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Tak aspoň konec zmatků…

OBSAH:

Začíná nový rok (pro někoho možná) s poněkud
zlověstnou třináctkou na konci, a tak by se asi hodilo přát si něco vznešeného, ušlechtilého nebo aspoň
něco, co nám neleze denně na nervy…
Ale zůstaňme na zemi, lépe řečeno v Čechách. Stačí
možná, ustanou-li zmatky chystané nám jak na běžícím pásu našimi agilními poslanci a věčně měnící se vládou….
Sněmovna schvaluje každou schůzi okolo stovky zákonů (!) a poslanci sami připouštějí, že většině z nich nerozumějí. Bývalý soudce
Ústavního soudu a ombudsman P. Varvařovský k tomu říká: ,,V druhém čtení se projevuje lidová tvořivost poslanců. A protože znalost
problémů je v plénu nevalná, schválí leckdy zákon nesmyslný nebo
v rozporu s jinými zákony.“
A tak např. na jaře schválený zákon o nutnosti souhlasu obou rodičů
s lékařskými zákroky u dětí byl 14. 12. zase zrušen, neb se ukázalo, že
u rozvedených rodičů (50 %!) se většinou nepodařilo sehnat toho
druhého nebo s nimi odmítl mluvit, takže o zdraví dětí nemohla být
řeč… sKarta (celou dobu povinná) se po těžkém boji stala nepovinnou, a jelikož jí ještě ke všemu vlastní zatím jen cca 10 % z 1,5 mil.
lidí, a tak těsně před koncem roku neví většina nezaměstnaných, jak
obdrží od 1. 1. obvyklé dávky a jejich děti od ní odvislé slevy na dopravu do školy… Díky snaze některých poslanců vylepšit si vlastní
příjmy Sněmovna zametla pod stůl i platy soudců a státních zástupců,
neb se o nich hlasovalo – bůhví proč – společně, takže páni soudci
budou od ledna asi na neplacené brigádě…
O tom, že ani v polovině prosince nevíme, jaké bude od ledna DPH,
jsem psal už v čísle minulém, a o tom, že první přímá volba prezidenta buď bude, nebo nebude, v čísle tomto. Zkrátka debakl.
Už to vážně přesahuje veškeré meze. A tak si přejme, ať si ministři
a poslanci aspoň na rok ,,odpočinou“ od svých iniciativních nápadů,
napraví zatím, co napáchali, a zanechají všech ,,zhoršováků“, kterým
říkají reformy a kterými zaplevelili náš právní řád.
Hezký nový rok
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Všem čtenářům
Odrazu
Vážení přispěvatelé,
v novém roce vám přejeme mnoho spokojenosti a těšíme se na vaše články, reportáže
i názory. Odraz si i nadále zachová výjimečnou tvář liberálního městského měsíčníku,
který není hlásnou troubou vždy aktuální
radniční garnitury, ale který z podstatné části tvoříte vy sami. Občanská společnost
v Roztokách žije, nejrůznějších sdružení stále přibývá, což je skvělé, avšak Odraz má
pořád stejný rozsah.
Proto si dovolujeme připomenout pár základních pravidel, abychom předešli nedorozuměním. V první řadě od ledna budeme
striktně trvat na dodržování termínu uzávěrky, která je vždy pro příští číslo uvedena
v tiráži časopisu. Příspěvky, které dorazí
po tomto termínu, zveřejňovat nebudeme.
Zároveň vás prosíme o střídmost, neboť Odraz
není nafukovací a jen do málokterého čísla se
vejdou všechny články. O střídmost zvlášť pro-

síme autory a autorky, kteří do jednoho čísla
pošlou více článků najednou. Do názorových
článků a komentářů určených pro rubriku Polemiky nijak nezasahujeme, ovšem zde doporučujeme jako ideální rozsah (především čtenářsky komfortní) polovinu stránky, což je
v našem případě 2 700 znaků včetně mezer.
U dalších příspěvků si vyhrazujeme zcela
běžnou věc – rozhodnutí, zda vůbec příspěvek zařadit, v jaké podobě a jakém rozsahu.
Nikdo samozřejmě nemá nárok na automatické otištění v podobě, v jakém příspěvek
zaslal. Máme na mysli především texty, kde
se informace opakují nebo jejich obsah je
poněkud – řekněme – „řídký“. V tomto je
zkrátka odpovědný redaktor jakýmsi editorem, jenž určuje dramaturgii a tvář každého
čísla: dává dohromady skladku vydání,
vhodný mix a umístění jednotlivých článků
a také jejich krácení. Umístění článku v Odrazu není věc nároková – představme si
hypotetickou situaci, že by každý občan
Roztok poslal jeden článek… Jsme si jisti, že
budeme-li zmíněná základní pravidla všichni dodržovat, vměstnáme do každého čísla

více střídmějších příspěvků a předejdeme
konfliktům.
Ladislav Kantor, odpovědný redaktor
Václav Dolejší, předseda redakční rady

Co přináší novoroční
Odraz?
Prvnímu číslu Odrazu r. 2013 dominuje první
přímá volba prezidenta, a ač v této chvíli nevíme,
zda se v určeném termínu bude konat, titulním
článkem je jistě oprávněně.
Ani ostatní materiály vás ale jistě nebudou nudit.
Ať už je to tichá válka v místní ODS, zamyšlení
o nových městských daních, trase autobusu
na Solníky, dokončení rekonstrukce radnice
i informace o tom, jak bude vypadat letošní
masopust… Také se dozvíte, kam všude zašel
Mikuláš, nové složení školské rady atd…
Tak hezké počtení a vše dobré v r. 2013…
Ladislav Kantor
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
Konec světa „kupodivu“ nenastal a přehoupli jsme se
do roku 2013. Proto bych se
s vámi rád podělil o to, co
nám může nový rok přinést.
Na celostátní úrovni to již za pár dní bude
první přímá volba prezidenta. Je potřeba,
abychom si každý sám důkladně rozmysleli,
co by nám mohl každý s kandidátů přinést
v pozici prezidenta. Bude to volba nepochybně těžká, ale věřím, že se nám podaří
odolat populismu a že zvolíme kvalitního
prezidenta, který bude pro naši zemičku
přínosem.
A co nás čeká v Roztokách? Bude to především celá řada investic, které díky úsporám
ostatních výdajů tvoří čím dál větší podíl
i sumu v našem rozpočtu. To je bezpochyby
velmi správný trend. Největší částka bude
spojena s budováním nových silnic.
Ve všech případech se jedná o ulice, které
mají nyní prašný povrch. Konkrétně budou
rekonstruovány tyto ulice: zbývající část
Smetanovy, Máchova, Dobrovského, Vošáhlíkova, Krásného, Plzeňská, spojka
Haškovy a Olbrachtovy a Čakov. V mnoha
z těchto ulic dojde i k výměně vodovodních
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přípojek. Budeme pokračovat i v opravách
chodníků.
Další zásadní investicí bude vybudování kanalizace v ulicích Wolkerova, Na Valech
a Pod Řivnáčem. To je ale ještě závislé na vyrovnání majetkoprávních vztahů. V prvních
dvou jmenovaných ulicích dojde k výměně
vodovodního řadu, který je v havarijním
stavu. Budeme také řešit havarijní stav kalové koncovky v čistírně odpadních vod.
V první polovině roku bude otevřeno nové
oddělení mateřské školy pro 25 dětí na Lidické ulici v prostorách bývalého Lexiku.
V tomtéž období dojde k dopracování realizační projektové dokumentace pro velkou
dostavbu školy a k vysoutěžení samotného
stavebníka. Pokud se nevyskytnou další
komplikace, měla by v druhé části roku
největší stavba v novodobé historii Roztok
vypuknou. Cílem je, aby bylo jak nové křídlo školy, tak nová tělocvična dokončena
v průběhu prázdnin 2014. Ve škole bude
v roce 2013 navíc rozšířena kapacita školní
jídelny. Taktéž počítáme s vypracováním
projektové dokumentace na zateplení a fasádu staré budovy školy tak, abychom byli
připravení, kdyby se za tímto účelem vypsaly dotační tituly.

Věřím, že se brzo vyřeší spory ve stavebním
řízení v souvislosti s vybudováním multifunkčního sportoviště na křižovatkách ulic
Obránců míru a Masarykova a že si zde budou moci nejen naše děti zahrát fotbálek či
basket. Protější, velmi vytížené dětské hřiště
bude v příštím roce rozšířeno. Stejně tak
budou po městě vybudovány klidové zóny,
které budou sloužit nejen maminkám s dětmi. U domu s pečovatelskou službou vznikne
oddechová zóna pro seniory včetně posezení a altánu. Dojde také na rekultivaci památníku na Školním náměstí a zahrady u žalovské školy.
V průběhu roku bude prodloužena autobusová linka č. 359 z Únětic k roztockému nádraží, která dopravně obslouží i lokalitu Solník
(k tomu více v samostatném článku dále).
Pevně doufám, že se nám podaří vyjednávat
s developery, kteří mají v plánu v Roztokách
stavět, aby ani v nejmenší nedošlo k obrovskému stavebnímu boomu tak, jak jej
známe z minulosti. Není to boj lehký, ale
věřím, že budeme úspěšní.
Ať už nám rok 2013 přinese cokoliv, přeji
vám, aby byl pro vás veskrze úspěšný.
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Jan Jakob, starosta města Roztoky
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O čem jednala Rada města v prosinci
Do programu Rady tentokrát zasáhla „vyšší moc“,
a to ve formě (či postavě)
Mikuláše. Proto se radní
dohodli, že budou jednat
v náhradním termínu,
v neděli 9. 12. 2012, kdy se sešli nad rozsáhlou agendou 40 bodů jednání.

Cena vodného a stočného
spotřebitele nepotěší
RM přijala na úvod jednání zástupce provozovatele systému vodovodů a kanalizací
SčVK, a. s. Ing. Mutňanského, aby přímo
od něj vyslechla zdůvodnění navýšení ceny
vodného a stočného na rok 2013. Po poměrně bohaté diskusi Rada doporučila ZM
novou cenu (68,50 Kč za 1 m3) schválit
(podrobněji v článku o jednání ZM). Rovněž radní doporučili ke schválení čtyři
dodatky smluv zajišťující fungování čištění
odpadních vod ve městě, a to mezi městem
a VUAB Pharma, resp. městem a SčVK.
Komlex smluvních ujednání ještě doplňuje
smlouva mezi SčVK a VUAB Pharma.

Významný příspěvek obce
Úholičky do rozpočtu města
Ve školském bloku Rada ocenila práci ředitelů školských organizací a schválila jim
výši ročních odměn (ze mzdových prostředků poukázaných ze stát. rozpočtu),
schválila přijetí sponzorských darů pro
účely rozvoje a vzdělávání, výši příspěvku
obce Úholičky za své žáčky, kteří docházejí
do roztocké ZŠ (280 852 Kč/šk. rok
2011/2012) a též konečné znění volebního
řádu školské rady ZŠ Roztoky. Příspěvek
Úholiček je bohužel poslední, neboť novela
školského zákona to již v dalším období
neumožňuje. RM též schválila Harmonogram dostavby ZŠ zpracovaný starostou
města J. Jakobem.
Radní se zabývali dohledovým kamerovým
systémem města spravovaným Městskou
policií. O jeho užitečnosti nejsou pochyby,
ale jde o rozsah a kvalitu systému a o výhodnost souvisejících smluv.

Bezpečnost dětí při cestě
do školy v Žalově není
maličkost
Důležitým bodem jednání byla situace s využíváním účelové komunikace na Panen-
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ské II – spojnice ulic Šebkovy a Levohradecké, která se nachází na soukromém
pozemku. Zde po změně jeho vlastníka došlo ke střetu s obyvateli této lokality, kteří
spojnici využívají řadu let jako zkratku pro
pěší (zejména děti při cestě do žalovské
školy), což majitel nyní odmítá akceptovat.
Rada zastává jednoznačný názor, že písemný souhlas předchozího majitele s průchodem pro pěší je nadále závazný. Současně je
město připraveno s majitelem jednat o podmínkách tohoto souhlasu.
Rada vydala metodický pokyn zřizovatelským příspěvkovým organizacím (TS,
školská zařízení), kterým jim ukládá postupovat při zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu dle Vnitřní směrnice
č. 5/2012.

Bytový i nebytový fond
bude nadále spravovat
RealSprom, s. r. o.
Rada pak schválila výsledky výběrového řízení na správce bytového a nebytového fondu města a pověřila MÚ přípravou mandátní
smlouvy s vítězem – spol. RealSprom, s. r. o.
Rada dospěla k názoru, že činnost externího správce je levnější a efektivnější než zajišťování těchto služeb vlastními silami. Vedení města však bude se staronovým
provozovatelem jednat o zlepšení vzájemné
spolupráce.
Rada vzala na vědomí organizaci systému
tísňového volání pro obyvatele domu s pečovatelskou službou. Tento signální systém, napojený na Městskou polici a dobrovolné hasiče, je „záchrannou pojistkou“
pro případy náhlých a akutních zdravotních stavů seniorů.

Znovu vyhlašujeme nabídku
pronájmu nebytových
prostor
Rada neakceptovala dosavadní nabídky na
pronájem nebytových prostor v domech
čp. 21 a čp. 22 v Nádražní ulici a souhlasí
s novým vyvěšením záměru pronájmu. Přitom se ještě usnesla, že nebude akceptovat
nabídky pronájmu za účelem provozování
hracích automatů a videoloterijních terminálů.
RM se pak jednomyslně shodla na pronájmu malých částí obecních pozemků, a to
jednak za účelem rekultivace, také pro
umístění včelstev a též pozemku pod gará-
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ží. V čtvrtém případě pronajímáme pruh
pozemku, který byl v minulosti bývalým
majitelem oplocen a přiléhá k hlavní komunikaci Lidické. Pronájem skončí v případě generální rekonstrukce této silnice.
RM souhlasila též s výší nájemného za sezónní restaurační předzahrádku v Nádražní ulici.
Rada napodruhé vyhodnotila nabídky
na pronájem obecních bytů v čp. 21 a čp. 22
v Nádražní ulici a rozhodla o jejich pronájmu zájemcům s nejvyšší nabídkou a výpovědní lhůtou 3 měsíce.

Návrh zadání regulačního
plánu pro Nádražní ulici
schválen
O Nádražní ulici se jednalo i v následujícím
bodě, kdy RM projednala návrh zadání pro
pořízení regulačního plánu pro tuto lokalitu.
Byty byly na programu též v dalším bodě,
kdy RM posoudila tři znalecké posudky
na obecní byty přicházející v úvahu pro
prodej. Je z nich patrno, že krize se promítá i do aktuálních (klesajících) cen v Roztokách.
RM vzala na vědomí výsledek výběrového
řízení na komplexní zajištění a výběr administrátora pro nové koncesní řízení – výběru
provozovatele systému Vodovodů a kanalizací ve městě. Vzhledem k tomu, že ÚOHS
předchozí koncesní řízení zrušil, nezbývá
než vynaložit dalších téměř 0,5 mil. Kč
na nové řízení.

Redaktoři Odrazu pro rok 2013
jmenováni
Radní jmenovali pro období roku 2013
odpovědným redaktorem Odrazu pana Ladislava Kantora a technickým redaktorem
pana Martina Tajčmana. Vzali též na vědomí předložený návrh nového grafického
řešení časopisu.
RM též schválila harmonogram svých jednání v roce 2013.

Závěrem RM projednala balík návrhů sociální komise na jednorázové sociální příspěvky potřebným spoluobčanům. Dominantní byly zejména závažné zdravotní
důvody.
Stanislav Boloňský,
místostarosta
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Prosincové zastupitelstvo
se sešlo v předvánočním čase dne 19. prosince 2012.
Navržený program však nesliboval žádnou
předvánoční besídku, ale několik zásadních
bodů programu včetně schvalování rozpočtu
města na rok 2013.

Nečekaný problém
s vánočními kapry
Život však přináší řadu překvapení. Takže,
než mohlo zastupitelstvo přikročit k projednávání své řádné agendy, muselo vyřešit
stížnost prodavače ryb (vánočních kaprů)
na nekorektní postup konkurenčního prodejce a nesprávný postup MÚ při povolování záboru prodejního místa na Tyršově náměstí.

Místostarosta R. Šefr
odvolán z funkce
Tím však mimořádnosti neskončily. Předseda MO ODS R. Jandík podal návrh na personální změnu ve vedení radnice. V tomto
případě šlo zejména o odvolání dosavadního místostarosty René Šefra z funkce. Tak
zásadní změna však má širší kompetenční
konsekvence, takže bylo nutno přistoupit
k celé sérii hlasování o navazujících personálních změnách. Nejprve byl tedy R. Šefr
11 hlasy odvolán z funkce, nikdo nebyl
proti, 7 zastupitelů se zdrželo hlasování.
Potom bylo nutné revokovat usnesení
z ustavujícího zasedání ZM v roce 2010
a odsouhlasit, že nadále budou uvolněnými
zastupiteli jen starosta J. Jakob a jeden místostarosta (St. Boloňský) – ten je současně
pověřen zastupováním starosty.

Novým místostarostou
zvolen R. Jandík,
novým radním J. Drda
Při dalším hlasování ZM zvolilo R. Jandíka
neuvolněným místostarostou města (11 pro,
1 proti, 0 se zdrželo). Potom ovšem o jeden
hlas neprošlo usnesení stanovující kompetence starosty a místostarostů, takže tento
problém bude ještě nutné dořešit.
Dále pak ZM zvolilo členem Rady města Jaroslava Drdu (12 pro, 0 proti, 7 se zdrželo).
J. Drda v souladu se zavedenou praxí potom
rezignoval na funkci předsedy kontrolního
výboru (předsedou tohoto výboru je vždy
zástupce opozice), do níž byl zvolen V. Calta
(12 pro, 0 proti, 7 se zdrželo).
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Opět o nové tělocvičně
základní školy
Když skončilo toto první dějství předvánočního zasedání, bylo na hodinách už
20 hodin a zastupitelstvo otevřelo další
ožehavý problém, a to rozměry plánované
tělocvičny ZŠ. Tělocvična v původně navržených rozměrech sice vyhovuje provozu
školy, ale neumožňuje další využití pro
míčové sporty – volejbal, basketbal či házenou. Vedení města nechalo zpracovat návrh
případného rozšíření tělocvičny ve třech
verzích. Nakonec byla doporučena verze
nejskromnější, splňující požadavky pro
soutěžní utkání volejbalu. Zejména M. Matas apeloval na zastupitele, aby na stavbu
nové tělocvičny pohlíželi jako na jedinečnou příležitost pro rozšíření sportovních
aktivit ve městě, na straně druhé bylo nutné
přiznat, že změna projektu může znamenat
zpoždění výstavby a samozřejmě vyšší investiční náklady.
Vždyť v současné době máme pohromadě
jen polovinu finanční částky nutné pro výstavbu nového křídla ZŠ a tělocvičny. Návrh
na zvětšení tělocvičny na rozměry pro soutěžní basketbal neprošel (9 pro, 0 proti, 10
se zdrželo). V tomto případě bychom se už
zřejmě nevešli na pozemek školní zahrady
a bylo by nutné přistoupit k zásadnější změně projektu.

Poněkud kolizní rozpočtová
opatření
Po tomto bodu konečně došlo na finance
města – přehled dosavadního čerpání rozpočtu a návrh rozpočtových opatření. K těmto návrhům se vyjádřil finanční výbor, který
dvě změny navrhl neschválit, což ZM respektovalo. Šlo o vícepráce při přestavbě přízemí
radnice a také o vyšší náklady na rekonstrukci chodníků.

Cena vodného a stočného
pro rok 2013 schválena
Když už ZM jednalo čtvrtou hodinu, došlo
konečně k jednání o ceně vodného a stočného na rok 2013. Tato cena sice patří mezi
tzv. věcně usměrňované ceny, ale ve skutečnosti jsme zcela v moci monopolního dodavatele vody – Pražské vodohospodářské
společnosti. Ta pro příští rok navýšila cenu
vody o 10%. Pokud se nechceme vrátit
ke svým studním (což berte jako nadsázku,

prosím), tak nám nezbývá, než cenu akceptovat. Faktorem ovlivňujícím cenu stočného
je objem znečištění, které natéká na městskou čistírnu odpadních vod z městské
splaškové kanalizace. Jde zejména o poměr
znečištění mezi městem a VUAB Pharma.
Podíl továrny stále klesá, a tím se navyšuje
finanční úhrada města. Konečně třetím faktorem je navýšení DPH o 1 %. Součet těchto
tří vlivů vede k tomu, že příští rok budeme
platit za 1 m3 (odebrané vody a tedy i splašek) celkem 68,45 Kč. Je to hodně vysoké
číslo, ale pořád ještě nižší než ve většině
srovnatelných měst. Voda se tak stala komoditou, jejíž cena vzrostla od roku 1989
stonásobně.
RM také schválila čtyři dodatky smluv legislativně upravující fungování naší čistírny
odpadních vod.
Jde o smluvní vztah mezi městem a VUAB
a mezi městem a SčVK coby provozovatelem. Dodatky nijak nemění základní smluvní ujednání ani vzájemné finanční plnění.
Na tyto otázky dojde až při přípravě nových
smluv, které jsou ale vázány na výsledek
koncesního řízení na provozovatele systému VaK. Připomínám, že předchozí koncesní řízení ÚOHS zrušil a nové se připravuje.

Na hlavní bod programu
– rozpočet – už nedošlo
Po této „předehře“ měl následovat hlavní
bod programu, a to projednání a schválení
rozpočtu města na rok 2013. Vzhledem
k pokročilé hodině bylo zřejmé, že k tomu
na této schůzi již nedojde. Do nového kalendářního roku 2013 tedy město vstoupí
v rozpočtovém provizoriu. Starosta proto
navrhl, aby se ZM sešlo na mimořádném
jednání k rozpočtu, a to 16. ledna 2013.
Závěrem ještě ZM vyslechlo ředitelky mateřských škol, které přišly osobně podpořit
a vysvětlit své vyjádření k některým aktuálním otázkám předškolních zařízení, jako je
přijímací řízení, prázdninový provoz
a úspory mzdových a provozních nákladů.
Tímto společným vyjádřením se bude následně zabývat školská komise. Po projednání ještě dvou drobných bodů starosta
jednání s ohledem na pokročilou hodinu
ukončil a popřál všem přítomným pěkné
svátky vánoční.

ODRAZ

Stanislav Boloňský, místostarosta
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Na radnici byla uzavřena nová koaliční smlouva
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom vás informovali o uzavření nové koaliční
smlouvy, která byla podepsaná 17. prosince 2012. Dohoda mezi
TOP 09, ODS, Sakurou a nově také Netřeskem navazuje na tu předchozí, která byla uzavřena po komunálních volbách v roce 2010.
Klade si za cíl zkvalitnit chod samosprávy a aktualizovat programové
potřeby města. V neposlední řadě řeší personální zajištění vedení
města. Došlo k odvolání místostarosty Reného Šefra na žádost jeho
vlastní strany ODS. Důvodem pro místní sdružení ODS je celková
ztráta důvěry v jeho osobu a jeho činnost na městském úřadu i v oblastní politice. Strany nové koalice se shodly na tom, že jím odváděná
práce místostarosty nebyla na kvalitativní úrovni odpovídající této
pozici. Novým místostarostou za ODS, ale tentokrát neuvolněným,
byl zvolen Roman Jandík, čímž dojde i k úspoře finančních prostředků. Členem Rady města Roztoky se stane za Netřesk Jaroslav Drda.
Také dojde k úpravě kompetencí jednotlivých členů vedení města.
Celou nově uzavřenou koaliční smlouvu uvádíme níže.
Jan Jakob za TOP 09, Roman Jandík za ODS,
Stanislav Boloňský za Sakuru, Jaroslav Drda za Netřesk

Koaliční smlouva
V návaznosti na Koaliční smlouvu uzavřenou mezi TOP 09, ODS
a SAKUROU ze dne 28. 10. 2010 ve snaze zkvalitnit chod samosprávy
uzavírají níže uvedené volební strany (dále jen Koalice) Koaliční
smlouvu.
Místní organizace TOP 09 Roztoky zastoupená Janem Jakobem
Místní sdružení ODS Roztoky zastoupená Romanem Jandíkem
Volební strana SAKURA zastoupená Stanislavem Boloňským
Volební strana NETŘESK zastoupená Jaroslavem Drdou
Koaliční smlouva je výrazem společné vůle vymezit základní programové, personální a organizační podmínky spolupráce v Zastupitelstvu města Roztoky a v Radě města Roztoky po zbývající část volebního období 2010 až 2014.
Výše uvedené volební strany se dohodly takto:

Článek I.
Programová oblast
Ekonomika a rozpočet
1. Koalice se zavazuje hospodařit s vyrovnaným rozpočtem města.
Schodkový rozpočet je přípustný jen z důvodu významných investic s využitím zůstatků předchozích let.
2. Koalice nebude investovat do služeb, které lze dlouhodobě nahradit
službami poskytovanými soukromými subjekty.
3. Koalice i nadále udrží snižující se trend provozních (neinvestičních) výdajů města pod úrovní roku 2010 s cílem zvýšit celkovou
váhu investičních výdajů vzhledem k celkovým příjmům města.
Koalice se zavazuje, že v letech 2013 a 2014 provozní (neinvestiční)
výdaje nepřesáhnou výši 75 milionů Kč a podíl investičních výdajů
k celkovým příjmům nebude nižší než 30 %. Nejpozději v rozpočtu
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města na rok 2014 bude realizována úspora provozních výdajů
minimálně 1,1 milionu Kč oproti současnému stavu.
4. Jakákoliv úprava daní je možná až po nalezení jednomyslné shody
v rámci koalice.
Územní plánování
1. Koalice se zavazuje, že do konce svého funkčního období dokončí
přípravné práce pro přijetí nového územního plánu tak, aby mohlo
být zahájeno veřejné projednávání návrhu.
2. Koalice si je vědoma důsledků stavební uzávěry, vyhlášené v listopadu 2006 nařízením Rady města Roztoky č. 1/2006, a bude pracovat na přijetí příslušných regulačních plánů pro všechny dotčené
lokality. Každé částečné uvolnění stavební uzávěry je možné jen
na základě jednomyslného souhlasu v rámci Koalice.
3. Koalice udělá maximum pro to, aby případná nová zástavba byla
doprovázena odpovídající občanskou vybaveností. Nové komunikace či rozvoj občanské vybavenosti (např. kapacita MŠ) budou
řešeny s výraznou spoluúčastí investorů.
4. Koalice se zavazuje, že přijme tyto regulační plány:
a. Lokalita Nádražní (nedojde-li k dohodě s investorem),
b. Lokalita u VTP dle Memoranda o spolupráci při výstavbě vědecko-technických parků uzavřeného 20. 12. 2011,
c. Lokalita Maximiliánka, která byla kvůli vodoprávnímu řízení
vyňata z regulačního plánu Tiché údolí,
d. Lokalita Dubečnice a
e. Lokalita Solníky v oblasti občanské vybavenosti.
Investice
1. Investiční prioritou je dostavba roztocké základní školy (viz kapitola Vzdělávání).
2. Koalice si uvědomuje nutnost obnovy městské infrastruktury, zejména místních komunikací a vodohospodářských sítí. Bude aktualizován střednědobý plán oprav silnic a chodníků s důrazem
na snížení počtu prašných povrchů komunikací a střednědobý plán
investic do vodohospodářské infrastruktury s důrazem na tři velké
investice (kanalizace v ulicích Wolkerova, Na Valech a Pod Řivnáčem, kalová koncovka ČOV a oprava vodojemu).
3. Koalice se zavazuje v letech 2013 a 2014 investovat do nových silnic
a chodníků včetně související infrastruktury vždy minimálně 10 milionů Kč.
4. Koalice se zavazuje, že bude do vodohospodářské infrastruktury
investovat všechny prostředky získané z jejího pronájmu tak, jak
ukládá zákon. Cílem je proinvestování celé této souhrnné částky
za roky 2010 až 2014.
5. Vzhledem k navýšenému počtu investic Koalice posílí externí stavební dozor a bude spolupracovat s externím městským architektem, který vzejde z výběrového řízení.
6. Koalice bude jednat s vedením Středočeského kraje o úpravách projektu na rekonstrukci průtahu městem tak, aby byl realizovatelný.
Vzdělávání
1. Koalice zajistí realizaci velké dostavby školy (10 učeben, odborné
učebny, kabinety, tělocvična, multifunkční sál) dle návrhu společnosti Helika, a. s. nejpozději v průběhu roku 2014. Koalice se zavazuje,
že za účelem této dostavby bude ze zůstatků minulých let účelově
vázat 50 milionů Kč. Zdrojem financování této dostavby bude i prodej části městských bytů za podmínky úplné dohody v rámci Koalice.
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2. Koalice i po postavení nové budovy mateřské školy pro 50 dětí deklaruje, že vnímá pokračující problém nedostatečné kapacity mateřských škol. V roce 2013 bude otevřeno minimálně jedno nové
oddělení mateřské školy pro 25 dětí. Koalice bude i nadále hledat
další možnosti navýšení kapacity mateřských škol.
3. Koalice bude urychleně hledat systémové řešení fungování roztockých mateřských škol tak, aby bylo zajištěno společné přijímací řízení, zefektivnění výběru školného a průběžný letní provoz.
Doprava
1. Dopravní obslužnost lokality Solníky bude zajištěna prodloužením
linky č. 359 z Únětic k roztockému nádraží.
Kultura a sport
1. Koalice se zavazuje, že v rámci grantového a dotačního systému
bude k podpoře spolkového a kulturního života, sportu a dalších
volnočasových aktivit, zvláště dětí a mládež ročně využito 1,1 milionu Kč.
2. Koalice bude usilovat o zlepšení koordinace akcí konaných v Roztokách (zejména podporovaných městem).
3. Koalice si je vědoma kulturního a přírodního bohatství Roztok
(např. Levý Hradec, Tiché údolí, památkově chráněné objekty).
O toto bohatství se zavazuje řádně pečovat.
Životní prostředí
1. Koalice bude usilovat o zlepšení životního prostředí města budováním bezprašných povrchů komunikací, péčí o veřejnou zeleň, čistotu a pořádek ve městě.
2. Koalice podpoří rozšíření klidových zón ve městě. Na tento účel
bude v letech 2013 a 2014 vždy vynaloženo minimálně 100 tisíc Kč.
3. Koalice klade důraz na efektivní a účelné fungování technických
služeb.
Sociální oblast
1. Koalice bude usilovat o zvýšení kvality života seniorů. Bude vybudována odpočinková zóna pro seniory u DPS. Nabídneme roztockým seniorům větší zapojení do kulturního a společenského života ve městě.
2. Koalice při vědomí možnosti nenadálých událostí garantuje, že
v rozpočtech na příští dva roky zajistí na sociální pomoc osobám
v hmotné nouzi částku 300 tisíc Kč.
3. Koalice prozkoumá možnosti vybudování domova důchodců se
zapojením soukromého kapitálu.
Bezpečnost
1. Koalice podpoří zvýšení efektivnosti fungování Městské policie
Roztoky (např. zvýšení motivace strážníků) s cílem lepšího zajištění
bezpečnosti občanů a ochrany jejich majetku.
2. Koalice si je vědoma důležitosti roztockého sboru dobrovolných
hasičů. Na jejich podporu se zavazuje v rozpočtech na roky 2013
a 2014 vždy vynaložit minimálně 320 tisíc Kč.
Chod úřadu
1. Koalice naváže na nastolený trend snižování nákladů na chod
Městského úřadu Roztoky s důrazem na zefektivnění vynakládaných prostředků na personální zajištění, programové vybavení
a přesoutěžení dodavatelů energií a radiotelekomunikace (včetně
příspěvkových organizací).
2. V návaznosti na zveřejňování všech informací na webových stránkách města v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek se Koalice
zavazuje posílit on-line komunikaci mezi občany a úřadem (např.
on-line řešení podnětů).
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3. Koalice se zavazuje v zájmu široké informovanosti občanů zachovat
vydávání názorově pluralitního měsíčníku Odraz.

Článek II.
Personální zajištění vedení města
1. V sedmičlenné Radě města Roztoky obsadí po dvou místech
TOP 09 (Jan Jakob, Marie Šlancarová), ODS (Roman Jandík, Tomáš
Pařízek) a Sakura (Stanislav Boloňský, Tomáš Novotný) a jedno
místo Netřesk (Jaroslav Drda).
2. Pozici uvolněného starosty obsadí za TOP 09 Jan Jakob, který bude mít
v kompetenci zejména sestavování rozpočtu města, dostavbu základní
školy, dohled nad provozem technických služeb a pořádkem ve městě,
dopravní obslužnost, městskou polici a dobrovolné hasiče.
3. Pozici uvolněného místostarosty, který bude zároveň místostarostou zastupujícím, obsadí za Sakuru Stanislav Boloňský, který bude
mít v kompetenci zejména životní prostředí a odpadové hospodářství, sociální věci a DPS, kulturu, dohled nad správou bytových
a nebytových prostor města, partnerské město Skawina a články
o zasedáních Zastupitelstva města Roztoky a jednáních Rady města
Roztoky v časopise Odraz.
4. Pozici neuvolněného místostarosty obsadí za ODS Roman Jandík,
který bude mít v kompetenci zejména dohled nad agendou finančního
odboru, koordinaci investic, dohled nad výběrovými řízeními včetně
příspěvkových organizací a spolupráci při sestavování rozpočtu města.
5. Člen Rady města Roztoky Jaroslav Drda bude mít na starosti oblast
školství a propagaci města.
6. Člen Rady města Roztoky Tomáš Novotný bude mít na starosti
oblast kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit a bude se
spolupodílet na péči o NKP Levý Hradec.
7. Člen Rady města Roztoky Tomáš Pařízek bude mít na starosti přípravu nového územního plánu.
8. Členka Rady města Marie Šlancarová bude mít na starosti sociální
věci a péči o seniory.
9. Koalice se bude vzájemně podporovat v klíčových hlasováních v Zastupitelstvu města Roztoky. Odlišná stanoviska budou sdělována koaličním partnerům předem a budou předmětem koaličního vyjednávání.

Článek III.
Další ujednání
1. Uzavření této Koaliční smlouvy neomezuje jednotlivé volební strany ve veřejné prezentaci vlastních politických stanovisek a názorů,
ať již na webových stránkách, v časopise Odraz či dalším regionálním tisku.
2. O uzavření této Koaliční smlouvy budou v časopise Odraz informovat všichni lídři všech koaličních uskupení společně.
3. Řešením případných sporů mezi členy Koalice bude pověřena
schůzka K 8, po dvou účastnících za každý subjekt. Stanoviska
mohou být předjednána na úrovni schůzky K 4, po jednom zástupci každého subjektu.
4. Členové Koalice prohlašují, že její sepsání je výrazem jejich svobodné vůle a má podporu členů jednotlivých subjektů.
5. Tato Koaliční smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího
podpisu.
6. Touto Koaliční smlouvou se ruší Koaliční smlouva ze dne 28. 10. 2010.
7. Platnost této Koaliční smlouvy zaniká uplynutím volebního období
2010 až 2014, případně písemným vypovězením dohody některým
z účastníků, a to den po doručení výpovědi dalším partnerům dohody.
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Volba prezidenta – podrobné informace
Upozorňujeme občany, že volba prezidenta
České republiky se koná v pátek 11. 1. 2013
od 14.00 do 22.00 hodin a sobotu 12. 1. 2013
od 8.00 do 14.00 hodin. V případě, že žádný
z kandidátů nezíská počet hlasů potřebný
ke zvolení podle § 54 zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, bude se konat druhé kolo volby
prezidenta, a to v pátek 25. 1. 2013 od 14:00
do 22:00 hodin a v sobotu 26. 1. 2012 od 8:00
do 14:00 hodin.
Místem konání voleb
ve volebním okrsku č. 1 (zámek) je volební místnost: Zámek č. p. 1, Roztoky pro
voliče podle místa, kde jsou přihlášeni
k trvalému pobytu:
Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji,
Nádražní, Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy
sady, Tiché údolí, Únětická, Vltavská, Za Potokem,
ve volebním okrsku č. 2 (knihovna) je
volební místnost: Jungmannova 966, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, nám.
5. května, nám. Jana Procházky, Olbrachtova,
Palackého, Plavidlo, Puchmajerova, Spěšného, Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, Třebízského, U Jezu, Vošahlíkova, Žirovnického,
ve volebním okrsku č. 3 (ZŠ Roztoky) je
volební místnost: Školní náměstí 470, Roz-

•

•

•

toky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného,
Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého, Nad
Vltavou, Najdrova, Obránců míru, Plk. Poláčka, Poděbradova, Seržanta Hniličky, V Solníkách, 17. listopadu,
ve volebním okrsku č. 4 (MÚ Roztoky)
je volební místnost: Náměstí 5. května 2,
Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo
nám., Chelčického, Jeronýmova, Masarykova,
Nerudova, Sedláčkova, Vidimova, Žižkova,
ve volebním okrsku č. 5 (sokolovna) je
volební místnost: Tyršovo náměstí 480,
Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášeni k trvalému pobytu:
Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií,
Libušina, Lidická, Máchova, Na Sekeře, Nad
Vinicemi, Plzeňská, Řachova, Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám., Václavská, Vančurova,
Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova,
ve volebním okrsku č. 6 (ZŠ Žalov) je
volební místnost: Zaorálkova 1300, Roztoky pro voliče podle místa, kde jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Bronzová, Burgerova, Jantarová, Jiráskova,
Ke Kocandě, Levohradecká, Levohradecké
nám., Na Dubečnici, Na Pískách, Na Pomezí, Opletalova, Pod Vodojemem, Potoky, Přílepská, Smetanova, Šebkova, U Školky,

•

•

•

V Úvoze, Václava Havla, Zahradní, Zaorálkova, Zvoncová, Železná,
ve volebním okrsku č. 7 (MŠ Přemyslovská) je volební místnost: Přemyslovská
1193, Roztoky pro voliče podle místa, kde
jsou přihlášeni k trvalému pobytu:
Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova, Chalúpeckého, K Nádraží, Komenského,
Krásného, Krolmusova, Lederova, Mühlbergerova, Na Panenské, Na Valech, Pilařova, Pod
Koláčovem, Pod Řivnáčem, Přemyslovská,
Příčná, Řadová, Souběžná, Sportovní, Stříbrník, Sv. Ludmily, U Háje, U Hřiště, U Zastávky,
Vlháčkova, Wolkerova, Za Cihelnou.

•

Každému voliči budou dodány volební lístky
3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb na žádost voliče okrsková volební komise vydá
za chybějící nebo jinak označené hlasovací
lístky nové. Voliči bude umožněno hlasování
poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem nebo
platným občanským průkazem. Neprokáže-li
uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno. Způsob hlasování je ve volbě prezidenta stanoven tak, že
volič vloží do úřední obálky 1 hlasovací lístek
a tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Eva Skalníková, vedoucí odboru
Kancelář vedení města, MÚ Roztoky

Jak to je s autobusovou linkou do Solník
V minulých dvou číslech Odrazu byla pány
Čáslavkou, Caltou a Přikrylem otevřena diskuse o možnostech zavedení autobusové linky na Solníky. Pánové se vyjádřili k celé řadě
variant jejího zavedení, za což jim patří dík.
Touto linkou se už delší čas zabývám,
a proto bych zde rád uvedl, kam má jednání s ROPID směřují.
Dopravní obslužnost Solník bude skutečně
řešena prodloužením linky č. 359 z Únětic.
Tato linka v současnosti jezdí z Dejvické
přes Suchdol a končí právě v Úněticích. Její
trasa by měla být z Únětic prodloužena
do Roztok k nádraží s tím, že bude zajíždět do Solník. Ze své trasy po Lidické ulici
se odkloní ulicí Obránců míru až k dětskému hřišti, kde zatočí doleva na Masarykovu ulici. Kousek za tímto hřištěm
bude nová zastávka Solníky. Autobusy se
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pak budou vracet po téže trase na Lidickou ulici.
Tato varianta, ač je trochu delší a bude trošku
dražší na provoz, má spoustu výhod oproti
jiným trasám, o kterých se zmiňovali pánové.
Především to je minimální náročnost na vybudování nových zastávek. V této variantě
bude nezbytné vybudovat pouze jednu jedinou zastávku, která bude sloužit cestujícím
v obou směrech. U ostatních variant by bylo
nezbytné vybudovat nepoměrně více zastávek. Například, kdyby trasa vedla Masarykovou ulicí k Tyršovu náměstí, bylo by potřeba

postavit čtyři nové zastávky. Dvě na křižovatce ulic Obránců míru a Masarykovy a především dvě zastávky na Tyršově náměstí. To by
znamenalo ztrátu přibližně osmi parkovacích
míst na náměstí, což považuji za velmi nešťastné vzhledem k už nyní velmi špatné situaci se zdejším parkováním. Další výhodou
varianty, o které s dopravci vyjednávám, je
skutečnost, že na hlavním průtahu městem
nebude vynechaná jediná zastávka.
Prodloužení linky 359 navíc občanům Roztok nově přinese přímé dopravní spojení
nejen do Únětic, ale i do Suchdola. Samo-

Nechali si zadní vrátka

Spíš než zadní bychom jej však měli nazývat
vchodem slavnostním či méně všedním,
kudy se bude vcházet do zasedací místnosti
při různých příležitostech i slavnostních.
Podařilo se zachránit původní dřevěné
hrázdění a vetknout ho do nové stavby, která propojuje zadní vchod s hlavní budovou
zrestaurovanou chodbou s obnaženými
a zakonzervovanými architektonickými
prvky původní stavby. Doplněním k vytvořené dlouhé stěně vás potěší velkoplošné
kresby tuší našich roztockých a žalovských
historických objektů. Z hlavní chodby zmizela především nevzhledná změť žlutých
plynových trubek a různých hrůzostrašných technických instalací z dob minulých,

10

Jan Jakob, starosta města Roztoky

na 21. 1. 2013!

včetně nechutného olej-syntetického nátěru
stěn.
I přední vchod se skví novotou, kde hned
vpravo za novými vchodovými dveřmi, obnaženým původním průstupem, vejdete do zrekonstruovaných prostor přijímací kanceláře,
kde se vás ujmou naše milé úřednice. Nechte
se překvapit novým prostorem se spoustou

Foto: Stan Marušák

Přesně měsíc po zániku civilizace tak, jak
praví staré přísloví o zadních vrátkách, se
na našem Městském úřadu v Roztokách otevře nové civilizované zázemí pro občany.
Přední vchod vás přivítá zkulturněným vstupem s přijímací kanceláří a tam, kde stará
kůlna stála, omšelá a zborcená, se teď skví
nový zadní trakt se zadním vchodem.

zřejmě o to velmi stojí i Únětičtí, kteří tím
získají napojení na vlak.
Závěrem ještě musím upozornit, že na lince
359 nejezdí velké autobusy jako na těch našich současných. Dopravu zde zajišťují autobusy menší, což by tak zůstalo i po jejím
prodloužení do Roztok.
K zavedení této linky by mělo dojít v půli
roku 2013, pokud by se vyskytli nějaké zásadní potíže, tak až při prosincové změně
jízdních řádů.

služeb pro nás pro všechny a přijďte se přesvědčit, že i prostředí úřednické může být
milé a můžete se v něm cítit příjemně.
Rád bych, aby se nám v podobném duchu
podařilo v budoucnu zrekonstruovat i schodiště a prostory kanceláří v patře, aby se
i naši zaměstnanci cítili při své ne vždy jednoduché práci dobře. Věřme, že nové příjemné prostředí se odrazí i v kvalitě poskytovaných služeb.
Dovolím si vás pozvat dne 21. 1. 2013
v 17:00 hod na slavnostní otevření rekonstruovaných prostor přízemí našeho Městského úřadu v Roztokách.

Vítání dětí
v Roztokách
Vážení rodiče,

dne 28. února 2013
se pod záštitou starosty města
Roztok uskuteční v nově
zrekonstruované zasedací
místnosti Městského úřadu
Roztoky slavnostní akt vítání dětí,
které se narodily v období od
1. 1. 2012 do 31. 6. 2012.
Maminko a tatínku, pokud máte
zájem, aby Vaše děťátko bylo
v tento den přivítáno mezi občany
města Roztoky, sdělte prosím
jméno a příjmení dítěte, datum
jeho narození a Vaši adresu
na Městský úřad Roztoky,
a to buď e-mailem na adresu
posingerova@roztoky.cz
nebo osobně u paní Pösingerové
či telefonicky na číslech
220 400 260, 220 400 226,
a to nejpozději
do 31. ledna 2013.
Podmínkou slavnostního přivítání
je trvalý pobyt dítěte
v našem městě.
Informace pro rodiče dětí, které
se narodily v období
od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012:
Vítání dětí se uskuteční
dne 30. května 2013
a podrobnější informace budou
zveřejněny v březnovém
a dubnovém čísle Odrazu.
Odbor vnitřních věcí

René Šefr, zastupitel města Roztoky
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Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených do městské knihovny v prosinci 2012.
Beletrie
Steel D. Narozeniny
(společenský román)
Murakami H. 1Q84
(psychologický román o současnosti, krizi
vztahů i společnosti)
Mitchell D. Atlas mraků
(román, který v několika dějových a časových linií rozebírá nebezpečí lidské touhy
po moci)
Egeland T. Lži otců
(psychologický generační román – co stojí
za úspěchem mužů v jedné rodině…)
Stagg J. Návrat Pařížana
(společenský román z malého městečka
na jihu Francie)
Historické romány
Lyndon R. Cesta sněžných ptáků
(román se odehrává v 11. století a sleduje
pouť za vysvobozením, ve které důležitou
roli hrají vzácní dravci)
Kalenda F. Ordál
(napínavý příběh se odehrává v pol. 13. století v Sedmihradsku)
Lliréns Ch. Dám ti tu zem
(román plný vášně, nenávisti, zrady a lásky,
které stály při vzniku města Barcelony)

Detektivky
Vondruška V. Osmanský tábor
(historická detektivka)
Deaver J. Tvůj stín
Adler-Olsen J. Vzkaz v lahvi
Kellerman J. Oběti
Životopisné
Albright M. Pražská zima
(vzpomínky na válečná a poválečná léta v životě autorky)
Matragi B. Jedu dál
(další kniha světoznámé módní návrhářky
o své tvorbě a životě )
Naučná-odborná-literatura faktu
Lucemburkové
(Česká koruna uprostřed Evropy, reprezentativní publikace o významném panovnickém rodu na českém trůně)
Ruiz D. Přestaň se bát
(další kniha autora knížky „Čtyři dohody“)
Baleka J. Vlevo a vpravo ve výtvarném umění
(význam a výklad symbolů a atributů ve
výtvarném umění starověku a středověku)
Callan J. Jak Francouzky hledají štěstí
(znají tajemství „joie de vivre“ čili radosti ze
života)
Pro děti a mládež
Němeček J. Hvězdné příběhy Čtyřlístku 11

Vondruška V. Fiorella a Bratrstvo křišťálu
(tajemný příběh ze středověké Prahy)
Prchalová E. Hromnice aneb Příběh tajemné
stopařky
(pohádkový příběh holčičky, která se jmenuje Hromnice a má velikou fantazii)
Springer K. Espressologie
(dívčí román o studentce na brigádě v kavárně)
O těchto a dalších knihách získáte informace
na webových stránkách. Registrovaní čtenáři
si mohou knihy také rezervovat on-line.

Pozvánka
na literární pořad
pro děti
ve věku 3–6 let
ve středu 23. 1. 2013 od 16.00 hodin

„Bílá zima – Zasněžené obrázky“
pohádkové příběhy na téma zimy.
Zážitkové čtení s písničkami
a tvořivou mini dílničkou.
Vstup zdarma.

za městskou knihovnu A. Urxová *PF 2013*

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 22. 11. 12 až 16. 12. 12:

• dne 24. 11. 12 v nočních hodinách oznámeno narušení občanského soužití – napadení družky druhem v bytě bytového domu
v ulici Přemyslovská – výjezd na místo,
na místě již klid, na místě i podezřelá osoba,
poškozená požadovala vykázání svého druha
z bytu, přivolána na místo PČR, která si
na místě věc převzala a provedla vykázání
podezřelé osoby z bytu,
dne 25. 11. 12 oznámeno, že na parkovišti u hotelu Academic došlo k poškození zaparkovaného vozidla zn. Peugeot 206 – výjezd na místo, na místě zjištěno, že bývalý
přítel poškozené přistoupil k jejímu vozidlu
a ukopl obě venkovní zpětná zrcátka vozidla, poté z místa utekl, zajištěni svědci,
zjištěna podezřelá osoba, vyrozuměna PČR,
která si věc na místě převzala k realizaci,

•
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• dne 25. 11. 12 v pozdních nočních hodinách oznámeno, že na parkovišti v ulici Najdrova je zaparkované vozidlo zn. Škoda
s otevřenými zadními dveřmi – výjezd
na místo, provedenou lustrací zjištěn majitel
vozidla, tento vyrozuměn a tento zjednal
nápravu a vozidlo si uzamkl (uvnitř vozidla
se nic neztratilo, majitel vozidla zapomněl
večer zavřít zadní dveře),
dne 26. 11. 12 v brzkých ranních hodinách oznámena rozbitá skleněná výplň dveří u řidiče u dodávkového vozidla firmy
Pekara, zaparkovaného na parkovišti naproti objektu pekárny firmy Pekara v Jungmannově ulici – výjezd na místo, na místě
zjištěna rozbitá skleněná výplň dveří u řidiče, kvalifikováno jako podezření z přečinu
krádeže vloupáním, vyrozuměna PČR, která si věc převzala,
dne 28. 11. 12 v ranních hodinách oznámeno, že v ulici Zaorálkova došlo ke krádeži v domě, kdy dosud nezjištěný pachatel

•

•

měsíčník Roztok a Žalova

v době, kdy obyvatelé domu spali, vnikl
do domu odemčenými vstupními dveřmi
a v chodbě odcizil odloženou peněženku,
poté z místa utekl, a to poté, co probudil
obyvatele domu – výjezd na místo, dle částečně získaného popisu provedeno místní
pátrání po podezřelé osobě s negativním
výsledkem, na místě si převzala věc PČR,
dne 29. 11. 12 oznámeno vloupání do vozidla zn. Škoda Fabia, zaparkovaného na parkovišti před domem v ulici Na Panenské –
výjezd na místo, na místě zjištěno, že pachatel
rozbil skleněnou výplň okna dveří u spolujezdce, vnikl do vozidla a odcizil airbag,
na místo přivolána PČR, která si věc na místě převzala k realizaci jako podezření z přečinu krádeže,
dne 30. 11. 12 v nočních hodinách oznámeno napadení v prostorách restaurace hotelu Academic – výjezd na místo, na místě již
klid, na místě zjištěno, že v prostorách bowlingu došlo k napadení mladé ženy jejím bý-

•
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valým přítelem, který jí nejprve nadával
a poté jí fyzicky napadl, když v době, kdy ona
hrála kulečník, do ní strčil ramenem, poté co
ona chtěla volat policii, tak jí vytrhl telefon
z ruky a zkroutil jí ruku za záda, poté se
svědkům podařilo útočníka od poškozené
oddělit, poškozená zraněna nebyla, mobilní
telefon jí podezřelá osoba vrátila, věc kvalifikována jako podezření z přestupku proti
občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm.
a, c) z. č. 200/90 Sb.,
dne 1. 12. 12 oznámeno cestou PČR, že
v ulici Zaorálkova se nikdo dobývá do domu
oznamovatelky – výjezd na místo, na místě
zjištěno, že do domu se snaží dostat syn
oznamovatelky, který má v domě řádné užívací právo, na místě vyřešeno, syn vpuštěn
oznamovatelkou do domu, na místě též PČR,
dne 2. 12. 12 oznámena žádost o součinnost s osádkou rychlé lékařské pomoci při
nakládání agresivního pacienta z domu
v Zaorálkově ulici (oznamovatel předchozí
události), na místě lékař rychlé lékařské pomoci, který rozhodl o převozu pacienta
do PL Praha 8-Bohnice a požádal o asistenci
při převozu,
dne 3. 12. 12 oznámena dopravní nehoda
mezi os. vozidlem a cyklistou na křižovatce
ulic Lidická a Jana Palacha – výjezd na místo,
na místě již hasiči a rychlá lékařská pomoc,
cyklista zaklíněný pod vozidlem SUV, vyproštěn z pod vozidla, převezen sanitním vozem
do nemocnice, usměrňování provozu, na místě též PČR Libčice, na místo se dostavila skupina dopravních nehod PČR Praha-venkov,
která si na místě převzala věc k realizaci, kolo
zraněného cyklisty uloženo na žádost SDN
PČR Praha-venkov na MP Roztoky,
dne 5. 12. 12 oznámeno nevhodné chování
klienta v pobočce Komerční banky v Roztokách na Tyršově náměstí – výjezd na místě,
na místě se již klient, který se nevhodně
choval, již nenacházel, provedeným šetřením
bylo zjištěno, že se domáhal výplaty z pojištění (12měsíční výpovědní lhůta), dle získaného popisu zjištěn jeho výskyt na Tyršově
náměstí, jeho nevhodné chování kvalifikováno jako podezření z přestupku proti občanskému soužití dle § 49 z. č. 200/90 Sb. a s podezřelým vyřešeno napomenutím,
dne 5. 12. 12 v nočních hodinách v rámci
hlídkové činnosti v terénu oznámeno pohřešování ženy, která se ztratila a pohybuje se
někde v zalesněném prostoru v Tichém údolí (někde v místě poblíže Spáleného mlýna)
– provedeným místním pátráním společně
s oznamovatelem se podařilo ženu nalézt,
tato nezraněna, pouze trošku promrzlá, lékařské ošetření odmítla, předána oznamovateli (její známý), který jí odvezl do místa bydliště na Praze 6-Suchdol,
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• dne 6. 12. 12 oznámena krádež zboží • dne 11. 12. 12 ve večerních hodinách
v prodejně Tesco s tím, že podezřelé osoby
zadržela ochranka prodejny – výjezd
na místo, na místě zjištěno, že dva podezřelí v prostorách prodejny zboží neuhradili
s úmyslem toto zboží odcizit a u východu
z prodejny byli zadrženi ostrahou prodejny,
věc kvalifikována jako Pk proti majetku dle
§ 50/1 a) z. č. 200/90 Sb., vyřešeno v blokovém řízení,
dne 6. 12. 12 ve večerních hodinách oznámeno, že v marketu Tesco v Lidické ulici
došlo ke krádeži zboží, kdy podezřelá osoba
odcizila zboží uložené v košíku, aniž bylo
toto u pokladny uhrazeno, a poté, co ho chtěla ostraha prodejny zadržet, tak tuto napadla
a pohrozila nožem, poté z prodejny utekla
i s odcizeným zbožím – výjezd na místo, zajištěno místo, zajištěno ošetření ostrahy prodejny, věc si na místě převzala PČR, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě
s negativním výsledkem,
dne 8. 12. 12 oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím,
že podezřelá osoba byla na místě zadržena
ochrankou prodejny – výjezd na místo, provedeným šetřením na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny strčila
zboží pod bundu, prošla pokladnami, aniž
by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ostrahou prodejny, provedena lustrace podezřelé osoby, věc Pk proti
majetku dle § 50/1 a) z. č. 200/90 Sb. vyřešena v blokovém řízení,
dne 9. 12. 12 v rámci hlídkové činnosti
v oblasti Holého vrchu v místě cca 150 m
napravo od panelové cesty zjištěno, že zde
někdo založil neoprávněně tzv. černou
skládku, kde odložil součástky z různých
značek vozidel, věc zadokumentována, kvalifikována a šetřena jako podezření z Pk dle
§ 47/1 h) z. č. 200/90 Sb., vyrozuměn ředitel
TS Roztoky k odstranění této neoprávněně
založené skládky odpadu,
dne 9. 12. 12 ve večerních hodinách
oznámeno napadení ženy jejím druhem
v domě v ulici Zaorálkova, výjezd na místo,
na místě zjištěno, že podezřelý v obývacím
pokoji po předchozí slovní hádce fyzicky
napadl svojí družku, ke zranění poškozené
nedošlo, na místě v době příjezdu hlídky
MP již klid, věc kvalifikována a šetřena jako
podezření z návrhového Pk proti občanskému soužití,
dne 10. 12. 12 ve večerních hodinách
oznámena vytékající voda v ulici Legií – výjezd na místo, na místě zjištěna vyvěrající
voda ve dvou místech zpod vozovky ulice
Legií, vyrozuměni vodohospodáři SVAK,
kteří uzavřeli vodovodní řad, o stavu komunikace vyrozuměn ředitel TS Roztoky,
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v rámci hlídkové činnosti oznámeno, že
na silnici mezi Prahou 6-Sedlec a Roztokami
došlo k dopravní nehodě, na místo se dostavila hlídka MP, na místě zjištěno, že došlo
ke sražení divokého prasete přebíhajícího přes
vozovku vozidlem SUV, kdy došlo k úhynu
zvířete, ke zranění osob nedošlo, pouze hmotná škoda na vozidle, přivoláni policisté skupiny dopravních nehod PČR, a dále člen mysliveckého sdružení Praha 6-Suchdol, který si
převzal uhynulé zvíře,
dne 13. 12. 12 v pozdních nočních hodinách oznámen nález peněženky s finanční
hotovostí a doklady v ulici Palackého s tím,
že oznamovatel tento nález donesl na MP
Roztoky, dle nalezených dokladů zjištěn majitel, tento vyrozuměn a nalezené věci mu
předány, majitel nalezené peněženky by touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat,
dne 15. 12. 12 v ranních hodinách oznámena dopravní nehoda na komunikaci
směr Praha 6-Sedlec čtyř osobních vozidel
– výjezd na místo, na místě zjištěno, že
na zledovatělém povrchu vozovky došlo
k dopravní nehodě hned čtyř vozidel, bez
zranění, na místě usměrňována doprava,
přivoláni policisté dopravních nehod PČR
Praha-venkov, která si na místě převzala
dopravní nehodu k realizaci,
téhož dne oznámena havárie vozidla na
parkovišti u drogérie Teta v Lidické ulici –
výjezd na místo, na místě zjištěno, že vozidlo
dostalo na komunikaci smyk a havarovalo
do výlohy prodejny drogérie, došlo k poškození výlohy prodejny, ke zranění nedošlo,
předáno SDN PČR Praha-venkov k realizaci,
dne 16. 12. 12 ve večerních hodinách
oznámeno napadení ženy jejím manželem
v domě v ulici Dobrovolného – výjezd
na místo, na místě v době příjezdu hlídky již
klid, provedeným šetřením zjištěno, že mělo
dojít k fyzickému napadení ženy ze strany
jejího manžela, ke zranění nedošlo, věc kvalifikována jako podezření na návrhový Pk
proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1
písm. c) z. č. 200/90 Sb.
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Aktuální zprávy z činnosti MP naleznete
na webových stránkách MP Roztoky
www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci
při šetření výše uvedených událostí, obraťte se
prosím buď osobní návštěvou nebo telefonicky na Obvodní oddělení Policie ČR Libčice
(tel. 974 882 730 nebo 974 882 731) nebo
na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468,
popřípadě e–mail: info@mproztoky.cz).
Děkujeme předem za spolupráci.
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Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky
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Karel Šerpán – rekordman Velké kunratické
Druhá listopadová neděle v atletickém kalendáři už léta patří Velké kunratické. Známým krosem se loučívají se sezonou atleti,
včetně roztockých, kteří na náročných tratích v Kunratickém lese dobyli v minulosti
řady úspěchů, zejména v mládežnických kategoriích. Nic se však nevyrovná mimořádnému výkonu, kterého letos dosáhl 81letý
žalovský atlet Karel Šerpán, jenž se nesmazatelně zapsal do historie tohoto závodu.
Trať Velké kunratické se od počátku vymykala
všem běžným představám o tom, jak má vypadat klasický přespolní běh. Běží se přes tři
kopce, z nichž ten nejstrmější, Hrádek, jen
málokdo zdolá jiným stylem než po čtyřech,
a tři potoky, které jsou zrádné tím, že se někdy
dají přeběhnout suchou nohou a jindy do nich
zapadnete po pás. Závod byl zprvu míněn spíš
jako recese. Má však tak neopakovatelné
kouzlo, že kdo mu jednou propadne, vrací se
na start dlouhá léta, mnozí po celý život.
Mezi atlety, u nichž spojení „po celý život“
platí doslova a do písmene, zaujímá nejčestnější místo právě Karel Šerpán. Letos proběhl
cílem Velká kunratické už pojedenašedesáté,
čímž o jeden start předstihl předchozího rekordmana Jiřího Horáčka a vytvořil ojedinělý
rekord, který by směle mohl aspirovat na zápis
v Guinessově knize rekordů. Vzhledem
k tomu, že běh se koná jen jednou za rok (!),
jde o výkon takřka neuvěřitelný, který nemá
obdobu v žádném jiném běžeckém závodě
u nás a pravděpodobně ani ve světě.

Od atletických začátků
Jaké byly Tvé atletické začátky?
Začínal jsem s atletikou na Suchdole, a když
jsem se v r. 1952 přestěhoval do Žalova, trénoval jsem v Roztokách se svým o tři roky starším
bratrem Ádou, bratry Jardou a Standou Jungwirthovými a dalšími atletickými nadšenci
nejprve na silnici, později na lesních okruzích,
které jsme si sami naměřili v tzv. ,,angličáku“.
Tenkrát ještě v Roztokách neexistoval atletický
oddíl, a tak jsme závodili za Starou Boleslav.
Nejdále to z nás dotáhl Standa Jungwirth, pozdější světový rekordman na 1500 metrů. Ale
i my ostatní jsme načichli atletikou natolik, že
jsme jí zůstali věrní po celý život.
A co Kunratice?
Když jsem se v Kunraticích poprvé postavil
na start, běhali ještě dnes už zapomenuté legendy: Obešlo, Otáhal, Vondřejc a Kněnický,
kteří slavnou trať v Kunratickém lese objevili.
Tehdy jsem k nim vzhlížel s úctou, byli to naši
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sportovce vždy rozhodující. Nedostal jsem se
na vojně k atletice tak, abych se jí mohl věnovat
naplno. Byl jsem u normálního útvaru v Plzni
a Holýšově a za Čepičky byla nějaká vojna.
To se to nedalo zařídit jinak?
To jsem si zavinil sám. V devatenácti jsem se
zakoukal do motorky a moc jsem netrénoval.
Nebyla kondice. No a po vojně jsem hodně
pracoval venku a věnoval se intenzivně myslivosti, takže jsem s terénem srostl.

Nový rekordman se narodil
21. listopadu 1931.
Je o tři roky starší než Velká kunratická
a jedním z posledních aktivních běžců,
kteří pamatují zakladatele slavného závodu.
přední atleti, z nichž se později stali kamarádi
a dlouholetí kolegové.
Záhy se ukázalo, že náročná trať v Kunratickém lese je Karlovi Šerpánovi šitá na míru.
Uměl si skvěle rozvrhnout síly, s bravurou
zvládal stoupání do strmých kopců, nebál se
to rozbalit v divokých sebězích. Věděl, jak
nejlépe překonat potoky, jak v nebezpečných
úsecích šikovně předbíhat bez časové ztráty.
Jak se vlastně běhají Kunratice?
V Kunraticích nevyhrává ten, kdo nejrychleji
zdolá Hrádek a další dva kopce. Mnohem důležitější je v kopcích příliš neztratit a přitom
pošetřit síly. Ač to možná zní paradoxně,
ve Velké kunratické se nerozhoduje v kopcích,
ale na rovinkách.
V padesátých a šedesátých letech startovali
v Kunraticích s výjimkou Emila Zátopka
snad všichni naši špičkoví atleti. Karel Šerpán nepatřil k běžecké elitě, přesto v té době
skončil dvakrát druhý, dvakrát třetí a pokaždé za sebou nechal řadu reprezentantů středních a dlouhých tratí. Nikdy sice nevyhrál,
ale v roce 1956 mu k tomu chybělo pouhých
13 vteřin. O dva roky později za ním skončil
i světový rekordman Stanislav Jungwirth.
Někteří soupeři to nemohli skousnout, vždyť
podle výkonů na dráze se jim nemohl rovnat.
Čím si vysvětluješ, že se Ti dařilo v terénu
lépe než na dráze?
Těžko říct. Všechno podle mne začalo tím, že
jsem musel na vojnu k útvaru. A vojna byla pro
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V sedmdesátých letech jsem Tě zažil i jako
fotbalistu…
To mě tenkrát v Žalově přemluvil Josef Velíšek. Pro mne to jako pro ostatní atlety byl jen
doplněk přípravy. Ale když byl čas, chodil jsem
tam rád. Byla tam prima parta.

Vítězná série mezi veterány
V roce 1972 byla v Kunraticích poprvé vypsána kategorie veteránů. Ta má ve Velké
kunratické své specifikum: kritériem pro zařazení mezi veterány není věk, ale počet
dvaceti absolvovaných startů. Počet startů
také rozhoduje o startovním čísle; kdo jich
nasbíral nejvíc, vybíhá s prestižním číslem 1.
Zatímco mezi elitou uniklo Karlu Šerpánovi
vítězství několikrát doslova mezi prsty, v kategorii veteránů si to bohatě vynahradil – vyhrál ji desetkrát za sebou.
Jaký byl Tvůj největší zážitek na této slavné
trati?
Těch okamžiků bylo hodně, ale na jeden se
přeci jen zapomenout nedá. V roce 1983 při
jubilejním 50. ročníku. Tehdy se závod běžel
pod záštitou Mezinárodního olympijského výboru a navštívil ho samotný předseda MOV
Juan Antonio Samaranch, který mi pak jako
vítězi předal medaili a blahopřál. Na to se dá
těžko zapomenout.
Co pro Tebe Velká Kunratická znamená?
Je toho hodně, co jsem tu zažil. Je to nádherný
závod a pro nás, veterány, svátek. Celý rok se
těšíme na druhou listopadovou neděli, díky ní
se udržujeme v kondici, abychom ve zdraví
zdolali Hrádek i další kopce, nezranili se v sebězích a abychom se proti loňskému roku
o moc nezhoršili. Navzájem si fandíme,
na startu už dávno nestojí soupeři, ale celoživotní kamarádi.
(S použitím textu L. Sedláka)
Ladislav Kantor
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Volba prezidenta České republiky v roce
2013 je vyhlášena na pátek a sobotu
11. a 12. ledna, případné druhé kolo proběhne o dva týdny později, 25. a 26. ledna.
Funkční období dosavadního prezidenta Václava Klause končí 7. března 2013.
Kandidátní listiny podalo 20 uchazečů, Ministerstvo vnitra však v pátek 23. listopadu 2012
oznámilo, že 12 uchazečům registraci zamítlo
pro nesplnění podmínek. Nejvyšší správní
soud ve čtvrtek 13. prosince 2012 vyhověl stížnosti Jany Bobošíkové, zrušil rozhodnutí MV
ČR a nařídil mu, aby ji znovu zaregistrovalo.
Počet zaregistrovaných kandidátů tak dosáhl 9.
Prezidentem republiky může být zvolen občan, který má právo volit a dosáhl věku 40 let.
V České republice je funkční období prezidenta 5 let. Nikdo nemůže být zvolen více než
dvakrát za sebou, zvolen také nemůže být občan, který byl potrestán za velezradu nebo
za hrubé porušení Ústavy. Podmínkou podání
kandidatury je získání podpory nejméně dvaceti poslanců nebo deseti senátorů, případně
alespoň 50 000 občanů, kteří podepíší příslušnou petici.
Od r. 1918, kdy byl 14. listopadu zvolen Národním shromážděním prezidentem Československé republiky zvolen T. G. Masaryk, je
to poprvé, co prezident bude volen přímo
občany.
Až do té doby byl volen nepřímo Parlamentem na společné schůzi obou komor (Sněmovny a Senátu).

Předchozí volba prezidenta
v roce 2008
Připomeňme si pro srovnání, jak to bylo ještě
nedávno: volba se konala v posledních třiceti
dnech volebního období úřadujícího prezidenta republiky. V prvním kole volby byl
zvolen prezident, pokud kandidát získal nadpoloviční většinu hlasů všech poslanců i nadpoloviční většinu hlasů všech senátorů. Nezískal-li žádný z kandidátů nadpoloviční většinu
hlasů všech poslanců a všech senátorů, konalo
se do čtrnácti dnů druhé kolo volby. Do druhého kola postupoval kandidát, který získal
nejvyšší počet hlasů v Poslanecké sněmovně,
a kandidát, který získal nejvyšší počet hlasů
v Senátu. Bylo-li více kandidátů, kteří získali
stejný nejvyšší počet hlasů v Poslanecké sněmovně, nebo více kandidátů, kteří získali
stejný nejvyšší počet hlasů v Senátu, sečetly se
hlasy odevzdané pro ně v obou komorách.
Do druhého kola postupoval kandidát, který
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První př ímá volba prezidenta České republiky

takto získal nejvyšší počet hlasů. Zvolen byl
kandidát, který získal nadpoloviční většinu
hlasů přítomných poslanců i nadpoloviční
většinu hlasů přítomných senátorů.
Nebyl-li prezident republiky zvolen ani
ve druhém kole, konalo se do čtrnácti dnů
třetí kolo volby, v němž byl zvolen ten z kandidátů druhého kola, který získal nadpoloviční většinu hlasů přítomných poslanců a senátorů. Nebyl-li prezident republiky zvolen ani
ve třetím kole, konaly se nové volby.
Ústava ani příslušné zákony nepředepisovaly,
zdali má být volba prezidenta veřejná, či tajná.
Historicky první veřejné volby prezidenta
České republiky se však konaly až v roce 2008,
dokonce v přimém televizním přenosu!
(Volby v předcházejících letech byly tajné).
Tam někde, u obecného znechucení z oné
předchozí „televizní“ volby r. 2008 plné vyhrůžek, podivných dohod, náhlých onemocnění a naopak bleskových ,,oživnutí“, těžkých
vydírání atd. se někde začal rodit plán na jiný
typ volby. Klima pro přímou volbu bylo
připraveno.

Přímá volba je na světě
Už na konci roku 2010 začala být vládou připravována změna Ústavy, která by zavedla
přímou volbu. Tento návrh byl schválen,
a tak se Česká republika přidala ke 12 zemím Evropské unie, které přímou volbu
hlavy státu mají (Bulharsko, Finsko, Francie,
Irsko, Kypr, Litva, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko).
Faktem je, že u těchto států má silné pravomoci pouze francouzský prezident, postavení ostatních hlav států je podobné českému
prezidentovi. Ostatní země EU pak mají
volbu nepřímou (Estonsko, Itálie, Lotyšsko,
Maďarsko, Malta, Německo a Řecko), nebo

jsou konstitučními monarchiemi (Belgie,
Dánsko, Lucembursko, Nizozemsko, Spojené
království, Španělsko a Švédsko).
V polovině roku 2011 se ukázalo, že u mnoha politických stran a sil existují podstatně
rozdílné názory na to, zda se způsobem volby prezidenta republiky také nezměnit jeho
pravomoci. ODS chtěla změnit jen způsob
volby, ČSSD ale trvala i na změnách pravomocí. Podle mnohých, včetně bývalých ministerských předsedů Miloše Zemana a Jana
Fischera byly tyto rozpory pouze záminkou
k tomu, aby přímá volba prezidenta republiky schválena nebyla. Strany už hledaly cestu,
jak z té tušené pasti ven…
Dne 14. prosince 2011 však pod tlakem veřejnosti Poslanecká sněmovna hlasy 159 poslanců ústavní zákon č. 71/2012 Sb. (jímž se
přímá volba zavádí) schválila! (Proti byli jen
tři poslanci). Také Senát návrh dne 8. února
2012 přijal, pro bylo 49 přítomných senátorů
(proti 22!) a 17. února 2012 jej pak podepsal
prezident Václav Klaus.
Kromě toho byl dodatečně přijat i prováděcí zákon č. 275/2012 Sb., který stanoví podrobnosti
navrhování kandidátů, vyhlašování a provádění
volby, vyhlašování jejího výsledku i možnost
soudního přezkumu, a byl bez větších potíží
schválen Poslaneckou sněmovnou dne 13. června, Senátem dne 18. července a prezident republiky jej podepsal 1. srpna 2012. Kdyby přijat
nebyl, nebylo by možné volbu prezidenta provést a po 7. březnu 2013 by tudíž český stát byl
bez své hlavy. Její pravomoci by dle čl. 66 Ústavy
přešly na předsedu vlády a předsedu Poslanecké
sněmovny (případně předsedu Senátu). Předseda Senátu Milan Štěch vyhlásil první kolo volby
hned v první den účinnosti zákonů o přímé
volbě 1. října 2012, a to na nejdřívější možný
termín 11. a 12. ledna 2013, když „usoudil“, že
pozdější 2. kolo ,,by mohly komplikovat“ jarní
prázdniny (!).

Cesta vedoucí do pekel…
aneb Co nás vlastně čeká?
Samotné zavedení přímé volby není nic neznámého, vždyť v zemích EU existuje 12 států, kde tento systém bezpečně funguje, ale
naše zákonodárce jako téměř vždy nenapadlo „opisovat“, tj. přijmout ,,jejich“ již osvědčenou legislativu, ale vydali se cestou ,,vlastních nápadů“. Mnozí právníci i politici např.
kritizují nesmyslně vysoký počet padesáti tisíc podpisů požadovaných na podporu kandidáta, když na tentýž akt potřebujete např.

ODRAZ
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TÉMA MĚSÍCE
na Slovensku pouhých patnáct tisíc a v Rakousku (s přibližně srovnatelným počtem
obyvatel) dokonce jen šest tisíc (ověřovaných
navíc rakouskou poštou)!
Zákon navíc ukládá MV provést (kvůli časové
tísni pouze) namátkovou kontrolu vybraného
vzorku podpisů. Avšak zákon jasně neurčuje,
co se považuje za chybné. Proto se celá causa
ocitla u Nejvyššího správního soudu (NSS).

Rozhodnutí NSS
Soud se nejtěsnějším poměrem hlasů (4:3)
usnesl, že postup MV byl protizákonný a vyhověl návrhu kandidující J. Bobošíkové. Tři soudci se dokonce domnívají, že celý volební zákon
je protiústavní, a proto by ho měl přezkoumat
Ústavní soud (ÚS). Na ÚS se sice neobrátili, ač
tu možnost měli, a ponechali ji ostatním zájemcům o kandidaturu na prezidenta (Okamura,
Dlouhý), z nichž ten první ji využil a mezi
svátky podal ústavní stížnost prostřednictvím
své advokátky Kláry Samkové.

Čtyři varianty řešení

1

Soud může stížnosti odmítnout jako
neopodstatněné v řádu dní. Podle míně-

ní mnoha právníků je ale tato varianta (už
z časových důvodů) málo pravděpodobná.
Soud vrátí do hry všechny, nebo jen
některé vyřazené kandidáty. (Ani tato
varianta se nepovažuje za příliš reálnou.)
Soud může volby odložit, pokud stěžovatelé požádají o předběžné opatření
(odklad voleb). Vyhoví-li jim, bude to znamenat, že volební zákon není v souladu
s Ústavou. V tu chvíli se pravděpodobně
připojí ke stížnosti i Vl. Dlouhý. Soud by pak
část zákona zrušil a vyčkal, až Sněmovna
svou chybu napraví a zákon změní. Pak bychom volili až za pár měsíců…(Není ovšem
vyloučeno, že ÚS stížnost navrhovatelů odmítne, ač je to málo pravděpodobné.)
Soud nevydá předběžné opatření (odklad voleb) a rozhodne až po volbách.
V tom případě se budou konat volby v řádném termínu a soud může i vyhovět stěžovatelům dodatečně a zrušit část zákona, podle
nějž by proběhlo hlasování za dalších pět let.

2
3

4

Podstatné je, jak budeme volit, protože ostudy už bylo, myslím, dost…
Lidu, který prý o to stál, je poprvé ,,umožněno“ volit svého prezidenta, ač jsem si nevšiml, že by národ tonul v nadšení.
Málo platné: prezident je hlavou státu a vrchním velitelem armády.
Potíž je totiž v tom, že být prezidentem není
jen tak. Musíte totiž sakra něco umět! Přinejmenším se musíte umět domluvit třemi
světovými jazyky, vyznat se v historii a hospodářství zemí, s kterými jednáte, resp.
které navštěvujete. Musíte ovládat diplomacii, abyste se při jednáních nedopustili
nekompetentního jednání, kde doslova jedno slovo může vést k vážným komplikacím
v diplomatických stycích i obchodních vztazích…
To vše se ovšem nemůžete naučit za pár
měsíců, tedy od chvíle, kdy jste se rozhodli
kandidovat! To je práce na celý život…
Byl bych rád, kdybyste na to mysleli ve chvíli,
kdy půjdete poprvé volit svého prezidenta…

O co jde v první řadě…
(Zdroj: Wikipedia, iDNES, LN, Právník.cz atd.)

Není tak podstatné, kdy budeme volit, ač
i toto fiasko poslanců (a že jich už bylo) bychom si měli pamatovat.

Ladislav Kantor

Koho budete volit?
Tuto otázku jsme položili všem zástupcům
politických stran a hnutí zastoupených v Zastupitelstvu města. (Jen pí Roškotová (DOST)
nás požádala, abychom její názor považovali
za soukromý, což plně respektujeme).
Ostatní odpovědi otiskujeme v abecedním pořadí.
V. Calta (ČSSD):
Samozřejmě našeho senátora. Můj otec se znal
s jeho dědou. To ale fakt není ten důvod. Ani
to, za kterou stranu jsem byl zvolen zastupitelem. Dokázal v politice upřednostnit čestnost
před svým prospěchem. A věřím mu, že se tak
zachová vždy. Boj s korupcí myslí vážně a má
dost znalostí i inteligence na to, aby byl v tomto boji úspěšný. A umí naslouchat názorům
jiných.
St. Boloňský (Sakura):
V prvním kole prezidentské volby budu volit
doc. JUDr. Vladimíra Franze. Je to inteligentní
a invenční člověk, pedagog a umělec. Vypadá
sice trochu jinak, než většina z nás, ale to pro mě
má minimální význam. Navíc ho znám osobně.
Tento můj názor je čistě osobní a nevyjadřuje většinové mínění volebního sdružení,
za které jsem byl zvolen do městského zastupitelstva.

ODRAZ

J. Drda (Netřesk):
Především chci zdůraznit, že přímou volbu
prezidenta v českých podmínkách pokládám za hodně špatný nápad. Výběr mezi
kandidáty také není příliš povzbudivý, většina z nich jsou lidé nevýrazní nebo nesoudní, případně obojí. Na postu prezidenta si dokážu představit jen dva. Měl jsem tu
čest poznat osobně Karla Schwarzenberga,
a protože jsem zjistil, že šlechtický původ se
u něj projevuje noblesou, nikoli nafoukaností, dám mu svůj hlas. I když mu to vlastně ani nepřeju...
J. Jakob (TOP O9):
Budu volit Karla Schwarzenberga, protože má
noblesu, nadhled a nezpochybnitelný kredit
nejen u nás, ale i v zahraničí. Měl jsem tu čest
s ním déle než rok pracovat, a proto vím, že je
sice přísný, ale zároveň i moudrý a spravedlivý. Právě takového prezidenta Česká republika potřebuje.
R. Jandík (ODS):
Prezident naší republiky by měl být v první
řadě Čech a měl by hájit národní zájmy naší
země. Neměl by být ani nohsledem nebo loutkou – ať už Evropské unie, Ruska, Ameriky
nebo podnikatelské lobby, což vylučuje velkou

měsíčník Roztok a Žalova

část kandidátů. Rovněž by to neměl být bývalý
komunista, protože bývalý komunista je jak
bývalý černoch. A ať si pana Franze jako
umělce vážím a jeho fotografie by se ve školních učebnách jistě vyjímala, měl by prezident
být i zkušený politik. Proto a nejen proto budu
volit Přemka Sobotku.
M. Jungwirthová (KSČM):
Ještě nevím, koho budu volit, ale bude to
člověk s levicovými názory.
L. Kantor (VPM):
Měl jsem v letech 1990–1992 tu čest pracovat
dva a půl roku na Hradě s K. Schwarzenbergem, takže vím, že jeho znalosti a umění reprezentovat stát jsou s ostatními kandidáty
naprosto nesrovnatelné. Budu ho volit i proto,
že ho berou ve světě naprosto vážně, a nechci
za prezidenta někoho, kdo se sotva domluví
a chodí v uválených šatech.
M. Matas (Strana zelených):
Koho budu volit aneb berte to prosím jako
doporučení předsedy Strany zelených v Roztokách: Každý volič ať volí osobnost, která je
mu názorově nejbližší a jejíž/jehož skutky
dokázaly názorovou konzistenci a dostatečnou morální autoritu.
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Poplatky zrušit a malou daň zvýšit? Ano, či ne
Asi před měsícem jsem
přišel s nápadem na zrušení komunálních poplatků
(za odpad, za psy, za ubytovací kapacity) s tím, že
se odpovídajícím způsobem zvýší daň z nemovitosti. Cílem tohoto
nápadu, který je inspirován teplickým modelem senátora Kubery, je, aby takto byly
všechny místní poplatky a daně sjednoceny
do jediné platby a aby většina lidí v souhrnu
platila méně než doposud. K mému překvapení jsem v rámci roztocké koalice nenašel
pochopení, a to paradoxně pouze z řad kolegů, kteří mají stejnou stranickou knížku jako
výše zmíněný pan Kubera. Proto bych vám
tento model rád představil a ještě raději bych
znal i váš názor.

ko a den). Celkový výnos z těchto poplatků je
v současnosti přibližně 3,9 milionu Kč. Tento
rozpočtový výpadek by nahradilo trojnásobné zvýšení daně z nemovitosti. To sice zní
děsivě, ale ve skutečnosti to bude pro většinu
roztockých obyvatel i ekonomicky výhodnější. Modelové kalkulace uvádím v přehledné
tabulce. Také je potřeba si uvědomit, že daň
z nemovitosti je v celém západním světě
na mnohem vyšší úrovni než u nás. Nemusíme ale chodit do zahraničí, Černošice mají
daň z nemovitosti pětkrát vyšší než Roztoky,
Dolní Břežany třikrát a zmiňované Teplice
téměř třikrát. Výnos z daně z nemovitosti je
celým příjmem konkrétní obce, jedná se tedy
o daň komunální.

Jak by model fungoval?

Evidentní výhodou modelu je, že by občané již
nemuseli myslet na platbu výše zmíněných
poplatků. Jedná se především o poplatek
za odpad. Ty by byly společně s dalšími náklady
na obhospodařování městské infrastruktury

Byly by zrušeny poplatky za odpad (nyní
500 Kč za osobu), za psa (základní sazba
700 Kč) a za ubytovací kapacity (4 Kč za lůž-

Výhody modelu

Modelové kalkulace (uváděna je souhrnná částka za daň z nemovitosti a poplatky za rok):
V současnosti
platí

Platil by podle
modelu

Rozdíl

1 884,- Kč

1 152,- Kč

ušetří 732,- Kč

892,- Kč

576,- Kč

ušetří 316,- Kč

Rodina se třemi dětmi
v domku se zastavěnou
plochou 120 m2

3 652,- Kč

3 456,- Kč

ušetří 196,- Kč

Majitel dvou domů (každý
120 m2), který v jednom domě
žije sám s manželkou a druhý
dům pronajímá, ale nájemníci
zde nemají trvalé bydliště

3 304,- Kč

6 912,- Kč

připlatí 3 608,- Kč

Kalkulace pro
Rodina s jedním dítětem
v bytě 100 m2
Důchodkyně se psem
v bytě 50 m2

zahrnuty přímo v komunální dani, tedy
v dani z nemovitosti. Myslím, že by to uvítalo
i mnoho těch, kteří sice zaplatí o trochu více,
ale nebudou muset na úřad chodit platit a vyzvedávat si samolepky na popelnice.
Poplatky se nám dlouhodobě nedaří od neplatičů vymáhat. Tento problém by odpadl,
protože daň z nemovitosti vybírá finanční
úřad.
Jednalo by se také o velkou úsporu agend
(pracovních sil) na úřadu. Zejména ti, kteří
mají více než jednu popelnici, ví, o čem mluvím. Náklady na straně finančního úřadu by
naopak nevzrostly, protože by pouze číslovku jedna změnili na číslovku tři.
Poplatek za odpad je vlastně tzv. daní z hlavy.
Ale pouze z hlavy občanů, kteří jsou v Roztokách trvale hlášení. Všichni dobře víme, že
v Roztokách bydlí spousta lidí, kteří zde
nemají hlášené trvalé bydliště, a díky tomu
se ani nepodílejí na nemalých nákladech,
které pro městskou infrastrukturu vytvářejí. Nový systém by tuto nespravedlnost odstranil, protože by se na systému podíleli
spravedlivěji všichni vlastníci nemovitosti.
A skutečností taky je, že větší nemovitost
znamená i větší náklady na městskou infrastrukturu.

Ano, či ne?
Argumentů by se ještě našla spousta. Jsem
přesvědčený, že model zrušení poplatků
a zvýšení velmi malé daně z nemovitosti je
správným krokem a přivítala by jej většina
Roztockých. V rámci koalice jsem s tímto
nápadem zatím narazil. Budu moc rád, když
mi i vy k tomuto nápadu napíšete svůj názor. Budu se těšit na vaše emaily, které prosím posílejte na jakob@roztoky.cz.
Jan Jakob, starosta města Roztoky

Stokrát nic umořilo osla
Posledního půl roku se debata o případném zvýšení
daně z nemovitosti v Roztokách stala poměrně ožehavým vnitrokoaličním jablkem sváru. Pokládám za
nutné vysvětlit stanovisko ODS, která jakékoliv socialistické zvýšování daní kategoricky odmítá.
Daň z nemovitosti patří obecně k jedné
z nejhorších daní vůbec. Nemluvím ani tak
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o absolutních částkách, ale o principu. Je
totiž strašně nespravedlivá. Každý, kdo
vlastní nějakou nemovitost, tak si jí koupil
za vydělané peníze, které ale má již zdaněné. To ovšem není vše, dále musí zaplatit
za každou cihlu, trám nebo pytel cementu
DPH ve výši 21 %, daně platí i příslušná
stavební firma a její zaměstnanci. Když nebohému občanovi náhodou nějaké peníze
zbudou a nemovitost si nakonec pořídí
(často s hypotékou), je mu tento majetek

donekonečna požírán daní z nemovitosti,
která není ničím jiným než sprostým a odporným poplatkem za to, že někdo něco má.
Proto by tato daň měla být zrušena úplně.
Celkový výnos v celé republice je odhadem
8 mld. Kč a jenom 2 mld. Kč stojí úřednický
aparát, který tuto daň vybírá!
Argumentačně u mě neuspěje ani zamýšlená
částečná kompenzace onoho růstu daně
v podobě zrušení správních poplatků za odvoz komunálního odpadu (500 Kč na hlavu)

ODRAZ
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a poplatku za psa, kterou navrhují koaliční
partneři.
Za prvé celkové zvýšení daně z nemovitosti
je kompenzováno jen částečně, protože celkově vybraná částka má být vyšší, než je
dnešní součet vybrané daně z nemovitosti
a správních poplatků za odpad a psy.
Za druhé ekonomicky absolutně nesouvisí
regulační poplatek za psy nebo poplatek
za odvoz odpadu s daní z nemovitosti. Ko-

munálního odpadu vyprodukujeme na hlavu přibližně všichni stejně (talonový systém
by ovšem byl lepší), tak proč by měl důchodce s větší zahradou doplácet na odpad
rodině bydlící v menším bytě? Proč by měli
lidi bez psů dotovavat obyvatelé žijící se psí
smečkou?
Pro mě osobně je to i věc přesvědčení. Je to
jako se zvýšením DPH, s kterým z duše nesouhlasím. Salámovou metodu soustavného

zvyšování daní na nás ministři financí používají již několik let – vždyť je to přeci jen
jedno procento, to nás prý nezabije.
Stokrát nic umořilo osla, vážení koaliční partneři. Výsledkem je stále nabubřelejší veřejný
sektor, rostoucí nezaměstnanost, nižší kupní
síla nás všech a rostoucí chudoba.
Ing. Roman Jandík,
radní a předseda ODS Roztoky

Nad čím zůstává rozum stát
• V jednom svém předchozím článku v Odrazu
jsem zmínila peripetie
ohledně absence platného organizačního řádu
městského úřadu. Ze zákona schvaluje organizační řád rada města,
ovšem někdo ten řád musí vytvořit, nejlépe tajemník, kterého tímto úkolem rada
města pověří. Ale rada města nikoho nepověřila a MÚ tajemníka dlouhodobě nemá.
Nemá-li MÚ tajemníka, měl by být někdo
jeho funkcí pověřen, nebo ze zákona jeho
funkci plní starosta města, což se opravdu
neděje.
Na prosincové jednání RM byl konečně
po dvou letech absence předložen organizační řád ke schválení. Ale světe div se, RM
jeho schválení vyřadila z programu.
V kostce je tedy situace taková, že platný
organizační řád stále není, a tedy již dva
roky neexistují jasně definované náplně
práce odborů, natož jejich vedoucích.
S výše uvedeným úzce souvisí vyplácení
odměn vedoucím pracovníkům MÚ. Odměna k platu by měla být vyplácena za mimořádně kvalitní práci nebo nadstandardní plnění pracovních povinností či plnění úkolů
nad rámec vymezené práce.

•

No jo, ale jak se to dá poznat, když neexistuje jasně definovaná náplň práce podle organizačního řádu, který už dva roky chybí?
Zřejmě to vůbec nevadí, protože soudě podle
vyplacených odměn vedoucím pracovníkům
musí tito pracovat jako zběsilí prakticky ve dne
v noci.
Posuďte sami. Například vedoucí nejmenovaného odboru bylo vyplaceno v tomto roce
na odměnách k platu přes šedesát tisíc korun. Tento odbor podle sdělení starosty zodpovídá za správné zveřejňování povinných
informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím.
Zákon platí od roku 2000 a starosta (protože
zodpovídá starosta, nikoli onen odbor, což je
pravděpodobně jak pro starostu, tak pro odbor
novinka) byl opakovaně vyzván k nápravným
opatřením Odborem dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra ČR, protože povinně zveřejňované informace nejsou zveřejňovány v souladu se zákonem.
Každá odměna k platu zaměstnance, když
je navržena, musí být zdůvodněna a schválena. Má-li MÚ tajemníka, navrhuje, zdůvodňuje a schvaluje odměny vedoucích odborů
on. Ale v tomto roce fungoval tajemník pouze
tři měsíce a je zajímavé, že v těchto měsících
byly odměny nejen pro vedoucí nejmenova-

•

Ještě něco k autobusům
Za prvé bych chtěl připomenout volební sliby vítězů voleb. Vítězné strany slibovaly,
že jejich priorita je, aby jezdily malé autobusy po městě. Jejich původní představa
dokonce byla, že by se přestavěly staré Škody
1203 nebo tomu podobná vozidla na minibusy, ale to by byla, s odpuštěním, volovina
první třídy. Já si představuji autobusy podobné bývalé Avii nebo Roburu (dnes Mercedes,
Iveco a jiné) s pořizovací cenou od 65 000 Kč.

ODRAZ

Olga Vavřínová, zastupitelka za DOST

(a k panu Vítu Caltovi a Michalu Přikrylovi)

Tyto autobusy svezou asi 20 až 25 lidí a otočíte se s nimi pomalu lépe než s osobním autem.
Navíc nejsou o moc větší než karavany, které
jsou často zaparkované tak, že se kolem nedá
projít, natož aby tam prošla maminka s kočárkem (mám na mysli chodníky). Pan Calta
a pan Přikryl tvrdí, že se s autobusy nedá
otočit a že jen pan Čáslavka se otočí. Tak ať mi
tedy ten autobus přivezou a já se tam otočím
i těmi ulicemi projedu.
Dále pánové píší, že se na parkovišti Koruna
nedá otočit, ale ani to se nezakládá na prav-

měsíčník Roztok a Žalova

ného odboru nejnižší. V ostatních měsících
navrhoval, zdůvodňoval a schvaloval výrazně
vyšší odměny starosta města Jakob. Vzhledem
k tomu, že povinně zveřejňované informace
podle zákona nejsou dosud zveřejněny v souladu se zákonem, což bych předpokládala, že
by mělo být součástí náplně práce odboru,
jsem požádala o informaci, kdo odměny vedoucí odboru schválil a jak byly zdůvodněny.
Opravdu jsem byla velmi zvědavá, jak může
každý měsíc dostávat odměnu vedoucí pracovník, když výsledkem jeho práce je, kulantně řečeno, šlendrián.
Překvapí někoho, že mně tato informace byla
odepřena?
Vzhledem k omezenému prostoru v Odrazu
jsem se omezila jen na onen nejmenovaný
odbor, nicméně všichni vedoucí pracovníci
ostatních odborů byli štědře odměňováni
k platu každý měsíc tohoto roku. Ani u nich
mně informace o zdůvodnění a schválení
výše odměn nebyla poskytnuta.
Jestliže bylo důvodem pro odvolání místostarosty Šefra špatné plnění jeho povinností,
domnívám se, že výkon starosty Jakoba je ve
srovnání s místostarostou Šefrem neporovnatelně horší.

dě. I tam se dá otočit bez jakéhokoliv couvání, ale to by se tam oba pánové museli jít
podívat, a pak by mi dali za pravdu. Stačilo
by jen, aby technické služby Roztok jednu
část upravily a trochu prořezaly stromy, což
by netrvalo déle než týden.
Na trase, jak jsem ji navrhl, se autobus otáčí
jen jednou, a to v Tichém údolí u bývalého
hotelu Maxmilianka. Tam se otočí i kloubový autobus. V ostatních místech trasa autobusu vedla jednou cestou tam a jinou zpět,
a tudíž by nebylo třeba se vůbec s vozidlem
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otáčet. Je pravdou, že by byly nutné nějaké
drobné dopravní úpravy, jako například
přikázat stání jen na jedné straně silnice,
(hlavně pro zřízení stanic), a z některých
silnic udělat jednosměrné. To by, myslím,
nebyl problém, když to jde v jiných částech
města. Další námitkou je pořizovací cena.
Podle mě autobusy nemusí být nové, ale
spolehlivé a musí mít dobré opravárenské
zařízení. Já jsem měl před rokem možnost
koupit dva autobusy o 25 místech za 95 000
(po celkové opravě) s tím, že by údržbu
na požádání dělal Dopravní podnik Praha.

Autobusy ale byly pro naše město drahé, tak
z toho sešlo.
Ještě poznámku k autobusu 359. Tento autobus má 13 spojů a čekací doba na tento autobus je většinou více než hodinová. Podle
mých informací přímo od ROPID se neuvažuje o větším množství spojů. Domnívám se
proto, že tento autobus nám jako obyvatelům
města Roztok nijak nepomůže, hlavně ne
v ranních a odpoledních hodinách. První
ranní autobus by přijel kolem 7:20, druhý
za další hodinu atd. Odpoledne je to stejné,
autobus by přijel kolem 14:25 a další za hodi-

nu, poslední kolem 19:25. Na konec pánové
Calta a Přikryl říkají, že já jsem proti autobusu na Solníky, ale to není pravda. Já se jenom
domnívám, že autobus má být dostupný
všem, a ne jenom určité skupině lidí, kteří
bydlí v okolí Solník jako například pan Calta,
který proto o tento autobus usiluje.
A nakonec, volební sliby se mají plnit, ale ne
tak, jak je momentálně plní ODS a její společníci. Jen si vzpomeňte, co nám ODS slibovala před volbami.
Stanislav Čáslavka

ŽIVOT V OBCI

Poděkování místostarosty
Milí občané Roztok, asi většina z vás se dočetla, že jsem byl rozhodnutím zastupitelstva
města odvolán z funkce místostarosty.
Mé odvolání navrhl zastupitel za ODS pan
Jandík, který se na otázku zastupitelů na důvod tohoto kroku zmohl pouze na odpověď,
že jsem ztratil důvěru místní ODS.
Pro ztrátu důvěry v místní ODS stačí patrně
mít v něčem jiný názor. V poslední době se
to v ODS děje pravidelně, zdaleka nejen
v Roztokách.
Toto jednání o změně koaliční smlouvy vyprovokovala rada místní ODS ovlivněná pomluvami pana Jandíka. V den, kdy došlo k mému
odvolání, měl totiž už v ruce podepsaný písemný komplot nazvaný „Nová koaliční smlouva“,
v které uvolněné místo radního přenechali
panu Drdovi (Netřesk), aby si zajistili chybějící
hlasy k mému odvolání, a místo druhého místostarosty právě panu Jandíkovi!

Veškerá tato jednání se vedla beze mne,
abych se k nim ani nemohl vyjádřit. Musím
ale poděkovat zastupitelům, kteří si uvědomili podstatu věci postavené na smyšlenkách, a pro mé odvolání nehlasovali.
Netvrdím, že jsem na městě vše udělal tak,
že by to nešlo jinak či lépe (kdo ostatně
ano?), ale po dvouletém působení je snad
za mnou vidět kus práce, a rozhodně jsem
na komunální úrovni svým jednáním nikoho ani město nepoškodil. To ostatně potvrzuje i absence relevantního důvodu mého
odvolání.
Jsem rád, že mohu tímto způsobem poděkovat
za spolupráci vedení města, kterému vlastně
nic jiného nezbývalo, než akceptovat požadavek ODS, protože jinak by se rozpadla koalice.
V neposlední řadě děkuji za spolupráci zaměstnancům, kteří jsou ve většině lidé zkušení a pracovití, i když pracovat na MÚ je

práce vcelku nevděčná a náročná. Proto jim
přeji, aby hlavně došli pochopení a uznání
od občanů Roztok i vedení a aby jim bylo
v rekonstruovaných prostorách dobře. Děkuji zaměstnancům, protože se mi s nimi
po dobu dvou let dobře spolupracovalo.
Myslím si, že každý, kdo výrazně a razantně
kritizuje jejich práci, by se měl alespoň rok
na této práci podílet – změnil by jistě názor
na spoustu věcí.
Pro mě to byly náročné dva roky a nelituji
jich, protože zkušenost je nepřenosná a já
jsem jich za ty dva roky získal požehnaně.
Všem vám za ně děkuji.
Když budete potřebovat pomoc i – třeba jen
radou – se státní a veřejnou správou, můžete
se na mě kdykoli obrátit.
René Šefr,
zastupitel města Roztoky

Mikuláš i Na Vrškách
Méně dětí než následující den na náměstí, ale
tolik, že zcela zaplnily celý sál, se sešlo v sobotu
1. prosince odpoledne v restauraci Na Vrškách.
Za básničky a písničky tu od Mikuláše dostaly
dárky a mohly si s Mikulášem a andělem a ti
statečnější i dokonce s čertem i zatancovat.
Další sladké odměny pak získaly v soutěži, kdo
nejrychleji pozná podle písničky večerníček.
Největší poděkování patří panu Stanislavu
Čáslavkovi, který celý večer vymyslel, zorganizoval, moderoval a spolu s hostinským panem
Janem Davidem také sponzoroval.
Foto: V. Calta

Vít Calta
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České jabloně
Blaník

Blaník

Plody jsou střední až nadprůměrné velikosti,
kuželovitého tvaru s malými žebry. Slupka je
lesklá, ojíněná, středně tlustá, základní barvu
překrývá červené rozmyté líčko téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je světle krémové barvy, středně pevná, rozplývavá, středně
až více šťavnatá. Chuť je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá až výborná.
Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se
provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat do února až března.
Odolnost proti strupovitosti je rezistentní
(Vf), proti napadení padlím jabloňovým je
střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny. Odrůda je
vhodná pro přeroubování zdravých stromů
a lze ji vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Více o odrůdě na internetu
– google Blaník – nová perspektivní odrůda.

Tábor

Petra
Plody jsou střední až nadprůměrné velikosti,
kulovitého až kuželovitého, méně pravidelného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno
žlutou překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy, středně tuhá
až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je navinule
sladká, slabě aromatická, velmi dobrá v teplejších lokalitách až výborná.
Plodnost je brzká, dosti vysoká a pravidelná.
Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovi-

ně září, konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu.
Odolnost proti strupovitosti je rezistentní
(Vf) a proti padlí jabloňovým je vyšší. Petra
je nenáročná odrůda, kterou můžeme pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.

Tábor
Plod je větší velikosti, kulovitého až ploše
kulovitého tvaru. Slupka je lesklá, hladká,
středně tlustá až slabší, základní barvu má
zeleno-žlutou překrytou červeným líčkem
většinou ve formě žíhání, částečně přecházející v rozmyté líčko v rozsahu 3/4 povrchu
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WHO

plodu. Dužnina je žlutavé barvy, jemné konzistence, nadprůměrně šťavnatá, středně
pevná. Chuť je navinule sladká až nasládlá,
slabě aromatická, velmi dobrá.
Růst je nadprůměrný, koruny vytváří vzpřímené, později rozložité, středně husté.
Plodnost je raná, velká a při probírce pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v říjnu a dá se skladovat do
února.
Proti napadení strupovitosti je rezistentní
(Vf) a proti napadení padlím jabloňovým je
vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé až
středně vzrůstné. Středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami
a vláhou. Kvalitní a atraktivní odrůda pro
přímý konzum. Můžeme ji vysazovat do
všech oblastí vhodných pro pěstování jabloní. Nejlepší kvality dosahují plody ve středních a teplejších polohách.

Vltava
Plody jsou nadprůměrné velikosti, kulovitého
až kulovitě kuželovitého tvaru. Stopka je
středně dlouhá, silnější až středně silná. Slupka hladká, středně silná, slabě mastná, základní barvu má zeleno-žlutou překrytou červení
ve formě žíhání přecházející v rozmyté líčko
na 1/2 až 3/4 povrchu plodu. Dužnina je
středně pevná, krémové barvy, jemná, středně
až více šťavnatá. Chuť navinule sladká až nasládlá, aromatická, velmi dobrá až výborná.
Růst je bujný, koruny vytváří vzpřímené,
později rozložité, středně husté.
Plodnost raná, dosti vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí asi v polovině září, konzumně
dozrává v říjnu, skladovat ji lze do ledna.
Odolnost proti napadení strupovitostí je rezistentní (Vf), proti napadení padlím jabloňovým je vyšší. Podnože lze použít velmi
zakrslé až polozakrslé, v horších půdních
podmínkách lze pěstovat i na bujných podnožích, na kterých též dobře plodí.
Požadavky – středně náročná na polohu,
půdy vyžaduje dobře zásobené živinami
a vláhou. Plody jsou chutné, atraktivního
vzhledu, vhodné pro přímý konzum i zpracování. Odrůdu lze pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně bez chemické
ochrany proti houbovým chorobám.
Bližší informace o odrůdách můžete získat
na kontaktech:
telefon: 317 814 354, 728 044 917, e-mail:
kumstapetr@seznam.cz.

obchod@blahasro.cz

Petr Kumšta

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

19

ŽIVOT V OBCI

Uspávání čertíků
V sobotu odpoledne 15. prosince se tělocvična zaplnila malými čertíčky a jejich rodiči.
Pro děti jsme připravily 13 čertích úkolů.

Nejzábavnější byla cesta do pekla, kde na děti
čekalo překvapení – sladký čertík a skákání
na splašených zvířátkách.

Letos si děti pomalovaly peklo pekelnými plameny, do kterého pak posadily vyrobeného
čertíka. Dále namotávaly čertí ocasy, házely
ohnivou koulí, skládaly obličej čerta, přikládaly pod kotel aj. a snad se i vydováděly.
Před divadelním vystoupením divadélka
VYSMÁTO s pohádkou O zvířátkách a loupežnících ještě zatančily děti z oddílu předškoláků a aerobiku tradiční Čertí taneček.
Odměny za vystoupení pro ně věnovalo Studio NEPOSEDNÁ PASTELKA.
Po divadélku jsme přidali další písničky a mohli si tak s námi zatančit všichni. V přísálí byla
kavárnička babičky Lidušky s výbornými lívanečky, perníčky, teplým kakaem, kávičkou, svařákem, medovinou a dalšími pamlsky.
Čerty jsme na rok zase uspali...
Fotografie z této akce najdete na stránkách
Sokola.
Ráda bych poděkovala za pomoc s přípravou
a hlavně hladkým průběhem akce: Radce Kubánkové, Lídě Brajerové, Renátě Kolářové, Danovi Saskovi a pi Bábové za prodej lístků v její prodejně s obuví.
Martina Sasková, cvičitelka TJ Sokol
www.sokroz.cz

Měj se hezky v nebíčku!
Buli, bulisi, bléé... jééé a bééé a výskot dětí při
dupání čertovského kopyta na dřevěnou podlahu se rozeznělo cele zaplněnou restaurací
Tiché údolí.
Pak už vstoupil v závěsu anděl a ten, na kterého
všechny ty rozzářené a uplakané tvářičky čekaly.
Zdá se, že i někteří rodiče jsou překvapení reakcí
svých ratolestí a s dobrým úmyslem se je snaží
ukonejšit, že jsou to vlastně jen známí převlečení

strejdové a tety se svými jmény „neboj se, vždyť
je to strejda Renda“. „Tak to se ti, tatínku, moc
nepovedlo,“ oponuje málem prozrazený Mikuláš, ještě že jsou děti tak vyjevené, že to ani nevnímají. Tatínek vedle je zase udiven, proč má
najednou tak teplý a mokrý klín, v kterém mu
sedí vyděšená dcerka. Vše to ale urovná dobrosrdečná blonďatá andělská bytost a už podává
Mikulášovi plný pytlík dobrot, který jej předá

za vzornou holčičí básničku, při které ztichlo
celé osazenstvo. A další a další a děti už jen září,
i když některé přeci jen si nejsou jisti, asi vědí, že
zlobit se nemá a že to určitě ten chlupatý čert ví.
A pak že nejsou a nepřijdou.
Příjemné prostředí a vytvoření slavnostní atmosféry s úžasným občerstvením v restauraci
Tiché údolí je důkazem, že se vyplatí si udělat
čas na naše ratolesti, a proto i děkujeme majiteli, příjemnému personálu a v neposlední
řadě čertovi, andělovi a málem prozrazenému
místostarostovskému Mikuláši.
„Měj se hezky v nebíčku,“ popřál upřímně
Mikulášovi pětiletý chlapeček při odchodu.
Za rodiče spokojených dětí
František Ovčák
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PODĚKOVÁNÍ
Začíná nový kalendářní rok a my chceme poděkovat všem,
kteří v minulém roce podpořili naši činnost v oblasti kulturní.
Především chceme poděkovat Městu Roztoky za grantovou
a dotační podporu, obecně prospěšné společnosti Přemyslovské
střední Čechy za grantovou podporu. Paní Daně Švihálkové
(daňové a finanční poradenství) za finanční podporu
sboru Roztocké děti a finanční přispění na nadílku
na Mikulášský karneval s Beruška Bandem a také
na Mikulášskou nadílku v Husově sboru CČSH.
Speciální poděkování patří majitelce Smetanové cukrárny
paní Anně Hlavsové, která každý rok dodává na Mikulášský
karneval vynikající dortíky – jahodová srdce, která si každé dítě
vedle klasické nadílky odnáší z karnevalu domů. Dále děkujeme
Papírnictví Cyrani na Tyršově nám. (paní Monice Meixnerové)
za celoroční podporu našich akcí konaných pro děti
(ceny a odměny do soutěží, mikulášské nadílky).
Panu Raitmajerovi – Pekárna Pekara za preclíky
do mikulášské nadílky, paní Evě Uvarovové – Vlasové studio
za přispění do mikulášské nadílky.
Za dlouholetou vynikající spolupráci děkujeme
paní Zuzaně Králové a Vendulce Bromovské.
A nakonec velké poděkování našemu týmu dobrovolných
spolupracovnic a spolupracovníků, bez nichž bychom většinu akcí
nemohli uskutečnit: paní Marii Chocholové, Markétě Hrůzové,
Líbě Vodrážkové, Petře Drbalové, Petře Zelinkové,
Adéle Kabrhelové, Petře Drdové, Tereze Náhlovské,
Lence Vyhnánkové, Matěji Nižňanskému a Filipu Drdovi.
Za občanské sdružení Roztoky – Město pro život
Vlaďka a Jaroslav Drdovi

PŘIJEDE
K NÁM

KOUZELNÍK
Program plný kouzel kouzelníka Damiana doplní představení

ČERVENÁ KARKULKA,
které si jako dárek pro děti připravila mládež z Roztok.
Vhodné pro děti od 5 do 9 let.
neděle 20. ledna 2013 od 16 hodin
Sportovně-vzdělávací centrum Sokola, Tyršovo nám., Roztoky
Vstupné dobrovolné.
Ani mládež ve věku 10–13 let nepřijde zkrátka – je pro ni od 10:00 do 15:30
hodin připraven denní tábor, na kterém budeme mimo jiné také kouzlit.
Srdečně zve juniorská skupinka Paprsky a Bahá’í společenství v Roztokách.

Skautské středisko Lípa
Vás zve na
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V ROZTOCKÉ SOKOLOVNĚ

16. ÚNORA 2013
1900 HOD

Vstupné 100 Kč / sezení 200 Kč

Vstup ve společenském oděvu
Předprodej:
Dary přírody (Tyršovo náměstí 1732 - Pasáž)
nebo na ples@skautiroztoky.cz
či tel. 724 260 618

Tombola / Bohatý doprovodný program / Hrát Vám bude A-team

WWW.SKAUTIROZTOKY.CZ/PLES
VÝTEŽEK Z PLESU PŮJDE NA STŘEDISKOVOU VLAJKU

Partneři plesu:

MasoKoubek.cz

TJ Sokol Roztoky
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KULTURA

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – Leden
14. 1. 2013–27. 5. 2013

Za tajemstvím přírody, rostlin a člověka – miniuniverzita nejen pro seniory, přednáškový
Lexik
cyklus – každé pondělí od 9:30 do 11:15, rezervace na lexik.cz, info@lexik.cz

15. 1. 2013

Seminář finanční gramotnosti – Téma Jak nakládat se svými penězi, aby vydělávaly pro vás,
Lexik
ne pro finanční instituce. Nutná rezervace na 739 035 000, od 18:00 do 19:30

27. 1. 2013

Hudba mezi slovy – hudební pořad, účinkují Jarmila Kosinová – zpěv,
Daniela Kosinová Valtová – varhany, Jan Potměšil – mluvené slovo, od 15 hod.

28. 1. 2013

Základy digitální fotografie – první seminář z cyklu digitální fotografie (dále vždy v úterý),
Lexik
od 16:30, rezervace na tel: 739 035 000, více na lexik.cz, info@lexik.cz

14. 1.–27. 5. 2013

Za tajemstvím přírody, rostlin a člověka – miniuniverzita nejen pro seniory, přednáškový
Lexik
cyklus – každé pondělí od 9:30 do 11:15 h. Rezervace na lexik.cz, info@lexik.cz

Husův sbor, Roztoky

ROSA v České televizi
V neděli 16. prosince v odpoledních hodinách účinkoval komorní
pěvecký sbor ROSA v Adventním koncertu v pražské Loretě. Koncert
byl vysílán v přímém přenosu na prvním programu České televize.
ROSA se dostalo té cti, že vystupovala po Martě Kubišové a celý koncert uzavírala.
Dvoudenní maratón kamerových zkoušek, generálky i vlastního přenosu byl pro členy sboru zcela novou zkušeností a pro celý sbor pak
vítanou příležitostí k dobré reprezentaci Roztok.
Jaroslav Drda

Rozhovor se sestrami Kosinovými
Jarmila Kosinová a Daniela Kosinová Valtová
nadchly svým koncertem v roztockém Husově
sboru, kam se 27. ledna vrátí v pořadu „Hudba
mezi slovy“ s hercem Janem Potměšilem.
Abychom je roztocké veřejnosti mohli představit blíže, položili jsme jim několik otázek.
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Je to náhoda, že se obě věnujete profesionálně hudbě?
Jarmila: Myslím, že to není náhoda, v naší rodině jsou po generace silné hudební vlohy a touha
věnovat se hudbě nebo jiné umělecké činnosti.

Dědeček byl divadelní herec, maminka krásně
zpívá a nám od raného dětství zpívala a pouštěla hudbu různých žánrů. Já jsem prý zpívala
dřív, než jsem začala mluvit, a když začala Daniela pravidelně hrát na klavír, okamžitě jsem
také chtěla hrát. Začala jsem chodit do ZUŠ
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a na konzervatoři už jsem měla úplně jasno.
Hudba je můj život.
Daniela: Ja jsem do jisté míry fatalista a na náhody nevěřím, takže i v případě nás dvou si
myslím, že to tak určitě mělo být. Jako o šest let
starší sourozenec jsem Jarmilu tím, co dělám,
pochopitelně ovlivňovala, nejdřív nevědomky,
ale poté, co jsem zjistila, že jsou v ní také hudební vlohy, už jsem ji v tom cíleně podporovala a vedla "ve svých stopách".
Jak spolu na pódiu vycházíte? Pohádáte se
někdy?
Daniela: Co se týká nás dvou na pódiu – to
je opravdu mince o dvou stranách. Tím, že
jsme rodina, tak si k sobě mnohem víc dovolíme; při zkoušení tam úplně nefunguje ten
profesionální osobní odstup nebo zábrany,
někdy se dost hádáme a každá si stojí
za svým; stane se, že tím i zkouška skončí,
dokud obě nevychladnem... Ale ta druhá
strana mince je, že když tohle všechno přejde
a jsme spolu na pódiu, tak to napojení jedné
na druhou a to souznění je, myslím, mimořádné. Moc nás to spolu baví a oběma nám
jde o to dělat dobře hudbu, kterou obě strašně
milujeme.

Jarmila: To víte, že to občas zaskřípe, hlavně
při zkouškách. Každá máme už svoji vlastní
vyhraněnou představu a názor na věc a také si
vše sdělujeme přímo, bez obalu. Prostě sestry.
Ale myslím, že se obě už delší dobu snažíme
být jedna k druhé diplomatičtější v požadavcích nebo v kritice, a předcházet tak možným
rozepřím. Na koncertě si pak ale stejně jedna
druhé vyjdeme absolutně vstříc.
Jak vznikla Vaše spolupráce s Janem
Potměšilem?
Daniela: S Honzou se znám už 15 let, ale naše
společná vystoupení se datují od mého absolventského koncertu na AMU v r. 2003, kdy
jsem hrála dva velké, obsahově náročné varhanní cykly (Biblické tance P. Ebena a Nanebevzetí od O. Messiaena), oba inspirované biblickými texty. Už při jejich studování mě
napadlo, že by bylo fajn posluchačům přiblížit
obsah těchto skladeb; málokdo dnes zná např.
biblický příběh Jeftovy dcery nebo píseň o Šulamít. A čím déle jsem o tom přemýšlela, tím
jasnější byla volba recitátora. Honza jako
hluboce věřící člověk byl hned pro; vybrala
a upravila jsem příslušné texty z Bible a koncert měl moc velký úspěch. Od té doby jsme

podobná vystoupení několikrát zopakovali
a pokaždé jsme zaznamenali u publika velice
pozitivní ohlasy. Lidem byla ta hudba najednou opravdu mnohem blíž, nebyla už abstraktní, ale měla konkrétní obsah, příběh,
který se jim během poslechu před očima odvíjel. A o to mi přesně šlo...
Danielo, Vy už několik let bydlíte v Roztokách. Jak se stalo, že jste sem přesídlili a jak
se Vám v Roztokách líbí?
Daniela: Jak jsem se dostala do Roztok? S tím má
co do činění bratr (nejstarší z nás tří), který "objevil" tuto lokalitu ještě před vypuknutím současného developerského boomu a někdy v roce 2001
koupil na Tyršově náměstí garsoniéru. Ne sám pro
sebe, ale prostě aby investoval peníze. Jelikož jsem
po ukončení studia na vysoké v roce 2004 neměla
zrovna kde bydlet, a garsonku právě opustil podnájemník, Petr mi tento byt nabídl. Byla jsem
zvyklá na bydlení vždy v centru Prahy, a tak jsem
byla k neznámým Roztokám dost skeptická, ale
po první návštěvě jsem věděla, že tady zakotvím.
Dnes vyloženě "troubím" do světa, že není ideálnější místo k bydlení.
Otázky kladl Jaroslav Drda

Festival Jelení ListoPádění aneb Kultura za rohem
Roztoky jsou kousek od Prahy, kde najdete
širokou nabídku kulturních akcí. Přesto
hlavně pro rodiny s malými dětmi může být
výhodou možnost navštívit divadelní představení kousek od domova. Program roztockého festivalu Jelení ListoPádění letos nabídl
řadu představení, která dle ohlasu diváků
byla velkým zážitkem. Vysoká umělecká úroveň vystupujících souborů, nepodbízivost,
esteticko-výtvarný zážitek. Tak popisují diváci čtyři vystupující soubory. Divadelní školička ze Svitav s představením Chlebová Lhota nedorazila z důvodu nemoci. Představení
bylo přesunuto na jaro. Skvěle zaskočila
Mirka Vydrová. Na své si přišly děti všech
věkových kategorií, začínalo se představením
pro nejmenší a odpoledne vrcholilo Příběhem z říše fantazie pro dospívající děti.
Některým dětem se po skončení vůbec nechtělo domů.
Závěr festivalu v Úněticích byl plný (I)idolů.
Do Kravína zavítalo Divadlo DNO s představením IDOLLS a nechyběla samozřejmě kapela SEN. Jó, milá fanynko, jó milej fanoušku,
jasně že to bylo vo dost hustejch (I)idolech,
ke kterejm vzhlížíme a kterejma chceme bejt.
A byla to legrace a někdy trochu smutná a kapela zahrála k tanci i k poslechu i po předsta-
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vení. Festivalový večer uzavřel Plíživej Patach
s povltavským klezmerem a my tančili a tančili a...

Foto: L. Šarkadyová – Divadlo dno

Nový roztočí dům
potřebuje každou ruku
Hrubé práce jsou hotové. Stále však je třeba
řada dodělávek, na které plně nevystačují finanční prostředky. Hledáme pomocníky na
následující práce: malování, broušení a natírání
podlah, úklid, pokládání dlažby atd. Brigáda se
uskuteční v termínu 24. až 27. ledna. Uvítáme
i odborné práce v oboru instalatérství. Pro
bližší informace, případně nabídky se obracejte
na Jitku Tichou: roztoc@roztoc.cz,
mob. 775 889 941.

Krátké ohlednutí
za rokem 2012
Neradi bychom unavovali dlouhou bilancí
celoroční činnosti. Proběhla řada akcí, kurzů, dílen, řada setkání, společně prožité radosti. Proto jen krátce. Rok 2012 byl nelehký
hlavně z důvodu stavby nového domu. Všem,
kteří nám na této cestě pomáhali, podpořili
nás, děkujeme.

měsíčník Roztok a Žalova

Jednou z posledních akcí roku 2012 byl
KNIHOTOČ, vánoční knihkupectví. Díky
mnoha dobrovolníkům se podařilo vytvořit
úžasnou atmosféru. Letos se poprvé konal
i v Úněticích. Výtěžek z prodeje putuje též
na stavbu. Všem čtenářům Odrazu přejeme
vše nejlepší v novém roce. Ať se nám všem
v Roztokách žije spokojeně.
Za sdružení Roztoč
Jitka Čechová
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Vánoční turnaj v tenisu
Dne 15. 12. 2012 se uskutečnil již 5. ročník vánočního tenisového
turnaje roztockého LTC ve čtyřhrách. Hráči pomalu doklouzávali
po náledí do žalovské tenisové haly, kde již vládla příjemná vánoční
atmosféra. Turnaje se zúčastnilo 8 deblových párů a bylo se opravdu
na co dívat. Hlavně výkony hráčů v semifinále a finále byly strhující.
O doplňování vydaných sil hráčů se formou občerstvení vzorně postaral personál haly paní D. Blažková a pan J. Bedřich. Vítězi se stali
pár Z. Beňaček a R. Skobla, kteří ve finále zdolali pár M. Pastyřík a M.
Kopecký. Třetí místo vybojoval pár J. Suvajdžič, M. Cabalka nad dvojicí K. Janda, M. Uvarov. Vyhlášením vítězů a závěrečným ohňostrojem byla ukončena sezóna roztockých tenistů.
A co do budoucna?
Připravujeme prestižní turnaj roztockých a žalovských tenistů, který by se
mohl stát další pěknou akcí našeho města.
M. Uvarov

Vstup do sezóny 2012/13 se volejbalistům podařil
– také díky divákům!
Roztocký volejbal oslavil 10. výročí obnoveného mužského družstva postupem do 1. třídy
krajské soutěže. Velkou změnou bylo, že se
všechna utkání odehrávají místo venkovních
antukových kurtů v hale. Hra je tím pádem
rychlejší, dynamičtější a není takový prostor
na opravu potenciálních chyb. V zápasech,
kde vede jeden ze soupeřů o pět a více bodů,
se velmi těžko otáčí, a tak je mnohem náročnější držet koncentraci po celý zápas.
Jelikož roztocká sokolovna bohužel nesplňuje oficiální rozměry volejbalového hřiště pro
tuto úroveň soutěže, našlo roztocké mužstvo

Tabulka po první polovině sezóny 2012/2013:

1.

TJ Kralupy

Počet
zápasů

Počet
výher

Počet
proher

Skóre
setů

Skóre
míčů

Body

10

8

2

26:11

816:733

24

2.

VK Tuchlovice A

10

8

2

27:12

920:803

24

3.

TJ Sokol Roztoky u Prahy

10

7

3

24:16

910:817

20

4.

TJ Sokol Benešov u Prahy

10

3

7

17:24

868:913

10

5.

TJ Slavoj Český Brod

10

2

8

12 :26

743:892

6

6.

TJ Sokol Dobřichovice B

10

2

8

10:27

766:865

6

„druhý domov“ v hale FTVS UK v Praze-Vokovicích. K zabydlení a opravdové atmosféře vskutku domácích zápasů nám pomohlo skvělé publikum. Fanoušci za námi jezdí
a tvoří opravdový „kotel“ s bubny a svou výbornou pozitivní energií nutí hráče ze sebe
vydat maximum i v těžkých chvílích zápasu,
kdy by možná jiné družstvo polevilo. Za to
jim velký dík!!!
Nyní čeká družstvo Roztok zimní přestávka,
ve které je úkolem maximálně se připravit

pro jarní část soutěže a udržet si svoji velmi
dobrou výchozí pozici a předvádět (alespoň)
stejně kvalitní hru jako na podzim.
Za podporu družstva děkujeme TJ Sokol Roztoky, městu Roztoky, panu starostovi a sponzorům – zejména společnosti VÝTAHY 1 –
EcoLifts, s. r. o.
Martin Matas TJ Sokol Roztoky
www.facebook.com/volejbal.roztoky
sokol-roztoky.czechian.net

Cvičení v TJ SOKOL v roce 2013
PONDĚLÍ 13:50–14:50 h

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

Členové Sokola 50,- Kč, členové Sokola důchodci zdarma, nečlenové 90,- Kč.

ÚTERÝ 18–19 h

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ

Členové Sokola 50,- Kč, členové Sokola důchodci zdarma, nečlenové 90,- Kč.

ÚTERÝ 20–21 h

ZUMBA

Členové Sokola 50,- Kč. Nečlenové 90,- Kč.

STŘEDA 9–10:30 h

JÓGA

Členové Sokola 50,- Kč. Nečlenové 90,- Kč.

STŘEDA 20–21 h

AEROBIK

Členové Sokola 50,- Kč. Nečlenové 90,- Kč.

PÁTEK 20–21 h

GYMBALLY

Členové Sokola 50,- Kč. Nečlenové 90,- Kč.

Informace o dalších aktivitách Sokola najdete na www.sokroz.cz.
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ŠKOLY, ŠKOLKY Etc.

Školní okénko
Vážení rodiče,
konec roku ve škole tradičně vyplnily výlety
do vánočně vyzdobené Prahy i do SČM v Roztokách, školní besídky, den otevřených dveří
a vánoční zpívání na schodech. Nyní v lednu nás
především čeká zápis prvňáčků, tak doufáme, že
se jim v naší škole líbilo, pokud ji na den otevřených dveří v prosinci přišli s rodiči okouknout.
Zdá se, že jsme ty Vánoce i „konec světa“
ve zdraví všichni přežili, a proto se můžeme
směle pustit do plnění svých novoročních
předsevzetí i ostatní běžné všední práce.
Hodně úspěchů, sil a hlavně zdraví v roce
2013 všem čtenářům i dětem přeje za celou
ZŠ redaktorka tohoto školního okénka
Věra Zelenková

Návštěva SČM
Dne 7. prosince navštívila naše třída 3. A dvě
výstavy v roztockém muzeu. Viděli jsme
sbírku vánočních ozdob a pak dětského oblečení. Nejvíc se nám líbily ozdobičky ve tvaru
hudebních nástrojů vyrobené z malých korálků. Velmi krásné byly také malé červené
šatičky a starý kočárek. Po výstavě jsme ještě
zašli do kafírny ProVás, kde jsme si trochu
zamlsali. Nakonec jsme si koupili i pár vánočních dárečků. Exkurzi jsme zakončili
příjemnou procházkou v zámeckém parku.
I. Hrabětová z 3. A

Oslavy 80. výročí otevření
budovy ZŠ
Dne 28. 11. 2012 se konaly oslavy 80. výročí
otevření budovy základní školy a zároveň
ukončení projektu Informační centrum pro
moderní školu.
Slavnostní program začal velmi netradičně
ukázkou z filmu „Cesta do hlubin študákovy
duše“ – a to ukázkou nejen filmovou, ale
i hereckou etudou paní učitelky Moravcové
se žáky školy. Herecké výkony byly opravdu
obdivuhodné. Naštěstí názory učitelů prezentované z filmu již dávno v současné škole
neplatí.
Po projevech pokračoval večer kulturním
programem, prezentací videa z minulosti
a současnosti školy, křtem knížek, autorským čtením a nakonec vernisáží výstavy
fotografií v prostorách hotelu. Vybraní pracovníci školy byli oceněni vedením školy
a města Roztoky za dlouholetou kvalitní
práci ve školství – Mgr. Blanka Hroudová,
Jana Hostková, Mgr. Jan Mráček, Mgr. Lenka Rosičová, Hana Šestáková a Mgr. Věra
Zelenková – děkujeme moc za ta léta, za ty
stovky žáků.
Celý večer byl představením talentů žáků školy v několika oblastech – jazykové, literární,
recitační, fotografické, pěvecké. Výsledky jejich talentu a práce pod vedením učitelů školy
a lektorů projektu jsou obdivuhodné a škola je
právem hrda na své žáky i zaměstnance.

Po slavnosti každý host obdržel knížku
Osobnosti Roztok a Literární almanach. Navíc jsme vydali kalendář na rok 2013 s pracemi žáků školy. Věříme, že nejen tyto malé
dárky budou připomínat všem hostům nádherný večer.
A. Gabaľová, ředitelka ZŠ

ŠKOLNÍ PLES
Zveme všechny přátele školy
na 2. školní ples,
který se bude konat 25. ledna 2013
v tělocvičně ZŠ v Zaorálkově ulici.
Vstupenky budou v prodeji od 13. ledna
v obou školních budovách.
Děkujeme předem za příspěvky
do tomboly a sponzorské dary.
Více informací najdete
na webové stránce školy v lednu 2013.

Vánoční ZUŠ
Konec listopadu a začátek prosince jsou každoročně na ZUŠ ve znamení vánočních svátků. Ze tříd se rozléhají tóny koled a skladeb
s vánoční tematikou, atmosféra je i pro návštěvníky naší školy jaksi slavnostnější.
Všechny tyto „vnější projevy“ směřují ke koncertům jednotlivých tříd a k vrcholu tohoto
času, Vánočnímu koncertu. Jelikož je zámek
stále uzavřen, koná se koncert již druhým rokem v Husově sboru a my musíme poděkovat
paní farářce Jarmile Kučerové za poskytnutí
kulturního azylu.
Letošní Vánoční koncert se nesl ve znamení
nástupu nové generace. Přípravný žesťový soubor ZUŠ prokázal nejen kvality začínajících
umělců, ale také okamžiky, kdy se vše nedaří
podle našich uměleckých představ. Jsme ale
rádi, že nám rostou stále noví „žesťaři“, a když
vidíme jejich zápal, odpustíme lecjakou chybičku. Sabina Korbelová na violoncello prokázala
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svůj nesporný talent a na svůj věk stabilní koncertní výkonnost. Zajímavým dramaturgickým
počinem bylo pásmo sólových vokálních výkonů naší pěvecké třídy (Eliška Panenková, Barbora Choutková, Magda Holasová, Anna
Lauermannová). Lucie Jakabová a Karolína
Smilovská svým osobitým přednesem prezentovaly kvalitní práci literárně-dramatického
oddělení. Hudební stálicí se stávají výkony našeho Akordeonového souboru. Své vysoké
umělecké ambice potvrdila i třída klasické kytary prezentovaná jak sólovým (Jan Hvězda),
ale i komorním výkonem (Kytarové kvarteto).
V naši novou hvězdu roste flétnistka Magda

Holasová a vysokou úroveň flétnových tříd
potvrdilo duo ve složení Petr Pánek a Petra
Drdová. Klarinetistka Jana Sloupová svojí interpretací Mozartova koncertu uchvátila vánoční publikum. Škoda jen, že její výkon je labutí písní, Jana zřejmě letos na ZUŠ končí.
Umělcem vpravdě renesančním je Jaroslav
Boubelík. Zajímavému výběru katalánských
a francouzských koled vévodil jeho pěvecký
výkon, doplněný mezihrami na trubku s netradičním doprovodem akordeonu (Monika
Fukasová). V zajímavém aranžmá Jana Valtera
zazněly lidové písně a koledy v podání Komorního sboru a Dechového kvarteta ZUŠ (flétna,

klarinety). Bachova hudba v parádním provedení Roztockého žesťového kvarteta umocnila
stylovou pestrost Vánočního koncertu. Jeho
závěr tradičně obstaral Pěvecký sbor a Komorní orchestr (um. vedoucí Štěpán Sklenička)
za řízení Aleny Pavlíkové. A tak se emocemi
nabití diváci rozcházeli do svých domovů
za zvuků koledy Narodil se Kristus Pán.
Vánoční koncert zakončil koncertní sezonu
roku 2012. Přeji vám, vážení roztočtí čtenáři
Odrazu, jménem svým i všech zaměstnanců
ZUŠ vše nejlepší v novém roce 2013!
MgA. Bohumír Šlégl

Volby do školské rady ZŠ
S koncem letošního roku končí i tříleté
funkční období školské rady naší základní
školy. Počátkem prosince proto proběhlo
první dějství voleb do nové ŠR. V tajných
volbách byli zvoleni zástupci rodičů (zákonných zástupců nezletilých žáků) a zástupci
pedagogických pracovníků školy.
Z počátku to nevypadalo příliš slibně, počet
zájemců o členství v tomto důležitém orgánu
samosprávy školy byl velmi nízký, takže volební akt postrádal smysl. Proto volební komise prodloužila o týden termín pro odevzdávání kandidátek a výsledek se dostavil.
Za rodiče se nakonec přihlásilo 8 kandidátů,
za pedagogy 5. Z obou skupin bylo možné
zvolit po třech zástupcích.
Volby zástupců rodičů proběhly na prosincových rodičovských schůzkách a ve dni otevřených dveří. Členové volební komise dbali na to,
aby každý, kdo odvolil, byl označen ve voličském seznamu, který tvořil soupis všech žáků
školy – volební řád stanoví, že za každé dítě
ve škole je možné odevzdat jeden hlas.

Na jednání pedagogické rady pak odvolili –
opět tajně – učitelé.
Dne 13. 12. 2012 se pak sešla volební komise,
rozpečetila volebí urny a sečetla odevzdané
hlasy.
Účast voličů-rodičů (77,1 %) byla obdivuhodná a dokazuje, že osud naší školy jim není
lhostejný. V případě pedagogů byla volební
účast dokonce 84,6 %.

A jak to dopadlo?
Předně je třeba říci, že konečné výsledky jsou
velmi, velmi těsné. V případě volby zástupců
rodičů bylo možné tušit odlišné výsledky
v Roztokách a v Žalově. Jedna osobnost však
zvítězila v obou těchto našich školách, a to
současná předsedkyně ŠR paní Vladimíra
Drdová. Získala celkem 185 hlasů z 411 odevzdaných a platných hlasů (2 hlasy byly neplatné) – tedy 45 % platných hlasů! Je tedy
na místě obrovská gratulace!

Na druhém místě se umístila MUDr. Zdeňka
Pechačová se 129 hlasy a třetí Ing. Martin
Kořínek s 123 hlasy. Tento výsledek je zajímavý tím, že pan Kořínek není z Roztok, ale
z Úholiček (je manželem paní starostky),
přesto získal takovou velkou podporu.
Těšně pod čarou zůstala současná členka ŠR
paní Ing. J. Roškotová. Na pátém až osmém
místě se pak umístili: Ing. S. Jirásková, Mgr. J.
Skružná, Ing. J. Píka a Ing. M. Procházková.
Za pedagogy s převahou zvítězil Ing. I. Cihlář
se ziskem 35 hlasů z 44 odevzdaných hlasovacích lístků. V závěsu za ním Mgr. M. Bromovská (32 hlasů) a Mgr. P. Červinková (22 hlasů). Na čtvrtém a pátém místě se umístili:
J. Hostková a D. Rajmonová.
Nyní už zbývá jen zvolit 3 zástupce zřizovatele. To by se mělo stát na lednovém jednání
zastupitelstva našeho města. Potom by se
měla školská rada v novém složení sejít, zvolit si svého předsedu a začít fungovat.
Stanislav Boloňský, člen volební komise

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍD
SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY PŘEDŠKOLÁKY A JEJICH RODIČE
NA ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD NA ŠKOLNÍ ROK 2013/ 2014.
ZÁPIS SE KONÁ 28. LEDNA 2013 V BUDOVĚ V ŽALOVĚ, ZAORÁLKOVA 1300
A 29. LEDNA 2013 V BUDOVĚ V ROZTOKÁCH, ŠKOLNÍ NÁM. 470,
A TO VŽDY OD 14 DO 17 HOD.
ZÁKONNÍ ZÁSTUPCI PŘINESOU S SEBOU RODNÝ LIST DÍTĚTE A SVŮJ PRŮKAZ TOTOŽNOSTI.
K ZÁPISU SE DOSTAVÍ DĚTI, KTERÉ DO 31. 8. 2013 DOSÁHNOU VĚKU 6 LET
A DĚTI S ODKLADEM POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.
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Ohlédnutí za projektem
Informační centrum pro moderní školu

V listopadu vyvrcholily aktivity projektu Informační centrum pro moderní školu,
v rámci kterého probíhaly na základní škole
volnočasové programy zaměřené na rozvoj
komunikačních dovedností žáků v různých
oblastech. V rámci tvůrčího psaní, fotografie
a základů novinářské práce se děti učily
umění sdělování, vyjadřování pocitů, popisu
stavu věcí kolem nás i svého vlastního vnitřního světa.
Nejzdařilejší literární dílka jsme shrnuli
do publikace Literární almanach, kterou
krásně doplnily fotografie mladých fotografů. Novinářské rozhovory s osobnostmi Roztok a roztocké základní školy, které se nám
povedlo zpracovat v průběhu roku 2012,
jsme vydali ve formě malé, hezké knížky.

Výsledky naší práce doplnily a obohatily
oslavy 80. výročí budovy ZŠ v Roztokách
v hotelu Academic 28. listopadu 2012 a vše se
moc povedlo. Do 10. ledna 2013 navíc můžete v galerii hotelu Academic zhlédnout krásnou výstavu prací žáků, které vytvořili
v rámci fotografického programu.
Projekt přinesl základní škole kromě materiálního vybavení počítači, specializovanými
SW, fotografickou technikou a odbornou literaturou zejména nové zkušenosti, které jsou
velkým obohacením jak pro jednotlivé pedagogy školy, tak i pro celou organizaci.
Cenná byla i setkání s opravdovými specialisty v oborech – spisovateli, novináři, fotografy.
Povedlo se mnohé. Škola je bohatší o dvě
krásné knížky, které pohladí na duši, a celý

zdařilý projekt je pro školu velkou inspirací
pro budoucnost.
Zůstává poděkovat všem, kteří přispěli svou
prací k tomuto úspěchu – především lektorům, ale i těm, kteří stáli v pozadí – finanční
manažerce Ing. Jitce Jandákové, která dohlédla na co nejlepší využití finančních zdrojů, Mgr. Lence Červenkové za cenné rady
zkušené novinářky, která nám velmi pomohla s knížkou, a Mgr. Petře Jiráskové za odborný dohled nad jazykovým zpracováním obou
publikací.
Šťastný rok 2013 všem.
Ing. Silvia Jirásková,
věcná manažerka projektů OP VK

Jak zvládnout zkoušky, jazyky či fotografování…
Začátkem prosince proběhla ve vzdělávacím
centru Lexik úvodní přednáška k sérii šesti
seminářů o digitální fotografii. Během následného novoročního kurzu se naučíte, jak
správně fotografovat, upravovat snímky a jejich výřezy, vytvářet a sdílet svoje digitální
fotoalba s přáteli. K dispozici bude i počítačová učebna a možnost praktického nácviku.
Zápis na kurzy 7.–9. ledna 2013
Vzhledem k tomu, že leden je posledním
měsícem prvního pololetí především jazykových kurzů, zveme vás na zápis na další pololetí. Zápis na všechny aktivity Lexiku bude
od pondělí 7. 1. do středy 9. 1. 2013 (prosíme o dodržení tohoto termínu pro zjednodušení organizace kurzů). V tyto dny za každý zápis dostanete kávu, nebo čaj jako
pozornost Lexiku. Vzhledem k omezené kapacitě je včasný zápis třeba i na naše nové
série seminářů o bylinkách, digitální fotografii, na sobotní kurz přípravy na víceletá
gymnázia pro děti 5. a 7. ročníků ZŠ a kurz
ke zvládnutí náročné státní maturity. Na tyto
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aktivity není možné přijít rovnou bez rezervace.

halováním dávných lidových moudrostí
k udržení vlastní svěžesti a zdraví z přírody.

Příprava ke zkouškám pro studenty SŠ i děti ZŠ
Pro středoškoláky od 10. ledna zahajujeme
Přípravný kurz na státní maturitu z českého jazyka a literatury. Máme kvalifikovanou
lektorku, která spoluvytvářela materiály reálných zkoušek. Studenti si mohou vyzkoušet
na závěr kurzu „Maturita skoro načisto“.
Novinkou je Přípravka ke zkouškám na víceletá gymnázia, bude zaměřena přímo
na témata u zkoušek obvyklá s použitím příkladů a úloh z minulých let. Začíná v sobotu
12. ledna od 9:00 češtinou a od 10:45 matematikou.

Cyklus o digitální fotografii a práce s ní
začíná již 15. ledna, počet studentů je omezen kapacitou počítačové učebny. Neváhejte
s sebou vzít svého kamaráda či partnera
a získáte slevu pro dvojici. Také pro seniory
je připravena sleva.

Cyklus seminářů o bylinkách a o fotografii
Další zajímavou novinkou je od 14. ledna
dopolední pondělní cyklus o bylinkách a jejich léčivých schopnostech s názvem Za tajemstvím přírody, rostlin a člověka aneb
na každou nemoc vyrostla bylina. Vydejte
se spolu s námi za tajemstvím bylinek a od-

měsíčník Roztok a Žalova

V případě jakýchkoli dotazů volejte na
739 035 000, pište na info@lexik.cz a více
na www.lexik.cz.
Za celý kolektiv Lexiku přeji všem vykročení
pravou nohou do nového roku 2013!

Mgr. Lenka Červenková, ředitelka Lexik
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Mikulášská nadílka v Rožálku
Každým rokem na začátku adventu navštěvují rodiny, školky, ulice, náměstí a jiná místa, kde se vyskytují malé děti, Mikuláš a jeho
dva pomocníci.
Bylo tomu tak i v Rožálku – v úterý 4. prosince
se hernička mateřského centra i sousedící tělocvična zaplnily několika desítkami dětí, rodičů
a prarodičů. Pro všechny bylo připraveno malé
občerstvení a malí návštěvníci si čekání na pohádkovou trojici navíc zkrátili výtvarnou dílničkou, dováděním na opičí dráze a sledováním oblíbeného divadélka Nazdárek tety Petry.
Když se po setmění objevil vysoký Mikuláš
s roztomilým andělem připomínajícím porcelánovou panenku a vlasatým rohatým čertem,
byla v mnoha malých dětech malá dušička.
Všichni tři se k nim ale chovali vlídně, Mikuláš
je napomínal za drobné prohřešky a přimlouval se za ně u čerta vrtícího chlupatou oháňkou.
Všechny děti postupně našly odvahu přednést
básničku nebo zazpívat písničku a byly za svůj
výkon odměněny balíčkem dobrot.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám
s přípravou mikulášského odpoledne pomáhali, především Petře Zwinz za krásné divadélko a městu Roztoky za podporu akce.
V novém roce na vás v MC Rožálek čekají
naše pravidelné kroužky:
MIMINKA – povídání, písničky, básničky
a masáže pro úplně nejmenší návštěvníky,
BATOLÁTKA – opičí dráha, říkadla, písničky a hry pro děti od jednoho roku,
SLUNÍČKA – adaptační program bez rodičů
pro děti, které ještě nechodí do mateřské školky. Nově nabízíme v úterý 6 hodin a ve středu
3 hodiny plné her, povídání, tvoření a pohybu,
jednou měsíčně doplněné o keramiku.
VÝTVARKA A VOLNÁ HERNA – tvoření
s maminkou, tatínkem, babičkou... z různých materiálů tematicky zaměřené na roční
období.

GYMBALONY – cvičení pro děti od 2 let
s rodiči.
Odpolední program nabízí HRÁTKY VŠEMI
SMYSLY – herna s Montessori pomůckami,
keramika, ANGLIČTINU PRO NEJMENŠÍ
a FLÉTNU pro děti od 4 let.
Maminky se mohou těšit na ZUMBU s Janem
Petrovickým a Zdeňkem Kodešem, AEROBIK
či lekce ANGLIČTINY, ITALŠTINY a NĚMČINY s rodilými mluvčími.
Více o našem programu a týdenní harmonogram naleznete na www.rozalek.cz.
Dále v novém roce připravujeme karneval,
vítání jara, bazárek oblečení a hraček, dobročinnou sbírku a mnoho dalšího...
Těšíme se na setkání s Vámi, ať již v herničce
MC Rožálek, či mimo ni.

Eva Tluková,
Vendula Bromovská
a Simona Mádlová a za celý tým MC Rožálek

Masopust 2013 žije!
Sdružení Roztoč zve na šestnáctý ročník
roztockého masopustu.
Masopustní období začíná den po svátku Tří
králů a vrcholí před Popeleční středou, kterou začíná velikonoční půst. V roce 2013
připadá masopust v Roztokách a Úněticích
na pátek 8. 2. a sobotu 9. 2. 2013

Příprava masopustu
Hledáme síly na pořadatelskou a organizační službu, pečení dobrot atd.
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Naše koordinátorka dobrovolníků Hana
Křístková (email: dobrovolnik@roztoc.cz,
tel: 732 743 471) vám ráda poradí, co je
potřeba. Přesný rozpis dobrovolných prací
najdete na www.roztoc.cz .
Pokud nemáte moc času, ale přesto byste
rádi přispěli, můžete nás podpořit finančně na č. ú. 166738355/0600 nebo materiálem na výrobu masek a kostýmů (staré látky, pentle, krajky, jehly a nitě, špendlíky,
knoflíky, balakrylové barvy, klobouky, helmy a helmičky na kola či lyže atd.), případ-
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Půjčování masek:
čtvrtek 7. února
17–20 hodin v ateliéru Roztoč,
budova školní jídelny
pátek 8. února
14–16 hodin v ateliéru Roztoč,
budova školní jídelny
sobota 9. února
od 11 hodin na Zámečku!

měsíčník Roztok a Žalova
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Foto: J. Mirovský

ně darem do tomboly. Informace o darech
Lucie Nedomová (klubdarcu@roztoc.cz,
tel: 775 889 942).

Foto: J. Mirovský

Program masopustu
Pátek 8. 2. 2013
Od 16.00: obchůzka po Roztokách v ulicích
Havlíčkova, 17. listopadu, Haškova, Žirovnického, Jungmannova, Čakov, Rýznerova
Sobota 9. 2. 2013
Roztoky Zámeček
13:00 hod: rej maškar, žongléři Mix Trix,
Sem–Sem Kapela, divadlo Kvelb, divadlo
DNO, studenti DAMU, jitrnice, kobližky,
koláče, mandle, čajovna
14:00 hod: Krásné fanfáry, korunovace královny masopustu, předání masopustního
práva a defilé masek
14:30: odchod průvodu směrem ulice Nádražní, Kroupka, náměstí 5. května, Tyršovo
nám., Legií, Třešňovka, Holý vrch, Únětice
Na cestu hraje Sem–Sem Kapela, Krásné fanfáry, divadlo Kvelb, mnohá překvapení a zastavení cestou.
Holý vrch
Okolo 17:00: setkání průvodů, kolové tance,
poprava Klibny, cesta do Únětic

ODRAZ

Únětice
Kravín
17:30: příchod průvodu, zabijačka
Od 19:00: různé kapely
Sokolovna
19:00: masopustní ples, hraje Magnum Jazz
BigBand a La Kuna
Změna programu vyhrazena.

měsíčník Roztok a Žalova

Masopust pořádá Sdružení Roztoč a Kravín
Únětice ve spolupráci se Středočeským muzeem
v Roztokách a Spolkem pro obnovu únětické
kultury.
Věříme, že akci podpoří: Město
Roztoky, MŠMT a další vážení
sponzoři.
Veškeré další informace
na www. roztoc.cz.
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Přání k novému roku 2013
S poděkováním za přízeň voličů, přáním klidného prožití svátků vánočních a hodně štěstí, zdraví, osobních a pracovních úspěchů v roce 2013
Vám přeje Martin Krajdl, zastupitel Středočeského kraje.

Vážený pane Hutko,
dne 17. listopadu 2012 jsem navštívila Váš koncert v Roztokách u Prahy se svým čtyřletým synem Adamem. Jemu se vystoupení libilo
natolik, že vyběhl z davu přihlížejících a začal se před Vámi vrtět v kruhu, jak je zvyklý z animačních programů pro děti u nás
i v zahraničí. Jeden ze zapšklých „strážců tradic“ 17. listopadu 1989 to ovšem nevrle komentoval se slovy: Trochu úcty k panu Hutkovi!
Nerada se mýlím, ale myslím si, že Vám je bližší projev naivní, ale zato spontánní vstřícnosti dítěte než postoj ,,příznivce“, který
nasvědčuje, jak málo se za málem čtvrtstoletí naše společnost ,,debolševizovala“. A to nás bohužel řada těch nejlepších s Václavem
Havlem v čele opustila.
Přeji Vám všechno dobré ve Vašem povolání i osobním životě a srdečně Vás zdravím.
Jitka Dvořáková

Vážená paní Dvořáková,
velmi Vás zdravím a to víte, že ten Váš synek mi byl v té chvíli sympatičtější než ta atmosféra důstojné úcty k ještě pohyblivému
pomníku. 17. listopad pro mne není datum pro pamětní desky, ale přesně co píšete, otevřené dveře do světa přirozenosti a svobody
a otevřenosti, takže Vašeho synka pěkně pozdravujte a příště dám víc dětských písniček...
Jaroslav Hutka

SOUKROMÁ INZERCE

• Koupím pole, louky, zahrady do 60 Kč/m . • Prodám dámské přeskáče na lyže – bílé,
Tel: 603 442 474
velikost 26,5 (39,5) – v dobrém stavu, dále
lyže s vázáním Salamon – modré, 180 cm
Levné
žehlení
prádla.
Koš
200
Kč,
košile
•
2

koš 300 Kč. Pro prádlo zdarma přijedeme
a druhý den prádlo vyžehlené a poskládané
přivezeme. Roztoky a okolí. Volejte a pište
kdykoliv včetně víkendu. Tel: 604 413 605,
e-mail: dobre.zehleni@seznam.cz
Maminka se dvěmi dětmi hledá podnájem
v Roztokách do 6 500,- Kč, nejlépe u starších
lidí. Ráda pomůžu s nákupem, se zahrádkou
nebo s úklidem. Tel: 734 332 671. Volat
po 19 hod.
Nabízím nahrané kazety VHS, cena 1,- Kč/
VHS. Seznam k nahlédnutí v pokladně MÚ.
Tel: 605 155 116
Prodám pěknou dětskou lyžařskou nastavitelnou přilbu Head s nastavitelnými
měkkými chrániči uší. Původní cena
2 090,- Kč, nyní 1 000,- Kč. Tel: 736 256 891
– večer.
Prodám nebo za byt a doplatek vyměním
prostorný dvougenerační RD s nebytovými
prostory v Roztokách. Tel: 602 656 487
Prodám benzínový křovinořez ALKO,
málo používaný, sečná plocha do 500 m2.
Cena dohodou. Tel: 739 138 432. E-mail:
zzmachalovi@centrum.cz

•
•
•
•
•
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carve. Cena celkem za set 500,- Kč. Tel:
607 772 334
Prodám červenou dětskou zimní kombinézu velikost 74/80 (délka těla 43 cm) za 150
Kč. Nošená cca dva měsíce v kočárku. Tel:
608 224 177
Prodám garáž v Roztokách, ul. Žirovnického. Předběžná cena 130 000,- Kč. Při rychlém jednání sleva možná. Tel: 736 423 247
Pronajmu byt v RD 2+1 I. kategorie, proti
benzince. Tel: 603 590 263
Pronajmu byt 1+1 v Roztokách, 200 m
od Tyršova náměstí. Byt je částečně zařízen
kuchyňskou linkou s lednicí, jídelním stolem se židlemi. V celém bytě je dlažba
s podlahovým vytápěním, koupelna se sprchovým koutem. Nájemné včetně vytápění
7 500,- Kč. Tel: 603 482 162
Pronajmu jedné osobě jeden pokoj v bytě
rodinného domku. K používání je též kuchyňka, koupelna a toaleta. Cena včetně služeb je 5 830,- Kč. Tel: 721 114 449
Prodám levně řadový domek s pěknou
udržovanou zahradou ve Velkých Přílepech
v ulici Dvořákova blízko tenisových kurtů.

•
•
•
•

•
•

Ihned k nastěhování. Dostupnost MHD 316
nebo 350, cca 25 minut metro Dejvice a autem pár minut na letiště. Tel: 602 445 766,
e-mail: zemanj@post.cz
Prodám nosítko na miminko Baby Bjorn,
téměř nepoužité za 1 500,- Kč, monitor dechu Jablotron BM-02, ještě v záruce za 1 000,Kč, autosedačku SAFE FIX Plus (s isofixem)
9–18 kg – RÖMER za 4 000,- Kč.
Prodám velmi nadstandardně vybavený
byt 3+kk/B včetně sklepa, parkovacího a garážového stání v novostavbě z r. 2008, odbočka Žalov. Tel: 603 849 829
Prodám vybavený byt v Roztokách 3+kk
o výměře 75m2 s předzahrádkou, sklepem,
balkónem a garážovým stáním, 3 minuty
od vlakové i autobusové zastávky. Tel:
775 360 772
Učitelka jazyků s bohatou praxí doučí jakoukoli věkovou skupinu NJ, RJ a AJ – časová flexibilita, tradiční i moderní metody.
Vyberte si, je to na Vás! Tel: 608 370 483
V rodinném domku pronajmu garsonku se
samostatným vchodem pod uzavřením. Levně.
Inzerát je platný po celý rok. Tel: 777 609 491
Vášnivá sběratelka hledá či koupí fotografie, pohledy a jiné předměty o, nebo s Adinou Mandlovou. Tel: 733 221 957

•
•
•
•
•
•
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STOPKA Home Decoration nabízí kompletní řešení bytového textilu
a dekorací z pohodlí Vašeho domova.
V naší nabídce naleznete širokou nabídku dekoračních látek a záclon,
okenních systémů, povlečení, peřin, přehozů, polštářů, ručníků,
kuchyňských doplňků atp.

Dekorační látky
dekorativní, zatemňovací (blackout), nehořlavé,
potahové, přírodní

Povlečení
bavlna, satén, krep, hotelové, klasické
i atypické rozměry

Záclony
klasické, voály, crashované, nehořlavé,
vitrážové

Peřiny
protialergenní, letní/zimní/celoroční, dětské,
péřové, klasické i atypické rozměry

Okenní systémy
japonské stěny, římské rolety, kolejnice,
garnyže, plisse, rolety, žaluzie

Přehozy
hotové, z vybrané látky jakýkoliv rozměr

Všechno zboží z naší nabídky máme v různých
kvalitách a zpracováních, a tak jsme schopni
Vám vypracovat návrh dle Vašich představ, přání
a finančních možností. Prakticky veškeré produkty
odebíráme přímo od výrobců, a tak jsme schopni
nabídnout velmi zajímavé ceny.
Instalaci okenních systémů provádíme tzv. čistou

formou, tzn. že nezanecháme nepořádek po
vrtání. Látky jsou již vysrážené, vyžehlené.
Doprava je zdarma.
Veškeré námi nabízené zboží Vám rádi
předvedeme přímo u Vás doma, a tak ušetříte čas
i peníze, případně si můžete vše prohlédnout na
naší vzorkovně Premium Outlet Stopka, Roztoky.

Polštáře
hotové, z vybrané látky jakýkoliv rozměr
Ručníky a osušky
bavlna, bavlna s bambusem, přírodní
(bez barviv), dekorativní (Swarovski)
Kuchyňský program
prostírání, utěrky, zástěry, chňapky, sedáky

Návštěva u Vás je samozřejmě zdarma,
a to včetně návrhu, kalkulace a zaměření
(platíte pouze materiál, zhotovení, instalaci).
Při zakoupení našeho zboží získáte další výhody,
jako jsou např. sleva na nákup nábytku a kuchyní,
sleva do restaurace, sleva na další nákup. Jako
doplněk nabízíme praní záclon a závěsů.

Lidická 531, Roztoky, 252 63, Miloslav Maleček, tel.: 722 914 700, www.outletstopka.cz

