z obecního* 
rozpočtu postupně neoprávněně odply-
nulo několik milionů. Pomiňme ostatní 
další minimálně podivné hrátky a za-
měřme se na outsourcing** účetnictví, 
které měla zajišťovat vybraná speciali-
zovaná firma. Předesílám „měla“, pro-
tože to, co se od takové firmy očekává,
je zkvalitnění a zefektivnění v určené 
oblasti. Bohužel přes několikeré výtky 
ze stran zastupitelů i veřejnosti, dokon-
ce i odboru finanční kontroly krajského
úřadu, byla tato firma nadále vedením
radnice protežována. Dokonce při ná-
vrzích na ukončení smlouvy s takto ne-
schopnou firmou bylo nám všem spílá-
no, jestli si vůbec dokážeme uvědomit, 
jak dlouho*** a složitě bychom tvořili 
finanční odbor města, jestli jsme toho
ještě vůbec schopni a jak je to pro nás 
nevýhodné z té či oné stránky. „To jsou 
spálené buchty,“ tak mile a příznačně 
nazývá tyto situace můj kolega. Pojďme 
se podívat, jak jsme na tom nyní, měsíc 
dva po ustanovujícím zastupitelstvu.
Ano, jak jsme slíbili, máme funkční fi-
nanční odbor města a nevýhodné z té 
či oné stránky je to jistě pouze pro „vy-
kopnutou“ firmu****. Nemůžeme říct, že
to byl jednoduchý úkol a že vše funguje 
přesně do puntíku, jak má, ale dokáza-
li jsme to během jednoho a půl měsíce  
a již první výsledky z odboru jsou roz-
hodně na vyšší úrovni než od expertně 
specializované protežované firmy*****.
Po vypsaných a zajištěných výběrových 
řízeních jsme ve složení místostaros-
ta René Šefr, tajemnice Alice Mezková  
a následně již vedoucí odboru Dita 
Walterová sestavili tým, který zajišťuje 
chod účetnictví úřadu. Obsadili jsme 
místo vedoucího odboru, dvě účetní  
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a paní pokladní, která je součástí tohoto 
odboru a zůstává na svém místě. Ano, 
jak jsme slíbili a jak vyplývá z usnesení 
zastupitelstva města 150-9/10. Je to je-
den z bodů koaliční smlouvy a získali 
jsme tím i jedno „nemravné uvolnění 
místostarosty“. Náklady na finanční od-
bor, tak jak jsme jej sestavili, nedosahují 
ani poloviny nákladů outsourcingu po-
vedené firmy. Těch nemravností, jež se
děly na radnici za minulého vedení, je 
ještě dost a dost a dvě uvolněné funkce 
místostarostů nejsou nemravností, ale 
nutností, aby je vyčistili. 
*rozuměj: Nás všech, kteří v Roztokách 
máme trvalé bydliště
**rozuměj: Systém převedení určité čin-
nosti, v tomto případě účetnictví, na ji-
nou specializovanou firmu, kdy důsled-
kem mají být nižší náklady a kvalitnější 
a profesionálnější výsledek
***Paní starostka s panem tajemníkem 
v roce 2010 vehementně přesvědčovali 
zastupitelstvo, že ani za půl roku není 
možné sestavit finanční odbor města
(proč asi?)
****Tato firma byla již před půl rokem
„vykopnuta“ ze ZŠ paní ředitelkou Ga-
baľovou a všichni si tento počinek po-
chvalují (servis IT)
*****Firma Aldera net, s. r. o., má na 
naší radnici ještě jeden „kšeftíček“, a to
je nemravný servis IT (i to je již na po-
řadu dne a brzy bude vyřešen s ještě vět-
ším užitkem pro obecní pokladnu) 

Místostarosta René Šefr

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z nových knih, za-
koupených do městské knihovny v pro-
sinci 2010.

Beletrie
Holcová M.  Romance pro tři doby /

milostný příběh ze součas-
nosti/

Mayle P.  Podfuk jako víno /příběh  
o krádeži vzácných vín 
opět z Provence/

Roberts N.  Sen v bílém /romantický 
příběh/

Falconer C.  Zmizelí /děj dramatického 
příběhu se odehrává v Ar-
gentině v 2 pol. 20. století 
v době vlády vojenské jun-
ty/

Werich J.  Deoduši /osobitým auto-

rovým humorem a vtipem 
vyprávěné pohádky pro 
děti i dospělé/

Detektivky-krimi-thrillery
Treymane P.  Ztracený relikviář /detek-

tivní příběh se odehrává 
ve středověké Anglii/

Deaver J. Hořící drát
Läckberg  Kameník /severská detek-

tivka/
Vondruška V.  Apage Satanas! /detektivní 

příběh ze středověku v Če-
chách/

Historické – životopisné romány
Whitton H.  Levandulová královna 

/ománově zpracovaný ži-
votopis první manželky  
a velké lásky Karla IV. 
Blanky z  Valois/

Stýblová V.  Lužanská mše /třídílný  
životopisný román o vý-
znamném českém archi-
tektovi a mecenáši Josefu 
Hlávkovi/

Chadima V.  Pavlína Filipovská /životo-
pis zpěvačky a herečky/

Formáčková V.  Zita Kabátová. Vůně času 
/memoáry herečky, která 
svoji první roli ztvárnila ve 
filmu v roce 1936 a zahrála
si ještě v roce 2004/

Cestopisy
Vilímková O.  Učitelkou v Peru /život, 

zvyklosti, kulturní tradice 
a příhody z  téměř ročního 
pobytu autorky mezi oby-
vateli jedné malé horské 
vesnice/

Šmíd Z.  Mže/Berounka /vlastivěd-
né vyprávění o dvou čes-
kých řekách, místopisné 
zajímavosti, příroda i kra-
jina, kterou obě řeky pro-
tékají/

Pro děti
Herzog  Lililinda /moderní pohád-

ka o holčičce, která si vy-
tvářela příběh z písmenek, 
která „odhazoval“ z počí-
tače spisovatel píšící svůj 
román/

Kahoun J.  U všech čertů /veselé čer-
tovské pohádky/

Bližší informace o těchto i dalších kni-
hách zakoupených do městské knihovny 

získáte na webových stránkách knihov-
ny nebo přímo v městské knihovně.

A. Urxová

Z deníku Městské policie Roz-
toky: 

V této rubrice bychom rádi občany Roz-
tok informovali o činnosti Městské poli-
cie Roztoky, a to za období od 25. 11. 10 
do 29. 12. 10: 
-  dne 26. 11. 10 ve večerních hodinách 

oznámeno narušení občanského souži-
tí v ul. Olbrachtova – výjezd na místo, 
na místě již klid, k fyzickému napadení 
nedošlo, 

-  dne 28. 11. 10 v nočních hodinách  
v rámci hlídkové činnosti kontrolo-
ván v ulici Třebízského řidič OA Ford 
Escort, při kontrole zjištěno, že řidič 
před jízdou požil alkohol, věc předána 
PČR k jejich realizaci jako podezření ze 
spáchání tr. činu, 

-  dne 29. 11. 10 v rámci hlídkové činnosti 
zjištěna drobná dopravní nehoda dvou 
osobních vozidel bez zranění (škoda na 
vozidlech do 100 tis. Kč) na křižovatce 
ulic 17. listopadu a Masarykova, příči-
na nehody: nedání přednosti zprava,

-  téhož dne oznámena havárie sanitního 
vozu rychlé lékařské záchranné služ-
by v Nádražní ulici – výjezd na místo, 
usměrňování dopravy, na místo hasiči  
a skupina dopravních nehod PČR, kte-
rá si na místě věc převzala k jejich re-
alizaci,

-  téhož dne oznámena pohřešovaná mla-
distvá dcera – věc předána PČR k jejich 
realizaci, provedeno místní pátrání po 
pohřešované osobě s negativním vý-
sledkem, 

-  ve dnech 1. i 2. 12. 10 oznámena krá-
dež zboží v prodejně Albert s tím, že 
ochranka zadržela podezřelou osobu 
– výjezd na místo, věc vyřešena v blo-
kovém řízení, 

-  dne 3. 12. 10 oznámeno vyhrožování 
zabitím s pohrůžkou zbraně (mačeta)  
v bytě v bytovém domě v ulici Masa-
rykova, oznamovatelka se dostavila 
na MP – věc si na místě převzala PČR  
k jejich realizaci jako podezření ze spá-
chání tr. činu, oznamovatelce přivolána 
rychlá lékařská pomoc, která oznamo-
vatelku na místě ošetřila, 

-  dne 6. 12. 10 v brzkých ranních hodi-
nách oznámeno cestou OOP Libčice, 
že v ulici Jungmannova stojí před pe-
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kárnou vozidlo tov. zn. BMW X6 čer-
né barvy, odcizené v Praze 7, vozidlo 
vyhledáno satelitním vyhledáváním 
– výjezd na místo, místní pátrání po 
podezřelé osobě z krádeže s negativním 
výsledkem, 

-  dne 7. 12. 10 oznámena krádež zednic-
kých vzpěr ze stavby firmy Bláha v Pře-
myslovské ulici – předáno PČR k jejich 
realizaci jako podezření ze spáchání tr. 
činu krádeže, 

-  dne 8. 12. 10 oznámena krádež věcí  
v prodejně Cyrani v Lidické ulici s tím, 
že podezřelá osoba z prodejny utekla 
– výjezd na místo, v autobuse zadržena 
podezřelá osoba odpovídající popisu, 
která u sebe měla odcizené věci, prove-
denou lustrací v evidencích cestou PČR 
bylo zjištěno, že osoba byla odsouze-
na letos v únoru pro tr. čin krádeže,  
a proto jako podezřelá z tr. činu krádeže  
(i když odcizené věci byly v přestupko-
vé hodnotě ) předána PČR k jejich další 
realizaci, 

-  dne 11. 12. 10 v brzkých ranních ho-
dinách oznámena ležící podnapilá žena  
v ul. Přílepská na schodišti ubytovny 
nad benzinovou stanicí PAP OIL, která 
na chodbě fyzicky napadla jednu z žen 
zde ubytovaných – výjezd na místo, na 
místě podnapilá žena, vykázána z místa,

-  téhož dne oznámeno narušení občan-
ského soužití v domě v ulici Řachova 
– výjezd na místo, na místě již klid, na-
padené ženě přivolána rychlá lékařská 
pomoc, která převezla poškozenou do 
FN Motol, 

-  dne 12. 12. 10 oznámeno narušení ob-
čanského soužití mezi druhem a druž- 
kou v domě v Přemyslovské ulici – vý-
jezd na místo, na místě již klid, ke zra-
nění nedošlo,

-  dne 15. 12. 10 oznámeno narušení ob-
čanského soužití mezi manžely v domě 
ve Vlháčkově ulici, 

-  téhož dne na žádost osádky rychlé lékař-
ské pomoci provedena asistence u pře- 
vozu agresivní pacientky do PL Pra- 
ha 8 – Bohnice, 

-  dne 16. 12. 10 oznámen problém při 
placení úhrady ze strany zákazníka 
za načerpaný benzin na čerpací stani-
ci PAP OIL v Přílepské ulici – výjezd 
na místo, na místě vyřešeno, zákazník 
uhradil, 

-  dne 17. 12. 10 v nočních hodinách 
oznámení cestou linky 158, že v ul. 
Nádražní u Tropic baru se nachází ta-
xikář, který měl být údajně legitimován 
a následně pokutován za přestupek  

v dopravě od neznámých mužů, jeden  
z nich se vydával za policistu – výjezd 
na místo, věc na místě předána PČR k 
jejich realizaci jako podezření z tr. činu, 

-  dne 18. 12. 10 v nočních hodinách 
oznámeno rušení nočního klidu v ul. 
Nádražní v Bizzard Clubu – výjezd na 
místo, na místě zjednána okamžitá ná-
prava, 

-  dne 23. 12. 10 oznámeno odcizení mo-
bilního telefonu Nokia 3110 Classic  
v prodejně Tesco – zadokumentováno, 
šetřeno a kvalifikováno jako Pk proti
majetku dle § 50/1 a) z. č. 200/90 Sb., 
– téhož dne oznámeno a šetřeno vyhro-
žování újmy na zdraví v domě v ulici 
Vlháčkova, 

-  dne 29. 12. 10 oznámeno vloupání do 
dodávkového vozidla Renault v ulici 
Jiráskova – výjezd na místo, předáno 
PČR k jejich realizaci jako podezření  
z tr. činu krádeže vloupáním, 

-  téhož dne oznámeno vloupání do vo-
zidla Dacia v ulici Legií – výjezd na 
místo, předáno PČR k jejich realizaci 
jako podezření z tr. činu krádeže vlou-
páním, 

-  téhož dne v rámci hlídkové činnosti 
zjištěno vloupání do vozidla Ford v uli-
ci Václavská – zjištěn majitel, předáno 
PČR K jejich realizaci jako podezření  
z tr. činu krádeže vloupáním, 

-  téhož dne oznámeno odcizení mědě-
ných plechů – střešní krytiny z objektu 
márnice na levohradeckém hřbitově 
– výjezd na místo, předáno PČR, 

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky 
můžete nalézt na webových stránkách 
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz. 
Pokud byste svým poznatkem mohli po-
moci při šetření výše uvedených událos-
tí, obraťte se prosím buď osobní návště-
vou, nebo telefonicky na zdejší služebnu 
služby kriminální policie (tel. 233 910 
861), nebo Obvodní oddělení Policie ČR 
Libčice (tel. 233 930 789), nebo na Měst-
skou policii Roztoky (tel. 220 910 468, 
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz). 
Děkujeme předem za spolupráci. 

Petr Vevera 
ved. str. MP Roztoky

Nové ceny jízdného PID

V minulém čísle bohužel nevyšly vysvět-
livky k tabulkám jízdních řádů. Alespoň 
stručně tedy zde. U linky S4 je u spojů 

vyznačených hvězdičkou garantována  
1. třída. Jezdí zde výhradně soupravy City 
Elefant a 1. třídou bude možné cestovat 
jen s patřičnou jízdenkou. Jsou to spoje  
s odjezdem z Roztok vždy v celou (ze Ža-
lova o 4 minuty dříve) a z Masaryčky ve 
40 (tady dochází k minutovému posunu). 
Ostatní spoje 1. třídu garantovanou ne-
mají. Bude-li tedy takový spoj veden sou-
pravou City Elefant, je možné cestovat  
v 1. třídě i s jízdenkou do třídy druhé. 
Ještě větších změn doznala linka S41.  
A nejen v čase odjezdů. Protože jsme se 
ve špičce již nevešli do Regionovy, nasa-
zeny jsou kapacitnější staré pantografic-
ké jednotky. Doprovázet je bude vlaková 
četa. Nově jezdí linka S41 i o víkendech,  
a to až do/z Hostivaře. Nasazeny na ni 
jsou motoráky upravené pro samoob-
služný provoz a jízdenky bude v případě 
uzavřené pokladny prodávat strojvedou-
cí. Průvodčí zde jezdit nebude, zato zde 
lze očekávat zvýšený počet revizorů, kteří 
budou prodávat jízdenky rovnou s přiráž-
kou za porušení přepravních podmínek.
Novinky u ČD se nijak nedotknou výše 
obyčejného či zákaznického jízdného 
ani ceny traťových jízdenek. Jen zpáteč-
ní sleva není jako dosud 10 %, ale pouze 
5 %. ČD rozšiřují nabídku typů In-karet 
například o In-kartu na 50 % slevu (pro 
traťové jízdenky i zde 25 %). Za zmínku 
stojí, že časový doplatek do 1. třídy na 
In-kartě platí i v kombinaci s jízdným 
PID. Přirážka za vystavení jízdenky ve 
vlaku po nástupu v obsazené stanici je 
od 12. 12. zvýšena na 40 Kč, přirážka 
pro černé pasažéry na 1000 Kč.
Od 1. 1. 2011 došlo ke zdražení vnějších 
pásem PID. Jízdenka pro 5 pásem z pás-
ma 1 do pásma P stojí 40 Kč (předtím  
32 Kč). Jízdenka z pásma 1 do pásma 
0 stojí 24 Kč (předtím 20 Kč). Jízdenka  
z pásma 1 do pásma B stojí 18 Kč (před-
tím 14 Kč). Cesta autobusem (mimo lin-
ku 604) pouze po Roztokách či z Roztok 
do pásma 2 nebo opačně stojí 12 Kč (do-
sud 10 Kč). Nejčastější jízdenka, kterou 
vlastní obyvatelé Roztok, tedy čtvrtletní 
kupon pro jedno vnější pásmo, stojí 760 
Kč (předtím 630 Kč), měsíční pak 300 
Kč (předtím 230 Kč). Pro připomenutí: 
pásmo B končí od nás v žst. Praha-Bu-
beneč a na zastávce Podbaba. V pásmu 
0 jsou zastávky našich autobusů v Pra-
ze Dejvická, Vítězné náměstí a Lotyšská  
a ostatní stanice a zastávky vlaků v Praze 
mimo žst. Praha – Masarykovo nádraží, 
která je v pásmu P.

Vít Calta

INFORMACE Z RADNICE
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K čemu jsou vlastně komise?

Když ustavující jednání zastupitelstva 
(ZM) dne 10. 11. stanovilo počet členů 
výborů na 9 (15. 11. totéž učinila rada 
města (RM) v případě komisí) rozumě-
la tomu většina z cca 200 přítomných 
logicky tak, že všech 9 politických sub-
jektů zvolených do jednadvacetičlen-
ného zastupitelstva bude mít v těchto 
orgánech města po jednom zástupci.                                                                                           
 Leč nebylo tomu tak. Na večer 29. 11. 
svolal nový starosta lídry všech deví-
ti zvolených subjektů a předložil jim 
návrhy RM na složení komisí. A ejhle! 
Místní,, vládnoucí koalice“ si dle libosti 
jmenovala členy dva, takže na  ,,poraže-
né“ se logicky nedostane, protože přes 
schválené, nikterak magické – nýbrž 
logické-číslo 9 nejede vlak! RM to vzala  
z gruntu, téměř revolučně. Kam se na 
nás hrabou v Poslanecké sněmovně! 
Tam tříčlenná ,,vládnoucí koalice“ zce-
la slabošsky věnovala( levicové!) dvou-
členné opozici čtyři předsedy výborů 
ze šestnácti! To u nás v Roztokách jsme 
jiní kabrňáci! Ze šesti komisí jsme čtyř-
členné (v podstatě pravicové) opozici 
nedali ani ,,Ň“! Ještě předsedu by chtěli!                                                                                  
(Pozn.: v Poslanecké Sněmovně má ko-
alice většinu 18 hlasů, zatímco v Rozto-
kách většinu hlasu jediného! Opravdu 
prozíravé, ba ,,mazácké“ rozhodnutí 
RM ve stylu: jak co nejlépe a nejrych-
leji odradit případné spojence...) Tím je 
ovšem vše vyřízeno.

1.vždy před volbami, a na začátku vo-
lebního období se všichni ujišťujeme, že 
komise jsou pouze poradním a odbor-
ným orgánem Rady města, nikoli orgá-
nem politickým.
2. logické by navíc bylo, aby strany navr-
hovaly do orgánů pouze lidi kompetent-
ní, protože nemá žádný smysl, aby tam 
čučeli ti, kteří o věci nemají ani páru. 
Členů komise nemusí být samozřejmě 
ausgerechnet 9, ale každý zvolený sub-
jekt by měl právo mít v komisi či výboru 
zastoupení, pokud ovšem disponuje od-
borníky v příslušném oboru!

3. komise mají být odborným zázemím 
rady, tribunou názorů a nápadů. Pokud 
si tam však ,,vítězové“zajistí hlasovací 
většinou názor univerzální, je po názo-
rech variantních-komise je k ničemu.

4. Politické rozhodnutí je na RM, k tomu 
ovšem potřebuje celé spektrum názorů  

a variant. Pokud dostane od zpolitizova-
né komise jednu ,, odhlasovanou“ verzi, 
ztrácí to celé smysl. K čemu jsou takové 
komise? Komise již byly RM jmenovány, 
neb je to v její kompetenci. Z odborníků 
i laiků, všechny mají devět členů, tak jak 
se ostatně dalo očekávat.Je ovšem téměř 
jisté, že (díky výše uvedenému) v tomto 
volebním období opět nedojde ke kýže-
nému stavu: komise jako ryze odborný 
orgán!

Komise navíc mají odjakživa statut jaké-
si ilegální organizace, neboť o čem vlast-
ně jednají, k čemu došly a co navrhují, 
se nedozvíme (ostatně jako vždy) zase 
nic! Opět budeme číst v zápisech RM 
ubožácké ,, RM bere na vědomí zápis  
z jednání komise XY“, bez potřebné dis-
kuze, a z ní vyplývajících závěrů, což je 
výsledek víc než chabý. Nechápu, proč si 
RM tímto postupem odrazuje potenci-
ální spojence hned na začátku volebního 
období a na tak marginálních případech 
(Odraz, komise), které by mohla řešit 
zcela konsensuálně, t j. v souladu s těžce 
vybojovanými pravidly slušnosti, de-
mokracie a objektivními skutečnostmi- 
prostě: je rok 2010 a normální občan si 
už dávno od vedoucí úlohy tlachavých 
orgánů koalice (dříve Národní fronta) 
bohužel mnoho neslibuje...

P. S. Pokud- jako obvykle – bude něja-
ký rozumbrada argumentovat slovy, že 
tak to rozhodli voliči, ať raději mlčí. Jak 
vyplývá z výsledků komunálních voleb 
v Roztokách r. 2010, koalici (TOP 09, 
ODS, Sakura) volilo 47,6 % voličů, za-
tímco ,,opozici“ (DOST, Netřesk, VPM, 
ČSSD, KSČM, Strana zelených) 52,4% 
voličů!!!

Ladislav Kantor

V minulém čísle

jsme četli komentář hýřící výrazy jako 
mravnost, sobectví, populismus, nesluš-
nost, buzerační limit, vydírání develo-
perů. V civilizovaném světě je běžnou 
praxí, že se velcí developeři podílí na 
výstavbě infrastruktury v místě, kde sta-
ví svá sídliště. Vždy si vzpomenu na teh-
dejšího starostu Letňan, který podmínil 
plánovanou výstavbu hypermarketu vy-
budováním městského bazénu. Develo-
per se zřejmě necítil vydírán, takže Let-

ňany dnes mají jeden z nejmodernějších 
pražských bazénů a pan starosta tam má 
pamětní desku. Žádat, aby se v Rozto-
kách rozrůstal průmysl v situaci, kdy 
minulé vlády zlikvidovaly 80% českého 
průmyslu je úsměvné.

Mají snad Roztoky platit za to, že mají 
jedno z nejčistších ovzduší v okolí hlav-
ního města? Mají se podílet na vypouš-
tění dalších tun škodlivin s negativními 
vlivy na přírodu, obyvatele a životní pro-
středí vůbec? Pisatel si nepřeje žít v ze- 
leném městě. Řešení je jednoduché: vý-
měna bytu do centra Prahy. Tam ho žád-
né zelené město nebudě obtěžovat. A co 
se týče toho přívlastku, je známo, že na-
příklad takové moravské víno s přívlast-
kem je nejkvalitnější a také nejdražší. 
Zrovna tak, jako život v Roztokách – ze-
leném městě, který je drahý naprosté 
většině jeho obyvatel i návštěvníků.

Mila Krocová
Roztoky 

PR pro developery

Vzhledem k tomu, že listopadová dávka 
mého PR pro developery sklidila v mi-
nulém Odrazu bohatou odezvu, nemo-
hu než pokračovat. Zaujal mě především 
kritický článek pana Bernáta, protože 
proti liberalizaci výstavby klade fun-
damentálnější argumenty, než tradiční  
a poněkud povrchní: „budou přecpané 
silnice a plné školky“. Bohužel se zdá, že 
premisy, ze kterých vychází, neunesly 
tíhu jeho logické stavby.

Pan Bernát např. tvrdí, že „rolí města je 
ochrana vlastnicví a investic jeho oby-
vatel“. To bych považoval za poněkud 
smělé. Co se týče role obce (byť poně-
kud šířeji míněné), oblíbil jsem si citát 
od Karla Havlíčka Borovského: „Účel 
obce musí býti napomáhati, by každý 
její občan skrze obec účele svého člově-
čenského snadněji a co možná nejdoko-
naleji dosáhnul. Obec sama jako obec 
nemůže mít žádného vlastního účele, 
nýbrž jenom jednotliví oudové její mají 
každý účel svůj, to jest, obec jest pro 
občany, ne pak občané pro obec.“ Do 
kamene tesat! Město je dle mého jakási 
servisní organizace, jejíž úkolem je po-
skytovat služby, které jiné instituce ne-
dokážou nabídnout efektivněji. Nic více, 

POLEMIKY A DISKUSE
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nic méně. Není tu od toho, aby o něco 
usilovalo, něco chtělo, něco vyžadovalo 
nebo něčemu bránilo. Město nemá mít 
žádný svůj názor, cíle nebo plány. Cíle 
mají lidé a město jim může maximálně 
tak pomoci je poskytováním svých slu-
žeb dosahovat.
Historicky byla jednou z takových slu-
žeb např. i ta stavba hradeb, kterou pan 
Bernát zmiňuje, protože po nich tehdy 
existovala poptávka a města takovou 
službu dokázala poskytovat lépe, než 
jiné tehdejší instituce. Dnes máme jiné 
problémy a pro ochranu našich opráv-
něných zájmů jiné nástroje, zejm. soudy, 
popř. správní orgány. Slovo „oprávněný“ 
je klíčové. Každý má právo požadovat 
náhradu jen takové škody, která je mu 
způsobena úmyslem nebo zanedbáním 
povinnosti, nikoliv jakékoliv škody. Po-
kud by někdo např. chtěl vedle mého 
domu postavit sklad radioaktivního 
materiálu, mohu se vůči němu domáhat 
v rámci zákonných procedur ochrany 
svých zájmů, popř. vymáhat náhradu. 
Pokud se ovšem někdo obává, že hod-
nota jeho majetku klesá se samotným 
růstem města, má prostě smůlu po-
dobně jako člověk, který by požadoval 
ochranu před tím, aby díky vývoji na 
trhu klesla hodnota jeho investic třeba 
v nějakém fondu. Stranou nechávám 
těžko popiratelný fakt, že existuje dobrá 
pozitivní korelace mezi cenou nemovi-
tostí a velikostí sídla, tzn. že hodnota 
domů s růstem města spíše roste, než že 
by klesala.

Další pozoruhodnou myšlenkou je, že 
„občanem města se nemůže stát každý, 
ale pouze ten, kdo má ve městě trvalé 
bydliště“. Nevím jak pan Bernát, ale já 
mám v pase, že jsem občanem České re-
publiky, nikoliv Roztok. Trvalé bydliště 
je jen evidenční údaj, který se používá 
např. při směrování daní a v jiných, pro 
lidi většinou ne zrovna zásadních vě-
cech. Odvozovat od něj nějaká zvláštní 
práva týkající se majetku by znamenalo 
zpochybňovat rovnost lidí před záko-
nem. Aplikace vykutálené myšlenky, že 
člověk bez zdejšího trvalého bydliště je 
z roztockého hlediska jakýmsi obča-
nem druhé kategorie, by dovedená ad 
absurdum zakládala na solidní totalit-
ní poměry. Navíc ve městě, kde možná 
až čtvrtina jeho obyvatel trvalé bydliště 
nemá, bych se s takovým názorem skoro 
obával vyjít na ulici.

Sečteno a podtrženo: město nemá razit 
žádné kolektivní plány a cíle, ale pouze 
poskytovat prostor pro realizaci cílů in-
dividuálních Co se výstavby týče, nechť 
je vytvořen minimalistický regulační rá-
mec, a případné konflikty ať si mezi se-
bou vyřeší individuální účastníci řízení. 
Developeři bez potřebné infrastruktury 
dnes nemovitosti prodají jen dost těžko. 
Pokud se s nimi bude jednat rozumně, 
můžeme dosáhnout lecčehos prospěšné-
ho. Zakazováním nevytvoříme nic, leda 
prostor pro korupci. S tím, že Roztoky 
dál porostou, je třeba se smířit. Prospe-
rující města holt takové věci dělávají.

Tomáš Šalamon

Ještě k volebním výsledkům

S minulém čísle mi dal pan Calta pěkně 
„sežrat“ můj přehled volebních výsled-
ků. Není spokojen s jejich interpreta-
cí a podsouvá mi, že kritizuji samotný 
volební systém. Je to nesmysl. Proti vo-
lebnímu systému nic nemám a většinou 
jsem konstatoval pouze fakta. Dále panu 
Caltovi vadí „koření“ v podobě slov  
o rekordech, vzestupech a propadech. 
Rád bych ho ubezpečil, že umím napsat 
i formálně přesný text splňující parame-
try odborného článku, kde by se takové 
výrazy jistě neobjevily. Otázka je, kdo by 
ho pak v Odrazu četl. A konečně, úbytek 
voličů KSČM byl prý způsobem tím, že 
se o jejich hlasy ucházela další levicová 
strana (čti strana pana Calty). Inu, mož-
né je všechno, ale dost o tom pochybu-
ji. Nemyslím si, že by tato dvě uskupe-
ní lovila tak úplně ve stejném rybníku  
a soudím, že pan Calta odvedl voliče spí-
še druhé levicové straně – té, co tu měla 
uplynulé čtyři roky post starosty.

Tomáš Šalamon

Vážená redakce,

ptám se, kde je slibovaná autobusová 
linka, která by vedla do roztocké části 
Solniky. Zřejmě si Městský úřad vážně 
myslí, že zdejším občanům stačí, když se 
o ní jen mluví. V Žalově, který je přibliž-
ně stejně daleko jako Solniky, jsou dvě 
zastávky, u nás nic. A tak zdejší solničtí 
lidé chodí v zimních mrazech a v letních 

vedrech většinou pěšky, /po kilometrové 
cestě není jediná lavička, kde by si star-
ší lidé mohli odpočinout/ pokud neza-
mořují zdejší ovzduší svými auty. Navíc  
v zimě nejsou posypané chodníky a vět-
šinou ani  zledovatělé cesty, jakoby tato 
městská část byla územím nikoho. A to 
se někteří  přispěvatelé  do Odrazu odva-
žují psát, že by se v Roztokách  mělo dále 
stavět, když ani po šesti letech město ne-
zajistilo lidem základní infrastrukturu.

Zdraví
Marie Kšajtová 

Jak kdesi do(ne)stavěli  
vesmírnou odyseu. 
(pohádka pro dospělé) 

Byla jedna osada vystavěná v krásném 
prostředí nad břehem uctívané řeky  
a lidem se tam žilo dobře. Milovali se  
a milovali a rodilo se více a více dětí. 
Přemýšleli, co jim vlastně ještě chybí  
v jejich milé vesnici, aby byli ještě svě-
tovější nebo snad vesmírnější. Až jedno-
ho dne zjistili, že jejich děti vypadávají  
z oken staré školy, která praská ve švech 
a tak se rozhodli, že si vystavějí novou, 
a když tak, tak proslulou. Kdo jim může 
pomoci s takovým vesmírným nesmír-
ným úkolem přemýšleli již od prvo-
počátku a tak požádali CML (rozuměj 
carevnin mozek lidstva), aby jim vybral 
odborníka na slovo vzatého, který by 
jim dokázal domoct se ke stavbě snad 
proslulé university s aulami, menzami, 
podzemními garážemi a ve zbytku i heli-
portem. CML vybral firmu světa znalou
a už ve svém názvu, Chata projektanti 
Ltd, spatřovali starší, že je vše jak má být, 
zvláště když jen jeden troníček za svou 
úmornou práci si žádají. To totiž ještě 
ani netušili ...

A tak začala jejich vesmírná projekční 
odysea, Všichni si řekli, co chtějí, co tam 
má být, jak má být do nebes vysoká, či 
do pekel hluboká, jak má být věhlasná  
a sláva hvězd se má dotýkati pro všech-
ny zúčastněné i nezúčastněné a jak tam 
má být to, či ono. Jen na to ono se nikdo 
nezeptal, co to ono bude stát a jestli také 
v pokladně zlaťáky na to ono jsou. Bylo 
jim to asi jedno, protože pokladnu hlída-
la další známá firma doporučená CML,
parta s názvem Almara air s jejím nej-
vyšším, panem nafoukaným Vařečkou 
a s malým upípaným kanárkem. Jejich 
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vesnická nejvyšší valná hromada a jimi 
vyslaní velmi zkušení velmožové ne-
shledali na Almara air jediné poskvrn-
ky a tak ji přijali s otevřenou náručí  
a i pokladnicí. Tam jim měli přinášet jen 
užitek, ale svojí souřadnicově odčítací 
manipulací denárů metali kotrmelce, 
kterými plnili pokladnu až k prasknutí, 
bohužel jen zmatenými čísly, čehož si 
skoro nikdo z výše uvedených postar-
ších po celá dvě léta nevšiml. A nevšimli 
si ani toho, že z jednoho troníčku, kte-
rý měl být odměnou pro kreslíře, se po 
čase vyklubala truhla plná zlaťáků, kte-
rou si, Chata projektanti Ltd, za pomoci 
CML a za přispění třetího z povedeného 

trojlístku pana Vařečky, odnesli z obecní 
pokladnice s dalšími veletoky plynoucí-
mi na druhou stranu prahového údolí, 
kde se za ně pomalu a jistě budoval nový 
pavilon CML

A tak lidičkám, tím co zůstalo v poklad-
ně, zbylo jen na vzdušný zámek, vlast-
ně ... ještě něco jim zbylo. Plné šuplíky  
k prasknutí obrázků od Chata projek-
tanti Ltd, které si snad ani za rámeček 
nedají neb by si při pohledu na ně oči 
vyplakali.
Universita stát nebude, to už všichni 
vědí! A radši nechtějte vědět víc milí li-
dičkové.

Ale každá pohádka by měla mít dobrý 
konec. Stavět budou! Cihlu k cihle a tří-
du k třídě a s nohama na zemi, až jim 
zase ta školička těsná nebude a zapome-
nou i na vzdušné zámky a i na trojlís-
tek, který už naštěstí svoji misi skončil 
a jestli ještě neshnil, tak shnije v brzké 
době. Škoda jen těch pěkných pár pyt-
lů zlaťáků, za které jsme těch tříd mohli 
mít o deset víc. 

Jestli někomu připadají postavy a popisy 
povědomé, tak je to je podobnost čistě 
náhodná. 

František Ovčák

POLEMIKY A DISKUSE
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„Hej mistře!“ 
v roztocké sokolovně

Za okny ladovská zima, štípavý mrazík 
a zaplněná roztocká sokolovna, to byly 
kulisy vánočního koncertu Symfonické-
ho orchestru ČVUT a Komorního smí-
šeného pěveckého sboru ROSA 19. 12. 
2010. Jeho programem byla Česká mše 
vánoční „Hej mistře!“ Jakuba Jana Ryby. 
Prostředí tělocvičny sice atmosféru čes-
kého venkova konce 18. století nijak 
neevokuje, ale téměř „kostelní“ akusti-
ka sálu je pro tento typ vánoční muziky 
přiměřená.
Symfonický orchestr pod taktovkou 
mladého dirigenta Lukáše Kovaříka byl 
zajímavou kombinací hráčů-seniorů  
a mladíků. Kromě několika drobných za-
kolísání odehrál svůj part s jistotou. Vel-
mi dobří byli mladí pěvci - sólisté, z nichž 
zaujal soustředěným a intonačně čistým 
výkonem zejména basbaryton. Celkové 
příznivé vyznění „rybovky“ jistil velmi 
dobrým výkonem pěvecký sbor ROSA. 
Závěr koncertu patřil nejznámější české 
vánoční písni „Narodil se Kristus Pán“, 

kterou zazpíval celý sál, včetně části 
obecenstva, nicméně bylo znát, že dneš-
ní český návštěvník koncertu je spíše 
posluchač, než kostelní zpěvák.  

Stanislav Boloňský

Středočeské muzeum 
v roce 2011

Na co se můžete těšit v roce 2011? Na 
několik výstav současného umění: fo-
tografie Markéty Luskačové, na kte-
rých zachycuje Roztocký masopust od 
roku 1999 do současnosti, keramické 
plastiky Jany Krejzové inspirované ja-
ponskou keramikou raku, díla hokejo-
vého klubu Paleta vlasti, který sdružuje 
umělce holdující sportu. V létě proběh-
ne další, již 19. ročník Letní keramické 
plastiky. Těšit se můžete i na něco pro 
děti - pro všechny, kteří kdy propadli 
kouzlu knihovničky Čtyřlístku, připra-
vujeme výstavu Čtyřlístkománie. Na 
výstavu o dnes již zanikajícím fenomé-
nu náboženských poutí. A na nejprestiž-

nější projekt roku, První dámy, výstavu 
o manželkách českých prezidentů, které 
v minulém režimu žily ve stínu svých 
mužů a dnes jsou samozřejmou součástí 
společenského života.

Jaké výstavy můžete navštívit tento 
měsíc:
Skleněné Vánoce (do 30. ledna), 50+5 
oděvní a jiná tvorba (do 27. března), 
Brána do říše mrtvých (do března). 
Zaujmout Vás může i Jan Perner a že-
leznice, výstava děl vzniklých během 
projektu Ateliéru JoE Lady Krupkové 
Křesadlové a soukromého ateliéru Roz-
marýnek Zuzany Sléhové, ve kterém 
se děti inspirovaly životem a dílem vý-
znamného českého vlastence, projek-
tanta a stavitele železničních tratí Janem 
Pernerem (od 13. do 31. ledna).

Pro školy muzeum připravilo na leden 
tyto akce:
Čteme dětem s Marií Kšajtovou, scé-
náristkou a dramaturgyní Večerníčků 
(18. ledna od 9 hodin). Mateřské ško-
ly a třídy prvního stupně se mohou  

KULTURNÍ KALENDÁRIUM 
LEDEN

27. 11. - 30. 1. 2011 Skleněné Vánoce - ozdoby, podmalby a betlémy z Čech Středočeské muzeum -  
Galerie, Kabinet, Roztoky

Pá 10. 12. -  
březen 2011

Haute couture ve Středočeském muzeu módní trendy, které se právě rodí. 
Přijďte se podívat na výstavu 50 + 5 oděvní a jiná tvorba.

Středočeské muzeum 
Roztoky

Pá 14. 1. - 31. 1. 2011 Svět Roztoky Jan Perner a železnice Ateliér Joe-kresba,  
malba a fotografie, Soukromý ateliér Rozmarýnek Výtvarné práce dětí

Středočeské muzeum 
Roztoky

Ne 23. 1. 2011 O nezbedném čertovi – Divadlo jednoho Edy Od: 15:00 hod. Divadélko Kvítko

Pá 28. 1. G- Force kino Začátek Od: 15:00 hod a 17:00 hod. Kino Velké Přílepy

Pá 28. 1. Harry Potter a Relikvie smrti – část 1 Od: 19:30 hod. Kino Velké Přílepy

So 5. 2. - 20. 3. Výstava O koních, o smrti a jiných lidech Maškary z Roztok  
a Únětic 1999 - 2010

Středočeské muzeum  
Roztoky

Ne 30. 1. Můj báječný rozvod – divadelní představení s Eliškou Balzerovou
Od: 19:00 hod Pořádá sdružení Roztoky - město pro život Hotel Academic

Ne 6. 2. Kiklopki Š. Glogarová Divadélko Kvítko

KULTURA A SPORT
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i v tomto roce zúčastnit čtení v rámci 
projektu Celé Česko čte dětem. Neboť 
čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři mu-
síme ukázat cestu. Cestu do světa ima-
ginace, ale i hodnot, které dnešní svět 
pomalu opouští. 

Fashion week. V rámci výstavy 50+5 
proběhnou 25. a 26. ledna od 8 hodin do 
odpoledne tvůrčí dílny módního návr-
hářství se studenty a pedagogy VOŠON 
a SPŠO. Dílny jsou určené pro starší 
žáky základních škol a pro střední školy 
(bližší informace na www.muzeum-roz-
toky.cz).
Mladší děti se mohou přihlásit na 
program Co (se)sluší v 50ti a co v 5ti 
- povídání o módě, oblékání a vkusu  
s krátkou výtvarnou dílnou (termíny lze 
domluvit individuálně).
Programy lze rezervovat na:
propagace@muzeum-roztoky.cz
nebo na tel. 723 121 692. 

Tak jako řada jiných institucí i Středo-
české muzeum musí zavádět úsporná 
opatření. Jak již bylo psáno v minulém 
Odraze, muzeum má od nového roku 
pozměněnou otvírací dobu a to od stře-
dy do neděle. Nikoli středa a neděle (to 
by bylo opravdu velmi krizové opatře-
ní), to jen tiskařský šotek v prosincovém 
čísle přeměnil pomlčku na a. Kavárnič-
ka Pro Vás ale zůstává v úterý otevře-
ná! Dalším krokem je omezení počtu 
výstav, které bude muzeum v roce 2011 
pořádat. Menší kvantita by však neměla 
být na úkor kvality programu, posuďte 
sami.

Marie Jelínková Ťupová

Novoroční ohňostroj

Současná ekonomická situace nepře-
je tradicím, takže například novoroční 
ohňostroj se v letošním roce v mnoha 
městech naší republiky nekonal. Také  
v Roztokách bylo konání ohňostro-
je dlouho na vážkách. Rozhodli jsme 
se proto oslovit roztocké podnikatele, 
živnostníky, soukromé osoby, přátele  
a známé, ale i čelní představitele města 
s prosbou o osobní příspěvek na oh-
ňostroj. V době, kdy vyjde Odraz, již 
budou novoroční oslavy za námi, takže 
aspoň dodatečně děkujeme těm, kteří 
větší či menší částkou přispěli k tomu, 
aby se ohňostroj vůbec mohl konat:
Hotel a kongresové centrum Academic, 
město Roztoky, Trigema, a. s., Vlasové 
studio Eva Uvarovová, Květinářství Bíl-
ková, SP Style – Simona Protivová, Blá-
ha, s. r. o., Restaurant Tropic, Rámování 
a paspartování Helena Chvojková, sdru-
žení Roztoky – město pro život, sdruže-
ní Netřesk, Lada Dobešová, Vladimíra 
Drdová, Jan Jakob, René Šefr, Stanislav 
Boloňský.

Jaroslav Drda

Závěr roku s ROSOU

Vyvrcholením bohatých vánočních akti-
vit roztockého komorního sboru ROSA 
byly koncert ve Stráži nad Nežárkou 
18. 12., provedení České mše vánoční 
J. J. Ryby v roztocké sokolovně 19. 12.  
a koncert v Trojském zámku 26. 12.
Všechny tři koncerty měly několik spo-
lečných jmenovatelů – plné sály, výbor-
nou atmosféru a dokonalý úspěch.
ROSA se personálně stabilizovala (byť 
za cenu jistého zeštíhlení) a začíná se jí 
dařit plnit dlouhodobé záměry součas-
ného sbormistra Lukáše Kovaříka. Ten 
neváhá sáhnout k netradičním drama-
turgickým krokům. Na letošní vánoční 
program si například ROSA pozvala ke 
spolupráci smyčcový kvartet, při kon-
certu v Národním muzeu v Praze zazně-
lo i mluvené slovo, kterého se ujal herec 
Jan Kačer.
Ukázky z koncertů ROSY naleznete na 
jejích stránkách http://rosa.wz.cz, pří-
padně na Facebooku (přístup přes uve-
dené stránky).
Pokud se vám činnost ROSY líbí a chtěli 
byste se stát jejími členy, navštivte nezá-
vazně naši zkoušku – každé pondělí od 

20 hodin v sále ZUŠ v Roztokách (vedle 
městského úřadu). Přivítáme především 
basy a soprány.
Všem svým příznivcům přeje ROSA 
úspěšný rok 2011 a těšíme se na setkání 
na našich koncertech.

Jaroslav Drda

Mikulášský a vánoční  
karneval

V netradičním termínu – až 12. 12. 2010 
– se v hotelu Academic uskutečnil již 
tradiční Mikulášský karneval s Beruš-
ka Bandem, vzhledem k datu laděný již 
hodně předvánočně.
Akce se zúčastnilo na osm desítek dětí, 
které si všechny odnesly bohatou nadíl-
ku od dvoumetrového Mikuláše.

Za příspěvek do nadílky nebo jinou 
formu podpory děkujeme: Smetanová 
cukrárna (pí Hlavsová), Pekara, Tesco, 
Albert, Stádlecký perník, Kniha Tyršovo 
náměstí, Papírnictví Cyrani.
Jarní karneval chystáme před Velikono-
cemi a všechny srdečně zveme.

Vladimíra Drdová

Přemyslovci na cestě k o. p. s.

Už je to skoro sedm let, kdy vzniklo 
sdružení, které si dalo název Přemyslov-
ské střední Čechy. Vzniklo jako sdruže-
ní, přesněji zájmové sdružení právnic-
kých osob. Proč jsme tehdy zvolili právě 
tuto právní formu? Pamětníci si vzpo-
menou, že šlo především o čas. Sdružení 
bylo třeba zaregistrovat v řádu dnů, aby-
chom se stihli ještě ucházet o „předev-
ropský“ program LEADER ČR. A tak se 
11. března 2004 sešla ve Slaném valná 
hromada zástupců zakládajících 19 čle-
nů a druhý den už nic nebránilo tomu, 
aby zájmové sdružení bylo zaregistrová-
no na krajském úřadě. Stačili jsme podat 

KULTURA A SPORT
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žádost do programu LEADER ČR a do-
konce z něj i získali na projekty asi pět 
milionů korun.
Uplynul rok a začali jsme si to zájmové 
sdružení vyčítat. Pro vstup do programu 
LEADER 2007–2013 to byla jedna z fo-
rem povolených, ale s několika vadami. 
Nemohou do ní vstupovat fyzické osoby. 
Inu, budiž, u založení Přemyslovců byli 
převážně zástupci obcí či svazků obcí  
a několika neziskových organizací. Pod-
nikatele jsme sháněli od počátku těžko, 
a ti tam vstupovali jako firma. Ale s blí-
žícím se nástupem nového evropského 
finančního období jsme viděli i druhou
neblahou věc, totiž to, že zájmové sdru-
žení právnických osob v té podobě, jaká 
je přijatelná pro LEADER 2007–2013 
(převaha soukromého sektoru), je prak-
ticky vyloučeno z okruhu žadatelů o ev-
ropské dotace ze strukturálních fondů. 
A navíc – dosáhnout usnášeníschopné 
valné hromady, která má v zájmovém 
sdružení značné pravomoci takřka v me- 
zích obecního zastupitelstva, bylo od 
počátku spojeno s počítáním každého 
hlasu a všelijakým zajišťováním plných 
mocí. Je relativně snadné svolat zastupi-
telstvo v obci – ale dávejte dohromady na 
jednom místě a v jeden čas zaměstnané 
lidi od Roztok po Klobuky... Nicméně 
v roce 2005 debata vyšuměla, oponenti 
změny („proč měnit něco, co funguje?“) 
byli dostatečně početní, aby změna val-
nou hromadou neprošla, a případ šel na 
pár let k ledu.
Zájmové sdružení se probojovalo v roce 
2007 hned v první vlně do programu 
LEADER 2007–2013 a začalo vybírat 
projekty. Navenek vypadalo všechno 
dobře, ale uvnitř se stroj zasekl. Správní 
a programová rada byla rozdělená mezi 
dvě skupiny a valná hromada paralyzo-
vána „blokační menšinou“. Ke zlomu 
došlo až loni v červnu, kdy se valná hro-
mada, vyburcovaná nečinností rozháda-
né správní rady, srotila v mimořádném 
počtu a zásadním způsobem správní 
radu vyměnila. A záhy se na stůl vrátila 
i otázka právní formy. 
Bylo by to na dlouhé odstavce, kdybych 
měl líčit, co bylo všechno třeba zajistit 
na Státním zemědělském intervenč-
ním fondu a u právníků, pro které byl 
tento případ neznámou krajinou, do 
níž dosud nevstoupili, a kterým případ 
komplikovala i aktuální změna zákona 
o obecně prospěšných společnostech. 
V listopadu bylo všechno připraveno, 
správní rada změnu na o. p. s. valné 

hromadě doporučila a zbýval poslední 
zásadní krok: svolat valnou hromadu  
a změnu schválit.
Kdo ještě pochyboval, byl tímto posled-
ním krokem přesvědčen. Valná hroma-
da se totiž musela scházet dvakrát. První 
pokus 7. prosince skončil jen přátelským 
popovídáním a rozchodem, protože se 
nás sešlo pouze 17 z 29 (a je třeba dvou-
třetinové většiny). I druhý pokus 16. 
prosince byl hrou o každý hlas a dvakrát 
jsem dopoledne před jednáním putoval 
napříč zmrzlým královským městem, 
abych přinesl potřebnou plnou moc od 
členů, kteří se osobně nemohli dostavit.
Sešlo se nás nakonec 22 a jednohlas-
ně jsme schválili nejen přijetí dotace  
z programu LEADER na rok 2011 a roz-
počet sdružení, ale také zakládací listi-
nu Přemyslovské střední Čechy, o. p. s., 
právního nástupce zájmového sdružení 
právnických osob. Po všech nezbytných 
právních úkonech a registraci o. p. s. se 
sejde valná hromada zájmového sdruže-
ní počátkem roku 2011 ještě jednou, aby 
novou o. p. s. prohlásila svým právním 
nástupcem a potvrdila zánik zájmové-
ho sdružení. Vzápětí zasedne poprvé 
valnou hromadou již zvolená šestičlen-
ná správní rada o. p. s. (zákon stanoví, 
že počet členů správní rady musí být 
dělitelný třemi), schválí status o. p. s., 
jmenuje výběrovou komisi a vyzve do-
savadní členy zájmového sdružení, aby 
se stali zakladateli nové o. p. s., protože 
dosavadní jediný zakladatel, zájmové 
sdružení, de iure zanikl. 
Změna právní formy samozřejmě není 
samospasitelná. Nezajistí automaticky, 
bez přispění lidí, ani lepší chod sdru-
žení, ani zisk evropských peněz. Dává 
nám však lepší výchozí pozici pro to, 
abychom se k nějaké dotaci probojovali 
a abychom se postupně stavěli na vlast-
ní nohy, až po roce 2013 přísun peněz 
z Evropské unie zeslábne. Vytvoření o. 
p. s. nás zbavuje také povinnosti svolá-
vat několikrát do roka valnou hromadu. 
Plénum společnosti bude schvalovat 
již jen základní strategické dokumen-
ty a sbor zakladatelů jednou do roka 
obměňovat složení správní a dozor-
čí rady, které spolu s ředitelem o. p. s.  
a jeho „kanceláří“ mají stejný úkol jako 
doposud – naplňovat Strategický plán 
LEADER a pomáhat žadatelům z území 
Přemyslovských středních Čech.

Jaroslav Huk
Přemyslovské střední Čechy

Dvě publikace o památkách 
regionu v městské knihovně

Obnova památek a kulturního dědictví 
patří k hlavním cílům přemyslovského 
sdružení. Najít prostředky na obnovu 
desítek církevních i světských staveb je 
úkol na dlouhá desetiletí a dost možná 
neřešitelný, mnohému však může napo-
moci i to, že lidé o těch někdy skoro za-
pomenutých památkách vůbec vědí.
Sdružení vydalo v roce 2009 publikaci 
Zvony a zvonice na Slánsku, v níž dr. 
Přibyl z Vlastivědného muzea Slaný 
(autor textů) a Petr Janžura (autor fo-
tografií) zdokumentovali dvě desítky
staveb typických pro Slánsko – zvonic, 
většinou dřevěných, osazených jedním 
či více zvony, z nichž se některé ucho-
valy do dnešní doby. Publikace byla fi-
nancována z programu LEADER a větší 
část nákladu jsme rozdali obcím, jejichž 
zvoničky byly v knížce popsány. 
Velmi pozitivní ohlas této publikace 
nás navedl k volnému pokračování. 
Na sklonku roku 2010 tak vyšla brožu-
ra Krajinou mýtů a barokní zbožnosti,  
v níž se autoři dr. Kuchyňka (Sládečko-
vo vlastivědné muzeum Kladno, texty)  
a Stanislav Boloňský (fotografie) zamě-
řili na druhou, „pražskou“ část přemys-
lovského území a na drobné církevní 
stavby. Najdete v ní tedy křížky, koste-
líky, kapličky, ale i v lesích ukryté stu-
dánky nebo rozcestníky z okolí Roztok, 
Velkých Přílep, Zákolan až po Libušín. 
Spojuje je většinou motiv starých mýtů 
nebo bájí z počátků českého státu a často 
i pohnutý osud v pozdějších staletích.

Část nákladu druhé publikace financo-
vané z programu LEADER dostanou 
opět obce v knížce zaznamenané jako 
propagační předmět, ale část zaplatilo 
sdružení z vlastních příjmů a rozprodá-
vá knížky obcím, které je mohou pro-
dávat zájemcům z řad občanů. Pořídili 
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jsme z vlastních zdrojů i dotisk první 
brožury, který je rovněž k dispozici.
Obě knížky si tedy můžete koupit po 
padesátikoruně také v roztocké knihov-
ně. Město zakoupilo od sdružení zatím 
omezený náklad, v případě zájmu do-
koupí další výtisky.

Jaroslav Huk
Přemyslovské střední Čechy

V Roztokách jsou nainstalo-
vána krmítka pro ptáčky

Před několika dny bylo město Roztoky 
požádáno maminkami s dětmi, zda by 
bylo možné na Tyršově náměstí a v při-
lehlém parku nainstalovat krmítka. Ta 
by sloužila rodičům s dětmi, aby mohli 
v zimě krmit ptáčky. Nápad maminek 
jsem vřele uvítal a hned jsem zadal od-
boru životního prostředí, aby projekt 
zrealizoval. Navíc jsme vytipovali dal-
ších pět vhodných lokalit pro umístění 
krmítek. V tuto chvíli jsou už všechna 
krmítka zavěšena na svém místě. Výše 
investice je v řádu stovek korun. Budu 
moc rád, když krmítka udělají dětem 
radost.

Krmítka najdete v sedmi lokalitách:
Tyršovo náměstí
Tyršovo náměstí – u pošty
Masarykova ulice – Zahrada vůní
Školní náměstí
Obránců míru – dětské hřiště
Křižovatka Obránců míru a Masarykovy 
ulice
Dětské hřiště u žalovské školy

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Z nevídané velkorysosti neví-
daný zážitek...

Jsou dny, kdy se vám nikam nechce 
– zima jak v tanku, sněhu po kolena, 

autobus buď jede, nebo nejede, takže co 
krok, to příslib pádu atd. Takhle nějak 
mi bylo, když jsem se měl vydat večer 10. 
12. do žalovského hostince Na Růžku, na 
Rockové vánoce žáků ZUŠ. Pak se nějak 
přemůžete, protože jste to slíbili, a nějak 
tam dokloužete. V sále už je ale příjem-
ně, a když začne koncert, už nelitujete 
– abyste na konci zjistili, že to byl vlast-
ně neobyčejný večer, který jste nemohli 
strávit lépe. Rockové vánoce lze považo-
vat za volné pokračování koncertu Hu-
dební Babylon, který ZUŠ realizovala na 
jaře. Na koncertě vystoupili žáci ze třídy 
pí uč. Litošové (klavír), pana ředitele 
Šlégla (saxofony) a p. uč. Sloupa (elek-
trická, akustická kytara). Je třeba říci, že 
valná část žáků je z nižších ročníků. Pře-
sto je stupeň hráčské vyspělosti u většiny 
z nich opravdu nečekaný, zvláště když si 
uvědomíte, že na koncertě hrály děti, 
které chodí do ZUŠ teprve od září! To je 
nejen důkazem jejich talentu, ale i fak-
tu, že společně s učiteli dobře pracovali.                                                                            
Stejně jako předchozí koncert se ani ten-
to neobešel bez hostů. To se týkalo pře-
devším zpěváků z jiných uskupení, které 
pozval duchovní otec večera V. Sloup, 
neboť v Roztokách se rockový zpěv neu-
čí. Byli jimi Aleš Novák a Pierre Vízdal. 
Hravě se vypořádali s takovými skladba-
mi, jako jsou Passenger od Iggyho Popa 
či Smoke on the Water od legendárních 
Deep Purple. 
Verze Guns‘n Roses Klepání na nebes-
kou bránu (Knockin‘ on Heaven‘s Door) 
Boba Dylana byla jak skvěle odehraná, 
tak především zazpívaná Adamem Šlé-

glem, který ač zpěv nestuduje, podal 
moc dobrý výkon. Zazněla i jeho jedna 
autorská skladba (Whiskey Bar) kte-
rou složil spolu s p. uč. Sloupem, kde 
zaujalo i vynikající sólo Vojty Božka  
z prvního ročníku. Mnozí žáci hráli 
ve více skladbách, někteří dokonce na 
více nástrojů jako třeba Lenka Heřma-
nová (klavír, tenorsaxofon) nebo Vojta 
Panenka (kytara, altsaxofon). Za jedno  
z nejlepších čísel se dá považovat No-
thing Else Matters od Metalliky či Don‘t 
Worry, Be Happy od Bobbyho McFerri-
na. Při této finálové písni hrálo jedenáct
muzikantů, kromě klasického základu  
i šest dechů, tedy alt- a tenorsaxofonů, 
na které hrály – a znamenitě – přede-
vším slečny.
Celý večer, od úvodních klavírních etud 
(L. Kutev) až po závěrečnou skladbu 
B. McFerrina, měl svou logickou stav-
bu a gradaci, stupňující se atmosféru 
plnou lehkosti a pohody z muziky. Byl 
šťastně a na hony vzdálen podobným 
akcím před mnoha a mnoha lety, kdy 
hudební přehlídky hudebních škol 
byly plné úzkosti, jakési koženosti  
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a strachu, jestli ,,se to povede“. Velkory-
sost v repertoáru, ve vedení žáků, tole-
rantnost k různým hudebním světům 
dnešním žákům nezávidím, ale přeju.                                                                                      
(A nejen proto, že si dobře pamatuju, 
že jsem v hudebce ,, směl“ hrát dva roky 
vlastně jen stupnice...)
Hudební školství je někde zkrátka úplně 
někde jinde – a to je moc dobře. Jsem 
rád, že roztocká ZUŠ jde tímto směrem, 
není to všude taková samozřejmost. Po-
řád jde o vlastně výjimečnou, vlastně 
ještě mnohde nevídanou událost! Vel-
korysost a péče o začínající muzikanty 
je nejen chvályhodná, ale vede i k cíli.  
O tom všem se mohli roztočtí posluchači 
přesvědčit na všech loňských i letošních, 
a jak doufám, i příštích koncertech.
(P. S.: Děkuji p. V. Sloupovi nejen za 
krásný večer, ale i za informace, bez 
nichž bych tento článek napsat vlastně 
nemohl.)

Ladislav Kantor

Výzva – velikonoční výstava  
v Husově sboru CČSH

Vánoce nám již skončily, a ač nám ještě 
po dlouhou dobu bude vládnout paní 
zima, my začínáme myslet na veliko-
noční svátky. Naše Velikonoce
– tradiční výstava výrobků roztockých 
dětí i dospělých – bude na téma „veli-
konoční zajíček“. A proto již nyní vy-
mýšlejte a tvořte svého velikonočního 
zajíčka! Opět vyzýváme všechny roztoc-
ké děti (školu, školky, hlídací a mateřská 
centra, kluby dětí, jednotlivce i celé ro-
diny) i dospělé! Těšíme se na vaše krás-
né zajíčky, kteří budou ozdobou našich 
roztockých Velikonoc. Vernisáž výstavy 
proběhne při velikonočním jarmarku na 
Květnou neděli 17. 4. 2011 a bude nás 
provázet celé Velikonoce.
Uzávěrka přijímání výrobků je v pátek  
8. 4. 2011 (info: Vlaďka Drdová, tel.: 606 
893 292, e-mail: v.drdova@volny.cz).

Jarmila Kučerová, farářka,
Vlaďka Drdová

Roztančený zážeh 
mladé kultury

Organizace se podařila, znělo po čtyř-
koncertě Music Night, který se konal 
v hospodě Na Růžku tentýž večer, od 

všech zainteresovaných stran. Z finanč-
ní stránky je to jen a jen pravda. Zvukař 
se zaplatil, hospodský taky něco dostal, 
a to vše z dobrovolného vstupného.
S vizuální propagací to bylo horší. Vět-
šina z návštěvníků se o koncertě prý 
dozvěděla šeptandou. Ostatně bílý pla-
kát na vývěsce člověk snadno přehlédne  
a letáčky se při rozdávání hned ztrácely. 
Ani typografie příliš důvěrně připomí-
nající WordArt neodpovídala kvalitě, 
jaká příchozí v sále žalovské hospody 
čekala.
Na první kapelu Zbabyelci sice nikdo 
netančil, ale útěšně si můžeme říct, že to 
bylo spíše českou stydlivostí „kdo první 
vstoupí na parket“ než repertoárem pís-
ní sestávajícím z cover verzí. Skačkoví 
Happy Aquarium jednou téhle kapele 
dělali předskokana, ale na Růžku poprvé 
vystupovali před početnějším publikem. 
Soudě podle potlesku to byla premiéra 
úspěšná.
Posléze jsem se dozvěděl, že první lidé 
na parketě (nepočítaje fotografy), tři 
slečny, na něj nevstoupily v žáru spon-
tánnosti. Ale co na tom sejde, svůj účel 
to splnilo a k Aquariu přilákalo pořádný 
houf. Přes psychedelickou Schrödinge-
rovu kočku až do poslední kapely, roc-
kujících Reckless Riders, se taneční par-
ket otřásal pod náporem těl.
Čtyřkoncert sice nebyl historicky první 
hudební akcí v sále žalovské hospody, 
ale byl první, který vzešel od mladých. 
(Byť Václav Sloup už je otřískaný har-
covník.) Pořadatelé jednoho podzimní-
ho dne přišli do výčepu, hospodský jim 
ukázala sál, a během pár týdnů bylo vše 
hotovo.

Jestliže se parta mladých dokáže rychle 
domluvit a zorganizovat tak roztančený 
večer, jistě sál hospody skýtá otevře-
ný prostor pro kohokoli s kulturním 
záměrem. Čtyřkoncert na Růžku tím 
pádem nebyl jen podařenou hudební 
„akcičkou“, ale především výzvou všem 
aktivním lidem, aby s lokální kulturou 
pohnuli a Roztoky stále neležely v kul-
turním stínu Prahy. Pořadatelé večerem 
jasně řekli: I ty s tím můžeš něco udělat. 
(Nebo aspoň začít dělat.)
A loni se účel tohoto prostoru začal ko-
nečně naplňovat, na jaře se v sále poprvé 
hrálo divadlo a do konce roku štamgasti 
zažili ještě tři další představení s jedním 
čtyřkoncertem navrch. Znamenal snad 
loňský rok boom kultury v Žalově? Jak 
řekl jeden z diváků: „To bylo poprvý, co 
jsem cestou do divadla (čti za kulturou) 
nepoužil MHD.“ Doufejme, že kouzlo 
kulturních akcí v hospodském sále ne-
vyprchá a usadí se v tradici.

Martin Tajčman

Taneční podvečer TK 
Po špičkách

Již několik let na přelomu ledna a února 
prezentuje Taneční kroužek Po špičkách 
svou činnost na Tanečním podveče-
ru – tanečním vystoupení téměř všech 
dětí z I.–VI. skupiny TK vedené Zuza-
nou Smugalovou. Taneční kroužek Po 
špičkách za dobu více než osmi let své 
činnosti zmnohonásobil počet účinku-
jících a také program, který jsou rodi-
če malých tanečnic a tanečníků zvyklí 
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vídávat, vyžaduje nejen kapacitně, ale 
i technicky lépe vybavený a především 
scénicky vhodnější prostor, než je tělo-
cvična v ZŠ. Proto bylo letos vybráno 
pro tuto akci divadlo v Praze 8 – Bohni-
cích, které navíc vyšlo vstříc jak finanč-
ně, tak termínově. Zveme tedy všechny 
rodiče, známé a ty, kteří mají rádi scé-
nický tanec, do Divadla za plotem, aby 
se v sobotu 29. ledna od 17 hodin přišli 
podívat na završení práce v 1. pololetí 
TK Po špičkách.
Pro děti školou povinné, které navštěvují 
Taneční kroužek, to ovšem není v tomto 
školním roce první možnost zatančit si 
na jevišti. I. a II. skupina se od začátku 
školního roku zúčastnily již dvou ta-
nečních přehlídek. V září v Řevnicích 
v Lesním divadle na 1. ročníku festiva-
lu Tanec v babím létě a konec října je 
pro děti z TK Po špičkách už tradičně 
spojen s účastí na festivalu scénického 
tance a pohybového divadla v Jablonci 
nad Nisou s názvem Podzimní fantazie. 
V listopadu se také tyto děti včetně III. 
skupiny malých tanečnic prezentovaly 
na letišti v Ruzyni, kde zatančily v rámci 
doprovodného programu vyhlášení sou-
těže O nejtiššího dopravce organizované 
správou letiště. 
Přijďte se i vy potěšit krásou dětského 
scénického tance. V Divadle za plotem 
budou zcela nové taneční choreografie.

Uspávání čertíků  
v roztocké sokolovně

V sobotu 11. 12. 10 se sokolovna pro-
měnila v „čertovské odpoledne“ plné 
malých čertíků, pro které byl připraven 
program. Čertíci s pomocí rodičů plni-
li různé „čertí úkoly“, pomáhali uklízet 
nepořádnému čertovi, lezli „do pekla“  
a kreslili čerty „na zeď“, které si nakonec 
odnesli. (Žádný nám v tělocvičně nezů-
stal!) Čertice Martina nacvičovala s dět-
mi z oddílu Předškoláků čertí tanec Bu, 

bu, bu, se kterým jsme před divadlem 
vystoupili. Pozvání přijalo divadlo Vy-
smáto a zahrálo hru Šašek a čert.
Po divadle si všichni zopakovali čertí 
tanec Bu, bu, bu a po další písničce se 
snažili domlouvat čertici, která měla své 
„peklo“ na jevišti i s „čertovskou“ poste-
lí, aby už nezlobila a šla spát. Malí čertíci 
říkali ukolébavku a slíbili, že už budou 
hodní a budou se těšit na Ježíška. 

Jak tento nápad vznikl? Župa Sladkov-
ského pořádá pravidelně tuto akci na 
hradě Pravda (okres Louny) a vyzvala 
jednotlivé tělocvičné jednoty ČOS, aby 
se připojily a vymyslely si svůj vlastní 
program, přizpůsobený možnostem. 
Byl konec října, řekla jsem si, proč to 
u nás nezkusit a začaly jsme společně  
s Martinou Saskovou vymýšlet program, 
kdo co přinese, kdo pomůže organizač-
ně, kdo bude dělat v přísálí občerstvení, 
jak mít vánoční stromeček na jevišti atd. 
Námět byl, scénář a režie byla na nás.
Velmi nás povzbudila do další akce v so- 
kolovně účast přes 120 dětí s rodiči  
i prarodiči. 
Malí čertíci, kteří nacvičovali čertí ta-
nec, dostali malou odměnu – perníkový 
zvoneček. 
Více atmosféru dokreslí fotografie, kte-
ré jsou na www.sokol-roztoky.wgz.cz  
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a další odkaz na úschovnu fotografií, kde
si foto svého „čertíka“ můžete stáhnout.
Děkujeme všem, kteří jste nám pomoh-
li se sobotní přípravou i úklidem. Fo-
toreportérkou byla na chvíli Štěpánka 
Bayerová, fotografie z akce budou pre-
zentovány v pořadu pro děti na Public 
TV. Poděkování patří panu V. Vidimovi, 
který sestavil stojan pro „trochu přerost-
lý“ vánoční strom a spolu se starostou  
J. Prokešem přivezli stromek do soko-
lovny a upevnili na jevišti.
Přejeme všem hodně elánu v novém 
roce 2011.

Za TJ Sokol Roztoky u Prahy
Renáta Kolářová

Podzim v oddíle  
orientačního běhu  
OK Roztoky

Poslední část sezony se rozběhla tradič-
ně ihned po prázdninách. Na pořadu 
byly české, oblastní a mistrovské závo-
dy. I naši závodníci se v nich ukázali  
v pěkném světle: Barbora Prýmková 
běžela v žákovské štafetě, která dosáhla 
na 3. a 4. místo v rámci Českého pohá-
ru štafet. Juráš Bělohlávek doběhl na 13. 
místě ve starším dorostu v závodě zem-
ského poháru kategorie B. Na mistrov-
ství republiky na klasické trati obsadil 
Juráš Bělohlávek 16. místo v kategorii 
C. Na mistrovství republiky žákovských 
výběrů pomohl Tomáš Jíra středočeské-
mu výběru ke krásnému 7. místu. Bára 
Prýmková běžela v družstvu B, které ob-
sadilo 10. příčku. Na témže závodě běže-
la i Jitka Klinkerová a společně se svými 
spoluběžci obsadila 4. místo v kategorii 
veteránů. Na podzim proběhl tradič-
ní, velice oblíbený závod – mistrovství 
světa v orientačním běhu s migrující-
mi kontrolami. Nejedná se o skutečné 
mistrovství světa, nicméně ovládnout 
migrující kontroly a časový limit je pro 

každého závodníka skutečným mistrov-
stvím. O to více jsme ocenili naše nové 
naděje Kateřinu Čermákovou a Anetu 
Chalupovou, že se nebály, a ač mapu vi-
děly teprve poněkolikáté, se závodem se 
popasovaly velice dobře a obsadily 65.  
a 66. místo, což je na začátečníky vy-
nikající! 55. místo ve stejném závodě 
obsadil mezi kluky Tomáš Jíra. Na sku-
tečné mistrovství světa na Nový Zéland 
ovšem odjela roztocká trenérka Jitka 
Klinkerová a ve velice těžké 24hodino-
vé disciplíně pro dvojice až pětice zvané 
rogaining společně se svým kamarádem 
Honzou Tojnarem obsadili ve světové 
konkurenci výborné 22. místo.
A vybírám ještě několik výborných vý-
sledků v oblastních závodech
Velká cena Sparty: 4. Adéla Brodská 
(mladší dorost), 4. Sváťa Voltrová (ve-
teránky), 3. Tomáš Jíra (starší žactvo),  
5. David László (mladší dorost);
Újezd u Cerhovic: 5. Linda Sedláčková 
(mladší žactvo), 2. Sváťa Voltrová (ve-
teránky), 2. Tomáš Jíra (starší žactvo),  
2. Filip Jíra (přípravka);
Vyšecko: 3. Tomáš Jíra (starší žactvo); 
Pohoří (2 závody): 1. Kateřina Čermá-
ková a Aneta Chalupová (mladší žac-
tvo), 3. Hana Voltrová (mladší dorost), 
3. Žofie Matějková (starší dorost), 2x 4.
Sváťa Voltrová (veteránky), 3. a 4. To-
máš Jíra (mladší dorost) a 5. Filip Jíra 
(přípravka).
Více o našem oddíle či o středočeské 
oblasti zjistíte na stránkách http://roz.
ini.cz (oddíl) a http://stredoceskaoblast.
unas.cz (středočeský svaz orientačního 
běhu).

František Pašek

Prosinec v roztockém Sokole

Kultura
Po roce o poslední adventní neděli za-
zněla v sále sokolovny od J. J. Ryby Čes-
ká mše vánoční. Účinkovaly Komorní 
smíšený pěvecký sbor ROSA a Symfo-
nický orchestr ČVUT, který dirigoval 
Lukáš Kovařík. Opět se naše tělocvična 
zaplnila posluchači všech věkových sku-
pin. Na závěr jsme si všichni společně 
se sborem zazpívali „Narodil se Kristus 
pán“. Každý si jistě odnášel do sváteční-
ho večera krásný zážitek.
Jsme rádi, že i v těchto prostorách se 
podařilo pomyslné spojení sportu i kul-
tury. 
Chtěla bych poděkovat dobrovolníkům, 
kteří pomohli s přípravou. 

Za výbor TJ Sokol Roztoky 
Renáta Kolářová

jednatelka

Sport
I přes letošní předvánoční vrtochy poča-
sí (sníh, obleva, sníh...) se podařilo ně-
kolika nadšeným dobrovolníkům z řad 
roztockého Sokola vybudovat ledovou 

KULTURA A SPORT
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plochu tak, že první bruslařské pokusy 
proběhly přesně v den konání vánoční-
ho koncertu, tj. 19. 12. V následujícím 
týdnu z důvodu oblevy nastalo značné 
poškození ledu, na několika místech až 
na antuku. Pak opět nasněžilo atd., dnes 
(28. 12.) se konečně bruslení „rozjelo“ 
naplno.

I já bych chtěl vyjádřit upřímný dík těm, 
kteří se na úkor svého času zhostili to-
hoto úkolu a zajistili tak hlavně dětem 
příležitost k využití vánočních prázdnin 
pohybem na zdravém vzduchu.

Ing. Jaromír Prokeš
starosta TJ Sokol Roztoky

Tenisová škola  
Václavek & Vopravil

Milí přátelé sportu a tenisu, děkujeme 
Vám všem za přízeň, kterou jste nám 
projevili v roce 2010. Od září probíhají 
tréninky tenisové školy Václavek & Vo-
pravil kromě tenisového areálu Žalov 
také ve Velkých Přílepech. Tímto bychom 
rádi poděkovali všem minulým, součas-
ným i budoucím klientům za podporu  
a za správnou volbu pro sportovní rozvoj 
sebe i svých dětí. Všichni, kteří by chtěli 
s bílým sportem začít, najdou potřebné 
informace na našem webu www.tenis-
-skola.cz a na sramek@tenis-skola.cz. Zá-
roveň chceme pozvat zájemce na lyžařský 
kurz, který naše tenisová škola pořádá  
v termínu roztockých jarních prázdnin 
12. – 19. 2. 2011. Věříme, že nám zacho-
váte přízeň i v roce 2011 a přejeme Vám 
všem hodně kvalitních zážitků během ce-
lého nadcházejícího roku.

Divadélko  Kvítko  Roztoky 
Nádražní 23, Roztoky

 Představení pro děti - začátek představení od 15 hodin

                        Loutky bez hranic

  9.1. Jabloňová pohádka
Divadlo jednoho Edy

23.1. O nezbedném čertovi
Š. Glogarová

 6.2. Kiklopki
Divadlo v kufru

20.2. Tygřík
Liduščino divadlo

 6.3. Ztracená pohádka
Spolek roztockých loutkařů 

20.3. Žabák Kvak

KULTURA A SPORT
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Školní okénko

Milí rodiče,
i v tomto novém roce 2011 pokračujeme 
v rubrice, ve které vás budeme informo-
vat o dění na naší základní škole a školní 
družině.
Konec roku ve škole tradičně vyplni-
ly výlety do vánočně vyzdobené Prahy  
a za betlémy do SČM v Roztokách, 
školní besídky, den otevřených dveří, 
vánoční zpívání na schodech a vánoč-
ní sportovní klání. Výsledky celoškolní 
prosincové „vánoční vědomostní soutě-
že“ jste jistě objevili v poslední loňský 
školní den na našich webových strán-
kách, takže tímto ještě jednou děkujeme 
všem za účast a vítězům blahopřejeme. 
Nyní v lednu nás především čeká zápis 
nových prvňáčků, tak doufáme, že jim 
Ježíšek nadělil tu správnou školní braš-
nu a že se jim v naší škole líbilo, pokud 
ji na den otevřených dveří přišli s rodiči 
okouknout.
Tak snad jsme ty Vánoce ve zdraví všich-
ni přežili, nezamrzli jsme na těle ani na 
duši a v plné síle se můžeme pustit do 
plnění svých novoročních předsevzetí  
i ostatní naší běžné práce.
Hodně úspěchů, sil a hlavně zdraví  
v roce 2011 všem čtenářům i dětem 
přeje za ZŠ redaktorka tohoto školní-
ho okénka 

Věra Zelenková

Florbal orion cup 
Nejlepší sportovci Základní školy Roz-
toky opět poměřili své síly s žáky jiných 
základních škol. Dne 24. a 26. listopadu 
se konal Florbal Orion Cup. V krásném 
sportovním areálu Hamr Braník se se-
šlo celkem devatenáct družstev. Chlapci 
florbalisti, startující ve skupině D, na-
stoupili ve třech utkáních se Štěchovice-
mi, Hostivicí a Jílovým. Z této skupiny 
postoupili do čtvrtfinále z druhého mís-
ta. Čtvrtfinálová skupina se jim však sta-
la osudnou, prohráli s družstvem Rud-
né. Celkově skončili na pátém místě. 
Gratulujeme. Dívky florbalistky zahájily
turnaj o jeden den později. Přes velkou 
snahu nepostoupily ze skupiny, a obsa-
dily tak 11. místo.

Claudie Posuchová

Výlet na staroměstské náměstí 
Staroměstské náměstí přivítalo naši 
školní družinu vánočně. Překrásně 
ozdobený strom, betlém, stánky s per-
níčky, pečené kaštany, vůně medoviny, 

sladká trdla – to vše připomínalo, že již 
brzy bude Štědrý den.
Děti si vše prohlédly, nakoupily dáreč-
ky pod stromeček a ochutnaly vánoční 
dobroty. Bylo to pěkné odpoledne.

Vychovatelky ŠD

Den otevřených dveří ve školní druži-
ně
Děti se na den otevřených dveří v ŠD 
připravovaly pečlivě. Pěkně vánočně vy-
zdobily svá oddělení, na chodbě ustroji-
ly stromeček, vyráběly dárečky, napekly 
perníkové stromečky a chaloupky. Nej-
více se těšily na náš vánoční obchůdek, 
kde budou prodávat své výrobky. Rodi-
če přicházeli celé odpoledne, prohlédli 
si prostory školní družiny a nakoupili 
vánoční výrobky v našem obchůdku. 

Vychovatelky ŠD

Po stopách praotce čecha
Pojďte a poslyšte pověst nedávného času 
(21. 12. 2010) o naší výpravě do praž-
ských „Starých pověstí českých“, kde po-
selstvo 7.B a 8.A nabylo a obnovilo své 
povědomí o našem praotci a předcích, 
jak přišli do končin naší vlasti a usíd-
lili se po Labi i po Vltavě. Maskujíce se  
u vchodu vylosovanými dobovými jmé-
ny vystoupali jsme na horu Říp, potěž-
kali si Bivojem uloveného kance, skáceli 
pohanské modly, vyluštili tajemný nápis 

na hrobě praotce Čecha, zhlédli film 
J. Trnky o pověstech, oživili znalosti 
známých legend a seznámili se se sku-
tečnými předměty – archeologickými 
nálezy, které naši předkové v 6.–10. sto-
letí používali. Také jsme pojedli chutnou 
krmi u kmene zvaného McDonald’s,  
a nepodlehnuvše obžerství spokojeně se 
vydali na cestu zpáteční. Výstava setrvá 
zde až do času letního. Nuže osedlejte 
svého oře a vydejte se na prostranství 
sv. Václava do místa, jež zove Národní 
muzeum.

Věra Zelenková, Jana Hroudová

Vánoční besídka v ŠD
Předvánoční čas v družině jsme zakon-
čili vánoční besídkou. Děti si přinesly  
z domova cukroví a dárečky pro své 
kamarády. Zazpívali jsme si koledy, 
rozkrojili jablíčka, rozdali dárečky a po-
seděli u vánočního stolu. Přejeme vám  
i vašim dětem šťastný nový rok. 

Vychovatelky ŠD

Nový rok 2011 v Lexiku

Úpravy v rozvrhu cvičení
Již od ledna jsme pro vás trochu upravili 
rozpis cvičení. Podle vašich požadavků 
jsme přidali sportovní kroužek pro děti, 

ŠKOLY A ŠKOLKY

ZÁPIS D�TÍ DO 1. T�ÍDY

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA  ROZTOKY, OKRES  PRAHA–ZÁPAD 
ZVE VŠECHNY P�EDŠKOLÁKY A JEJICH RODI�E NA 

ZÁPIS DO 1. T�ÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2011/2012  

ZÁPIS SE KONÁ  

                       31. ledna 2011 V BUDOV� V ŽALOV�, ZAORÁLKOVA 1300  
1. února 2011 V BUDOV� V ROZTOKÁCH, ŠKOLNÍ NÁM. 470  

OD 14.00  DO 17.00  

ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI P�INESOU S SEBOU RODNÝ LIST DÍT�TE  
A SV�J PR�KAZ TOTOŽNOSTI 

K ZÁPISU SE DOSTAVÍ D�TI, KTERÉ DO 31. 8. 2011 DOSÁHNOU V�KU
6 LET A D�TI S ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY 
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kromě pondělka a pátku, i na úterý do-
poledne od 10.00. Také jsme rozšířili na-
bídku cvičení pro maminky s dětmi, kdy 
si mohou dítě vzít s sebou, a to ještě na 
středu od 15.00, včetně stávajícího pon-
dělka od 9.00.

Od února nový semestr jazykových 
kurzů
Nabídka jazykových kurzů zůstává stej-
ná do konce ledna. Od února nám běží 
nový semestr s novou, širší nabídkou. 
Stávající jazykové kurzy budou podle 
zájmu pokračovat i v novém pololetí. 
Stále můžete přijít do Lexiku s námětem 
na kurz, který byste v naší nabídce rádi 
měli.

Školka Lexik
Jak jsme již avizovali, od ledna jsme 
výrazně snížili ceny, a tak rodiče mo-
hou lépe využít i nový provoz školky. 
Školka má celodenní provoz nebo dva 
turnusy – dopolední s rozšířenou ang-
ličtinou od 7.30 do 12.30 a druhý, pro 
větší spáče, od 10.30 do 15.30, nicméně 
je možné po domluvě děti ve školce po-
nechat až do 17.30. Časovou změnou se 
snažíme vyhovět požadavkům našich 
stávajících rodičů, a to s možností spor-
tovního kroužku od 10.00 pro všechny 
turnusy.

Po Vánocích bez kil navíc
Vánoce již tradičně znamenají hodně 
jídla, stresu a málo pohybu. Pokud se 
budete chtít zbavit kil, můžete se těšit na 
další semináře, kde se dozvíte, co mů-
žete udělat pro to, abyste se cítili znovu 
výborně a fit. Zároveň můžete začít plnit
svoje nová předsevzetí v naší tělocvičně 
účastí na různých druzích sportovních 
aktivit od rehabilitačního cvičení po 
zumbu, tai-či či jógu a další. 

Poukazy jako dárek
Na recepci lze stále pořídit pro vaše 
přátele či příbuzné dárkové poukazy  
v různé výši na všechny aktivity pořáda-
né Lexikem, včetně výhodného pouka-
zu 3 + 1 masáž zdarma. S dotazy a poža-
davky se můžete kdykoli obracet na naše 
telefonní číslo 739 035 000 nebo psát na 
info@lexik.cz, budeme se na vás těšit!

Všem přejeme šťastný nový rok a mno-
ho příjemných setkání v našem vzdělá-
vacím centru se školkou!

Za kolektiv Lexiku
Mgr. Lenka Červenková

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Roztoky u Prahy

Mikuláš
3. prosince jsme v Rožálku připravili 
mikulášské odpoledne. Děti a rodiče se 
sešli v herničce mateřského centra a při-
lehlé tělocvičně, aby si pohráli a zkrátili 
čekání na Mikuláše a jeho pomocníky. 
Připravena pro ně byla výtvarná dílnič-
ka, kde si mohli vytvořit vánoční přáníč-
ko, a nechybělo ani divadélko tety Petry 
se zbrusu novou pohádkou. V okamži-
ku, kdy vstoupila trojice Mikuláš, čert  
a anděl, utichl všechen cvrkot. Pan Mi-
kuláš trpělivě vyslechl všechny děti, ty 
odvážnější dokonce zarecitovaly básnič-
ku či zazpívaly písničku. Poté se děti po-
těšily balíčky, které Mikuláš s andílkem 
rozdali, maminky a ostatní doprovod 
se mohly občerstvit kávou, čajem či vý-
borným cukrovím a pomalu se všichni 
rozešli domů. Doufáme, že si odpoledne  
a podvečer užili a že mikulášská návště-
va v Rožálku se stala milou tradicí. 

Dopoledne pro ženy v MC Rožálek 
Ve středu 8. prosince dopoledne se tě-
locvična u Mateřského centra Rožálek 
proměnila v salon krásy. Diplomovaná 
kosmetička Jana Kochová z Velkých 
Přílep a Mirka Peterková, kosmetická 
poradkyně Oriflame, radily maminkám,
jak o sebe pečovat, aby i na rodičovské 
dovolené vypadaly hezky a dobře se cíti-
ly. Během dvouhodinové akce se všech-
ny přítomné ženy dozvěděly, jak mají 
správně pečovat o svou pleť a jak se líčit 
a oblékat nejvhodněji ke svému typu. 
Po teoretickém společném úvodu Jana 
a Mirka maminky nalíčily a věnovaly se 
každé individuálně, zatímco o jejich děti 
se v herničce starala teta Simča. Bylo to 
příjemné relaxační zpestření předvánoč-
ního času, maminky odcházely krásné  
a odpočinuté. Další podobnou akci plá-
nujeme na jaro. 

V roce 2011
na vás v MC Rožálek čeká mnoho no-
vého. Cvičení na GYMBALONECH, 
LOGOPEDIE pro děti od 3 let, KE-
RAMICKÁ DÍLNA v cyklu „HRANÍ 
VŠEMI SMYSLY“, ANGLIČTINA PRO 
RODIČE S PROGRAMEM PRO DĚTI 
a mnoho dalšího.

Bližší informace naleznete na našich 
webových stránkách!

Těšíme se na vaši návštěvu.
Za MC Rožálek Viktorie Lašová,Václava 

Bromovská a Eva Tluková 

Mateřské centrum ROŽÁLEK 
Roztoky u Prahy 
www.rozalek.cz

 
Nový rok v Roztoči

Ohlédnutí za vánočním časem
Všem čtenářům Odrazu přejeme mno-
ho dobrého v novém roce, hodně chuti 
a sil podílet se na utváření naší roztocké 
pospolitosti. 
Nejprve stručné ohlédnutí za advent-
ním a vánočním časem. Během prosin-
ce proběhla řada akcí – dílny, vánoční 
trhy, živé jesličky. Na vánočních trzích 
byly opět k dostání originální výrob-
ky od dětí, posilnit jste se mohli doma 
napečenými dobrotami, vínem a čajem. 
Byly zde též slavnostně představeny dva 
nové kluby – Klub dárců a Klub dob-
rovolníků. Důvodem k jejich založení 
bylo dostat se blíže k lidem (a aby oni se 
dostali blíže k nám), kteří by rádi pod-
pořili naše sdružení. Každý člověk má 
co nabídnout. Budeme rádi, pokud nás 
podpoříte dobrovolnou prací, nápady, 
finančními a hmotnými dary.
Vyvrcholením adventního času v Roz-
toči jsou Živé jesličky, vánoční setkání 
s hudbou a obrazy. Účastníci již tradič-
ně zhlédli na školní zahradě zvěstování 

ZPRÁVY ZE SDRUŽENÍ ROZTO�

NOV� OTEV�ENÉ INFOCENTRUM
V Havlí�kov� ulici 713 jsme nov� otev�eli infocentrum, kde vás rádi  p�ivítáme a poskytneme 
informace o �innosti sdružení, o um�leckých kurzech, tvo�ivých dílnách, lidových slavnostech atd. 
M�žete zde též hradit kurzovné za vybrané kroužky nebo �lenské p�ísp�vky.  
V zá�í a �íjnu bude otev�eno každé úterý 9-12, 16 – 18,  �tvrtek 19-20.

VOLNÁ MÍSTA V UM�LECKÝCH KURZECH
V�tšina um�leckých kurz� a kroužk� je po zápise obsazena. Volná místa ješt� nabízíme v t�chto
kurzech, které probíhají v ateliéru Havlí�kova 713: Keramika pro dosp�lé (po 19.00 – 20.30), 
Moderní kytara (od 12 let, st�eda 15.30 – 20.00), Klasická kytara ( od 7 let, pátek 13.00 – 17.00).
V p�ípad� vašeho zájmu se, prosím, informujte  na našem kontaktu: e-mail: roztoc@roztoc.cz , tel. 
220 514 572 nebo se zastavte osobn� v našem infocentru.   

P�IPRAVUJEME

Mozaikování II.„Keramika“– 16.10. (14-18), ateliér Havlí�kova. Druhá �ást celoro�ního
víkendového kurzu, na kterém si vyzkoušíte vyrobit nádherné mozaiky z r�zných materiál�. Kurz je 
ur�en pro d�ti od 7 let a dosp�lé, ú�ast mladších je možná za doprovodu rodi��. Ukázky 
z mozaikové tvorby lektorky kurzu Magdaleny Kracík Štorkánové najdete na www.mozaikart.cz.

Lampiónová dílna – 23.10., tvo�ivá dílna na výrobu originálních ru�ních lampión�. Dílnu vedou 
lektorky Zuzana Sýkorová a Andrea Angelová, �as bude up�esn�n.

Podzimní trhy v Zahrad� v�ní u lékárny– 30.10., tradi�ní trhy, na kterých si m�žete koupit 
domácí ovoce, zeleninu, �emeslné výrobky, sýry, domácí chléb, výrobky z chrán�ných dílen a 
mnohé další. 

Svátek sv�tla – 5.11., oslava sv�tla a podve�erní putování s lampióny roztockou krajinou. Místo 
konání bude ješt� up�esn�no.

Více informací se dozvíte na plakátovacích plochách nebo na www.roztoc.cz.
Dita Votavová, sdružení Rozto�

ŠKOLY A ŠKOLKY
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Panně Marii, andělský sbor rodičů s dět-
mi a pasáčky u ohně. Zpívající průvod 
došel ke kostelu sv. Jana Křtitele, kde 
se poklonil Ježíškovi. Děkujeme všem, 
kteří se podíleli na přípravě a realizaci 
jesliček.
Druhou lednovou neděli proběhlo ve 
Středočeském muzeu setkání se starými 
vánočními zpěvy. Společným zpěvem  
a poslechem koncertu jsme se rozloučili 
s končící dobou vánoční.

Co náš čeká začátkem roku
Ve spolupráci se Středočeským muze-
em v Roztokách jsme na začátek roku 
připravili dvě výstavy. První proběhne 
od 13. do 31. ledna a představí výtvar-
né práce našeho ateliéru JoE, který vede 
Lada Krupková Křesadlová, a soukro-
mého ateliéru Rozmarýnek Zuzany Slé-
hové. Jedná se o vyvrcholení celoroční-
ho projektu Svět Roztoky – Jan Perner 
a železnice, který volně navazuje na 
projekt z roku 2009 Svět Roztoky – por-
tréty obyvatel Roztok a okolí. Tentokrát 
se děti a studenti inspirovali životem  
a dílem významného českého vlastence, 
projektanta a stavitele železničních tratí 
Jana Pernera. 

„O koních, o smrti a jiných lidech“ je 
název výstavy přední české fotografky
Markéty Luskačové. Proběhne v termí-
nu od 5. února do 13. března 2011 též  
v prostorách Středočeského muzea v Roz- 
tokách. Výstava představí 73 barevných  
i černobílých fotografií zachycujících

masopustní slavnosti v Roztokách a Ú-
-něticích v letech 1999–2010. Autorka 
fotografií Markéta Luskačová dokumen-
tuje svým dílem jedinečné a originální 
masopustní masky i příběhy lidí a masek  
v průvodu. K výstavě bude vydán stejno-
jmenný katalog fotografií. Pořádáno ve
spolupráci se Středočeským muzeem.

V sobotu 29. 1. vystoupí náš taneční 
kroužek Po špičkách v pražském Diva-
dle Za plotem. Kroužek pod vedením 
Zuzany Smugalové má za sebou řadu 
vystoupení a úspěchů v tanečních sou-
těžích a přehlídkách. Naposledy sklidil 
ovace při svém prosincovém vystoupení 
na pražském ruzyňském letišti. 

Ve dnech 4. a 5. 3. 2011 proběhne již po-
třinácté v Roztokách a Úněticích Maso-
pust. Aktuální informace o přípravách  
i samotné akci najdete aktuálně na webu 
www.roztoc.cz.

Na všechny zmíněné akce vás srdečně 
zveme a budeme rádi, pokud se stanete  
i jejich aktivními účastníky. 

Za sdružení Roztoč
Jitka Čechová

Fotografie Josef Mirovský

Ježíšek byl Žofinka

V názvu článku necituji diplomovou 
práci nadějné studentky prestižní uni-

verzity v rámci Gender Studies, kte-
rá aspiruje na průlom v dosvadním 
biblickém bádání. Miminko Žofinka
představovalo Ježíška v živém betlé-
mu, který s velkým úspěchem provedl 
22. prosince 2010 Roctoč se svými pří-
znivci na Ovčíně u kostela - za velkého 
zájmu veřejnosti. Tentokrát k úspěchu 
přispěla nejen dokonalá kulisa zim-
ního podvěčera, ale i velmi akční Je-
žíšek, který (která) v náručí své ma-
minky Marie (Ziny) jen nespinkal(a) 
či nevrněl(a), ale v dobrém rozmaru 
velmi neúnavně mával(a) obecenstvu. 
Ostatně byl(a) již pětiměsíční, takže 
již pokročilý kojenec. Rozkošný byl  
i průvod malých „daráčků“ předškol-
ního věku přínášejících Ježíškovi dár-
ky, a to i včetně drobných roztomilých 
zaváhání těchto malých účinkujících. 
Jak osvěžující bylo vidět při této příle-
žitosti dětičky v úborech ladovských, 
nikoliv santaclausovských! Hudební 
linii pořadu tvořily krásné koledy po-
sbírané z Čech i Moravy v originálním 
aranžmá Roztoče. Základ andělské-
ho (pěveckého) sboru tvořili členové 
souboru Local Vocal, doplněný dětmi 
z muzikantské dílny Roztoče. Důstoj-
nou tečkou představení pak byl pří-
chod Tří králů se zlatem, kadidlem 
a myrhou, kteří byli jak vystřižení ze 
starých malovaných betlémů.
Živý betlém je vlastně návratem  
k tradičním projevům lidové zbožnos-
ti, která sice pracuje s atributy často 
vzdálenými reálnému prostředí biblic-
kého Betléma, ale o to srdečněji vyja-
dřuje přímou a nekomplikovanou úctu 
k narozenému Kristu. Naší předkové 
neměli naše vzdělání a často nebyli za 
svůj život dále, než v nejbližším městě. 
Jejich životní úroveň se příliš nelišila od 
situace Svaté rodiny, pro níž se nenašlo 
v Betlémě místo v ubytovacím hostinci 
i když Maria byla v požehnaném stavu, 
jak uvádí Lukáš ve svém evangeliu, a tak 
museli najít útočiště ve skalním chlévě 
a položit dítě do jeslí. Jaký to strašný 
kontrast s dnešními  evropskými Vá-
nocemi, které spíše představují jakési 
pohanské orgie spotřeby a obžerství.  
I líbezné koledy, jakoby navozující pseu-
dovánoční atmosféru giga nákupních 
center, jsou vlasně zneužity a obsahově 
vyprázdněny. Buďme proto vděčni za 
každý projev úcty k vánočním svátkům 
a za nekomerční připomínku této velké 
chvíle pro lidstvo.

Stanislav Boloňský

ŠKOLY A ŠKOLKY
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Rok 2010 ve Václavce

Hlídání Václavka funguje od 1. 9. 2010 
jako školka rodinného typu – ideální 
pro adaptaci dětí na kolektiv, popřípadě 
k řešení nesmělosti, lítostivosti, závislos-
ti na rodičích a dalších problémů. Máme 
různě staré předškolní děti a společný 
program je přínosný jak pro mladší, tak 
starší. Jedináčky učí potřebě se rozdělit, 
pomoci, starší děti toleranci k mladším 
a těm nejmenším jsou všechny starší 
děti vzorem. 
Dětem nabízíme hraní, didaktické hry, 
zpíváme, každý den něco vytvoříme 
– děti poznávají různé kreativní techni-
ky. Počet dětí nám umožňuje individu-
ální přístup. V odpoledních hodinách 
nabízíme angličtinu pod vedením zku-
šené lektorky. Každé dopoledne jsme na 
procházce nebo na zahradě. V prosinci 
jsme si moc užili bobování na blízkém 
kopci i zimní hrátky ve sněhu na zahra-
dě. Jednou za 14 dní vozíme děti na ex-
kurzi ke koním na blízkou farmu v Ho-
lích, kde se učí, jak se ke koním chovat, 
zkusí si, jak se o ně starat, a nakonec se 
každé může projet. Exkurze garantuje 
společnost Caballinus, organizující hi-
poterapie pro handicapované. O děti se 
tam stará naše teta, trenérka koní a fy-
zioterapeutka. Děti si tyto výlety velmi 
oblíbily a dožadují se koníků.
Každý měsíc pořádáme pro maminky 
s dětmi společné dílničky. V říjnu jsme 
vyřezávali dýňové lucerničky, v listopa-
du jsme vyrobili lampiony a v prosinci 
jsme zdobili perníčky. Vždy jsou tato 
odpoledne spojena s připravenou hrou 
s úkoly pro děti na zahradě o sladký po-
klad, při zdobení cukroví jsme s kytarou 
zpívali koledy a vytvořili si vánoční at-

mosféru. Na leden plánujeme výrobu 
masek a rej maškar.
V prosinci jsme se sešly ve večerních 
hodinách v prostorách Hlídání Václavka 
ne s dětmi, ale jen s jejich maminkami, 
a učily jsme se plést z pedigu. Vedl nás 
velmi milý a zábavný lektor pan Evžen 
Novák z Libčic nad Vltavou a téma bylo 
ryze vánoční – naučily jsme se uplést 
zvonek a rybku. Návody jsme dostaly 
ještě na další jednoduché vánoční ozdo-
by, ale vymezený čas neuvěřitelně rychle 

utekl a už nestačil na jejich zhotovení. 
Naše snažení pan Novák zdokumento-
val na svých stránkách www.noegra-
phic.estranky.cz.
Chtěla bych mu za nás všechny poděko-
vat za péči a laskavost, se kterou i no- 
váčky vedl. A slíbili jsme si, že se i v No- 
vém roce sejdeme a naučíme se zase 
něco nového.
Za kolektiv Václavky děkuji všem kli-
entům za přízeň a vám všem přeji vše 
nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti do 
nového roku!

Irena Čermáková

Vánoční čas na ZUŠ

Období adventu je u nás tradičně spo-
jeno s vánočním muzicírováním. Ná-
vštěvníci ZUŠ jsou po vstupu do hlavní 
budovy obklopeni hudbou s vánoční 
tematikou, ať už v pěvecké podobě na 
hodinách sborového zpěvu a hudební 
nauky, nebo instrumentální podobě na 
všechny možné nástroje. Ti nejlepší (ve 
všech věkových kategoriích) jsou vybí-
ráni na interních koncertech k veřejné 
produkci. Tou je každoročně Vánoční 
koncert.
Letos připadl na 16. prosince a v něčem 
byl zcela jedinečný. Do síně Z. Braune-
rové se totiž doslova namačkalo zdale-
ka nejvíc posluchačů, pokud má paměť 
na vánoční koncerty ZUŠ v Roztokách 
sahá. Při nástupu orchestru a sboru 
jsme museli svádět pořadatelský souboj 
s návštěvníky a přesvědčovat je, aby si 
stoupli o kousek dozadu, jinak by se naši 
mladí hudebníci a zpěváci nevešli. Ale 
výsledek stál za to a spokojení rodiče, 
sourozenci, dědečkové, babičky a ostat-
ní posluchači odcházeli se svátečním 
pocitem v srdci. A tak to má být. Vždyť 
vánoční čas by měl sloužit k zastavení, 
bilancování, vzpomínce...
Součástí vánočních vystoupení ZUŠ 
Roztoky byla také akce s názvem Rock-
ové a jiné Vánoce, která se uskutečnila  
v Hostinci Na Růžku v Žalově. Naši 
mladí rockeři a jejich hosté pod vede-
ním Václava Sloupa zde opět ukázali své 
umění a připomněli, že i naše řekněme 
„populární oddělení“ prochází zdárným 
vývojem.
A protože si tento článek přečtete, váže-
ní čtenáři, až v lednu, přejeme vám už 
jen hodně zdraví, štěstí a spokojenosti  
v novém roce 2011!

MgA. Bohumír Šlégl
a zaměstnanci ZUŠ Roztoky

ŠKOLY A ŠKOLKY
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Inzerce

Klíčky k automobilu BMV, které byly 
nalezeny v Braunerově ulici, jsou ulože-
ny v podatelně MÚ.

Hledám občasnou výpomoc pro prodej  
v malé galerii v centru Prahy. Vhodné 
pro důchodkyni. Tel.: 721 240 063

Hledám spolehlivou švadlenu pro příle-
žitostné jednoduché střihy.
Tel.: 721 240 063

Hledáme šikovnou kadeřnici a kosme-
tičku na ŽL do kadeřnického a kosme-
tického studia v Praze 6 Dejvicích. Čás-
tečná klientela zajištěna. Nástup možný 
ihned. Kontakt a bližší informace:
Bára Veselá, tel.: 739 023 117,
www.glamouratelier.cz

Koupím garáž u „Fiňáků“, nejlépe v Ži-
rovnického ulici.
Tel.: 728 675 927

Prodám byt 3+1 s lodžií v nově zrekon-
struovaném panelovém domě v Lib-
čicích nad Vltavou. Plastová okna, za-
teplení domu, internet. V místě veškeré 
občanské vybavení. Centrum Prahy 30 
min. vlakem. Spěchá – cena dohodou. 
Tel.: 731 128 306 

Prodám dětské oblečení velikosti 98–
104, 110–116, např. kombinéza holka 
Tchibo 98-104, kombinéza lyže unisex 

H+M 104-110, lyž. Kalhoty černé 110, 
kalhoty zateplené Kugo 110, zima, jaro 
i léto. Přijďte si vybrat!
Tel.: 605 717 378

Prodám dětské oblečení ve velmi dob-
rém stavu – dívčí ve vel. 0-9 měsíců, 
chlapecké ve vel. 0-2 roky, cena doho-
dou dle výběru, dětskou autosedačku 
0-9 kg, nová, nepoužívaná za 500,- Kč. 
Parní hrnec Tefal, nepoužívaný cena 
600,- Kč. Tel.: 605 716 494 

Prodáme stavební pozemek na Levém 
Hradci o rozloze 424 m2 již se stavebním 
povolením pro rodinný dům.
Více informací na 
http://pozemek.young.co.cz,
tel.: 604 287 324

Prodám SUZUKI SWIFT 1,0 GL 3.DV. 
Rv. 2003, najeto 62 800 km, modrá me-
talíza, 1. majitel, servisní knížka, zimní 
pneu s disky, autorádio Becker s repro-
Hertz, garážovaný – výborný stav, ne-
bourané. Cena k jednání 45.500,- Kč. 
Tel.: 724 07 67 07

Pronajmu 1 pokoj jedné osobě v bytě 
rodinného domku v Roztokách ul. Jana 
Palacha. Možnost užívání pračky, led-
ničky a kuchyně. Volný od 1. 1. 2011. 
Cena 6.000,- Kč včetně poplatků.
Tel: 721 114 449

Pronajmu přízemní byt 2+kk v novo-
stavbě v Roztokách, 57 m2. Nový byt, 
kuchyňská linka s vestavěnými spotře-

biči, koupelna se sprchovým koutem, 
samostatné wc, plně zařízený.
Nájem 11.000,- Kč + záloha na poplatky 
2.500,- Kč. Bez RK! Tel.: 775 700 889

Přijmu práci, na oboru nezáleží, možno  
i prodavačka. 21 let, SOŠ OA, ukončena 
maturitou. Nabídky prosím zašlete na 
emailovou adresu:
l.plassova@seznam.cz

Zpráva po uzávěrce

Zemřel senátor
Jiří Dienstbier 

V sobotu 8. ledna zemřel po těžké ne-
moci ve věku nedožitých 74 let senátor 
Jiří Dienstbier.
Starosta města J. Jakob i oba místosta-
rostové zaslali rodině zesnulého kondo-
lenci.
Za volební obvod Kladno, do něhož spa-
dají i Roztoky, byl Jiří Dienstbier zvolen 
v roce 2008.
Vzhledem k tomu, že doplňovací volby 
se musejí konat do 90 dnů od úmrtí se-
nátora, bylo první kolo těchto voleb vy-
hlášeno na pátek 18. a sobotu 19. břez-
na 2011.
Případné druhé kolo se uskuteční 25.  
a 26. března 2011.

red.

Poděkování

panu starostovi a MÚ k životnímu jubileu, výročí svatby atd. zaslali:
Ing. Václav Hess 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA A SOUKROMÁ INZERCE


