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V únoru sníh a led…
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Tak nám ten rok pěkně začíná. Na počátku ledna jsem si na tomto
místě přál, aby nás zima prudce neopustila, vědom si nejen
nebezpečí povodní, ale i pořekadla našich předků:

ÚVODEM..................................................................................... 3
V únoru sníh a led…
(L. Kantor)
Co přináší ODRAZ č.2?
(L. Kantor)
__________________________________________________

„Je-li teplo v lednu, sahá bída ke dnu“, zvláště když ho slibně
doplnili dalším:
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Otevření kontejnerové MŠ v Palackého ul.
(St. Marušák)
___________________________________________________

„Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů v srpnu“.
Zatímco my se šťastně brodíme sněhem a padáme na zmrazcích,
politici si stejně úspěšně vedou ve vyhřáté Sněmovně, aniž by
k nám vyslali jakýkoli signál, že jejich potácení má nějaký smysl…
A tak se raději vraťme k počasí. Naši předci říkali:
„V únoru sníh a led-v létě nanesou včely med“. Už se těším, neboť
to se od politiků opravdu čekat nedá…
Ladislav Kantor

Co přináší Odraz č. 2?
Především rozmanitou a obsáhlou diskuzi: ať nad schváleným
rozpočtem, veřejnými projednáváními Regulačních plánů,
sněhovou kalamitou, či jinými ožehavými tématy města…Počet
příspěvků nás překvapí jen tehdy, neuvědomíme-li si, že se blíží
nejen celostátní, ale i komunální volby…. Sympatickým zjištěním
je ale každopádně skutečnost, že se diskuze účastní (vedle již
osvědčených) i zcela noví autoři…
Fotoreportáží vás poprvé seznámíme s otevřením kontejnerové
MŠ v Palackého ulici, ke kterému došlo až po uzávěrce tohoto
čísla…
V obvyklé kulturní nabídce si povšimněte zvláště Maškarního
plesu, což je v Roztokách už málem „vyhynulý druh“ kdysi tak
oblíbené zábavy…
Zkrátka: doufám, že si máte z čeho vybrat…Tak hezké počtení,
příště už vplujeme do jara…
Ladislav Kantor

Odraz č. 2/2010
vychází dne 12. 2. 2010, uzávěrka tohoto čísla
28. 1. 2010, uzávěrka příštího čísla 25. 2. 2010
vydává: Městský úřad Roztoky, IČO 241610, adresa
redakce: Odraz, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky,
e-mail: mu@roztoky.cz
Periodikum je v evidenci MK ČR pod č. MKČR E 13632
Redaktor: Ladislav Kantor, Redakční rada: J. Drda (předseda), I. Kubečková (místopředseda), M. Jungwirthová,
R. Šefr, L. Kantor, V. Calta, zlom a sazba: Jan Vítek,
tisk: Tiskárna KOČKA, Slaný, náklad 3800 ks
Soukromá inzerce zdarma. Firemní inzerce: celostrana
uvnitř čísla 3300 Kč, polovina 1800 Kč, čtvrtka strany
1000 Kč, celostrana uvnitř obálky 3800 Kč, polovina
2000 Kč, čtvrtina 1200 Kč.
Fotografie na titulní straně: Bruslení v Roztokách
foto: Stan. Marušák
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Jednání ZM dne 13.1.2010

Po sdělení výše finanční sankce (cca 5 mil.Kč) se ochota
zastupitelů schválit původně neschválená rozpočtová opatření
výrazně zvýšila.

První jednání ZM v tomto roce proběhlo za účasti 16 zastupitelů
(omluveni: p .Jungwirthová, Moravcová, Štochel, Štifter, Novotný) a za 3,5 hodiny se podařilo schválit následující:

Bohužel musím konstatovat, že „natvrdlost a sveřepost“
některých zastupitelů města sebou nese nebezpečí značné zátěže
daňových poplatníků, přispívajících do rozpočtu města.

Informace z jednání ZM v lednu

Konečné usnesení ZM zní:
Čerpání územního rozpočtu města Roztoky k 31.12.2009;
rozpočtová opatření
Schválení rozpočtových opatření, aby mohl být účetně uzavřen
rozpočet města za rok 2009, bylo hlavním důvodem jednání tohoto
ZM.
Děje se tak každý rok z toho důvodu, aby bylo možné do 15.1.
(vždy následujícího roku) předchozí rozpočet města upravit tak,
abychom v následujícím roce byli schopni předchozí rozpočet
obhájit v rámci finanční kontroly krajského úřadu.
Jinými slovy jde o to, aby schválené příjmy a výdaje rozpočtu
města za rok 2009 „seděly“ se skutečnými příjmy a výdaji
města za rok 2009 a to „na korunu přesně“.
Na začátku roku 2009 jsme schválili předpokládaný příjem
rozpočtu města ve výši X, skutečnost je Y (naštěstí pro náš rozpočet
je Y vyšší než X). Je třeba usnesením ZM uvést v soulad výši
příjmů předpokládaných a skutečných. Tedy přijmout takové
rozpočtové opatření, kde předpokládaný příjem rozpočtu ve výši X
je odsouhlasen ZM ve skutečné výši Y.
Stejně tak je tomu s výdaji. Každý výdaj nad rámec schváleného
rozpočtu je třeba zdůvodnit a ZM svým usnesením jej jako
rozpočtové opatření schválí. Toto se děje samozřejmě v průběhu
celého roku, ale finále schvalování rozpočtových opatření tak, aby
rozpočet „seděl“ na korunu, je třeba schválit na lednovém zasedání
ZM.
ZM předložená rozpočtová opatření uváděla v soulad schválený
rozpočet a skutečné čerpání rozpočtu za rok 2009.
Výdajové položky rozpočtu nebyly přečerpány ani ve výdajových
paragrafech, ani ve sledovaných položkách. Finanční výbor ZM
byl podrobně na svém jednání s úpravami rozpočtu obeznámen
a doporučil ZM rozpočtová opatření schválit.
Zastupitelé města s vervou neznalosti možných následků sobě
vlastní se pustili do cupování rozpočtových opatření opravdu
s velkým nasazením.
Ti rozumnější zastupitelé, kteří jsou ochotní přiznat, že dané
problematice do detailů nerozumí, akceptovali doporučení
Finančního výboru ZM, rozpočtová opatření schválit.

ZM bere na vědomí příjmovou a výdajovou stránku územního
rozpočtu města Roztoky, rekapitulaci příjmů, výdajů, financování
a jejich konsolidaci včetně financování (třída 8), a to ke dni
31.12.2009.
ZM konstatuje, že výdajová stránka rozpočtu města nebyla
překročena.
ZM schvaluje předložený návrh rozpočtových opatření za
prosinec 2009.
ZM žádá předložit na příští zasedání písemné zdůvodnění
významných rozpočtových změn za prosinec 2009 od správců
kapitol.
Významná rozpočtová změna je částka nad 100 tis. Kč.

Přijetí finančního daru od Letiště Praha, a.s. z programu
Dobré sousedství
Správní rada LP rozhodla v prosinci o udělení dotací v rámci
programu Dobré sousedství pro městem Roztoky předložené
projekty v celkové výši přes 600 tisíc korun. Dotace na projekty
předložené sdružením Rožálek, Roztoč a ZŠ Roztoky byly
akceptovány v plné výši.
Žádost města o financování sportoviště pro děti a dospělé v ulici
Obránců míru LP podpořilo pouze částečnou dotací a tak ZM
přijalo následující usnesení:
ZM přijímá finanční příspěvek ve výši 300.000 Kč od Letiště
Praha, a.s., formou darovací smlouvy, z programu na veřejně
prospěšné účely „Dobré sousedství“ na podporu projektu
"Úprava stávajícího neudržovaného plácku na sportoviště pro
větší děti a dospělé" u křižovatky ulic Obránců míru a Masarykova
(parc. č. 810).
ZM schvaluje navýšení § 3421 rozpočtu města Roztoky na rok
2010 o 540.000 Kč vč. DPH na dofinancování projektu "Úprava
stávajícího neudržovaného plácku na sportoviště pro větší děti
a dospělé" na pozemku u křižovatky ulic Obránců míru
a Masarykova (parc. č. 810) (rozpočtové opatření č. 1/2010).

Ti ostatní, povzbuzeni nesouhlasem bývalého předsedy
Finančního výboru ZM a nyní členem tohoto výboru panem
Matasem, začali zpochybňovat prakticky všechno.

Přijetí dotace od SFŽP na projekt "Pořízení nádob na
bioodpad a kompostérů pro zdokonalení třídění BRKO ve
městě Roztoky"

Jaksi jim uniklo, že zastupitelům přísluší zpochybnit pouze
celkové čerpání výdajových paragrafů, nikoli jeho položek.

ZM revokovalo svoje usnesení UZM 110-5/09 ze dne 29.4.2009
a UZM 141-6/09 ze dne 27.5.2009 takto.

Tak se stalo, že závěrečná rozpočtová opatření uvádějící
v soulad návrh rozpočtu města za rok 2009 s jeho skutečným
čerpáním, nebyla schválena!

ZM přijímá částku 40.700 Kč jako dotaci ze SFŽP na projekt
"Pořízení nádob na bioodpad a kompostérů pro zdokonalení
třídění BRKO ve městě Roztoky".

Následky takto neuváženého hlasování ZM „trestá“ finanční
kontrola kraje značnou pokutou za rozpočtovou nekázeň!

ZM přijímá dotaci ze státního rozpočtu na projekt "Pořízení nádob
na bioodpad a kompostérů pro zdokonalení třídění BRKO ve
městě Roztoky", která bude poskytnuta na základě Rozhodnutí
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MŽP o poskytnutí dotace ev. č. ISPROFIN 1152420368 a bude
činit max. 691.920,40 Kč.
ZM schvaluje spoluúčast města na financování projektu "Pořízení
nádob na bioodpad a kompostérů pro zdokonalení třídění BRKO
ve městě Roztoky" ve výši 81.403,80 Kč.
Celá anabáze získání dotací pro tento účel již proběhla v roce 2009
a město ze svého rozpočtu nezbytné náklady uhradilo. Tímto
rozhodnutím by městu měly být náklady kompenzovány ve
skutečné výši.

Jednání mimořádného ZM dne 27.1.2010
Schvalování Regulačního plánu Panenská II
Druhé, mimořádné jednání ZM v tomto roce proběhlo za účasti 14
zastupitelů (omluveni p. Roškotová, Moravcová, Jungwirthová,
Kantor, Novotný, Staněk, neomluven p.Urx).
Bez pěti minut jsme jednali oněch 5 přípustných hodin (limitem
pro přijímání usnesení ZM je 23.00 hodina).
ZM vzalo na vědomí Zprávu o pořízení a projednání RP Panenská
II.
ZM projednalo a rozhodlo o námitkách účastníků řízení
k předloženému Návrhu RP Panenská II.
Připomínky veřejnosti, schválení návrhu Plánovací smlouvy, ani
další náležitosti Protokolu o vydání RP Panenská II, nestihlo ZM
projednat.
Veřejná prezentace RP Panenská II proběhla dne 9.9.2009.
Veřejné projednání RP Panenská II proběhlo dne 13.10.2009.
O všech těchto termínech byli zastupitelé města i veřejnost
informováni.
Výše uvedená data uvádím jen pro to, aby bylo zřejmé, že
zastupitelé města měli několik možností se s problematikou
projednání a schvalování RP Panenská II důkladně seznámit.

Z deníku Městské policie
Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie
Roztoky, a to za období od 30.12.09 až 27.1.10 :
- dne 30.12.09 oznámen pokus o sebevraždu v bytě domu v ulici
Tiché údolí – výjezd na místo, na místě jíž rychlá lékařská
pomoc, provedeným šetřením bylo zjištěno, že poškozený si
podřezal nožem zápěstí levé horní končetiny, po ošetření
lékaře byl převezen do nemocničního zařízení
- dne 31.12.09 oznámeno vloupání do objektu restaurace
Sokolovna na Tyršově náměstí, zajištění místa, na místě
předáno PČR k realizaci jako podezření z tr. činu krádeže
vloupáním,
- dne 1.1.10 oznámena rozbitá skleněná výplň vchodových
dveří v ulici Masarykova – výjezd na místo, zadokumentováno a šetřeno jako přestupek proti majetku dle § 50 z.
č. 200/90 Sb.
- téhož dne v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu
v ulici Masarykova - výjezd na místo, šetřeno a kvalifikováno
jako podezření z přestupku dle § 47 z.č. 200/90 Sb.
- dne 2.1.10 oznámeno poškození fasády domu sprejem v ul.
Masarykova - výjezd na místo, na místě předáno PČR k jejich
realizaci jako podezření tr. činu
- dne 6.1.10 oznámena agresivní podnapilá osoba na správním
odboru MÚ – výjezd na místo, na místě podezřelá osoba
předána PČR k realizaci
- dne 7.1.10 v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti
kontrolována ulici Nádražní osádka automobilu BMW a při
kontrole zjištěno, že řidič vozidla před jízdou požil alkohol, na
místě předáno PČR k realizaci

Nestalo se tak.
Někteří zastupitelé ve snaze konvenovat přítomné veřejnosti
oslňovali svojí nepřipraveností a neznalostí problematiky.
Překvapením pro zastupitele bylo, že navržená MŠ pro75 dětí
v lokalitě Panenská II nemusí být veřejná.
MŠ jako veřejný zájem tedy veřejná MŠ byla podle územního
plánu umístěna na konci dnešní Šebkovy ulice (modře označený
pozemek blízko tenisových kurtů). Stojí tam MŠ?
Tím, že bylo minulým vedením radnice požehnáno a stavebním
úřadem vydáno územní rozhodnutí na již existující zástavbu
Panenské II bez umístění oné MŠ, město promarnilo svojí šanci si
veřejný zájem vynutit na základě schváleného územního plánu.
Jestliže je tedy v rámci RP Panenská II mateřská školka navržena
na jiném pozemku, kompenzujeme tím to, že MŠ na určeném
pozemku nestojí a ani stát nebude, tím ale padá veřejný zájem jako
technický termín v rámci územně plánovací dokumentace.
V zastupitelstvu města dosud sedí dost dlouholetých zastupitelů,
dřívějších i současných radních a členů komise výstavby, pro které
zapomnětlivost není omluvou.
O.Vavřínová
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- dne 8.1.10 oznámeno vloupání do restaurace Sokolovna na
Tyršově náměstí– výjezd na místo, předáno PČR k jejich
realizaci jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním
- téhož dne oznámena dopravní nehoda na Tyršově nám. –
výjezd na místo, nehoda bez zranění, účastníci se domluvili na
zavinění a na způsobu náhrady škody
- téhož dne provedeným šetřením zjištěni pachatelé přestupku
proti veřejnému pořádku dle § 47 odst. 1 písm. d) z.č. 200/90
Sb., kterého se dopustili v noci z 25. na 26.12.09 u objektu
Žabka v Havlíčkově ulici – vyřešeno v blokovém řízení
- dne 9.1.10 oznámena posprejovaná fasáda domu v Lidické
ulici – výjezd na místo, na místě předáno PČR jako podezření z
tr. činu k jejich realizaci
- dne 11.1.10 ve večerních oznámen muž ležící, nejevící
známky života na pozemku domu v ulici Jungmannova –
výjezd na místo, vyrozuměna rychlá lékařská pomoc, do jejího
příjezdu prováděno oživování, srdeční masáž bohužel muži
již nebylo možno pomoci, lékař který se dostavil na místo
konstatoval smrt bez cizího zavinění, na místě si věc převzala
PČR
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- dne 14.1.10 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního
klidu v bytě v ulici Najdrova – výjezd na místo, zjištěn
přestupce, na místě zjednána náprava, vyřešeno domluvou,
- dne 15.1.10 oznámeno narušení občanského soužití v ulici
Jeronýmova – šetřeno jako Pk dle § 49/1 a) z.č. 200/90 Sb.
- dne 16.1.10 oznámena krádež jízdního kola z garáže
v Palackého ulici - výjezd na místo, předáno PČR k realizaci
jako podezření z tr. činu krádeže,
- dne 17.1.10 oznámeno vloupání do zaparkovaného vozidla
zn. VW Golf v ulici Jeronýmova – výjezd na místo, na místě
předáno PČR
- dne 19.1.10 oznámen volně pobíhající pes v ulici Zaorálkova
– výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn bez
závad do kotce OŽP
- téhož dne oznámeno vloupání do objektu do Bizzare clubu –
výjezd na místo, na místě předáno PČR k jejich realizaci,
- dne 20.1.10
oznámeno, že na autobusové zastávce
na Tyršově náměstí dochází k napadání posádky sanitního
vozu rychlé lékařské pomoci – výjezd na místo, agresivní
pacient naložen do sanitního vozu, vzhledem k bezpečnosti
posádky provedena asistence při převozu do nemocničního
zařízení
- dne 26.1.10 oznámen požár objektu bývalého hotelu
Maxmiliánka v Tichém údolí – výjezd na místo, na místě též
hasiči, požár uhašen, na místě PČR, která si věc na místě
převzala k další realizaci
- dne 27.1.10 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen telefon
iPhone Apple, provedeno šetření k majiteli, tomuto ještě toho
dne předán, tímto bychom chtěli za majitele tohoto iPhonu
poctivému anonymnímu nálezci poděkovat

Městská knihovna informuje
nabízíme vám výběr nových knih, zakoupených do městské
knihovny v lednu 2010
Beletrie
Vaculík L.

Dřevěná mysl /fejetony a úvahy o naší
současnosti/

Tučková K.

Vyhnání Gerty Snirch /téma odsunu Němců
na osudech jedné mladé ženy/

Amory C.

O kocourovi, který přišel na Vánoce
/autobiografický příběh, který se stal
bestsellerem potěší milovníky zvířecích
společníků/

Watt P.

Kamenná pěst /dobrodružný román se
odehrává v 1.pol. 20. století v Africe/

Detektivky-krimi
Carell J.L.

Vraždy podle Shakespeara

Baldacci D.

Chytrému napověz

Rottová I.

Vzkaz na starém záznamníku

Tremayne P.

Modlitba za ztracence

Harris R.

Duch

Cestopisy
Komárek S.

Zápisky z Okcidentu/ postřehy z cest
po Evropě a Severní a Jižní Americe/

Šmíd Z.

Starci na Aljašce aneb proč bychom
se nezmrazili /putování romantickým
zlatokopů a lovců kožešin/

Naučná – odborná literatura- fakta
Sommer P.

Přemyslovci /rozsáhlá, reprezentativní
publikace o panovnickém rodu Přemyslovců
je doplněna bohatým doprovodným
materiálem/

Markovič J.

Lovec přízraků/kniha vzpomínek špičkového
kriminalisty s popisem dvanácti případů,
které řešil/

Gribbin J.

Životopis vesmíru

Domanjová I.

Krajkování o životě /autorka, krajkářka
specializující se na paličkovanou krajku
vypráví o svém životě a práci/

Sharamon S.

Základní kniha o drahokamech a hvězdách
/esoterika, léčebné účinky /

- téhož dne oznámeno vloupání do objektu restaurace U hřiště
v Žalově- výjezd na místo, na místě předáno PČR k jejich
realizaci jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním,
- téhož dne v nočních hodinách oznámeno napadení mezi
druhem a družkou na ubytovně v ulici Přílepská, ke zranění
nedošlo – věc kvalifikována jako návrhový přestupek proti
občanskému soužití, věc si na místě převzala PČR
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na
webových stránkách MP Roztoky a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše
uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou
nebo telefonicky na zdejší služebnu služby kriminální policie
(tel. 233910861), nebo Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel.
23393 0789), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 22091 0468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz. Děkujeme předem za
spolupráci.

Pro děti
Eichlerová I.

Já mám v krabici cukr a krupici /říkanky
k procvičování výslovnosti R a Ř/

Ganeri A.

Děsivý zeměpis-otřesná zemětřesení
/populární formou vše o vzniku a příčinách
zemětřesení/

Kuhn K.

Pohádkový zločin /dívčí román s detektivní
zápletkou/

(redakčně kráceno)
Vevera Petr
vedoucí. str. MP Roztoky
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Nicholl M.

Tajemství modrých třešní /fantasy příběh
o dětech, které mají nelehký úkol- zachránit
lidstvo před nebezpečím záhuby/

Děkujeme paní Kateřině Kabešové, která ilustrovala dětskou
knihu „Tajemství modrých třešní“ a paní Ivaně Domanjové,
autorce knihy „Krajkování o životě“ které nám své knihy věnovaly
do fondu městské knihovny.
O všech knihách získáte bližší informace na web. stránkách
knihovny v on-line katalogu, nebo přímo v městské knihovně
A. Urxová

Harmonogram mobilních sběrů
komunálních odpadů v roce 2010
Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve
dnech 17.4. a 16.10.2010.

Provozní doba sběrného dvora:
Od 1.11. do 31.3.
Pondělí: 900 – 1100 hod. a 1300 – 1600 hod.
Úterý: 1000 – 1100 hod. a 1400 – 1500 hod.
Středa:
900 – 1100 hod. a 1300 – 1600 hod.
Čtvrtek: 1000 – 1100 hod. a 1400 – 1500 hod.
Pátek:
1000 – 1100 hod. a 1400 – 1500 hod.
Sobota: 800 – 1300 hod. (každá třetí sobota v měsíci)
Neděle: zavřeno
Od 1.4. do 31.10.
Pondělí: 900 – 1100 hod.
Úterý: 1000 – 1100 hod.
Středa:
900 – 1100 hod.
Čtvrtek: 1000 – 1100 hod.
Pátek:
1000 – 1100 hod.
Sobota: 800 – 1300 hod.
Neděle: zavřeno

a
a
a
a
a

1300 – 1700 hod.
1400 – 1500 hod.
1300 – 1800 hod.
1400 – 1500 hod.
1400 – 1500 hod.

Sběrný dvůr není otevřen ve dnech státních svátků

Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve dnech 13.3.,
27.3., 10.4., 24.4., 15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 10.7., 24.7., 7.8., 28.8.,
11.9., 25.9., 9.10., 23.10., 6.11. a 20.11.2010.
Svoz železného šrotu proběhne v termínech:
Sběrná oblast č. 1: 12.4. a 13.9.2010
Sběrná oblast č. 2: 19.4. a 20.9.2010

ŽP

Daňové tiskopisy již nebudou v budově
MÚ Roztoky k dispozici

Ke shromažďování kovu (železného šrotu) využít chodník před
nemovitostí, ze které kov pochází, a to nejdéle 2 dny před
vyhlášeným sběrným dnem.

V roce 2009 nastaly personální změny ve finančním odboru
(z 5 lidí zůstali 2 lidé, není zde nikdo, kdo by se zabýval kontrolou
nových daňových tiskopisů a objednával nové). Dále je
problematická doprava daňových tiskopisů z finančního úřadu
Praha západ, Na Pankráci 95, 140 21 Praha 4.

Do sběrné oblasti č. 1 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast
od Hálkovy ulice východně, tj. převážná část katastrálního území
Roztoky.

Daňové tiskopisy se dají stáhnout z internetové adresy České
daňové správy: http://cds.mfcr.cz

Do sběrné oblasti č. 2 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast
od Hálkovy ulice západně, tj. celé katastrální území Žalov
a nejzápadnější část k.ú. Roztoky.
Stanovené zastávky pro mobilní sběry komunálních odpadů
s časy
Zastávka

Čas

1) U trafiky "Žalov"
8.00 - 8.35 hod.
2) Ul. U Školky - rozcestí na Žalov
8.40 - 9.00 hod.
3) Na Hurťáku (u trafostanice)
9.05 - 9.40 hod.
4) U Rybníčku - ul. Smetanova
9.45 - 10.20 hod.
5) Před samoobsluhou "Sádlo"
10.25 - 11.00 hod.
6) Ul. Nad Vinicemi
11.05 - 11.40 hod.
7) Před sokolovnou
11.45 - 12.20 hod.
8) U samoobsluhy "Blažek"
12.25 - 13.00 hod.
9) Ul. Obránců míru - u paneláků
13.05 - 13.40 hod.
10) Ul. Třebízského - u garáží
13.45 - 14.20 hod.
11) Nad Čakovem - u ZUŠ
14.25 - 15.00 hod.
12) Na parkovišti před VÚAB
15.05 - 15.15 hod.
13) U parkoviště „Koruna“
15.20 - 15.35 hod.
14) Tyršovo nám. při ulici Nerudova neobsluhuje se
15) Bytové domy Solníky I
15.40 – 15.55 hod.
16) Na Panenské I – u vjezdu do areálu16.00 – 16.15 hod.
17) Na Panenské II
16.20 – 16.35 hod.
(po kolaudaci komunikací)
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Děkujeme za pochopení.

MÚ

Středočeský kraj a jízdní řády
Krajský úřad Středočeského kraje, Odbor dopravy, na základě
závazných termínů ke zpracování jízdních řádů ČD na období
2010/2011 Vás tímto vyzývá k zaslání požadavků a připomínek
škol, organizací, firem a občanů ke stávajícím jízdním řádům ČD,
které evidujete ve svém regionu. Jedná se o JŘ vlaků těchto tratí:
091,120,122,124,126,161,162,171,173,174 a 210.
V důsledku nedostatku finančních prostředků však upozorňujeme,
že nelze požadovat nárůst km, naopak očekáváme i případné
návrhy na výměnu bus za vlak.
Požadavky a připomínky prosím, zašlete nejpozději do 20. února
2010.
Návrhy, které Středočeský kraj obdrží, budou se zástupci ČD
projednány v rámci připomínkových řízení. V případě
nejednotných požadavků bude svoláno jednání se všemi dotčenými
obcemi a městy, které se uskuteční v průběhu měsíce června 2010.
Dle harmonogramu budou veškeré přípravné práce na JŘ ukončeny
v termínu do 14.8.2010.
Hana Vlašánková, referent osobní dopravy
Odbor dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
tel.: 257280709 fax: 257280150
e-mail: vlasankova@kr-s.cz, www.kr-stredocesky.cz

INFORMACE Z RADNICE
- 15:00 dokumentární odpoledne: SISSI II.–
mladá císařovna– film rekonstruuje život
známé šlechtičny (nejde o dokument
v pravém slova smyslu, spíš směs hraného
dokumentu a historického filmu) – v hlavní
roli Romy Schneider

DENNÍ STACIONÁŘ pro seniory
HORIZONT
Penzion pro seniory Horizont nabízí využívání denního
stacionáře. Ten je určen i pro seniory z Roztok, kteří nechtějí nebo
nemohou zůstávat celý den sami doma. Může to být z důvodů
špatné pohyblivosti, obavy z pádu, objevujících se poruch paměti
či ztráty orientace, počínající demence nebo „jen“ proto, že člověk
nechce být celý den sám doma. Potřebuje lidskou společnost, ale
zároveň už není tak čiperný, aby za společností mohl vycházet
sám. Jeho blízcí na něj nemají tolik času, kolik by si přál, i kolik by
oni sami chtěli.
Pro seniory, kteří mají o stacionář zájem, vytvářejí pracovníci DS
aktivizační programy. V rámci každého týdne můžeme klientům
nabídnout vícero činností, především s ohledem na jejich přání,
potřeby a možnosti. Těmito činnostmi jsou, kromě společenského
kontaktu, popovídání či besed, např. soutěže, kvízy, procvičování
paměti, společné čtení, krátká cvičení pro prsty, oči, celé tělo,
výtvarné činnosti, společné pečení atp. Pod vedením odborníků
(externích pracovníků) nabízíme arteterapii, muzikoterapii
a fyzioterapii.
Dále nabízíme pomoc (či doprovázení) při sebeobsluze, hygieně,
přípravě a podání stravy apod. Naší snahou je především podpora
soběstačnosti klienta do té míry, která je nejvíce možná. Vše se
odvíjí především od komunikace s konkrétním potenciálním
klientem, od jeho potřeb a přání, a závisí tak na dohodě.
Stacionář je možné navštěvovat každý všední den od 7 – 16.30
hod. Nebo třeba jen 1 – 2x týdně. Záleží na Vašich možnostech a
chuti.

Pátek 19.2.

- 8:00 pedikúra
- 15:00 videokavárna: Quo Vadis – 1. část
polského velkofilmu podle románu H.
Sienkiewicze (2001)

Sobota 20.2. - 9:30 BOHOSLUŽBA CČSH - slouží Jarmila
Kučerová
Pondělí 22.2. - 14:00 arteterapie – výtvarná dílna s Hankou
Jamriškovou
- 16:30 - masáže
Úterý 23.2.

- 10:00 muzikoterapie se Zlatou Fořtovou
- 15:00 biblická hodina

Středa 24.2. - 8:00 rehabilitace s Editou Lachmanovou
Čtvrtek 25.2. - 8:00 pedikúra
- 15:00 dokumentární odpoledne: Světová
náboženství očima prof. H. Künga –
Hinduismus
Pátek 26.2.

- 8:00 pedikúra
- 15:00 videokavárna: Quo Vadis – 2. část
polského velkofilmu podle románu H.
Sienkiewicze (2001)

Pokud máte pocit, že by Vám (případně Vašim blízkým) mohlo být
ku prospěchu tímto způsobem si obohatit život, zavolejte na
telefonní čísla 608-237 198, 233 101 421 nebo 220 921 242.
Můžete se do stacionáře po domluvě přijet podívat a posoudit, zde
se v něm budete cítit dobře a chtít ho navštěvovat pravidelně.
Na ukázku připojujeme program Horizontu na únor. Program
mívá každý měsíc přibližně stejnou strukturu.

HORIZONT
středisko DM CČSH
Na Vrchmezí 8/231, Praha 6 – Suchdol
tel.: 220 921 242, 233 101 421
www.domovhorizont.cz, email: info@domovhorizont.cz
Pondělí 15.2. - 14:00 arteterapie – výtvarná dílna s Hankou
Jamriškovou

M. Veselý+ OSV MÚ Roztoky

MUDr. Miroslava Kuglerová

Ordinace praktického lékaře pro děti
a dorost
K Sídlišti 744, Libčice nad Vltavou, 252 66
Tel. 233313044, 775728800
www.terapiedeti.cz

Ordinační hodiny

- 16:30 masáže
Úterý 16.2.

- 15:00 biblická hodina

Středa 17.2. - 15:00 přednáška: ROK DOBROVOLNICÍ
v INDII – Eva Hernová bude povídat
komu, proč a jak pomáhala tisíce kilometrů
od domova
Čtvrtek 18.2. - 8:00 pedikúra
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další kontejnerová MŠ (25 dětí) mohla být realizována do září
tohoto roku.

Kontejnerová MŠ v Palackého ulici
Ještě v prosinci minulého roku proběhl transport 14 modulů
(buněk), ze kterých byla během 5 dnů sestavena na základové
desce po zbourané ubytovně v Palackého ulici kontejnerová
mateřská školka pro 25 dětí, která byla organizačně přičleněna ke
stávající MŠ Spěšného.
Kolaudace proběhla 15.ledna. Vady a nedodělky byly odstraněny
či napraveny v následujícím týdnu a Souhlas s užíváním stavby
byl stavebním úřadem vydán 26.1., samozřejmě až předložení
souhlasných stanovisek Krajské hygienické stanice a Hasičského
záchranného sboru. Následujícího dne jsme podali na odbor
školství KÚ žádost o navýšení kapacity MŠ Spěšného. Teprve
datum jejich rozhodnutí o navýšení kapacity MŠ Spěšného může
být datem rozhodnutí paní ředitelky MŠ o přijetí dalších 25 dětí do
této mateřské školky.
Provoz kontejnerové MŠ bude tedy zahájen v pondělí 8. února.
Jsem opravdu ráda, že se to povedlo v tak krátkém čase, hlavně
díky spolupráci a obětavosti všech zúčastněných.
Je pravda, že počasí nám nepřálo, a tak plánované úpravy kolem
kontejnerové MŠ nejsou zdaleka dokončené. Nicméně volba
mezi čekáním na dokončení úprav okolí, které provozu
kontejnerové MŠ nebrání (tedy jen aby to bylo „hezké“)
a možností co nejrychlejšího otevření, byla snadná.
Jsem přesvědčena o tom, že rodiče těch nově přijatých 25 dětí,
které nastoupí od 8.2. do MŠ Spěšného, nám tyto nedostatky
odpustí.
O to více mne překvapují obavy pánů zastupitelů Matase a Urxe,
zda bude kontejnerová MŠ pro děti bezpečná. Upřímné obavy
mohl rozptýlit prostý dotaz na stavební úřad, či na odbor správy
a rozvoje města. Ventilovat ovšem obavy přímo v tisku (Náš
region), nesvědčí o skutečných obavách o blaho dětí, ale o něčem
zcela jiném.

Další navýšení kapacity mateřských škol ve městě
Navýšit zoufale nedostatečnou kapacitu MŠ ve městě o 25 dětí je
sice fajn, ale bohužel stále málo.
Výstavba nové MŠ Spěšného (nový pavilon pro 75 dětí
a rekonstrukce stávající budovy) má sice stavební povolení, ale
tato akce je natolik finančně náročná, že bez získání dotace město
k jejímu uskutečnění samo nepřistoupí. Již vypsaný dotační titul,
kde bychom se mohli s tímto projektem zúčastnit, měl strop
dotace „pouze“ 15 mil. Kč, což při odhadovaných nákladech cca
50 mil. Kč vedlo ZM k rozhodnutí, že se město této dotační výzvy
neúčastní.
Rychlým řešením jsou tedy pouze další kontejnerové MŠ, kde
obavy o bezpečnost dětí jsou opravdu zcela liché, neboť v Evropě
jsou podobná řešení zcela běžná.
V současné době pracuji na přípravě studií na umístění
kontejnerových MŠ na pozemku u MŠ Havlíčkova a na pozemku
v ulici Obránců míru. Studie budou předloženy zastupitelstvu
k rozhodnutí, zda pokračovat v přípravě tak, aby alespoň jedna
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Rekonstrukce a rozšíření hlavní komunikace města
(Nádražní, Lidická, Přílepská)
Společnost PUDIS jako projektant této akce, kterou platí KÚ
(protože tyto komunikace jsou v jeho vlastnictví), vydala
projektovou dokumentaci, která je nyní ve fázi schvalování
dotčenými orgány státní správy. Dokumentace byla předána
městu Roztoky k vyjádření. Následně bude zahájeno územní
řízení.

Veřejné projednání RP Tiché údolí
Velmi pečlivě připravený Návrh regulačního plánu Tichého údolí
ztroskotal při veřejném projednání na stanovisku Odboru
životního prostředí Černošice. Hladina 20ti leté vody Únětického
potoka, v jejíž zóně je dle zákona zakázáno stavět cokoli, nebyla
dosud OŽP Černošice vyhlášena. To je ovšem problém Černošic
a Povodí Vltavy, nikoli města, či zpracovatele RP TÚ. Naše
jednání v loňském roce s OŽP Černošice a Povodím Vltavy
bohužel nevedla k vyhlášení hladiny 20 leté vody. Toto rozhodnutí je zásadní pro zamýšlenou výstavbu v okolí Maxmiliánky.
K veřejnému projednání RP TÚ dne 26.1. se nedostavili žádní
zástupci dotčených orgánů státní správy, nicméně plná zasedačka
MÚ byla nabita emocemi přítomných obyvatel Tichého údolí,
kteří protestují proti zástavbě kolem Maxmiliánky.
Hlavním argumentem je, že komunikace Tiché údolí bude
navrhovanou zástavbou „nadměrně“ zatížena.
Jako občan, který bydlí v Tichém Údolí, bych se mohla s tímto
argumentem ztotožnit pouze do chvíle, než si uvědomím, že ona
komunikace je veřejná a tudíž po ní může opravdu jezdit každý.
Nová zástavba kolem Maxmiliánky je limitována 30 luxusními
byty, tudíž pravděpodobně 60 aut ráno pryč a stejný počet aut
večer zpět.
Jednou z alternativ je, že se Maxmiliánka zrekonstruuje zpět na
hotel s přidanou funkcí (diskotéka, klub, kasino, vybrané služby).
Počet aut návštěvníků takového zařízení ovšem nelze odhadnout
ani v počtu, ani v denním čase.
Současný stav, kdy Maxmiliánka je již třikrát vyhořelou ruinou
a vedlejší vila č.p.124 chátrá, je neudržitelný, tedy jestliže není
naším zájmem vytvářet vhodné prostředí pro bezdomovce
a sqatery.
Rozumná zástavba, která hmotově respektuje okolní zástavbu
v souladu s danými limity (vyhlášení hladiny 20 leté vody
Únětického potoka, v souladu se zadáním RP TÚ a stanovisky
dotčených orgánů státní správy), je více než žádoucí. Jinak naše
„rodinné stříbro“ Tiché údolí bude na dlouhou dobu korunováno
územím, které evokuje středověk.
Zatím co probíhalo veřejné projednání RP Tiché údolí,
Maxmiliánka hořela již po třetí.
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Vědecko-technický park (VTP) Roztoky, zkušebna motorů
Zkušebna motorů??? No to je opravdu hrozná představa, motory
hlučí, vibrují a produkují nebezpečné zplodiny, něco takového
přece nelze připustit! Tohle všechno mně prolétlo hlavou, když
jsem byla informována o žádosti společnosti Trigema o změnu
stavby VTP v Žalově před dokončením právě pro tento účel.
Ještě jako aktivistka Občanského sdružení Architektura a krajina,
někdy začátkem roku 2006 jsem vznesla námitky proti záměru
stavět v Žalově VTP. Námitky o.s. A&K byly, že hmota a velikost
budovy VTP jsou pro dané území předimenzované. Nikdo
z tehdejších obyvatel Panenské I se k námitkám nepřipojil a tak
bylo vydáno územní rozhodnutí na umístění 4 podlažní budovy
VTP uvedeného půdorysu. Neznalí věci se mohli „domnívat“, že
jde o administrativní budovu.
Následně společnost Trigema požádala o vydání stavebního
povolení pro tuto budovu s obsahem VTP. Stavební povolení bylo
vydáno.
Podstata celé věci spočívá v tom, že vydané stavební povolení bylo
vydáno na územně rozhodnutou budovu s obecnou funkcí VTP.
Společnost Trigema se tímto zcela legálně připravila na možnost
získání dotace z EU za účelem technického termínu VTP, aniž by
měla přesně definovanou náplň činnosti v tomto objektu.
Když se podařilo zajistit funkci budovy v souladu s termínem VTP
jako zkušebnu motorů, požádala společnost Trigema o změnu
stavby před dokončením.
Bylo nezbytné přepracovat dokumentaci budovy tak, aby
jednotlivé zkušebny motorů byly samostatnými vnitřními
sekcemi budovy s vlastním systémem vzduchotechniky
a odhlučnění.
Tato změna funkce budovy si vyžádala zjišťovací řízení (tzv. malá
EIA), které přísluší rozhodnout KÚ, nikoli městu.
Krajský úřad na základě dokumentace ve zjišťovacím řízení
rozhodl, že navrženou funkci budovy není nutno projednávat
v řízení EIA a vydal rozhodnutí v souladu s vyjádřeními dotčených
orgánů státní správy (hluk splňuje limity dané vyhláškou, stejně tak
emise, atp.).
Projekt spočívá ve vybudování moderního vědeckého komplexu
sloužícího pro účely aplikovaného výzkumu a vývoje ve VTP
v Roztokách. Projekt bude kombinací vědeckotechnického parku,
podnikatelského inkubátoru a centra pro transfer technologií.
Jestliže tento projekt splňuje veškeré požadavky dané zákonnými
a podzákonnými předpisy České republiky, je tedy způsobilý
k realizaci a přinést tak do města nové pracovní příležitosti.
O. Vavřínová

Slibné výsledky nové léčby
degenerativních onemocnění
pohybového aparátu
V posledních pěti letech stále více dochází k celosvětovému
rozšíření léčby onemocnění pohybového aparátu pomocí
růstových faktorů získaných z krevní destiček plazmy pacienta

(PRP - Platelet Rich Plasma). Tyto růstové faktory mají
nezastupitelný a výrazný efekt na výživu a hojení vrozeně špatně
prokrvených tkání jako jsou šlachy svalů a kloubní chrupavka,
které jsou nejčastější příčinou bolestí pohybového aparátu
člověka, jako jsou například tenisový loket, patní ostruha nebo
kloubní artróza. Dále velmi výrazně urychluje hojení svalových
a vazivových poranění. Tato metoda léčby nemá vedlejší účinky,
jako syntetické preparáty, protože je pacientovi zpět aplikována
látka tělu vlastní. Postup aplikace spočívá v odebrání žilní krve
pacienta , separaci krevní plazmy od bílých a červených krvinek
v centrifůze a zpětné aplikaci odstředěné krevní plazmy bohaté na
růstové faktory do místa postižení, tedy buď k bolestivému
šlachovému úponu, nebo do postiženého kloubu. Množství
aplikací závisí na typu postižení. K bolestivé šlaše a svalu je
potřeba aplikace jedné dávky. Při léčbě artrózy je pak potřeba
podání 4 – 6 dávek. Tento celý proces léčby je nyní možné
provádět ambulantně a celá procedura aplikace nezabere více než
30 minut. I když první výsledky prováděných studií o účinnosti
této metody jsou velmi slibné, teprve blízká budoucnost ukáže,
jestli tato metoda dokáže výrazně omezit dosavadní nutnost
operační léčby těchto onemocnění.
MUDr. Roman Bartoš

Diakonie Církve československé
husitské nabízí pomoc všem
potřebným občanům Roztok a okolí
Jedná se o pomoc lidem v těžkých životních situacích,
dlouhodobě nemocným, osamělým atp.
Nabízíme tzv. asistenční službu - dohled u nemocných, doprovod
k lékaři, na pedikůru, drobné nákupy, vyzvednutí a kontrola léků,
atp. dle dohody. Tuto službu vykonává již 7let pastorační
asistentka CČSH. Kontakt na farní úřad CČSH - 220 951 051.
Farářka J.Kučerová

Co nabízí svým členům Svaz
postižených civilizačními chorobami
v ČR o.s., základní organizace
Roztoky
Toto občanské sdružení (ZO SPCCH) je tu převážně pro starší
a zdravotně postižené občany našeho města. Přihlásit za člena
se můžete v klubovně důchodců (budova dětského zdravotního
střediska v Havlíčkově ulici) v úterý nebo čtvrtek odpoledne u pí.
Faltové. Zaplatíte za legitimaci a roční členský příspěvek 60Kč.
Žádné potvrzení od lékaře nepotřebujete.
Co vám naše sdružení nabízí?
Především společenství vašich vrstevníků, se kterými si můžete
popovídat o svých zkušenostech, zážitcích, problémech
a radostech při návštěvách klubovny, nebo při společných akcích.
V další řadě pak nové zážitky. Pravidelně jezdíme do pražských
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divadel společně autobusem, takže pro vás odpadá starost, jak se
tam dostat a jak si opatřit vstupenky. Stejně tak pořádáme
autobusové jednodenní zájezdy po Čechách a Moravě.
V klubovně se dozvíte také o zájezdech do Polska nebo
pobytech u moře, které jsou pro seniory vhodné a jsou pořádány
jinými organizacemi.
Pro sportovněji založené členy, kteří chtějí udělat něco pro své
zdraví, zprostředkováváme možnost plavání v bazénu VŠZ
v Suchdole a rekondiční pobyty pořádané naším okresním
výborem. V minulých letech jsme pořádali také cvičení pro
kardiaky přímo v Roztokách, ale momentálně pro nemoc
cvičitelky je nemůžeme realizovat. Je možné ale docházet do
Centra služeb SPCCH v ČR na Karlínském nám. 12, Praha 8, kde
je cvičení pro naše členy 1x týdně bezplatně pořádáno.
V této souvislosti prosím případné zájemkyně, které by byly
ochotny absolvovat kurzy na cvičitelky, které bude v letošním
roce pořádat Centrem služeb SPCCH v ČR, aby se se mnou
spojily telefonicky. Podala bych jim bližší informace.
Pro zájemce o vzdělávání jsme ve spolupráci se Základní školou
v Roztokách pořádali kurzy výuky práce s počítačem a bude- li
zájem, můžeme v této činnosti pokračovat ( můžete se již teď
předběžně přihlašovat v klubovně důchodců nebo na mém
telefonním čísle ). Stejně tak bude-li zájem o zdravotnické
přednášky, není problém je uspořádat ve spolupráci s roztockou
knihovnou. Různé přednášky pořádá také Centrum služeb
SPCCH v ČR.
Pokud potřebujete poradit ve zdravotních a v sociálně
právních otázkách, a na sociálním odboru našeho MÚ by vám
nemohli poradit, pracuje pro naše členy bezplatně právník
v Centru služeb SPCCH v ČR nebo pracovnice v Centru služeb
pro zdravotně postižené Středočeského kraje.
O činnosti naší organizace vás pravidelně informujeme
v naších vývěsních skříňkách
u roztocké lékárny a pekárny, v Žalově u trafiky a v klubovně
důchodců.
Klubovnu důchodců provozuje pro všechny občany našeho
města Městský úřad Roztoky. Otevřeno je od 14 hodin v úterý
a ve čtvrtek .
Naši činnost organizuje a řídí výbor ZO SPCCH, jehož
členové pracují bezplatně.
V práci nám velmi pomáhá vstřícnost roztockých institucí,
které nám poskytují místnosti, pomoc při některých akcích,
možnost používat klubovnu důchodců atd. a finanční dotace od
Městského úřadu..
Jménem organizace děkuji všem, kteří nám pomáhají .
Pokud se chcete dozvědět další informace o některé z našich
činností, můžete se na mne obrátit osobně nebo telefonicky.
Marie Nadrchalová
Předsedkyně ZO SPCCH
Tel.: 220910708
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Dávejme občanům úplné, netendenční
a objektivní informace

„Pohoštění a dary“. Zastupitelstvu a jeho finančnímu výboru lze
pro budoucno jen doporučit aby zvýšili systematičnost
a důslednost kontroly výdajů a jejich účelnosti.

aneb ještě k rozpočtu města Roztoky na rok 2010

V článku pí. starostky byly ironizovány „porady lídrů“ k přípravě
rozpočtu. Jejich cílem bylo dříve právě projednání a stanovení
základních priorit. Že jejich účinnost a výslednost byla malá? To
proto, že určití zastupitelé (a to se projevuje stále) prosazovali svůj
osobní přístup a zájmy „svého“ obvodu bez náležitého uvážení
a podpory rozhodujících potřeb a možností města.

Úvodem poznamenávám, že k napsání příspěvku mne podnítil
článek paní starostky k témuž tématu, uveřejněný v Odrazu
č. 1/2010.
Je jistě dobře, že rozpočet na rok 2010 byl schválen ještě v roce
2009 a bylo tak vyloučeno rozpočtové provizorium, že byly
ověřeny nové možnosti jeho počítačového zpracování s využitím
smluvní externí firmy, že byli z řad pracovníků městského úřadu
a vedoucích příspěvkových organizací stanoveni odpovědní
správci jednotlivých rozpočtových kapitol..
To, že příprava rozpočtu na rok 2010 byla (dle sdělení paní
starostky) zahájena začátkem října 2009, vytvářelo vítaný časový
prostor pro projednání jeho rozhodujících ukazatelů v pracovním
pořádku jak v radě, tak v zastupitelstvu a zainteresovaných
komisích a výborech, aby pro rozpočet mohly být stanoveny
a zohledněny pokyny pro jeho přípravu v úsporném pojetí
zajišťujícím dostatečné finanční rezervy jak pro případný
propad příjmů, tak zejména pro rozhodující rozvojové,
investiční priority města a pro zahájení cíleného průzkumu
možností získání dotací – vypsaných nebo očekávaných dotačních
titulů.
Jaká byla realita (čerpáno z podkladů a sdělení orgánů města) :
Přesto, že je známa složitá ekonomická situace státu, která svými
důsledky vytváří nejistoty v příjmové části rozpočtu města, stejně
jako jsou známy základní priority nezbytných investic (rozšíření
kapacity ZŠ, zvýšení kapacit MŠ, dořešení umístění a vybavení
Sběrného dvora, pokračování v rekonstrukci rozbitého povrchu
páteřních ulic města a rekonstrukci vodovodní sítě), nebyly
vedením města vydány takové pokyny, které by stanovily
podmínky a pokyny pro jeho přípravu, zohledňující hlavní cíle
a úkoly rozvoje města pro rok 2010. Naopak bylo pracovníkům
MÚ a vedoucím organizací řízených městem stanoveno, aby pro
přípravu a zpracování rozpočtu předložili všechny požadavky,
které ve své působnosti znají a vidí. Nic proti tomu, ale v další etapě
nebylo vedením města provedeno kritické zhodnocení požadavků
s ohledem na priority. Požadavek úsporného zpracování
rozpočtu tak nebyl vedením města prosazován a tedy ani
realizován. Výsledkem byl návrh rozpočtu rozděleného do tří
částí (cituji z oficiálního výtisku tak jak byl předložen
zastupitelstvu : Příjmy (cca 90 mil.Kč), Výdaje (cca 81,5 mil.Kč,
„tedy ty „nákladové, bez kterých se provoz města neobejde“!!!???)
a Ostatní nezařazené výdaje (Investice). Na investice, které vždy
tvoří páteř úsilí rozvoje města zbylo cca 8,5 mil. Kč. Při
pečlivém studiu výdajové části rozpočtu vzniká poznatek a údiv –
co že to někdy je za nákladové výdaje, bez kterých se provoz města
neobejde – tedy výdaje, které jsou zahrnuty a obhajovány jako
„mandatorní“.
Mimo jiné podrobný rozbor rozpočtu, zejména údajů o věcném
využití schválených finančních prostředků, vede k zamyšlení, zda
v některých položkách, které se objevují ve více paragrafech,
a není v některých z nich náležitě konkretizován věcný důvod
čerpání, není skryta nekontrolovatelná „rezerva“. Jedná se
zejména o souhrn výdajů v položkách „Drobný dlouhodobý
hmotný majetek“, „Programové vybavení“, „Nákup materiálu
jinde nezařazený“, „Údržba a opravy“, „Ostatní služby“,

Stejně tak bylo ironizováno dřívější pozdní schvalování rozpočtu
a nutnost rozpočtového provizoria. Příčina toho nebyla ve věcné
nejasnosti výdajů rozpočtu (zde bylo až do roku 2007 zárukou to, že
na zpracování rozpočtu se rozhodující měrou účastnil p. Petr
Tříska, který jako bývalý starosta nebo radní města od roku 1989
a znal město jako málokdo jiný), ale v nejistotě příjmů. K čemu
vede nerespektování nejistoty příjmů a z ní vyplývající potřeby
včasného vytvoření rozpočtových rezerv ukazuje přístup, sliby
bývalého ministra financí Ing. Kalouska a výsledky hospodaření
státu v roce 2009.
Jednání zastupitelstva o rozpočtu 2010 předcházela informace
firmy ALDERA, která vede účetnictví města, o stavu čerpání
rozpočtu za rok 2009. Byl tedy naprosto oprávněný požadavek
zastupitele p. Ladislava Kantora, aby bylo zastupitelstvo
informováno o výši a využití zůstatku rozpočtu za rok 2008 v roce
2009 a využitelnosti jeho možného zbytku pro rok 2010 (pro
informovanost občanů – zůstatek z roku 2008 činil 12 089 766.-Kč,
jeho využití projednalo zastupitelstvo v březnu a dubnu 2009
a rozhodlo svými usneseními dát z něho : UZM 79-3/09 1,6 mil. na
obratiště autobusů, UZM 80-3/09 2,5 mil na úpravu povrchu ulic
Pod Koláčovem a Sportovní, UZM 81-3/09 1,0 mil. jako rezervu na
Sběrný dvůr, UZM 82-3/09 0,4 mil. na rekonstrukci povrchu ulice
Žirovnického,a podle UZM 90-4/09 finanční rezervu využít
k úhradě schodku rozpočtu). Znevažovat požadavek p. Kantora je
proto nedůstojné.

Samostatnou poznámku si zaslouží zvolená forma zpracování
návrhu rozpočtu a časový postup jeho posuzování.
Pro občany byl návrh rozpočtu města na rok 2010 vyvěšen bez
jakéhokoliv komentáře pouze v paragrafovém znění, které je pro
řadového občana černou skříňkou. Nelze se proto divit, že z této
strany nedošly žádné připomínky.
Pro zastupitele a členy finančního výboru, kteří mají a jsou znalí
práce s počítačem, byl od 20.listopadu 2009 v informačním
systému města návrh rozpočtu k dispozici ve formě sice
umožňující postupnými čtyřmi kroky se dostat na paragraf, v něm
na položku a v ní na výši navrhovaných výdajů, jejich určení a ke
jménu navrhovatele-garanta správného využití požadovaných
financí. Forma sice elegantní, moderní, ale málo přehledná a pro
podrobné studium časově velmi náročná. Tím byl limitován pro
zastupitele, jak oprávněně ve svém článku připomíná Ing. Jandík,
velmi omezený věcný a časový prostor pro studium, ujasnění
a projednání připomínek, jejich zpracování a předání MěÚ.
Autor článku měl k dispozici pracovní, neprojednané verze
připomínek ODS, SAKURY, KSČM, a některých samostatných
zastupitelů. Pravda je ta, že na MěÚ byly předány písemné
připomínky pouze od ODS. V čem vidět příčinu – časový prostor
nestačil. Ostatně, ani připomínky ODS nebyly orgány města a ve
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FV řádně projednány. (FV dostal materiály 11.12. 14.12. měl čas
na jejich projednání, protože již 16.12 bylo zasedání ZM). Mnozí
zastupitelé, a nejen oni, rádi vzpomínají a oceňují pomlouvanou
dřívější „Třískovu“ formu rozpočtu v excelových tabulkách,
v nichž v potřebném podrobném rozčlenění bylo v každém řádku
uvedeno i na jaký věcný účel jsou finance určeny. Byla to forma
přehledná, umožňující snadnou orientaci a porovnání,
nevyžadující, aby zastupitel nebo občan měl doma počítač.
Za zvážení stojí příčiny značné apatie zastupitelů při samotném
projednávání návrhu rozpočtu a připomínek na zasedání ZM dne
16.12.2009. Způsob řízení jednání tohoto zastupitelstva
u nestranného účastníka vyvolával dojem, že vše směřuje k tomu
utlumit jakékoliv podstatné připomínky a požadavky. Jednou
z nich byl návrh ODS úsporností a redukcí někdy
problematických „mandatorních“ výdajů vytvořit v rozpočtu
2010 i v dalších rozpočtech rezervu na tolik potřebnou
postupnou dostavbu základní školy. (návrh nebyl přijat).
Rozpočet byl nakonec v § 6171 „činnost místní samosprávy“
snížen o 2 miliony, které byly přesunuty do adresné rezervy,
a s touto úpravou výdajové části schválen.
Pokud v dalším bude zastupitelstvo posuzovat a rozhodovat
o investicích, je třeba aby byly zastupitelům, ale i zainteresovaným
občanům k dispozici úplná a prověřené údaje nejen o projektové
přípravě, časové a finanční náročnosti akce, ale také zda realizace
nenaráží na nejasné nebo nevypořádané majetkové vztahy. To se
týká např. úpravy Žalovského potoka, který je v majetku Správy
povodí Vltavy, nebo ulic Wolkerovy,Na Valech, Pod Řivnáčem, kde
jsou nevypořádané dědické nároky, nebo z r. 2009 případ projekce
a plánů nezbytné výstavby otočky pro kloubové autobusy, ačkoliv
jejich zařazení na linky do Roztok není zajištěno.
Jsem přesvědčen o tom, že většina zastupitelů i členů finančního
a dalších výborů a komisí města obětuje svůj volný čas tomu, aby
přispěla k cílenému, vyváženému rozvoji města Roztoky a života
v něm. Pro úspěch tohoto úsilí je zapotřebí posílit vzájemnou
pozornost a ochotu k projednání rozdílných názorů a nalezení
optimálních řešení, závěrů. To v současnosti, zdá se, Roztokům
chybí.
Ing. Zdeněk Karas, Csc.
člen finančního výboru za KSČM

Schvalování rozpočtu
– pohádky a fakta
Při četbě Odrazu člověk mnohokrát zatouží, aby byl uveden v život
páně Jirotkův vynález ze Saturnina – Kancelář pro uvádění
románových příběhů na pravou míru. Tato Kancelář vycházela
z předpokladu, že autoři často tvrdí věci, které člověk se zdravým
rozumem nemůže považovat za pravděpodobné. Kancelář měla
pracovat tak, že čtenář, který nedůvěřuje, obyčejně právem,
některému autorovu tvrzení, zašle kanceláři příslušný text a obdrží
přesné a pravdivé informace, jak se příběh udál ve skutečnosti.
V našem prostředí by stačilo aspoň uvádět na pravou míru příběhy
z Odrazu. Protože však takový skvělý ústav nikdo neprovozuje,
nezbývá než si pomoci vlastními silami. Dovolte, abychom
posloužili ukázkou. Podrobili jsme šetření vyprávění pana Pařízka
o schvalování rozpočtu, uveřejněné v posledním Odrazu pod
názvem „Vox populi ...Vox Dei ?!?“
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Jak dál v Roztokách? Na podzim komunální volby určitě zamíchají
složením Zastupitelstva a možná se i dočkáme nových tváří. Bylo
by to potřeba. Po poslední pimprlové taškařici,nazvané honosně
„Schvalování městského rozpočtu“, mne tady asi nemůže příliš
mnoho věcí více překvapit. Předem napsané role, předem
dohodnuté prebendy. Jediná strana snažící se o racionálnější
přístup k městské kase, byla ODS, která deklarovala svoje
připomínky k návrhu písemně předem. A ačkoliv byla během
zasedání hystericky obviněna z „koaliční spolupráce“s kohortou
paní starostky, snažila se situaci tzv. “ustát“ a prosadit do
rozpočtu co nejvíce úsporných opatření, aby se peníze na tolikrát
již slibovanou školu opravdu začaly dávat dohromady.

Měli jsme jakési pochybnosti o tom, že se jednání zastupitelstva
odehrálo tak, jak bylo popsáno v článku pana Pařízka – a naše
„Kancelář pro uvádění příběhů z Odrazu na pravou míru“ zjistila
toto:
Především bylo zjištěno, že ODS jako strana působí
v zastupitelstvu již od roku 1994 (tedy téměř 16 let), přičemž
několik jejích členů je v zastupitelstvu již od tzv. kooptací v roce
1990, tedy rovných 20 let. Za tuto dobu ODS jistě ví, že rozpočet
města je v podrobnostech projednáván především v Radě Města
(kde se na sestavování rozpočtu podílejí hlavně „vládnoucí“
strany) a ve Finančním výboru Zastupitelstva (kde se na podobě
rozpočtu mohou podílet i strany tzv. „opoziční“) . Kancelář
zjistila, že role ODS byla opravdu předem napsána: rozpočet
předkládá Zastupitelstvu Rada města, v níž má ODS má několik
zástupců. ODS tedy má zásadní roli při přípravě rozpočtu, neboť
se podílela na schválení návrhu, který šel do zastupitelstva. Naší
Kanceláři se nepodařilo zjistit, jaké prebendy za tuto roli měla
ODS předem dohodnuty.
Naše Kancelář však musí konstatovat, že ODS svoji roli „vládní“
strany příliš nezvládla a pokusila se střihnout si roli strany
opoziční. Něco podobného se stalo při nedávném uvedení Carmen
v Unterwiesenthalu, kdy Don José z ničeho z nic začal zpívat part
Escamilla – není divu, že Carmen i Micaela byly zcela zmateny
a že publikum takového popletu po zásluze vybučelo.
Naše Kancelář dále zjistila, že návrh rozpočtu byl zpřístupněn
všem členům zastupitelstva 20. listopadu 2009, aby mohli návrh
prostudovat a vznášet k němu připomínky a pozměňovací návrhy.
Dne 30. listopadu byl návrh rozpočtu schválen Radou města, v níž
má ODS tři zástupce ze sedmi. ODS předložila své návrhy
k rozpočtu 9. prosince, tj. týden před jednáním zastupitelstva.
Bylo tedy nade vši pochybnost zjištěno, že tzv. „předkládání
připomínek k návrhu“ od ODS proběhlo nikoli předem, ale
zadem. Na jednání Rady města ODS neuplatnila k rozpočtu
žádnou připomínku, ve Finančním výboru přednesla jeden návrh
- snížení až zrušení příspěvků spolkům a občanským sdružením.
Požadavky na změnu v rozpočtu při jednání zastupitelstva mohou
být legitimně předloženy pouze ve dvou případech: buď tehdy,
kdy strana se svými návrhy neuspěje v předchozích fázích jednání
(Rada města, Finanční výbor) a předloží svůj návrh zastupitelstvu
jako poslední instanci, nebo na poslední chvíli zjistí, že je
v rozpočtu potřeba udělat změny, které jsou nezbytné, ale zatím si
jich nikdo nevšiml.
Na ODS se první možnost vztahuje jenom velmi omezeně – ODS
je v Roztokách stranou „vládní“ a měla tedy všechny možnosti
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a příležitosti promítnout do rozpočtu své požadavky a představy.
Pro ODS, jako vládní stranu, připadá v úvahu především ta
varianta, kdy na poslední chvíli objeví nějakou chybu v rozpočtu –
pak by ale musela před zastupitelstvo předstoupit s pokornou
omluvou za přehlédnutí a s poníženou žádostí, aby zastupitelstvo
laskavě odpustilo ODS toto opomenutí a umožnilo jí chybu
napravit. Naše Kancelář však nezjistila u ODS pokoru ani ve
stopovém množství, přičemž o přiznání chyby nemůže být u ODS
ani zmínky.
V návrzích ODS, které předložila zastupitelstvu 9.12., byl pouze
jeden (škrtnutí 1 020 000 Kč pro roztocké spolky), který již dříve
neuspěl ve Finančním výboru. Naše Kancelář potvrzuje, že tento
návrh je plně v souladu s politikou ODS, která na celostátní úrovni
dlouhodobě usiluje o zrušení podpory spolkům a dalším
občanským aktivitám a zachování podpory pouze pro politické
strany. Ostatní návrhy zazněly zcela poprvé a není proto divu, že
vyvolaly zmatení u partnerů, nevoli v obecenstvu a že nebyly
přijaty.
Naše Kancelář se také zabývala tvrzením, že „úsporná opatření
jsou potřebná, aby se peníze na tolikrát již slibovanou školu
opravdu začaly dávat dohromady.“ K údivu naší Kanceláře se
ukázalo, že „dát dohromady peníze na novou školu“ by při přijetí
úspor, které navrhla ODS, trvalo asi 200 let. Naše Kancelář však
dále zjistila, že hlavní překážkou dostavby školy je hlavně
neexistence projektu, jehož zpracování sice zastupitelstvo
schválilo, ale když byl byl zpracován, byl zase zamítnut. Je zjevné,
že bez projektu nelze ani spočítat náklady na dostavbu, natož se
o potřebné finance ucházet z některého dotačního titulu. Péče
o dostavbu školy je tedy dojemná, bohužel se však míjí s podstatou
problému.
Na závěr naše Kancelář dodává, že se nepodařilo zjistit, kdo
obvinil ODS hystericky ze spolupráce s kohortou paní starostky,
ani jaké je složení této kohorty.
Radim Špaček, Kancelář pro uvádění příběhů z Odrazu na
pravou míru

Krátký komentář k článku
O Rozpočtu Stanislava Boloňského
z Odrazu č.1/2010
Chtěl bych poděkovat panu Boloňskému za vyčerpávající popis
struktury výdajů a příjmů městského rozpočtu. Považuji to za
vhodné doplnění svého článku z Odrazu č. 12/2009. Rád bych
s ním ale polemizoval nad jeho interpretací toho, co jsem ve výše
zmíněném článku napsal.
Za prvé bych se chtěl ohradit vůči mému členství v koalici
DOST+ODS. Jednak jsem pouze členem ODS a jednak tato
koalice byla ze strany ODS oficiálně vypovězena, což pan
Boloňský samozřejmě ví.
Z článku pana Boloňského dále vyznívá, že „ošklivá“ pravice
chtěla přiškrtit výdaje v oblasti kultury, sportu a volného času. To
přece není pravda a kdo bude chtít, v záznamu ze zastupitelstva,
které o rozpočtu jednalo, to velice snadno zjistí. „Ošklivá“ pravice,
tedy ODS, chtěla ve svém návrhu přiškrtit všechny zbytné výdaje,
tedy i výdaje v oblasti kultury, sportu a volného času a to ve
prospěch investic. Mecenášství, intenzivní filantropie a bohatá

spolková činnost jsou totiž základními stavebními kameny
„pravicovějších“ demokracií typu Spojeného Království či USA,
proto i ODS ve svých stanovách definuje aktivní vztah svých
členů k rozvoji životního stylu, kultury volného času i lidských
vztahů.
Ano souhlasím s tím, že město nemá být „množinou anonymních
jednotlivců“. Proto se také já a moje žena angažujeme a účastníme
dobrovolných aktivit souvisejících s kulturou, sportem a volným
časem v Roztokách. Nicméně jestliže město ústy svých obyvatel,
zastupitelů, rady či starosty(ky) jednoznačně nepojmenuje vizi,
kam v oblasti podpory volnočasových aktivit směřuje ( a o tom
hovořil můj článek), zaslouží si tato kapitola rozpočtu být
ostřelována stejně jako všechny zbytné výdaje rozpočtu města.
A protože rozpočet našeho města není gargantuovský, každá
tisícovka v něm se počítá. Pokud však bude vize srozumitelná
napříč politickým spektrem, může být tato rozpočtová položka
klidně dvojnásobná.
Hlásím se k výzvě pana Boloňského o politické odvaze. Místní
politiku přeci dělají především lidé a pak teprve strany. Proto Vás
vyzývám: Pojďme otevřeně diskutovat o podpoře kultury, sportu
a volného času v rámci ZM, kulturní komise i v hospodě u piva. Již
se těším na Vaši formulaci vize: Roztoky – Město kultury.
Tomáš Pařízek
člen MS ODS Roztoky

Co mají Roztoky společného
s Medvídkem Pú?
Kdo šetří, má za tři. Toto staré české přísloví zná skoro každý.
Málokdo se jím ale řídí a u obecních financí to bývá obzvlášť
velký problém. Zajímá Vás, jak se šetří v Roztokách a co s tím
vším má společného Medvídek Pú?
Pohádkové paralely v roztockém rozpočtu
V jednom díle této pohádky pro malé děti měl milý Medvídek Pú
odpovědět na otázku, zda si k chlebu dá raději med nebo
kondenzované mléko? Medvídek odpoví, že obojí.
Tato na první pohled banální odpověď je ovšem přesně tím
prototypem chování, který je hluboce zakořeněn v naší
společnosti. Bohužel si musíme přiznat, že se jím občas řídí každý
- naše rodiny, města i celé národy. Tento fakt je dokonce
prapříčinou současné finanční krize. Ono také co očekávat od
ekonomiky, která je z větší části založena na naší vlastní spotřebě.
Roztoky rovněž nejsou v některých aspektech výjimkou
a schválený rozpočet města je toho dobrým příkladem. Chceme
novou školu, chceme opravit silnice, chceme kulturu, sport,
chceme vlastně vše a nejlépe hned. Na vše je třeba si našetřit,
jenomže kde?
Každý z nás má mnoho nápadů, jak a kde šetřit. Nápady bychom
i rádi aplikovali, ale je v tom jeden obrovský háček. Nesmí se to
týkat nás samých. Ať přeci šetří ostatní. To je velký problém, který
musí řešit ti, co drží obecní finance a jistě se dá souhlasit i s tím, že
na tento problém dojel i jeden politický směr, kterému se říká
„komunismus“. V tomto případě se totiž na první pohled ideální
filozofie změnila v jiné přísloví a sice „….kdo nekrade, ten okrádá
svou rodinu“. Jak tedy z toho ven?
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Existuje řešení?
Ideální cesta neexistuje. Jediným možným řešením je důsledná
kontrola, informační otevřenost a osobní odpovědnost - morální
i trestně právní. Roztocká ODS bývá často obviňována z toho, že
nepřeje výdajům. To ale není pravda. Na obecní úrovni je těžké ze
dne na den ovlivnit příjmovou stránku rozpočtu (i když se to
samozřejmě také dá), proto první cesta vede k výdajům a jsme
zase u onoho slavného Medvídka Pú. Když budeme šetřit v méně
důležitých věcech, můžeme mít dříve ty důležité. Z pohledu
ekonoma je mým řešením postupná nákladová analýza a to od
běžného kancelářského materiálu až po výstavu silnic nebo školy.
Není malých částek, to je věta, kterou bychom si měli pamatovat
a řídit se jí!
Ing. Roman Jandík, člen ODS Roztoky

Veřejné projednání bez veřejnosti
Náš právní systém zakotvil některá důležitá procesní pravidla,
která mají veřejnosti zaručit účast na správě věcí veřejných.
Jedním z nich je také veřejné projednávání důležitých
urbanistických a stavebních záměrů obce. Toto veřejné projednání
má zajistit, aby kromě dotčených orgánů státní správy, přímých
účastníků řízení a úzké skupiny zastupitelů, mohla svůj hlas
a názor uplatnit i široká veřejnost. Dnes jsme však svědky toho, že
některé tyto zákonné postupy nejsou nastaveny vstřícně
k veřejnosti, ale dokonce jsou zneužívány pro obcházení jejích
oprávněných zájmů.
Prvním příkladem je oznamování úředního řízení, či doručení
písemnosti vyvěšením na úřední desce obce. Nevím, kolik občanů
města považuje za své hobby pravidelné sledování úřední desky
MÚ, zda se tam náhodou neobjeví nějaké oznámení, které se
dotyčného občana může týkat (a to nemluvím o obyvatelích
okolních obcí, spadajících pod Roztoky). To, že občan včas
nezareaguje, pak pro něj může mít právní, finanční či přímo
existenční důsledky. Např. u územního řízení stavby není zahájení
vesměs oznamováno oprávněným účastníkům řízení do vlastních
rukou jako dlouhá desetiletí předtím, ale jen vyvěšením na úřední
desce. Když vám potom vedle vaší vilky někdo postaví
mrakodrap, tak máte smůlu, protože jste se ve lhůtě neozvali. Tato
arogance moci je sice poněkud změkčována oznámením na
webových stránkách obce, ale zdaleka ne všichni občané mají
volný přístup k internetu, zvláště pak senioři.
Vlastní veřejné projednání je pak kapitola sama pro sebe.
Nepsaným smyslem zákonného ustanovení, které má přiblížit
výkon státní správy občanovi je také to, aby mu jeho právo bylo
reálně umožněno. Stalo se však oblíbeným sportem státních
úřadů, že stanovují hodiny veřejných projednávání na dny
a hodiny, kdy lze téměř s jistotou účast veřejnosti vyloučit.
Průkopníkem je v tomto směru pražský magistrát, který již mnoho
let zásadně stanovuje začátek důležitých jednání na 9. hodinu
dopoledne. Občan, který není zrovna rentiérem či nočním
hlídačem a chodí do běžného zaměstnání, tak zpravidla nemá
šanci, pokud si ovšem nevezme na příslušný den dovolenou.
Potom je ovšem opravdu k vzteku, když je jednání náhle
přesunuto na příští týden.

16

Oblíbeným obdobím k projednávání zásadních koncepčních
dokumentů jsou také letní prázdniny a Vánoce, kdy lidé mají tak
říkajíc jiné starosti. V těchto obdobích je výhodné zejména
zadávat veřejné soutěže, neboť to se o nich dozví opravdu jen
hrstka těch pravých vyvolených.
V Roztokách jsme zatím Prahu nedostihli, ale snažíme se. Veřejná
projednání Regulačního plánu pro Tiché údolí a Regulačního
plánu pro Panenskou II se uskutečnila vždy ve všední den od 15
hodin. Doby, kdy vás zaměstnavatel ochotně uvolnil z práce
z důvodu účasti na "všeplenární" schůzi ROH už jsou ale
minulostí a pracovní doba je dnes opravdu zákon, s nímž si není
radno zahrávat. A brát si za účelem návštěvy úřadu dovolenou se
jaksi míjí smyslem dovolené na zotavenou - na takové schůzi se
vesměs příliš nezotavíte. Na projednání Regulačního plánu
Panenská II, přestože byl středem pozornosti veřejnosti - dokonce
předmětem referenda, se také prakticky nikdo z veřejnosti
nedostavil - ovšem kromě úředníků státní správy, kteří to měli
v pracovní době. Při veřejném projednávání Regulačního plánu
pro Tiché údolí pravda sál praskal ve švech, ale Tiché údolí je stále
ještě vnímáno jako "rodinné stříbro" obce. Bylo to mimochodem
symbolicky v den, kdy již po čtvrté "z neznámých důvodů" hořelo
v hotelu Maxmiliánka.
Ještě "důvtipněji" v tomto směru postupuje Stavební úřad, který
obvykle stanovuje začátky jednání na dopolední hodiny. Hezkým
příspěvkem antivstřícnosti směrem k veřejnosti bylo i stanovení
ústního projednání projektu "Aktivní park na Školním náměstí
Roztoky" na 10. hodinu dopolední (16. února). Obyvatelé náměstí,
přímí účastníci řízení, nebyli navíc obesláni dopisem, jen jim to
bylo dáno na vědomí oznámením na úřední desce. Že jde přitom
o projekt, který hodlá nejen zásadním způsobem změnit tvář parku
v centru města, ale přímo vstupuje do jejich každodenních životů,
to asi nikoho nezajímá. Nikdo jim ale neupírá právo projekt
připomínkovat, že ???
Všechny tyto příklady jsou ukázkou zpupnosti státní správy
(a někdy i samosprávy) a faktického zneužívání moci. Myslím si,
že je to hezký námět pro ombudsmana.
St. Boloňský

Neplatíme za IT města příliš?
V Odrazu 09/2009 byl uveřejněn článek o kontrole nákladů na
provoz informačních technologií na Městském úřadě
v Roztokách, která zaznamenala jejich meziroční růst ze 762 tis.
Kč na 2,5 mil. Kč (čili dejme tomu o 1,7 mil. Kč) mezi lety 2007
a 2008. Věc mi už chvíli vrtala hlavou, a protože jde o záležitost,
která by snad mohla zajímat více roztockých daňových
poplatníků, nabízím k jejich laskavému posouzení svou úvahu.
Kauza se dále vyvíjela následovně: podle Odrazu 11/2009 ZM
rozhodlo nechat ohodnotit náklady na IT znalcem a uvolnilo za
tímto účelem 20 tis. Kč, což následně de facto stvrdila RM a částku
zvýšila na 50 tis. Kč (Odraz 12/2009).
Přiznám se, že řešit takovýto problém zpracováním znaleckého
posudku považuji za brilantní nápad. Lepší by snad bylo už jen
zřídit na to komisi. Tipnul bych, že závěry posudku budou
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víceméně „bez výhrad“ a 50 tis. Kč z našich peněz vyletí do luftu
a to ne proto, že bych chtěl pána s kulatým razítkem nařknout
z něčeho nekalého, ale proto, že tudy cesta nevede. Moderní
podnikové informační technologie jsou totiž nesmírně komplexní,
na každou jednotlivost existuje široká paleta řešení a jejich
konkrétní nasazení lze posuzovat podle tisíců kritérií. V zásadě to
znamená, že každý informační systém je unikátní a nelze se na něj
dívat jinak, než v kontextu jeho zapojení do organizačních procesů
dané firmy a kvality jejího řízení. Co v principu může udělat znalec
– a co nejspíš také udělá – je sečíst hodnoty počítačů, sítí, software
a nákladů na služby, které město platí. Moc to ale nepomůže, neboť
je-li jejich dodavatel příčetný, dokáže věrohodně odůvodnit
jakoukoliv sumu vynaloženou na IT v intervalu tří řádů. Kdo někdy
měl co společného s dodávkami technologií veřejnému sektoru, se
mnou nejspíš bude souhlasit, že státní zakázka v oblasti IT je
z těchto důvodů vždy celkem terno.
Znamená to ale, že se musíme smířit s jakoukoliv částkou, kterou
město za IT zaplatí? Rozhodně ne. Moderní řízení podnikové
informatiky nepracuje primárně s technickými prostředky, ale se
službami. Velmi zjednodušeně řečeno, město by nemělo kupovat
"železo", ale řešení svého problému, dejme tomu vedení konkrétní
agendy (třeba evidence obyvatel) s konkrétními požadovanými
parametry (kapacita, dostupnost, rozhraní, atd., atd.), které jsou
uvedeny ve smlouvě (tzv. SLA). Jaké specifické technické prvky se
za poskytnutím dané služby v dané kvalitě skrývají, už je problém
dodavatele. Náklady je potom snadné řídit, neboť odebírám
a platím službu a nezajímá mě, kolikrát musel přijet technik se
šroubovákem. Je to samozřejmě celé trošičku složitější, ale to nyní
nechme stranou.
Podnikové IT už dávno nejsou záležitost technologická, ale
především otázka kvality managementu a odrážejí se na celkovém
výkonu organizace. IT mají totiž tu fantastickou vlastnost, že jsouli správně používány, mohou dramaticky zvýšit efektivitu podniku.
Např. pokud by se účelnou aplikací IT za toho 1,7 mil. podařilo
optimalizovat provoz úřadu natolik, že by bylo možné propustit
třeba 10 úředníků, bylo to skvělé a jako daňový poplatník bych byl
nadšen. Ale může to být ještě lepší (a teď nemám na mysli
propuštění 11 úředníků). Lze především výrazně zlepšit fungování
organizace. Kupříkladu kdyby úřední hodiny pro veřejnost díky
rozsáhlé reorganizaci procesů podpořené mazaně využitými IT
nebyly jen v pondělí a středu, ale každý den od 8:00 do 18:00. Nebo
kdyby se průměrná doba trvání nějakého správního řízení zkrátila
na polovinu. A tak dále. Vše při stejném počtu zaměstnanců,
samozřejmě. Nemožné? Ale kdeže! V soukromém sektoru celkem
běžná věc.
Čili otázka: „Neplatíme za IT města příliš?“ je chybná. Správně
bychom se měli ptát: „Co jsme za toho 1,7 mil. navíc dostali?“
a požadovat jednoduchou, stručnou a zcela srozumitelnou
odpověď. Jedna taková mě napadá, publikovat ji nelze, ale mám
velikou obavu, že od pravdy daleko nebude.
Tomáš Šalamon

Vyměňte pero za koště!
Přibližně v polovině měsíce ledna 2010 jsem ve své poštovní
schránce nalezl Žádost Města Roztoky. V této Žádosti nás,

spoluobčany, paní starostka vyzývá k pomoci městu se zimní
údržbou chodníků. Přitom se opírá o lidové přísloví a „zájem nás
všech“.
Ano, rád si budu chodník zametat, protože jsem tak činil vždy,
a nezpůsobuje mi to tedy nejmenší problém. Chápu i to, že Město
nemá na podobný úklid náležité technické či finanční zdroje a to
jak vlastní, tak zprostředkovaně přes Technické služby, jejichž je
zřizovatelem. K argumentaci lidovým příslovím snad jen
poznámku: Aktivní „zametání si před vlastním prahem“ mělo již
od ranného středověku až do vzniku první podzemní kanalizační
soustavy svoje praktické opodstatnění, neboť všechny domácí
splašky a odpadky končily na ulici před domem. Se sněhem to tedy
nemá nic společného.
Zdráhám se však položit svoji občanskou uvědomělost na oltář
úřadu, který jedním dechem vydává Nařízení 1/2009, popisující
velmi detailně které komunikace a chodníky a v jakém pořadí se
budou uklízet, aby při příležitosti první konfrontace psaného slova
s realitou trestuhodně selhal a zejména na úklid komunikací
(vůbec nezmiňuji chodníky) se v podstatě vykašlal. U nás v ulici
V Solníkách, kde by měl být dle Nařízení zásah sněžného pluhu
případně posypového vozu do 24 hodin, se v měsíci prosinci 2009
neobjevil radši vůbec, i když napadlo více než požadovaných
5 centimetrů sněhu. Neberu záměrně v potaz současnou kalamitu,
která činí problémy i „zodpovědnějším“ obcím. Výše zmíněné
Nařízení je tedy pouhým cárem papíru, který nebyl myšlen vážně
již v momentě svého zrodu. Přínosnější by tedy bylo, kdyby
i u nás, po vzoru Hlavního města Prahy, se pracovníci úřadu místo
práce na podobných pamfletech chopili košťat a nám,
„spoluobčanům“, s úklidem trochu pomohli.
Tomáš Pařízek

Chumelí se chumelí, padá snížek bílý…
Vážená paní starostko,
vždy jsem si bláhově myslel, že akademicky vzdělaný člověk si
osvojil základy slušného chování. Žádat můžeme zcela úspěšně
o podporu v nezaměstnanosti, nebo o přiznání důchodu. A vůbec
v dané chvíli není třeba citovat zákony. Občané města jistě vědí,
jaká mají práva a povinnosti. Základní věcí však je, požaduji-li od
někoho práci, nad rámec jeho povinností a ještě zadarmo, že
několikrát poprosím. Toto je však třeba udělat hned na začátku
dopisu a ne až na jeho konci. Správně by mělo znít:“ prosba města
o pomoc občanů.“
Když už neumím nic dobrého vymyslet, tak se rozhlížím okolo
sebe a snažím se dobré věci opsat od jiných. (Viz opatření
některých měst a městských částí). Není nic jednoduššího než se
připravit na to nejhorší a zajistit smluvně prostředky a pracovní
síly na úklid v případě spadu sněhu. V opačném případě mi
nezbývá nic jiného, než vydávat vrchnostenskou žádost. Já osobně
bych si nedovolil takto sepsanou výzvu podepsat. Což vy jste
s klidem učinila.
Na závěr musím pouze s politováním konstatovat, že v posledním
období se tak nějak radnice města nepovedla. Snad někdy příště?
S úctou František Šulc
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Poděkování občanům města
Všem občanům ve městě byla v průběhu ledna do schránky
doručena mnou podepsaná žádost o úklid chodníku před jejich
nemovitostí v důsledku sněhové kalamity.
Sněhová nadílka v lednu byla více než vrchovatá a ukázalo se, že
přes maximální nasazení veškeré techniky a lidí Technických
služeb města a dalších subjektů, nebylo možné odstranit
napadané množství sněhu ke všeobecné spokojenosti.
Měla jsem věnovat více pozornosti onomu textu, protože to
neměla být žádost, ale prosba.
Za toto pochybení se omlouvám a rozumím tomu, že reakce
některých tedy byla, ať si ty chodníky jde paní starostka uklidit
sama.
Děkuji všem, kteří se o úklid chodníků před svými domy
postarali, ač to dle platnosti nového zákona již není jejich
povinností.
Děkuji za jejich solidaritu s ostatními i za solidaritu s městem, ve
kterém žijí, protože opravdu není v našich možnostech zajistit
řádný úklid komunikací a chodníků okamžitě.
Děkuji také všem zaměstnancům Technických služeb města
Roztoky za jejich více než 100% nasazení při zvládání úklidu
města.

Prácechtivé matky požadují po starostce, aby okamžitě postavila
novou školku. Že se v tom nejaktivněji projevují ty, které tu ani
nejsou přihlášeny k trvalému pobytu je na první pohled úsměvné.
Do té doby, než si uvědomíme, že legalizací svého pobytu
v Roztokách by ztratily možnost umístit své dítě do školky
alespoň v místě svého předchozího bydliště. Další „náplavy“
vidíme v popředí aktivit snažících se nějakým způsobem regulovat další výstavbu v našem městě. Zhoršuje kvalitu bydlení těm,
kteří tu už bydlí. Přitom ale oni sami svým přistěhováním zhoršili
kvalitu bydlení těm, kteří tu byli dřív než oni. Jak zpětně se dá
takto uvažovat? První obyvatelé, jak známo, Roztoky opustili.
Správa věcí veřejných je ale běh na dlouhou trať. A novousedlík,
samozřejmě jen ten přihlášený k pobytu, má ve volbách stejný
hlas jako ten, jehož předci zde žijí po generace. Některá volební
sdružení již před čtyřmi lety oslovila novousedlíky a umístila
některé z nich na své kandidátky. Žádný z nich se ale neobjevil na
volitelném místě a ve volbách nejlépe dopadl Michael Bernát
jako druhý náhradník DOSTu. Tomu odpovídá i zastoupení
novousedlíků v poradních orgánech zastupitelstva a rady.
Novousedlíci by se tu dali spočítat na prstech jedné ruky. Pak se
ale „náplavy“ nemohou divit, že jejich zájmy nikdo nehájí. A že
jim například cesta na nejbližší zastávku MHD zabere stejně
času, jako pak samostná cesta do Prahy.
Vít Calta

Olga Vavřínová

Developerská lobby?!
Náplavy
Přistěhoval jsem se do Roztok z ekonomických důvodů. Prostě
proto, že stejný standard bydlení bych si v centru Prahy dovolit
nemohl a před pražskými sídlišti jsem dal přednost našemu
městu. Nestěhoval jsem se tedy do „zahradního města“ a bylo mi
celkem jedno, kolik je tu školek a škol a za jak dlouho se dostanu
autobusem na Dejvickou.
Brzy po přistěhování jsem ale zjistil, že podstatná část mých
nových spoluobčanů byla podvedena. Developery, kteří jim
o místě jejich budoucího bydliště lhali. Divíte se jim ale? Vždyť
co by s cenou za byt či parcelu udělaly tyto pravdivé informace:
„Zatím je to zahradní město, ale až tu realizujeme své projekty,
už nebude“, „Jsou tu sice 3 školky, ale Vaše dítě se do nich pro
přeplněnost nedostane“, „Ze školy tu teď rodiče odhlašují své
děti, ale až bude Vaše dítě ve školním věku, tak bude mít škola
nedostatek učeben“. Tak tyto informace by cenu developerského
produktu zřejmě posunuly výrazně dolů.
Jak reaguje podvedený člověk, když zjistí, že byl podveden?
Buď se stáhne do sebe nebo se svou situaci snaží řešit. Často na
úkor někoho jiného.
V novém prostředí se údajně integruje teprve druhá generace.
Musí ale nutně být ta generace první na okraji dění? Nemusí. Ale
musí mít sama zájem. Jak se nám tedy ty „náplavy“, jak jsou
novousedlíci některými starousedlíky mile nazýváni, projevují?
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Nechci titulkem křivdit paní ing. Roubíčkové ani panu ing.
Šalamounovi. Jen mi jejich články „Dubečnice“ a „Roztoky
v ohrožení“ připadají jako by onu developerskou firmu Ekospol
vlastnili, nebo v ní měli alespoň podíl. Jsem odpůrce výstavby
v Roztokách, i jsem tak hlasoval v místním referendu. Možná, na
rozdíl od pana Šalamouna či paní Roubíčkové totiž vidím, že
silnice v Roztokách je přetížená, zvláště, když po ránu spadnou
u přejezdu šraňky a deset minut se nehnou. Pak člověk zastavuje
v koloně aut před nimi u cedule, která označuje konec Roztok
a rozhodně si nemyslím, že by to způsobila tranzitní doprava.
Která? Do těch pár malých vesniček za Roztokami? Plánovaný
obchvat Prahy a mostu přes Suchdol, který snad jednou bude
vybudován, tuto „tranzitní“dopravu neovlivní, protože kolony
u přejezdu jsou tvořeny převážně místními auty, kterých neustále
přibývá. Nová silnice kolem Vltavy vyřeší šraňky, ale posune
kolony jen na křižovatku se Suchdolskou a dále do Dejvic, kde už
nelze ani zaparkovat. Vidím přeplněné autobusy, které odjíždí
nebo přijíždí do našeho města. Stojím ve frontách na přemalé
poště, znám ulice, kde není kanalizace a vodoměry jsou staré tak,
že spotřeba vody se jen odhaduje, protože je už nikdo neumí ani
přečíst. Jezdím po ulicích, které jsou tvořeny jen dírami, v zimě
jsou nesjízdné a popelnici vám díky tomu i tři týdny nevyvezou
a septik nevyberou, o jejich prašnosti v létě ani nemluvě. Vím
o školkách, kam je prakticky nemožné dostat dítě. Chodím po
místních nových zástavbách, kde si říkám, že lidi, kteří tu bydlí
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a nemají auto, jsou chudáci, protože musí chodit velkou
vzdálenost k autobusům. Prohlížím si ty bezduché stavby, které
budují developeři, protože nejsou ochotni zaplatit dobré a tedy
drahé architekty, navíc bez jakéhokoli urbanistického řešení.
Všímám si spousty problémů, které nevyřešil nárůst nových
obyvatel, i když peněz by mělo být více. Nevím kam jdou. Proto
všechno jsem proti výstavbě nových, zvláště pak bytových
domů, proti dalšímu nárůstu obyvatel, proti ještě větším
dopravním problémům ve městě, větší anonymitě, většímu
mraveništi. Vím, zve se to pokrokem, přirozeným vývojem. Ale
kde to skončí? Prostavíme se až k Suchdolu, do Únětic? Lidé
nebudou chodit na autobus 1 km ale 3 km? Nebo do jiné vesnice,
kam to už bude blíže? Kde se zastaví touha po tom koupit našim
dětem v Roztokách byt? Někde to přece musí skončit. Všude jsou
místa, která jsou svým omezením nedostupná, jejich cena
vyšponovaná, kde si většina lidí nemůže dovolit pořídit si
bydlení, protože mají omezenou kapacitu. To z nich dělá tak
drahé lokality. Roztoky byly přece vždy trochu exklusivní
adresa. Neznám moc podobných míst u Prahy, které by byly svou
polohou, vybaveností a krásou přírody srovnatelné, ale jejich
možnosti jsou prostě omezené a myslím, že už i dost vyčerpané.
Kdy to pochopíme a přestaneme tu budovat místa podobná
H-systému ve Velkých Přílepech? Komunistická diktatura
Roztoky poškodila a teď mám obavy, že je dorazí diktatura
peněz, chtění a myšlení si, že můžeme všechno bez ohledu na
následky. Neztratí právě díky této bezmyšlenkovité výstavbě
Roztoky svou atraktivitu? Pro mě rozhodně ano. Pak třeba
budete moct, paní inženýrko Roubíčková, koupit i můj dům,
protože já už tu nebudu chtít bydlet.
Radek Bár

Spálené údolí?
Před několika měsíci otisk zastupitel Novotný (jako spoluautor)
článek, kde navrhoval mimo jiné přejmenovat Tiché údolí. Dal
i několik návrhů. Jeden lepší než druhý. Před několika dny se na
diskusním fóru města objevil návrh mnohem výstižnější.
„Spálené údolí“. Proč ne, když o pár metrů dál stojí Spálený
mlýn. O tom, že by zde v letech 1788, 1880 či 1904 chtěl nějaký
developer realizovat nějaký svůj stavební záměr, mi ale není nic
známo.
Jak tedy bude toto naše městské rodinné stříbro, nyní spíše
alpaka, vypadat? Podle veřejného projednávání regulačního
plánu nečeká jeho konec moc růžová budoucnost. Žádný
milovník historie, který by jej zdarma uvedl do původního stavu
tu není. A proti tomu, aby si na jeho revitalizaci současný majitel
vydělal prodejem zde postavených bytů, se zvedl velmi silný
odpor. Ze stanoviska nejhlasitějších odpůrců je zatím jen zřejmé,
že tolik bytů ne. Kolik tedy bytů a zda vůbec nějaké, je nejasné.
Že by si na rekonstrukci někdo půjčil a pak půjčku splácel ze
zisků zde provozovaného hotelu, je v oblasti snů. Takže to tu
zřejmě zůstane tak, jak je.

Nové světlo pak vneslo do celé problematiky vyjádření odboru
životního prostředí z Černošic. Podstatná část území v oblasti
20 leté vody Únětického potoka. A podle mne musí navíc každou
chvíli přijít voda padesátiletá, protože podle pamětníků byly za
posledních 50 let vodou z potoka zatopené na Maxe akorát tak
sklepy.
Takže postavit by se tu mohlo jen koupaliště. Splnil by se tím sen
mnoha generací obyvatel města i pražských návštěvníků. Ale ani
postavení přehradní nádrže bránící vzdutí vody jak z Vltavy, tak
i Únětického potoka, nezabrání občasnému vytopení několika
domů dešťovou vodou. Za to totiž nemohou Únětický potok ani
Vltava, ale stavební úpravy a jiné aktivity v údolí s jeho okolí.
A tak jediná jistota, se kterou se účastníci projednání rozcházeli,
byla ta, že strom na pozemku 2253/2 stojí a bude stát. Protože si
ho jeho majitelka bude hlídat.
Vít Calta

Malé zamyšlení
V prosincovém vydání Odrazu č. 12/ 09 bylo vzpomenuto
dvacátého výročí vzniku nové etapy politického i společenského
dění v naší republice. Zaujal mě text "Dvacet let poté", kde jeho
autor, první starosta našeho města Roztoky po roce 1989,
vyjadřuje mimo jiné obsah a současnou realitu významu slov
svoboda a demokracie. Zdůrazňuje důležitost dobrých pravidel
pro demokracii, která darebné chování nejen nedovolují, ale
i rozhodně postihují.
V letošním roce si také připomínáme již 17 let od rozdělení
Českoslovensla a vznik samostatné České republiky. Je bohužel
už znát na mladé generaci, že v hovorové i psané slovenštině se
hůře orientuje a je to pro ni další cizí jazyk. Věřím však, že dobré
přátelské a sousedské vztahy se Slovenskem zůstanou.
Chtěla bych však navázat ještě na výše uvedený význam slov
"svoboda a demokracie". Tato slova prolínají společenským
i politickým životem po mnohá staletí, v dobách útlaku i vítězství.
Jako příklad uvádím citát českého obrozeneckého politika,
humanisty a literáta Františka Palackého:
"Svoboda bez mravního podkladu, bez práva a spravedlnosti,
jest jenom pud dravce, jest libovůle a tyranství despoty, jest
svoboda lupiče a zloděje, který majetek svůj sbírá kdekoliv se
mu namane".
Takže - dívejme se kolem sebe a ochraňujme ty kladné možnosti,
pravidla a práva svobody! Ale současně - dívejme se kolem sebe
a každý sám za sebe netolerujme násilí, zlovůli a darebné
chování v jakékoliv podobě!
Jak říká staré přísloví:co nechceš, aby bylo děláno tobě, nečiň ani
druhým. Věřme, že se to vyplatí, neboť napravovat chyby je
mnohem složitější a většinou se to špatné otočí proti nám.
O. Veselá
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
MILÍ ČTENÁŘI,
doufám, že jste po té sněhové nadílce na sníh a zimní radovánky
nezanevřeli a s chutí se budete dívat na právě započaté zimní
olympijské hry a držet palce našim sportovcům. My budeme držet
palce našim sedmákům, ti totiž 13. 2. vyrazili na lyžařský výcvik
a jistě si nějakou tu medaili či diplom ze soutěží přivezou.
My jsme se už v lednu na olympiádě také otestovali - z českého
jazyka a z angličtiny. Olympijskou vítězkou z českého jazyka se
stala M. Šťastná, druhý skončil V. Panenka a třetí příčku obsadil
M. Cozl. Všem moc gratulujeme. Škola též obdržela výsledky
SCIO testů pro deváté třídy zadávané v celé ČR a musíme se
pochlubit výborným výsledkem našeho žáka Vojty PANENKY,
který byl v celém kraji nejlepším řešitelem matematického testu,
kde dosáhl 100% výsledku a v češtině byl mezi 3 % nejlepších
řešitelů.

V závěru roku 2009 jsme se 16. 12. vydali na zámek Loučeň. Zažili
jsme netradiční prohlídku, při které bylo dovoleno „dotýkati se
exponátů“. Pan průvodce měl pro nás připraveno plno úkolů na
téma „Správné stolování“. Vžili jsme se do rolí králů, královen,
prvních dam či pážat. Usedli jsme ke královské tabuli
a používali dobové příbory. Venku nás čekalo několik bludišť
a labyrintů. Každý si zde ověřil svůj orientační smysl i pevné nervy.
V odpoledních hodinách jsme se s krásnými zážitky vrátili domů.
M. Bromovská, 4. B

PSI V DRUŽINĚ V ROZTOKÁCH
V lednu nás dvakrát navštívila terapeutka z občanského sdružení
Psi pro život se svými pejsky. Měla pro nás připravenou
přednášku o canisterapii s praktickými ukázkami práce psů. Děti
se velmi těšily, už dopředu se hromadily na chodbě a nemohly se
dočkat.

Nebojte se proto, milí rodiče, zapsat své potomky na naši školu,
protože, jak vidíte, talentované děti se u nás neztratí. Letos přišlo
k zápisu opět tolik dětí, že příští rok otevřeme tři první třídy. Už teď
se na nové žáčky moc těšíme. Všichni se mohou také zapsat do tzv.
ŠKOLÁČKA, kde si v několika návštěvách mohou školu trochu
„osahat“ a vyzkoušet si, jaké to je sedět ve školní lavici a „učit se“.
„Únor bílý, pole sílí,“ říká pranostika a my bychom byli rádi, kdyby
pro děti platilo i pozměněné „V únoru už víme, známky si teď
vylepšíme.“ Tak ať se daří.
Věra Zelenková

ZPÍVÁNÍ NA SCHODECH
V době vánočních příprav jsme se celá škola sešla na schodech ke
zpěvu koled za kytarového doprovodu paní učitelky Bártové. Žáci
i všichni zaměstnanci školy si společně zazpívali Neseme vám
noviny, Pásli ovce valaši, Půjdem spolu do Betléma a Vánoce,
Vánoce. S přáním krásných vánočních svátků jsme se rozešli na
prázdniny.
M. Bromovská, I. Bártová

VÝLET NA ZÁMEK LOUČEŇ
V jedné ze tříd jsme seděli dokola a uprostřed bylo dost místa pro
předvádění psů. Po představení nám přednášející také představila
své úžasně vycvičené švýcarské ovčáky, fenky Aki a Bíbu.
Přednáška byla obsáhlá – dozvěděli jsme se, co to canisterapie je,
komu všemu pomáhá, jak práce se speciálně vycvičenými psy
obohacuje a hlavně pomáhá v životě lidí s různým postižením. Už
víme, co je pes canisterapeutický, vodící a asistenční. Děti se
aktivně zapojovaly, odpovídaly na otázky, rozvíjely své představy,
co všechno tito psi dokáží a jak mohou pomoci. Ale největší
úspěch měly praktické úkoly, kdy si všichni zájemci vyzkoušeli
umění komunikace se psem, správně odměnit psa piškotem, udělit
mu povely jako štěkej, dej, přines, hledej a další. Dva odvážlivci
i připnuli psovi krátké vodítko a odvedli si ho ven na chodbu.
Zajímavé bylo si vyzkoušet pozici slepce a s páskou na očích si
slepeckou holí „vyťukat“ cestu a najít židli nebo se nechat psem
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k židli dovést. Porovnání bylo nasnadě, spolupráce se psem byla
mnohem rychlejší, bezpečnější a příjemnější.
Na konci byl prostor si psy pohladit, odměnit i se s nimi
vyfotografovat. Návštěva canisterapeutických psů se nám všem
moc líbila, vyměřená hodina utekla jako voda a i nám dospělým
přinesla nové poznatky.
Vychovatelky ŠD Roztoky

PROJEKTY SE STARŠÍMI ŽÁKY
V listopadu 2009 jsme se s devátým ročníkem zapojili do projektu
organizace Junior Achievement (nezisková vzdělávací
organizace), kterou v Praze v roce 1992 založil T. Baťa ve
spolupráci s MŠMT. Žáci se během dvou měsíců seznámili se
základy podnikání –„abecedou podnikání“: založením firmy,
výrobou, manažerskými dovednostmi a marketingem. Některé
činnosti se nám zdáli příliš jednoduché, některé naopak příliš
složité. Naše pozitivní, ale i negativní hodnocení z projektu jsme
zaslali organizaci. Od letošního školního roku je zařazen v osmém
ročníku povinný předmět Svět práce. Zapojením do projektu
Profesní orientace se budeme snažit žáky formou hry, skupinovou
prací, variantami řešení úkolů, etickým jednáním a rovnocenným
vztahem učitel –žák připravit k výběru vhodné školy či povolání.
M. Bartulíková

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NESPÍ

ZÁPIS k povinné školní docházce pro školní rok 2010/2011
Letos naše škola organizovala zápis k povinné školní docházce již
v lednu kvůli termínu jarních prázdnin. 25. 1. v budově v Žalově
a 26. 1. v budově na Školním náměstí odpoledne jsme vítali
budoucí prvňáčky v doprovodu jejich rodičů, sourozenců
i prarodičů. Někteří přicházeli s radostí, někteří s obavami, ale
všichni plni očekávání – jaká bude paní učitelka, co se bude dít.
Téměř polovina těchto dětí nás navštívila již předtím v rámci
spolupráce mateřských škol s naší základní školou, pravidelně
chodí na náslech a obhlídku školy děti s MŠ Přemyslovská,
Havlíčkova, z Úholiček, v lednu poprvé přišli i děti z MŠ Žirafa.
Možná proto u zápisu se cítí víc uvolněně, školní prostředí pro ně
není úplně nové. A co je vlastně čekalo? Zcela nový „test“, který
prověřil jejich znalosti a připravenost pro školní docházku, školní
zralost ukázaly děti i v rozhovoru s paní učitelkou. Ukázalo se, že
děti jsou velmi šikovné a většina z nich odcházela s úsměvem
a rukama plnými dárků – pastelky, omalovánky, výrobky dětí ze
školní družiny, bonbónky. Ale nejvíc se dětem líbily soutěže, které
pro ně připravili žáci pátých tříd – v Žalově 5. B, v Roztokách 5. A.
Hod do basketbalového koše, slalom mezi kužely, přeskoky,…
A za všechno dostaly sladkou odměnu.
Kolik tříd budeme otevírat? To byla nejčastější otázka, kterou
jsme dostávali. A samozřejmě, ještě to byla otázka, kdo bude mít
první třídu. Bohužel, v této chvíli ještě nedokážeme říci s určitostí,
kolik tříd to bude – všechno záleží na počtu odkladů, o který
mohou rodiče požádat až do konce května. A tedy nechceme ani
předem říci jména učitelů, kteří povedou první třídy ( i když se již
veřejně šušká, kdo to asi bude). Vedení školy oficiálně bude
informovat rodiče příštích prvňáčků na schůzce v červnu. A kolik
dětí bylo u zápisu? Celkem je zatím zapsáno 94 dětí, několik dětí
ještě přijde na náhradní termín v únoru. Počítáme, že 12 – 16 dětí
bude mít odklad povinné školní docházky, tedy celkový počet
budoucích žáků prvních tříd by měl být kolem 80.

Již třetím rokem učíme podle nového vzdělávacího programu
Škola pro všechny. Po prvním roce učení podle tohoto
dokumentu jsme zjistili některé dílčí nedostatky, které průběžně
upravujeme a přepracováváme. A protože veškerá činnost na
vzdělávacím programu, tvorba, sepsání, náplně předmětů, formy
a metody práce zůstala na bedrech samotných učitelů, je velmi
časově náročné celý dokument upravit, případně opravit během
školního roku. V loňském roce se škola mohla bezplatně zapojit
do projektu MŠMT - konzultace nad ŠVP. Využili jsme této
nabídky a pozvali pana Dudka již podruhé ke konzultaci nad
naším upraveným ŠVP. Veřejnost se s dokumentem může
seznámit buď přímo ve škole, nebo na webové stránce naší školy.

Chceme poděkovat všem rodičům (i dětem) za trpělivost
a pochopení, zvládnout takový počet dětí nebylo lehké.
Děkujeme moc našemu sponzorovi – Papírnictví Cyrani, které
nám připravilo hezké balíčky pro děti. Těšíme se na děti na
setkáních Školáčka – adaptačním kurzu pro budoucí prvňáky,
který začne v únoru, a na všechny pak až 1. září.

M. Bartulíková

A. Gabaľová

OLYMPIÁDA v anglickém jazyce

ZPRÁVA 5.B – BUĎTE TU DOMA

Koncem ledna se uskutečnilo školní kolo Olympiády v anglickém
jazyce. Své dovednosti a znalosti si přišlo ověřit a porovnat
celkem 20 žáků: 9 v kategorii 4. – 5. tříd, 5 ze 6. – 7. ročníků a 6
v kategorii 8. – 9. ročník. Již tradičně se soutěž skládala ze dvou
částí - písemné a ústní. Testy byly zaměřeny na gramatiku, slovní
zásobu, čtení s porozuměním a poslech s porozuměním. V ústní
části nejprve žáci popisovali obrázek a pak následoval krátký
rozhovor na téma rodina, škola, moje město atp. Vítězové
v jednotlivých kategoriích jsou: 4. - 5. ročník – Barbora
Havlíková a Viktor Řehořovský, 6. – 7. ročník – Polina
Nozdrina, 8. – 9. ročník - Monika Šťastná.

Někteří žáci z naší třídy se účastní projektu Buďte tu doma.
Pořádá ho škola a sdružení Roztoč. Ze spolužáků se stali
diplomaté, kteří zjišťují důležité a zajímavé informace
o partnerské zemi a rodině, kterou si vylosovali. Projekt nám
umožňuje poznat i jiné země a jejich kulturu, například: jak se
slaví Vánoce v Japonsku anebo ve Slovinsku. V Itálii se Vánoce
neslaví, ale přilétá čarodějnice Defana až 6. ledna a v Anglii
rozbalují dárky až 25. prosince ráno. Také jsme zjistili, že se
v Egyptě měří chleba na metry a každý den městem projíždí pán
s krávou a prodává mléko, prodavač zeleniny a popeláři. Poznali
jsme, jak šikovné máme spolužáky, kteří nám potom
o jednotlivých setkáních ve třídě vyprávějí. Tento projekt se nám
líbí a bude trvat až do konce školního roku.

Gratulujeme! Do okresního kola, které se bude konat koncem
února, postupují jenom žáci z 2. stupně, budeme jim držet palce.
A. Gabaľová
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PROJEKT BUĎTE TU DOMA
V červnu 2009 začala naše škola spolupráci se sdružením Roztoč,
které získalo grant na svůj projekt Buďte tu doma a nabídlo škole
účast žáků na tomto programu.
Samotný projekt se rozběhl v průběhu října 2009. Školními
koordinátory jsou ředitelka ZŠ Roztoky Mgr. Alena Gabaľová
a učitelka Mgr. Dita Blechová. Škola se rozhodla zařadit do
projektu žáky pátých a sedmých ročníků (5.B a 7.B). Sdružení
Roztoč - paní Němcová a Votavová - připravily prezentaci pro
žáky obou tříd, kdy se mohli rozhodnou, kdo se projektu zúčastní,
samozřejmě také po poradě s rodiči. Do projektu se přihlásilo
celkem 7 dětí z pátého ročníku (dvě dvojice a tři jednotlivci) a ze
sedmého ročníku 6 žákyň (tři dvojice). Začátkem listopadu
proběhlo první setkání všech diplomatů, zástupců partnerských
rodin a sdružení Roztoč. Zde si děti vylosovaly svou „zemi“
a dostaly deníky. Následně proběhla výtvarná dílna pro všechny
diplomaty, výroba dárku pro partnerskou rodinu.
V prosinci se začaly děti a rodiny navštěvovat. Setkání probíhají
přímo v bydlišti rodiny nebo na půdě sdružení Roztoč. Současně
postupně dochází k záznamu do deníků. Zážitky z návštěv děti
prezentují ve vyučovacích hodinách. Projekt se setkává
s příznivým ohlasem zúčastněných. Děti z obou tříd se s nadšením
zapojily a své úkoly zpracovávají pečlivě.
D. Blechová
Projekt byl finančně podpořen Městem Roztoky,
Středočeským krajem, MŠMT a grantem z Islandu,
Lichtenštejnska a Norska v rámci finančního mechanismu
EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím
Nadace rozvoje občanské společnosti.

několik barev fólie a nezbytné pomocnice ,,vycvakávačky".
Maminky tvořily s velkým nadšením a v příjemné ryze ženské
atmosféře vznikly originální doplňky našich kuchyňských výbav.
Březnové tvoření nazvané „VELIKONOČNÍ VĚNEC
NETRADIČNĚ“ proběhne ve čtvrtek 4.3. od 19hod. Vyrobíme
si velikonoční dekoraci či jarní věnec zajímavou a velice
jednoduchou technikou napichování. Příspěvek: 50-60Kč.
Zájemkyně se přihlaste, prosím, předem.
SEMINÁŘ O TOM, JAK VYCHOVAT tzv.„SAMOSTATNÉ
DÍTĚ“
V pondělí 1.3. od 18.30-20hod proběhne další setkání z volného
psychologicky laděného cyklu seminářů s MUDr. Zuzanou
Lebedovou. Zamyslíme se nad tím, co si rodiče představují pod
"samostatností dítěte" a jak k tomu mohou svojí výchovou přispět.
Více informací Vám na vyžádání rádi poskytneme.
HERNA - MIMINKA
Závěrem srdečně zveme k návštěvě naší herny všechny děti od
miminek po předškoláčky! Pro každou věkovou kategorii
nabízíme pravidelné programy a kroužky, na které však
můžete klidně docházet nepravidelně, v souladu s Vašimi
potřebami, spacím rytmem dětí atd. Zvláště bychom rádi
pozvali nejmenší návštěvníky na pondělní program
MIMINKA, při kterém se věnujeme baby-masážím, říkankám
i volné herně. Zájemci mohou přijít kdykoliv mezi 9-10.30hod.
Více se dozvíte na internetových stránkách, letáčcích na
městských nástěnkách nebo nám zavolejte. Těšíme se na
pravidelné i občasné návštěvníky, včetně rodičů s více dětmi!
PŘEJEME MNOHO TEPLA V LETOŠNÍCH MRAZIVÝCH
DNECH A NOCÍCH!
Lucie Machačová a Václava Bromovská za celý tým
Mateřského centra Rožálek
www.rozalek.cz, Tel: 606842157,
Email: centrumrozalek@seznam.cz

MATEŘSKÉ CENTRUM
Roztoky u Prahy
ŠPÍZY NA SNĚHU S ALENOU
Na prvním letošním setkání nového rožálkovského kroužku Hravá
vařečka čekalo na děti velké překvapení. Paní "šéfkuchařka" Alena
připravila pro malé kuchtíky opravdové grilování, a to netradičně na
sněhu. V teple rožálkovské herny si děti nakrájely zeleninu a jiné
laskominy na špízy, jako dezert pak jablíčka s citrónem a medem.
Vše jsme venku ogrilovali a na sněhu se dosyta vyřádili.
Vlastnoručně připravená svačinka přišla náramně vhod malými
i velkým. „Šéfkuchařce" Aleně děkujeme za příjemně a netradičně
strávené odpoledne a těšíme se na další kulinářská setkávání (příště
nás čeká nepečený dortík a čokoládové fondue)! Dobrou chuť!
VEČERNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY S LENKOU
Stalo se v Rožálku milou tradicí scházet se jeden čtvrtek v měsíci
v kruhu žen a společně tvořit (vzácně bez dětí). Lednový čtvrtek byl
věnovaný fólii Color Dekor - k dispozici byly talíře, misky, hrnky,
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Kolotoč umění života
a tradic
Hola hola....přelom volá....
...zdárně se všichni přehupujeme do

Konání: sobota 20.2. 2010 od 10.00 – 16.00 hodin Atelier Roztoč Roztoky - budova školní jídelny
Dílna je zahrnuta do multikulturního projektu Buďte tu doma.
Veškeré podrobnosti o uvedených i dalších akcích sdružení
Roztoč naleznete na www.roztoc.cz, e-mail: roztoc@roztoc.cz,
tel.: 23391 0014, 607 113 898

dalšího období. Období 2. pololetí
(kroužky), období pústu (čas pomasopustní), období předjaří (to
znamená jaro daleko a zima už není zima).

V Lexiku stále něco nového

Jarní prázdniny za námi a čeká nás dlouhá doba do dalších svátků
a volna...do Velikonoc.

Tak jazykové kurzy na další pololetí se úspěšně rozjely, pokračuje
kurz Respektovat a být respektován a chystáme řadu novinek.

Sdružení Roztoč se vám ji snaží zpříjemnit, jak jen to nejvíce půjde.
Ať třeba pravidelně (v kroužcích), nárazově (víkendové dílny)
i dlouhodobě (multikulturní projekt ). A pokud si nejste jisti, zda
jste něco nepromeškali, zkuste stále ještě nově oděný roztočí web.
...tak hola, hola to k návštěvě roztočích akcí volá....
Taneční podvečer TK Po špičkách
Přehlídka nových choreografií byla prezentací nastudovaných
dílek za poslední pololetí tanečními soubory z kroužku Po
Špičkách pod vedením Zuzany Smugalové. Proběhla 28. ledna
2010 v tělocvičně ZŠ Žalov, kde se představilo celkem jedenáct
tanečních kusů a byla to ukázka půlroční vkusné a tvořivé práce
dětí i jejich lektorky. Takřka profesionálně pojaté vystoupení
roztockého tanečního kroužku bylo navíc obohacená hostováním
tanečního souboru ze ZUŠ Klapkova P8 pod vedením Mirky
Eliášové. Rodiče, prarodiče i přátelé byli jistě náležitě pyšní na své
děti a známé, kteří tančili soustředě a nevadil jim ani přirozený
ševel malých sourozenců, kteří sympaticky patří k roztočímu dění.
Snad jen prostředí by si už takováto umělecká přehlídka zasloužila
vhodnější, aby i ti vzadu měli možnost choreografie zhlédnout
dobře a nerušeně a mohli si tak vychutnat si zážitek, který jim
scénický tanec nabízí.
Linorytová dílna s japonskou tématikou
Dílna je zaměřená na grafickou techniku linorytu a japonský
dřevořez. Každý si vyrobí vlastní barevnou grafiku, inspirovanou
japonskými motivy. Pokusíme se ochutnat nám z málo známé
a vzdálené japonské kultury. Dílnu poctí návštěvou i japonští hosté
a předvedou ukázku svého umění. Rezervace nutná na
roztoc@roztoc.cz Dílna je určena dětem od 12 let a dospělým.
S sebou pracovní oděv, kdo má i linorytová rydla.

Nové přednášky profesionálního záchranáře a školitele
na téma: První pomoc, fokus na úrazy (i u dětí)
Interaktivní přednáška s figurínami a dataprojektorem proběhne
2.3. od 18,00 v tělocvičně Lexiku. Přednáší Tomáš Stronček, DiS.,
záchranář na voze RLP–ZSPV–ÚSZS SK, instruktor Vodní
záchranné služby.
Další přednáška na téma: První pomoc, fokus na seniory bude
v pátek 26. 3. 2010 od 18:00 se stejným školitelem.
Kurz první pomoci s certifikátem MŠ ČR
Kurz první pomoci, jehož výsledkem je certifikát Ministerstva
školství ČR s platností 5 let, vhodný pro všechny profese. Kurz od
19. Do 21. Března opět povede oblíbený profesionální záchranář
Tomáš Stronček. Minimální počet účastníků je 10.
Kurz pletení košíků z papíru
S novinami přicházíme denně do styku a většinou je přečtené
odložíme a časem skončí ve sběru. Nyní je však můžeme
zužitkovat a uplést si z papíru něco pěkného i užitečného přesně
podle svých představ - krabičky i krabice, košíčky, ošatky, obaly na
květináče, truhlíky... Lze je barvit i lakovat, aby barevně ladily
s interiérem, zdobit korálky, technikou decoupage... Po dokončení
překvapí svou pevností. Výrobky z novinového papíru mohou
sloužit i jako drobné a levné dárky. Kurzem vás provede lektorka
Hana Cmíralová.
Základní kurz
I doma lze recyklovat přečtené noviny v užitečnou věc. Můžeme
z nich uplést jakýkoliv košíkářský výrobek. Nastříhané pruhy
z novin se stočí do ruliček a poslouží jako proutí či pedig. V kurzu
se naučíte dělat ruličky, pevné dno, základní techniku pletení
a uzavírku. Upletete si jednoduchý košík, který si hotový z kurzu
odnesete. V ceně kurzu je materiál (připravené ruličky pro upletení
jednoho košíku) a zapůjčení potřebných pomůcek k pletení.
Získáte také informace o konečné úpravě (barvení a lakování)
hotových výrobků. Kurz trvá 3 hodiny.
Další způsoby oplétání a uzavírek, možnosti vzorování a získáte
spoustu dalších potřebných informací týkajících se pletení z papíru
se dozvíte na pokračovacích kurzech. První základní kurz začíná
17.2. od 17,30 do 20,30 a ve středu 24.2. ve stejný čas, další je
nedělní 21.2. od 9,30 do 12,30 a 28.2. ve stejný čas. Pokračovací
kurzy jsou od 3.3. a dále v březnu.
Sobotní kurzy předporodní přípravy

foto: Josef Mirovský
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Sobotní kurzy předporodní přípravy určené pro nastávající
maminky i jejich partnery vedené Markétou Drahotovou, porodní
asistentkou z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze - Podolí. Kurz

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
sestává ze dvou lekcí: 1. lekce: těhotenství, první doba porodní,
porod, úlevové polohy, role partnera či doprovodu a 2. lekce:
šestinedělí, kojení, možné komplikace, péče o dítě. Termíny jsou
13. + 20. února a 20. a 27. Března vždy od 10,00 do 16,00 s
hodinovou přestávkou na oběd.
Novinky ve cvičení
Pro velký zájem jsme přidali další hodinu cvičení rodičů s kojenci
ve středu od 14,30.

Zápis
MATEŘSKÁ ŠKOLKA HAVLÍČKOVA 1024 ROZTOKY
Zápis do mateřské školky bude probíhat: 24. 2. 2010 od 7.00 do
17.00 hod.
Přihlášky jsou k vyzvednutí v mat. škole: od 1. 2. 2010 od 7.00 do
17.00 hod
Prohlídka mateřské školy: 17. a 18. 2. 2010 od 15.00 do 17.00 hod
Vyzvednutí rozhodnutí: 24. 3. 2010 od 7.00 do 17.00 hod.
Těšíme se na Vás i Vaše děti
Z. Kulhánková

Cvičení pro hubnutí nejen v rámci úspěšného kurzu Proměny do
krásy , který bude mít také pokračování, máme ve středu od 17,00
do 18,00 a pátek od 16,00 do 17,00.
Zumba je úplně plná, ale pokusíme se otevřít další hodinu.
Stále běží nedělní cvičení aerobiku, je třeba se na něj rezervovat tak
jako na jiná cvičení a masáže u profesionální fyzioterapeutky.
ŠKOLKA LEXIK
Bohatý program ve školce Lexik si pochvalují děti i rodiče. Ve
starším oddělení Soviček jsme v lednu měli projektový týden na
téma zima v českém i anglickém programu. Děti se naučily mnoho
nových věcí o zimě, postavily i vyrobily sněhuláka a na zahrádce
instalovaly nové krmítko pro ptáčky spolu se zajímavým povídáním
s ornitoložkou paní magistrou Lucií Hoškovou, která děti nejen
poučila, ale naučila je i nové výrazy v angličtině.
Představení Karkulky Divadla v kufru se dětem také líbilo
a chystáme další pro změnu maňáskové divadlo v česko-anglickém
provedení Pohádku o Budulínkovi.
Tento měsíc nás čeká, kromě každodenního anglického programu,
cvičení, grafomotorických hrátek, další projektový týden na téma
hudební nástroje a výroba masek na masopust a závěrečný karneval.
Za kolektiv Lexiku vás zdraví Mgr. Lenka Červenková

MŠ Přemyslovská

V září 2009 byla v Roztokách u Prahy otevřena nová pobočka
anglické jazykové školky ABC Academy, která působí v Praze již
8 let. Po úspěšném prvním školním roce bude 22. 2. – 26. 2. 2010
probíhat zápis do dalšího ročníku. Srdečně Vás tímto zveme na
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne 16. února 2010
od 10.00 do 12.00 hod.
Nadstandardní soukromá školka ABC Academy vytváří pro děti
příjemné rodinné prostředí, ve kterém probíhá výuka výhradně
v anglickém jazyce, a to prostřednictvím zkušených a školených
lektorů z USA, Velké Británie i dalších anglicky mluvících zemí.
Snažíme se maximálně využít a prohloubit schopnost malých dětí
se zcela přirozeně a nenásilně naučit cizímu jazyku podobným
způsobem, jakým se učí svůj mateřský jazyk. ABC Academy
nabízí individuální přístup k dětem i ke každé rodině. Pracujeme
s malými skupinkami dětí - jeden učitel se plně věnuje pouze
6 dětem. Výuka probíhá nenásilnou formou - upřednostňujeme
nedirektivní přístup, který v dětech nepotlačuje vývoj jejich
přirozené osobnosti či individuální vlohy. Jazykové lekce, ve
kterých nechybí zpívání a nejrůznější hry, prokládáme
odpočinkem i dalšími zajímavými aktivitami, jako je výtvarná
výchova, tenis, keramika, flétnička, jóga, plavání atd. Děti se
baví, učí se anglicky a zároveň rozvíjíme jejich přirozený talent.
Několikrát do roka rovněž jezdíme na zimní i letní tábory, kde se
děti učí větší samostatnosti.

vás zve na „Dny otevřených dveří“, které se konají ve
dnech 2. a 3. března 2010 od 15 do 16.30 hodin v budově
školy.

ABC Academy v Roztokách s provozní dobou 8.00 – 17.30 hod
od pondělí do pátku se nachází v krásné vile, která má vlastní
tělocvičnu, tenisový kurt, velkou zahradu a v její blízkosti se
nachází dětské hřiště.

Přijímací řízení proběhne ve dnech 23. a 24. března. 2010 vždy
od 10 do 15 hodin.

Pokud máte zájem o více informací, navštivte naše stránky
www.abcacademy.cz.

Hana Novotná, MŠ Přemyslovská

L. Day
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Středočeské muzeum v Roztokách
„Vetřelci“ v malé výstavní síni
21. ledna byla ve Středočeském muzeu v Roztokách otevřena
přírodovědná výstava s lákavým názvem „Vetřelci“. Výstava
představuje živočichy z říše savců, ptáků, plazů, obojživelníků
a ryb a to ty, kteří jsou v České republice nepůvodní. Výstava tak
zahrnuje celou řadu živočišných druhů, které k nám byly dovezeny
záměrně, nebo se zásobami surovin, které se šířily samovolně
z blízkého okolí, nebo dorazily z velkých vzdáleností.
Pro zvídavější návštěvníky jsou k výstavě připraveny komentované
prohlídky, kde je možné dovědět se o vystavených druzích mnohem
více přímo od autora výstavy. Výstava je také obohacena o expozici
živých zvířat, kde uvidíte například jesetera sibiřského, rak
signálního, želvu zelenavou a další zajímavá zvířata.
Výstava sklízí úspěch nejen mezi odbornou veřejností, ale
obzvláště mezi dětmi, které se o vystavených druzích dozví nejen
nové informace, ale rovněž mají příležitost nevšedního zážitku při
návštěvě muzejní mini ZOO, kterou je provede autor výstavy.
Komentované prohlídky pro veřejnost proběhnou v termínech:
21. 2. a 21.3. 2010 vždy od 10:00, 12:00, 14:00 a 16:00.
Komentované prohlídky pro školy, které je nutno předem objednat,
proběhnou: 16. 2., 17. 2., 23. 2. a 24. 2. 2010 vždy od 9:00, 10:15
a 11:30 (školy se objednávají na tel. 233 029 042, na emailu
propagace@muzeum-roztoky.cz). Expozice živých zvířat bude
otevřena do 24. 2. 2010 a samotná výstava „Vetřelci“ do 21. 3. 2010.

Komentované prohlídky výstavy pro veřejnost: v pátek 5. 3.,
19. 3., 2. 4., 23. 4, 21. 5. 2010 vždy od 10.00 a 14.00.
Větší skupiny zájemců včetně těch školních se mohou objednat,
jak na komentovanou prohlídku výstavy, tak na exkurzi do
laboratoří mimo termíny, ale po předchozí domluvě nejlépe
týden před plánovanou návštěvou.
Výstava bude zahájena 26. 2. 2010 a potrvá až do 23. 5. 2010.
Přijďte se podívat na práci muzejních konzervátorů nebo si ji
přijďte přímo vyzkoušet.

Čteme dětem
Ve Středočeském muzeu v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“
stále probíhá čtení, kdy známé osobnosti předčítají dětem. Únorové
čtení z knihy o Panu Kdybychovi předčítá výtvarnice a režisérka
paní Galina Miklínová. Známá autorka Kanafáska nejen předčítá,
ale také si s dětmi povídá o pohádkových postavách a o tvorbě pro
děti.
Zájemci o další předčítání (předčítající i posluchači) se mohou
hlásit na: program@muzeum-roztoky.cz

Pohádkový biograf
V únoru bude z technických důvodů promítání pohádek
v návštěvnickém centru přerušeno.
Mgr. Václava Pochmanová

Přijďte se podívat na Vetřelce, o kterých mnohdy ani nevíte, že
vetřelci jsou.

Výstava Přátelství
Kde se zub času vylomil – v konzervátorských dílnách muzea
Další z očekávaných výstav s názvem „Kde se zub času vylomil“
chce veřejnosti přiblížit a nechat ji nahlédnout do tajů
konzervátorské činnosti v dílnách Středočeského muzea. Výstava
seznámí návštěvníky s celou řadou technologických postupů,
představí zrestaurované archeologické a historické předměty,
přiblíží preventivní péči o sbírky nebo také dokumentaci
konzervátorských a restaurátorských postupů. Výstava je jedinečná
v tom, že veřejnosti představí unikátní technologie, které v České
republice uvidíte pouze ve Středočeském muzeu. Jedná se
o plazmochemickou aparaturu a ozařovací komoru. Jako další
zajímavé a v rozsahu České republiky ne zcela běžné technologie
budou představena vybavení pro rentgenfluorescenční analýzu
a rentgenografii.
V rámci doprovodného programu jsou připraveny dny, kdy budou
mít návštěvníci příležitost zrestaurovat si svůj vlastní předmět
přímo pod odborným dohledem. Také budou představeny názorné
ukázky šetrných zásahů na nesbírkových předmětech
a poskytovány odborné rady týkající se údržby starožitností.
Dále budou mít návštěvníci možnost využít dnů otevřených dveří,
kdy se naskytne jedinečná příležitost nahlédnout do prostor
konzervátorských dílen i s odborným výkladem konzervátorů. Po
celou dobu výstavy bude pro děti ve výstavním prostoru připraven
zábavný program plný kvízů a zábavných úkolů.
Dny otevřených dveří v konzervátorských dílnách: středy 10. 3.,
31. 3, 21. 4. a 12. 5. od 10 hod. a od 14 hod. (délka prohlídky 60 – 90
minut, skupina 10 – 15 osob, zájemci se přihlašují nejméně týden
předem na 233 029 036, konzervace@muzeum-roztoky.cz)

Přátelství - co všechno v sobě skrývá? Co si pod pojmem přátelství
představujeme? Co pro nás přátelství znamená? Všichni se asi
shodneme v tom, že vedle zdraví je to asi to nejcennější, co
můžeme mít, a že bychom si tohoto daru měli vážit a chránit ho.
Co si pod slovem přátelství představují převážně roztocké děti,
které se zúčastnily literárně-výtvarné soutěže "Přátelství", můžete
shlédnout v roztocké Cukrárně růžový slon v Havlíčkově ulici, kde
jsou oceněná výtvarná a literární dílka vystavena.
Byla udělena dvě 1.místa:
- Třída "Motýlků" MŠ Havlíčkova:"Chaloupko, kdo v tobě
přebývá?
My kamarádi zvířátka" ...přátelství je, když se spolu přátelíme,
když jsou spolu rádi maminka, tatínek i zvířátka, mají se sladce
a pomáhají si.
- Klub Šikulků - Magdala: "Kamarádi tučňáci"
2.místo: - MŠ Spěšného: 6 obrázků "My a kamarádi"
3.místo: - Školka Lexik: "Kamarádi ze školky" - téměř
monumentální dílo 10m dlouhé - dětí, kamarádů v životní velikosti
(z důvodu malých výstavních prostor na výstavě uvidíte pouze
foto).
Čestná uznání za výtvarná díla: Otakárek Lichnovský (4 roky),
Kateřina Čermáková (8 let), Aneta Chalupová (8 let), třída 1.C ZŠ
Roztoky - Žalov, třída 2.B ZŠ Roztoky - Žalov, Mateřský klub
Rybička Sedlec - Želvičky (2-4 let),Mateřský klub Rybička Sedlec
- Batolata.
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Čestná uznání za literární úvahy: Kristýna Jelínková, Štěpán
Straka, Magdaléna Klinkerová, Johana Panenková a Valerie
Sasková - všichni žáci 5.B ZŠ Roztoky - Žalov.
Všechny Vás srdečně zveme do Cukrárny Růžový slon na výstavu
"Přátelství" a tak trochu jako děti - Motýlci z MŠ v Havlíčkově
ulici si představuji a přeji: ..." Roztoky, kdo ve Vás přebývá? - My,
kamarádi lidé! ...přátelme se, buďme spolu rádi, pomáhejme si
a bude nám sladce.“
Poděkování: paní Ince Bromovské (Cukrárna Růžový slon), paní
Monice Lainové (Magdala), paní Heleně Chvojkové (paspartování
- rámování), paní Ivanovové (Knihkupectví Tyršovo náměstí)
a paní Vendulce Bromovské za spolupráci, dary a práci.
Děkuji všem soutěžícím a také všem pedagogickým pracovníkům,
kteří byli dětem nápomocni.
Vlaďka Drdová

Velikonoční výstava výrobků
v Husově sboru
Již tradičně vyzýváme všechny mateřské školy, mateřská centra,
Základní školu, zájmová sdružení a kroužky, všechny děti a občany
k účasti na velikonoční výstavě, tentokrát na téma Velikonoční
slepička a kuřátka.
Vyrábějte a tvořte velikonoční slepičky a kuřátka dle své vlastní
fantazie!
Výrobky přijímáme do 22.3.2010. (info: Vlaďka Drdová
606893292,e-mail:v.drdova@volny.cz)
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Výstava těchto výrobků bude zahájena 28.3.2010 na první
květnou neděli, kdy na zahradě Husova sboru proběhne
Velikonoční jarmark s programem pro děti. Opět také uvidíte živá
zvířátka.
Těšíme se na Vaše krásná dílka! Doufáme, že se opět dočkáme
podobně krásných výrobků jako při velmi úspěšné vánoční
výstavě betlémů.
Děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci této
výstavy, zejména paní Vlaďce Drdové, Petře Drbalové, Heleně
Chvojkové a Vendulce Bromovské.
Jeden z vystavených betlémů, vyrobený žáky třídy 2.A ze
Základní školy v Roztokách pod vedením paní učitelky Blanky
Hroudové, bude věnován biskupovi CČSH THDr. Davidu
Tonzarovi.
Jarmila Kučerová - farářka CČSH

SALSA - pravidelné kurzy
Pravidelné kurzy Salsy s lektorkou Martinou Anton, tanečnicí
a zakladatelkou taneční školy Salsa - Dance probíhají v tanečním
sále ZUŠ Roztoky (vedle městského úřadu)
Termíny: neděle 21.2, 7.3., 21.3., 11.4., 25.4., 9.5. a 23.5. vždy
v 17 – 19 hod.
Přihlášky a informace: Vlaďka Drdová, tel.: 606893292, e-mail:
v.drdova@volny.cz
Helena Chvojková, tel.: 607148208, e-mail: helenach@tiscali.cz

SPORT

Přiletěly na Martinik, viděly
- a zvítězily… aneb Veni, vidi, vici po česku
Pokud jste už raném věku hromotluk, tedy postavou robustní, máte
možnost vyniknout v silových sportech jako třeba boxu. Když jste
ale subtilnější konstituce, můžete se dát třeba na judo a nebo na
dostihový sport. V případě děvčat máte možnost vyniknout třeba
ve sportovním aerobiku. A to se povedlo třem subtilním slečnám,
studentkám z Kralupska.
Osmnáctileté sestry, roztocká dvojčata Tereza a Radka Cihlářovy,
navštěvují kralupské Gymnázium Ant. Dvořáka. Třetí do tria je
Zuzana Reissová (22 let), která už studuje Vysokou školu
ekonomickou v Praze. Tým, který je jednotný i co do výšky
postavy, vyhrál svou kategorii trojic na prosincovém mistrovství
světa ve sportovním aerobiku na ostrově Martiniku v Karibské
oblasti.
Všechny začínaly s tzv. komerčním aerobikem v kralupské
gymnazijní tělocvičně. Po rozhodnutí věnovat se tomuto druhu
sportu více, přestoupily do Prahy s tím, že chtějí dosáhnout
výborných výsledků v republikové konkurenci. V Kralupech
cvičily pod vedením středoškolské profesorky Petry Kozové. Po
přechodu do pražského tréninkového střediska se k nim přidala
jedna dívka zapálená pro aerobik, kterou následně nahradila po
maturitě na kralupském gymnáziu Zuzana Reissová. Ve fitness
centru H. Šulcové se příprava na soutěže rozběhla v opravdu
velkém stylu. A dodnes v něm i po vyhraném evropském
a světovém šampionátu zůstávají.
Na ostrově Martiniku semifinálová cvičení Kralupanky prošly
s velkou nadějí na některou z medailí. Ve finále se rozhodovalo
v konkurenci šesti týmů, z nichž paradoxně dvě česká tříčlenná
družstva byla, jak se ukázalo, jejich největší konkurencí společně
s Francouzy, výborné byly i Němky. V této vrcholné úrovni soutěže
již mohla sahat po medailích nejen čistě ženská družstva, ale
i kombinovaná s jedním vyznavačem aerobiku - případně ke
cvičení v trojici mohli nastupovat pouze muži.

Pokud sledujete vystoupení aerobiku, závodníci nejen stejně
cvičí, mají totožný dres, ale mají i identický „střih“ vlasů.
Dlouhovlasé závodnice z Kralup musí být vždy perfektně
učesány, nagelované vlasy mají staženy do drdůlku. Samy sobě
jsou i vizážistkami. Každá v týmu něco umí, co aplikuje na své
spolusoutěžící včetně nalepení řas. Tahle velice důležitá příprava
zabere i dvě hodiny.
Poslední rady jim udílela na mistrovství světa jejich výborná
trenérka a choreografka Bára Šulcová (24 let), někdejší
reprezentantka ČR a mistryně světa ve fitness týmech (cvičí osm
lidí).
Děvčata ve své kategorii zvítězila a fandila dalším z české
výpravy. Nejvíce obdivovaly soutěž žen - jednotlivkyň, kde se
tentokrát prezentovaly vynikající závodnice - seniorky (17 let
a výše) z Finska, Austrálie, České republiky a další.
Reprezentantky ČR v této náročné konkurenci vybojovaly čtvrté
a páté místo - D. Barešová a T. Jiříková.
Kralupské, dnes již světově proslulé, mistrovské trio si své
zkušenosti nenechává jen pro sebe. Průběžně připravuje své
nástupkyně v pražském „mateřském“ klubu. Jde o děti ve věku
8 až 10 let a 11 až 13 let.
Všechny tři nadějně vyhlížejí do letošního roku, ačkoliv jejich
sportovní účinkování doma i za hranicemi nikdo vyjma rodičů
nesponzoruje. Veškerou přípravu i prostory pro trénink atd. hradí
jen s jejich pomocí. Letos je čeká nejprve evropské měření
sportovních sil v červnu, bude to tentokrát v tuzemsku - v Kladně.
Následně to bude Mistrovství světa ve sportovním aerobiku,
fitness teamech a hip hop - FISAF WORLD FITNESS
CHAMPIONSHIP 2010. Tose bude údajně konat v Nizozemí na
přelomu podzim - zima. Zopakuje trio své loňské vítězné
sportovní tažení?
J. Herain

Sestava při cvičení sportovního aerobiku trvá dvě minuty. Její
příprava a procvičování a „vybroušení“ do posledního nejmenšího
detailu trvá celý rok. Cvičí se na dřevěné ploše sedm krát sedm
metrů, pod níž není tvrdý betonový základ. Vlastní závod je pro
závodníky velmi stresující. Stačí malé zakolísání v této soutěžní
kategorii u někoho z trojice, třeba nedotažený švih paží či malá
výška při roznožce během výskoku v průběhu finále - a rázem je
vše totálně ztraceno, míněno tedy veškerá příprava a finanční
prostředky s tím spojené.
Děvčata už dnes pomýšlejí na další vystoupení. Po zvládnutí
nominace na evropský šampionát by rády obhájily titul i v domácí
mistrovském měřítku. „Už nyní se intenzívně připravujeme na naši
potenciální účast,“ říkají unisono a pokračují: „Vývoj bude opět ve
třech krocích: republika, Evropa a svět. Bude to obtížné. Učíme se
nyní ještě nesnadnější technické prvky - jsou to obtížnější pády při
odrazu z jedné nohy s následnou rotací s dopadem do tzv. kliku.
Aerobik, i když to občas pro laika vypadá, že jde o nenáročné
provedení jednotlivých figur, potřebuje stoprocentní kondici
a hodně sil, pružnosti, švihu a sladění. Tím vším při naší hmotnosti
málo přes padesát kilogramů disponujeme. Aerobik ale není sport,
při němž se zhubne, získává se hlavně svalová hmota.“

VÍTĚZNÉ TRIO NA MISTROVSTVÍ SVĚTA ve sportovním
aerobiku, fitness teamech a hip hop - FISAF WORLD FITNESS
CHAMPIONSHIP 2010, kde získalo zlaté medaile. Sestry
Cihlářovy mají o medaili více, startovaly ještě v kategorii
desetičlenných týmů. Foto archiv (jah)

29

SPORT

Akrobatický
rock and roll
v Roztokách
Rádi bychom Vás seznámili s novým sportem, který od nového
roku rozšířil své působiště i do Roztok. Konkrétně zde začínáme
trénovat pod záštitou oddílu akrobatického rock and rollu RRC
Domino. První trénink jsme měli 11.1.2010, kde jsme představili
tento sport a snažili se oslovit potencionální zájemce. Rádi
bychom oslovili převážně školní a předškolní děti ve věku od 6 do
10 let, které by rády tancovaly a chtěly v budoucnu něco dokázat
a hlavně něco umět.

Přijďte se přesvědčit o tom, že zrovna tenhle sport je to pravé pro
Vaše dítě. Trénujeme každé pondělí od 16:30 do 18:00
v prostorách fitness centra Via Vestra (V Úvoze 1730, Roztoky).
Více informací naleznete také na našich webových stránkách
www.rnr.sokol-jinonice.org nebo na tel. číslech 777179954,
776710190.
R. Burgr

V ČR není akrobatický rock and roll neznámým sportem. Bohužel
pro širokou veřejnost, mu média nevěnují dostatečnou pozornost,
i když patří mezi divácky velmi atraktivní sporty. Česká republika
sbírá na tomto poli velké úspěchy. Máme mnoho mistrů Světa
i Evropy v různých kategoriích, ale bohužel bez účasti médií
a tudíž tyto informace a ani sport jako takový nemá šanci
proniknout blíže k lidem.

K Vám, resp. k Vašim dětem bychom tento sportovní tanec chtěli
dostat právě tím, že začínáme trénovat tady v Roztokách. Rádi
Vaše děti naučíme nové věci, rozvineme v nich taneční schopnosti,
i když o nich zatím nevědí a především si společně užijeme
spoustu legrace.

Vánoční tenisový turnaj
Dne 19. 12. 2009 se konal již 3. ročník Vánočního tenisového
turnaje ve čtyřhrách. V příjemném prostředí žalovské tenisové
haly probíhaly napínavé souboje 8 deblových párů. Vánoční
pohár vybojovala dvojice J. Suvajdžič a R. Skobla, která ve finále
porazila pár M. Uvarov a D. Slanec. Třetí místo obsadila dvojice
Z. Šimoník a V. Beran ml. Děkujeme všem zúčastněným
a sponzorům tohoto pěkného turnaje, který se stává tradicí
roztockého tenisu.
Mario Uvarov
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INZERCE, SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SOUKROMÁ INZERCE

Společenská kronika
Poděkování paní starostce a MÚ k životnímu jubileu, výročí
sňatku, atd. zaslali: Josef Bejček, Vladimír Billian, Hana
Boháčová, Josef Bureš, Jitka Fidlerová, Olga Hosmanová, Jitka
Jonášová, Jaruška Libochovicová, Vlasta Matelová, Miroslava
Matysová, Marie Schieslová, Alena a Bohuslav Šislerovi, Julie
Štifterová, Blažena Strašková, Milena Švecová, Václav Švehla,
Blažena a Pavel Svobodovi, Vlasta Titěrová a Eva Votroubková

Soukromá inzerce
Hledám spolehlivou a pečlivou paní na pravidelný úklid
1x týdně na cca 4 hodiny do rodinného domu v Solníkách.
Pro podrobnosti volejte, prosím, tel.: 602 365 740.
-------------Koupím byt či dům v této lokalitě. V případě dohody, platím
ihned!. Tel.: 774 364 734, Doležal
(stačí zaslat sms, zavolám zpět).
-------------Nabízím štěňata skotského teriéra s PP. Odběr koncem března.
Tel.: 777 588 515, e-mail : swaynka@seznam.cz
-------------Práci v Roztokách a okolí hledá 34-letá středoškolačka
(s maturitou na SEŠ) s 10-ti letou praxí účetní v tuzemské
i zahraniční firmě. T.č. hledám práci administrativního
charakteru na plný úvazek (fakturace, pohledávky, účetnictví).
Bližší info na tel.: 604 627 868.
-------------Příležitost pro lidi se zdravotním postižením. Agentura ProVás
přijme na zkrácený úvazek do kafírny v roztockém zámečku
laskavého člověka. Domluva na tel.: 224 819 359.
-------------Prodám byt 2+kk v Roztokách. Byt je v 1. n.p. zděného
bytového domu, po rekonstrukci, ve výborném stavu. Součástí
bytu je zařízená kuchyňská linka. Mobil: 603 996 698.
-------------Prodám byt v OV 2+1(63m2, 2.NP) s balkonem a přilehlým
půdním prostorem vhodným k výstavbě (60m2). Dům je
v původní zástavbě Roztok, po rekonstrukci (nová fasáda,
zateplení, plast. okna). Zavedena elektřina, plyn, kanalizace.
Tel.: 606 762 671.
--------------
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SOUKROMÁ INZERCE
Prodám kvalitní švédský kočárek Emmaljunga, po 1 dítěti – ve

Pronajmu 3+1, 90 m2, Žalov. Preferuji kanceláře.

velmi dobrém stavu. Superlehký, odpružený, otočná aretovací

Tel.: 602 350 207.

kola, variabilní, pohodlný, prostorný. Hluboká korbička
--------------

75 cm dlouhá, sportovní sedačka 90 cm dlouhá
a 32 cm široká. Kočárek je velmi přizpůsobivý, má výškově
nastavitelnou rukojeť, velmi lehce se skládá a je skladný, má
prostorný nákupní koš. V ceně taška a pláštěnka. Možno

Pronajmu byt 2kk v Roztokách u Prahy, částečně zařízený
(kuchyňská linka, jídelní stůl, židle). Nájem včetně vytápění
7.500,- Kč. Tel: 603 482 162.

dokoupit Emmaljunga fusak a skate pro starší dítě. Cena
12.000,- Kč. Tel.: 777 564 120.

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

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

Pronajmu byt 2+kk v Roztokách. Byt je v 1.n.p. zděného

Prodám LEVNĚ – stavebnice LEGO – Bionicle (celkem 27 ks).

bytového domu, po rekonstrukci, ve výborném stavu. Součástí

Fotogalerie a ceny na www.bionicleznp.estranky.cz. Dále

bytu je kompletně zařízená kuchyňská linka. Cena: 10.000,- Kč

prodám RC Helikoptéru PHANTOM 6010 na dálkové ovládání

+ poplatky za energie. Mobil: 603 996 698.

za 900,- Kč v perfektním stavu – také na webu.

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

Tel.: 724 106 910 po 19:00 hod.
--------------

Pronajmu byt 2+1 ve finském domku v Roztokách. Byt se

Prodám levně oblečení na chlapečka 0-2 roky. Vše ve velmi

pračka, balkon. Možnost parkování v zahradě. Cena je 9. 000,-

dobrém stavu, jako nové, kvalitní značky – H&M, C&A, Next.

Kč + poplatky. Mobil: 737 405 533, 732 510 550.

nachází v 1.patře a je plně zařízen + btv + digitál, lednice,

Tel.: 777 564 120.
--------------------------Pronajmu nebytový prostor 50m2 v Roztokách. Teplý, suchý,
Prodám Mercedes-A 170D, r.v. 2000. Cena dohodou.

čistý. Situováno v klidném místě Roztok, cca 400m od náměstí.

Tel.: 602 358 207.

Další info na tel.: 604 535 085.

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

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

Prodám pozemek v obci Hradištko pod Medníkem, 1372 m ,
jižně orientovaný v hezkém prostředí, vhodný k výstavbě RD,
přípojky - voda, elektřina. Cena k jednání: 1.450,- Kč/m2,
ne RK, kontakt.: +420 724 373 656.
--------------

Pronajmu pokojík v rodinném domku se samostatným vchodem
za výhodnou cenu. WC a koupelna zvlášť. Tel.: 723 666 668.
-------------Pronajmu zařízený byt 2+1, 88 m2 s velkou terasou cca 75 m2,

Pronájem 1) bytu 2+kk - 60 m2 v Roztokách u Prahy, ulice

v Roztokách, ulice U Školky. Byt je v 1 n.p. rodinného domu

Jungmannova. Byt se samostatnými měřidly je vybaven

se zvláštním vchodem. Cena 10.000,- Kč + poplatky za energii.

kuchyňskou linkou se sporákem, nachází se v klidném domě -

Tel.: 732 977 831.

novostavbě se čtyřmi bytovými jednotkami, příslušenstvím je
prostorný sklep, možnost užívání společné zahrady. Nájem

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

včetně poplatků 12.000,- Kč měsíčně. Volné ihned.

Sběratelé i ne-sběratelé, kdo má zájem o sbírku map

Pronájem 2) 2 kancelářských místností s příslušenstvím

Československa od r. 35, ozvěte se! Vyrovnání dohodou. Volat

v tomtéž domě, celkem 60 m2, vhodné pro klidný kancelářský

od 18-20 hod. na tel.: 773 938 755.

provoz. Nájem 7.000,- Kč měsíčně + poplatky. Volné ihned.
Tel.: 736 434 065, 737 712 684.

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

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

Prosím toho, kdo loni v červnu našel u Vltavy v místě zvaném

Pronájem bytu 2+1 v činžovním domě v Roztokách,
Masarykova ul., 64 m2 + 2 balkony. Nájem včetně poplatků
13.000,- Kč měsíčně. Volné ihned. Tel.: 728 701 133.

,,KOVÁRNA“ o strom opřený vybavený nový rybářský prut
o jeho navrácení. Je to dárek od manželky k důchodu, na který
celý rok šetřila. Zn. Odměna. Děkuji, tel: 608 650450

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