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,, Ptáš se, jak mi dupou králíci…
…skvěle- pojď si poslechnout, sevřeně, v dvojstupu, obcházejí
chalupu, smělý úsměv na líci, tak mi dupou králíci“.
Tak zpívala dnes už legendární dvojice Vodňanský - Skoumal
v Činoherním klubu a vzápětí i v divadelních sálech a studentských
klubech celé republiky k nesmírnému gaudiu publika tak dlouho,
až si vykoledovala zákaz činnosti. P. Skoumal postavil celou
skladbu na půdorysu quasi sokolského pochodu, neboť je
skladatelem nejen vzdělaným, ale i Bohem políbeným, což se
u absolventů konzervatoře a JAMU stává jen zřídka..
„Zakazovatelé “ i diváci (včetně řadových milicionářů v hledišti)
se váleli smíchy, neboť dobře věděli, že jde o Lidové milice.
Leč žádný soud, ani ten tehdejší, komunistický, je neměl za co
,,chytit“, natož soudit. Protože králíci jsou prostě králíci a milice
jsou milice…Metafora i humor jsou většinou pro duté hlavy něco
jako balíček Semtexu a zasahují vrchnost všech dob tak bytostně,
že nic jiného než zákaz neporodí. (Ostatně David Černý se svou
bruselskou Entropou je toho nejčerstvějším dokladem).
Užil jsem si to o rok později, kdy jsem v onom „zákazu“ pozval do
studentského klubu 007 na Strahově pány V+S anonymně, jako
postarší neznámé intelektuály, kteří urputně trvají na tom, že bez
nároku na honorář vystoupí v tzv. kulturní vložce koncertu C&K
VOCALU. Samozřejmě, že je všichni znali, a kdyby onen klub
nebyl v suterénu, ulítla by střecha …Když však po ,,králících“
spustili svou legendární píseň Maršálové, což bylo v okupovaném
Československu zvlášť „taktické“, věděli jsme s tehdejším šéfem
klubu, že je zle a koza dojí krev.
Bylo jasné, že si to chlapci od STB nenechají líbit. Neznám nikoho,
kdo by považoval výslech (kterému se v těch letech eufemisticky
říkalo ,,podání vysvětlení“) v Bartolomějské, Thákurově aj. ulici
za roztomilou událost. Byla osmdesátá léta a nikdo už nikomu
nevyrážel zuby. ,, Jenom“ vám zakázali hrát, psát a vystupovat. Ne
STB-na to měli své pohůnky a slouhy: ministerstvo kultury,
umělecké agentury, nakladatelství…stačil krátký telefonický
rozhovor a měli ,,vyděláno“! (Až mnohem později vešlo ve
známost, že si většina těch ,,kluků“ na četných mejdanech
nepouštěla Gotta, Zagorovou, Matušku, Chladila se Simonovou
atp., ale ty ,,zakázané“, v čele s emigrantem Krylem.)
Je únor. Od roku 1948 do r. 1989 se mu říkalo Vítězný. Proto o tom
píšu. Stalo se a nedá se odestát. Uplynulo však dvacet let,
a o Lidových milicích ani vidu, ani slechu. Tak proč to vlastně
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TÉMA MĚSÍCE
připomínám? Hlavně proto, že je to neodmyslitelnou součástí naší
zašmodrchané historie. A znáte to:platí už mnohokrát vyřčené:
„Národy, které neznají svou historii, jsou nuceni ji prožít znovu“.
Někdy je prostě dobré se rozhlédnout, zda náhodou někde
nedupou s hesly „Češi Čechům“ a „Nic než národ“ noví, všelijak
vyhlížející „králíci“, kteří nikterak nepřipomínají ony
dobromyslné a hopkající obyvatele kotců chroustající mrkvičku.
Ti, o nichž píšu, už dodupali. A tak tu píseň dozpívejme…,, jejich
uši, sotva tuší, to co jim Osud napoví. Formaci svou neporuší, no
zkrátka už jsou takoví ! Zoceleni ve své duši, ve své duši králičíbuben zní a srdce buší, kroky dupou v jehličí! Kupředu, levá
a zpátky ni krok!“.
Ptáš se, jak ti dupou králíci ???
Ladislav Kantor

Co přináší Odraz č. 2?
Především mnoho důležitých zpráv a informací z radnice. Jako
obvykle bohaté zprávy ze škol a dětských spolků. Kultuře
tentokrát (už tradičně) vévodí MASOPUST, tak si ho nenechte ujít
! Čtvrté pokračování ,,seriálu“ Co ve městě se povídá…? přináší
tentokrát dvě velmi příznivé zprávy: nové pošty i nové silnice
z Prahy bychom se mohli v dohledné době přeci jen dočkat….
I panu Šámalovi jsme vyhověli, a otiskli nejen jeho stížnost
(Ohlasy), ale znovu i jízdní řád ČD.
Tak hezké počtení, a ať se Vám vyhne chřipka…
Ladislav Kantor

Jak se dělá (?) rozpočet ….
Rozpočet města je vlastně nejdůležitější dokument ze všech, které
zastupitelstvo během kalendářního roku schvaluje.
Bez rozpočtu se žádná obec řídit nedá, a tak každý rok dochází
k četným jednáním, jak má rozpočet vypadat. Nejprve by měli
šéfové odborů a oddělení říci, kolik potřebují na úhradu
nezbytných výdajů a navrhnout, kde je třeba investovat. Pak
přijdou ke slovu zastupitelé a dohadují se, kam „volné“ peníze
nasměrovat. Co zastupitel, to jiný názor…
Rozpočet je (dle zákona č.250/2000 Sb.) sestavován jako
vyrovnaný, což je rozumné, protože na dluh se žít nedá. Roztoky
se pohybují už celá léta v limitu 90-100 milionů Kč, což vypadá
jako úžasná částka, ale není tomu tak. Když město uhradí své
náklady vyplývající z rozličných zákonů, tzv. mandatorní výdaje
(mzdy, sociální a zdravotní pojištění, různé poplatky atd.)
úředníků, svých příspěvkových organizací, schválí dotaci
rozličným spolkům a organizacím atp., zbývá na investice cca
15-20 mil. Kč. To ovšem žádná sláva není. To je tak na necelý 1 km
silnice a dva kratší chodníky…..
Vždycky mě fascinovali lidé, kteří říkají: to mě nezajímá, to platí
stát. Čerta starýho! Stát nemá nic! Peníze nerostou v lese, ani na
stromech. Má jen to, co vybere od svých občanů! Smutné je, že
takových občanů je většina! To se to pak vybírá, to se to vládne!
Zákon však na to kupodivu pamatuje a dává všem občanům šanci
do rozpočtu mluvit. Je to vlastně jediná věc, kdy se může jakýkoli
občan vyjádřit, aniž by potřeboval souhlas zastupitelstva. Může se
vyjádřit písemně (protože rozpočet musí 15 dnů viset na úředních
deskách města), nebo přímo na jednání ZM.
Rozpočtové určení daní dle zákona č.243/2000 Sb. je roztomilý
vynález, který daně občanů jednoho města (obce) přesunuje
občanům měst jiných. To by se ještě dalo chápat, protože vesnice
o 400 lidech, z nichž je 300 důchodců nevybere skoro nic (protože
důchodci daně neplatí a tak tam nejezdí autobus, není tam škola,
kanalizace a vůbec tam lišky dávají dobrou noc). Jde o to, v jaké
výši. Daně dělíme na svěřené a sdílené. Svěřené jsou jen daně
z nemovitostí, kdy má obec dostat částku, kterou jejich občané
podle zákona zaplatí.
Proč jsou svěřené? Inu protože je zaplatíte (svěříte) Finančnímu
úřadu (státu) a ten Vám je laskavě v plné výši -po odečtení režie
(poštovné, platy úředníků) -velkoryse vrátí. Že bychom si je mohli
vybrat sami, stát nepřipouští. Jak říkal Jan Werich: ,,furt je co
dělat“!
Ty sdílené jsou např. daně z příjmů, DPH atd. Z těch přijde dle
zákona do obce pouze 20,59% z částky, kterou její občané zaplatí.
Proč zrovna 20,59 %, vědí snad jen ministři financí. Patrně se
jedná (jak si jistě pamatujete z recesí studentských let) o tzv.
Macháčkův koeficient.(To je libovolné číslo, kterým násobíte
číslo jakékoliv, aby Vám vyšlo číslo kýžené). Tu částku (tj. cca
pětinu) ovšem celou nedostanete. Ke slovu přijdou koeficienty,
takže dostanete mnohem méně – nejvýš oněch 20, 59 %!
Koeficienty vycházejí z počtu občanů města, velikosti obce
a počtu zaměstnanců (?) v obci. Z toho vyplývá, že nejvíc peněz
dostane Praha. Že tomu moc nerozumíte? No, to nejste sami. Svaz
měst a obcí se už mnohokrát snažil o narovnání a spravedlivější
kód dělení daní-leč neúspěšně.
Zdá se, že to tak bude dál, už proto, že stát jednak potřebuje
z něčeho platit poslance, ministry, politické strany, armádu,
policii, školy, silnice atd. a v druhé řadě proto, že je to všem jedno.
To se to pak vybírá, to se to pak vládne…
Přesto však stojí za to se rozpočtem zabývat. Konec konců jsou to
Vaše peníze…
Ladislav Kantor
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Rekapitulace jednání ZM v roce 2008

poslali před jednáním ZM mailem, aby město mohlo při jednání
ZM na připomínky adekvátně reagovat.

ZM se v roce 2008 sešlo na celkem 13 jednáních. Tři jednání byla
svolána jako mimořádná a na dubnové jednání se nesešlo dostatek
zastupitelů, aby bylo jednání usnášeníschopné.

Následovala mailová „bitva“, kde prvotní reakce některých
zastupitelů byly – zrušit výběrové řízení! To jsme si vysvětlili, že
nelze, aniž by ze zrušení řízení pravděpodobně plynuly následné
finanční sankce pro město. Některým se nelíbilo, že výběrové
řízení probíhalo v prosinci, nebo že vítězný uchazeč byl nakonec
jediný, který splnil všechny podmínky zadání. K tomu jsem
uvedla, že bylo vyzváno uchazečů 5 a v momentě, kdy bylo
výběrové řízení uveřejněno na naší úřední desce, okamžitě se to
objevilo i na úřední desce Středočeského kraje. Druhý uchazeč
podal srovnatelnou nabídku s vyšší cenou, ale ani na výzvu
nedodal chybějící požadované certifikáty.

Účast jednotlivých zastupitelů byla následující:
Všech, tedy 13 jednání se účastnil jediný zastupitel - Boloňský.
12 účastí měli zastupitelé – Bendová, Drda, Huk, Jungwirthová,
Kubečka, Matas, Moravcová, Štifter, Štochel, Vavřínová.
11 účastí měli zastupitelé – Kantor, Král, Roškotová, Tondrová,
Veselý.
10 účastí měli zastupitelé – Cihlář, Novotný, Urx.
8 účastí měl zastupitel Staněk.
7 účastí měl zastupitel Landa.

Informace z 1. jednání ZM
v lednu 2009
Krátké jen 1,5 hodiny trvající, klidné a konstruktivní jednání ZM
proběhlo za účasti celkem 17 zastupitelů (omluveni byli p. Staněk,
Urx, Matas, Kantor).
Po úvodních rituálech (volba pracovních komisí, doplnění
programu, kontrole zápisu z minulého jednání ZM, kontrole
usnesení a zprávě o činnosti městské policie) přistoupili zastupitelé
k hlavnímu bodu jednání – Návrhu rozpočtových změn příjmové
a výdajové stránky územního rozpočtu města pro rok 2008.
Po komentáři vedoucího finančního odboru MÚ a vyjádření
vedoucí Finančního výboru byl Návrh rozpočtových změn
schválen prakticky ihned.
Následně vzalo ZM na vědomí informaci o čerpání finančních
prostředků na akci Stavební úpravy kuchyní a výdejen v ZŠ
Roztoky a ZŠ Žalov a informaci o tom, kolik nás bude stát
dokončení v roce 2009.
Následující bod Schválení smluv o dílo s vybraným uchazečem
na základě jednání hodnotící komise pro zajištění
poskytovatele dotace na rekonstrukci a dostavbu ZŠ Roztoky
na základě vypsaného výběrového řízení byl podstatně
náročnější.
Tomu, že jednání na toto téma proběhlo bez výrazných turbulencí,
předcházela úporná mailová diskuze.
ZM uložilo na svém listopadovém jednání MÚ, udělat všechno pro
to, abychom v tomto roce mohli požádat o dotace na dostavbu ZŠ
a vymínilo si i odsouhlasení smluv.
Město začalo ihned konat a vypsalo výběrové řízení na
poskytovatele dotací. Následný proces včetně výběrového řízení
probíhal plně v souladu se zákonem č.137/2006 Sb. O veřejných
zakázkách. Vítězného uchazeče doporučila výběrová komise
a schválila RM na svém jednání 7.1.2009. Součástí nabídky byl
i návrh smluv, který město vzhledem k termínu konání ZM
(14.1.09) nemělo čas důkladně připomínkovat.
Proto v návrhu usnesení k tomuto bodu jednání měli zastupitelé
předloženo ke schválení jen podstatu smluv, kdo, co a za kolik
(nikoli smlouvu jako celek) a byli požádáni, aby svoje připomínky

Nakonec převládl konstruktivní přístup, kde jsme ladili návrh
usnesení tak, aby byl srozumitelný a pro většinu zastupitelů
přijatelný (přiznávám, že můj původní návrh opravdu potřeboval
vylepšit).
ZM nakonec přijalo usnesení v tomto znění (jedná se o dvě
smlouvy a usnesení jsou identická, proto v závorce uvádím
předmět druhé smlouvy a rozdíly):
ZM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností
CITYPLAN spol.s r.o. Praha pro získání dotace na realizaci
energetických úspor v objektu ZŠ města Roztoky,(na dostavbu
objektu ZŠ města Roztoky, dle projektové dokumentace), Školní
náměstí 470, kde předmětem plnění je:
1)

vyhledání vhodného dotačního titulu, příprava,
poradenství, zpracování a organizační zajištění
podání žádosti o dotaci.

2)

konzultace a poradenská podpora pro úspěšné
získání předmětné dotace ve výši a rozsahu
potřebném pro realizaci díla a dále

-

poradenská podpora při podpisu smlouvy
s implementačním orgánem

-

projektové řízení – finanční monitoring

-

zpracování monitorovacích zpráv

-

závěrečná zpráva

Za tuto činnost je stanovena smluvní, nejvýše přípustná cena ve
výši 2,03 (2,415) milionů Kč bez DPH za stanovených platebních
podmínek, viz článek IV, odst. 4.1, 4.2 a 4.3 v návrhu smlouvy.
V rámci činnosti „konzultace a poradenská podpora pro úspěšné
získání dotace“ představuje navržená částka ve výši 1,5 (1,8)
milionů Kč bez DPH částku konečnou s tím, že pokud bude získána
jen dílčí část dotace, bude z této částky poskytnuta pouze alikvotní
část odměny.
Pro hlasovalo 14 zastupitelů - Novotný, Boloňský, Kubečka,
Roškotová, Král, Moravcová, Cihlář, Bendová, Vavřínová,
Veselý, Štifter, Drda, Jungwirthová, Tondrová
Proti byli 2 zastupitelé – Huk a Štochel
Zastupitel Landa nehlasoval.
Následoval již zcela hladký průběh a zastupitelé odsouhlasili:
-

aby při vyhlašování výběrových řízení bylo uplatněno
hodnocení nabídek uchazečů podle více kritérií, než jen
ceny díla.
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-

-

Přijetí finančního příspěvku ve výši 400.000 Kč od
Letiště Praha, a.s., formou darovacích smluv,
z programu na veřejně prospěšné účely „Dobré
sousedství“. Z toho 370.000 Kč na vybavení pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Roztoky a 30.000
Kč na vybavení dětské herny v Mateřském centru
Rožálek a vzalo na vědomí, že Základní škola Roztoky
z výše uvedeného programu obdržela sponzorský dar ve
výši 280.000 Kč na výměnu oken v ZŠ.

-

Neschválila žádost ZŠ Roztoky o snížení regulovaného
nájemného pro byt školníka.

-

Doporučila ZM přijmout finanční dar ve výši 160.000,Kč od společnosti REGIOS a.s. a doporučila TS města
Roztoky prodej svozové techniky firmě REGIOS a.s. na
náhradní díly za částku 40.000,- Kč.

-

Schválilo přijetí finančního daru ve výši 160.000,- Kč od
společnosti REGIOS a.s., formou darovací smlouvy.

Rozhodla, že o prázdninách vyjde jediné číslo Odrazu
s označením 7/8 v obvyklém rozsahu. (Je to tak zvykem,
ale dohady kolem tohoto čísla jsou vždy velmi úmorné.)

-

Doporučilo TS města Roztoky prodej svozové techniky
z důvodu její nevyužitelnosti firmě REGIOS a.s. na
náhradní díly za částku 40.000,- Kč.

Schválila harmonogram výroby a vydávání časopisu
ODRAZ pro rok 2009.

-

Schválila na základě doporučení RR Odrazu finanční
dar panu Stanislavu Marušákovi za celoroční práci pro
časopis Odraz.

Nakonec vzali zastupitelé na vědomí informaci, že bývalá ředitelka
ZŠ vzala u odvolacího soudu zpět svojí žalobu na neplatnost svého
odvolání z funkce, čímž je tato kauza ukončená.
Olga Vavřínová

Na závěr jednání byli členové RM seznámeni s jejich docházkou
na jednání RM v roce 2008 a požádáni o včasné zasílání
písemných omluv při neúčasti na jednáních RM v souladu
s jednacím řádem.
2. jednání RM dne 26.1.2009

Rekapitulace jednání RM v roce 2008
RM se v roce 2008 sešla na celkem 24 jednáních, z nichž 20 bylo
řádných (v odsouhlasených termínech) a 4 jednání byla svolána
jako mimořádná jednání RM.

Rada města za účasti šesti radních (omluvena paní Roškotová)
projednala za dvě a půl hodiny mj. následující:
-

snížení počtu pracovních míst. Jedná se o 3 pracovní
místa finančního odboru (funkce vedoucí odboru a dva
samostatní odborní referenti - příjmový a výdajový
účet) ke dni 31.3.2009 a pověřila tajemníka MÚ řízením
finančního odboru s účinností od 1.4.2009.

Účast jednotlivých radních byla následující (účast / omluven /
nepřítomen) :
Vavřínová
Bendová
Roškotová
Staněk
Veselý
Urx
Landa

24/0/0
24/0/0
23/1/0
22/2/0
20/4/0
19/2/3
14/9/1

Informace z jednání RM v lednu 2009

-

Schválila variantu A dostavby MŠ Spěšného jako
podklad pro dokumentaci pro územní a stavební řízení.

-

Schválila předloženou studii stavby Domu volnočasových aktivit jako podklad pro následnou projektovou
dokumentaci.

-

S okamžitou platností odvolala 3 členy komise ŽP
z důvodu jejich docházky (tedy lépe nedocházky, kdy
komise ŽP byla prakticky neusnášení se schopná).

-

Na doporučení sociální a zdravotní komise schválila
výplatu jednorázových finančních příspěvků a umístění
manželů Štrofových do uvolněného bytu v DPS.

1. jednání RM dne 7.1.2009
Rada města za účasti všech radních projednala za dvě hodiny
mj. následující :
-

Doporučila ZM přijmout finanční příspěvek ve výši
400.000,- Kč od Letiště Praha, z programu "Dobré
sousedství", z toho 370.000,- Kč na vybavení pro
Jednotku sboru dobrovolných hasičů Roztoky a 30.000,Kč na vybavení dětské herny v Mateřském centru
Rožálek.

-

Vzala na vědomí, že ZŠ Roztoky z výše uvedeného
programu obdržela finanční příspěvek ve výši 280.000,Kč na výměnu oken v budově roztocké školy.

-

Byla seznámena s Protokolem o jednání hodnotící
komise ve veřejné zakázce Zpracování žádostí
a poradenství při získávání dotací na dostavbu
a zateplení ZŠ Roztoky, potvrdila výsledky hodnotící
komise na výše uvedenou zakázku a doporučila ZM
schválit návrhy smluv o dílo s vítězným uchazečem, tj.
firmou CITYPLAN spol. s r.o.

schválila I. změnu organizačního řádu MÚ z důvodu

Olga Vavřínová

PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MŠ V ROCE 2009
Blíží se opět termín podávání přihlášek pro přijetí dětí do MŠ
v Roztokách a následné rozčarování a nespokojenost mnoha
rodičů, že jejich děti nebyly přijaty.
Celková kapacita MŠ v Roztokách pro tento rok je: MŠ
Přemyslovská 89 dětí, MŠ Havlíčkova 75 dětí a MŠ Spěšného 34
dětí, celkem tedy 198 dětí.
Ke změně dochází u MŠ Spěšného, kde stávající dvě oddělení
mají podle platných hygienických předpisů kapacitu pouze 34
dětí. Tato kapacita vychází z velikosti podlažní plochy, kterou
jednotlivá oddělení MŠ disponují.
Původní výjimka určující kapacitu této MŠ na 45 dětí již neplatí.
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Snažíme se v tom něco udělat, ale pravděpodobnost opětovného
získání výjimky na vyšší počet dětí se nejeví příliš nadějně.

Od začátku je jasné, že město má jedinou možnost rozšířit kapacitu
MŠ pouze na pozemku MŠ Spěšného.

Kdybychom dělali, jako že nic, riskujeme zavření této MŠ.

Stávající pozemek je dostatečně veliký pro MŠ o kapacitě 75 dětí.

K problematice MŠ ve městě a přijímání dětí bych ráda uvedla
několik podstatných skutečností.

Problém spočívá v tom, jak dostavbu a rekonstrukci navrhnout tak,
abychom nepřišli po dobu výstavby o stávající kapacitu.

Město Roztoky je zřizovatelem mateřských škol ve městě.

Město zadalo v roce 2007 ověřovací studii rozšíření této MŠ
(prezentováno na webu města), ale uvedený problém tato studie
nevyřešila.

Znamená to, že poskytuje budovy ve svém vlastnictví, zajišťuje
a garantuje jejich provoz v souladu s platnými předpisy pro daný
předmět užívání, což je poskytování předškolního vzdělávání pro
děti předškolního věku.
To, jak ono předškolní vzdělávání probíhá, je plně v kompetenci
ředitelek příslušných MŠ a musí být v souladu s ustanoveními
platných zákonů a vyhlášek. Do toho město, nemá právo
zasahovat.
Konstatuji tím pouze skutečnost, že nelibost rodičů s tím, že jejich
dítě nebylo přijato do MŠ, mohou dát najevo odvoláním proti
rozhodnutí o nepřijetí jejich dítěte prostřednictvím ředitelky
příslušné MŠ na Odbor školství Krajského úřadu Středočeského
kraje, nikoli města Roztoky.

Na základě této studie bylo definováno zadání pro zpracování
projektové dokumentace na dostavbu a rekonstrukci MŠ Spěšného
na celkovou kapacitu 75 dětí s prověřením i realizace kuchyně tak,
aby zastavěnost pozemku neeliminovala požadovanou kapacitu.
Na základě tohoto zadání bylo vypsáno poptávkové řízení na
zpracovatele projektové dokumentace.
Vítězný uchazeč – studio M3M v průběhu prosince 2008 zpracoval
variantní řešení dostavby MŠ.
Doporučená varianta A, která je nyní předmětem projektové
dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení je konečně
oním řešením, kterak se dobrat kapacity 75 dětí MŠ Spěšného, aniž
bychom byli nuceni po dobu stavby MŠ uzavřít (viz
www.roztoky.cz, odkaz na dostavbu MŠ Spěšného).

Vzhledem k situaci, která existuje a nelze ji mávnutím kouzelného
proutku rychle změnit, přijala RM na svém jednání 1. 12. 2008
„Kritéria pro přijímání dětí do MŠ“, ve snaze nastavit jasná
pravidla pro všechny zájemce. Tato kritéria byla přijata na základě
analýz dostupných platných pravidel pro přijetí dětí do MŠ obcí
v okolí hl. m. Prahy a kritérií některých městských částí hl. m.
Prahy.

MŠ HAVLÍČKOVA 3-4. března od 7.00 do 17.00 hodin bude
den otevřených dveří a zápis dětí.

Problém tkví v tom, že radou města přijatá některá kritéria jsou
v rozporu se zákonem. Díky této skutečnosti bude RM revokovat
svoje usnesení a koncipovat usnesení slučitelné se zákonem.

MŠ PŘEMYSLOVSKÉHO 3-4. března od 15.00 do 16.30
hodin bude den otevřených dveří, zápis dětí bude 24-25.března
od 10.00 do 15.00 hodin.

Obecně lze konstatovat, že děti předškolního věku tj. rok před
nástupem do ZŠ s trvalým pobytem v Roztokách mají absolutní
přednost v přijetí do MŠ (tak definuje zákon povinnost
zřizovatele).

Olga Vavřínová

Pro přijetí všech ostatních dětí bude přijato kritérium trvalého
pobytu nejen dítěte, ale i jeho rodičů v Roztokách. Další
upřesňující kriteria budou určena ředitelkami MŠ, neboť jim tato
povinnost náleží ze zákona.
Radě města opravdu nepřísluší (není v její kompetenci) a nebude
posuzovat, zda tříletá Anička, či čtyřletý Josífek mají přednost
před Františkem, jehož sestra již do MŠ chodí, ale jeho maminka
je na mateřské dovolené s půlroční Mařenkou, či jak tyto rodinné
situace bodově ohodnotit.
Ráda bych také předešla veřejnému řešení argumentů typu „když
už jsme koupili tak drahý byt v Roztokách, máme právo na to, aby
naše dítě bylo umístěno v MŠ, protože když jsme byt kupovali,
byli jsme ujištěni, že MŠ v Roztokách jsou!“
A JAK DÁL?
Je zcela zbytečné svolávat jednání o stavu kapacit MŠ
v Roztokách s nespokojenými rodiči nepřijatých dětí, tím se
situace nezmění a zázračné řešení vyjma soukromých školek není
na obzoru.
Jediné dostupné řešení současné situace je následující:
Dostavba a rekonstrukce MŠ Spěšného.

TERMÍNY DNŮ OTEVŘENÝCH DVEŘÍ A TERMÍNY PRO
ZÁPIS DO JEDNOTLIVÝCH MŠ :

Město Roztoky - Městský úřad Roztoky
Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
Tajemník Městského úřadu Roztoky vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení jednoho pracovního místa finančního odboru

samostatný odborný referent
(pokladna)
Podmínky výběrového řízení: Místo výkonu práce: město
Roztoky. Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát
fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba,
která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla
věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá
jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních
činností.
Další požadavky stanovené MÚ Roztoky pro uchazeče:
- SŠ vzdělání (ekonomické zaměření výhodou),
- základní orientaci v účetnictví a schopnost vedení pokladny,
- znalost práce na PC a orientace na internetu,
- komunikativnost, schopnost samostatné práce.
Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:
Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo
občanského průkazu uchazeče (nebo číslo dokladu o povolení
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pobytu, jde-li o cizího státního občana), název příslušné funkce,
o kterou se uchazeč uchází, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady: Životopis, ve kterém se
uvedou údaje o dosavadním zaměstnání a odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence
Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platové zařazení: do platové třídy 7., která podle § 123 odst. 2
zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, odpovídá vykonávanému
druhu práce (platový stupeň podle délky započitatelné praxe).
Lhůty pro podání přihlášky: Přihlášky musí být doručeny do
podatelny nebo na uvedenou adresu nejpozději do 27.2.2009.
Způsob podání přihlášky: V obálce označené: „VŘ –
samostatný odborný referent (pokladna) – neotvírat“, osobně
v podatelně MÚ Roztoky, písemně na adresu: Městský úřad
Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.
V. Schulz

Z deníku Městské
policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky,
a to za období od 29.12.08 do 28.1.09 :
- dne 29.12.08 oznámeno poškození ( rozbití ) tří oken objektu ZŠ
Roztoky na Školním náměstí – výjezd na místo, věc zpracována
jako přestupek proti majetku dle § 50 zákona č. 200/90 Sb., po
pachateli se nadále pátrá
- dne 30.12.08 oznámeno odcizení peněženky s platebními
kartami, doklady a finanční hotovostí v restauraci hotelu Academic
– výjezd na místo, předáno PČR jako podezření z tr. činu PČR
k další realizaci
- dne 30.12.08 v pozdních nočních hodinách oznámen požár
kontejneru na křižovatce ulic Třebízského a Spěšného – výjezd na
místo, na místě hasiči, oheň uhašen – škoda nulová, po pachateli se
nadále pátrá
- dne 1.1.09 v rámci hlídkové činnosti byl na Tyršově náměstí
kontrolován řidič, který předtím bezohlednou jízdou ohrožoval
přecházející chodce na Masarykově ulici, provedenou kontrolou
zjištěno, že řidič před jízdou požil alkohol, řidič na místě zajištěn,
předáno na místě PČR jako podezření z tr. činu dle § 201 t.z.

s odkazem na znění OZV č. 5/2003 – následujícího dne zjištěn
majitel, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení
- dne 4.1.09 v pozdní noční hodinu oznámen pokus o sebevraždu
skokem ze střechy v Řachově ulici – výjezd na místo, na místě
rychlá lékařská pomoc a PČR, která věc převzala, poškozený
odvezen do nemocničního zařízení sanitkou RLP
- dne 6.1.09 oznámen volně pobíhající pes v Tichém údolí – výjezd
na místo, na místě již majitel psa, který si psa převzal, věc
přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV
č. 5/2003 vyřešena v blokovém řízení
- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno napadení volně
pobíhajícím psem na Procházkově náměstí, věc šetřena jako
přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV
č. 5/2003
- dne 7.1.09 oznámena krádež 2 ks pneumatik z garáže v ulici Nad
Čakovem – výjezd na místo, předáno PČR jako podezření krádeže
vloupáním
- téhož dne oznámeno počmárání dvířek sloupku el. rozvodny
a HUP u rod. domku v ulici Nad Vltavou – výjezd na místo, věc
šetřena jako přestupek proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb.
- téhož dne ve večerních hodinách oznámen nález svazku klíčů
v ulici Kroupka, klíče zajištěny na MP
- dne 8.1.09 oznámeny dvě podezřelé osoby na parkovišti u budovy
ČD v Roztokách v Nádražní ulici, které chtěly odcizit kola ze
zaparkovaného vozidla – výjezd na místo, v době příjezdu hlídky
na místě již podezřelí nebyli, od svědků zjištěno, že před příjezdem
hlídky MP podezřelé osoby odjely z místa aniž by něco odcizili,
zjištěn poznatek k pachatelům a k vozidlu, kterým odjeli z místa,
tento předán PČR k jejich dalšímu využití, na základě zjištěného
poznatku provedeno místní pátrání po podezřelých osobách
a jejich vozidle
- téhož dne ve večerních hodinách oznámena dopravní nehoda
v ulici Riegrova – výjezd na místo, účastníci se na místě domluvili
na zavinění a na náhradě způsobené škody
- téhož dne v nočních hodinách oznámen volně pobíhající pes
v ulici Vltavská – výjezd na místo, proveden odchyt psa a zajištěn
na MP Roztoky ( z důvodu velkého mrazu neumístěn do kotce
OŽP), druhého dne zjištěn majitel, tomuto předán pes bez závad,
věc přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV
č. 5/2003 vyřešen v blokovém řízení
- dne 9.1.09 v rámci hlídkové činnosti objeveny dva vraky vozidel
na parkovišti v Braunerově ulici, na místě zadokumentováno
a předáno OŽP MÚ Roztoky

- dne 2.1.09 v pozdních nočních hodinách oznámeno rušení
nočního klidu v ulici Masarykova – výjezd na místo, na místě
sjednána náprava vyřešeno domluvou

- dne 11.1.09 ve večerních hodinách oznámen požár kontejneru
v ulici U Hřiště – výjezd na místo, na místě hasiči, kteří požár
zlikvidovali, kontejner na papírový odpad totálně shořel, vzhledem
k výši způsobené škody věc předána PČR k další realizaci, na místě
i vyšetřovatel HZS Kladno

- dne 3.1.09 oznámeno vloupání do buňky firmy Kazimour v místě
U Váhy – výjezd na místo, provedeno místní pátrání, věc na místě
předána PČR jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním, po
pachateli se nadále pátrá

- dne 13.1.09 v ranních hodinách oznámeno vloupání do vozidla
v ulici Jungmannova – předáno PČR k další realizaci

- dne 4.1.09 oznámen volně pobíhající pes v Tichém údolí - výjezd
na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn bez závad do kotce
OŽP, věc šetřena jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb.
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- téhož dne v ranních hodinách oznámeno napadení otce v ulici
Levohradecká – výjezd na místo, v době příjezdu hlídky byl na
místě již klid, podezřelý se již na místě nenacházel, poškozený
drobně zraněn, nutnost lékařského ošetření, věc šetřena jako

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

výjezd na místo, zjištěn skutečný stav, sjednána náprava

- téhož dne oznámeno vloupání do vozidla Land Rover v ulici
Spěšného – výjezd na místo, předáno PČR k jejich realizaci jako
podezření z tr. činu krádeže vloupáním

- dne 25.1.09 oznámena žádost o pomoc při otevření bytu v objektu
DPS v Jungmannově ulici, kde obyvatelka neotevírá, ani nereaguje
na volání – výjezd na místo, byt otevřen, zjištěno, že obyvatelka se
v bytě nenachází, provedeno místní pátrání po pohřešované osobě,
tato nalezena v objektu nemocnice RHG v Tichém údolí

- dne 14.1.09 oznámen úraz na komunikaci ulice Kroupka v místě
nad Tropicem, výjezd na místo, na místě zjištěno, že došlo k pádu
ženy při chůzi na zledovatělém jazyku a následné fraktuře pravé
ruky, na místě též rychlá lékařská pomoc, která odvezla poškozenou
do FN Motol, vyrozuměn TS Roztoky, z jejich strany na místě
zjednána náprava
- téhož dne oznámen „černý pasažér“ v autobuse PID v zastávce na
Levém Hradci – výjezd na místo, zjištěna totožnost přestupce dle
§ 12/1e) z.č. 553/91 Sb.,
- dne 15.1.09 oznámena ztráta tašky v prostorách Tesca s větším
finančním obnosem – výjezd na místo, na místě provedeno místní
šetření, a pátrání po této tašce s negativním výsledkem, jako
podezření z tr. činu zatajení nálezu dle § 254 t.z. předáno PČR
k jejich další realizaci
- dne 16.1.09 oznámeno vloupání do buňky firmy Kazimour v místě
U Váhy v k.o. Roztoky – výjezd na místo, provedeno místní pátrání,
věc předána PČR k další realizaci jako podezření z tr. činu krádeže
vloupáním dle § 247/1b) t.z.
- téhož dne oznámeno vloupání do vozidla v Burgerově ulici –
výjezd na místo, předáno PČR jako podezření z tr. činu k jejich další
realizaci
- téhož dne ve večerních hodinách oznámeni dva „ černí pasažéři“
v autobusu PID v zastávce Roztoky – Žalov – výjezd na místo,
na místě vyřešeno, zjištěna totožnost přestupce dle § 12/1 e)
z.č. 553/91 Sb.
- dne 18.1.09 v brzkých ranních hodinách oznámeny požáry
kontejnerů odpadu v ulicích Obránců míru, Lidická (u autobazaru
Holý) a dále v místě Na Sekeře – výjezd na místo, na místo též
hasiči, kteří požár zlikvidovali, došlo k poškození celkem pěti
kontejnerů na tříděný odpad, na místě též vyšetřovatel hasičů,
předáno na místě PČR k jejich realizaci vzhledem k výši způsobené
škody, provedeno místní pátrání po pachateli s negativním
výsledkem
- dne 18.1.09 oznámeno vloupání do vozidla v ulici Nad Vltavou –
výjezd na místo, na místě předáno PČR jako podezření z tr. činu
krádeže vloupáním
- dne 20.1.09 oznámena dopravní nehoda v ulici Pilařova - výjezd
na místo, na místě zjištěno, že jde o nehodu bez zranění pouze
z hmotnou škodou na vozidlech, na žádost účastníků dopravní
nehody přivolána skupina dopravních nehod PČR
- téhož dne v rámci hlídkové činnosti objeven v ulici Třebízského
vrak vozidla VW Passat – na místě zadokumentováno a předáno
OŽP MÚ Roztoky
- dne 21.1.09 ve večerních hodinách oznámeno vloupání do vozidla
Škoda Fabia v ulici 17. listopadu,výjezd na místo, na místě předáno
PČR k realizaci jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním
- dne 22.1.09 ve večerních hodinách oznámeno odcizení tří batohů
z dámské šatny objektu Sokolovna na Tyršově náměstí a to během
cvičení – výjezd na místo, předáno PČR jako podezření z tr. činu

- dne 26.1.09 oznámen volně pobíhající pes v ulici Obránců míru,
oznamovatelka přivedla psa na MP, pes umístěn do kotce OŽP bez
závad, zjištěn majitel psa, pes vydán pracovníky OŽP majiteli, věc
kvalifikována jako Pk dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., s odkazem na
znění OZV č. 5/2003
Vedle toho v rámci hlídkové činnosti za toto období bylo
kontrolováno celkem 80 vozidel, a 112 osob a to zejména v nočních
hodinách, v tomto období řešeno celkem 32 přestupků v dopravě
(místní úprava), na pokutách bylo vybráno celkem 2 300,- Kč.
V případě potřeby a s jakýmkoli poznatkem k protiprávnímu
jednání se obraťte na policii, ať už městkou (tel. 22091 0468,
602/666458, nebo email. adresa: m.policie@roztoky.cz. , nebo
osobní návštěvou) nebo Policii ČR (obvodní oddělení Libčice – tel.
23393 0789, popřípadě tísňová linka 158).
Petr Vevera
Vedoucí strážník MP Roztoky

TS upozorňují
Technické služby města Roztoky upozorňují podnikatelské
subjekty (právnické a fyzické osoby oprávněné podnikat) na
nutnost vyzvednutí registračních známek na svoz a likvidaci
komunálního odpadu v roce 2009 do 15.2.2009.
Po tomto datu již nebude služba zajištěna.

TS

Kontakty, které se Vám mohou hodit
Úřad práce Praha západ
Kartouzská 200/4, 150 00 Praha 5

950 152 111

- evidence uchazečů o zaměstnání
pí. Šmídová - 950 152 359, ústředna

950 152 111

úřední hodiny: Po, St 8.00 - 17.00 hodin
Út, Čt 8.00 - 13.00 hodin
Pá

8.00 - 11.30 hodin

- dávky státní sociální podpory - Kontaktní místo Roztoky
Jungmannova 1020, 252 63 Roztoky
(přídavky na dítě, příspěvek na bydlení , sociální příplatek, dávky
pěstounské péče, rodičovský příspěvek, porodné)
pí. Ventová 220 910 457
pí. Carvanová 220 911 871
úřední hodiny:
pondělí, středa 8.00 – 12.00 , 13.00 – 17.00 hodin
úterý, čtvrtek 8.00 – 11.30 hodin
pátek – není úřední den

- dne 24.1.09 oznámena znečištěná komunikace ulice Vltavská -
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INFORMACE Z RADNICE
Městský úřad Černošice,
detašované pracoviště Podskalská 19, Praha 2

pí. Šrubařová – pedikúra 220 912 092, terénní služby pí. Pencová
739 219 801
Okresní správa sociálního zabezpečení Praha západ

ústředna: 221 382 111

Sokolovská 855/255, 190 00 Praha 9

odbor sociálních věcí a zdravotnictví
úřední hodiny: Po, St 8.00 - 17.00 hodin

oddělení důchodového pojištění:
Průšová Michaela - 284 005 350

oddělení sociální pomoci:
( vyřizuje: příspěvek na péči, mimořádné výhody (TP, ZTP-ZTP/P),
příspěvek na provoz motorového vozidla, individuální dopravu,
příspěvek na zakoupení, opravu motorového vozidla, příspěvek na
úpravu bytu, jednorázové příspěvky na opatření zvláštních
pomůcek)
příspěvek na péči (Roztoky) pí. Bc. Barbora Šváčková 221 982
222
příspěvek na provoz motorového vozidla, individuální dopravu

úřední hodiny:

Patrovská Ivana - 284 005 35

pondělí,středa 8.00 – 17.00 hodin

Paterová Lenka - 284 005 352

úterý, čtvrtek 8.00 – 14.00 hodin

Velebilová Miloslava - 284 005 353

pátek 8.00 – 12.00 hodin

Bartošová Blanka - 284 005 353

Všeobecná zdravotní pojišťovna,
pob. Praha západ
Jankovcova 1566/2b 170 00 Praha 7- Holešovice

Mgr. Marcel Maštalíř 221 982 384

tel. 233 006 111, fax 232 006 102

příspěvek na zakoupení motorového vozidla, úpravu bytu,
jednorázové příspěvky na opatření zvláštních pomůcek
- Bc. Jiří Vítek 221 382 414 (pí. Mgr. Mádrová 221 982 466)

Home Care Services s.r.o. - pobočka Kladno

oddělení sociálně právní ochrany dětí:

Huťská 211, 272 01 Kladno - tel. 312 619 168 , fax 312 619 145

(opatrovnictví, náhradní rodinná péče, problematika týraných dětí)

poskytování odborné zdravotní péče kvalifikovaných zdravotních
sester přímo v domácnosti pacienta

p. Miroslav Švára – 221 982 203

oddělení sociálních věcí MÚ Roztoky

oddělení sociální prevence (kurátoři):
Mgr. Jan Matoušek (kurátor pro dospělé ) 224 918 887
Václava Bergerová (kurátorka mládeže) 221 982 208

P.S. V kanceláři odd. sociálních věcí jsou k dispozici formuláře
žádostí o poskytnutí příspěvku na provoz motorového vozidla pro
rok 2009 .

Mikuláš Fečo (romský poradce) 221 982 477

Městský úřad Roztoky - oddělení sociálních
věcí správního odboru - vyřizuje:
- dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek
na bydlení,
mimořádná okamžitá pomoc - na úhradu nezbytných nebo
odůvodněných nákladů z důvodu hrozby vážné újmy na zdraví,
z důvodu postižení vážnou mimořádnou událostí, na úhradu
nezbytného jednorázového výdaje)

UPOZORNĚNÍ - místní poplatky za psy
a odpady – rok 2009.
Městský úřad Roztoky, finanční odbor upozorňuje občany, že
platba za psa/y je v roce 2009:
-

700,- Kč za jednoho psa,
800,- Kč za druhého a každého dalšího psa.

Poživatelé invalidního, starobního nebo vdoveckého důchodu

- žádosti o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou

-

- poskytnutí základního poradenství v sociální sféře

Platba za odpady :

- žádosti sociálně slabých roztockých občanů o poskytnutí
příspěvků z rozpočtu města na jednorázové výdaje, které ze svých
běžných příjmů nejsou schopni uhradit (výdaje musí být řádně
zdůvodněné a doložen příjem žadatele)

-

M. Kalinová 220 400 228, M. Schulzová 220 400 229,
A. Pösingerová 220 400 260
úřední hodiny: Po, St 8.00-12.00

13.00 - 17.30 hodin

Pečovatelská služba města Roztok:
pro seniory (terénní služba)
dovoz obědů, pedikúra, úklid, praní, mandlování prádla
Středisko osobní hygieny:
Dům s pečovatelskou službou , nám. 5. května čp. 27, Roztoky,
tel. 220 912 092
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200,- Kč za jednoho psa ,
300,- Kč za druhého a každého dalšího psa.

492,- Kč za fyzickou osobu / rok.

Splatnost obou plateb je do 30.4.2009.
Platbu lze provést:
složenkou ( budou rozeslány během měsíce února a března),
bankovním převodem - (č. účtu 19-0388041369/0800,
variabilní symbol je číslo domu RRMMDD (RRMMDD = rok rok
měsíc měsíc den den narození), např. 0809660808 – variabilnímu
symbolu věnujte, prosím, dostatečnou pozornost, umožníte tím
včasné a rychlé zpracování Vaší platby. Pokud bude variabilní
symbol uveden chybně nebo nebude uveden vůbec, nejsme
schopni Vaši platbu identifikovat a platba může být v takovém
případě považována za neuhrazenou,
-

v pokladně MÚ.

INFORMACE Z RADNICE
Všechny změny, týkající se plateb za místní poplatky - odpady
i psi, prosíme, podávat písemně poštou, přes podatelnu MÚ nebo
e-mailem (postolkova@roztoky.cz) nebo faxem (220 400 233)
- podle obecně závazných vyhlášek města Roztoky (č. 2/2007
a 3/2007).
Zdeňka Poštolková, FO MÚ Roztoky

Nabízíme k adopci nalezenou fenu
- křížence

-

nájemce provádí montáž i demontáž po skončení nájmu
na vlastní náklady

Smlouva o nájmu bude uzavřena na základě vyplněného
formuláře /formulář je k dispozici na webu města Roztoky nebo
na vyžádání na emailu krasna@roztoky.cz / doručeného na odbor
správy a rozvoje města, kde Vám bude sdělen další postup.
Součástí žádosti musí být i nákres lokace sloupu.
V případě jakýchkoliv dotazů se obraťte na odbor správy
a rozvoje města (220 400 236), příslušný formulář žádosti Vám
rádi poskytneme.

Jedná se o mladou fenku – okolo 6 měsíců, středního vzrůstu
s černou delší a hustou srstí, na tlapkách má malé bílé znaky.
V útulku je od 19. ledna 2009. Nepodařilo se dohledat původního
majitele, proto je nabízena k adopci. Fena je v dobré zdravotní
kondici. Byla dočervena a má základní očkování a je označena
čipem.
Je zprvu trochu nedůvěřivá ale jinak poslušná, snášenlivá
k ostatním psům a hravá. Při dobrém zacházení bude jistě dobrou
společnicí.

Gabriela Krásná
Odbor správy a rozvoje města

Městská knihovna informuje
Nové knihy zakoupené do knihovny v lednu 2009
Beletrie
Balajka P.

Viktor a lady ze Shalottu /psychologický
román o mladých úspěšných lidech, a jejich
partnerských vztazích

Hercíková I.

Dám si to ještě jednou aneb Indolúna /poslední
autorčina kniha ,v níž popisuje osobní pocity
a prožitky těžce nemocné ženy/

Lowell E.

Perleťový talisman /romantický příběh/

Larsson S.

Muži, kteří nenávidí ženy /1.díl světového
bestselleru. Novinář na stopě dávných
rodinných tajemství/

V případě zájmu kontaktujte MÚ OŽP na tel.:220 400 239

Thrillery – detektivky
Janouchová K. Horká stopa/kriminální příběh/
Cook R.

Kritický bod /thriller z lékařského prostředí/

Connelly M.

Vyhlídka/detektivka/

Brown S.

Alibi /kriminální příběh/

Historické romány

Reklama na sloupech veřejného
osvětlení

Vaňková L.

Upozorňujeme všechny fyzické i právnické osoby, které mají
na sloupech veřejného osvětlení umístěný reklamní poutač
a nemají s městem Roztoky uzavřenou příslušnou smlouvu,
aby nejpozději do 15.března t.r. požádali o její uzavření.
Pokud tak neučiní bude jejich cedule odstraněna bez nároku
na odškodnění.

Cestopisy – zajímavosti
Synek L.

Hedvábnou stezkou/půlroční putování
po historické „hedvábné stezce“ z Istanbulu
do Číny/

Mudrová I.

Evropa okouzleným pohledem II. /kniha je
věnovaná památkám a zajímavostem Belgie,
Nizozemska, Lucemburska a Německa/

Brayfield C.

Tajemná Francie/tradice a život francouzského
venkova očima anglické spisovatelky/

Pravidla pro umístění reklamního poutače na sloup VO:
-

reklamní poutače není možné umísťovat tam, kde je
orientační a informační systém města nebo tam, kde to
je nevhodné z hlediska bezpečnosti chodců a dopravy

-

roční nájem jednoho poutače na jednom sloupu činí
3.500 Kč

-

maximální rozměr poutače je 1m x 0,8m

Kdo na kamenný trůn / historický román
navazuje na knihu Příběh mladšího bratra
a hlavní postavou je zde Přemysl Otakar I./

Naučná literatura-literatura faktu-životopisy
Kosatík P.

Člověk má dělat to, na co má sílu /život Olgy
Havlové/
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CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?
Kabátová Z.

Můj recept na štěstí /autobiografie české
herečky/

Špalek

Moderní cizinecká legie očima výsadkáře
/osobní pohled muže, který vstoupil do této
vojenské organizace/

Šulc J.

Operace Bruneval/válečná akce z roku 1942
vešla do vojenských dějin jako Bruneval Raid.
Britští výsadkáři mají úkol- obsadit
a rozmontovat německý protiletadlový radar
na území Francie/

Knihy pro děti
Březinová I.

Slůně /příběh slůněte doplněný DVD
s dokumentárním filmem o životě jedné
sloní rodiny/

Štíplová L.

Kouzelná lampa / příběh Čtyřlístku/

Štíplová L.

Muž z budoucnosti /příběh Čtyřlístku/

Steklač V.

Dvojčata v akci/příběh pro milovníky záhad/

Šimková B.

Anče a Kuba mají Kubíčka /pohádkové
příběhy oblíbených postav Krkonošských
pohádek/

Kessel C.

Čarodějky z jezdecké školy/příběh
s hádankami a kouzelnou hvězdou, která
pomůže najít jejich řešení/

„Co ve městě se povídá….
(Část 4.)
je samej drb a klep, klepy neminou tě, směj se anebo breč. A tak se
člověk dovídá, co nikdy neproved, všichni lidi ve městě už vedou
o tom řeč“. Už počtvrté jsem si vypůjčil název této písně, abych se
pokusil alespoň částečně odpovědět na některé otázky zajímající
občany města.
A tak se dnes počtvrté projdeme městem a budeme naslouchat
věcem, které občany zajímají. Bohužel nedokážu zajistit, aby
usnesení Rady města a Zastupitelstva byla srozumitelná…
A nemohu ani za to, že si Městský úřad často nedá tu práci, aby vám
jasné a adresné informace sdělil. A tak se stávám z pouhého
komentátora a zpravodaje vlastně jakýmsi „investigativním“
novinářem, o což věru nestojím. Berte to tak, že jsem se tu narodil
a tak mě zajímá, zda budu žít ve městě, které má nějakou
budoucnost. Osobní „zpravodajství“ a drby nechme znovu stranou,
budeme se zabývat jen věcmi veřejnými.
Znovu se vraťme výhradně k těm tématům z minulých čísel, kde
došlo k nějakým novým jednáním či skutečnostem a stojí tudíž
zato, se jimi v této chvíli zabývat.
1.Bude nová pošta na náměstí ?

O těchto a dalších knihách získáte bližší informace na webových
stránkách městské knihovny, nebo přímo v městské knihovně.
A.Urxová

Jak už víte z Odrazu č. 11 a 12/08 i č. 1/09, po výměně generálního
ředitele státního podniku Česká pošta se pohnuly ledy a jednání se
o umístění nové provozovny roztocké pošty na Tyršově náměstí
byla obnovena. Rád jsem vám sdělil, že celá akce zaznamenala
další posun. Minulý týden proběhlo oficiální jednání mezi
majitelem prostor a obchodním ředitelem Středočeské Pošty a.s.
Projekt je hotov, a spolu s kalkulací nákladů bude v nejbližší době
projednán investiční komisí generálního ředitelství, což je
považováno za ryze formální akt. To by mohlo svědčit o tom, že vše
se vyvíjí žádoucím směrem a tak se snad dočkáme vyřešení tohoto
letitého problému…
2.Budou bio-nádoby dál zadarmo? A budou pro všechny
zájemce?
Jak se dočtete na str. 13 tohoto čísla Odrazu, vše bude jasné po
únorovém jednání ZM. P. starostka v čísle minulém (str.18)
sděluje:,,Ano budou pro všechny zájemce, jen je nutné počet
zájemců skloubit do počtu svozových vozů. Vyvážení bio nádob
bude i nadále zadarmo, uvažujeme však o zpoplatnění nájmu za
bio-popelnice“. K tomu jen - bez komentáře - malou věcnou
poznámku (na vlastní rozhodnutí musíme počkat do zmíněného
únorového jednání): poplatek za vyvážení popelnic koncipují
firmy jako souhrnný-zahrnuje v sobě cenu za pronájem nádoby i za
svoz, což znamená, že cenu nelze dělit, neboť je to pro svozové
firmy nevýhodné. Pokud bude rozhodnuto o individuálních
smlouvách občanů s firmou, není přece třeba dělat výběrové
řízení…Nu, vyčkejme raději zmíněného únorového jednání
zastupitelstva… Vždyť svoz bio-odpadu začíná až 1. 4. 2009…
3.Co je s příjezdovou komunikací do Roztok č. II/242, bude
někdy vůbec dostavěna?
Už v prosinci jsem na internetu vyhledal mezitím schválený (!!!)
rozpočet Středočeského kraje a ejhle: zmíněná položka v rozpočtu
opravdu nebyla, což ještě nemusí nic znamenat. Podle
telefonického sdělení tiskové mluvčí KÚ Berril Maschekové ze
dne 30. 12. však neexistovalo žádné doplňující usnesení, ani platný
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plán dlouhodobých investic, kde by uvedená stavba uvedena byla.
Zástupce ředitele odboru dopravy KÚ téhož dne sdělil, že veškeré
investice tohoto typu jsou pozastaveny a mohou být případně
reaktivovány až po lednovém jednání Rady KÚ. O tom všem jsem
Vás informoval v lednovém čísle Odrazu. Dnes mám pro Vás
zprávu mnohem lepší. Ten úřad opravdu funguje! Když Vám slíbí
odpověď do 24 hodin, opravdu to udělají!!! Sdělení, které jsem
druhý den obdržel, žádný komentář nepotřebuje. Stačí ho jen
přetisknout v té formě a obsahu v jakém jsem ho obdržel.

Logicky dovozuji, že jestliže pošta hodlá přesídlit do vhodnějších
prostor, jinde než na náměstí těžko něco sežene.
Jak je to s příjezdovou komunikací do Roztok – přeložkou
II/242 ?
Byla jsem opakovaně technickým dozorem investora ujištěna, že
práce pokračují a finance jsou zajištěny platnou smlouvou mezi
investorem (kraj) a generálním dodavatelem stavby (SKANSKA).
V tomto duchu též mluví zápisy z kontrolních dní na stavbě
přeložky.
Jak dál s biopopelnicemi ?
Město vypovědělo smlouvu s firmou REGIOS na svoz bioodpadu.
Bude vypsáno výběrové řízení na poskytovatele svozu bioodpadu,
kde podmínkou bude platba ze strany města pouze za množství
uložených tun bioodpadu. Prodej či nájem bioopopelnic bude věcí
smluv mezi poskytovatelem služby a jednotlivými zájemci z řad
občanů.
Závěrečné vyhodnocení svozu bioodpadu za rok 2008 ukazuje, že
stávající podmínky, kdy město platí paušál za každou biopopelnici
za svozové období (duben-listopad) je finančně nevýhodné, proto
byla smlouva vypovězena.
Jak to nakonec dopadne, rozhodne ZM na svém únorovém
jednání, kde tento problém včetně vyhodnocení za rok 2008 bude
předložen.
Přiznávám, že argument typu, ať si občané řeší bioodpad na svých
zahrádkách a ostatní, ať využívají svozu bioodpadu, či ať vozí
bioodpad na sběrný dvůr, nesdílím.
Domnívám se, že ve 21.století je pro mnoho občanů likvidace
bioodpadu formou vlastních biopopelnic žádoucí a tudíž by
takovou službu město mělo podporovat.
Jak je to s přijímáním dětí do MŠ ?

Když jsme tuto rubriku zavedli, věřili jsme, že takový dialog má
smysl. Dočtete se v ní i o věcech, které se na jednací stůl rady ani
zastupitelů města nedostaly. Dnes je náš výčet stručný, zato však
neobvykle příznivý….
Hra „Co ve městě se povídá….“ bude pokračovat, dokud budou lidé
lidmi. Bude pokračovat, ať se nám to líbí nebo nelíbí, ať to obtěžuje
radní, zastupitele či úředníky města.

Odkazuji na svůj článek k této problematice na jiné stránce
Odrazu.
Obecně ale platí, že kritéria pro přijímání dětí do MŠ jsou zcela
v kompetenci ředitelek MŠ.
Dne 29.1.2009 proběhlo na MÚ jednání všech ředitelek MŠ se
zástupci města a MÚ na dané téma. RM bude revokovat svoje
usnesení z 1.12.2008 s tím, že RM doporučená kritéria budou :
-

V souladu se zákonem mají absolutní přednost
předškolní děti před nástupem do ZŠ s trvalým pobytem
v Roztokách.

CO SE VE MĚSTĚ DĚJE

-

Přiznávám, že pokulhávám oproti rubrice „Co se ve městě
povídá…“.

Další přijaté děti musí mít trvalý pobyt nejen svůj, ale
i rodičů (zákonného zástupce) v Roztokách.

-

Další kritéria určí ředitelky MŠ, platí dohoda, že tato
kritéria budou jednotná pro všechny MŠ.

Ladislav Kantor

Aktuální dění ve městě je obsaženo v informacích z jednání rady
města a v tomto čísle výjimečně informuji i z jednání ZM.
Je ale spousta věcí, které zrovna konkrétně RM neřeší, ale jsou na
obzoru nebo se o nich jedná, takže:
Jak to bude s poštou?
Možnost umístění pošty u TESCA se nejeví v dohledné době jako
reálné, protože město dalo jasně najevo, že podmínkou jakékoli
další výstavby v areálu TESCA je vybudování zastávky
autobusů!

Proslýchá se, že by Policie ČR přesídlila z Libčic do Roztok.
Ano, je to pravda, vedla jsem v loňském roce jednání s ředitelem
Policie ČR pro Prahu venkov na toto téma. Vzhledem k tomu, že
město nevlastní žádný vhodný objekt, zkontaktovala jsem vedení
Policie ČR s majitelem vhodného objektu. Objekt se vhodným
jeví, otázka je výše nájmu (s tím nic nenadělám) a Libčicím se to
nelíbí .
Olga Vavřínová
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LEADER 2007-2013, rok první
Místní akční skupina Přemyslovské střední Čechy vstoupila v roce
2008 velmi úspěšně do programu LEADER 2007-2013. Na jaře
roku 2008 jsme byli vybráni mezi 48 místních akčních skupin, které
po podpisu smlouvy se Státním zemědělským intervenčním
fondem (SZIF) začaly čerpat prostředky z tohoto programu, jak na
vlastní provoz, tak především na projekty, které vyberou.
Letošní rok byl výjimečný tím, že smlouva mezi MAS a SZIFem
byla podepsána až v létě, a tak bylo na všechno málo času. Na
vyhlášení výzev, jejich zúřadování, výběr projektů. Na vlastní
realizaci mají ovšem žadatelé času dost – prakticky půldruhého
roku.
V roce 2008 bylo MAS přiděleno celkem 11 591 000 korun, na
administrativu MAS vyčlenila z této částky 10 %, tj. 1 159 000
korun, na projekty bylo určeno 90 % přidělené částky, tj.
10 432 000 korun.
Ve dvou výzvách (resp. jedné a jedné zkrácené) bylo podáno
celkem 29 projektů. Dva vyřadila pro nedoložení povinných příloh
sama MAS, na SZIFu bylo zaregistrováno tedy 27 projektů. SZIF
pak neuznal dalších 5 projektů.
Celková hodnota uznaných 22 projektů od 16 žadatelů byla
9 950 390 korun, výše způsobilých výdajů 9 937 390 korun.
Celková výše přiznané dotace byla 90 % ze způsobilých výdajů
uznaných projektů, tj. 8 943 650 korun.
Podařilo se nám tedy vyčerpat z přidělených prostředků na projekty
zhruba 86 % (a téměř všechny prostředky z administrativy), což je
jeden z nejlepších výsledků z vybraných MAS.

Co nabízí našim občanům
klubovna důchodců
Klubovna důchodců, nebo chcete-li seniorů, v Havlíčkově ulici
v Roztokách (za prodejnou pana Blažka doprava) slouží
především k setkávání starších občanů našeho města. Jsou to
tři místnosti. Dvě propojené a jedna separátní, v níž je umístěn
počítač. Vybavena je stolky se židlemi a kuchyňským koutem,
kde vám uvaříme čaj nebo kávu za velmi lidové ceny.
Můžete tedy přijít se svou společností nebo sami, posedět
a pobavit se, nebo si přečíst časopisy a různé informace z oblasti
zdravotnictví, nebo oblasti sociálně právní, kterými je klubovna
vybavována.
Dozvíte se zde o kulturních pořadech v Roztokách,
rekondičních a lázeňských pobytech pro seniory, zájezdech po
ČR i do zahraničí a do pražských divadel, které pořádají
roztocké i jiné organizace, zaměřené na seniory.
Pokud máte zájem o dění ve světě nebo si potřebujete vyřídit
e-mailovou korespondenci, či si něco vytisknout, můžete
využít počítač s tiskárnou, který má připojení na internet
a jehož použití je zdarma.
Jsou zde k dispozici i některé úřední tiskopisy (např. žádost
o příspěvek na provoz motorového vozidla pro majitele průkazů
ZTP a ZTP/P ).

Roztočtí žadatelé, jak jsem psal již v prosinci, ubrali z „výhry“ přes
600 000 korun, město na fasádu domu čp. 713 a Roztoč na vybavení
uvnitř.

Pokud byste si se svými známými chtěli založit a provozovat
nějaký menší recitační, pletací, vyšívací nebo jiný kroužek, je
k tomu klubovna ideálním místem.

Následující rok by v programu LEADER 2007-2013 měl být již
rokem řádným. Bude také rokem bohatším. Příděl na rok 2009 bude
podle informací SZIF činit asi 15,6 mil. korun, na projekty bude
z toho určeno 13,2 mil. korun.

Klubovna slouží také některým neziskovým organizacím
města k pořádání výborových schůzí, k prodeji vstupenek do
divadel, přihlašování se na zájezdy, vybírání členských
příspěvků, přihlašování do ZO SPCCH a podobně.

První výzva pro rok 2009 bude vypsána již v lednu, ke třem
současným fiším přibude čtvrtá na podporu cestovního ruchu pro
začínající podnikatele, druhá bude v souladu s termíny SZIF
vypsána v květnu nebo v červnu.
Pro první výzvu bude vyčleněno 10 mil. korun, do druhé zbytek
a případné zůstatky z výzvy první. Žádosti se musí podat do
11. února a město připravuje tři žádosti, do první fiše se opakovaně,
už s řádnými doklady, pokusíme získat peníze na zpevnění svažité
části ulice Na Pískách, do druhé podáme žádost na investici do
žalovské kuchyně (s tím, že ani maximální možná dotace 1,8 mil.
korun nepokryje všechno) a do třetí skromný pokus o nápravu
šeredného prostoru kolem pomníku před kostelem sv. Klimenta.
Nebude to na skvost ve štípané žule, jen na funkční zakončení
slušné ulice, třeba vylepšené obrubou z kostek.
Žadatelů bude nepochybně mnohem víc než peněz. Nic netáhne tak
jako dobrý příklad a zpráva o tom, že šestnáct žadatelů bylo
poděleno evropskými penězi přiměje další k tomu, aby se pokusili
technicky jednoduchou žádost vypracovat a podat. Takže budeme
opět v osudí a o výsledku se dozvíme někdy koncem března nebo
v dubnu 2009.
Jaroslav Huk
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Mnohé z vás napadne otázka „proč chodit do nějaké
klubovny, když doma mám své pohodlí, svůj klid, možnost číst
si knihy, jít na procházku, zkrátka nějaký program jak vyplnit
volný čas si vždycky najdu“. Na to je jediná odpověď „člověk je
tvor společenský“. Potřebuje se s ostatními lidmi stýkat, mluvit
s nimi, sdílet jejich radosti i potíže a starosti. Nevystačí si jen
sám. Styk s ostatními lidmi potřebuje pro své duševní zdraví.
Proto je zde klubovna, která poskytuje útulný prostor, když je
venku nepohoda, nebo když nemůžete své návštěvy zvát k sobě
domů, nebo když jen hledáte společnost někoho, s kým byste si
rozuměli. Zkuste ji navštívit, a když se vám tam nebude líbit
hned napoprvé, protože nenajdete „spřízněnou duši“, zkoušejte
to znova.
Klubovna je pro vás otevřená každé úterý a čtvrtek
odpoledne od 14 do 16 hodin. Její provoz včetně počítače
zabezpečuje a hradí město.
Helena Faltová
Marie Nadrchalová
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Lékárna informuje
LÉKÁRNA ROZTOKY, MASARYKOVA 526 ZKUŠEBNĚ
PRODLUŽUJE OTEVÍRACÍ DOBU LÉKÁRNY
Po–Pá
Sobota

8.00 - 18.00 hod.
9.00 - 11.30 hod.
R. Svobodová

Poslanecký den v Roztokách
Volby, ať už parlamentní, krajské či obecní se konají vždy proto, aby
si voliči zvolili své zástupce, kteří je budou zastupovat, uplatňovat
a hájit jejich zájmy a hledat řešení problémů, které je sužují. Jednou
z poslankyň Parlamentu ČR a zastupitelek Středočeského kraje je
i Jiřina Fialová (KSČM), k jejímuž zvolení přispěly i hlasy občanů
Roztok a okolí. Rozhodli jsme se pozvat ji do našeho města, aby
zde s námi strávila jeden obyčejný, všední den. Po vzájemné
domluvě jsme se dohodli na termínu, připravili program a dne
29. ledna 2009 se poslanecký den J. Fialové v Roztokách uskutečnil.
Celá návštěva poslankyně J. Fialové započala v Roztokách přijetím
starostkou města Ing.-arch. Olgou Vavřínovou. Během hodinového
rozhovoru paní starostka informovala o stávající situaci ve městě
a hovořila o plánech do budoucna. J. Fialová si nemohla nevšimnout
rozšiřující se výstavby ve městě a při svém příjezdu do města
neutěšené kvality příjezdové komunikace i komunikací ve městě.
Přislíbila, že při jednáních zastupitelstva StčK se bude zasazovat
o to, aby do města byly deponovány finance na zlepšení jejich stavu.
Paní starostka se mj. rovněž zmínila o prioritních investičních
akcích města (rekonstrukce a dostavba ZŠ, přístavba MŠ
Spěšného). Paní poslankyně při této příležitosti upozornila na
význam veřejných prezentací takovýchto akcí. V odpovědi paní
starostky zaznělo, že s nimi počítá, jedna prezentace týkající se ZŠ
proběhla již vloni. Paní poslankyně seznámila se stávajícím stavem
a obsazením komisí a výborů StčK. Současně upozornila i na
přerozdělení fondů ve StčK.
Po ukončení rozhovoru s paní starostkou nás čekala milá návštěva
těch nejmenších v MŠ Spěšného. Přivítala nás usměvavá ředitelka
školky, paní Jana Smržová. Strávili jsme zde další příjemnou
hodinku, během které paní ředitelka hovořila s nadšením o této
školce, dětech, radostech, starostech i plánech. Z každého jejího
slova vyzařovala láska k dětem a práci s nimi. Pochlubila se nám
i s tím, že všechny paní učitelky studují vysokou školu!
Samozřejmě, že se rozhovor nemohl nevyhnout problémům
s nedostatkem míst v MŠ ve městě i problémům s umisťováním dětí
v této MŠ; právem je její přístavba zahrnuta mezi priority města,
neboť přístavbou se její kapacita zvýší na dvojnásobek. Prohlédli
jsme si učebny a zahradu, kde nám paní ředitelka ukázala, jak a kde
přístavba bude probíhat. Dozvěděli jsme se i o přípravě dalších

projektů pro děti, které má paní ředitelka Smržová v plánu, a to
nejen pro děti z této MŠ. Poděkovali jsme za vřelé přijetí a spěchali
do Domu s pečovatelskou službou.
V DPS nás očekávali naši průvodci z MÚ - JUDr. A. Makajev
a paní A. Pösingerová. Práce v takovémto zařízení, jakým je DPS,
není jednoduchá, je však nadmíru potřebná. Ze všech slov našich
průvodců však bylo zřejmé, jak obětavě se této práci všichni věnují.
Svědčí o tom i jejich slova, že jsou proti tomu, aby DPS převzala
nadace. Paní poslankyně se živě zajímala o služby, jaké DPS
zajišťuje pro nájemníky zde žijící i pro důchodce žijící ve městě
mimo toto zařízení. Byla informována též o akcích, které pořádá
Klub důchodců a výletech či jiných akcích pro důchodce
pořádaných p. Novotným. DPS je velmi pečlivě udržován
p. Mašínem, na kterého jsme slyšeli ze všech stran chválu, určitě
oprávněně. Pochvala byla vyslovena i ostatním pracovníkům DPS.
Paní Pösingerová si však také posteskla: město by potřebovalo
ještě domov důchodců a menší úpravu v DPS – prostor sloužící
jako společenská místnost.
Po ukončení návštěvy DPS nás čekal na pozvání paní starostky
oběd v hospůdce „Čertův potok“, známé výbornou kuchyní
i ochotným personálem a tak i během oběda neformální diskuze
příjemně pokračovala.
Odpoledne jsme začali návštěvou RHG spol. s r.o., kde nás přijal
pan PhDr. Vladimír Matoušek se svým synem Ing. Mgr. Pavlem
Matouškem, pověřeným řízením Městské nemocnice v Roztokách.
Toto byla „parketa“ paní poslankyně, neboť je předsedkyní
zdravotní komise při StčKV. Jak jinak, rozhovor se týkal rezortu
zdravotnictví, problémů s poplatky, vybavení zdravotnických
zařízení a lékařské péče. Hovořilo se rovněž o nemocnici
v Kralupech. Pan ředitel Matoušek mluvil o obrovských
problémech, které vyvstaly
před vedením nemocnice po
povodních. Mimořádné úsilí bylo třeba vynaložit na získání
finančních prostředků a obnovu nemocnice a zachování lékařské
péče. Díky obětavosti a pochopení celého personálu nemocnice se
nakonec podařilo finance sehnat (i ze zahraničí) a provoz
nemocnice zachovat. Paní poslankyně ocenila manažerskou práci
v těchto dvou zdravotnických zařízeních. Pan ředitel informoval
rovněž i o svém záměru do budoucnosti o příp. odkoupení tohoto
zařízení, event. rozšíření poskytovaných služeb a ujistil, že
v žádném případě nechce toto zařízení opustit a chce ho i nadále
zachovat a proto „vychovává a vede“ svého syna, který by ho měl
v budoucnu nahradit. V závěru naší návštěvy jsme mohli
nahlédnou do jedné z ordinací. Pan ředitel nám rovněž představil
primářku a vrchní sestru této nemocnice; obě se zčásti jednání
zúčastnili. Pro paní poslankyni byla tato návštěva plná námětů
nejen na zamyšlení, ale i uplatnění ve své práci jak poslankyně
PČR, tak zejména ve funkci předsedkyně zdravotní komise StčK.
Závěrečná návštěva patřila Základní škole v Roztokách. I tady
jsme byli velmi přátelsky přijati paní ředitelkou Mgr. Alenou
Gabaľovou, její zástupkyní D. Moravcovou a zástupci učitelského
sboru I. Cihlářem a M. Jungwirthovou. S obrovským nadšením jí
vlastním hovořila paní ředitelka o „své škole“, o „svých učitelích“
a o „svých žácích“. Po několika letech se dostal do vedení školy
člověk, který má o ni mimořádný zájem a dokázal nejen stmelit
pedagogický sbor, ale pomalu začal opět zvedat úrověň i pověst
školy. Měli jsme možnost nahlédnout do několika učeben,
dozvěděli jsme se i o vysokém počtu počítačů, které mají žáci již
k dispozici a prohlédli jsme si chodby vyzdobené hezkými
malůvkami žáků školy. Dozvěděli jsme se i o projektech, které
škola má, o mezinárodní spolupráci, zapojení do projektů EU
i o nově připravovaných projektech na další období. Krátce jsme
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nahlédli i do zahrady, kde paní ředitelka ukázala, ve kterých
prostorách by měla být přístavba realizována a kde má být
vybudováno hřiště a tělocvična, která škole dosud chybí. Velmi nás
mrzelo, že jsme již z časových důvodů nemohli využít nabídky
paní ředitelky k prohlídce družiny; určitě se to podaří příště. Paní
poslankyně vyslovila obdiv práci pedagogického sboru této ZŠ
a popřála, aby se jim i nadále dařilo a dostavba byla co nejdříve
realizována.
Plni dojmů jsme dorazili do zasedačky MÚ, kde byl poslanecký
den Jiřiny Fialové ukončen besedou s občany. Diskuze byla velmi
živá, paní poslankyně zodpověděla veškeré dotazy přítomných.
Poslanecký den skončil v 18,00 hod. Paní poslankyně Jiřina
Fialová poděkovala za připravený program, s úctou a obdivem se
vyslovila o profesionalitě lidí, se kterými se setkala a měla možnost
s nimi hovořit, poděkovala za věnovaný čas a zájem, i za pohoštění,
kterého se nám všude dostalo. Ujistila, že se bude snažit prosazovat
taková rozhodnutí v zastupitelstvu kraje, která budou nápomocna
řešení všech nejnaléhavějších problémů nejen v kraji, ale i v našem
městě. Určitě tady nebyla naposledy a ráda se sem opět vrátí.

Nejsme v tom sami
Někdy v říjnu či prosinci loňského roku jsem při pátrání po zdrojích
možné dotace na výstavbu základní školy zachytil zprávu o tom,
že městu Říčany se podařilo získat na výstavbu své nové školy ze
státního rozpočtu úctyhodných 52 miliónů korun. Od té doby jsem
hledal dál a zjistil věci, které mohou být inspirací třeba i pro nás.
Na úvod bych měl uvést tu informaci o výši podpory ze státního
rozpočtu uvést na pravou míru. Říčany dostaly 52 miliónů na rok
2008, dalších 52 miliónů na rok 2009 a do třetice stejnou částku na
rok 2010. Celkem 156 miliónů. To je pro našince suma fantastická.
Ale neméně fantastická je částka, kterou musí město na výstavbu
zbrusu nové školy pro 540 dětí s kompletním zázemím sehnat.
Z výběrového řízení vzešla jako vítěz firma, která podala nabídku ve
výši zhruba 460 miliónů korun.

Ještě jednou děkuji vám všem, kteří jste se na tomto poslaneckém
dni aktivně podíleli. Dík patří i členům OKR KSČM v Roztokách
za pomoc při organizaci tohoto dne.

Město Říčany, „trojka“, tedy obec s rozšířenou působností,
spravující jižní část okrasu Praha-východ, usiluje o novou školu už
několik let. Jak by ne – už několik let nemají děti kam umístit.
Situace je tím tíživější, že Říčany jsou skutečně spádovým městem
a že nejbližšími pražskými sousedy nejsou honorační čtvrti, ale
obyčejné vesnice, které v roce 1974 pohltilo rostoucí velkoměsto.
Podle Říčanských budou chybět místa i po výstavbě této nové školy.

Važme si lidí, se kterými jsme měli možnost se setkat a kteří
s takovým nadšením a profesionalitou dokáží pracovat nejen pro
sebe, ale i ve prospěch tohoto města. Snažme se jim pomáhat,
město takové lidi potřebuje.

Každopádně úsilí vedení města slavilo v loňském roce úspěch a celá
pětina prostředků, kterými na základní školy disponuje státní
rozpočet, putovala v roce 2008 do Říčan a bude se to opakovat další
dva roky.

V Roztokách je spousta dalších zajímavých míst a institucí.. Kam
se podíváme třeba příště ??

Stavba už rychle roste, a pokud se podíváte na internetové stránky
města Říčany, uvidíte už skoro „dospělé“ tři pavilóny nové školy.
Nerostou ovšem jen ze státních peněz. Město si vzalo už dva úvěry
v celkové výši 150 miliónů korun a hledá další zdroje, protože
300 miliónů úvěrů by byl balík asi nestravitelný i pro město, které
má neuvěřitelný rozpočet přes 400 miliónů. Porovnejme si to.
Rozpočet Říčan je zjevně posílen dotacemi (třeba těmi 52 milióny na
školu), ale je nejméně třikrát, možná čtyřikrát větší než náš. Skoro
půlmiliardová investice do školy je tedy pro ně asi stejnou zátěží
jako by byla stodvacetimiliónová pro nás.

Dagmar Truxová

Říčanským už roste nová škola před očima, ta naše se zatím
prokousává k platnému územnímu rozhodnutí. Na únorovém
zastupitelstvu budeme schvalovat rozpočet na rok 2009
a pravděpodobně vyčleníme i prostředky na dokončení projektu pro
stavební povolení. Ale měla by tomu přecházet celková finanční
rozvaha, a to nejen proto, že si ji zastupitelstvo s termínem plnění
leden 2009 vymínilo. Měla by předcházet uvolnění prostředků
v rozpočtu hlavně proto, abychom ještě jednou dobře zvážili, jak
v tak obrovské investici postupovat, aby se nám nepodařilo – přes
veškeré úsilí města i vybrané firmy o získání dotací – v jedné stavbě
pohřbít investiční možnosti města na několik dalších let. Měli
bychom ještě jednou velmi dobře zvážit, zda projekt je skutečně
ideální, zda nám takový racionální postup umožňuje, aniž bychom
jej pak museli ohýbat „změnou stavby před dokončením“.
Zní to příliš neurčitě a obecně? Dobrá. Tak si třeba představte, že
v sousedství tělocvičny v nově budovaném křídle školy budou místo
– podle mého názoru postradatelné – auly umístěny další čtyři
učebny. Znáte-li projekt trochu lépe, můžete si spočítat, na jakou
celkovou kapacitu a jaký počet učeben bychom se po takové úpravě
jednou odhadem „pouze“ osmdesátimiliónovou investicí dostali.
Další provokativní otázky si položte sami a sami si i odpovězte.
Bude to i pro nás, zastupitele, asi užitečnější než jedna modlitbička
ke dvanácti hvězdičkám a druhá k bratru Kalouskovi.
Jaroslav Huk
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Ad …..Finance pro Roztoky
Se zájmem jsem si přečetl článek v Odrazu č.1/08 (str. 17)
„Finance pro Roztoky“, který popisuje co je potřeba udělat pro
získání dotace ze státního rozpočtu. Kromě jediné věci s ním lze
jen souhlasit. Ta věc je ale dosti podstatná. Autorka Ing.
D. Truxová v článku uvádí, že poprvé našly Roztoky
v Parlamentu zastání- tak to však není.
V letech 1996 až 2006 se totiž podařilo ze státního rozpočtu
získat větší dotace na plynofikaci, čistírnu odpadních vod, DPS
a přeložku silnice do Roztok. Bylo to vždy na vyjednávacích
schopnostech a úsilí starostů resp. místostarostů a jednotlivců
z řad zastupitelstva, za spolupráce oslovených poslanců
Parlamentu, vysokých státních úředníků atd. Je pravdou, že ta
snaha nebyla tak efektní, ale o to možná účinnější.
Bez prvních dvou dotací by také k žádnému rozvoji Roztok
nedošlo, např. nebýt vybudování nové ČOV, nepostavil by tu
nikdo už ani psí boudu, natož desítky domů, protože by prostě
nedostal stavební povolení. Navíc by se Roztoky staly podle
nových norem EU významným znečišťovatelem odpadních vod
a platily by ročně poplatky případně pokuty ve výši až několika
mil. Kč.
Proto si myslím, až se podaří ze státního rozpočtu větší dotaci
získat, mělo by se objevit v Odrazu „...popáté se nás
v Parlamentu někdo zastal ....“.
A ještě jedna poznámka: autorka správně píše ,,věřím, že naše
úsilí nalezne podporu všech subjektů zastoupených v ZM, ale
i občanů, kteří mohou být nápomocni prosazení tolik potřebných

starostky, místostarostky a radních z ODS. Následně sociální
demokracie v Hostivici podpořila vznik nového koaličního
vedení obce složeného převážně z nezávislých zastupitelů....“.
A následuje seznam důvodů, proč starostka Koptová a její
kolegové byli z vedení města odvoláni.
Ke změně došlo také v Kralupech. Mlelo se to tam už nějak
koncem minulého roku. Kontrolní výbor zastupitelstva obvinil
místostarostu Kyllara (ČSSD), že zfalšoval zápis z jednání,
a obviněný na prosincovém jednání zastupitelstva složil funkci.
Na stejném jednání padl i návrh na celkovou rekonstrukci rady,
ale zastupitelé si to nakonec nechali až na nový rok, 20. ledna se
speciálně k tomu sešli a v radě nezůstal málem kámen na kameni.
Vlastně zůstal – starosta Petr Holeček (Volba pro město) post
uhájil. Po odstoupení místostarosty Kyllara rezignovala
i místostarostka Drobná (VPM) a její kolega radní Bozděch
(VPM) a dalšího radního Havlíka (ČSSD) zastupitelé odvolali.
Zůstali jen radní Berit („Pro Kralupy“) a Czechmann (VPM)
a k nim dovolili zastupitelé jako jediného místostarostu Libora
Lesáka (ODS) a do rady dále zastupitele Blažkovou a Lipovského
(oba ODS) a Skaličku (VPM).
To si Kralupáci hodně dovolili a nevím, nevím, kudy půjde ten
„středočeský“ vnější silniční okruh, o kterém nové vedení kraje
tolik mluví.
No nic. My jsme na ostrově stability. Jak psal ještě loni v říjnu
nejvyšší správce českých financí, všude kolem řádí krize, ale nám
to nehrozí.
Jaroslav Huk

investic …“. To je svatá pravda, ale to se bohužel nestalo. O této
akci ZM, natož občané, nebyli předem informováni, takže
ničemu pomoci ani nemohli. A v tom je asi jádro pudla.
V případech, kdy jsme uspěli, jsme se vždy snažili získat
podporu více politických stran, protože to je základ úspěchu.
Takže je jedno, že v Parlamentu za nás promluvil poslanec JUDr.
St. Grospič (KSČM), ale není jedno, že vedení města nezískalo
ještě další podporu, tj. alespoň pár hlasů ze stran vládní koalice.
A zastupitelé, ani občané v tom nemohli nic udělat, protože
vedení města zvolilo model ,, tajné operace“.
Vycházím-li ze svých zkušeností, domnívám se, že při jiném
přístupu k věci jsme měli slušnou šanci získat alespoň těch
potřebných 15 milionů na rekonstrukci MŠ Spěšného. Mnohým
obcím se totiž něco takového stejný den a na stejném místě
povedlo.
Petr Tříska

Na ostrově stability
Tak nám ten nový rok pěkně začíná. Pokud jste si 22. ledna
koupili MF Dnes, v pražské příloze jste se dočetli, že v druhém
největším městě našeho správního celku, v Hostivici, padlo celé
vedení města. Zpráva o tom pronikla dokonce i na internetový
portál Středočeského kraje:
„Středočeský hejtman a zastupitel obce Hostivice David Rath
včera podpořil na zasedání zastupitelstva města odvolání
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

3. ZŠ Rudná

3. ZŠ Roztoky

Všem našim soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za skvělou
reprezentaci školy.

Milí čtenáři,
první měsíc nového roku s prvním vysvědčením je za námi a pět
dalších s mnohými novinkami ve školství nás ještě čeká. V lednu se
v důsledku dolaďování známek ve škole spíše zkoušelo, proto bych
Vás dnes v tomto úvodním slovu místo tradičního přehledu aktivit
výjimečně seznámila s tím, čeho se tyto novinky týkají.

M. Jungwirthová, učitelka TV

Pro střední školy je to hlavně první zkušební testování nových
státních maturitních zkoušek, které naši nejstarší školáci už za čtyři
roky budou skládat povinně. Základních škol, a tedy i naší ZŠ, se
novinky týkají přijímání prvňáčků, kdy do školy budou moci být
přijaty i pětileté, ale velmi nadané děti, a dále právě teď aktuálního
podávání přihlášek na střední školy.
Změna oproti loňsku spočívá jednak v počtu přihlášek, které
mohou být nyní tři (vloni jen jedna), a jednak v jejich posílání na SŠ,
kdy dříve přihlášky rozesílala ZŠ, ale nyní si je žáci či rodiče
předávají školám sami do 15. března. Termín přijímacích zkoušek
si každá střední škola stanoví individuálně mezi 22. dubnem
a 7. květnem 2009, proto je třeba, aby si rodiče patřičné datum
přijímacího řízení pečlivě zjistili. Novinkou je též zápisový lístek,
který naše škola žákovi vydá s přihláškou. Žák ho musí do pěti dnů
po obdržení „rozhodnutí o přijetí na SŠ“ této škole předat, pokud zde
chce začít v září studovat. Držíme palce.

Bronzová děvčata – košíková, 13. 1. 2009

Krásný únor, devítkám dobrý výběr střední školy a všem pěkné
počtení přeje
Věra Zelenková
Beseda „Na rovinu“
„Čekala jsem nějakou přednášku, u které se bude pořád jenom
povídat, a že to bude nuda. Ale ve skutečnosti to bylo pěkně
zpracováno i hudebně a vtipně uděláno. Opravdu se mi to líbilo.
A byla to i pravda, když říkali, že když se člověk začne nudit, tak z té
nudy začne třeba brát drogy, pít alkohol nebo kouřit. Z čehož plyne
poučení: vždy si najít nějakou zábavu a nenudit se!“ - Veronika
Šimková, 5. B
V úterý 13. 1. byla pro žáky pátých tříd a celého druhého stupně
připravena beseda se členy Harmonia Universalis, která se konala
v rámci prevence soc. nežádoucích jevů. Pro žáky pátých tříd byla
beseda zaměřena proti zahálce a nudě, pořad byl doprovázen
písničkami, které si žáci společně zazpívali s pořadateli. Pro druhý
stupeň byla beseda zaměřena na nikotinismus, alkoholismus
a drogy. Pořad se žákům druhého stupně líbil, protože byl opravdu
„současný“. Nejednalo se pouze o teorii, ale žáci se mohli aktivněji
zapojit.
M. Černá, metodik prevence
Dva poháry za košíkovou! – ŠSL
Máme dobrou zprávu. Získali jsme do sbírky trofejí další dva
poháry! O první se zasloužilo družstvo chlapců, které 8. 1. 2009
v Jesenici, po hladkém postupu ze skupiny C, obsadilo pěkné
2. místo.
Děvčata hrála v Jesenici až 13. ledna. Skupinu A nečekaně
s přehledem vyhrála. Ve finále v boji o druhé místo o jeden koš
prohrála, a tím si odvezla pohár za 3. místo.
Celkové pořadí:
Chlapci: 1.ZŠ Mníšek
2. ZŠ Roztoky
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Dívky:

1. ZŠ Černošice
2. ZŠ Dobřichovice

Stříbrní chlapci – košíková, 8. 1. 2009
Anglické divadlo v Kvítku
Jeli jsme na školu v přírodě, kde to všechno začalo. Jednou jsme se
sešli v jídelně a rozdali si role k pohádce Dvanáct měsíčků. Pak jsme
jeli domů a ve škole začali nacvičovat. Paní učitelka nám sehnala
divadlo Kvítko. Když už jsme se naučili anglicky perfektně role, tak
jsme šli nacvičovat do Kvítka choreografii. Šlo nám to velmi dobře,
a tak jsme šli na věc!
Nejdříve jsme hráli ráno 16. 12. pro 3. a 4. A. Moc se smáli. Večer
jsme hráli pro rodiče. Měli jsme velikou trému! Ale začala se otvírat
opona, svítit reflektory, blikat fotoaparáty a my začali hrát. Dopadlo
to naštěstí dobře a rodičům i paní učitelce se to moc líbilo.
D. Prittsová a V. Heřmánková, 5. A
Jak se kreslí pravou mozkovou hemisférou,
si vyzkoušeli žáci 9. ročníků. Metoda spočívá v nácviku kresby
tužkou za současného zvýraznění funkce pravé mozkové hemisféry
a potlačení hemisféry levé. K tomu slouží řada speciálních metod
včetně postupného odkrývání a obkreslování předlohy, která je
vzhůru nohama. Žáci netuší, že nakonec nakreslí např. karikaturu
Stravinského od Picassa.
Nácvikem se postupně oslabí kontrolní funkce levé poloviny mozku

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
– tedy té, která nás stále zrazuje a našeptává: „To ani nezkoušej, to je
portrét - to přece neumíš, dopadne to hrozně ...“ Naopak dojde
k propojení ruky s mozkem, tedy co oko vidí, mozek zpracuje, ruka
nakreslí. Výslednou prací byla kresba portrétu podle fotografie
v časopisu. Originály si žáci odnesli domů, kopie můžete vidět na
nástěnce ve škole a na webových stránkách školy. Malá ukázka je
i zde.

roku ve škole proběhla schůzka s rodiči, kde bylo reagováno na
veškeré připomínky a dotazy, které se v dotaznících objevily.
Schůzka byla milá a přínosná a opět se ukázalo, jak důležitá
spolupráce mezi MŠ a rodiči je.

B. Valiová, učitelka Vv

Žáci 9. ročníků – Portréty podle fotografií
Základní škola Roztoky,

MŠ, v reakci na žádost některých rodičů, rozšířila nabídku kroužků,
které jsou zde pořádány. Kromě flétničky, angličtiny a tanečků tedy
od února škola nově nabízí kroužek keramiky, který má díky
sponzorství pí. Havlíkové velice příznivou cenu.
Školu také navštívilo se svou „Krkonošskou pohádkou“ divadélko
ROMANETO, které se u dětí těší veliké oblibě.

okres Praha – západ vyhlašuje výběrové řízení na dodání a montáž
plastových oken do budovy školy. Jedná se o výměnu oken
v 5 třídách. Prosíme zájemce, aby posílali nabídky do 20. 2. 2009 na
adresu: Základní škola, Školní náměstí 470, 252 63 Roztoky nebo
email: info@zsroztoky.cz

MŠ Spěšného v novém roce
Úvodem dovolte prosím malé shrnutí toho, co se v naší MŠ
v posledním měsíci minulého roku odehrálo.
Mikulášskou nadílku nám tentokrát přišla rozdat nebeská trojice
složená ze žáků 5. třídy roztocké ZŠ, kteří se svého úkolu zhostili
velice zodpovědně. Zato jim děti předvedly, jaké krásné písničky
a básničky se naučily.
Vzhledem k tomu, že básniček, tanečků a písniček naše děti umí
opravdu hodně, přišli se na nás v předvánočním čase podívat také
všichni rodiče a prarodiče, pro které děti připravily společně s pí.
učitelkami krásné vánoční besídky. Kromě připraveného programu
na všechny čekalo cukroví, které děti vlastnoručně vyrobily a hodná
paní kuchařka upekla, a nezapomnělo se ani na dárečky z keramiky,
které děti pro rodiče připravily. Atmosféra byla vskutku vánoční
a mnozí se zdrželi ještě dlouho po skončení vystoupení.

Veškeré informace o MŠ lze v současné době nalézt na našich
webových stránkách, o jejichž funkčnost a aktuálnost se
dobrovolně stará pí. Vyhnánková, které patří neskonalý dík. Ta také
rozesílá aktuální informace rodičům, kteří si o to požádali,
prostřednictvím mailových adres.
Na závěr nám dovolte popřát všem rodičům, prarodičům
a spoluobčanům šťastný a úspěšný nový rok a našim dětem spoustu
radosti a spokojenosti.
Kolektiv MŠ Spěšného

A protože se děti moc snažily, poslal jim Ježíšek spoustu dárků,
jejichž rozbalování zabralo celé jedno dopoledne.
A ještě než jsme se rozloučily a rozešly na vánoční prázdniny, stihly
jsme podarovat svými výrobky také paní starostku a obyvatele DPS
v Roztokách.
Ještě v loňském roce MŠ připravila pro rodiče dotazníky, ve kterých
je požádala o zodpovězení informací ohledně spokojenosti
s fungováním MŠ a pedagogickou péčí o děti. Proto hned na začátku
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Široká nabídka v Lexiku
V prosinci jsme vyhlásili lednový zápis do všech kurzů a podle
vašeho zájmu rozšiřujeme jazykovou nabídku o řadu nových kurzů
od 9. února.2009:
· Pestrá je nabídka angličtin pro děti: pro předškolní - pondělí
14,50 až 15,30 říkadla ( v češtině i v angličtině) pro 1 až 2 leté
děti s rodiči, pondělí 15,45 až 16,30 a ve středu 15,30 až 16,30
angličtina pro 3 až 5 leté a ve středu 14,00 až 15,00 angličtina
pro 4 až 7 leté. Pro školní děti - kurz pro 3.-5.třídu a 4.-6.třídu.
· Pro dospělé přidáváme angličtinu do práce, pro začátečníky
a věčné začátečníky a pro středoškoláky. Ruština přibyla
obchodní a začátečníci a mírně pokročilí, němčina pro
začátečníky a věčné začátečníky. Velký zájem je o španělštinu
– přidali jsme dva dopolední kurzy začátečníků a věčných
začátečníků a mírně a středně pokročilé.

a jak používat Outlook? a Základy tvorby www stránek. Více na
našich webových stránkách v záložce Přednášky.
Dotazníkem jsme hodnotili, jak se k vám dostávají informace
o jednotlivých akcích a potěšila nás účinnost novin, letáků a plakátů,
ze kterých si nás našlo 42 procent účastníků jazykových kurzů. A 38
procent dotázaných se o Lexiku dozvědělo od známých.
Budeme rádi, když i vám poreferují naši spokojení klienti, protože
to je pro nás ta nejmilejší reklama, a pak si necháte bez obav u nás
pohlídat ratolest a půjdete si zacvičit nebo rozšiřit vaše znalosti.
Informace vám rádi poskytneme na recepci každý pracovní den od
9,00 až do večerních hodin na tel.739 035 000.
Za kolektiv Lexiku, Mgr. Irena Čermáková

· Speciálně pro seniory nabízíme „jazykové čtvrtky“:
angličtinu dopoledne od 11,00 do 12,00 a odpoledne
francoužštinu od 14,00 do 15,00 a němčinu od 15,00 do 16,00.
Jsme rádi, že ve 2.pololetí naši klienti v jazykových kurzech
pokračují. Dle vyplněných dotazníků jsou všichni naši studenti na sto
procent spokojeni s úrovní a připraveností lektorů, devadesát devět
procent s kvalitou výuky, všichni si jednohlasně chválí vlídnost
prostředí i našich zaměstnanců a těm, co jim čas dovolí, tak s námi
v novém pololetí pokračují dál.
Jazykový servis rozšiřujeme o nabídku překladatelství
v německém, anglickém, španělském, francouzském a ruském
jazyce. A nabízíme možnost tlumočení v německém a španělském
jazyce. Všichni z našeho týmu mají potřebná osvědčení a zkušenosti.
Zdárně běží sobotní příprava na přijímačky na osmiletá gymnázia,
na webových stránkách www.lexik.cz můžete pro své dítě vybrat
téma z češtiny i matematiky, které potřebuje procvičit a na březenduben chystáme sobotní „zkoušky nanečisto“.
Tělocvična bývá slušně zaplněná, oslovit bychom chtěli dívky od
7 do 10 let, kterým nabízíme úterní aerobik od 16.45 do 17.45 pod
vedením diplomované Radky Smilovské, která má i čtvrteční
posilovací aerobik pro dospělé od 17.45 do 18.45. Připravujeme
průpravu dětí na balet a moderní tanec pro děti i dospělé pod vedením
profesionální baletky. Pro všechny je tu ve středu 14.00 až 15.00 a ve
čtvrtek od 20.00 do 20.50 tai-či pod vedením MUDr. Renáty
Neudorflové. S lékařkou jsme navázali i užší spolupráci při
léčebném tělocviku a nabízí přednášky o zdravém životním stylu.
Na jaře bude volně pokračovat cyklus psychologických seminářů
tentokrát s MUDr. Zuzanou Lebedovou.

MATEŘSKÉ CENTRUM
Roztoky u Prahy
Srdečně zveme všechny zájemce do naší čerstvě upravené základny
(pro toho, kdo neví, Rožálek již více než rok obývá prostor pod
školní jídelnou v Havlíčkově ulici)! Díky finančnímu daru od
Letiště Praha a.s. v rámci projektu „Dobré sousedství“ jsme mohli
opět o ne-malý kousek zvelebit naši ne-velkou dětskou hernu. Jsme
velice vděčni za každou korunu, která napomáhá zvýšit kvalitu
a bezpečnost prostor mateřského centra. Děkujeme touto cestou
Letišti Praha a.s. za dar samotný, Městu Roztoky za formální
zprostředkování a všem dobrovolníkům včetně našich
trpělivých mužů za pomoc a podporu! Současné malé suterénní
herny si vážíme a staráme se o ni jako o vlastní, zároveň bychom si
ale přáli v dohledné době nalézt pro roztocké rodiče (nejen na
mateřské dovolené) a jejich malé ratolesti vhodnější, finančně
laskavé zázemí ke společnému tvoření, hře i odpočinku. Za
případné věcné podněty od Vás, milých čtenářů, předem děkujeme
– kontakty na nás najdete níže.
KDY K NÁM MŮŽETE NA NÁVŠTĚVU? kdykoliv po domluvě
nebo v době kroužků:
Pondělí 9-12h SLUNÍČKA – hlídání dětí alá školka
Úterý

10-11h VÝTVARKA a herna pro nejmenší

Středa

9.30-10.30h AEROBIC PRO ŽENY S HLÍDÁNÍM
DĚTÍ
14.30-15.30h TANEČNÍ PRŮPRAVA PRO DĚVČATA

Od 25.února. od 10,00 nově otevíráme šestidílný volný cyklus
středečních právních seminářů s tématy: Mateřská a rodičovská
dovolená z pohledu pracovního práva, zákona o nemocenském
pojištění a zákona o státní sociální podpoře; Práva a povinnosti
v pracovněprávních vztazích; Bydlení a nemovitosti obecně,
Nákupy na internetu, prodej zboží mimo provozovnu prodejce,
reklamace; Právní otázky manželství a partnerství a Spotřebitelské
úvěry, finanční půjčky. Lektorkami jsou zkušené právničky
a školitelky JUDr. Radka Medková a Mgr. Kateřina Dubská. Na
našich webových stránkách si přečtete více o jednotlivých tématech
a můžete si i prohlédnout profil a garanci obou školitelek.

SEMINÁŘ „RADOSTI, STRASTI A DALŠÍ EMOCE
(NEJEN) U DĚTÍ“

Nabídku počítačových kurzů jsme rozšířili od 9. února. o pondělky
od 10,30 a o pátky od 18,15 o pravidelně se opakující jednotlivé
hodiny Pokročilá práce s internetem na téma: Hledání a stahování
filmů a hudby z internetu, Tipy a triky pro práci na internetu, Proč

Kdy? v pátek 20.2. od 18-20h. Proč máme emoce a pocity a jak
vlastně vznikají? Jaký mohou mít pro život význam? Jak s nimi
u sebe a u dětí tzv. zacházet (nebo nezacházet)? Řeč bude o dětském
vzdoru, vzteku, smíchu, radosti, strachu, smutku, radosti a dalších.
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15.30-16.30h MIMINKA – tančení pro maminky
„s miminky v náručí“
Čtvrtek 10-11h VÝTVARKA a herna pro nejmenší
19-20h RELAXAČNÍ CVIČENÍ s prvky jógy (bez dětí)
Pátek

kdykoliv mezi 9-11h MIMI a BATOLATA – herna,
masáže, říkanky…

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
Více informací na www.rozalek.cz nebo na tel. 606 444 106
v odpoledních hodinách.

jsme se zahřály u svícnů s falešnou vitráží a zdobení skleněných
talířů.
Ukázalo se, že kurzy nejsou zdaleka jen pro maminky na mateřské
dovolené, ale že jsou zajímavé i pro tvořivé děti od cca 10 ti let.
Také v roce 2009 plánuji na každý měsíc zajímavé výtvarné
techniky a zopakujeme si i ty, o které byl v uplynulém roce největší
zájem.
Výtvarné dílny bývají ve čtvrtky podvečer od 17 hod, vždy
v Mateřském klubu Rybička, Roztocká 5, Praha 6- Sedlec. Cena
je velmi příznivá, pohybuje se okolo 80 Kč za 2-3 hodinový kurz.
Aktuální nabídku a termíny sledujte na www.klubrybicka.blog.cz.
Vaše dotazy ráda zodpovím a místo si můžete rezervovat na tel.:
720 145 435.

KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY
Vzhledem k velkému zájmu jsme připravili další termín a to na
sobotu 21.2. od 9-16hod (s hodinovou polední přestávkou). Kurz
pořádáme ve spolupráci s porodní asistentkou a je vhodný pro
nastávající maminky v jakémkoli stádiu těhotenství. Vítáni jsou
samozřejmě i Vaši partneři. Více informací na www.rozalek.cz
nebo na tel. 728 381455.
Naviděnou v 2.měsíci roku 2009 se těší Lucie Machačová,
Vendulka Bromovská a celý rožálkovský tým! Tel: 606842157,
Email: centrumrozalek@seznam.cz. Všechny informace
(včetně fotek z akcí) najdete na www.rozalek.cz !

Výtvarné dílny
v Mateřském klubu Rybička

Těším se na“tvořeníčko“s Vámi!
Zuzana Krumpholcová

Taneční podvečer kroužku Po špičkách
V pondělí 9. ledna se tělocvična žalovské školy opět promění
v improvizovaný divadelní sál. V průběhu podvečera zde od 18:30
vystoupí 5 skupin dětí z Tanečního kroužku Po špičkách pod
vedením Zuzany Smugalové ve více jak sedmi choreografiích
scénického tance. Program obohatí i hosté.
Taneční kroužek Po špičkách navštěvují děti od 3 let. Zaměřuje se
na hudebně pohybovou výchovu, základy tanečních technik
a scénický tanec. Školní děti se již několik let pravidelně účastní
krajských i celostátních přehlídek a festivalů scénického tance, kde
patří mezi nejznámější soubor ze Středočeského kraje.

V loňském roce jsme
zavedli v mateřském
klubu Rybička v Sedlci
nový kroužek pro
šikovné maminky výtvarná dílna pod
vedením Zuzany
Krumpholcové.
Abych se Vám trošku
představila, sice nejsem
žádná velká výtvarnice,
ale výtvarné techniky
jsou mým koníčkem, a
když jsem jako maminka na mateřské dovolené začala chodit do
klubu Rybička a během dopoledních kroužků jsem tvořila se svými
dětmi zajímavé výrobky napadlo mě, že bychom si s maminkami
mohly vyzkoušet i něco jiného.
A tak jsem jim představila jednoduchou ubrouskovou techniku na
prostírání a rámečky a moc se nám to všem zdařilo a zalíbilo a tak to
nějak začalo …
Každý měsíc ve čtvrtek odpoledne se scházím s maminkami v
klubu a ponoříme se do vystříhávání, lepení, malování, zdobení a
vyrobíme si něco zajímavého do bytu, či obdarujeme své blízké
originálním dílkem.
Jen pro zajímavost jsme již vyrobily obrázky na plátno, které jsme
dozdobily strukturovacími tmely, či si udělaly vzpomínku na léto –
koláž moře, malovaly jsme na hedvábí (kravaty, šátky),
nezapomněly jsme ani na sezonní dekorace (velikonoční květináč,
dýňová aranžmá, sněhová dekorace se sněhuláčky) a na vánoce

TK Po špičkách na Celostátní přehlídce dětských skupin
scénického tance v Kutné Hoře, foto: Dita Votavová
Dita Votavová

KAM A ZA ČÍM
17.února od 9 nebo od 10 hodin - VELKÉ PŘÍLEPY
Malujeme PTÁČKY NA KRMÍTKU
24.února od 9 nebo od 10 hodin - VELKÉ PŘÍLEPY
Malujeme PTÁČKY NA KRMÍTKU
3. března od 9 nebo od 10 hodin - VELKÉ PŘÍLEPY
TRUHLÍK PLNÝ KYTIČEK, vyrábíme jarní dekoraci do
oken
VÝTVARNĚ POHYBOVÁ DÍLNA
pro rodiče s dětmi od 2 do 4 let, družina ZŠ Velké Přílepy,
Rezervace nutná. tel. 775 176 278 ,
mail: neposedna.pastelka@seznam.cz
www.neposedna-pastelka.wz.cz
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Výstava SVĚT ROZTOKY aneb
portréty obyvatel Roztok a okolí
z výtvarných ateliérů sdružení Roztoč

Místo: Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, výstavní prostor
Galerie/Kabinet
Název výstavy: SVĚT ROZTOKY, portréty obyvatel Roztok
a okolí z výtvarných ateliérů sdružení Roztoč
Autoři portrétů: děti z Ateliéru JoE a z výtvarné dílny Sýkorka

Výstava SVĚT ROZTOKY je součástí stejnojmenného projektu
sdružení Roztoč, jehož obsahem je hledání zajímavých i zdánlivě
obyčejných lidí, kteří v Roztokách a jejich okolí žijí, žili nebo
nějaký čas pobývali. Děti z výtvarných ateliérů sdružení Roztoč si
vybraly jednu osobnost, o kterou se zajímají a jejíž portrét pro
výstavu připravují.

Výtvarné řešení výstavy: Pavel Pecina

Výstava těchto maleb a kreseb doplněná fotografiemi a krátkými
texty bude zahájena 27. února 2009 v 17 hodin ve Středočeském
muzeu v Roztokách a potrvá do 5. dubna 2009.

Projekt podpořili: Středočeské muzeum Roztoky, manželé
Lebedovi, manželé Vaculínovi, manželé Hadrabovi, paní
Turnerová, pan Blažek, paní Voldánová, paní Haufenhoferová.

Koncepce výstavy: Lada Krupková Křesadlová
Kurátorka výstavy: Marie Jelínková Ťupová
Instalace: Pavel Pecina
Doprovodné texty: Lada Krupková Křesadlová, Dita Votavová

D. Votavová
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ROZTOCKÝ A ÚNĚTICKÝ
MASOPUST 2009

Na cestu hraje Tam-Tam Orchestra a Batucada, Sem-Sem Kapela,
divadlo Kvelb, Mimotaurus a mnoho dalších překvapení
a zastavení cestou.

Masopust, masopust, do kola mě holka pust…

Holý Vrch
Okolo 17.00 Setkání s maškarami z Únětic, poprava Klibny, cesta
do Kravína
Únětice
Kravín
Od 17.30 příchod průvodu, zabijačka
Kapely: 18.00 Tetovaný, 20.30 Trombenic, 22.30 Sketa Fotr
Sokolovna
Masopustní ples
19. 30 Magnum Jazz BigBand

foto: J. Mirovský
Masopust opět zaplaví město Roztoky bujarým veselím. Letos
se na masopustní průvod plný pestrých masek, dovádivých kejklířů
a rytmických hudebníků můžete těšit v sobotu 21. února. Ve
13. hodin vše začíná na nádvoří roztockého zámečku, kde bude
k vidění nejen rej nejrůznějších masek, ale také vystoupení
žonglérů, divadelníků a hudebníků a k ochutnávce budou tradiční
masopustní laskominy. Ve 14. hodin bude pak paní starostka
předávat masopustní právo Královně masopustu. Tato tradice
znamená povolení neomezeného veselí v rámci masopustních
taškařic. Pak už se průvod vydá napříč Roztokami, kde budou ještě
různá zastavení naplněná obdivuhodnými kejklířskými
představeními. Kolem 17 hodiny se roztočtí potkají na Holém
Vrchu s průvodem z Únětic a bude zde tradičně popravena jedna
z nejvýznamnějších masopustních masek Klibna. Večer oslavy
pokračují tradiční zabíjačkou pro všechny a zábavou v únětickém
Kravíně a Sokolovně, kde budou hrát k taneční veselici různě
laděné kapely.

Ples zahájí masopustní celebrita, předtančí profesionální taneční
soubor Místní smetánka, volenka a bohatá tombola.
Vstup ve společenském masopustním obleku, předepsaná barva
motýlků - zelená.
Kdo chce v Roztokách a Úněticích něco znamenat nesmí chybět na
společenské události číslo I. –na Masopustním plese!
Vstupné do Sokolovny a Kravína 120 Kč.

Přijměte tedy naše pozvání a pojďte se společně bavit a zapojit se
do těchto bez nadsázky jedinečných oslav, které jsou svým
uměleckým pojetím řazeny mezi nejlepší Masopusty v Čechách!
Pořádá: Sdružení Roztoč a Kravín Únětice ve spolupráci se
Středočeským muzeem v Roztokách a Spolkem pro obnovu
únětické kultury
Podpořili: Město Roztoky, Středočeský kraj, MŠMT
Program Masopustu
Pátek 20.2.
Od 16.00 Obchůzka po Roztokách - ulice Havlíčkova, Zaorálkova,
Potoky
Sobota 21.2.
Roztoky Zámeček
Od 13.00 Rej maškar, žongléři Mix Trix , Tam-Tam Orchestra,
Sem-Sem Kapela, divadlo Kvelb, divadlo Mimotaurus, jitrnice,
kobližky, koláče, mandle, čajovna
Ve 14.00 Fanfáry, korunovace Královny Masopustu, předání
masopustního Práva a defilé masek
Ve 14.30 Odchod průvodu směrem ulice Nádražní, Kroupka,
Náměstí 5. Května, Tyršovo nám., Legií, Třešňovka, Holý Vrch,
Únětice
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Dopravní spojení:

Dílna na výrobu

do Roztok: bus 340, 350 – Vítězné náměstí (metro Dejvická), vlak

masopustních masek

Masarykovo nádraží

Masopust v Roztokách je ojedinělou akcí svého druhu především

do Únětic: bus 355 – Vítězné náměstí

díky nádherným maskám a velikosti průvodu.

z Únětic : zajištěn mimořádný autobus do Prahy v 00.30

Letošní průvod obohatí nápadité masky, které si vyrobili děti
i rodiče 25. ledna na dílně v ateliéru Roztoč pod vedením lektorek

Příprava Masopustu
Bez velkého počtu ochotných lidí, kteří se na přípravě Masopustu
dobrovolně podílí, by žádného masopustu nebylo. Proto budeme

Lenky Svobodové a Zuzany Vítkové a Jitky Tiché. Masky zvířat,
rytířů, střapáčů a démonů v průvodu jistě nepřehlédnete.

rádi, pokud se k nám připojíte, jak váš čas a chuť dovolí.
V přípravném týdnu bude následující program:
18.2. středa

od 10.00 šití ve velkém ateliéru Roztoč
od 19.00 schůzka nosičů důležitých masekdramaturgie

19.2.čtvrtek od 10.00 šití v ateliéru Roztoč
od 15.00 pečení koláčů a zelníků v ateliéru Roztoč
od 17.00-20.00 půjčování masek v ateliéru Roztoč
20.2.pátek od 10.00-12.00 půjčování masek v ateliéru Roztoč
od 9.00 pečení v ateliéru Roztoč, zdobení kočárků
V případě, že byste se mohli nějakého přípravného setkání
zúčastnit, kontaktujte, prosím, koordinátorku Magdalenu
Tichou, tel.: 775 147 713. Děkujeme.
J. Tichá
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Velikonoční beránci – výzva
Po vánoční výstavě andělů se už pomalu připravujeme na svátky
jara – Velikonoce.
Za symbol letošních velikonoc jsme si zvolili beránka. Opět vás
tedy vyzýváme – tvořte! Zveme jednotlivce, skupinky, mateřské
školy, školy, děti i dospělé: vytvořte svého velikonočního beránka
– kreslete, lepte, šijte, pečte...Materiály i výtvarné techniky
libovolné dle vašeho výběru.
Těšíme se na vaše beránky, které opět vystavíme v Husově sboru.
Uzávěrka příjmu výrobků je 30.3.2009 a výstava bude zahájena na
Květnou neděli 5.4.2009 v 15 hodin malou vernisáží.
Ještě před uzávěrkou proběhne ve čtvrtek 26.3. od 15 hodin
v křesťanské kavárně v Husově sboru společná výtvarná dílna
zaměřená právě na výrobu velikonočních beránků, na niž vás
srdečně zveme.

možnosti ochrany těchto unikátních biotopů a organizmů na ně
vázaných.
Ze sbírkových fondů Středočeského muzea výstavu doplní
dermoplastické preparáty a modely ryb (např. zákonem chráněná
ouklejka pruhovaná, která se nyní ve středních Čechách vyskytuje
již velmi vzácně), obojživelníků (např. silně ohrožený mlok
skvrnitý, který je ve středních Čechách rozšířen především na
Křivoklátsku, ve středním Posázaví a středním Povltaví), plazů
(např. náš nejhojnější, ale ohrožený had – užovka obojková),
ptáků (např. ledňáček říční, který dosud pravidelně, ale nehojně
ve středních Čechách hnízdí) a savců (např. ondatra pižmová,
která pochází ze Severní Ameriky a v roce 1905 byla vysazena na
břehu rybníka u Staré Huti poblíž Dobříše).

Podrobnější informace poskytne Vlaďka Drdová – tel. 606 893
292, e-mail v.drdova@volny.cz, nebo pí farářka Kučerová – tel.
220 951 051.
Jarmila Kučerová, Církev československá husitská
Vlaďka Drdová – Roztoky –město pro život

Komorní smíšený pěvecký sbor

R O S A

foto: D. Fischer

vyhlašuje z důvodu doplnění a rozšíření sboru

KONKURZ
(Nábor)
Do sekcí:
Sopránová
Tenorová
Kontakt:
Jindřich Marek
jindrichm@iol.cz
tel. 728 10 44 46
http://rosa.wz.cz

Výstava se stane součástí akce „Na svatého Jiří ...“, kterou
Středočeské muzeum pořádá 22. 4. 2009 ke Dni Země. Dopoledne
bude připraven program pro školy. Komentované prohlídky
výstavy pro veřejnost budou ve středu 22. 4. 2009 v 15 hodin
a v sobotu 25. 4. 2009 po celý den.
Jasoň František Boháč
zoolog Středočeského muzea a kurátor výstavy
Další výstavy, které můžete v muzeu navštívit:
Do 15. února Betlémy, tentokrát králické a Plastiky Tomáše
Štolby.

Výstava „Malé vodní toky
středních Čech“

Do 6. března Kočárky a kolébky ze sbírky Miloslavy Šormové.
Od 28. února Svět Roztoky, portréty obyvatel Roztoky
z ateliérů sdružení Roztoč.

V návštěvnickém centru Středočeského muzea v Roztokách
u Prahy bude možné od 26. února do 24. května 2009 zhlédnout
výstavu „Malé vodní toky středních Čech“, kterou zapůjčilo
Hornické muzeum v Příbrami. Jejím autorem je zoolog Mgr.
David Fischer spolu s RNDr. Rudolfem Hlaváčkem a RNDr.
Petrou Novou, Ph.D.

Písně a próza Vladimíra Vysockého

Pomocí mnoha desítek barevných fotografií a podrobného
doprovodného textu přiblíží různé typy stanovišť souvisejících
s drobnými vodními toky středních Čech. Návštěvník se zde
seznámí s charakteristickými druhy zdejších rostlin a živočichů
a jejich ekologií, ale i např. s funkcí přirozených vodotečí při
ochraně proti povodním. Značný důraz je samozřejmě kladen i na

O Vladimíru Vysockém je u nás obecně známo, že to byl úspěšný
herec moskevského divadla Na Tagance, ale zejména autor
a velmi svérázný interpret stovek písní, které přes oficiální zákazy
a ústrky a přes ostentativní nezájem státní gramofonové firmy
i státních sdělovacích prostředků tehdejšího Sovětského svazu
zasáhly duši a oslovily myšlení všech generací obyvatel této

Od 6. března Loutky z dílny Marionety Truhlář.

Román o holkách
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země. Vysockého tvorba se šířila na pokoutních magnetofonových nahrávkách, které se tisíckrát přehrávaly z přístroje na
přístroj, prodávaly pod rukou za značné sumy a jako velká
vzácnost dávaly darem přátelům. Dnes tato mánie pominula,
zejména proto, že dříve zakázané ovoce je běžně k mání na
kvalitních zvukových nosičích, ale jistě také proto, že dnešní
ruská společnost je podstatně svobodnější než tehdejší sovětská.
A svoboda, to byl jeden ze základních motivů Vysockého díla.
Vztah k Vysockému je dnes klidnější, ale to je především tím, že
si autor kromě upřímné lásky svého lidu už také vydobyl
nezpochybnitelné místo nejen v ruské autorské písni, ale v ruské
literatuře vůbec.
Jednotlivé Vysockého písně jako Pravda a lež nebo Dialog
u televize se u nás díky Jarkovi Nohavicovi, Zuzaně Talpové
a dalším interpretům dostaly do všeobecného povědomí.
Pořad „Román o holkách“ si však klade za cíl něco jiného. Je to
pohled ke kořenům Vysockého tvorby, do prostředí, které se stalo
silným zdrojem inspirace zejména pro počátky jeho písničkaření,
ale zůstalo mu studnicí námětů až do konce života. Je to prostředí
moskevských ulic a dvorů, v němž se pohybují lehké holky
a těžcí frajeři, lidé na první pohled hříšní, ale autorovi zjevně
důvěrně známí a milí. Vysockij sympatizuje s jejich
neuvědomělými, ale o to intenzivnějšími touhami po svobodě
a lepším životě a hluboce s nimi cítí, protože tuší, že jsou to touhy
marné. Ti lidé jsou nositelé dosud živé tradice ruského
městského folklóru, z níž vyšly Vysockého tzv. „kriminálnické“
písně. Ty mu už od počátku jeho tvorby přinášely takovou oblibu
a pochopení u širokých vrstev posluchačů a takovou nepřízeň
u pohlavárů.
Pořad je založen na jediném a nedokončeném prozaickém díle
Vladimíra Vysockého, které se mělo jmenovat Román o holkách,
ale nemůže se samozřejmě obejít bez autorových písní, které
z tohoto inspiračního pramene vytryskly.
Svůj překlad těchto textů a písní interpretuji s Věrou
Slunéčkovou, která přednáší i úryvky z Románu.
Milan Dvořák

Pořad Román o holkách, ve kterém účinkují Věra Slunéčková
a Milan Dvořák, si můžete přijít poslechnout do kavárny Caffé
3 bar, Lidická 2240, Roztoky (vedle obchodního domu Tesco)
v sobotu 21. února od 17 hodin. Vstupné 100 Kč, resp. 60 Kč
pro seniory.
Zároveň si vás dovolujeme upozornit na reprízu pořadu
Staropražské písničky, která se koná v sobotu 28. února od
17 hodin. Vstupné 100 Kč, resp. 60 Kč pro seniory. Více o pořadu
Staropražské písničky viz Odraz č. 1/2009.
Vzhledem k omezené kapacitě míst je na oba pořady nutná
rezervace buď na tel. 233 310 978 nebo na e-mailové adrese
caffe3bar@seznam.cz. Mimo potěšení z obou pořadů si můžete
své chuťové smysly dobře naladit i vhodným občerstvením před
anebo po programech.
Veronika Čížková a Denisa Fabová za Caffé 3 bar
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CO SE DĚJE
V AREÁLU
TJ SOKOL (2.)
Navazuji na článek Renáty Kolářové
z ODRAZu č. 9/2008, týkající se
stavebních prací v našem areálu.
Od započetí výstavby víceúčelového
hřiště (první „kopnutí“ 19.8.2008),
kde proběhlo dle předem stanoveného
harmonogramu mnoho na sebe
navazujících operací:
skrývka zeminy, dorovnání terénu,
válcování, uložení drenážních svodů
do drenážní jímky, zasypání štěrkem,
uložení obrubníků po celém obvodu,
položení asfaltové drenážní vrstvy
o tloušťce 2x4 cm, betonový chodník, vrtání otvorů pro budoucí
sloupky, zabudování ocelových konstrukcí s koši pro 2 hřiště na
basketbal, nové oplocení vč. navýšení stávajícího o cca 3 m. Dále
následovala vlastní pokládka umělohmotného vodopropustného
povrchu o tloušťce 13 mm (dle předem dohodnutého barevného
řešení). V samém závěru (počasí nepřálo) došlo na konečné
nalajnování jednotlivých, barevně odlišných hřišť. Tím byla celá

Vánoční tenisový turnaj
Dne 21. prosince 2008 se konal 2. vánoční tenisový turnaj
čtyřher. V příjemném prostředí žalovské tenisové haly se
utkalo osm deblových dvojic. Vítězný pohár si odnesla dvojice
M. Uvarov a D. Slanec, kteří ve finále porazily dvojici V. Beran
a J. Cabalka. Třetí místo obsadila dvojice L. Staněk a J. Slanec
st. Všem účastníkům a sponzorům děkujeme.
M. Uvarov

výstavba ukončena (18.11.2008), aby dva dny na to bylo hřiště
pokryto první sněhovou pokrývkou.
Jsme právem hrdi na toto dílo, které vzniklo pouze díky dotaci,
poskytnuté Min. školství, mládeže a tělovýchovy. V současné
době dokončujeme vytvoření Provozního řádu vč. ceníku pro toto
hřiště, které plánujeme otevřít dle klimatických podmínek
začátkem jara 2009. Hřiště bude přístupné celoročně (s výjimkou
zimních měsíců) zejména oddílů TJ Sokol a ZŠ Roztoky
(v hodinách výuky) a dále jednotlivcům a skupinám z řad občanů
města na základě předchozích objednávek a dohody s TJ Sokol,
toto vše v souladu s platným rozvrhem plánovaných hodin.
Pro informaci ještě zopakuji sporty, které je možné provozovat na
ploše 45x28 m:
-

basketbal

-

volejbal, nohejbal, badminton… (2 hříště)

-

tenis

-

házená

-

malá kopaná, florbal apod.

toto vše v souladu s provozním řádem.
Těšíme se na váš zájem o sportování v našem areálu a na našich
sportovištích a o dalších akcích opět v příštím čísle ODRAZu.
Za TJ Sokol
J. Prokeš

29

OHLASY

Vážená redakce,
tak opět došlo ke změně jízdních řádů a opět se opakovaly
nedostatky s jejich otištěním v ODRAZU. Nevím, co stále brání
uvedení skutečných dob odjezdů z jedné koncové stanice autobusů
v našem městě. Cestující se odjezdů ze stanice Levý Hradec směr
Praha opět nedozví. Musí odečítat minuty od odjezdu ze stanice
Rozcestí Žalov a kombinovaně se zabývat ,,hvězdičkami“. To je
opravdu takový problém jednou už konečně uvést přehledný
a jednoduchý jízdní řád bez složitých kombinací?
U jízdního řádu vlaků ČD jsou nedostatky obdobné. Nejsou
uvedeny jejich odjezdy ze zastávky Roztoky Žalov směr Praha
i směr Kralupy n.V. I zde cestující musí složitě odečítat nebo
přičítat minuty od uvedených odjezdů z Roztok. Navíc u jízd. řádu
osob. vlaku z Prahy Mas.n. směr Kralupy n.V. jsou uvedeny
příjezdy vlaku do Roztok v 11.53, 12.53, 13.53,19.53 a 21.53 ze
záhadných důvodů ve sloupci odjezdů z Prahy Mas.n.. A údaje
11.04 -11.30, 12.04-12.20,13.04 -13.20,20.04 -20.20 a 22.0422.20 ve sloupci příjezdů do Roztok v oficiálním jízdním řádu ČD
vůbec neexistují.Navíc jsou údaje 21.53,22.04 a 22.20 nečitelné
s překlepy.U vlaku odjezd z Roztok v 17.40 s poznámkou č.51 není
jisté, zda staví i v zastávce Roztoky Žalov.V přehledu poznámek je
uvedeno i číslo 16,ačkoliv v celém jízdním řádu tato poznámka
uvedena není.
Přehled jízdních řádů pro Odraz zřejmě zpracovává stále stejný
člověk, který se nedovede oprostit od svých zavedených
stereotypů. Což je takový problém zadat tuto práci někomu jinému
s lepší invencí, který by ji zpracoval kvalitněji v dnešní moderní
technické době? Snad by bylo vůbec nejlepší uvést v některém
z příštích čísel Odrazu opravu těchto jízdních řádů i s uvedením
jména zpracovatele.
Věřím, že tento můj kritický názor opět nezveřejníte, jako se stalo
již několikrát při minulých změnách jízdních řádů.
Váš čtenář Robert Šámal

Za práva zvířat
Nedá mě to, abych nenapsala článek o lidech mezi námi.
Po probdělých nočních jsem se těšila na dva dny volna a ten
správný relax na procházce se svými psy. Bylo sychravé upršené
odpoledne 23.1. Ani psa by v tomhle počasí nevyhnal, ale pes
pohyb potřebuje a i za cenu velkého koupání od bláta a na ten
pohled na dovádějící a radostné miláčky přeci stojí,že? Tak jsme
vyrazili. Na polní cestě nebylo ani živáčka, kdo by taky chodil
ven,v tomhle počasí? Pustila jsem tedy holky z vodítka, aby se
proběhly. Za malou chvilku mojí dobrou náladu z nadcházejícího
volna a z pohledu na bezprostřední dovádění svých holek, překazil
postarší pán s vnoučkem na procházce. Objevil se nečekaně,
nestačila jsem přivolat pouze malé, tříměsíční štěně, které bylo
vychováno ve smečce dětí. Když uvidělo dítě, asi 5-ti leté, radostně
k němu běželo. Ale nedoběhlo. Děda nevybíravým způsobem do
něj začal kopat a to velmi intenzivně a krutě. Registrovala jsem tři
kopance do žeber, další jsem přestala vnímat a jala se fenku
zachraňovat.
Nerudný děda na mě začal pokřikovat cosi ze svého pestrého
slovníku, klouček začal plakat a já nebyla schopná slov. Po chvilce,
kdy už jsem malou držela v náručí a nehrozilo jí nebezpečí, jsem se
pána zeptala, jaký že to měl důvod, do toho štěněte kopat.
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Odpovědí mě byla opět kaskáda nevybíravých slov. Pak se mě
zeptal, jestli nemám kapesník. Naivně jsem myslela, že chce
vnukovi utřít uplakané oči, ale to už na mě začal znovu křičet, ať si
utřu nos, že jsem to nevím jaký smrkáč...
Otočila jsem se tedy a šla pryč, ovšem za stálého pokřikování
onoho pána.
Co ještě dodat?Teď asi rozdělím Roztoky na dva tábory,budou
reakce negativní i pozitivní... Ano, pes by měl být na vodítku, ale
kam člověk s nimi má jít a nechat je vyběhat? Všude jen cedule
a cedule. A lidi jen na ty cedule ukazují. Připadá mě to, jako když
to zvíře tady nemá žádné právo...
Také doufám, že to plačící dítě nebude mít odpor ke zvířatům,
který v něm pěstuje od útlého dětství děda, který si tímto vybíjí
jakýsi svůj problém a že se s tím klouček vypořádá dobře, snad
stejně tak, jako moje štěně, které teď leží vedle mě na gauči, kouká
na mě svýma chytrýma očima, a na svůj první negativní střet
s člověkem už snad zapomnělo. Ale to se uvidí později.
Měla bych asi podotknout, že mým plemenem jsou krátkosrsté
kolie, mj. používané v canisterapii, což je terapie zvířete ku
člověku, tudíž bezproblémové, nekonfliktní plemeno, které je
pevné v povaze a absolutně neagresivní. Tito psi mají pro toto
"povolání" speciální zkoušky a jsou jedni z mála plemen,které se
k tomuto účelu hodí. Pro mě jsou vším a jsem ráda, že RTG po těch
absurdních kopancích do štěněčích kostiček je bez traumatických
změn a snad i psychika bude v pořádku.
Své psy učím různým situacím, např. jezdit v dopravních
prostředcích, chodit po frekventovaných místech, hladit je smí
kdokoli si vzpomene, tak snad tato situace, pro mě nezvyklá
a velice nepříjemná, nezakotví v tom psím mozečku navždy.
Pánovi bych jen chtěla vzkázat, aby se aspoň v duchu omluvil jak
dítěti, tak psovi. Ani jeden z nich si tak traumatický zážitek
nezaslouží. A pokud bude se svým vnukem jednat stále stejně
a ukazovat mu, že do zvířete se smí kopat, tak z něj vychová
člověka bez citu a lásky.
Ano, občas se setkáváme s negativními lidmi, ale když si
uvědomím, kdo Ti lidé jsou, tak se mezi nimi pejskaři nevyskytují.
Pes - největší přítel člověka dodává člověku klid na duši a v dnešní
době i tak trochu síly do života, to mi věřte.
A já, která mám dostatek humoru, ho budu nyní hledat dost dlouho
a mám po zbytek týdne náladu pod psa.
Marta Bajerová
http://sweb.cz/zezamku/stanice

Zamyšlení nad historií na Levém
Hradci
Levý Hradec, sídlo prvních přemyslovských knížat, místo
založení nejstaršího kostela na českém území, kolébka našeho
křesťanství a mj. vůbec první vyhlášená Národní kulturní památka
v ČR, dnes nepatří k turisticky nejvíce vyhledávaným
a hojně navštěvovaným lokalitám. Nepočítáme-li návštěvníky
významných náboženských poutí, které se každoročně konají
v kostele sv. Klimenta a v přilehlých venkovních prostorách, pak
počet turistických návštěvníků ročně nepřekročí dva tisíce. Mezi
nimi však v roce 2008 nechyběla delegace řeckých mnichů vedená
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biskupem Klimentem a další významní zahraniční i čeští
návštěvníci, Levý Hradec v loňském roce taktéž přilákal
pozornost České televize, a tak mnozí další mohli alespoň
prostřednictvím televizní obrazovky nahlédnout na jedno
z nejstarších a nejpozoruhodnějších přemyslovských hradišť
v zemi i do kostela sv. Klimenta (první křesťanská stavba
v Čechách). Hradiště je spíše vyhledáváno lidmi, kteří již o něm
něco vědí, a proto zdejší prohlídky mívají originální atmosféru,
nezřídka vycházející ze zájmu návštěvníků.
Náhodní návštěvníci na hradiště při levém břehu řeky Vltavy
zabloudí jen zřídkakdy, neboť místo, kdysi opevněné na svou
dobu mohutnou hradbou, kde v 9. století vznikal český stát, dnes
k sobě neláká pozornost žádným z dálky viditelným
monumentem, ba ani na místě samém náhodný host často nic
netuší, i když se zatoulá do akropole, kde kdysi stával knížecí
palác (dodnes archeology neobjevený), kde se prohánělo
potomstvo prvního doloženého přemyslovského knížete
a prvního českého panovníka Bořivoje I. a jeho ženy, později
svatořečené, Ludmily, která však ještě zřejmě v rannějších letech
vlády svého může vyznávala spolu s ním Pantheon slovanských
bohů a bohyní. O něco později se na Hradci „zvaném Levý“ jistě
objevoval i vnuk prvního knížete svatý Václav, který se v mládí
učil latině a možná i řečtině na dalším a nedalekém hradišti
zvaném Budeč. Zapomenout bychom neměli ani na dalšího
světce, svatého Vojtěcha, i jeho kroky vedly na Levý Hradec, kde
byl 19. února 982 za účasti knížete Boleslava II. a magdeburského
biskupa Adalberta zvolen prvním biskupem české národnosti
a stal se tak druhým pražským biskupem v historii.
Tak či onak, jste-li milovníky historie anebo se jen náhodou někdy
ocitnete na severním okraji Roztok u Prahy, kde se Levý Hradec
nalézá, zjistíte, že procházka hradištěm po naučné stezce o osmi
zastaveních, či prohlídka kostela sv. Klimenta, jsou spíše
putováním v čase, při němž se stanete svědky zásadních zlomů
naší ranné kulturní i státní historie, stejně tak budete blízko
i důležitým zvratům v životech významných osobností naší
minulosti, jejichž životní osudy tak při prohlídkách znovu ožívají.
To už ale víte o levohradecké historii dost na to, abyste se na místo
samotné nejlépe za pěkného jarního nebo letního počasí v novém
roce vydali přesvědčit, že se jedná o unikátní a působivou
pamětihodnost.
František Měchura

Kdo byla paní Anastazie Bendová
Velice mne zaujal článek Zdeňka Jakubce v lednovém čísle Odrazu
o paní Anastazii Bendové, která žila v minulém století zde
v Roztokách v Tichém údolí.
Zpočátku jsem netušil, o koho se jedná. Teprve když jsem se dočetl,
že po smrti svého manžela se odstěhovala na Moravu do
Doubravníka u Tišnova, kde nám roztockým junákům v roce 1948
pomohla vybudovat skautský tábor jsem si uvědomil, že jsem právě
tam tu báječnou paní osobně poznal.
Po našem příjezdu vlakem do Doubravníka v létě 1948 nás provedla
krásnou krajinou a ukázala vhodné místo pro postavení stanů
a ostatního příslušenství. Bylo to kousek od obce na loučce
u lesa, kde protékal potůček směřující do řeky Svratky.
K vybudování spodních částí stanů (podsad) nám zajistila potřebné
množství prken a na dobu, než jsme to všechno postavili (asi 2 dny),
nám obstarala náhradní ubytování.
Během našeho pobytu v táboře jsme poznávali jeho okolí. Navštívili
jsme hrad Pernštejn, zajeli jsme vlakem přes Brno do Blanska
a odtud vyšli do moravského krasu na Macochu. Koupali jsme se
v řece Svratce. Často jsme provozovali večerní táborové ohně za
přítomnosti doubravnických občanů a mládeže, kterým se to líbilo.
Tím to však nekončilo. Paní Bendová přišla s nápadem, abychom
s její pomocí uspořádali takové skautské odpoledne v sále místní
sokolovny. Zde bychom mohli seznámit občany a mládež s naší
činností, předvést různá vystoupení, hry, písničky atd. ...
Protože jsem se zmínil, že hraji na housle, požádala mne, abych tam
něco zahrál s tím, že mi půjčí housle po jejím manželovi a že má
doma spoustu hudebních skladeb v notách.
Navštívil jsem tedy paní Bendovou v jejím bytě, vybral si nějakou tu
klasiku (dnes už nevím, co to přesně bylo) a tam jsem to
i nacvičoval. Protože paní Bendová znala i dívku hrající na klavír
(myslím, že to byla dcera lékárníka), pozvala jí na to představení
také, takže jsem poprvé vystoupil sám a podruhé s klavírním
doprovodem.
Bylo to příjemné odpoledne za účasti obyvatel obce, jehož program
naplnili kamarádi skauti svými dovednostmi a veselými výstupy.
Jako odměnu jsem dostal od paní Bendové několik výtisků
hudebních skladeb ze sbírky jejího manžela.
Dodnes na ten krásný pobyt (tenkrát již poslední) ve skautském
táboře v Doubravníku rád vzpomínám.
Současně si uvědomuji, že velkou zásluhu na tom měla právě paní
Bendová.
S autorem článku o paní Anastazii Bendové Zdeňkem Jakubcem
jsme byli dobří přátelé a dodnes mám v paměti, jak asi v šedesátých
létech minulého století přišel se zajímavým nápadem.

Vzpomínka na paní Stázku
Velmi mne potěšila vzpomínka pana Jakubce na paní Stázku
Bendovou a jejího manžela Františka. Byli to naši rodinní přátelé
a často jsme je navštěvovali. I já jsem měl možnost občas
poslouchat vysílání z Londýna.
Paní Stázka byla dost známá svými kousky proti okupantům.
Poslední její akce byla 5. Května ráno, když vyvrátila dřevěný
sloupek s německými směrovkami, naložila na vozíček
a vítězoslavně odvezla domů na topení – k velkému pobavení
přihlížejících. Přitom byla zvěčněna na amatérském filmu panem
Krejčím. Kopie tohoto filmu se zachovala dodnes.
Miroslav Košťál

V tehdejším podniku Penicilin docházelo při provozu k ohřevu
značného množství užitkové vody, kterou by bylo možno účelně
energeticky využít například k naplňování a provozu velkého
bazénu. Nápad spočíval v postavení krytého bazénu ve volném
prostoru před tehdejší budovou národního výboru (dnes městský
úřad). Architektonicky ho navrhl Zdeněk Jakubec a já jsem řešil
potrubní teplovodní propojení a tepelně technickou část.
K přijetí tohoto návrhu tenkrát bohužel nedošlo. Důvodem byly
zřejmě předpokládané velké pořizovací náklady a možná
i nesouhlas s využitím uvažovaného místa stavby.
Tolik ze svých vzpomínek na minulost.
Ing. Vladimír Billian
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Poděkování paní starostce a MÚ za blahopřání k životnímu jubileu,
výročí sňatku, atd.zaslali: Ing. Vladimír Billian, Helena Bláhová,
Hana Boháčová, Josef Bureš, Pavla Cechová, Olga Hosmanová,
Sláva Hrušková, Miluška Jelínková, Zdeněk a Květa Jiskrovi,
Marie Koťová, Pavel Křížek, Marcela Mikešová, Antonín Minařík,
Ivo Novák, Marie Schieslová, Bohuslav Sloup, Milena a Jiří
Švecovi, Blažena Strašková, Eva Suchá, Pavel Svoboda, Vlasta
Titěrová, Eva Votroubková

Angličtina pro malé i velké školáky, doučování /výuka.
Tel.: 604 914 799.
-------------Daruji funkční televizor Orava, úhlopříčka 63 cm.
Inf.: 737 169 031.
-------------Daruji za odvoz 2 hnědá křesla s bílým vzorem. V perfektním
stavu. Tel.: 777 979 098.
--------------

Poděkování
Chtěl bych tímto poděkovat Sokolu Roztoky za spolupráci
v uplynulém roce. Sokol nám vycházel vstříc se všemi našimi
požadavky, poskytuje nám bez náhrady tělocvičnu pro tréninky
žáků, vodu pro případné kropení hřiště apod. Doufáme, že
v podobném duchu bude probíhat vzájemná spolupráce i letošním
roce. Budeme se snažit vzájemně vycházet tak, aby to bylo ku
prospěchu obou stran.
Dále bych chtěl poděkovat pánům Václavovi a Bohdanovi
Kapitánovi za činnosti, spojené s přípravou hřiště na jednotlivé
zápasy, úklidem a údržbou kabin apod., což je jistě stálo nemalé
úsilí.

Dne 12.1.09 byl nalezen v areálu Sokola (na bruslení) dámský
náramek. Tel.: 602 968 411.
-------------Hledáme spolehlivou slečnu nebo paní na úklid rodinného
domku na Žalově, cca 3 hodiny týdně, cena domluvou.
Tel.: 608 202 133.
-------------Koupím byt, rod. dům a nebo staveb. pozemek v lokalitě
Roztoky, Žalov. Tel.: 603 108 227.
--------------

Současně také děkujeme panu JUDr. Turoňovi u příležitosti
odchodu z funkce předsedy SK Roztoky za dlouholetou obětavou
a jistě nelehkou práci při vedení fotbalového klubu.

Koupím domek v Roztokách, Žalově nebo okolí.
Tel.: 605 106 350.

Všem malým i velkým fotbalistům a všem příznivcům SK Roztoky
přeji šťastný a úspěšný rok 2009.

Koupím rodinný dům v Roztokách a okolí, tel.: 777 052 221.

Ing. Tomáš Novotný
Předseda SK Roztoky

--------------------------Líčení, poradenství a distribuce kosmetiky Oriflame. Kdykoli se
objednejte u kosmetického poradce Mirka na tel.: 604 156 408.
-------------Nabízím kvalifikovanou výuku angličtiny pro dospělé všech
úrovní v Roztokách a okolí; individuální domluva času, mám
dlouholetou praxi; tel. 604 104 526.
-------------Nutriční terapeutka (dietní sestra) a zdravotní sestra s praxí
v nutriční poradně nabízí poradenství pro diabetiky - edukace
inzulinových per, glukometrů, diety diabetikům. Dále diety
a propočty jídelních lístků nejen pro obézní, ale i pro pacienty
s poruchou příjmu potravy a dalších onemocnění.
Kontakt Mirka: 604 156 408.
-------------Od května 2009 hledáme starší paní na pomoc s péčí o pratetu
(98 let) a babičku (89 let), a to v ranních a podvečerních
hodinách. Podrobnosti o náplni péče a finanční odměně osobní
dohodou. Tel.: 220 911 794, 608 269 246 – Barbora Vlachová.
-------------Pokud uvažujete o profesionální dráze finančního konzultanta
u renomované, nezávislé a prosperující společnosti s desetiletou
historií na českém trhu, zabývající se finančním poradenstvím,
optimalizací rodinných financí, finančním plánováním,
optimalizací zaměstnaneckých výhod a financováním bydlení,
jste vítáni. Osobní nasazení, kvalitní a zajímavá práce =
adekvátní odměna a karierní postup. OSVČ u společnosti
Broker Consulting (http://www.bcas.cz/),
tel.: +420 723 178 650.
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Práce na PC - www.pracezdomu.com

Pronájem bytu 2+kk - 60 m2 v Roztokách u Prahy. Nájem
9.800,-- měsíčně + poplatky. Volné od 1. 4. 2009.
Tel.: 736 434 065.

-------------2

Prodám byt 2+1 (53m ) v OV, 3. patro panelového domu.
Cena 1,8 mil. Kč. K bytu je k dispozici garáž. Možno
i jednotlivě. Kontakt: 602 173 743.

Pronajmeme nový byt po rekonstrukci, 37 m2, Libčice/Vlt.
– Letky. Od března 09. Tel.: 607 802 121, 602 208 757.

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

Pronajmu garážové stání v domě na Tyršově náměstí
v Roztokách. Volné ihned. Tel.: 607 806 538.

2

Prodám byt 2+1 (58 m ) v os. vlastnictví, ve 2. patře po část.
rekonstrukci (plovoucí podlahy, dlažba). Byt se nachází
v Masarykově ulici v Roztokách. Tel.: 777 812 812.
-------------Prodám dvoje nové, chlapecké brusle zn. Bauer. Vel.: 2 x 26.
Tel.: 602 968 411.
-------------Prodám lůžkoviny (přikrývka-polštář) 10x, povlečení 21 ks, bílé
froté osušky 22 ks, ručníky 27 ks, koupel. předložky 23 ks
a prostěradla 23 ks za celk. cenu 7.000,- Kč. Dále dýhované
dveře-borovice se zárubněmi šíře 80 cm 4 ks a 60 cm 9 ks (levé
i pravé) á 500,- Kč, bílá umyvadla s baterií á 400,- Kč, plastová
okna 113x140 za 2.000,- Kč, 87x115 za 1.000,- Kč a 87x115
bez skla za 500,- Kč a různě sestavitelná křesla IKEA á 200,Kč. Volejte na tel.: 732 977 831.
-------------Prodám menší domek v dolní části Žalova s vlastním
pozemkem. Tel.: 739 932 330.
-------------Prodám pěkný byt 2+1 v Roztokách v osobním vlastnictví,
1. patro (ze 7), panel, balkón, sklep. Cena dohodou.
Tel.: 737 733 998.
-------------Prodám počítač a tiskárnu za symbolickou cenu 500,- Kč.
Zn.: V provozu. Tel.: 602 878 084.
-------------Prodám rodinný domek v Žalově po celkové rekonstrukci
s menším pozemkem. Ihned k nastěhování. Tel.: 732 793 828.
-------------Prodám rodinný dům v Roztokách na hezkém a klidném místě.
Tel.: 736 674 553.
-------------Prodám sportovní kočárek zn. Knorr, s velkou lehací plochou,
nafukovací kola, dobře odpružená konstrukce, výškově
nastavitelné madlo, celkově je velmi zachovalý. Cena vč. tašky,
pláštěnky a nánožníku: 2.900,- Kč. Dále různé miminkovské
a dětské hračky, oblečení a potřeby, levně.
Kontakt: 737 766 665.
-------------Prodám stavební parcelu ve Velkých Přílepech 2371m2, Sítě na
pozemku, Cena 3 550 000,- Kč, Tel.: 602 133 619.
-------------Prodám stavební pozemek v Roztokách 600 m2.
Tel.: 603 705 944.
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-------------Pronajmu ihned byt 3+1 v rodinném domku. Cena: 14.000,- Kč.
Tel.: 777 981 156.
-------------Pronajmu kompletně zařízený a vybavený byt (včetně
spotřebičů) 2+1 v rodinném domě po rekonstrukci, na rok a déle
pro 2 osoby – Čechy, bez dětí a zvířat. Parkování na zahradě –
otevřený přístřešek. Nájem 8 tis. + poplatky + kauce 2 měsíční.
Tel.: 737 169 031.
-------------Pronajmu vysoce kvalitní a výkonný vodní vysavač Rainbow.
Vysaje všechny nečistoty včetně roztočů, během luxování
pročistí vzduch. Několik druhů nástavců vhodných i na nábytek.
Rotační klepač na koberce i malý na čalounění. Velice vhodný
pro alergiky! Cena 200,- Kč /hod. Při dlouhodobém pronájmu
sleva. Volejte kdykoli: 737 278 199.
-------------Pronajmu zděnou garáž s el. připojením v lokalitě Roztoky, Nad
Čakovem. Volejte po 20. hod. na tel.: 737 207 748.
-------------Provádíme veškeré zednické práce – obklady, dlažby a omítky.
Tel.: 605 528 909.
-------------Příležitost pro lidi se zdravotním postižením. Agentura ProVás
přijme na zkrácený úvazek do kafírny v roztockém zámečku
laskavého člověka. Domluva na tel.: 224 819 359.
-------------Vyměním byt 3+1 (108 m2) 3. patro, zděný dům Praha 1,
Na Poříčí za byt 2+1 v Roztokách. Tel: 608 960 729.
-------------Vyměním udržovaný dům se zahradou v Roztokách 3+1/balkon,
2+1, podsklepený, garáž, za byt v Roztokách v novostavbě 3+1
nebo kk/B, L, T, výtah, OV. Doplatek. Tel.: 737 409 386.
-------------Za symbolickou cenu 399,- Kč prodám skříňovou stěnu, rozm.
šířka 2,25m, výška 1,75m, hloubka 52cm, materiál - ořechová
dýha. Kromě úložného prostoru na šaty obsahuje také
prosklenou vitrinu, bar a část s výklopnými dvířky na různé
písemnosti. Nábytek pochází z doby kolem roku 1930
a všechny skleněné části jsou zachovány. Kontakt: 737 766 665.
-------------Zednické práce – betony, štuky, omítky, vyzdívání, dlažba
a voda v umělé hmotě. Tel.: 728 175 336.

Takoví jsme byli...

1948

1948

V r. 1948 se Klementu Gottwaldovi podařil (v režii KGB) tah
v podstatě marketingový, který je dodnes historiky považován
za málem geniální. Podařilo se mu trpělivou prací přesvědčit
dělníky, že jim „reakcionáři“ chtějí vzít továrny, tudíž práci
a tajně je vyzbrojil. Demokratičtí ministři patrně předstírali, že
si toho nevšimli, podali nakonec demisi, urazili se a odjeli do
svých víkendových vil. Tak nechali presidenta Beneše zcela
osamělého a bezmocného a K. Gottwald se zcela demokraticky
a víceméně elegantně ujal vlády. Dodnes na nás hledí
z fotografií urputné, přesvědčené a odhodlané tváře
oklamaných….
Postupem let se z milicí zcela vytratil revoluční duch a tedy
i obsah, členství v milicích už nebylo jen dobrovolné, kdo
zastával v továrnách a podnicích v tehdejší hierarchii nějakou
funkci, vyfasoval zároveň uniformu. V sedmdesátých letech
už skoro nikdo hrdě nekráčel v uniformě po nádvoří
podniku….
Po roce 1970 se už milice pomalu měnily ve standardní
společenskou organizaci, která s oblibou pořádala všelijaké
akce pro děti. Vždyť, který kluk by si rád nezastřílel….

Okresní přehlídka LM v Roztokách 1978

Nejde o to na kohokoliv ukazovat prstem. Prostě to tak bylo,
a je jedno, zda je na fotce Petr, nebo Pavel…Jde o to, abychom
věděli, že už nikdy takovou manipulaci s lidským osudem
nesmíme připustit….
L.K.

Okresní přehlídka LM v Roztokách 1978
1978

1983
foto: z archivu O. Chrže

Dětský den s LM 1989

