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ÚVODEM

Vážení spoluobčané,

od minulého vydání časopisu Odraz jsme intenzivně pra-
covali především na návrhu rozpočtu města. Zastupitelstvo 
se jím bude zabývat v první polovině února. Jako velmi dů-
ležité považuji, že se nám v návrhu podařilo uspořit téměř 
6 % neinvestičních výdajů, což představuje úsporu téměř 
4,5 milionů Kč. Zároveň jsme zachovali a dokonce mírně 
zvýšili příspěvky města na dotace a granty v oblasti kultury 
a sportu na 1,1 milionu Kč. Návrh rozpočtu také počítá 
se zásadními investicemi: výstavba nové budovy mateřské 
školy pro 50 dětí, rekonstrukce vodovodu a komunika-
ce v Jungmannově ulici, rekonstrukce Masarykovy ulice, 
výstavba nového sběrného dvora, zahájení rekonstrukce 
vodojemu, zateplení školní jídelny či odvodnění a sanace 
budovy základní školy v Žalově. V návrhu jsme neopome-
nuli ani budoucí dostavbu základní školy. Vloni se prodala 
nemocnice, a tento výnos ve výši 23 milionů Kč byl vázán 
právě na dostavbu školy. Tuto částku hodláme letos navý-
šit o dalších 9 milionů Kč, čímž budeme mít pro dostavbu 
našetřeno 32 milionů Kč. Celý návrh rozpočtu společně  
s velmi podrobnou důvodovou zprávou naleznete na we-
bových stránkách města. Věřím, že zasedání zastupitelstva 
bude konstruktivní a že se již brzy dočkáme realizace výše 
zmíněných investic.
Lednové zastupitelstvo se mimo jiné zabývalo problémem 
nedostatečné kapacity mateřských škol. Jsem velmi rád, 
že všichni přítomní zastupitelé hlasováním podpořili naši 
koncepci výstavby nové budovy v Havlíčkově ulici. Ta bude 
montovaná, bude mít kapacitu dvou tříd (tedy 50 dětí)  
a měla by být uvedena do provozu se začátkem nového 
školního roku. Všem zastupitelům za věcný přístup děku-
ji.
Zastupitelstvo také přijalo dvě obecně závazné vyhlášky: 
o místních poplatcích a o znaku a vlajce města Roztoky. 
Znění obou vyhlášek naleznete na webových stránkách 
města. Rada města pro příští zasedání zastupitelstva na-
vrhla schválit ještě další dvě nové vyhlášky, které se týkají 
zákazu konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích  
a ochrany nočního klidu a regulace hlučných činností. 
Díky těmto vyhláškám bychom mohli odstranit některé 
nešvary, se kterými se v našem městě občas potýkáme.
V lednu zastupitelstvo schválilo i nový, modernější sta-
tus časopisu Odraz, který přesněji vymezuje kompetence  
a především umožňuje i budoucí on-line verzi našeho ča-
sopisu. Ta by měla být zavedena v průběhu roku. Žádný 
status ovšem není schopen nahradit zodpovědnou a kon-
struktivní práci redakční rady. Všem členům nové redakč-
ní rady do jejich práce přeji hodně zdaru. Možná jste si 
všimli, že první lednové číslo mělo celobarevnou titulní 
stranu. Díky nové třísloupcové grafice se nám podařilo
realizovat úspory, díky nimž bude moci být titulní strana 
barevná po celý rok. Věřím, že se vám bude Odraz líbit.

S přáním hezkých dnů

Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Vítání  dětí  v  Roztok ách
Vážení rodiče,
dne 31. března 2011 se pod záštitou starosty města Roztok, 
uskuteční v roztockém zámku slavnostní akt vítání dětí, 
které se narodily v období od 1. června 2010 do 30. listopadu 2010.
Maminko a tatínku,
pokud chcete, aby Vaše děťátko bylo v tento den přivítáno mezi občany 
města Roztok, sdělte jméno a příjmení dítěte, datum jeho narození a Vaší adresu 
na Městský úřad Roztoky, a to buď písemně, osobně u paní Pösingerové nebo 
telefonicky na číslech 220 400 260, 220 400 228, 
a to nejpozději do 28. 2. 2011.
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte v našem městě.

Anna Pösingerová - matrika

Lednové zastupitelstvo

se sešlo na svém jednání 19. ledna 2011 
Jeho průběh byl nezvykle konsenzuální 
a po dvou hodinách byla celá plánovaná 
agenda projednána.
V prvé řadě bylo nutné účetně uzavřít 
rok 2010 a přijmout některá rozpočto-
vá opatření, kterými bylo napraveno 
překročení čerpání některých paragrafů 
rozpočtu. K těm došlo v důsledku neče-
kaných výdajů, s nimiž rozpočet nepo-
čítal, šlo např. o poslední splátku jistiny 
úvěru na výstavbu MČOV, vyšší nákla-
dy na vodné, stočné či energie, řešení 
havárie kanalizace v ZŠ, vyšší náklady 
na údržbu zeleně v důsledku nutné li-
kvidace nemocných stromů na Levém 
Hradci, vyšší mzdové náklady zastu-
pitelů (jednorázově vyplaceno povin-
né odstupné pro odcházející starostku 
a místostarostu) a konečně doplatek za 
projektovou dokumentaci na dostavbu 
ZŠ, když faktura přišla v samém závěru 
roku. Všechny tyto úpravy byly předjed-
nány ve finančním výboru.
Pro veřejnost je bezpochyby důležité 
projednání a schválení obecně závazné 
vyhlášky o místních poplatcích (s pří-
slušnými sazebníky), která v sobě sdru-
žuje několik dřívějších samostatných 
vyhlášek.
Byla schválena výše poplatků ze psů, kde 
došlo jen k mírnému navýšení poplatku 
za druhého a dalšího psa téhož držitele. 
Výše poplatku je asi na 50 % maximální 
výše dané vyhláškou. Pro důchodce se 
výše poplatku nemění.

Byly schváleny sazby poplatku za zábor 
veřejného prostranství, kde nedošlo 
k žádné změně. Mírný poplatek je vy-
měřován např. za skládku stavebního 
materiálu při výstavbě či opravě rodin-
ného domu, progresivní sazba je naopak 
stanovena u reklamních akcí komerční-
ho charakteru. Ke změně nedochází ani 
u výše poplatku z ubytovací kapacity, 
která je 4 Kč za lůžko a den.
V maximální výši vymezené zákonem 
je stanoven poplatek za hrací automaty 
(5000 Kč za 3 měsíce). 
Největší pozornosti se těší poplatek 
za systém odstraňování a likvidace 
komunálních opadů, neboť se týká 
každého občana města. Současné ná-
klady na jednoho obyvatele činily 
v roce 2010 celkem 525 Kč. Zákon 
o místních poplatcích však umožňuje 
vybírat od jednoho občana maximál-
ně 500 Kč za kalendářní rok. Na této 
výši se také zastupitelé shodli, což 
znamená navýšení oproti předchozím 
letům o 8 Kč ročně. Schodek mezi pří-
jmy z poplatků a náklady bude město 
dorovnávat ze svého rozpočtu, neboť 
přikládá této oblasti velkou důležitost. 
Je však také třeba dodat, že nabídka 
systému separace a likvidace odpadů 
v našem městě je velmi luxusní. Kom-
binace sběrného dvora, kontejnerové-
ho svozu, popelnic na netříděný do-
movní odpad, a ještě biopopelnice, to 
je opravdu nadstandard. Nedořešenou 
otázkou zůstává zpoplatnění obyvatel 
našeho města, kteří tu nemají trvalé 
bydliště (a není jich málo).

ZM také přijalo vyhlášku o znaku a vlaj-
ce, která stanoví podmínky užívání 
těchto symbolů města.
Větší diskuse byla o statusu časopisu 
Odraz, který byl nakonec s některými 
pozměňujícími návrhy těsnou většinou 
přijat. 
Poměrně velká diskuse proběhla i kolem 
bodu, který obvykle není v popředí zá-
jmu, totiž o smlouvě o zřízení věcného 
břemene vedení kabelů v oblasti Masa-
rykovy ulice. ZM si správně stanovilo 
podmínku, že pokládkou těchto sítí ne-
budou poškozeny komunikace a chod-
níky, případně všechny škody půjdou 
k tíži investora. Rádi bychom totiž letos 
přistoupili k celkové opravě Masaryko-
vy ulice a bylo by nepříjemné a nelogic-
ké novou komunikaci znehodnotit něja-
kým výkopem.
ZM také akceptovalo návrh, aby vý-
stavba nového pavilonu mateřské školy 
v Havlíčkově ulici s kapacitou 50 dětí 
byla zařazena mezi investiční priority 
města na rok 2011.

Stanislav Boloňský
místostarosta

O čem jednala městská rada

Rada města se sešla ke svému jednání 
12. ledna 2011 a projednala řadu důle-
žitých bodů vlastní agendy a zabývala se 
i přípravou jednání ZM. Schválila návr-
hy obecně závazných vyhlášek o míst-
ních poplatcích a předložené nové zně-
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ní statusu časopisu Odraz. Jmenovala 
předsedou redakční rady Odrazu pana 
Václava Dolejšího, novináře MF Dnes. 
Místopředsedou RR jmenovala RNDr. 
Jaroslava Huka. Schválila i mírné navý-
šení ceny inzerce v Odrazu, a to o 10 %. 
Řádková inzerce se nadále nezpoplatňu-
je, pokud nebude mít výslovně komerč-
ní obsah. Zabývala se návrhem rozpočtu 
města na rok 2011, který po navržených 
úpravách předložila k projednání fi-
nančnímu výboru. Po zapracování jeho 
připomínek se opět rozpočet vrátí na 
program RM, kde bude schváleno zně-
ní pro vyvěšení (tj. zveřejnění na úřední 
desce), které je zákonnou podmínkou 
pro následné schválení rozpočtu zastu-
pitelstvem města, k němuž by mělo dojít 
9. února 2011. Možná vám to připadá 
komplikované, ale je důležité, aby o stra-
tegickém rozhodnutí – na co v letošním 
roce vynaloží město své finance – pano-
val co nejširší konsenzus.
Rada se opět zabývala možnostmi vý-
stavby nové mateřské školy a posoudila 
předběžné cenové nabídky několika fi-
rem. Mělo by jít o stavebnici z modulů, 
které se vyznačují vyšším komfortem 
než běžné mobilní kontejnery použité 
v Palackého ulici. Musíme počítat s tím, 
že nový pavilon MŠ nebude sloužit krát-
kodobě, ale spíše dlouhodobě, neboť 
potřeba míst v MŠ jen tak neklesne. Pro-
to také rada preferuje zakoupení těchto 
modulů před jejich pronájmem.
Rada se na základě návrhu místostaros-
ty Šefra též zabývala optimalizací vozo-
vého parku MÚ a rozhodla se několik 
aut v rámci úsporných opatření odpro-
dat, neboť vzhledem k jejich špatnému 
technickému stavu mají vysoké provoz-
ní náklady.
RM schválila též harmonogram mo-
bilního sběru odpadů, tj. kompostova-
telného, objemného a nebezpečného 
odpadu a též železného šrotu. Tento 
harmonogram naleznete na jiném místě 
tohoto čísla. RM schválila podání žádos-
ti o dotaci z rozpočtu kraje na podporu 
partnerství naší základní školy s dětmi  
z polské Skawiny.
Jako vstřícný krok k veřejnosti bude též 
rozšířen provoz městské knihovny i o so- 
boty (vždy poslední sobotu v měsíci),  
a to kromě července. 

Na mimořádném jednání se sešla RM 
ještě 24. ledna.
Hlavním bodem bylo projednání a schvá- 
lení návrhu rozpočtu města na rok 2011 

ve verzi, která byla posléze vyvěšena na 
úřední desce. Dostat návrh rozpočtu do 
této fáze byl pro místostarostu R. Šefra, 
paní tajemnici i vedoucí finančního od-
boru nelehký úkol, neboť předání agen-
dy od externí firmy Aldera bylo znač-
ně náročné a výstupy z jejich více než 
dvouleté činnosti pro MÚ byly neúplné, 
nepřesné a značně zkreslené.
V letošním rozpočtu byly naplněny dva 
důležité cíle, uvedené i v koaliční smlou-
vě. Snížení provozních nákladů měst-
ského úřadu (o 6 %) a posílení rezervy 
pro dostavbu základní školy o dalších  
9 mil. Kč. Je zde tedy deponováno již  
32 mil. Kč. Na obec naší velikosti hodně, 
na stavbu nové školy zatím málo.
Rada se též zabývala stížností pana 
Horváta na hluk z nočního baru v Ná- 
dražní ulici, který je vklíněn mezi dva 
rodinné domy. Jde o dlouhodobý pro-
blém, jehož řešení není při současné 
legislativě jednoduché. Fakt je ten, 
že bez ohledu na respekt k svobodě 
podnikání je otevírací doba nočního 
baru do druhé hodiny, v pátek a so-
botu dokonce do čtvrté hodiny ranní 
opravdu na pováženou. Rada se proto 
rozhodla řešit věc systémově a kromě 
rychlého svolání trojstranného jedná-
ní zúčastněných připravila vyhlášku 
o nočním klidu a regulaci hlučných 
činností. Současně schválila i návrh 
další obecně závazné vyhlášky, a to  
o zákazu požívání alkoholických ná-
pojů na veřejném prostranství. O po-
drobnostech obou vyhlášek vás bu-
deme informovat po jejich schválení 
zastupitelstvem.
Rada též schválila aktualizované složení 
povodňové komise a krizového štábu. 
Jakkoliv všichni, kteří zažili povodně  
v srpnu roku 2002, doufají, že se nic po-
dobného nebude opakovat, ostražitost 
je namístě.
Na základě doporučení sociální komi-
se, která vyhodnotila došlé žádosti, bylo 
rozhodnuto o obsazení dvou sociálních 
bytů. Přidělení sociálního obecního 
bytu je vždy velmi obtížné, když je třeba 
citlivě zvážit všechna pro i proti. Poměr-
ně velká debata na toto téma ukázala, 
že město by potřebovalo daleko více 
sociálních bytů, než má v současnosti  
v dispozici.
Rada pokračovala v přípravných ana-
lýzách výstavby nového pavilonu MŠ 
a posuzovala energetickou náročnost 
jednotlivých alternativ. Pro upřesnění 
ještě nechala analýzu doplnit o některé 

podrobnější hodnoty, které jsou pro ko-
nečné rozhodnutí směrodatné.
Zabývala se též otázkou fungování 
městské čistírny odpadních vod. Město 
obdrželo rozhodnutí odboru životního 
prostředí krajského úřadu, kterým nám 
byl povolen provoz MČOV na dalších 
pět let, tedy do 31. 12. 2015, což je skvě-
lá zpráva. Současně však byly KÚ sta-
noveny nové, velmi přísné limity emisí 
vyčištěných vod vypouštěných do řeky. 
Tyto nové limity při maximálním úsilí 
naše ČOV splňuje, velmi však kompli-
kují možnost dočišťování průmyslo-
vých odpadních vod z VUAB Pharma, 
a. s. Zde je potřeba uvést, že již dva roky 
likviduje VUAB koncentrované odpad-
ní vody externě – mimo MČOV, což 
je pro VUAB finančně velmi nákladné
a nesystémové. Proto je pochopitel-
né, že by se výrobní závod rád vrátil  
k předchozímu modelu funkčního pro-
pojení průmyslové a městské čistírny. 
Věc bude předmětem dalšího jednání  
s krajským úřadem.  
Rada též projednala zápisy a doporu-
čení svých odborných komisí. Velké 
pozornosti se vždy těší zejména agen-
da stavební komise, neboť tam jde  
o skutečně závažná stanoviska, výrazně 
ovlivňující další rozvoj našeho města. 
Projektem, který by mohl podstatně 
změnit tvář dolních historických Roz-
tok, je záměr soukromého investora vý-
stavby bytového komplexu, jenž by měl 
nahradit starý tovární areál č. p. 23 a č. 
p. 24 – původně Oesingerovy, později 
Wohankovy továrny (v druhé polovi-
ně 20. století VUAB). Rada města se 
v souladu s názorem stavební komise 
domnívá, že je třeba zpracovat pro toto 
území regulační plán, který jasně stano-
ví podmínky a proporce případné nové 
zástavby. Není třeba toto území zahltit 
novými sedmipodlažními bytovými 
domy a je třeba vzít i v úvahu, že šířka 
Nádražní ulice už dávno nevyhovuje 
současnému automobilovému provozu 
a zejména požadavkům bezpečnosti ve 
veřejné dopravě (viz zastávky autobu-
su). Samostatnou kapitolou je to, zda je 
celý areál skutečně takříkajíc na odpis. 
Ve vyspělejších státech EU se staré to-
vární objekty již nebourají, ale adaptují 
na luxusní atypické byty, muzea a ve-
řejné budovy. Londýn či Paříž nabízejí 
v tomto směru řadu inspirativních pří-
kladů.

Stanislav Boloňský
místostarosta
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STŘEDOČESKÉ OBCE KRAJI: 
STOP NEČINNOSTI, 
ZAJÍMEJTE SE O OBČANY

tisková zpráva
Na jednání 27. ledna 2011 přijaly města 
a obce ze severní části regionu Prahy-zá-
pad stanovisko k záměru Středočeského 
kraje snížit příspěvek na dopravní ob-
služnost linek PID. „V našem stanovisku 
jsme apelovali na krajské zastupitele, 
aby vystavili stopku nekonání krajského 
úřadu v záležitosti dopravní obslužnosti. 
Touto nečinností vystavuje nejen obce ve 
Středočeském kraji, ale především občany 
riziku, že by nemusely fungovat autobu-
sové spoje,“ řekl starosta města Roztoky 
Jan Jakob.
Středočeský kraj chce svou spoluúčast 
na financování dopravní obslužnos-
ti snížit o 24 %. Praha svůj příspěvek 
navýšila, obce by měly přispět ve výši 
odpovídající minulému roku. „Dopravě  
v okolí Prahy, kolabující díky enormnímu 
růstu individuální a nákladní dopravy, 
může vedle zlepšení rozsahu a stavu do-
pravní infrastruktury pomoci jedině roz-
voj systému veřejné dopravy. Snížením 
prostředků na její podporu vykročí Stře-
dočeský kraj přesně opačným směrem,“ 
upřesnil starosta obce Únětice Vladimír 
Vytiska. Pokud by Středočeský kraj ga-
rantoval svou spoluúčast, nebyla by nut-
ná ani redukce spojů, ani zvýšené platby 
ze strany obcí.
Protože se jedná o zcela zásadní záleži-
tost, přijali zástupci měst a obcí (Velké 
Přílepy, Úholičky, Statenice, Svrkyně, 
Okoř, Tursko, Horoměřice, Holubice, 
Únětice, Lichoceves, Hostouň, Kněže-
ves, Roztoky) jednomyslně toto stano-
visko:
1. Města a obce nesouhlasí s jednostran-
ným snížením příspěvku krajského úřa-
du na dopravní obslužnost linek PID.

2. Města a obce souhlasí s předložený-
mi kalkulacemi ROPID, pokud snížení 
úhrady kraje bude kompenzováno na-
výšením tržeb a nebude tak redukován 
rozsah stávající dopravní obslužnosti  
a nebudou kladeny další zvýšené náro-
ky na financování ze strany obcí.

3. Města a obce žádají krajské zastupi-
telstvo, aby schválilo závazek nesnížit 
současnou výši spolufinancování kraj-
ského úřadu na dopravní obslužnos-
ti linek PID, a to nejlépe minimálně  
v horizontu pěti let.

„Situace je nepochopitelná i z toho důvo-
du, že se představitelé kraje vymlouvají 
na vládní škrty. Ovšem podle jasně pod-
ložených informací z ministerstva dopra-
vy a ministerstva financí jsou příspěvky
státu krajům na dopravní obslužnost 
zachovány na loňské úrovni. Skutečnost, 
že se sníží příspěvek na výkon státní sprá-
vy, s tím nemá co do činění,“ upozornil 
Jan Jakob. „Bohužel je možné, že všichni 
budeme doplácet na populistické gesto 
nesmyslného proplácení zdravotnických 
poplatků krajem. Je vidět, že být řádným 
hospodářem je pro hejtmanství cizí po-
jem,“ doplnil místostarosta Roztok René 
Šefr, který setkání starostů a zástupců 
měst a obcí zorganizoval.
Setkání se zúčastnily všechny zainte-
resované strany s výjimkou zástupců 
krajského úřadu. Nutno podotknout, že 
pozváni byli.
Poznámka:
V sobotu 29. ledna 2011 jsem se spolu 
s místostarostou Šefrem a další stovkou 
zástupců středočeských měst a obcí zú-
častnil zasedání krajského zastupitelstva, 
které se mělo věnovat výhradně proble-
matice dopravy. Po hodinu trvajících 
obstrukcích bylo zasedání hejtmanem 
Rathem ukončeno, protože díky postoji 
zastupitelů z ČSSD a KSČM nebyl schvá-
len ani program jednání. Tento postup  
a vyhýbání se jakékoliv diskusi považuji 
za arogantní výsměch voličům.

Jan Jakob,
starosta města Roztoky

Městská autobusová linka

Zavedení městské autobusové linky, kte-
rá by měla jezdit na trase nádraží Roz-
toky, Tyršovo náměstí, Solníky, U Ryb-
níčku, Žalov a zpět, jsme měli jako TOP 
09 ve volebním programu. Do koaliční 
smlouvy se podařilo prosadit, že vypra-
cujeme analýzu její finanční náročnosti
a že v případě finanční únosnosti bude
doprava zajištěna mikrobusy nebo upra-
venými dodávkami. S touto komplexní 
analýzou v příštích měsících počítáme. 
Při sestavování rozpočtu města na tento 
rok jsme však bez této analýzy se zave-
dením linky počítat nemohli. Bude-li 
to možné a podaří-li se nám ještě více 
uspořit v rámci neinvestičních výdajů, 
je reálné, že bychom tuto linku mohli 
zavést v průběhu roku 2012. Letos na-
víc počítáme s rekonstrukcí Masaryko-

vy ulice – pokud bude rozpočet města 
začátkem února schválen tak, jak jej za-
stupitelstvu předkládáme. Je logické, že 
linka může být zavedena až po této re-
konstrukci. Ne všechno můžeme zařídit 
ihned, proto vás prosím o trpělivost a zá- 
roveň si vás dovoluji ubezpečit, že na 
naše sliby a vzájemné koaliční závazky 
nezapomínáme.

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Byla přijata nová obecně 
závazná přihláška o místních 
poplatcích.

Dne 19. 1. 2011 schválilo zastupitelstvo 
města OZV č. 2/2011, o místních po-
platcích. Podnětem k přijetí nové vy-
hlášky bylo přijetí zákona č. 280/2009 
Sb., o správě daní a poplatků, a s tím 
spojená novelizace zákona č. 565/1990 
Sb., o místních poplatcích. Došlo rov-
něž ke sloučení dvou vyhlášek do jedné.  
Z hlediska věcného došlo k následujícím 
změnám: v oddílu II., poplatek ze psů, 
čl. 5, sazby poplatku, došlo k navýšení 
poplatku za druhého a každého další-
ho psa na částku 1000 Kč a v článku 10, 
splatnost poplatku, byla splatnost stano-
vena do 31. 5. příslušného kalendářního 
roku, v oddílu VI., poplatek za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů, došlo k navýšení 
poplatku o 8 Kč na částku 500 Kč ročně 
a v článku 38, splatnost poplatku, byla 
splatnost stanovena do 31. 5. příslušné-
ho kalendářního roku a nakonec v oddí-
lu VII., ustanovení společná a závěreč-
ná, k největší změně ve výši pokuty za 
neplnění povinností, a to z 2 000 000 Kč 
na maximální výši 50 000 Kč, tak jak to 
umožňuje zákon č. 280/2009 Sb.

Alexander Makajev,
vedoucí správního odboru

Výstavba nového pavilonu 
mateřské školy dostala zele-
nou.

Zastupitelstvo podpořilo návrh na zařa-
zení stavby nového pavilonu mateřské 
školy mezi investiční priority města v ro- 
ce 2011. Panuje i shoda o umístění pavi-
lonu – o jeho funkčním napojení na stá-
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vající MŠ v Havlíčkově ulici. Konsenzus 
je i v případě způsobu financování této
stavby.
Rozšíření kapacity mateřských škol je 
jedním z nejaktuálnějších problémů na-
šeho města. Vedení města se jím proto 
intenzivně zabývá již od počátku funkč-
ního období. Dovolím si malou rekapi-
tulaci.
Byly vytipovány vhodné lokality pro 
výstavbu nové mateřské školy, resp. no-
vého pavilonu. Ve spolupráci odborem 
SRM MÚ byly analyzovány výhody  
a nevýhody forem výstavby, jednotli-
vých stanovišť i finanční náročnost stav-
by. Jako všestranně nejvýhodnější bylo 
radou města vybráno umístění na obec-
ním pozemku č. kat. 1292/2 u stávající 
mateřské školy v Havlíčkově ulici. Je zde 
nejjednodušší napojení na inženýrské 
sítě, teplovod MŠ i funkční provozní 
propojení se současnou školkou (např. 
z hlediska stravování dětí). Ani vlastní 
umístění stavby nijak neomezí životní 
prostor dětí v zahradě.
Rada a posléze též zastupitelstvo též 
dospěly k názoru, že problém kapacity 
mateřských škol je třeba řešit velkory-
se, komplexně, a nikoliv jen částečně 
zmírnit současný nepříznivý stav. Pro-
to upřednostňují výstavbu pavilonu se 
dvěma třídami po 25 dětech. Z hlediska 
celkových investičních nákladů a ze-
jména z hlediska rychlosti výstavby se 
jeví jako nejvýhodnější stavba z prefab-
rikovaných montovaných modulů. Jde  
o kvalitativně vyšší formu kontejnerů 
použitých pro výstavbu školky v Palac-
kého ulici.
Po zvážení všech výhod i nevýhod rada 
města doporučila zakoupení, nikoliv 
pronájem těchto modulů, neboť nelze 
předpokládat, že jejich využití pro tento 
účel bude krátkodobé. I v případě pří-
padného trvalého poklesu zájmu o mís-
ta v MŠ lze tyto moduly využít i k jiným 
obecně potřebným účelům, např. pro 
seniory či dorůstající mládež.
Kvalifikovaný odhad nákladů na pavi-
lon o dvou třídách (kapacita 50 dětí) je 
8,5–10,5 mil. Kč včetně DPH.
Hodláme též jednat s dodavatelskou fir-
mou, která vzejde z výběrového řízení,  
o úhradě nákladů výstavby za dílo for-
mou splátek rozložených do několika 
let.
Všechny realizační práce chceme urych-
lit tak, aby bylo možné nový pavilon 
otevřít k 1. 9. 2011.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů  
v roce 2011.

Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 16. 4.  
a 15. 10. 2011.

Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve dnech
12. 3., 26. 3., 9. 4., 23. 4., 14. 5., 28. 5., 11. 6., 25. 6., 9. 7., 23.7., 6. 8., 27. 8., 
10. 9., 24. 9., 8. 10., 22. 10., 5. 11. a 19. 11. 2011.

Svoz železného šrotu proběhne v termínech:

Sběrná oblast č. 1: 11. 4. a 12. 9. 2011
Sběrná oblast č. 2: 18. 4. a 19. 9. 2011

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

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

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 ve Smetanově ulici 9.05–9.40 hod.
4) U Rybníčku – ul. Smetanova  9.45–10.20 hod.
5) Před samoobsluhou Sádlo – č. p.1036 na Lidické ulici 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– č. p.1379 v Havlíčkově ulici  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 areálu  16.00–16.15 hod.
17) Na Panenské II (po kolaudaci komunikací) 16.20–16.35 hod. 
(po kolaudaci komunikací)

Provozní doba sběrného dvora:
 Od 1. 4. do 31. 10. Od 1. 11. do 31. 3. 
Pondělí: 9.00–11.00 hod. a 13.00–17.00 hod. 9.00–11.00 hod. a 13.00–16.00 hod.
Úterý: 10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod. 10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.
Středa: 9.00–11.00 hod. a 13.00–18.00 hod. 9.00–11.00 hod. a 13.00–16.00 hod.
Čtvrtek: 10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod. 10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.
Pátek: 10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod. 10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.
Sobota: 8.00–13.00 hod. 8.00–13.00 hod.
  (každá třetí sobota v měsíci)
Neděle: zavřeno zavřeno

Sběrný dvůr není otevřen ve dnech státních svátků
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Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z nových knih, za-
koupených do městské knihovny v led-
nu 2011

Beletrie
Lark S.  Maorčina píseň /2. díl 

rodinné ságy z Nového 
Zélandu se odehrává na 
sklonku 19. století/

Sparks N.  Talisman /mladý muž 
po návratu z mise v Irá-
ku hledá osobu, která má 
vliv na jeho osud/

Viewegh M.  Krátké pohádky pro una-
vené rodiče /humorné 
příběhy o dětech a rodi-
čích/

Ameri-Siemens  Na brzkou shledanou, 
Teheráne /autobiografic-
ký román, osudy rodiny  
z kmene Kaškajů v Íránu 
v 2. pol. 20. století/

Historické romány
Bílek J.  První kněžna /román  

o životě kněžny Ludmily 
ve složité době upevňová-
ní moci českých knížat/

Polách A.  A stanu se králem /mládí 
krále Zikmunda, posled-
ního Lucemburka/

Cestopisy
Turek V.  BAM – Bajkalsko-amur-

ská magistrála /po sto-
pách stavby napříč konti-
nentem/

Vlasák J.  V Albánii nejsou lvi /
průvodce zemí, kde se dá 
prožít objevitelské dob-
rodružství/

Šmíd J.  Obrázky z Champagne 
/krajem vinic, honosných 
zámků, přátel kvalitních 
vín/

Naučná / odborná / literatura faktu
Cílek V.  Macom /kniha míst, eseje 

o přírodě a krajině, volně 
navazuje na knihu Kraji-
ny vnitřní a vnější/

Švácha R.  Slavné vily Středočeské-
ho kraje /architektonicky 
zajímavé vily ve Středo-
českém kraji, kniha před-
stavuje i několik staveb  
z roztockého Tichého 
údolí/

Pro děti
Duncan L.  Pes, který uměl mlu-

vit /humorný příběh  
o dětech, které se starají  
o pejsky/

Dahl R.  Jakub a obří broskev /mo-
derní pohádkový příběh/

Kšajtová M.  Od Andulky po žížalu /
veselá abeceda s říkanka-
mi pro předškoláky/

Bližší informace získáte na webových 
stránkách městské knihovny, nebo pří-
mo v knihovně. 

*Pozvánka*

Vždy ve středu od 17.00 do 17.30 bude 
v knihovně připraveno čtení dětem. 
Program je určen pro děti od 3 do 6 let. 
Zahajujeme ve středu 2. března kníž-
kou Kosí bratři.

A. Urxová

Z deníku Městské policie 
Roztoky: 

V této rubrice bychom rádi občany Roz-
tok informovali o činnosti Městské poli-
cie Roztoky, a to za období od 30. 12. 10 
do 27. 1. 11: 
-  dne 31. 12. 10 v rámci hlídkové čin-

nosti zjištěno odcizení další krytiny 
(měděné plechy) z objektu márnice 
na levohradeckém hřbitově – věc pře-
dána k realizaci PČR jako podezření  
z tr. činu krádeže, 

-  1. 1. 11 v nočních hodinách oznámeno 
zranění očí v souvislosti s ohňostro-
jem hotelu Academic, kdy poškozené 
vlétl kus žhavé části z pyrotechniky do 
obou očí, přivolána lékařská pomoc, 
věc si na místě převzala PČR k jejich 
realizaci, 

-  5. 1. 11 oznámeno vloupání do sklep-
ních prostor domu č. p. 772 v ulici Ma-
sarykova – výjezd na místo, na místě 
zjištěny vypáčené vchodové dveře do 
domu a spojovací dveře do sklepních 
prostor, předáno PČR k jejich realiza-
ci jako podezření z tr. činu, 

-  6. 1. 11 oznámeno odcizení všech čtyř 
kol z vozidla Škoda Felicia zaparkova-
ného v křižovatce ulic na parkovišti 
u křižovatky Jeronýmova x Obránců 
míru – výjezd na místo, 

-  téhož dne oznámeno nalezení dvou 
ztracených dětí ve věku 6 a 7 let, kte-

rým se ztratil rodič a bloudily ulicemi 
Roztok, ztracené děti nevěděly, kde 
bydlí. Při projíždění ulice Třebízského 
jeden z hochů poznal dům, ve kterém 
bydlí, obě děti předány rodičům bez 
závad, 

-  7. 1. 11 v rámci hlídkové činnosti nale-
zen v ulici Masarykova před vchodem 
do domu č. p. 773 mobilní telefon zn. 
NOKIA 3510i – mobilní telefon ulo-
žen na MP Roztoky, nález zveřejněn 
na webových stránkách MP Roztoky, 

-  dne 10. 1. 11 oznámen požár v pro-
storách zdevastovaného objektu bý-
valého hotelu Maxmiliánka – výjezd 
na místo, na místo hasiči, požár nepo-
řádku na podlaze půdy, požár uhašen, 
škoda nulová, 

-  téhož dne oznámena krádež 10 metrů 
plastového okapu (výrobce Lindab)  
z garáže u domu v ulici Bělina – vý-
jezd na místo, zadokumentováno, 
kvalifikováno a šetřeno jako Pk proti
majetku dle § 50 z. č. 200/90 Sb., 

-  téhož dne v nočních hodinách ozná-
mena krádež bundy s obsahem do-
kladů a peněžní částky v domě v ulici 
Dobrovolného – výjezd na místo, na 
místě zjištěno, že podezřelá se do-
stavila zpět na místo a poškozenému 
bundu i s doklady vrátila, poškozený 
zjistil, že mu chybí peněžní částka 16 
000 Kč, všichni zúčastnění byli v pod-
napilém stavu, věc předána PČR, 

-  téhož dne oznámena krádež dvou 
dámských prstenů s brilianty v objek-
tu domu v Dobrovolného ulici – vý-
jezd na místo, na místo též PČR, která 
si věc na místě převzala, 

-  11. 1. 11 ve večerních hodinách v rám-
ci hlídkové činnosti v ulici U Zastávky 
kontrolována osoba, u které bylo další 
lustrací zjištěno, že prochází pátráním 
po osobách, předáno PČR k jejich 
další realizaci, 

-  15. 1. 11 oznámeny padající cihly ze 
štítu domu v ulici Nádražní – vý-
jezd na místo, chodník zahrazen vý-
stražnou páskou, vyrozuměn ředitel 
TS Roztoky, zjištěn majitel objektu  
a tento cestou ředitele TS vyrozuměn 
o stavu, z jeho strany bude zjednána 
náprava (oprava objektu), 

-  16. 1. 11 oznámeno napadení dcery 
otcem v ulici Jiráskova – výjezd na 
místo, na místo rychlá lékařská po-
moc, která poškozenou ošetřila a od-
vezla do FN Motol, na místo též PČR, 
která si věc na místě převzala i s po-
dezřelým, k další jejich realizaci jako 
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podezření z domácího násilí a ublíže-
ní na zdraví, 

-  téhož dne oznámeno fyzické napadení 
ze dne 15. 1. 11 před objektem disko-
téky Overdrive v ulici Přílepská, za-
dokumentováno jako podezření z Pk 
proti občanskému soužití dle § 49 z. 
č. 200/90 Sb., 

-  téhož dne oznámena krádež ben-
zinu z OA Škoda Felicia na parko-
višti v Tichém údolí – výjezd na 
místo, provedeno místní pátrání, 
zjištěna r. z. vozidla, v němž se po-
dezřelí pohybovali v Roztokách, 
předáno PČR, podezřelé vozidlo i s o-
sádkou později zadrženo na území 
hl. města Prahy (při krádeži ben-
zinu), dále zjištěna krádež benzi-
nu z nádrže vozidla zaparkovaného 
u nádražní budovy v Roztokách 
v Nádražní ulici, předáno PČR k jejich 
realizaci jako podezření z tr. činu, 

-  17. 1. 11 v brzkých ranních hodinách 
oznámen pokus o krádež vozidla Ško-
da Octavia v Masarykově ulici – pře-
dáno PČR, 

-  20. 1. 11 oznámeno, že na železniční 
trati mezi Žalovem a Roztokami na 
koleje někdo naházel kameny a došlo 
k ohrožení železniční dopravy – vý-
jezd na místo, šetřením zjištěno, že 
došlo k samovolnému uvolnění části 
skály nad tratí a padající kamení na-
padalo na trať, 

-  23. 1. 11 oznámeno fyzické napade-
ní na ubytovně firmy Renova v ulici 
Přílepská – výjezd na místo, přivolána 
rychlá lékařská pomoc, zraněný muž 
převezen do FN Motol, na místo PČR 
Libčice, která celou událost převzala, 

-  téhož dne oznámeno pokousání nezle-
tilé dívky psem na ulici Třebízského 
– výjezd na místo, poučení obou stran 
o dalším opatření (ošetření poraněné 
dívky, veterinární vyšetření psa), věc 
kvalifikována a šetřena jako přestupek 
dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem 
na znění OZV č. 5/2003,

-  24. 1. 11 oznámena havárie poštov-
ního vozidla na Hurťáku – výjezd na 
místo, na místě zjištěno, že ve stej-
ném místě došlo i ke zranění chodce 
uklouznutím na namrzlé komunikaci, 
ale nezávisle na havárii poštovního 
vozidla, zraněná chodkyně převeze-
na sanitním vozem rychlé lékařské 
pomoci do nemocničního zařízení 
k ošetření,

-  26. 1. 11 v brzkých ranních hodinách 
oznámeno vloupání do bistra Pohoda 

na Tyršově náměstí – na místě převza-
la PČR, 

-  26. 1. 11 v rámci hlídkové činnosti 
zjištěna na křižovatce ulic Přílepská 
x Přemyslovská x Lidická dopravní 
nehoda mezi dodávkovým vozidlem 
VW Transporter a Škoda Felicia, bez 
zranění – zajištění místa dopravní ne-
hody, usměrňována doprava, 

-  téhož dne oznámen nález klíčů v uli-
ci Legií – klíče uloženy na MP, nález 
zveřejněn na webu MP Roztoky, 

-  27. 1. 11 ve večerních hodinách za-
držení osob podezřelých z vloupá-
ní do bistra Pohoda ze dne 26. 1. 11 
v nočních hodinách, a to na základě 
poznatku – předány PČR k jejich re-
alizaci. 

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky 
můžete nalézt na webových stránkách 
MP Roztoky, a to na 
www.mproztoky.cz. 
Pokud byste svým poznatkem moh-
li pomoci při šetření výše uvedených 
událostí, obraťte se prosím buď osobní 
návštěvou, nebo telefonicky na zdej-
ší služebnu služby kriminální policie 
(tel. 233 910 861) nebo Obvodní od-
dělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 

730), nebo na Městskou policii Roztoky 
(tel. 220 910 468, popřípadě e-mail in-
fo@mproztoky.cz). Děkujeme předem 
za spolupráci.  

Petr Vevera 
ved. str. MP Roztoky

Váž ení  inz erenti  č as opisu Odraz,

chtěl i  bychom Vás informovat

o změně v  ceně placené inz erce.

Od čísla 3/2011 bude cena navýšena o 10 %, viz níže:

zadní strana A4 5500 Kč

uvnitř obálky A4 4180 Kč

uvnitř listu A4 3630 Kč

1/2 zadní strany A5 3300 Kč

1/2 uvnitř strany A5 2200 Kč

1/2 strany uvnitř listu A5 1980 Kč

1/4 strany uvnitř listu A6 1320 Kč

1/4 strany uvnitř listu A6 1100 Kč

Městský úřad Roztoky
prodlužuje lhůtu pro podání 

přihlášek k výběrovému řízení 
na obsazení pracovního místa

účetní finančního odboru

do 22. února 2011.

Podrobné podmínky 
výběrového řízení jsou uvedeny 
na webových stránkách města 

a na úřední desce MÚ Roztoky.

Tajemnice MÚ Roztoky
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Jak dál s Odrazem

Za redakční radu chci říct, že rozhodně 
chceme zachovat a rozvíjet docela uni-
kátní postavení časopisu Odraz mezi 
radničními zpravodaji. V drtivé většině 
z nich totiž listujete a z každé stránky se 
na vás usmívá vyretušovaná tvář staros-
ty, místostarosty a dalších předáků měs-
ta na desítky způsobů.
Tomuhle pokušení – zneužít veřejných 
peněz k vlastní propagaci – Roztoč-
tí kupodivu vždy dokázali víceméně 
odolat. Zneužívání radničních listů 
jinde už dokonce řešily i soudy, třeba 
před pěti lety hrozilo zrušení výsledku 
senátních voleb v Praze 11. Nečasova 
vláda se dokonce problémem vážně za-
bývala jakou součástí své protikorupč-
ní strategie.
Odraz zůstane kvalitním zpravodajem, 
mimo jiné na to bude pečlivě dohlížet 
redakční rada. Vždyť kromě tradičních 
informací z radnice budou obsahově 
převažovat stránky pro otevřenou po-
lemiku a též stránky rezervované pro 
občanskou společnost, kulturní a spor-
tovní spolky nebo školy.
Od prvního letošního čísla jsme zatím 
udělali drobné grafické úpravy. Titul-
ní strana bude nově vždy celá barevná 
včetně fotografie. Modré logo se změ-
ní na červené, což lépe koresponduje  
s barvou na novém znaku a vlajce naše-
ho města. Uvnitř jsou články zalomeny 
místo dvou na tři sloupce, což umožňuje 
komfortnější čtení.
Do poloviny letošního roku bychom na 
městských webových stránkách spustili 
jakousi internetovou verzi Odrazu. Už 
tam nebudou jen náhledy tištěné verze 
jako doposud, ale bude to více připo-
mínat zpravodajský server, kde budete 
moci pod články diskutovat.

Václav Dolejší
předseda redakční rady

Téma: lavičky

Pro někoho je možná téma laviček  
v Roztokách nepodstatné, pro mnohé  
z nás je však velice zásadní a téměř ži-
votně důležité (životně chápejme co 
do kvality života v našem městě). Je to 
„drobnost“, která dokáže usnadnit život. 
Nemám teď na mysli lavičky v parcích  
a odpočinkových zónách města. Důle-

žité jsou lavičky, které slouží jako mož-
nost nezbytného odpočinku při cestách 
za nákupy, na autobus či k lékaři a zpět. 
Kdo na vlastní kůži nezažil situaci, kdy 
už nemůže dojít ke svému cíli, byť rela-
tivně blízkému, někdy ani nechápe dra-
matičnost situace. Ale mnozí naši starší 
spoluobčané ani nevycházejí ze svých 
domovů, protože sami nikam nedojdou. 
Jsou odkázáni na pomoc svých bližních 
(to v těch lepších případech) při obsta-
rávání nákupů a doprovodu k lékaři. 
Přitom by stačilo tak málo, pár laviček 
při cestě a mnozí z těchto lidí by byli té-
měř soběstační v základních životních 
situacích.
Když jsem se začala poprvé zajímat 
o lavičky v Roztokách, v dubnu roku 
2009, tehdejší paní starostka mi přátel-
sky udala mnoho pádných argumentů, 
proč to nejde. Laviček je dost! Bude 
to jen pro bezdomovce, ožraly, feťáky  
a zvrhlou omladinu, tudíž špína, nepo-
řádek a vandalství. Tím byla moje akti-
vita na čas ukončena. Když však z Masa-
rykovy ulice od tehdejší prodejny Žabka 
(dříve Blažek) zmizely i poslední lavičky 
a opravdu již nebylo kde na chvíli spo-
činout (říjen 2009), domluvila jsem si 
schůzku s vedoucí odboru životního 
prostředí na městském úřadě. Byla velice 
ochotná, prošly jsme spolu Masarykovu 
ulici – od náměstí ke hřišti – zkoukly 
mapu města, kde by se lavičky hodily. 
Výsledek je navrácení lavičky před mas-
nu pana Blažka s tím, že si to tam budou 
uklízet sami, jedna nová lavička na Ma-
sarykově ulici, lavička v Jungmannově 
ulici u městské knihovny a dvě lavičky 
na Lidické ulici směrem k Tesku. Lavič-
ky k Tesku se moc nepovedly – asi jsou 
určeny opravdu pro ty, kdo tam chtějí 
popíjet, protože jak jinak mám chápat, 
že jsou umístěny několik metrů od beto-
nového chodníku, ve svažitém, a když je 
mokro, tak rozbahněném terénu? Za ty 
další lavičky však upřímné díky! Téměř 
denně se přesvědčuji, že opravdu slouží 
ke svému účelu, jak starším, tak mlad-
ším lidem. Žádné nepravosti se tam 
nedějí. Další mé návrhy na rozmístění 
laviček byly zamítnuty s tím, že se jedná  
o soukromé pozemky, a kdo by s vlast-
níky jednal? Další z důvodů zněl: „Tady 
jsou obrubníky a muselo by se tu řezat“ 
(moc práce?). A v místech, kde jsou 
chodníky v katastrofálním stavu, se ne-
budou dávat žádné lavičky (ani staré), 
protože by si všichni mysleli, že jsme se 
zbláznili! Ale hurá!!! Umístili jsme lavič-

ky podél řeky. Když pojedete na výlet na 
kole, můžete si sednout (pokud ovšem 
právě nejsou zarostlé trávou a křovím). 
... To byly roky 2009–2010.

Jsem ale optimistka – akce lavičky po-
kračuje! Město přijalo finanční dar od
Letiště Praha ve výši 65 000 Kč, který je 
určen na nákup dvaceti laviček. Požá-
dala jsem tudíž pana místostarostu Bo-
loňského (a informovala i pana starostu 
Jakoba), aby dohlédl na funkční a kva-
litní rozmístění nových laviček, zároveň 
i přemístění stávajících laviček směrem 
k Tesku. Po konzultaci s předsedkyní 
organizace SPCCH (svazu postižených) 
paní Nadrchalovou jsme vytipovaly ale-
spoň pár nejdůležitějších míst, kde jsou 
lavičky potřeba. Vím, že všechna důležitá 
místa se nepodaří pokrýt najednou, ale 
již předem děkuji novému vedení města, 
že se o „téma lavičky“ zajímá, a věřím, 
že pod jejich záštitou dojdeme, třebas  
i po etapách, k uspokojivému cíli.

Vladimíra Drdová

P. S.: K umístění laviček dojde na jaře  
v závislosti na klimatických podmínkách.

St. Boloňský

Malá šance pro naše  
komunikace

Rada regionu soudržnosti střední Čechy 
(tedy rada Středočeského kraje) vyhlá-
sila 17. ledna sedm výzev regionálního 
operačního programu (ROP). Na inter-
netových stránkách kraje se také poch-
lubila, že dovedla k cíli jednání s Evrop-
skou komisí a část prostředků určených 
pro ROP bude přesunuta ve prospěch 
sociálních služeb, zdravotnictví a vyba-
venosti obcí. Některé ze sedmi výzev, do 
nichž mohou žadatelé podávat přihlášky 
do poledne 31. března, do těchto oblas-
tí skutečně směřují a je zřejmé, že o ně 
bude velký zájem. 
Z celkové sumy 650 milionů vyčleně-
ných na těchto sedm výzev jde skoro 
třetina (210 milionů) do výzvy číslo 
62, určené výhradně na vybavení pěti 
výkladních skříní krajské rady a pana 
hejtmana osobně, tedy do pěti krajských 
nemocnic. Na zbylá zdravotnická zaří-
zení v držení měst či provozovaná or-
ganizacemi založenými městy zůstalo  
40 milionů.

POLEMIKY A DISKUSE
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O dalších 50 milionů budou hrát žada-
telé ucházející se o pomoc při výstav-
bě zastávek autobusů nebo terminálů 
integrované veřejné dopravy. Háček je  
v tom, že o podporu se mohou ucházet 
pouze projekty v hodnotě 5 až 15 mi-
lionů, a to je na dvě tři autobusové za-
stávky nebo obyčejnou točnu autobusů 
hodně vysoká laťka.
Pro naše město je potenciálně nejuži-
tečnější výzva č. 58, kde mohou všechny 
obce nad 500 obyvatel žádat o podporu 
na výstavbu nebo rekonstrukci místních 
komunikací. Nesmí to být však přístu-
pové komunikace k čistě obytným zó-
nám, napojení developerských projektů 
a musí to být skutečně nová investice, 
nikoli prostá oprava a údržba. Přednost 
mají napojení k nějakému dopravnímu 
uzlu, stanici, k objektům turistického 
ruchu nebo k průmyslovým zónám. 
Nejmenší přijatelný projekt začíná od 
hodnoty tří milionů, nejvyšší částka  
z ROP na jeden projekt může být 20 mi-
lionů. Obec může dostat 72,5 % z uzna-
telných výdajů. Na výzvu je vyčleněno 
200 milionů, což je samozřejmě nepatr-
ný zlomek potřeb stovek obcí. Pro nás 
je navíc otázkou, zda se do zadání výzvy 
některá naše komunikace vejde.
Zbylých 200 milionů korun bude přidě-
leno do školství. Polovina z této sumy 
je určena na rekonstrukce a vybavení 
středních škol a specializovaných škol 
založených krajem. O posledních sto 
milionů na mateřské a základní školy se 
může poprat zástup potenciálních žada-
telů z obcí s 500 až 5000 obyvateli. Výše 
podpory může dosáhnout 80 %, největ-
ší podpora na jednotlivý projekt z ROP 
může činit v případě mateřských škol 
15 milionů, v případě základních škol  
40 milionů. Jinak řečeno: pokud by na-
příklad městys Zlonice chtěl rekonstru-
ovat svou základní školu, může dostat 
na padesátimilionovou investici 40 mi-
lionů. Ovšem zřejmě teoreticky, protože 
na všechny žadatele o pomoc při obnově 
základních škol je připraveno 60 milio-
nů korun.
Je poměrně pravděpodobné, že stej-
ná výše podpory bude i v podobných 
výzvách pro obce vyšší než 5000 oby-
vatel (nepatří mezi ně statutární města 
Kladno a Mladá Boleslav). Teoreticky se 
Roztoky budou moci ucházet o 50 mili-
onů na základní školu (dostali bychom 
oněch 40) a o asi 19 milionů na školu 
nebo školy mateřské (abychom získali 
15 milionů z ROP). Na základní školu 

to dostatečný peníz samozřejmě není, 
na dvě kontejnerové školky by to bylo 
dost.
Zbývá otázka, kdy ta výzva bude vypsá-
na. To se ve středních Čechách neví.  
V jiných krajích je dobrým zvykem zve-
řejnit na rok dopředu harmonogram 
výzev. U nás znají harmonogram jen ti 
nejlépe připravení.

Jaroslav Huk

Policie prošetří stav  
účetnictví města Roztoky  
&
Jak dál se školou?

Koalice ODS, TOP 09 a SAKURA je  
v čele města od 10. listopadu a po dvou 
měsících se dají dělat první závěry ze 
stavu dřívějšího fungování města. Kdy-
bychom to shrnuli jednou větou, tak je 
to daleko větší chaos, než jsme čekali.

V jakém stavu jsou účetnictví a finance
města?
Jako dlouholetý kritik práce účetní firmy
Aldera mohu nyní nejen zodpovědně 
říci, že jsem měl pravdu, ale bohužel i to, 
že roztocké finance jsou v tak strašném
stavu, že je zcela dohromady už snad ani 
dát nelze. Co taky čekat od firmy, kte-
rá získala živnostenské oprávnění pár 
týdnů předtím, než vyhrála výběrové ří-
zení? Na začátku prosince převzal účet-
nictví nově zřízený standardní finanční
odbor, a čím déle se práci věnuje, tím 
větší depresi propadá. Výplaty bez ob-
jednávek a bez plnění, neúčtování zá-
počtů a podobně, to je zatím jen špička 
ledovce. I tak už je toho tolik, že se rada 
města na svém lednovém zasedání jed-
nomyslně usnesla, že do dalšího šetření 
zapojí policii. Podnět k prošetření byl 
již podán. Moje poděkování patří panu 
místostarostovi Šefrovi, paní tajemnici 
Mezkové a vedoucí finančního odboru
paní Walterové, kteří se snaží dát finan-
ce dohromady.

Jak dál s výstavbou školy?
Na úvod ještě krátké shrnutí toho, jakým 
způsobem si bývalá starostka vykládala 
zákon o veřejných zakázkách. Na začát-
ku všeho, v roce 2007, skutečně jakési 
výběrové řízení bylo, ale bylo pouze na 
úvodní studii možnosti dostavby školy. 
Tu vyhrála a vytvořila společnost Cha-
lupa architekti a měla stát cca něco přes 

200 tis. Kč. Od tohoto okamžiku dále 
už vše šlo bez výběrového řízení a jako 
argument byl neustále používán fakt, že 
Chalupa architekti má na své dílo au-
torská práva, a tudíž to stejně nikdo jiný 
doprojektovat nemohl. Kdybychom to 
přirovnali k něčemu hmatatelnému, je 
to asi jako když si necháte udělat výbě-
rové řízení na projekt nového záchodu  
a pak řeknete, že k tomu záchodu chce-
te ještě přistavět další barák. Jen pro 
ilustraci rozměru problému uvádím, že 
projekty na dostavbu školy stály město 
už téměř deset milionů korun. Autorský 
zákon samozřejmě nerozporuji, ale jde  
o to, že do zadávací dokumentace  
k výběrovému řízení stačilo dopsat 
podmínku, že autorská práva z projek-
tu přecházejí na město, a problém by 
byl vyřešen. V jiném případě se jedná 
o změnu předmětu zakázky a výběro-
vé řízení se mělo opakovat. Všechny 
práce byly fakturovány za ceníkové 
ceny, ale v době dnešní krize pracu-
jí architekti i za 20–30 % ceníkových 
cen. Ještě se vám zdá, že je vše v po-
řádku? Jak teď dál? To by měla říci 
nově vzniklá expertní skupina. Dou-
fejme, že se od projektování dostaneme  
v příštím roce taky k realizaci stavby. 

Příprava rozpočtu na rok 2011
Tvorba rozpočtu na rok 2011 je nyní 
prioritou nového vedení radnice. Jsem 
rád, že na provozní náklady je vyčleně-
no o 6 % méně než v roce 2010, což bylo 
jednou z koaličních podmínek roztocké 
ODS. Konečně se dostane i na investi-
ce, které budou ve městě vidět. Na radě 
města jsme schválili záměr další výstav-
by kontejnerové/modulové školky pro 
50 dětí, dále rekonstrukci Masarykovy 
a Jungmannovy ulice a mnoho dalších 
drobnějších projektů. Změna fungování 
celého úřadu je ovšem dlouhodobějším 
projektem a mnoho úkolů je stále ještě 
před námi.

Roman Jandík
radní a předseda S ODS Roztoky

Odraz nebo podraz...?

Ustavující jednání zastupitelstva (ZM) 
dne 10. 11. 2010 svým UZM č. 195-12/
2010 stanovilo pravomoci (kompetence) 
místostarostů. Mimo jiné též ,,starost o: 
...funkci šéfredaktora Odrazu“ jako úkol 
pro místostarostu p. St. Boloňského.

POLEMIKY A DISKUSE
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Ten neváhal a 8. 12. předložil ZM ,,no-
velu statusu Odrazu“ uvedenou slovy: 
,,... ZM stanovilo jako součást mé pra-
covní náplně místostarosty také výkon 
odpovědného redaktora (šéfredaktora) 
časopisu Odraz.“ Tím začala obsáhlá 
diskuse a vlastní novela byla logicky od-
ložena ,,na jindy“. 
Že se jedná o ,,starost o funkci šéfredak-
tora“, nikoli o jmenování šéfredaktorem, 
jednoznačně vyplynulo z diskuse (zvláš-
tě po výkladu R. Turoně), z celkového 
kontextu původního UZM, ale i z je- 
ho úpravy (upřesnění, resp. revokace) 
schválené na jednání ZM 8. 12. 2010.

1)  Tento výklad je jediný možný, neboť 
jinak by bylo flagrantně porušeno
UZM 31-2/2008, kterým byl schvá-
len status měsíčníku Odraz. Tam je  
v článku IV. ad 1 jasně uvedeno:,, Od-
povědného redaktora (dále redaktor) 
jmenuje a odvolává RM na základě 
výběrového resp. poptávkového ří-
zení“. (Těžko ho tedy může jmenovat 
ZM, natož bez výběrového řízení).

2)  Původní představa p. Boloňského, že 
lze provést nejprve jeho jmenování 
a teprve poté zrušit (změnit) dosud 
platný status, je právně neudržitelná. 
Jednalo by se totiž o evidentní retro-
aktivitu, která je z právního hlediska 
a ze zásady nepřípustná.

(Zvláštní na tom je, že navrhovatel, mís-
tostarosta p. Boloňský, je spolu se mnou,  
J. Drdou a J. Hukem spoluautorem původ-
ního statusu, který nyní hodlá měnit, 2x 
hlasoval pro přesunutí Odrazu pod ZM 
–naposledy 25. 8. 10 atd. Příčiny, které ho 
dnes vedou náhle k názorům opačným  
a k touze Odraz řídit, si netroufám od-
hadnout – že by vývoj?)

K diskusi na jednání ZM
-  jestliže má (dle platného statusu) mít 

každá zvolená strana v RR po jednom 
zástupci jako doklad toho, že jde o list 
,,občanů Roztok a Žalova“, pak tam 
dvě strany chybí... (čl. I ad 2)

-  domněnky, že RR nebo redaktor roz-
hodují o otištění či neotištění článků, 
jsou z kategorie fám. Za poslední tři 
roky jsme (ze stovek článků) jen ve 
třech případech požádali autory člán-
ků o úpravu, resp. o zjemnění tvrdosti 
tvrzení! 

Žijeme ve svobodné společnosti a kaž-
dý, kdo neporušuje příslušný zákon 
(pomluva, evidentně nepravdivé tvrze-

ní), musí mít právo na uveřejnění svého 
názoru!
-  debaty o tom, že redakční rada (RR) 

nebo redaktor rozhodují o uveřejnění 
odpovědi, lhůtách odpovědí atd., jsou 
zcela ,,mimo“, neboť tyto akty jsou 
zcela jednoznačně dány zákonem č. 
46/2000 Sb. (tiskový zákon).

-  navíc tiskový zákon pojmy jako redakč-
ní rada a redaktor (natož šéfredaktor) 
vůbec nezná! Pojem šéfredaktor je  
v našem případě dokonce směšný, ne-
boť Odraz žádnou redakci nikdy ne-
měl ani nemá a mít nebude – tak jaký 
šéfredaktor?

-  argumenty typu: místostarosta Huk 
byl také (v r. 2002) redaktorem Odra-
zu, tak jaký je v tom rozdíl(?), lze pro 
zjednodušení odmítnout jednodu-
chým konstatováním: 

 a)  není r. 2002, ale 2010 (leccos se 
totiž od té doby stalo...) 

 b)  dosud platný status Odrazu, 
schválený 27. 2. 2008, v té době 
neexistoval!

-  aby byl Odraz nadále listem občanů 
Roztok a Žalova, musí platit tři zása-
dy:

 a)  všechny zvolené strany musí mít 
v RR zástupce

 b)  redaktor je jmenován na základě 
konkurzu

 c)  předseda RR ani redaktor nesmí 
být členy RM

Není-li tomu tak, jde o periodikum 
radnice. To není žádná hanba, tako-
vých novin vychází v ČR desítky – jen 
je to třeba říci jasně a nahlas!
Vydávat Odraz, kde má v RR koalice 
většinu a redaktorem je člen RM, a ještě 
ke všemu místostarosta, za NEZÁVIS-
LÝ, je pro myslící občany nepřijatelné  
a pro demokracii zhoubné.
(Mnozí nechápou, proč by nemohl být 
člen rady města redaktorem? Inu proto, že 
tu dochází ke konfliktu moci zákonodár-
né (poslanec, zastupitel) s mocí výkonnou 
(ministr, radní)! Dokonce je tato logická 
úvaha součástí našeho právního řádu! 
Např. zákon o jednacím řádu sněmovny 
č. 402/2009 v § 33 ad 3 uvádí: ,,Poslanec, 
který je členem vlády, nemůže být členem 
výboru.“) 

P. S.:
Komické na celé věci jest, že předchozí 
vládnoucí garnitura (kterou jsme tak 
často vinili z nedemokratických praktik 

a starostku nazývali ,,carevnou“) věděla, 
že Odraz není plátek radnice, a po (sic 
delší) a nelehké debatě status (zaručující 
nezávislost měsíčníku) jednoznačně od-
hlasovala. Zatímco spoluautor původní-
ho demokratického statusu St. Boloňský 
ho hodlá předělat a ,,obětavě se ujmout 
šéfredaktorství“s RR zajišťující ,,koali-
ci většinu“, Olga Vavřínová ho na ZM 
8. 12. vehementně hájila! To se nám to 
pěkně otočilo! Ale jak tomu mají voliči 
rozumět!?

Ladislav Kantor

Pozn.: Tento článek jsem psal pro lednové 
číslo Odrazu. Z nějakých – dnes už ne-
podstatných – důvodů do čísla zařazen 
nebyl. Mezitím 19. 1. zasedalo ZM, které 
nejtěsnější většinou schválilo změny sta-
tusu Odrazu vypracované místostaros-
tou-redaktorem St. Boloňským. Co z toho 
vyplývá ? 
a)  dva zvolené subjekty nemají v redakč-

ní radě zastoupení, tj. ,,vládnoucí koa-
lice“ v ní má většinu!

b)  redaktor neprojde výběrovým řízením, 
ale bude ,, koalicí“ jmenován! 

Na jednání ZM jsem z vážných zdra-
votních důvodů být nemohl, takže jsem 
vlastně celou věc ,,spoluzavinil“. Jsem  
u Odrazu od jeho nesmělých začátků  
a musím konstatovat, že větší zklamání 
jsem ještě nezažil. Je to evidentně cesta 
zpět a barevná obálka to nezachrání! 
Proklamovaná otevřenost a transparent-
nost = DEMOKRACIE dostala zas jed-
nou na frak!

L. K.
 

Žadatelův průvodce  
po grantech a dotacích

Když jsem byl po minulých volbách na-
vržen do kulturní komise města, varo-
vali mě někteří staří komisní harcovníci, 
ať se připravím, že způsob rozdělování 
tzv. kulturních dotací a grantů je poně-
kud bizarní. Kulturní komise, jež je se-
stavena ze zástupců celého roztockého 
politického spektra, je formálně vzato 
poradním orgánem rady a jejím niko-
liv jediným, ale rozhodně zdaleka nej-
hmatatelnějším úkolem je rozhodovat  
o „kulturních“ dotacích a grantech, resp. 
doporučovat jejich rozdělení“. Rada ale 
dosud návrhy komise většinou bez dal-
šího přijímala, takže faktická moc ko-
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mise nad penězi daňových poplatníků 
je poměrně značná.
Jak jsem psal v minulosti, z mnoha dob-
rých důvodů jsem zásadním odpůrcem 
dotování kohokoliv a čehokoliv skrze 
naše daně. Respektuji ale, že se legitimně 
zvolená politická reprezentace rozhodla 
jinak. Očekával bych tedy alespoň, že se 
veřejné peníze budou rozdělovat prů-
hledně a podle jasných (nebo alespoň 
nějakých) pravidel.
Kupodivu neplatí jedno ani druhé. Své-
rázem roztocké kulturní komise je, že 
funguje trochu jako rozvědka. Má nato-
lik konspirativní charakter, že ani její řa-
doví členové nedostanou dopředu pod-
klady k jednání, pokud si je s využitím 
techniky téměř zpravodajské neopatří 
sami (že by snad dokonce samotní ob-
čané mohli nahlížet do toho, kdo a na co 
chce jejich peníze, je samozřejmě úplně 
absurdní myšlenka). Ostatně je to zby-
tečné, obsah žádostí v podstatě nehraje 
roli, protože hlavním měřítkem rozho-
dování je, zdá se, kolik kdo dostal minu-
lý rok. Že je komise přinejmenším z po- 
loviny zalidněna osobami spojenými se 
subjekty, které zároveň o peníze žádají, 
není problém, a to ani při hlasování.
S žádostí, jak to tak vypadá, uspěje doo-
pravdy každý. Ne že by mu bylo vyhově-
no zcela, ale nějaký ten obolos v procesu 
tzv. cukrování (terminus technicus) jistě 
urve, protože čím více, tím lépe, všemu 
novému musíme dát šanci a podporu 
ničeho starého nemůžeme v žádném 
případě ukončit. Hlavně je ale nutné 
celý rozpočet za každou cenu rozfofro-
vat. Není větší hereze, než že by – teore-
ticky – do rezerv města mohla být vrá-
cena jedna jediná koruna, pro kterou by 
se event. nenašlo dobré využití.
Člověk má ale myslet pozitivně, a tak 
abych jen nekritizoval, navrhuji – sa-
mozřejmě ve jménu rozvoje kultury  
v Roztokách – vyhlásit akci „Granto-
vou přihlášku do každé domácnosti!“ 
aneb „Žádá celá rodina“. Např. pozvěte 
pár kamarádů (ti mohou samozřejmě 
žádat také – zase na jiné akce), třeba si 
zabrnkáte na kytaru a město vám rádo 
zaplatí. A pokud na kytaru neumíte, 
nevadí, pod kulturní komisi se vejde 
opravdu absolutně cokoliv – inspirací 
nechť jsou granty již schválené. Vymys-
lete si nějaký rozpočet, ale nemá smy-
sl troškařit. Žádat je třeba tak alespoň  
o 100 tis. Kč; přiznaná částka stejně 
nebude s tou požadovanou mít žád-
nou souvislost. Anebo žádejte o nějaké 

drobné, pár tisícovek nikdo neřeší. Od-
hadněte, kolik lidí se akce zúčastní. Pak 
to vynásobte třemi. Bez obav, přihlášky 
v podstatě nikdo nečte, nezkoumá ná-
klady, účast, spolufinancování... Měře-
ní efektivnosti je sprosté slovo.
Podáte to několik dní po termínu? Ne-
podáte to na předepsaném formuláři? 
Nevadí! Nebudeme se zabývat zbyteč-
nými formalitami. A když se v systému 
úspěšně zaháčkujete, stanete se plno-
hodnotným doťákem a svou dávku bu-
dete mít každý rok jistou. Jak čas po-
plyne, vytvoříte „tradici“ a vaše pozice 
bude čím dál neotřesitelnější. Jednou to 
třeba dotáhnete na samostatnou polož-
ku v rozpočtu města.
Nechci situaci parodovat ani se jakkoliv 
dotknout kolegů komisařů, kteří bezpo-
chyby pracují v souladu se svým nejlep-
ším svědomím. Stejně jako já. Žijeme ve 
světě omezených zdrojů. Dnes a denně 
se rozhodujeme, jak využít své pro-
středky co nejlépe, abychom za ně po-
řídili maximum. Není správné stavět se 
k tomu bezstarostněji a méně obezřet-
ně, pokud jde o peníze cizí, byť bychom 
měli pohnutky sebeušlechtilejší. Když 
už město poskytuje granty a dotace  
z peněz daňových poplatníků, nechť tak 
činí v rámci nějaké definované strate-
gie, v transparentním procesu s jasnými 
pravidly pro žadatele, na základě veřejně 
známých kritérií a s velmi limitovaným 
prostorem pro „kreativitu“ kulturní ko-
mise. Takový systém tu není a je třeba 
jej zavést.

Tomáš Šalamon,
člen Kulturní komise za ODS

Jedinečná šance

Od zvolení nového vedení radnice uply-
nuly necelé 3 měsíce a již nyní je zcela 
evidentní, kde bude ve vzájemné spo-
lupráci uvolněných zastupitelů a nové 
tajemnice úřadu města na jedné straně  
a části zaměstnanců MÚ na straně dru-
hé narážet kosa na kámen. 

Když přicházíte do prostředí, které „pře-
žilo“ styl práce tandemu neschopného 
tajemníka a všeho schopného „manaže-
ra“, nelze se divit tomu, že jsou zaměst-
nanci trochu zmatení, bez patřičných 
pracovních návyků a hlavně s despek-
tem přijímají veškeré změny a požadav-
ky nového vedení. 

Nicméně zakládat si odborovou organi-
zaci na úřadě města s cílem „ochránit“ 
se před oprávněnými požadavky na vý-
kon, výsledky a dodržování pracovního 
řádu? Jak trapné, leč typické pro jev, je-
muž pracovně říkám „syndrom státní 
služby“! Ochraňuj lemply, posílíš mír! 
Všechno je všech a peníze tak nějakou 
jsou – proč se tedy chovat hospodár-
ně?!?
Vážení přátelé, Komunistický manifest 
je 160 let stará relikvie a zaměstnava-
tel není lidožrout, který chce primárně 
ožebračit a zadupat svoje zaměstnance. 
Nota bene ve státní službě! Na druhou 
stranu představa, že za „ty“ peníze do 
práce akorát chodím a můj vedoucí po 
mně nemůže přece více chtít, je také  
z kategorie Rytmus života a podobné li-
teratury faktu. 
Naopak celý tým, který je ve službách 
města Roztoky a který nyní čítá i s orga-
nizacemi zřizovanými městem téměř 50 
lidí, má teď jedinečnou šanci přesvědčit 
jeho obyvatele, že je zosobněním otevře-
nosti, výkonnosti a veřejné služby v tom 
nejlepším slova smyslu a tak, jak je to 
popsáno v nové strategii řízení MÚ.
Z mého pohledu je již dnes na úřadě 
mnoho takových, kteří požadavky nové-
ho vedení z velké části splňují. Bohužel 
i řada takových, kteří tam již desítky let 
vůbec neměli být. A ti nechť se svobodně 
a zodpovědně rozhodnou, zdá této šan-
ce využijí. Pokud ji nepřijmou, je v této 
zemi stále řada organizací, které své tep-
lé, leč zasmrádlé kutlochy, nevětrají. 

Radikálnějším změnám Zdar!
Tomáš Pařízek

Radní a člen MS ODS

Vážená redakční rado,

velmi bych uvítala (a nejen já), kdyby 
se v Odrazu objevila informace o no-
vém obsazení našeho městského úřadu 
a jeho odborech – jména, telefonní čís-
la, e-mailové adresy s tím, že pokud by 
docházelo k personálním změnám, byly 
by informace v Odrazu průběžně aktu-
alizovány. Ne každý má internet a pro 
všechny občany našeho města jsou tyto 
informace důležité.

Dále by rozhodně nebylo na škodu po-
skytnout informace o tom, jaké komise 
při MÚ působí, jejich stručné zaměře-
ní a jmenovité obsazení s telefonním 
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kontaktem na předsedu komise nebo 
příslušného pracovníka MÚ, který by 
požadavek občana příslušné komisi pře-
dal.

Dále vznikl problém s dopravou těžce 
zdravotně postižených občanů k úřa-
dovně České pošty. Vjezd k ní je ome-
zen značkou „zákaz vjezdu“ s dodatky 
„vjezd jen pro zásobování“ a „vjezd na 
zvláštní povolení“. V zákonu o silnič-
ním provozu jsou uvedeny výjimky pro 
řidiče s označením O1 (černý trojúhel-
ník ve žlutém poli) ze zákazu stání a vý- 
jimky ze zákazu vjezdu v §67 zákona 
č. 361/2000Sb. odst. 3, 5 a 6. Je třeba, 
aby pracovnice MÚ informovala člán-
kem v Odrazu občany, jak se k poště 
bez sankcionování policií autem dostat, 
a aby byla informována také MP. (Jako 
případ uvádím téměř nechodící vdo-
vu, která si musí osobně důchod na ČP 
vyzvednout, protože dětem se důchod 
vydat nesmí a poštovní doručovatelka 
se k ní nedostane, protože adresátka 
důchodu jí není schopná otevřít – kvůli 
schodům.)

Děkuji za brzké zveřejnění těchto
důležitých informací. 

Marie Nadrchalová
předsedkyně Svazu

postižených civilizačními chorobami,
základní organizace Roztoky

Můj zájem

Roztocké zastupitelstvo je voleno oby-
vateli Roztok (a Žalova). Občané Roztok 
(používám zkratku „občané Roztok“, 
abych pokaždé nemusel psát „občané 
České republiky s trvalým pobytem  
v obci Roztoky“) si vybírají, kdo bude  
v zastupitelstvu hájit jejich zájmy. Kdo 
v Roztokách trvale nebydlí, nevolí tu, 
takže na zájmy obyvatel ostatních obcí 
by naši zastupitelé neměli brát zřetel. Je 
mi úplně jedno, co si myslí o roli státu, 
má-li být sociálně pečující, všeobjíma-
jící, nebo naopak zcela minimální –  
o tomto naši zastupitelé nerozhodují. 
Volil jsem své zastupitele, aby bráni-
li můj zájem, zájem obyvatele Roztok. 
Dovoluji si tímto veřejně sdělit zastupi-
telům, že můj zájem je mít se lépe. Ne-
chodím k volbám proto, abych se měl 
hůře. Je v mém zájmu, aby rozhodnutí 

přijímaná městskou radou a zastupi-
telstvem nesnižovala hodnotu majetku 
mého ani ostatních občanů Roztok. 
Nesdílím názor pana Šalamona, že po-
kud „hodnota majetku klesá se samot-
ným růstem města, mám prostě smůlu“. 
Odmítám sedět se založenýma rukama  
a dívat se, jak hodnota (nejen mého) 
majetku upadá. Proto jsem napsal ten-
to příspěvek. 

Michael Bernát

Seznam osob, které  
v Roztokách nebydlí

V Odrazu 12/2010 mne zaujala věta  
z pera pana Reného Šefra: „Jestli chce-
me, abychom město měli čisté a pěkně 
se nám v něm šťastnilo, musíme na tom 
spolupracovat se všemi, kteří už tu bydlí 
dlouho předlouho, i s těmi, kteří tu bydlí 
krátce či by rádi ještě bydleli.“ Rád bych 
touto formou požádal pana místosta-
rostu, jestli by tuto myšlenku mohl na 
stránkách Odrazu rozvinout, zejména 
pak způsob, jakým hodlá spolupracovat 
s lidmi, kteří by v Roztokách „rádi ještě 
bydleli“ (já tu větu chápu tak, že tito lidé 
v Roztokách ještě nebydlí, ale rádi by). 
Rovněž by mě zajímalo, jak pan mís-
tostarosta získá jmenný seznam těchto 
osob, aby s nimi vůbec mohl spolupráci 
začít.

Michael Bernát

Ještě jednou o komisích

V prvním čísle letošního roku podal pan 
Ladislav Kantor svůj pohled na tvor-
bu komisí. Domnívám se, že v zásadě 
s uvedenými názory je třeba souhlasit. 
Výhradu bych měl ke zdůrazňování po-
litického složení komisí. Složení komisí 
by mělo být, podle mého názoru, maxi-
málně odpolitizováno, zveřejněno a mě- 
ly by být vyzváni odborníci, kompe-
tentní pro práci v daných komisích pro 
jejich případně rozšíření. Nedomnívám 
se, že by zájemců bylo příliš mnoho, ale 
mohli by svými znalostmi práci komisí 
pomoci. Význam takovéhoto aktu vi-
dím v otevření problematiky města jeho 
obyvatelům. Navíc potenciál odborníků 
je ve městě patrně nemalý a měl by být 
co nejvíce využíván. Lpět na jednoznač-
ně předem určeném počtu členů komisí 

považuji za neopodstatněný. Určitě se 
nevytvoří komise s nezvládnutelným 
počtem členů. Podstatné by mělo být 
jaká je odborná způsobilost člena komi-
se. Ta by ostatně měla být rovněž zve-
řejněna.
Přednostně by do komisí měli být no-
minováni mladší lidé, kteří by zde měli 
možnost prokázat schopnost pracovat 
ve prospěch města a postupovat v jeho 
hierarchii.
Lpět na paritním zastoupení jednotli-
vých volebních seskupení při sestavo-
vání komisí považuji za naprosto nepři-
jatelné. Zástupce jistého počtu voličů 
bez odborných znalostí může v komisi 
působit pouze jako doručovatel zpráv  
o náladě komise při řešení konkrétního 
problému.
Za zvláště důležité bych považoval, a to 
na základě vlastní zkušenosti z jedné 
z minulých komisí, aby se rada měs-
ta nebo zastupitelstvo jednou za čas  
s komisemi sešli a dohodli co je v dané 
době prioritním problémem, na který 
je třeba se zaměřit. Důležité je, aby po-
žadavek na komisi byl vznesen s jistým 
předstihem pro jeho kvalitní hodnocení 
i pro formulaci doporučovaného řešení. 
Neméně důležité by bylo i vyjasnění, co 
bude rada města od komise požadovat  
a které záležitosti spadající do dané 
problematiky bude řešit sama. Demo-
ralizující je, když komise některé pro-
blémy jimiž by se měla zabývat, musí 
pouze vzít na vědomí. Důležitý je i ná-
ležitý časový předstih pro zpracování 
stanoviska komise. Chtít, aby komise 
zaujala kvalitní stanovisko jen během 
svého zasedání je v některých přípa-
dech zcela nereálné.
Na závěr bych chtěl ještě dodat, že moje 
poznámky by neměly vyznít jako po-
vzdech, ale jako námět. Novým komi-
sím přeji mnoho elánu a zdaru při řešení 
všech problémů, které se během tohoto 
volebního období vyskytnou.

Václav Brabec

POLEMIKY A DISKUSE
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM - ÚNOR
pá 10. 12. -březen 2011

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

Středočeské muzeum Roztoky

út 11. 1. - 10. 3. Výstava fotografií  - Když se řekne Uzbekistán Hotel Academic, Roztoky

ne 23. 1. - 31. 3.
Výstava Roztoky v zimě - autorkou je  
paní Marie Vaňková (Roztoky). Výstavu lze shléd-
nout ve čt 15-17 hod., ne 10-12 hod.

Husův sbor CČSH, Jeronýmova ul.

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

Středočeské muzeum Roztoky

pá 18. 2. Country kapela Přehmat  od 20:00 hod Restaurace Ajmovka,  

so 19. 2. Degustace vín od 18:00 hod OÚ Holubice

ne 20. 2. Tygřík Divadlo v kufru  od 15:00 hod Divadélko Kvítko, Roztoky

so 26. 2. Country kapela Přehmat k tanci i poslechu od 
19:00hod Restaurace U Hřiště, Žalov

pá 4. 3. Masopust v Roztokách a Úněticích, od 16 hodin obchůzka maškar po Roztokách,  
Zabijačka - vepřové hody pana starosty na Tyršově náměstí

so 5. 3.  od 13 hodin kulturní program v zámku, 14:30 odchod průvodu ze zámku do Únětic

so 5. 3. Hasičský ples od 20:00 hod KD Holubice

ne 6. 3. Ztracená pohádka,
Liduščino divadlo od 15:00 hod. Divadélko Kvítko, Roztoky

ne 6. 3. O pračlovíčkovi – pohádka pro děti od 15:00 hod., 
pořádá Roztoky město pro život Hotel Academic

so 19. 3. Country bál
– hraje kapela Přehmat od 20:00 hod. Restaurace na Růžku

KULTURA A SPORT

Masopustní nabídka muzea

Masopust je letos obzvlášť dlouhý. Ma-
sopust totiž není jen jeden den v roce, je 
to celé období od Tří králů po úterý před 
Popeleční středou. Čas tanečních zábav, 
zabijaček, svateb a všeho veselí, které si 
během následujícího půstu lidé odříkali. 
Masopustní průvod je až završením těch-
to kratochvílí. Že máte ještě celý únor 
čas se veselit a přejídat, si můžete přijít 
připomenout na výstavu fotografií roz-
tockého masopustu Markéty Luskačové 
z let 1999–2010. Nechte se vtáhnout do 
bujaré nálady pátečních obchůzek a so-
botního průvodu. Pokochejte se syrovou 
krásou obrazů propletenců masek a lidí, 
které Markéta Luskačová zachytila niko-
li jako zvědavý reportér, ale jako jejich 
přítel.

Školy se mohou v únoru objednat na do-
provodný program o masopustu Jémine, 
domine, masopust pomine – povídání  
o masopustních zvyklostech, tvorba jed-
noduché maškary a zakousnutí se do 
pěkně mastné koblihy.

V průběhu února a března se mohou 
hlásit i na program k výstavě Brána 
do říše mrtvých, ve kterém s Čeňkem 
Rýznerem odhalí tajemství pohřebiště 
na Holém vrchu.
Cena programů 25 Kč.

Ve spolupráci s Dětským klubem v lese 
připravujeme na 15. února další Čtení, 
tentokrát pro předškoláky. Čtení s paní 
Kšajtovou nadchlo Sýkorku s Kateřinou 
z klubu tak, že by na něj chodily s dětmi 
rády pravidelně, a protože každý měsíc 
neseženeme vždy zajímavou osobnost, 
rozhodly jsme se, že číst dětem budou 
i paní učitelky. Ostatní školky a centra 
(paní učitelky) se však nemusejí bát, že 
hned dostanou knížku do ruky, mohou 
přijít a jen poslouchat. I když tak úpl-
ně jednoduché to mít ale nebudou. Číst 
se bude z knížky Ester Staré ... a pak se 
to stalo. Děti, které chtějí přijít, mají za 
úkol dopředu vymyslet, co že se to vlast-
ně pak mohlo stát. 
 
Pro malý zájem byla bohužel v lednu 
zrušena dílna Fashion week, přesto by ji 
studenti VOŠON a SPŠO rádi ještě bě-

hem výstavy uskutečnili. Nové (březno-
vé) termíny budou uveřejněny na webo-
vých stránkách muzea v průběhu února. 
Upozorňujeme však případné zájemce, 
že je nutné se předem objednat. Dílna 
proběhne pouze tehdy, pokud se objed-
nají alespoň tři skupiny.
Cena dílny 50 Kč.

Objednávky programů na 
tel.: 723 121 692

Marie Jelínková Ťupová
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Sedmdesát tři fotografií zachycuje maso-
pustní slavnost v Roztokách a Úněticích 
v letech 1999–2010. Markéta Luskačo-
vá ve svém díle zachycuje příběhy lidí  
a masek v masopustních průvodech, 
které pravidelně oživují zimní krajinu 
nedaleko Prahy. Jde o první systema-
tický fotografický projekt v České re-

publice, na kterém Markéta Luskačová 
pracovala dvanáct let a jehož výsledek 
je určen odborné i laické veřejnosti. 
Projekt nabízí ukázku profesionální 
dokumentace obnovené tradice lidové 
slavnosti, možnost studia jedinečného 
souboru masek a jejich tradičních rolí 
v masopustním průvodu. V neposlední 
řadě poskytují fotografie návštěvníkům
možnost ohlédnutí za vývojem obnove-
né lidové tradice v desetiletím období.
Výstava bude probíhat v čase roztoc-
kého a únětického masopustu 2011,  
v místě, kde masopust tradičně začíná. 
Návštěvníci masopustu budou mít vy-
nikající příležitost zhlédnout výstavu  
a zároveň být účastni příprav i realizace 
lidové tradice.
Markéta Luskačová se narodila v Praze, 
vystudovala sociologii kultury na Uni-
verzitě Karlově, poté studovala fotogra-
fii na FAMU v Praze. Vytvořila cykly
Poutníci a Šumiac, fotografovala v cizi-
ně v Irsku, Anglii, Austrálii a v dalších 
zemích. Třicet let fotografovala život na 
trzích ve východním Londýně, často se 
věnovala tématu dětí. Vystavovala u nás 
i v zahraničí na více než čtyřiceti samo-
statných výstavách, její fotografie jsou
zastoupeny v řadě muzeí a galerií po 
celém světě.

Výstavu podpořilo 
ministerstvo kultury

Mediální partner 
National Geographic Česko

Tříkrálová Okoř v dešti  
a blátě

Vzdor špatnému počasí, snad nejhorší-
mu za posledních dvacet let, si 8. ledna 
2011 vyšláply na Okoř v rámci Tříkrá-
lového pochodu na čtyři stovky výletní-
ků. 
Pořádající tomíci připravili tradiční čty-
ři trasy a zajistili autobusy, které z Okoře 
odvezly turisty do zámku ke Třem krá-
lům. 
Potěšitelné bylo potkat na startu známé 
tváře, několik dětských oddílů, málo-
měsíční batole, které ovšem absolvovalo 
pochod v kočárku (obdiv nezlomným 
borcům, kteří kočár 13 kilometrů spíš 
nesli, než tlačili), milé bylo, že se mezi 
pochodníky ukázal i náš pan starosta 
Jan Jakob a že příchylnost k turistice 
projevila i paní zastupitelka Maruška 
Šlancarová. 

Poděkování posílám kolegům a dětem 
z pořádajících turistických oddílů mlá-
deže, kteří značili, pekli, mrzli v Číčo-
vicích u kaple nebo zpívali na zámku,  
a sponzorovi, firmě Ludvig-Vinné skle-
py Roztoky, s. r. o. 

Tomáš Novotný

Masopust 2011 žije!

Konec zimy je v Roztoči ve znamení Ma-
sopustu, největší akce pořádané naším 
sdružením, jak co do počtu účastníků, 
tak náročnosti příprav. Tato tradice by 
nemohla proběhnout bez mnoha hodin 
dobrovolné práce řady z vás. Za to děku-
jeme. Nové pomocníky vítáme. 

Masopustní období začíná den po svát-
ku Tří králů a vrcholí před Popeleční 
středou, kterou začíná velikonoční půst. 
Letos připadne masopust v Roztokách  
a Úněticích na pátek 4. 3. a sobotu 5. 3. 

Příprava masopustu
Srdečně vás zveme na masopustní díl-
ny, kde se malí i velcí mohou podílet 
na tvorbě masek, kostýmů a škrabošek 
do průvodu. Dále hledáme síly na pořa-
datelskou a organizační službu, pečení 
dobrot atd. Naše koordinátorka dobro-
volníků Hana Křístková (e-mail: dobro-
volnik@roztoc.cz, tel.: 777 964 795) vám 
ráda poradí, co je potřeba. Přesný rozpis 
dobrovolných prací najdete na www.
roztoc.cz. Pokud nemáte moc času, ale 
přesto byste rádi něčím přispěli, může-
te nám pomoci finančním darem na č.
ú. 166738355/0600 nebo materiálem na 
výrobu masek a kostýmů (staré látky, 
pentle, krajky, jehly a nitě, špendlíky, 
knoflíky, balakrylové barvy, klobouky,
helmy a helmičky na kola či lyže atd.).

Masopustní dílny na výrobu masek
v ateliéru Roztoč, budova školní jídelny 

Masky zvířat 
kašírování
sobota 19. února     10–13 hodin pro děti 

od 4 let do 8 let s do-
spělým doprovodem

  14–17 hodin pro star-
ší děti a dospělé 

šití kostýmů
sobota 26. února    10–13 hodin pro děti 

od 4 let do 8 let s do-
spělým doprovodem

STŘEDOČESKÉ MUZEUM V ROZTOKÁCH U PRAHY
a Sdružení Roztoč vás zvou na výstavu

5. února–20. března 2011
otevřeno středa–neděle 10–18 hodin

zahájení výstavy 4. února v 17 hodin

Mediální partner 

O koních, o smrti a jiných lidech
„Janus měl oči vzadu i vpředu
nade vše miloval číši dobrého vína…“
„v únoru slavil Februárie...“
(Kalendář brevíře Mistra Lva, 1356)

Januarie, Februarie, Saturnalie. Zimní obřady, oslavy 
navracejícího se života přírody v předjaří. Lid je mi-
loval. Katolická církev je přidala do svého kalendáře, 
pojmenovala je carne vale, konec masa, v češtině pak 
masopust. Období masopustní začíná den po svátku Tří 
králů a končí, vrcholí den před Popeleční středou, kte-
rou začíná šestitýdenní předvelikonoční půst. Po staletí 
byly masopusty v našich zemích součástí lidových tra-
dic, ty byly v období komunismu přerušeny. V devade-
sátých letech začala u nás jakási renesance masopustů.
Fotografovala jsem nejméně čtyřicet různých maso-
pustů, ale doma jsem na tom roztočském. Roztočtí jsou 
jiní.
Mám ráda jejich vervu a radost s jakou dělají svůj maso-
pust, ne pro své děti, ale s nimi. Roztočtí se stali mými 
dobrými přáteli. Fotografuji jejich masopust dvanáct 
let. Za ten čas se z malých holek staly dívky, z dívek 
mladé maminky. A já? Každým rokem mám o trochu 
těžší nohy.

Markéta Luskačová
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  14–17 hodin pro star-
ší děti a dospělé 

Výroba škrabošek, šití šátků, výroba 
kostýmů
neděle 27. února   10–15 hodin pro děti 

a dospělé 

Půjčování masek:
čtvrtek 3. března  17–20 hodin v ateli-

éru Roztoč, budova 
školní jídelny

pátek 4. března  14–16 hodin v ateli-
éru Roztoč, budova 
školní jídelny

sobota 5. března  od 11 hodin na zá-
mečku!

I ty můžeš být královnou masopustu.
Rok se s rokem sešel a tradice je tradi-
ce, proto, chaso, chystej se na masopust. 
Stejně jako loni a rok předtím a vlastně 
si raději už nikdo nepamatuje, kdy to 
začalo, se i letos bude volit královna ma-
sopustu. 

Proto tramtadááá: Roztočtí i přespolní, 
slyšte: 
Tímto se vyhlašuje veřejný konkurz na 
královnu tohoto slavného masopustu. 
Budoucí královna musí splnit následu-
jící podmínky.

- Být minimálně 18 let stará
-  Bydlet v Roztokách nebo nejbližším 

okolí
- Být svobodná
-  Mít vlastního koně (rozuměj dva 

ochotné silné hochy, kteří ponesou 
masku Klibny, na které královna v 
průvodu pojede)

Ta, která nalezne odvahu státi se krá-
lovnou roztockého masopustu a projde 
zcela objektivním a legislativně jako 
křišťál čistým výběrovým řízením, se 
může těšit na následující pocty:
Pro průvod jí bude dle poslední módy 
a za přispění renovovaných salonů ušit 
honosný háv, který jí bude leckterá zá-
vidět. 
Na dobu průvodu se královna stane ne-
omezenou vládkyní nad celým průvo-
dem a všemi maškarami. 
Během průvodu budou královně vzdá-
vány pocty, o kterých se starostům a sta-
rostkám tohoto města ani nesní. 
Bude ji doprovázet ctihodný fraucimor, 
jenž královně zajistí veškeré pohodlí  
a zábavu. 

Bude spolu se svým koněm váženým 
hostem večerního plesu v nedalekých 
Úněticích. 
Budoucí královny, hlaste se do 20. 2. 
2011 na e-mail omarek@volny.cz. Nej-
lépe s krátkým e-mailem, proč zrovna 
vy budete tou nejlepší královnou. Další 
informace o masopustu naleznete v řád-
ný čas na www.roztoc.cz. 

Za přípravný masopustní výbor 
Ondřej Marek 

Program Masopustu
Pátek 4. 3. 2011 
Od 16.00 obchůzka po Roztokách v u- 
licích Havlíčkova, Čapkova, Obránců 
míru, Jeronýmova, Zaorálkova, Opleta-
lova, Jiráskova, Smetanova.

15.00 až 18.00 Starostovy vepřové hody 
na Tyršově náměstí. Starosta Vás sr-
dečně zve na domácí jitrničku, jelítko, 
tlačenku či jiné zabijačkové pochutiny. 
(Pořádá TOP 09 Roztoky.)

Sobota 5. 3. 2011
Roztoky Zámeček
Od 13.00 hod. rej maškar, žongléři Mix 
Trix , Sem-Sem Kapela, divadlo Kvelb, 
divadlo Bořivoj, Flying Boys, studentky 
KALD DAMU, Pohřební kapela, jitrni-
ce, kobližky, koláče, mandle, čajovna
14.00 hod. fanfáry, korunovace královny 
masopustu, předání masopustního prá-
va a defilé masek
Ve 14.30 hod. odchod průvodu smě-
rem ulice Nádražní, Kroupka, náměstí  
5. května, Tyršovo nám., Legií, Třešňov-
ka, Holý Vrch, Únětice
Na cestu hraje Sem-Sem Kapela, Po-
hřební kapela, divadlo Kvelb, mnohá 
překvapení a zastavení cestou.

Holý Vrch
Okolo 17.00 Setkání průvodů, kolové 
tance, poprava Klibny, cesta do Únětic

Únětice
Kravín 17.30 příchod průvodu, zabijačka 
19.00 hrají Happy Sapiens 
21.30 hraje TrombenicSokolovna
19.30 masopustní ples, hraje 30 Mag-
num Jazz BigBand
Ples zahájí masopustní celebrita, před-
tančí taneční gruppo Cappello a Borset-
ta, volenka a bohatá tombola. Vstup ve 
společenském dolnopovltavském kroji. 
Díky Únětickému pivovaru točíme pivo 
Únětické!!! Vstupné do Sokolovny a Kra- 
vína 150 Kč.

Pijte pivo únětické aneb Obnovení pi-
vovaru v Úněticích 
Vážení a milí občané Únětic, Roztok  
a okolí,
máme radost, že vás můžeme informo-
vat o obnovení historického Únětického 
pivovaru.
Podle místních kronik se v Úněticích 
vařilo dobré pivo již v 16. století. Pi-
vovar započal svoji bohulibou činnost  
v roce 1710.
Na přelomu 19. a 20. století patřil Úně-
tický pivovar svou produkcí (až 21 000 
hl ročně) do první stovky českých pivo-
varů.
Po znárodnění v roce 1949 musel pivo-
var svou činnost ukončit. Dlouhou dobu 
se zdálo, že navždy.
Avšak díky nadšení majitelů a přátel ob-
noveného Únětického pivovaru se věci 
mění. V červnu tohoto roku bychom 
rádi uvařili první zkušební várku úně-
tického piva v původní budově pivovaru 
v Úněticích a tím obnovili jeho činnost.
Jako předzvěst této události jsme se 
rozhodli uvařit (zatím ve spřáteleném 
pivovaru v Chýni) pro občany Únětic  
a okolí slavnostní várku masopustní le-
žáku. Pivo budete moci ochutnat v prů-
běhu masopustního veselí v sobotu 5. 3. 
v únětických hospodách a v Kravíně.
Přijďte ochutnat, jak vaří pivo první slá-
dek obnoveného pivovaru v Úněticích!

Za majitele a přátele Únětického pivova-
ru:
Josef Korbel – sládek pivovaru
Štěpán Tkadlec – ředitel pivovaru
Vladimír Vytiska – starosta Únětic

Masopust pořádá Sdružení Roztoč  
a Kravín Únětice ve spolupráci se Stře-
dočeským muzeem v Roztokách a Spol-
kem pro obnovu únětické kultury
Akci podpořily Město Roztoky, MŠMT, 
Nadace VIA, Poštovní spořitelna a další. 
Všem sponzorům srdečně děkujeme.

Druhé pololetí  
v Roztoči

V novém pololetí oteví-
ráme v ateliéru v Úněti-
cích nový kurz Tkaní. 
Kurz nabízí: tkaní na velkém stavu – in-
dividuální výuka pro dospělé 
tkaní na malých rámech – pro děti i do-
spělé

ZPRÁVY ZE SDRUŽENÍ ROZTO�

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

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

P�IPRAVUJEME

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

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

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

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

Více informací se dozvíte na plakátovacích plochách nebo na www.roztoc.cz.
Dita Votavová, sdružení Rozto�
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Kurz bude probíhat ve všední dny odpo-
ledne na základě osobní domluvy.
Více informací a přihlášení u lektorky 
Václavy Vávrové, tel.: 604 227 847, 
e-mail: v.vaclava@volny.cz

Pozor! Původní termín dílny Mozaiko-
vání – Vzory a ornamenty jsme přesu-
nuli ze soboty 26. února na neděli 20. 
února. Kurz proběhne v ateliéru Roztoč 
Havlíčkova, je určen pro děti od 7 let  
a dospělé, účast mladších je možná za 
doprovodu rodičů. Kurz vede MgA. 
Magdalena Kracík Štorkánová. Nutná 
rezervace předem na roztoc@roztoc.cz.

Do konce února se můžete přihlásit na 
Kytarový seminář pro žáky všech úrovní 
a jejich učitele (koncept Abela Carlevara 
prakticky i teoreticky). Proběhne v Roz-
tokách 25. a 26. 3. 2011.

V pátek 25. 3. 2011 v 18 hodin vás zve-
me do Středočeského muzea v Rozto-
kách na kytarový koncert Janeze Grego-
riče a Marka Šaara.

V sobotu proběhne v ateliéru sdružení 
Roztoč (budova školní jídelny) praktic-
ký seminář pro žáky a učitele, dále bude 
možnost individuálních konzultací. 
Více informací u Kateřiny Judové, tel.: 
731 555 562, e-mail: kachna.j@centrum.
cz. Seminář pořádá sdružení Roztoč ve 
spolupráci se Středočeským muzeem  
v Roztokách.

Všechny naše kroužky pokračují i v dru-
hém pololetí. Nové přihlašování je mož-
né v případě volných míst, o kterých 
se můžete informovat v kanceláři nebo  
u lektorů.
Kontakty najdete na www.roztoc.cz.

Poděkování (trochu opožděné)
Milý Ježíšku, děkuji ti mnohokrát za 
všechny dary pod vánočním stromkem. 
Když jsem psal svůj dopis, ani mě nena-
padlo, že se mi vyplní tolik přání. Takže 
ještě jednou děkuji za: vysavač, tavné 
pistole, modelínu, mýdla, spoustu toa-
letního papíru, nějaké korunky na věci, 
které už jsi nesehnal, a hlavně za všech-
ny milé dopisy, které mě moc potěšily. 
Vynasnažím se, abych ti dělal radost  
i letos, a těším se napřesrok.

Tvůj Roztoč
klubdarcu@roztoc.cz

Běžkové soustředění  
oddílu orientačního běhu 
OK Roztoky
 
Již podeváté jsme na víkend zavítali na 
chatu Žalý v Hořejším Vrchlabí. Od-
jeli jsme tam s cílem seznámit s běž-
kařským sportem naše orientační žáky  
a dorostence. Pro některé to bylo asi 
jedno z prvních seznámení, ale nako-

nec to všichni zvládli velice dobře. Bě-
hem víkendu jsme se rozhodně nenudili  
a stihli jsme toho docela dost: navštívili 
jsme vrch Žalý, velice oblíbený bufet na 
Rovince, věnovali se pilování běžkařské 
techniky, sjížděli jsme na klouzácích ve-
černí osvětlenou sjezdovku, orientačně 
jsme závodili uvnitř chaty, hráli jsme 
hry s mapovými značkami, četli si před 
spaním orientační pohádku, stavěli iglú, 
hráli ping pong, sledovali dojezd Jilem-
nické 50, ...

Tak zase za rok! 
František Pašek

Závěrečné shrnutí soutěží 
družstev SK Tenis Žalov v 
premiérové sezóně 2010

Slovo úvodem
Tenisový oddíl SK Tenis Žalov vznikl 
díky nadšení a zápalu několika nad-
šenců, kteří chtěli zejména svým dě-

tem umožnit získat pocit sounáležitosti  
i v tak individuálním sportu jako tenis. 
Po formulaci prvotní myšlenky byl do 
diskusí zapojen i pan Karel Vojtěchov-
ský, majitel a provozovatel tenisového 
areálu na Žalově, kde měl mít SK Tenis 
Žalov domovské útočiště. Je naprosto 
jasné, že bez jeho souhlasu a podpory 
by nemělo smysl podnikat žádné další 
aktivity.

Hlavním cílem nově zakládaného oddílu 
bylo sestavit dětská a mládežnická druž-
stva, která by se zapojila do oficiálních
soutěží družstev pořádaných Českým 
tenisovým svazem. Logickým krokem 
proto bylo oslovení rodičů dětí, které 
trénují v rámci tenisové školy Václavek 
Vopravil, zda mají o takovou aktivitu zá-
jem, což se setkalo s vřelým souhlasem. 
Následovala tedy žádost o registraci klu-
bu a poté i registrace dětí tak, aby vznik-
la dostatečná členská základna.
Sluší se tedy zmínit hlavní aktéry, bez je-
jichž nadšení by SK Tenis Žalov vznik-
nout nemohl. Jsou to Jiří Novotný, Mi-
chal Cipro a Karel Vojtěchovský.

Výsledky družstev v jednotlivých kate-
goriích:

Přípravka
Nejmladší část našeho oddílu (děti ve 
věku 8–9 let – kategorie babytenis) se 
postavila soupeřům vždy čelem a dala 
do svých výkonů maximální nasazení. 

KULTURA A SPORT
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V této kategorii v regionu Středočeské-
ho kraje se jedná o soutěž organizova-
nou sice Českým tenisovým svazem, ale 
pod názvem Memoriál Zdeňka Kocma-
na. Bohužel nelze zjistit výsledky utkání 
ze stránek svazu, ale zde je stručný pře-
hled:
 
1.  utkání doma proti Slovanu Kladno 

– naše prohra proti silnému soupeři 
1:9

2.  utkání venku proti Sportclub Řevnice 
– naše těsná prohra po stavu 5:5 až na 
základě horšího skóre 1. hráčů

3.  utkání venku proti Lány B – naše pro-
hra 4:6   

4.  utkání doma proti Břve – naše snadná 
výhra 9:1

5.  utkání venku proti Lány A – naše těs-
ná prohra 4:6

 
Sestava přípravky  
– babytenisu v roce 2010:

Havránek David
Novotný David
Kubec Ondřej
Novotná Magda
Bartoňová Kája
 
Mladší žáci
Tým tenistů hájících barvy SK Tenis 
Žalov v této kategorii byl postaven před 
velmi těžkou úlohu. Všech osm regis-

trovaných hráčů a hráček v předchozích 
sezonách totiž dohromady odehrálo  
0 minut při oficiálních tenisových utká-
ní organizovaných ČTS. Neměli tedy 
naprosto žádné zkušenosti a zápasy prv-

ních mistráků pro ně znamenaly klasic-
ké hození do vody. Velmi podobné to 
bylo i z pohledu rodičů, kteří museli až 
za pochodu zjišťovat, jak takové zápasy 
vlastně probíhají. Tato skutečnost spolu 
s tím, že se jednalo o premiérovou se-
zonu i celého klubu, měla samozřejmě 
dopad na několik počátečních nedoro-
zumění a lehkých zmatků.
Závěr lze ale shrnout se známým úslo-
vím – „Konec dobrý, všechno dobré!“, 
což je ostatně zřejmé i z celkového vý-
sledku družstva našich tenisových na-
dějí.
Oficiální výsledek po odehrání všech
utkání stažený z webových stránek Čes-
kého tenisového svazu (www.cztenis.cz) 
spolu se soupiskou hráčů, ze které je vi-
dět, kdo hájil naše barvy.

Starší žáci
Tým starších žáků byl sestaven z již vý-
razně ostřílenějších hráčů a hráček, kteří 
v dřívějších sezonách sbírali zkušenosti 
a tenisové úspěchy v barvách různých 
tenisových oddílů Prahy-západ. Očeká-
vání od družstva starších žáků tak byla 
poněkud vyšší než u mladší kategorie. 
Nakonec obě družstva dosáhla stejného 
počtu vítězství a třikrát odešla poražena 
nejtěsnějším rozdílem, což ve vyrovnané 

Mladší žáci 

Tým tenist� hájících barvy SK Tenis Žalov v této kategorii byl postaven p�ed velmi t�žkou
úlohu. Všech osm registrovaných hrá�� a hrá�ek v p�edchozích sezonách totiž dohromady 
odehrálo 0 minut p�i oficiálních tenisových utkání organizovaných �TS. Nem�li tedy 
naprosto žádné zkušenosti a zápasy prvních mistrák� pro n� znamenaly klasické hození do 
vody. Velmi podobné to bylo i z pohledu rodi��, kte�í museli až za pochodu zjiš�ovat, jak 
takové zápasy vlastn� probíhají. Tato skute�nost spolu s tím, že se jednalo o premiérovou 
sezonu i celého klubu, m�la samoz�ejm� dopad na n�kolik po�áte�ních nedorozum�ní a 
lehkých zmatk�.
Záv�r lze ale shrnout se známým úslovím – „Konec dobrý, všechno dobré!“, což je ostatn�
z�ejmé i z celkového výsledku družstva našich tenisových nad�jí.

Oficiální výsledek po odehrání všech utkání stažený z webových stránek �eského tenisového 
svazu (www.cztenis.cz) spolu se soupiskou hrá��, ze které je vid�t, kdo hájil naše barvy. 

Sout�že smíšených družstev 2010
V�ková kategorie: mladší žactvo 

74 – II. t�ída A
Tabulka skupiny

Po�adí �íslo Klub Vít�zství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce

1 TJ Kralupy 5 2 36:27 76:56 613:473 12

2 Sokol Nu�ice 5 2 32:31 70:65 544:533 12

3 TK Kro�ehlavy 4 3 35:28 77:59 611:529 11

4 TK Stochov 4 3 31:32 63:65 498:564 11

5 TJ Sokol B�ve 3 4 33:30 69:64 595:524 10

6 SK Tenis Žalov 3 4 33:30 67:69 535:569 10

7 Sokol Hostivice 2 5 28:35 60:73 535:580 9

8 TK Botanika Bezd�kov-Unhoš� 2 5 24:39 53:84 508:667 9

�asový sled utkání
Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis

1 2. 5. 2010 3 TK Botanika Bezd�kov-Unhoš� SK Tenis Žalov 2:7 6:14 60:99

2 9. 5. 2010 7 SK Tenis Žalov Sokol Hostivice 0:9 1:�8 43:114

3 16. 5. 2010 10 TK Kro�ehlavy SK Tenis Žalov 4:5 11:10 92:76

4 30. 5. 2010 16 SK Tenis Žalov TJ Kralupy 4:5 8:12 70:92

5 6. 6. 2010 17 SK Tenis Žalov TK Stochov 4:5 8:10 70:81

6 20. 6. 2010 24 Sokol Nu�ice SK Tenis Žalov 5:4 10:8 67:59

7 27. 6. 2010 26 SK Tenis Žalov TJ Sokol B�ve 9:0 18:2 118:63

Soupiska SK Tenis Žalov
Po�adí P�íjmení a jméno Narozen CŽ �H

1 Šnajdr Jan 31.03.1998 0 1

2 Bláha Lukáš 03.05.1999 0 1

3 Paul Adam 19.03.2000 0 1

4 Linhart Vojta 03.03.2000 0 1

5 Pavelka Patrik 23.06.2000 0 1

21 Novotná Michaela 01.02.1998 0 1

22 Budíková Barbora 17.03.2000 0 1

23 Budíková Adéla 17.03.2000 0 1

Starší žáci 

Tým starších žák� byl sestaven z již výrazn� ost�ílen�jších hrá�� a hrá�ek, kte�í v d�ív�jších
sezonách sbírali zkušenosti a tenisové úsp�chy v barvách r�zných tenisových oddíl� Prahy-
západ. O�ekávání od družstva starších žák� tak byla pon�kud vyšší než u mladší kategorie. 
Nakonec ob� družstva dosáhla stejného po�tu vít�zství a t�ikrát odešla poražena nejt�sn�jším 
rozdílem, což ve vyrovnané skupin� starších žák� znamenalo celkové t�etí místo. Postup se 
tedy nepovedl, ale ostuda to ur�it� nebyla! 

Oficiální výsledek po odehrání všech utkání stažený z webových stránek �eského tenisového 
svazu (www.cztenis.cz) spolu se soupiskou hrá��, ze které je vid�t, kdo hájil naše barvy. 

Sout�že smíšených družstev 2010  
V�ková kategorie: starší žactvo 

54 – II. t�ída A 
Tabulka skupiny 

Po�adí �íslo Klub Vít�zství Porážky Body Sety Hry
Body v 
tabulce 

1 Tenis Centrum Cafex 5 1 32:22 65:44 486:377 11

2 TK Stochov 4 2 26:28 56:59 448:510 10

3 SK Tenis Žalov 3 3 34:20 70:44 559:422 9

4 TK Kro�ehlavy 3 3 32:22 66:48 529:406 9

5 LTC Slaný 3 3 31:23 67:51 521:468 9

6 LTC Rudná 2 4 20:34 43:71 426:541 8

7 Sokol Nu�ice 1 5 14:40 31:81 341:586 7

8 volno 0 0 0:0 0:0 0:0 0

�asový sled utkání
Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis

1 4 SK Tenis Žalov TK Kro�ehlavy1. 5. 2010 5:4 11:9 93:90

2 5 volno SK Tenis Žalov8. 5. 2010 0:0 0:0 0:0

3 15. 5. 2010 12 Tenis Centrum Cafex SK Tenis Žalov 5:4 10:8 73:74

4 29. 5. 2010 14 SK Tenis Žalov LTC Slaný 8:1 16:4 113:69

5 19 LTC Rudná SK Tenis Žalov5. 6. 2010 5:4 10:8 77:80

6 19. 6. 2010 23 SK Tenis Žalov Sokol Nu�ice 9:0 18:0 109:21

7 26. 6. 2010 26 TK Stochov SK Tenis Žalov 5:4 11:9 92:90

Soupiska SK Tenis Žalov
Po�adí P�íjmení a jméno Narozen CŽ BH

1 Paul Daniel 18.03.1997 700 4

2 Linhart Radek 20.06.1997 0 1

3 Todd Mathew 13.03.1997 0 1

4 Všete�ka Martin (H) 18.10.1996 0 1

5 Šnajdr Jan 31.03.1998 0 1

6 Linhart Vojta 03.03.2000 0 1

7 Paul Adam 19.03.2000 0 1

8 Pavelka Patrik 23.06.2000 0 1

21 Nováková Linda 16.10.1996 301 6

22 Stuchlá Barbora (H) 08.07.1996 269 6

23 Ebrová Kate�ina 04.07.1996 0 1

24 Novotná Michaela 01.02.1998 0 1

KULTURA A SPORT
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skupině starších žáků znamenalo celko-
vé třetí místo. Postup se tedy nepovedl, 
ale ostuda to určitě nebyla!
Oficiální výsledek po odehrání všech 
utkání stažený z webových stránek Čes-
kého tenisového svazu (www.cztenis.cz) 
spolu se soupiskou hráčů, ze které je vi-
dět, kdo hájil naše barvy.

Dorost
Kategorie dorostu šla do soutěže druž-
stev s jednoznačnou ambicí vyhrát sku-
pinu a postoupit do první třídy. Soutěž se 
vyvinula tak, že se ve skupině vyčlenila 
dvě dominantní družstva (naše a TJ TK 
Neratovice), která nepoznala porážku 
a shodou okolností měla vzájemně změ-
řit síly až v posledním kole. Tehdy se 
tedy rozhodovalo o celkovém vítězi.
Souboj byl od počátku velmi vyrovnaný 
a emotivně značně vypjatý, čtyři z pěti 
vyhraných zápasů naši hráči získali až 
ve třetím setu, ale nakonec se domácí 
tým musel sklonit a sportovně poblaho-
přát našim hráčům k postupu, což také 
učinil. Jak je tedy vidět z následujících 
výsledků, družstvo dorostu prošlo sou-
těží bez porážky a vyhrálo svou skupinu. 
Příští rok to tedy bude mnohem těžší ...

Oficiální výsledek po odehrání všech 
utkání stažený z webových stránek Čes-
kého tenisového svazu (www.cztenis.cz) 
spolu se soupiskou hráčů, ze které je vi-
dět, kdo hájil naše barvy.

Dorost

Kategorie dorostu šla do sout�že družstev s jednozna�nou ambicí vyhrát skupinu a postoupit 
do první t�ídy. Sout�ž se vyvinula tak, že se ve skupin� vy�lenila dv� dominantní družstva 
(naše a TJ TK Neratovice), která nepoznala porážku a shodou okolností m�la vzájemn� zm��it
síly až v posledním kole. Tehdy se tedy rozhodovalo o celkovém vít�zi.
Souboj byl od po�átku velmi vyrovnaný a emotivn� zna�n� vypjatý, �ty�i z p�ti vyhraných 
zápas� naši hrá�i získali až ve t�etím setu, ale nakonec se domácí tým musel sklonit a 
sportovn� poblahop�át našim hrá��m k postupu, což také u�inil. Jak je tedy vid�t
z následujících výsledk�, družstvo dorostu prošlo sout�ží bez porážky a vyhrálo svou skupinu. 
P�íští rok to tedy bude mnohem t�žší … 

Oficiální výsledek po odehrání všech utkání stažený z webových stránek �eského tenisového 
svazu (www.cztenis.cz) spolu se soupiskou hrá��, ze které je vid�t, kdo hájil naše barvy. 

Sout�že smíšených družstev 2010
V�ková kategorie: dorost 

34- II.t�ída A

Tabulka skupiny
Po�adí �íslo Klub Vít�zství Porážky Body Sety Hry Body v tabulce 

1 SK Tenis Žalov 6 0 40:14 81:38 617:430 12

2 TJ TK Neratovice 5 1 37:17 79:37 569:408 11

3 TJ Kralupy o.s. 4 2 35:19 75:40 560:420 10

4 TK Kro�ehlavy 3 3 27:27 61:62 536:557 9

5 LTC Slaný 2 4 26:28 57:64 529:531 8

6 LTC Rakovník 1 5 15:39 35:80 377:565 7

7 TK Stochov 0 6 9:45 25:92 352:629 6

8 volno 0 0 0:0 0:0 0:0 0

�asový sled utkání
Kolo Datum Utkání Domácí družstvo Hostující družstvo Body Sety Hry Zápis

1 3 SK Tenis Žalov LTC Slaný2. 5. 2010 6:3 12:7 95:69

2 6 TK Kro�ehlavy SK Tenis Žalov9. 5. 2010 2:7 6:15 80:116

3 12 SK Tenis Žalov TJ Kralupy o.s.16. 5. 2010 6:3 12:8 102:81

4 13 volno SK Tenis Žalov30. 5. 2010 0:0 0:0 0:0

5 20 LTC Rakovník SK Tenis Žalov6. 6. 2010 1:8 3:16 56:106

6 22 SK Tenis Žalov TK Stochov20. 6. 2010 8:1 16:2 106:45

7 27 TJ TK Neratovice SK Tenis Žalov27. 6. 2010 4:5 12:10 99:92

Soupiska SK Tenis Žalov
Po�adí P�íjmení a jméno Narozen CŽ BH

1 Poonam Filip (H) 14.03.1992 211 12

2 Novotný Patrik 26.09.1993 0 1

3 Paul Daniel 18.03.1997 0 1

4 Linhart Radek 20.06.1997 0 1

5 Todd Mathew 13.03.1997 0 1

6 Srp Tomáš 23.02.1994 0 1

21 Musilová Tereza 23.05.1994 228 6

22 Nováková Barbora 22.03.1994 680 3

23 Nováková Linda 16.10.1996 680 3

24 Ebrová Kate�ina 04.07.1996 0 1

Mateřská škola Roztoky, Přemyslovská 1193,

vás zve na Dny 

otevřených dveří,

které se konají ve dnech

8. a 9. března 2011
vždy od 15 do 16.30 hodin v budově školy.

Přijímací řízení proběhne 

ve dnech 23. a 24. března 2011 

vždy od 10 do 15 hodin.

Hana Novotná, MŠ Přemyslovská
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Školní okénko

Milí rodiče, 
veškeré pololetní snažení je definitivně
za námi, pololetní vysvědčení rozdáno, 
a proto je nyní důležité napřít své úsilí 
do měsíců následujících a začít tak, aby 
se výsledky, které se třeba našim dětem 
nyní moc nevyvedly, daly hned napra-
vovat. Leden byl měsíc dlouhý (tj. bez 
prázdninových dnů), proto jsme mohli 
podniknout mnoho rozmanitých cest  
a akcí za poznáním, jak se níže dočtete. 
Pro budoucí studenty středních škol je 
právě započatý únor měsícem, kdy musí 
odevzdat výchovnému poradci na ško-
le své přihlášky ke studiu. Stejně jako 
loni mohou podat přihlášky na tři ško-
ly. Všem tedy přejeme šťastnou volbu. 
Jejich „náhradníci“ se již na škole byli  
v hojném počtu zapsat a můžeme s potě-
šením říci, že je jistě velmi dobře zastou-
pí, protože byli u zápisu moc šikovní. 
Na čtenou po únorových prázdninách 
(14.–20. 2.) se těší

Věra Zelenková

Léčba čokoládou
Že se dá malovat nejen barvami, ale  
i čokoládou, se přesvědčili žáci 6.B, kteří 
navštívili Muzeum čokoládových obra-
zů v Praze. Celou expozicí je provedla 

legrační doktorka Čoko, která nejen ur-
čila stupeň závislosti žáků na čokoládě 
pomocí různých zábavných čoko tes-
tů, ale naučila děti připravovat domácí 
„lék“ – čokoládovou plněnou pralinku. 
MŇAM. V muzeu je mnoho exponá-
tů souvisejících s historií čokolády, její 
výrobou i pěstováním kakaa. Dr. Čoko 
nám promítla i dokumentární film o
čokoládě. Na závěr si děti vyzkoušely 
malbu rozehřátou čokoládou na papír, 
kreslení v cukru i vyškrabování do čo-
koládové stěny. A protože byla čokote-
rapie zdařilá, získala celá třída certifikát
o jejím úspěšném absolvování a sladkou 
odměnu navíc. 

B. Valiová

Návštěva z MŠ
Dne 12. ledna nás navštívily děti z MŠ 
Přemyslovská a 20. ledna děti z MŠ 
Úholičky. Školáci z 1. a 2. třídy se na své 
budoucí kamarády velice těšili. Snažili 
se ukázat co nejvíce ze svých znalostí  
a dovedností. Paní ředitelky, paní učitel-
ky a děti nás moc potěšily a doufáme, že 
se jim ve škole líbilo.

L. Marušková, I. Bártová

Adopce na dálku
Co má společného Indie s Afrikou? Ta-
kovou otázku dokázali v 3.B, 3.C, 4.C  

a 5.B zodpovědět všichni – přece „adop-
ci na dálku“. Děti ze Žalova už ledacos 
vědí o životě v Indii, kde bydlí jejich 
adoptivní „sourozenec“ Stanley. Díky 
přednáškám a workshopům A. Polanec-
ké z Centra Narovinu, které proběhly ve 
škole 24. a 26. ledna, už žáci mají před-
stavu, že zemí s problémy podobnými 
Indii je na světě mnohem víc. Videa nás 
zavedla do keňských slumů, na přilehlé 
skládky i na africký venkov.
Jaké to je, když si lidé věci nemohou 
koupit, ale musí si je vyrobit, si děti vy-
zkoušely při workshopu „výroba hraček 
z odpadků“. Že mohou z krabiček, ke-
límků a PET lahví vzniknout rakety, ro-
boti, nákladní auta i panenky, do té doby 
tušil jen málokdo. A nyní se o takovou 
proměnu dokázaly děti postarat během 
jedné vyučovací hodiny. Nezbývá než si 
přát, abychom i po skončení workshopů 
dokázali být vynalézaví jako děti v Indii 
a v Africe. 

K. Hrbková

Výlet do Prahy
Dne 20. ledna jsme se 4. třídou z roz-
tocké školy jeli na výlet do Betlémské 
kaple. O ní nám paní průvodkyně za-
jímavě povídala. Viděli jsme tam 10 m 
hlubokou studnu a obrazy. Byli jsme  
i v 1. patře, kde bydlel Jan Hus. Kvůli 
němu jsme tam jeli. Byla tam také vý-
stava. Cestou zpět jsme byli na Staro-
městském náměstí, kde jsme viděli orloj, 
místo popravy 27 českých pánů, sochu 
Jana Husa, poledník a gotický Dům U 
Kamenného zvonu, kde bydlel Jan Lu-
cemburský a Eliška Přemyslovna. Viděli 
jsme také Masarykovo nádraží. Výlet se 
mi moc líbil.

Práce žáka 4.C

Projekt ŽIJME ZDRAVĚ 
Naše škola v minulém roce opět získa-
la grant z Humanitárního fondu Stře-
dočeského kraje na podporu zdravého 
životního stylu ve výši 64 000 Kč. Spo-
luúčast školy byla 15 300 Kč. Aktivity 
projektu probíhaly v prosinci 2010 a by- 
ly určeny žákům obou stupňů školy. 
Zorganizovali jsme: 
Soutěž o nejzdravější svačinku – sou-
těž probíhala v průběhu jednoho týdne 
– kontrola svačinek poprvé bez upo-
zornění, pak žáci kontrolu zopakovali 
o 3 dny později. Hodnotila se nutriční 
hodnota svačinky – druh pečiva, ovoce, 
nápoj atd. Tři žáci s každé třídy byli oce-
něni vitaminovým balíčkem.

ŠKOLY A ŠKOLKY
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Receptář zdravých svačinek – vyráběli 
žáci pátých tříd – receptář obsahuje je-
jich vlastní recepty. 
Den kulturního a zdravého stravování 
– ve spolupráci se Školou hotelnictví při 
Crown Plaza Hotel jsme připravili ně-
kolik aktivit – vaření pro první i druhý 
stupeň i slavnostní vánoční tabuli.
Pitný režim – pro zabezpečení pitného 
režimu jsme zakoupili další přístroj na 
čerstvou vodu.
Beseda s lékařkou – paní doktorka Fili-
povská si povídala s dětmi o zdravé vý-
živě a prevenci nemocí. 
Zdobení perníčků – pod vedením paní 
Jindřišky Bromovské si žáci pátých a tře-
tích tříd vyzdobili své vlastní perníčky. 
Pracovní list – pro žáky 5. třídy byl vy-
tvořen pracovní list, který byl zaměřen 
na téma zdravá výživa a zdravý životní 
styl.
V rámci projektu škola dokoupila vyba-
vení do školní kuchyňky, malou lednici 
a odšťavovače. Škola bude využívat pří-
stroje v hodinách pracovních činnos-
tí – vaření. Projekt měl velký úspěch  
a činnost školy v této oblasti bude po-
kračovat i nadále. Nejblíž to bude vaření 
s Českou televizí, které by se mělo usku-
tečnit koncem února. 

A projekt očima našich žáků?
„Naše škola pro nás připravila projekt 
o zdravé výživě, na který jsme se moc 
těšili. Začali jsme vařením. Připravili 
jsme ozdobené talíře, chlebíčky a saláty 
z ovoce a zeleniny. Poté jsme neváhali 
a začali psát svůj vlastní receptář! Neo-
bešlo se to bez komplikací, ale nakonec 
se na nás usmálo štěstí a napotřetí jsme 
byli úspěšní. Další akcí byla ukázka svá-
teční tabule, kterou jsme si všichni vy-
zkoušeli. Jedno dopoledne jsme měli 
prezentaci od paní doktorky, jak se 
máme zdravě stravovat. Přednáška byla 
velice poučná. O několik dní později 
nás navštívili žáci hotelové školy se svý-
mi učiteli. Přichystali nám výborné po-
mazánky a zeleninové saláty. Každému 
chutnalo něco jiného, ale všechny byly 
vynikající. V rámci projektu proběhlo  
i hodnocení našich svačinek. Zpočátku 
jsme o soutěži nic netušili, proto některé 
svačiny nebyly vůbec zdravé. Ke konci 
týdne jsme se mohli připravit už mno-
hem lépe. Byli jsme nadšeni zábavným 
a zajímavým způsobem učení. Už se tě-
šíme na příští akci, kterou pro nás škola 
vymyslí a zajistí.“

Žáci třídy 5.A 

Poděkování sponzorům školy 
Vedení školy chce i touto cestou podě-
kovat sponzorům školy, kteří přispěli fi-
nančními dary na zakoupení keramické 
pece nebo interaktivní tabule. Jsou to: 
manželé Lenka a Miroslav Němečkovi, 
firma Znalex, s. r. o, pan Lukáš Křístek,
paní Hana Hradilová, manželé Jarmila 
a Ladislav Fecsu, paní Zuzana Suchá. 
Zvláště chceme poděkovat firmě POHL
cz, a. s. – panu Ing. Petru Pohlovi – za 
finanční příspěvek k pokrytí nákladů
na učitele anglického jazyka – rodilého 
mluvčího. 

A. Gabaľová

Omluva
Omlouvám se, paní Zelenkové a celé 
škole za chyby v předchozím čísle Odra-
zu. V článku Školní okénko došlo díky 
úpravě textu k výpadku velkých písmen 
v názvech.

Grafička Odrazu Iva Ledererová

Mateřská škola 
Spěšného informuje...

Za uplynulou polovinu školního roku 
se toho v naší mateřské škole událo 
opravdu hodně. V tomto školním roce 
naše MŠ přivítala 13 nových dětí, a tak 
byl program prvních poprázdninových 
měsíců soustředěn především na jejich 
bezproblémovou adaptaci v novém pro-
středí a přijetí v kolektivu kamarádů. 
Vzhledem k tomu, že naše MŠ je od 
loňského školního roku rozšířena o od-
loučené pracoviště kontejnerové školy 
v Palackého ulici, má v současné době 
dvě předškolní oddělení, kde je práce 
soustředěna především na předškolní 
přípravu.
Hned v září proběhl barevný týden, 
který se těší mezi dětmi veliké oblibě, 
v rámci kterého jsme společně přiví-
tali podzim s jeho barevností a roz-
manitostí. Děti v tomto týdnu chodily 
do MŠ oblečeny každý den v oblečení 
určité barvy a učily se významu ovoce 
a zeleniny pro zdraví člověka. Třídní 
programy se pak nenásilně zaměřily 
na lidské tělo a jeho fungování, pomo-
cí encyklopedií, bezpečnostní výchovy, 
praktických ukázek, písniček, básniček 
a didaktických her jsme se naučili, jak 
se o své tělo starat a chránit ho před 
zbytečnými úrazy.

V měsíci říjnu všechna tři oddělení na-
vštívila Divadlo Spejbla a Hurvínka, kde 
pro nás byla připravena krásná pohádka.
Ve spolupráci se Základní školou Rozto-
ky se naše děti opět zúčastnily běhu 28. 
října v kategorii nejmladších dětí. Na 
prvním místě ze zúčastněných chlapců 
se umístil Martínek Píka, z holčiček do-
běhla jako první Julinka Hordossy.
Ke konci měsíce jsme se pak společně  
s rodiči vydali za svitu lampionů a dýní 
na cestu za pokladem, která vedla přes 
pět stanovišť, kde děti plnily různé úko-
ly, dostávaly razítka a sladké odměny. Na 
konci cesty na ně čekala naše paní škol-
nice převlečená za bohyni válek, která 
chránila poklad a vydala ho jen těm, 
kteří jí zazpívali nějakou strašidelnou 
písničku. Aby nikdo neodešel s prázd-
nou, naučily paní učitelky děti písničku 
„Máme doma obludu“, která spolehlivě 
otevřela dveře pokladničky všem.

Prvních čtrnáct dní v měsíci listopadu se 
v naší budově ve Spěšného ulici měnila 
okna, takže byl provoz školky výrazně 
omezen a děti musely být v odděleních 
spojovány. Některé hodné maminky vy-
šly škole vstříc a nechávaly si děti doma 
nebo si je odváděly už po obědě. Patří 
jim za to veliký dík, bez jejich pomoci by 
celá situace byla výrazně náročnější.
V tomto hektickém období jsme s dět-
mi z předškolních oddělení navštívili 
výstavu loutek v místním Středočeském 
muzeu, kde na nás kromě krásné výsta-
vy opět čekal velice milý a vstřícný per-
sonál muzea, díky kterému se na výstavy 
vždy rádi vracíme. 
Dále byl pro nás také připraven vzdělá-
vací koncert v roztocké základní umě-
lecké škole, kde na nás čekal bohatý hu-
dební program.

Dalším zpestřením našeho programu 
byla návštěva pohádky „Já padouch“  
v multikině Zličín a následná možnost 
přespání dětí v mateřské škole. Tyto 
akce mají děti opravdu rády, po návratu 
pro ně bývá připravena oblíbená pizza  
a možnost užít si legrace s kamarády ješ-
tě i večer.

Ve spolupráci s agenturou Hvězdička 
jsme také vyrazili na výlet do „Pekla“  
v hornickém muzeu v Příbrami, kde na 
děti čekali čerti, andělé a Mikuláš, které-
mu postupně všechny slíbily, že budou 
hodné a rozhodně se polepší, jen aby si 
je čerti neodnesli do pekla.
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V průběhu měsíce listopadu také pro-
běhla soutěž o nejkrásnějšího draka, 
kterého děti vyrobily doma společně  
s rodiči a donesly do školy. Draci byli 
vystaveni na zahradě MŠ, ovšem vzhle-
dem k počasí byli přemístěni na chodbu 
budovy v MŠ Spěšného, kde došlo k je-
jich ohodnocení ze strany dětí, a výherci 
si odnášeli bohaté odměny. Odměněny 
byly samozřejmě všechny děti, které se 
soutěže zúčastnily.

Naši MŠ také navštívil fotograf, a rodiče 
tak měli možnost získat krásné fotogra-
fie svých dětí. Někteří využili možnosti
nechat vyfotit děti, které naši MŠ na-
vštěvují, společně se svými mladšími 
sourozenci či s maminkami. Letos jim 
pan fotograf za odměnu udělal zdarma 
i kalendář na příští rok. A za tu námahu, 
protože ono to není jen tak, nechat se 
vyfotit profesionálním fotografem, bylo 
pro děti za odměnu připraveno divadel-
ní představení „O Zlatovlásce“. 

Ale to už nám na dveře zaťukal měsíc 
prosinec a v naší MŠ se rozběhla inten-
zivní příprava vánočních besídek a vý-
roba dárečků a vánočních přáníček pro 
rodiče našich dětí. Vzhledem k velkému 
počtu dětí byly letos besídky rozděleny 
do dvou dnů. V pondělí 13. 12. 2010 
proběhla besídka oddělení ježečků, při 
které kromě paní učitelek pomáhal s hu-
debním doprovodem pan Kamil Šorm, 
kterému tímto děkujeme za jeho ochotu 
a trpělivost. 
Hned druhý den mělo vánoční besídku 
oddělení našich nejmenších dětí z oddě-
lení žabiček. 
Obě besídky byly krásné, plné vánoční 
pohody, děti se velice snažily, aby na ně 
rodiče mohli být pyšní, a tak s plným 
nasazením říkaly básničky, zatančily 
hned dva tanečky a zazpívaly vánoč-
ní písničky. Na závěr společně s rodiči 
ještě zazpívaly několik vánočních koled  
a s nadšením sklízely zasloužené ovace. 
Atmosféra byla vskutku příjemná, ně-
které maminky pomohly s přípravou vá-
nočního cukroví či samy donesly něco 
dobrého na zub, na stolech na ně čekaly 
výrobky dětí, které společně s učitelka-
mi vytvořily, a ve vzduchu bylo cítit, že 
je nám spolu opravdu dobře. A to je to 
nejdůležitější.
Závěrem se sluší všem našim rodičům 
poděkovat a popřát hodně štěstí a zdra-
ví, ať se jim i jejich dětem u nás i nadále 
líbí, a těšíme se na setkávání v novém 

roce. Zároveň se také pomalu začneme 
připravovat na zápis nových dětí, který 
v naší MŠ proběhne 4. 4. 2011 a kterému 
bude předcházet den otevřených dveří, 
a to 28. 3. 2011. Ještě bychom také rády 
poděkovaly Technickým službám v čele 
s milým a obětavým panem Sládkem  
a společnosti Prockter a Hynek za jejich 
nezištnou pomoc při odklízení bohaté 
sněhové nadílky, která nemilosrdně za-
sypávala přístupovou cestu do budovy 
Kaštánku naší MŠ.

Kolektiv MŠ

Nové pololetí v Lexiku

Na jazykové kurzy druhého pololetí 
se můžete přihlásit i průběžně během 
roku, ale samozřejmě nejlépe se začát-
kem nového pololetí. 
Pokud jste nenašli vyhovující jazykový 
kurz či vám nevyhovuje jeho termín, 
neváhejte nás kontaktovat. Není pro-
blém uspořádat kurz vám přesně na 
míru nebo se přidejte do kurzu, který 
ještě není v nabídce, ale máme na něj již 
zájemce:
Angličtina
pokročilí – út, čt, pá dopoledne (možno 
s rodilou mluvčí)

Francouzština – středně pokročilí

Španělština – začátečníci

Angličtina
středně pokročilí – po a st dopoledne

Němčina
úplní začátečníci – podvečer až večer

Business English
velmi pokročilí s rodilou mluvčí – večer

Cvičení a masáže
Podle vašich požadavků jsme přidali 
sportovní kroužek pro děti, kromě pon-
dělka a pátku i na úterý dopoledne od 
10.00. Také jsme rozšířili nabídku cvi-
čení pro maminky s dětmi, kde je mož-
nost dítě vzít s sebou, a to ještě na středu 
od 15.00, včetně stávajícího pondělka 
od 9.00. Nově máme kondiční cvičení  
v úterý od 12.00. Nebojte se přijít na 
zdravotní cvičení proti bolestem zad pro 
všechny věkové i váhové kategorie (cvi-
čení na míčích nezatěžuje klouby), které 
máme ve středu od 11.00 a ve čtvrtek od 

14.00, toto cvičení vám může proplatit 
i zdravotní pojišťovna. Koho bolí záda, 
má jedinečnou možnost vyzkoušet um 
naší rehabilitační sestry během masáže 
zad či šíje. Kdo potřebuje relaxovat, na-
hřát se rašelinou a uvolnit tělo i ducha, 
může využít úžasnou relaxační masáž. 
Na současné počasí velmi vhodná! 

Pokud chcete udělat radost svým blíz-
kým, můžete u nás na recepci pořídit 
dárkový poukaz nejen na masáže a cvi-
čení, ale i na ostatní aktivity pořádané 
Lexikem. Například na středeční semi-
nář 23. 2. Jak zhubnout a váhu si udr-
žet, kde zájemci budou mít jedinečnou 
příležitost nechat si změřit složení tuků, 
svalů a vody v těle. Součástí semináře 
o hubnutí bude totiž k dispozici měřicí 
přístroj TANITA. 
Máte nové předsevzetí, že zhubnete do 
plavek, nebo jste již zhubli a bojíte se, že  
kila půjdou nahoru a znovu budete řešit, 
jak se jich zbavit? Přestaňte se obávat, 
protože i vy si můžete užít jídlo a poho-
du, a přitom nepřibrat ani kilo – jak, to 
vám poradí na tomto semináři.
Zároveň můžete začít plnit svoje nová 
předsevzetí v naší tělocvičně účastí na 
různých druzích sportovních aktivit od 
rehabilitačního cvičení po zumbu, tai-či 
či jógu a další.

Nový kurz orientálních tanců – Orient 
Pro Fit
Každou středu od 9. 2. 2011 od 19.00 
nabízíme nový kurz pro příznivce ori-
entálních tanců. Kurz je zaměřený na 
spalování kalorií a posílení svalů a je  
i pro začátečníky. Možnost zakoupení 
permanentky. 

Hudební kurzy
Kromě oblíbené hudební školičky Ya-
maha pro nejmenší nově nabízíme i hu-
dební a rytmickou přípravku pro před-
školáky od čtyř let. Klávesy a flétnu pro
děti od šesti let a kytaru pro školní děti 
a dospělé. V případě zájmu nás kontak-
tujte.

Slevy ve školce Lexik
Jak jsme již avizovali, od ledna jsme vý-
razně snížili ceny a vznikl i nový časo-
vý provoz školky. Školka má celodenní 
provoz, nebo dva turnusy – dopolední  
s rozšířenou angličtinou od 7.30 do 
12.30 a druhý, pro větší spáče, od 10.30 
do 15.30, nicméně je možné po domluvě 
děti ve školce ponechat až do 17.30.

ŠKOLY A ŠKOLKY



Poděkování panu starostovi a MÚ za přá-
ní k životnímu jubileu zaslal pan  Jaroslav 
Jahoda a paní Blažena Stašková.

Jménem mé maminky Julie Štifterové, 
která 17. ledna oslavila 89. narozeniny, 
tlumočím její poděkování za přání a dá-
rek spolku tělesně postižených, zvláště po-
zorné paní Faltové a paní Kytkové, které jí 
přišly blahopřát a osobně jí dárek předaly. 
Velmi jí to potěšilo.  Martin Štifter

Dne 7. 2. 2011 oslavil své 95. naroze-
niny Josef Košťál. Přejeme mu hodně 
štěstíčka, zdravíčka a lásky.
Máme tě moc rádi.

Venda a Sylvinka

K blahopřání se připojují všichni býva-
lí návštěvníci roztockého kina, kde pan 
Košťál, původním povoláním vojenský 
kartograf, řadu let obětavě působil.

red.

ŠKOLY A ŠKOLKY, SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Pro nejmenší
Pro předškoláky máme nový krou-
žek Rytmické povídání pro rozvoj řeči 
a motoriky těla se zkušenou logopedkou 
a speciální pedagožkou. Každý čtvr-
tek od 15.00 a každé pondělí od 16.15. 
Také od února máme další nový krou-
žek Předškoláčka, který probíhá každý 
čtvrtek od 15.30 do 16.15, kde se děti 
i rodiče naučí, co všechno by mělo dítko 
zvládnout před nástupem do školy. Stej-
ně jako sportovní kroužek, logopedická 
průprava i předškolaček je pro děti, kte-
ré navštěvují školku Lexik, zdarma.

Pro školáky máme kromě jazykových 
kurzů i přípravku k přijímacím zkouš-
kám a zkoušky na zkoušku každou so-
botu mezi 9.00–10.30 (čeština), 10.45–
12.15 (matematika). Přípravka poběží 
do 16. 4. 2011
 
Pro vysokoškoláky
Dále nabízíme i individuální přípravné 
kurzy z matematiky i jazyků k maturitě 
a přijímačkám na vysoké školy. Kurzy 
ekonomických předmětů, matematiky 
a fyziky pro studenty středních škol. Pro 
vysokoškoláky ekonomických a tech-
nických oborů můžeme nabídnout kur-
zy mikroekonomie, matematiky a statis-
tiky, kvantitativních, ekonomicko-ma-
tematických a optimalizačních metod 
a operační analýzy (lineární a nelineární 
programování, teorie síťové analýzy, ří-
zení zásob, teorie hromadné obsluhy, te-
orie obnovy a údržby, teorie her apod.).

Finanční gramotnost pro veřejnost
Chcete se vyznat v široké nabídce úvě-
rů, půjček, leasingů, úrokových sazbách, 
RPSN, smlouvách a v různých investič-
ních produktech? Ptejte se na kurzy 
finanční gramotnosti pro neekonomy 
a všechny, které tato problematika zají-
má. Poradí vám zkušený ekonom.
Podrobnější informace na:

info@lexik.cz, tel. 739 035 000 nebo na 
www.lexik.cz.

Těšíme se na vás a vaše náměty.
Za kolektiv Lexiku
Lenka Červenková

MATEŘSKÉ CENTRUM 
Roztoky u Prahy

Mateřské centrum 
Rožálek v Roztokách 
si pro své klienty na 
začátek nového roku 
připravilo několik no-

vých kroužků a obnovilo či rozšířilo 
některé starší. Kromě našich tradičních 
kroužků (Miminka, Batolata, Sluníčka, 
Aerobic pro ženy s programem pro děti, 
Výtvarka, Tančení pro maminky s dět-
mi a Hrátky s angličtinou) Vám v lednu 
představujeme:

GYMBALONY - cvičení pro rodiče s dět-
mi od jednoho roku zaměřené na rozvoj 
rovnováhy a  koordinace 
ANGLIČTINU PRO DOSPĚLÉ – kurz 
vedený rodilým mluvčím s programem 
pro děti
ODPOLEDNÍ VÝTVARKU– rozšíření 

našeho nejoblíbenějšího kroužku pro ty, 
kteří už dopoledne něco mají
HRANÍ VŠEMI SMYSLY – každé úterý 
v měsíci od 16 hod. je vyhrazeno roz-
víjení jiné dovednosti: 1. ÚT: Pohybové 
hry, 2. ÚT: Interaktivní čtení, 3. ÚT: Hry 
s Montessori pomůckami, 4. ÚT: Kera-
mika
SLUNÍČKA S VÝTVARKOU – tvoře-
ní, cvičení a spousta her pro děti od cca 
3 let bez rodičů
ITALŠTINA – kurz vedený rodilou 
mluvčí ve večerních hodinách bez pro-
gramu pro děti
VEČERNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA – tento-
krát na téma „Látkový náhrdelník“, se-
jdeme se 21. 2. 11 ve 20 hod., cena dílny 
60,- Kč pro členy a 70,- Kč pro nečleny!
7. března od 15 hodin pro Vás chystáme 
bazárek dětského oblečení, bližší infor-
mace naleznete na www.rozalek.cz.

Seznam všech našich kroužků, akcí 
a časový harmonogram najdete na www.
rozalek.cz. Doufáme, že si v našem pro-
gramu vyberete to, co Vás nejvíc zajímá, 
a budete nás pravidelně navštěvovat.

Za MC Rožálek
Eva Tluková

Mateřské centrum ROŽÁLEK 
Roztoky u Prahy www.rozalek.cz 
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