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lednové zastupitelstvo schválilo uzavření smlouvy o dílo
mezi městem Roztoky a společností HELIKA, a.s. Smlouva se týká zpracování stavební dokumentace a dalších činností pro dostavbu základní školy. Po ne zcela smysluplné
diskusi o tom, zda by některá smluvní ustanovení měla být
přímo v samotné smlouvě nebo v příloze smlouvy, která je
její nedílnou součástí, moudřejší ustoupili a doplňující návrhy opozičního uskupení D.O.S.T. byly přijaty. Následně
byla i smlouva schválena jednomyslně všemi zastupiteli.
Znamená to, že se uskutečnil další z řady kroků, které vedou k dostavbě školy. Věřím, že půjde-li vše podle plánu,
tak na podzim tohoto roku se konečně „kopne do země“
a v roce příštím by tolik potřebné třídy mohly stát. Podrobnější informace včetně studie, jak bude nová část naší
školy vypadat, naleznete uvnitř tohoto Odrazu.
V Roztokách bude ulice Václava Havla. Nebude se tak ale
jmenovat ulice Obránců míru, protože ohlasy zdejších obyvatel byly veskrze negativní. Děkuji všem, kteří vyjádřili
svůj názor. Jsem si jistý, že především díky aktivitě občanů
k přejmenování této ulice nedošlo. Ač jsem sám hlasoval
pro, tak jsem za výsledek velmi rád, protože se mi potvrdilo, že obrátit se na občany ve věcech, které se jich dotýkají,
má velký smysl. Při projednávání přejmenování padl v diskusi návrh paní Vavřínové, aby se přejmenovala ulice nová,
kde zatím není žádné číslo popisné. Po krátké přestávce
svůj návrh upřesnila a zastupitelé se téměř jednomyslně
shodli a přejmenovali ulici Kuželovu na ulici Václava Havla. Protože Bohumil Kužel byl významný žalovský starosta,
přejmenována byla i ulice Baráčnická na Kuželovu.
Přes poměrně vášnivou debatu, která se v Roztokách na zasedání zastupitelstva pěstuje už dlouhá léta, jsem měl z prvního letošního jednání pocit, že se konečně na důležitých
věcech můžeme shodnout napříč politickým spektrem.
Snad nám to nějakou dobu vydrží, protože by to nepochybně bylo dobře především pro naše město. Dovolím si touto
cestou všem zastupitelům poděkovat.
S přáním všeho dobrého
Jan Jakob
starosta města Roztoky (za TOP 09)
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O čem jednala městská rada v lednu
Rada města se sešla k svému prvnímu letošnímu jednání 11. ledna 2012.
Z jeho obsáhlé agendy vyjímám nejpodstatnější.
Úvodem RM schválila v souladu s požadavkem zákona tzv. odpisový plán – postup při odepisování dlouhodobého majetku města, zejména budov, což se zatím
neprovádělo.

Ulice Václava Havla

Potom přišla na pořad otázka zcela jiného zaměření – přejmenování ulice
Obránců míru na ulici Václava Havla.
Mělo by jít o uctění památky této významné osobnosti, která se zásadním
způsobem zasloužila o svobodu a demokracii v naší zemi. K přejmenování byla
navržena ulice Obránců míru, nesoucí
název evokující období totality, která
s oblibou zneužívala pojmů spojených
s mírem. Pod ním si ovšem představovala novodobý Pax Romana, tedy úplné
vítězství nad pacifikovanými porobenými národy. Při výběru ulice přihlédla
RM též k tomu, že dnešní ulice Obránců
míru je jednou z páteřních ulic ve staré
(a ovšem i nové) zástavbě a je z větší části ještě nedokončená. Při této příležitosti
vzali radní na vědomí i dopisy obyvatel

této ulice, kteří s navrženou změnou nesouhlasí, na straně druhé jim připadlo
nevhodné pojmenovat po prezidentu
Havlovi nějakou novou uličku řadových
domků na periferii obce. RM většinou
hlasů doporučila ZM přejmenování
schválit a k tomu ještě schválila finanční
dar pro každou fyzickou osobu ve výši
200 Kč jako kompenzaci za výlohy s novými občanskými a řidičskými průkazy.

Vyhláška o místních poplatcích

RM potom doporučila ZM schválit novelu obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, konkrétně části týkající
se poplatků za výherní automaty, což si
vynutila změna příslušného zákona.
RM také vydala v souladu s podepsaným
memorandem kladné stanovisko města
pro územní řízení na stavbu VTP PV 2
Roztoky (objekt u benzinové stanice a
motelu). Více o tom bylo napsáno v lednovém čísle Odrazu. RM současně vzala
na vědomí dopis paní Y. P., osoby dotčené možnou výstavbou, která s ní vyjádřila nesouhlas.
Město vyhlašuje též záměr pronájmu
obecního bytu 1+1 v Nádražní ulici
čp. 21. Nabídky budou předkládány formou obálkové metody.

Poslední rozloučení s Václavem Havlem. Loď s květinovými dary opouští roztocké zdymadlo a míří do Děčína.
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RM schválila harmonogram mobilních
sběrů komunálních odpadů v roce 2012
(viz webové stránky města). První bioodpad budete moci do kontejnerů odložit již 10. března!
RM též musela řešit složitý problém
pokrytí mezd pracovníků v novém pavilonu MŠ Havlíčkova za dva prosincové týdny. KÚ SK v rozporu se zákonem
neposlal MŠ peníze pro nové zaměstnance na tyto mzdy s poukazem, že již
v prosinci žádné nemá. Náklady na
mzdy zatím tedy pokrylo město (abychom neporušili zákoník práce) a s KÚ
budeme dále jednat.
RM se též opět zabývala zavážením zemníku v Žalově a uložila místostarostovi
Šefrovi prověřit některé nesrovnalosti
týkající se mezideponie, kam se zaváželo, ačkoliv zde nedošlo k vynětí ze zemědělského půdního fondu.
Tečku v jednání pak znamenalo projednávání personálních otázek MÚ, takže
některé body již zůstaly neprojednány.
Na základě návrhu starosty rozhodla
RM o odvolání z funkce vedoucí odboru
vedení města.

Stanislav Boloňský, místostarosta

INFORMACE Z RADNICE

Lednové zastupitelstvo
se sešlo k svému jednání dne 25. 1. 2012.
Program schůze nebyl sice příliš rozsáhlý, ale obsahoval některé body, které slibovaly větší diskusi.

Smlouva o dostavbě školy schválena

Prvním takovým bodem jednání bylo
projednání a schválení smlouvy o dílo
mezi městem Roztoky a společností HELIKA a.s. na dostavbu základní školy.
Po vyjasnění některých sporných bodů
a po doplnění smlouvy o připomínky
zastupitelů byla smlouva nakonec jednohlasně (18:0) schválena. To je bezpochyby pozitivní krok směrem k zahájení
přípravných prací k tolik potřebné dostavbě ZŠ.
Také další bod byl poněkud kontroverzní. Rada předložila ZM návrh na přejmenování ulice Obránců míru na ulici
Václava Havla s tím, že občanům v této
ulici bude poskytnuta částečná kompenzace přímých nákladů na výměnu
osobních dokladů. Jak ukazovala reakce
veřejnosti na sociální síti, větší část diskutujících s tímto návrhem nesouhlasila, odpor však nebyl zásadní. Nesouhlas
zazněl i v diskusi zastupitelů. Návrh na
přejmenování ulice Obránců míru potom zastupitelstvem neprošel (6 pro, 6
proti, 6 se zdrželo hlasování). Následně
byl předložen protinávrh, aby osobnost

Václava Havla byla uctěna pojmenováním některé z nových ulic Na Panenské, kde problém se změnou dokladů
nenastane. V průběhu přestávky došlo
k dohodě, že bude přejmenována ulice
Kuželova (po významném žalovském
starostovi Bohumilu Kuželovi) na Václava Havla a Baráčnická na Kuželovu.
Obě tyto ulice zatím nemají žádné číslo
popisné, administrativní problémy tedy
nebudou nijak významné. Tento návrh
byl schválen poměrem hlasů 16 pro, 0
proti, 2 se zdrželi.

Vyhláška o poplatcích schválena

ZM pak schválilo konečné změny rozpočtu za rok 2011 a některé nepodstatné
rozpočtové změny v rozpočtu letošním.
ZM též schválilo novelu, či spíše novou
obecně závaznou vyhlášku o místních
poplatcích. Dochází k určitým změnám
v sazbách poplatku za umístění dočasných staveb, za zařízení sloužící k prodeji, za umístění stavebního zařízení, lunaparků, povolených skládek a skládek
stavebního materiálu na veřejném prostranství. Tyto změny byly jednomyslně
schváleny. Obecný konsenzus byl také
v tom, že je třeba, aby městská policie
více kontrolovala zábory veřejných prostranství, kde dochází k častým projevům nekázně některých občanů.
Zdánlivě drobná, ale důležitá změna

nastala u splatnosti poplatku ze psů a
poplatku za odstraňování komunálních
odpadů. Oba poplatky je třeba uhradit
nejpozději do 30. dubna. Stanovení výše
poplatku za odpady se nemění a je ve
výši 500 Kč za každou fyzickou osobu,
která má v obci trvalý pobyt. Od poplatku jsou osvobozeny osoby starší 75
let a také v některých případech osoby
pobývají déle než 6 měsíců mimo Roztoky (nutno doložit). Úlevy platí dále i
u vícečetných rodin s dětmi. Zpoplatněny jsou nadále i vlastníci nemovitostí určených k rekreaci. Doporučuji seznámit
se s plným zněním vyhlášky na webových stránkách města.

Zavážení zemníku v Žalově

Živá diskuse nastala i v samém závěru
schůze, kdy vedení města a MÚ informovaly o situaci se zavážením zemníku
v Žalově. Porušení právních předpisů při
navážce na mezideponii bylo postihnuto pokutou, ale podstatu věci to neřeší.
Město využije všech zákonných možností k eliminaci negativních dopadů na
místní obyvatele, zabránit této akci, povolené stavebním úřadem, však nemůže.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Starosta města Roztoky

Vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

Vedoucí úředník – vedoucí Odboru kancelář vedení města
Základní podmínky výběrového řízení jsou dány ustanovením § 4 a § 5 zákona č. 312/2002 Sb. o úřednících územních
samosprávných celků a o změně některých zákonů.
Další požadavky pro uchazeče stanovené MÚ Roztoky:
•
ukončené vysokoškolské vzdělání nebo probíhající studium na vysoké škole,
•
znalost zákona o obcích, správního řádu, zákona o právu petičním, zákonů o volbách, zákona o finanční kontrole
ve veřejné správě,
•
praxe ve státní správě a samosprávě výhodou,
•
ochota dále se vzdělávat, časová flexibilita,
•
řídící, organizační a komunikační dovednosti,
•
schopnost samostatné práce, komunikativnost, odolnost vůči stresu.
Uchazeč podá písemnou přihlášku podle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 312/2002 Sb. spolu s doklady podle § 7 odst. 5
zákona č. 312/2002 Sb.
Přihlášky musí být doručeny osobně do podatelny MÚ nebo na adresu MÚ Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky do
27. 2. 2012 do 12 hodin.
Přihlášky budou v zalepené obálce označené „VŘ – vedoucí Odboru kancelář vedení města – neotvírat“.
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Kontakty ze sociální oblasti, které se vám mohou
hodit…

Úřad práce ČR,
krajská pobočka Příbram,
kontakní pracoviště
Praha západ,
Kartouzská 4, Praha 5

od 1. ledna 2012 kromě evidence uchazečů o zaměstnání a dávek pro nezaměstnané vyřizuje nově dávky hmotné
nouze a dávky pro zdravotně postižené
osoby . (Spojení: výstupní stanice metra „B“ Anděl, 2. blok - souběžná ulice
s Lidickou ul., pracovníky Úřadu práce
najdete ve 2. patře budovy).

Evidence uchazečů o zaměstnání:

Hametová Marcela - referent zaměstnanosti pro Roztoky,
tel.: 950 152 332 kancelář č. 242

Dávky hmotné nouze:

(příspěvek na živobytí, doplatek na
bydlení, mimořádná okamžitá pomoc)
Kotábová Hana - referent sociálních
věcí pro Roztoky,
tel.: 950 152 324, kancelář č. 212
(v průběhu I. pololetí bude referent HN
pracovat na kontaktním místě Havlíčkova 713 v Roztokách)

Dávky pro zdravotně postižené:

(příspěvek na péči, na mobilitu, na
zvláštní pomůcky, žádosti o přiznání
průkazu osoby se zdravotním postižením)
Mádrová Olga, Mgr.- příspěvek na péči,
tel.: 950 152 373, kancelář č. 214
Kutinová Simona - příspěvek na péči,
tel.: 950 152 374
Maštalíř Marcel, Mgr. - příspěvek na
mobilitu, tel.: 950 152 370
Vítek Jiří, Bc. - příspěvek na zvláštní
pomůcky,
tel.: 950 152 371, kancelář č.235
Burianová Hana, Dis - příspěvek na
péči,
tel.: 950 152 372
Úřední hodiny: pondělí, středa 8-17
hodin, úterý, čtvrtek, pátek 8-13 hodin.
Formuláře pro poskytnutí dávek hmotné nouze a pro zdravotně postižené
jsou k dispozici na odboru sociálním a
DPS MěÚ Roztoky.
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Dávky státní sociální podpory - vyřizuje kontatní místo Úřadu práce
v Roztokách, Havlíčkova 713:
Ventová Milena, tel.: 950 152 411
Zde se vyřizují žádosti o přídavek na
dítě, příspěvek na bydlení, rodičovský
příspěvek, porodné, dávky pěstounské péče, pohřebné. (O příspěvek na pohřebné může požádat pouze osoba, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla ke dni smrti
rodičem nezaopatřeného dítěte.)
Úřední hodiny: pondělí a středa 8-12
hodin, 13-17 hodin.

Oddělení důchodového pojištění:

Městský úřad Černošice,
detašované pracoviště
Podskalská 19, Praha 2
zajišťuje pro oblast Roztok:

tel. 233 006 111, fax 232 006 102

Sociálně právní ochrana dětí:

(opatrovnictví, problematika týraných
dětí, náhradní rodinná péče, pěstounská
péče, poručnictví…)
Švára Miroslav, tel.: 221 982 203
Voříšková Lilian, DiS, tel.: 221 982 296,
266 312 664 (osvojení dítěte)

Sociální prevence:

Vičanová Tatiana, Mgr.
tel.: 221 982 474 (kurátorka pro děti a
mládež)
Fečo Mikuláš tel.: 221 982 208
(kurátor pro dospělé)

Výměna parkovacích průkazů
označujících vozidlo přepravující
osobu těžce zdravotně postiženou
Krčilová Jaroslava, tel.: 221 982 249
nebo 221 982 222
Úřední hodiny:
pondělí, středa od 8-17.30 hodin

Okresní správa sociálního
zabezpečení Praha západ,
Sokolovská 855/255,
Praha 8

Automatická ústředna: 284 005 111 - podle potřeby přepojí na jednotlivá oddělení OSSZ P-Z.
Vyřizuje: nemocenské pojištění zaměstnanců, žádosti o dávky důchodového
pojištění, nemocenské a důchodové pojištění OSVČ, Lékařská posudková komise.

Průšová Michaela, tel.: 284 005 350 vedoucí oddělení
Patrovská Ivana, tel.: 284 005 351
Paterová Lenka, tel.: 284 005 352
Úřední hodiny podatelny a klientského
centra pro sepisování důchodů:
pondělí, středa 8-17 hodin, úterý, čtvrtek 8-14 hodin, pátek 8-13 hodin.

Všeobecná zdravotní
pojišťovna,
pobočka Praha západ
Kutvirtova 339/5, Praha 5,

Home Care Services s.r.o. pobočka Kladno,
Huťská 211, Kladno
tel.: 312 619 168 , fax 312 619 145
Poskytování odborné zdravotní péče
kvalifikovaných zdravotních sester přímo v domácnosti pacienta.

Městský úřad Roztoky,
Jungmannova odbor sociální a DPS

vyřizuje:
- poskytování základního poradenství
v sociální sféře
- žádosti o poskytnutí finančních příspěvků z rozpočtu města pro sociálně
potřebné občany - (na jednorázové výdaje, které ze svých běžných příjmů nejsou schopni uhradit - výdaje musí být
řádně zdůvodněné a doložen příjem žadatele)
- žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
- žádosti o poskytnutí pečovatelské služby
- žádosti o ustanovení zvláštního příjemce důchodu
Miroslava Kalinová, tel.: 220 400 228
Milena Schulzová, tel.: 220 400 229
Úřední hodiny: pondělí a středa 8-18
hodin
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Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny v lednu 2012:

Beletrie

Poleňáková M.: Líbáš jako ďábel ( humorně laděný příběh o partnerských
vztazích)
Scott J.: Manekýn ( jmenuje se tak honosné sídlo rodiny Craxtonů a odehrávají se na něm osudy rodiny i lidí,
kteří tu našli domov a práci)
Hemnigway E.: Nebezpečné léto (poslední román autora vychází v českém
jazyce poprvé)

Detektivky

Mankell H.: Číňan (thriller s politickým
pozadím)
Higgins-Clark M.: V náruči nepřítele
Jackson L.: Absolutní strach
MacBain E.: Osm černých koní

Naučná-odborná-literatura faktu

Kutálková D.: Jak připravit dítě do
1. třídy (průvodce pro rodiče)
Pilařová I.: Kam bych tak běžela?
(příběhy běžkyně, která se věnuje vytrvalostnímu běhu v extrémních
podmínkách)
Vondruška V.: Intimní historie od antiky po baroko (veškeré potřeby člověka
v každodenním životě)
Mlejnek O.: 1000 mil vzhůru po Amazonce (vzpomínky lodního lékaře)
Motl S.: Kam zmizel zlatý poklad republiky? (autor pátrá po poválečných
osudech zlatého pokladu ČR)
Faber A.: Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly (komunikace mezi rodiči a dětmi)

Pro děti

Hulpach V.: Zámecké pohádky
Fischerová D.: Milion melounů (básničky, říkanky, slovní hříčky)
Kratochvíl M.: Hloupežníci (o par-

tičce kluků, kteří vymýšlejí lumpárny)
Žáček J.: Hrůzostrašné pohádky (klasické pohádky z celého světa)
Informace o těchto i dalších knihách
získáte na webových stránkách městské knihovny nebo přímo v knihovně.
Registrovaní čtenáři si mohou knihy
rezervovat on-line přes webové stránky
knihovny.
Každou středu od 17.00 hodin Čteme
dětem z knihy E. Petišky Martínkova
čítanka, určeno dětem od 4-6 let. Vstup
zdarma.
*POZVÁNKA* v úterý 21.2. v 16.00
hodin „Jeden za všechny, všichni za
jednoho“ – literární pořad na námět
knihy B. Weningerové, určeno dětem
3–6 let. Vstup zdarma.
Za městskou knihovnu Alena Urxová

Plavecký klub ŠIPKA s.r.o.
nabízí od 29.2. KURZY PLAVÁNÍ pro děti v Roztokách
středy odpoledne , doporučuji rezervaci
info: www.plavani-sipka.cz
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Roztoky mají nové webové stránky
Začátkem ledna byly spuštěny nové
webové stránky města. Zatím prošly
první fází změn. Asi tou nejviditelnější je nová grafická podoba. Dále došlo
k úpravě struktury tak, aby byly stránky
pokud možno ještě přehlednější. Byla
zavedena nová rubrika Rozpočet a veřejné zakázky. Zde můžete nalézt schválený rozpočet až do úrovně jednotlivých
položek, jeho průběžné čerpání, výběrová řízení či studii na dostavbu školy.
V příštích týdnech budou zapracovávány další drobné úpravy. Chystáme ale
i nové funkce. Namátkou se bude jednat
o propracovanější jízdní řády, podstrán-

ky zastupitelů, on-line Odraz či hlášení
občanů.
Zajímavostí je, že realizace nových stránek byla velmi levná. Koncepci změn a
návrh nové struktury jsem vypracoval
sám spolu s naším webmasterem. Ten
veškeré změny zvládl naprogramovat
v rámci paušálu, který má s městem
domluvený. I samotné překlápění webu
jsme zvládli v tomto dvoučlenném týmu.
Nákladem na změnu stránek byl tedy jen
grafický návrh. Jeho autor mj. navrhoval
i osobní stránky prezidenta republiky.
Spolu s novými webovými stránkami
jsme spustili i oficiální stránku města na

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 22.12.11
až 25.1.12 :

- dne 22.12.11 oznámen pasažér bez
platné jízdenky ve vlakové soupravě ČD
v železniční stanici Roztoky – výjezd na
místo, pasažér bez platné jízdenky vykázán průvodčím z přepravy, provedena
lustrace osoby, věc kvalifikována jako
podezření z Pk podle § 46/1 z. č. 200/90
Sb. s odkazem na znění § 50/ 1 c) z. č.
266/1994 Sb. o drahách;
- dne 22.12.11 oznámena krádež 4 ks
prázdných hliníkových sudů od piva
Gambrinus u vchodu do restaurace
U Šmucrů ve Spěšného ulici – provedeno místní pátrání po podezřelých osobách a dodávce, ve které z místa krádeže
odjely, a to s negativním výsledkem, věc
kvalifikována a šetřena jako podezření
z Pk;
- dne 22.12.11 ve večerních hodinách
oznámeny podezřelé osoby, které mani-
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pulují s vozidlem na parkovišti u Tesca
v Lidické ulici – výjezd na místo, kde
se tyto podezřelé osoby již nenacházely,
dle získaného poznatku bylo provedeno
místní pátrání, zjištěno, že nastoupily
do autobusu linky č. 350 jedoucího do
Velkých Přílep. Ve spolupráci s OP Velké Přílepy podezřelé osoby zadrženy,
provedeným šetřením zjištěno, že jde
o osoby podezřelé z vloupání do zaparkovaných vozidle na parkovišti u nádraží v Roztokách ze dne 9.12.11 a 20.12.11,
předány PČR k jejich realizaci. K vloupání do vozidel se doznaly, dalším šetřením bylo zjištěno, že jedna z osob prochází pátráním po osobách v policejních
evidencích. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat všímavým oznamovatelům,
kteří se podíleli na zadržení těchto podezřelých osob;
- dne 23.12.11 oznámena žádost PČR
o pomoc při zajištění místa doprav
ní hody na Tyršově náměstí, kdy jeden
z účastníků DN byl pod vlivem alkoholu – výjezd na místo, kde si

facebooku. Zde se občané mohou vyjadřovat k dění ve městě. Proběhlo zde i
hlasování o přejmenování ulice Obránců
míru na ulici Václava Havla. I díky tomuto hlasování byla nakonec přejmenovaná jiná ulice. Budu chtít, aby se občané
Roztok i v budoucnu do rozhodování ve
městě zapojovali.
Budete-li mít k novým stránkám nějaké
připomínky, budeme rádi, když nám je
pošlete na e-mail web@roztoky.cz. Doufám, že se vám budou nové stránky líbit a
že na nich naleznete užitečné informace.
Jan Jakob
starosta města Roztoky (za TOP 09)

PČR převzala věc k jejich realizaci;
- dne 23.12.11 oznámena krádež registrační značky z vozidla Ford Mondeo,
zaparkovaného v ulici Žirovnického, věc
Pk proti majetku předána PČR;
- dne 24.12.11 oznámen požár vánočního stromku v domě v Zaorálkově ulici
– výjezd na místo spolu s hasiči, kteří
požár uhasili;
- dne 25.12.11 v nočních hodinách
v rámci hlídkové činnosti kontrolován
v ulici Vrchlického řidič vozidla tov. zn.
Ford Fiesta, u něhož bylo při kontrole
orientační dechovou zkouškou zjištěno,
že před jízdou požil alkohol, předáno na
místě PČR jako podezření z přečinu;
- dne 26.12.11 oznámena poškozená výloha u restaurace Capri v Nádražní ulici – výjezd na místo, na místě zjištěna
poškozená skleněná výloha, k vniknutí
do restaurace však nedošlo, vyrozuměn
majitel restaurace, věc předána PČR;
- dne 26.12.11 ve večerních hodinách
oznámeno fyzické napadení nezletilé
dívky na Tyršově náměstí se zraněním
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– výjezd na místo, přivolána rychlá lékařská pomoc, která poškozenou ošetřila a převezla do nemocničního zařízení,
vyrozuměna matka poškozené a PČR,
která si na místě věc převzala, zadržena
podezřelá osoba, která taktéž předána
PČR k jejich realizaci;
- dne 27.12.11 oznámen nález odloženého dětského jízdního kola v ulici
Obránců míru u křižovatky s ulicí Jiráskova – výjezd na místo, kolo zajištěno na
MP, nález bude zveřejněn na webových
stránkách MP Roztoky a města Roztoky;
- dne 27.12.11 v rámci hlídkové činnosti
v ulici Riegrova nalezen odstavený vrak
vozidla tov. zn. Ford Windstar – zadokumentováno, oznámeno OSRM ŽP MÚ;
- dne 28.12.11 oznámeno vloupání do
vozidla tov. zn. VW Passat zaparkovaného v ulici Najdrova – výjezd na místo,
vyrozumění majitele vozidla, předáno
PČR jako podezření z přečinu krádeže
vloupáním;
- oznámen požár dvou kontejnerů ve
sběrném místě u garáží v ulici Nad Čakovem – výjezd na místo, požár kontejnerů hasiči uhašen, na místě též PČR,
která si věc převzala;
- dne 30.12.11 oznámeno narušení občanského soužití mezi druhem a družkou v bytě bytového domu v Přemyslovské ulici. V době příjezdu MP na místě
již klid, podezřelý se v místě nenacházel,
šetřením zjištěno, že podezřelý fyzicky
napadl svoji družku, ke zranění nedošlo,
věc kvalifikována jako návrhový přestupek proti občanskému soužití, poškozená poučena;
- dne 31.12.11 oznámeno náhlé úmrtí
v bytě domu v ulici Legií – výjezd na
místo, lékař provedl ohledání mrtvoly,
dále na místo PČR, která si věc na místě
převzala;
- dne 31.12.11 v nočních hodinách oznámen požár kontejneru v ulici Zaorálkova, v místě nad Hurťákem – výjezd na
místo, na místo též hasiči, kteří požár
uhasili, došlo k poškození plastového
kontejneru na tříděný odpad (papír),
provedeno místní pátrání po podezřelé
osobě dle získaného částečného popisu
s negativním výsledkem;
- dne 1.1.12 v brzkých ranních hodinách
oznámeny poškozené dveře ve volně
přístupných prostorách hotelu Academic v místě u bowlingu, výjezd na místo, vzhledem k výši způsobené škody si
převzala PČR jako podezření z přečinu
poškozování cizí věci;
- dne 3.1.12 oznámen nález peněžen-

ky s doklady v Masarykově ulici před
OÁZOU, zjištěn majitel, jemuž byla peněženka předána;
- dne 3.1.12 oznámen požár v objektu
zbořeniště bývalého hotelu Maxmiliánka v Tichém údolí. Výjezd na místo s hasiči, kteří požár ve sklepních prostorech
objektu uhasili, škoda nulová, na místě
PČR, která si věc převzala k jejich realizaci;
- dne 5.1.12 oznámen nález peněženky
s doklady v Masarykově ulici u OÁZY,
zjištěn a vyrozuměn majitel, doklady mu
byly předány;
- dne 9.1.12 provedeným šetřením
zjištěna podezřelá osoba, která se dne
20.12.11 dopustila drobné výtržnosti tím, že z okna na Tyršově náměstí
u prodejny OÁZA z okna vyhodila láhev, která se při dopadu na chodník rozbila vedle procházejících lidí, vyřešeno
v blokovém řízení;
- dne 9.1.12 ve večerních hodinách
oznámen pokus o vloupání do vozidla
tov. zn. Opel Omega, zaparkovaného
v ulici V Solníkách – výjezd na místo,
předáno PČR k jejich realizaci;
- dne 10.1.12 v pozdních nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti nalezena
na zastávce autobusu PID na Tyršově
náměstí kolečková nákupní taška – zajištěna na MP Roztoky, bude zveřejněno
na webových stránkách města Roztoky a
MP Roztoky;
- dne 14.1.12 oznámeno havarované
vozidlo na Školním náměstí- výjezd na
místo, zde zjištěno, že havarované vozidlo Škoda Fabia je opuštěné. Dalším šetřením dle svědeckých výpovědí v okolí zjištěno, že k havárii tohoto vozidla
došlo v nočních hodinách z 13. na 14.,
předáno na místě skupině dopravních
nehod PČR;
- dne 15.1.12 oznámeno rozbité boční
sklo u dveří vozidla Nissan zaparkovaného v ulici Zahradní – výjezd na místo, zadokumentováno, věc kvalifikována
jako Pk proti majetku;
- dne 16.1.12 oznámena dopravní nehoda dvou osobních vozidel bez zranění na
Tyršově náměstí u hotelu Academic –
výjezd na místo, zajištění místa, předáno
policistům skupiny dopravních nehod
PČR Praha-venkov;
- dne 16.12.11 v rámci hlídkové činnosti
nalezen v ulici Plavidlo svazek klíčů od
automobilu tov. zn. Škoda s dálkovým
ovládáním a klíčem od defentblocku
– zajištěno a uloženo na MP Roztoky,
bude zveřejněno na webových strán-

kách města Roztoky a MP Roztoky;
- dne 18.1.12 v nočních hodinách
v rámci hlídkové činnosti v ulici Masarykova kontrolována osádka vozidla tov.
zn. Ford, při orientační dechové zkoušce
zjištěno, že řidič vozidla před jízdou požil alkohol, předáno PČR;
- dne 23.1.12 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu z jednoho
z bytů ve Felklově ulici – výjezd na místo, zjištěny podezřelé osoby, mládež se
hlasitě baví při hraní PC her, zjednána
náprava, věc Pk vyřešena domluvou;
- dne 25.1.12 v brzkých ranních hodinách oznámeni dva volně pobíhající psi
v ulici Jana Palacha – výjezd na místo,
psi odchyceni, umístěni do kotce MP
Roztoky, věc kvalifikována jako podezření z Pk s odkazem na znění OZV
č. 8/2011. Během dne zjištěn majitel
těchto psů, psi mu byli vydáni bez závad,
věc Pk vyřešena v blokovém řízení;
- téhož dne v brzkých ranních hodinách oznámeno, že v ulici Jungmannova v místě u pekárny leží na
chodníku osoba v silně podnapilém
stavu, zjištěna totožnost s tím, že se jedná o hosta hotelu Academic, odveden
do hotelu, věc Pk vyřešena domluvou;
Závěrem bychom chtěli apelovat na veřejnost: již v několika případech se stalo, že při nálezu mrtvé či těžce zraněné
zvěře (přejeté kočky, psi, zajíci apod.)
na ni nálezce sahal holýma rukama.
Pokud na tuto zvěř saháte, chraňte se
a použijte ochranné pomůcky (rukavice apod.), nikdy nevíte, jakou nemocí
může být toto zvíře nakaženo!!!
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení
policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo
974 882 731), nebo na Městskou policii
Roztoky (tel.: 22091 0468, popřípadě
e-mail: info@mproztoky.cz. Děkujeme
předem za spolupráci.
Petr Vevera
ved. strážník MP Roztoky
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Přeplněná základní škola: letos přístavba!
Přirozené centrum Roztok, dlouhé roky
zanedbávané, se letos konečně dočká
vylepšení: začne dostavba zcela nového
„jižního“ křídla základní školy i rekonstrukce Školního náměstí.
Obojí je dnes ostudou města sousedícího s hlavním městem. Samotné náměstí,
kde na silnici zcela chybí asfalt, připomíná něco mezi tankodromem a polní
cestou.
A základní škola z roku 1932, rozšířená
do dnešní podoby v roce 1940, postrádající tělocvičnu zase nestíhá pojmout
současné přívaly dětí. Zatímco aktuálně
každý rok opustí školu jedna „devítka“,
nastupují čtyři nové třídy prvňáčků. Tím
pádem každoročně chybějí tři učebny.
Kombinace řevnivosti mezi zastupiteli
o přesnou podobu nové budovy a nedostatku peněz v rozpočtu zatíženém
splácením úvěru na čističku byla zřejmě
hlavním příčinou, proč město zaspalo a
nové třídy nebyly dokončeny včas. Tedy
v momentně, kdy k zápisům dorazila populační vlna a děti od nových obyvatel
města.
Letos, byť se zpožděním, by se to mělo
změnit. Jinak hrozí, že základní škola
s kapacitou 660 žáků ve 24 třídách bude
muset žáky učit na chodníku před školou. Tak jako před lety protestovali učitelé se zmrzlými žáky v lavicích pod širým
nebem v Říčanech, na druhém okraji
Prahy.
Akutní hrozbu chce radnice vyřešit
o letních prázdninách přístavbou. Jde
o přízemní dřevostavbu za zhruba čtyři
miliony korun. Budova o dvou třídách,
jež mají každá rozlohu šedesát metrů
čtverečních a kapacitu sedmadvacet
žáků, bude „přilepena“ zezadu v současné hlavní budově. Dokončena bude tak,
aby se od září 2012 do ní mohly nastěhovat dvě třídy.

Roztočtí sobě?

Tou dobou už by měly zároveň být vyhlášeny výsledky výběrového řízení na
to hlavní - dodavatele dostavby úplně
nové budovy základní školy. Současné
vedení města v čele se starostou Janem
Jakobem se rozhodlo pro jednoduchou,
účelnou a hlavně úpornou variantu. Nepřekročitelným finančním stropem je
částka sto milionů korun.
Již schválená architektonická studie počítá s náklady 95 milionů korun včetně
DPH. Jde o třípodlažní budovu s kapaci-
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tou deseti tříd. Stavět by se mělo začít letos v říjnu a vše by mělo být dokončeno
v září 2013 pro nový školní rok.
Současní radní míní, že stamilionová
hranice je bezpečná a nepředstavuje pro
městkou kasu do budoucna významné
riziko. Jak stavbu chtějí financovat? Na
účtech města jsou k dispozici uspořené
peníze ve výši kolem 40 milionů korun.
Jde o sumy získané z prodeje nemocnice
plus rozpočtové přebytky z minulých let.
Část z chybějících 55 milionů hodlá radnice získat formou státní dotace, ale tato
cesta se v éře rozpočtových úspor zdá
čím dál méně reálná. Protože Roztoky se
stomilionovým ročním rozpočtem dnes
nemají ani korunu dluhu, je v silách
města si vzít padesátimilionový úvěr a
bez větších komplikací jej splácet.
Na investici do nové školy chtějí netradičně přispět také někteří místní obyvatelé a podnikatelé veřejnou sbírkou.
Ta je nápadem zakladatele a majitele
stavební firmy POHL Petra Pohla. Chce
přesvědčit radnici, aby lidé, kteří přispějí
na stavbu školy jakoukoliv částkou, byli
uvedeni na nějaké pamětní desce.

Varování z Říčan

Současná podoba dostavby základní
školy je výrazně skromnější proti záměrům předchozího vedení města v čele se
starostkou Olgou Vavřínovu. Ta prosazovala dostavbu za 250 milionů korun,
ale je sporné, zda by takovou finanční
zátěž město uneslo.
Varováním je totiž situace již zmíněných
Říčan. V létě 2010 tam dokončili megalomanský projekt školy za 369 milionů
korun, vybavení je stálo dalších čtrnáct
milionů. Ačkoliv město získalo státní
dotaci 156 milionů korun, dnes má obrovské potíže a bojuje se zadlužením
města.
Kvůli splátkám 50 milionů ročně má
město v zástavě téměř všechny lukrativ-

ní nemovitosti včetně budovy radnice.
A lze říct, že kvůli tomu dnes další rozvoj
města neřídí zvolení zastupitelé, nýbrž
bankéři. Všechny investice nad jeden
milion korun musí totiž radnici schvalovat banky, u kterých mají Říčany úvěr.
Této nepříjemné situaci se chtěli Roztočtí vyhnout.

Dřevěná fasáda

Jimi prosazená dostavba základní školy
je dokončením finální podoby i s „jižním křídlem“. Zároveň se úmyslně architektonicky odliší od staré budovy tím,
že na část fasády bude použito klasické
dřevo, v současnosti moderní materiál.
Kromě dřevěných modřínových lamel
na fasádě bude ze dřeva i přilehlá budova. V ní bude tělocvična a multifunkční
sál, v němž mohou být i různé koncerty
a vystoupení pro širší veřejnost.
Letos jako by školství bylo po letech prioritou - kromě přístavby a dostavby počítá rozpočet ještě s druhou etapou základní školy v Žalově, zateplením školní
jídelny, rekonstrukcí sálu pod školní
jídelnou. A především pak s odvodněním Školního náměstí a opravou silnic a
chodníků na něm.
Pesimistická otázka - ovšem po předchozích roztockých kotrmelcích docela
realistická – zní, zda se to opravdu stihne. Všechna povolení, všechny termíny.
Zda se nová budova základní školy začne
letos na podzim stavět a za rok skutečně
otevře. A zda je vůbec stavební firma
schopna během necelého roku „stachanovským“ tempem dokončit stavbu ?
Pro mluví jedna věc - tlak a motivace
radních budou ohromné. Rok po plánovaném otevření základní školy nás
čekají komunální volby. A všichni politici na světě se přirozeně před nimi rádi
pochlubí nějakým úspěchem a splněným slibem.
Václav Dolejší

TÉMA MĚSÍCE

A za rok dostavba?

Plánované investice
Přístavba základní školy - dřevostavba 4,2
Dostavba základní školy
95,0
Zateplení školní jídelny
2,8
Druhá etapa sanace ZŠ Žalov
0,7
Rekonstrukce sálu pod školní jídelnou 0,72
Rekonstrukce Školního náměstí
(silnice, chodníky, odvodnění,
vodovodní přípojky)
cca 5,0
(částky v milionech korun)

Na zahradě můžeme učit.
Jen nesmí pršet,
...říká s nadsázkou řed. Školy A. Gabaľová, když v rozhovoru popisuje problémy
s nedostatkem místa.
Jak řešíte současný nápor nových žáků?
Již třetí školní rok za sebou do školy
přichází kolem 100 nových žáků a školu
opouští asi 35 žáků – žáci deváté třídy a
žáci pátých ročníků, kteří nastupují na
osmiletá gymnázia. Tak vzrostl počet
tříd z 19 v roce 2008–2009 na současných 24, v příštím školním roce to bude
pravděpodobně 26 tříd. Nedostatek učeben řešila škola postupnou proměnou
odborných učeben na výuku jazyků, dějepisu, hudební výchovy, fyziky na kmenové učebny, úplně byla zrušena učebna
dílen. Teď máme jen tři specializované
učebny – chemie a dvě počítačové učebny. Loni byly upraveny prostory chodeb
a vybudovány dvě učebny na výuku jazyků – pro menší skupiny žáků.
Je možné jako učebny využít prostory
pro zájmové kroužky a družiny nad
školní jídelnou?
Rozhodně by škole pomohlo, kdyby se
uvolnil prostor, který má pronajatý Občanské sdružení Roztoč, vznikla by tam
nová učebna. Prostory školní družiny
můžeme využívat v dopoledních hodinách pro nižší třídy prvního stupně,
ale mohou to být jenom třídy s menším
počtem žáků. Tuto možnost pravděpodobně využije škola v případě, že v září
2013 nebude dokončena nová budova.
Není jednoduché navyšovat počty žáků
ve třídách – zákon stanovuje maximální počet žáků na třicet, s povolením výjimky to může být 34. Bohužel, učebny v
žalovské budově jsou menší, maximálně
pro 25 až 27 žáků.
Co hrozí v případě, jestliže v září 2013
nebude včas dokončena nová budova?
Bude se navyšovat počet dětí ve třídách, nebo učit venku na zahradě?
Již jsem odpověděla – využijeme prostory školní družiny, jiné prostory již
nemáme. Na zahradě chceme vyučovat
a vyučujeme v hezkém počasí, ale …co
když bude pršet? Existuje ještě možnost
takzvaných putujících tříd – třída nemá
svou kmenovou učebnu, ale celé vyučování se přesouvá podle rozvrhu, není to
moc šťastné řešení pro základní školu.
Kde se podle vás stala chyba, že město
rozšíření školy řeší tak pozdě?
Vzhledem k tomu, že v Roztokách bydlím jenom necelých šest let, raději nebudu odpovídat.
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Pár díků se sluší
Předně bych chtěl poděkovat radnici za
snahu, kterou projevila při řešení problémů s naší ulicí. Jedná se o ulici Na
Valech v Žalově, která nám svým sklonem, prašností a sjízdností neustále
komplikuje život. Musím ocenit snahu
nového starosty Jana Jakoba, který se
tu byl osobně loni na podzim podívat.
Kupodivu nezůstalo jen u zdvořilostní
návštěvy a následovala i druhá schůzka
na radnici s jejími zástupci. A ke konci
roku se cesta skutečně začala upravovat.
Po několika desetiletích urgencí z naší
strany se to jeví jako malý zázrak, protože množství vynaložených prostředků i
práce neodpovídá množství případných
voličů zde bydlících.
Další dík patří opět městu za to, že nám
snad poprvé za dobu, co tu bydlím, zvedlo dotace na odvoz septiků, a to o 20 Kč
za m3. A další, poslední dík pak patří Severočeským vodovodům a kanalizacím,
a.s., a Veolii. Dík za to, že jsme si nově
zvýšenou dotaci vlastně ani moc neužili.
Při první platbě v novém roce jsem byl
překvapen zvýšením o sto korun. Tedy
v mém případě. Trocha počtů. Cena,
kterou jsem dosud platil, byla 1430 Kč za
10 m3, nyní to je 1530 Kč. Byl jsem informován, že je to z důvodu zvýšení DPH

z 10 na 14 procent. Jen rychlým počtem
v hlavě jsem dospěl k závěru, že 4 % ze
1430 není stovka, ale opět jsem byl vyargumentován tím, že to je i nárůstem cen
pohonných hmot. Proti tomu se nedá nic
říct, zvláště když člověk projede kolem
naší roztocké čerpací stanice, jejíž ceny
se blíží cenám čerpacích stanic u dálnic.
No co, řekl jsem si, prostě nemáme štěstí
a moje zvýšená dvousetkorunová dotace
se smrskla na stovku. Ale nedalo mi to a
tak jsem si vzal kalkulačku a začal počítat, jak to je s těmi pohonnými hmotami
a DPH. Čtyři procenta DPH z 1430 jsou
57,2. Takže „doprava“ se zvedla o 42,8
korun. Bohužel netuším kolik nafty spotřebuje auto, které nám septiky vysává,
ale řekl jsem si, že to může být kolem 30
litrů na 100 kilometrů. Úsek z ulice Na
Valech do čističky může být dlouhý, když
to přeženu, 4 km, počítáno tam i zpět
8 km. Za tuto cestu může tento vůz
spotřebovat 2,4 litru nafty. Při ceně
36 Kč za litr jsou náklady na dopravu
86,4 Kč. Při ceně, kterou jsme už dlouho
na pumpách neviděli, 33 Kč, jsou pak
náklady na osmikilometrovou trasu 79,2
korun. Takže rozdíl činí 7,2 Kč. Chápu,
že si Veolia účtuje dopravu jinak. Cenu
odhaduji tak na 20 Kč a více za kilometr.

Přesto by se cena za dopravu na zmiňovaném úseku měla zvýšit tak o 1 Kč na
kilometr (i při skokovém zvýšení cen
z 33 na 36 Kč/litr nafty), což by činilo
8 Kč. Ale zvýšení je tu o téměř 43 Kč.
I na to je jistě spousta argumentů. Ceny
se zvyšují u všeho, rostou platy zaměstnanců i vedoucích, energie apod. Přesto
bych do budoucna uvítal podrobnější informace ze strany Veolie a SČVK
k případnému dalšímu zvyšování cen.
Pokud taková informace byla, omlouvám se, že jsem ji nezaregistroval, a zároveň s tím bych si dovolil jednu skromnou
prosbu na naši radnici. Nemohli byste se
ještě letos trochu plácnout přes kapsu a
z rozpočtu nás, daňových poplatníků,
(i když většiny obyvatelů Roztok se to
netýká) nám přidat ještě těch 10 Kč na
kubík a vykompenzovat nám toto možná
odůvodněné, možná trochu nehorázné
zdražování Veolie a SČVK? To už snad
rozpočet Roztok nezruinuje. My pak alespoň nebudeme mít stále ten frustrující
pocit, že naše vodné, a hlavně pak stočné
je trochu nezaslouženě, nejdražší v širokém a dalekém okolí. Přesněji vyčísleno,
po odečtení dotace 73 Kč jen stočné za
kubík. Slovy klasika vyjádřeno: „Pánové
a dámy, kdo z vás to má.“
Radek Bár

Odraz konečně ON-LINE na Roztoky.com
Městský časopis Odraz můžete nyní číst
konečně i v pohodlné internetové podobě. Po několika měsících příprav spustil
server Roztoky.com přebírání jeho článků a obsah Odrazu bude teď dostupný
vždy krátce po distribuci své papírové
formy.
Po úspěšném rozjezdu projektu Roztoky.com jsme začali přemýšlet, jak jeho
technický potenciál dále využít. Odraz
neměl rozumnou elektronickou podobu,
a proto jsme město oslovili s nabídkou,
že zajistíme přebírání článků do našeho
redakčního systému a poskytneme tak
lidem lepší přístup k informacím, aniž
by to veřejný rozpočet stálo jedinou korunu. Městská rada loni v létě tuto ideu
odsouhlasila. Ačkoliv jsme si ani v nejmenším nepřestavovali, že nám budou
články předávány v úhledném balíčku
převázaném mašlí, realita byla ještě svízelnější. Teprve tehdy jsme si uvědomili, jak propastný rozdíl vězí mezi světy
médií tištěných a médií elektronických.
Navíc Roztoky.com jsou nízkonákladový projekt udržovaný miniaturní sku-
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pinkou lidí v jejich volném čase, takže
jediná možnost je veškeré naše procesy
v maximální možné míře automatizovat.
Z těchto důvodů nám přípravy na den
„D“ trvaly déle, než jsme původně plánovali. Nicméně povedlo se a nyní máte
(téměř) celý Odraz elektronicky dostupný na dosah myši (je možné, že narazíte
na drobné nedokonalosti, v tom případě budeme rádi za upozornění – systém
stále vylepšujeme).
To ovšem neznamená, že Roztoky.com
se stávají jen elektronickou verzí Odrazu a rezignovaly na vlastní obsah. Stále
zůstáváme svébytným místním médiem,
které uveřejňuje příspěvky od kohokoliv,
kdo o to má zájem, ať už jde o názory,
oznámení či pozvánky na kulturní akce
atd. S radostí také uvítáme pomoc každého, kdo by se chtěl na provozu Roztoky.com jakkoliv podílet. Řada autorů si
oblíbila vícenásobné uveřejňování, kdy
zasílá své příspěvky nám i do Odrazu
současně, přičemž Odraz nabízí všechny
výhody papírového média a my zase můžeme přinést rozšířené verze článků, více

fotek, „klikací“ odkazy a mnoho dalšího.
Nemá smysl hrát si zde v mediální oblasti na nějakou nesmiřitelnou konkurenci.
Naše město je na ni příliš malé.
Přesto zde má soukromé médium své
nezastupitelné místo. Žádný veřejnoprávní sdělovací prostředek (Odraz nevyjímaje) nemůže být nikdy zcela imunní vůči občasným nápadům vládnoucích
politiků usměrňovat jeho obsah. Z jedné
takové události byly Roztoky.com zrozeny a o tom, že se tak nedělo jen v naší
obci, svědčí nedávná novela tiskového
zákona, která oblast radničních časopisů reguluje. Za daleko účinnější řešení
ale považujeme prevenci, kdy vedle veřejnoprávních médií existují i zdravá
média soukromá, která jsou připravena
případný deficit svobodné diskuse kompenzovat a zajistit pluralitu názorů. To je
také důvod, proč do Roztoky.com investujeme tolik energie. Důvod, proč to má
smysl.
Za Roztoky.com
Tomáš Šalamon
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Co bude dál s duchem žalovského hřiště?
Z hřiště u žalovské školy podle pana
Klinkery, viz Odraz č. 1/2012, prý zmizel dobrý duch! Dobrý duch hřiště nezmizel, dobrým duchem hřiště jsou naše
děti, které se na něm pohybují a využívají ho. Do jisté míry chápeme rozladění
pana Klinkery, neboť před 12 lety zde
spolu s dalšími rodiči vykonal kus dobré práce. Hřiště však musí být pro děti
naprosto bezpečné a dostatečně kreativní, nejen pro radost z pohybu, ale také
proto, aby mohly prvky na hřišti využívat jak v hodinách tělocviku, tak v odpoledních hodinách v rámci družiny či
o víkendu s rodiči.
V dnešní době přísných norem a požadavků EU není myslitelné umisťovat na
dětská hřiště prvky bez platných a velmi
přísných certifikátů, a už vůbec ne volně stojící stavby a kameny tak, jak se to

dělo v roce 2000. Právě tyto již značně
poškozené stavby, lépe řečeno torza staveb z roku 2000, byly v prosinci ze žalovského hřiště odstraněny, a to z důvodu
bezpečnosti dětí. Torzo „kašny“ již bylo
velmi nebezpečné svými ostrými hranami, vzniklými opadáváním mozaiky. Totem, který byl rovněž ve velmi špatném
stavu (dřevo bylo prohnilé a napadené
houbou), byl odstraněn spolu s kašnou.
Vzhledem k tomu, že jsme již nějakou
dobu hledali prostředky na obnovu prvků na žalovském městském hřišti a tato
možnost se objevila v podobě programu
„Dobré sousedství“, vyhlášeného dárcem Letiště Praha, a.s., připravili jsme
jednoduchý projekt v součinnosti s odbornými poradci (učiteli - tělocvikáři)
z přilehlé školy a zaslali Letišti Praha.
Bylo nutné pracovat efektivně, abychom

mohli projekt předložit včas. V prosinci
jsme dostali dobrou zprávu o schválení
našeho projektu a přidělení žádaných financí na rok 2012, a protože v zimním
období je pohyb dětí na hřištích přece jen menší, provedli jsme přípravné
práce za pomoci pracovníků a techniky
Technických služeb, abychom v jarních
měsících mohli začít s instalací herních
prvků.
Pevně věříme, že za náš dobrý úmysl a
snahu o bezpečnější pohyb dětí na tomto
hřišti nebudeme pranýřováni „duchem
hřiště“, že se nám obnovu hřiště povede
přivést do zdárného konce, ale hlavně,
že naše děti budou mít ze všeho nového
radost a užitek.
Eva Maršíková, vedoucí odd. ŽP
Odbor SRMŽP

Z jednání o hřišti
Přestože v některých ohledech teprve
hledáme společnou řeč, můžeme z několika proběhlých jednání uvést alespoň
následující:
Budeme se snažit respektovat existující záměr obnovy vypracovaný ing. ak.
arch. Sylvou Matějkovou. Do budoucna
budeme usilovat o úplnou realizaci této
koncepce.
Je třeba si více vážit stavitelů hřiště a
dobrovolníků vůbec a lépe s nimi komunikovat ze strany MÚ.
Budeme podporovat jejich zapojení do
obnovy.
Eva Maršíková, Václav Klinkera

Slavnostní otevření hřiště v roce 2000. Radost rodičů i dětí byla veliká!
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Zastupitelstvo pozemky rozdávat nemá
V posledním čísle Odrazu reagoval
zastupitel Calta na můj velmi kritický
článek, kde jsem se vyjadřoval k nezodpovědnému rozdávání pozemků roztockým zastupitelstvem. Jeho článek
má nadpis: „Pan radní se mýlí“. Zda se
opravdu mýlím, nechť si přebere každý
čtenář sám.

O jaké pozemky se jedná

Celá kauza se táhne již od dob před rokem 1989 a týká se některých městských
pozemků, na kterých leží bytové domy
v Čapkově ulici. Sociálně naladěné zastupitelstvo v prosinci neuneslo tíhu
přítomné veřejnosti a pozemky v hodnotě cca 1 mil. Kč bytovému družstvu
beze všeho darovalo. Následně zastupitelé, pravděpodobně v rozšafné euforii
z předchozího úspěchu, darovali ještě
jeden malý pozemek, který se nalézá
v Jungmannově ulici. Dostala ho žadatelka, která si ho chtěla původně koupit
a z daru byla jistě stejně překvapená jako
já - ona ale pravděpodobně pozitivně.
Celý můj dřívější komentář, na který pan
Calta reagoval, můžete dohledat v prosincovém Odrazu.

Mělo město parcely darovat v souladu
se smlouvou?
Na celém článku pana Calty mě nejvíce

zarazila věta, podle které měly být pozemky v Čapkově převedeny v „souladu
se smlouvou“, a dále kolega argumentuje
tím, že to udělala i jiná zastupitelstva.
Ptám se: v souladu s jakou smlouvou?
Vy jste ji viděl? Proč nám tuto smlouvu
žadatelé nepřiložili k materiálům? Dále
mě zajímá, která zastupitelstva darují své
pozemky. Materiály držím znovu v ruce
a jediné, co tu mám kromě plných mocí
přiloženo, je modelový přiklad z Prahy
6, který jsme si vyžádali od našich úředníků. V něm je uvedeno, že pozemky se
bezplatně nepřevádějí, aspoň v Praze 6.
Tedy úplný opak toho, co píšete. Žádnou smlouvu tu nemám, a to jsem měl
materiál 3x na radě a jednou na zastupitelstvu. Nerozumím tomu, na základě jakých dokladů zastupitelé pozemky
rozdávají.

Nejde jen o 11 m2

V další části článku pokládáte darování pozemku v Jungmannově ulici za
poněkud unáhlené. Budiž Vám přičteno k dobru, že jste se jako jeden z mála
v tomto bodě zdržel a návrh jste nepodpořil. Nicméně Vaše argumentace, že se
jedná pouze o 11 m2, takže jsme přišli
jen o 11 tisíc korun, svědčí o tom, že jste
můj článek vůbec nepochopil. Mně samozřejmě nejde o peníze z prodeje, ale

o odpovědný postup. Je mi vcelku jedno,
zda se jedná o pozemek za deset milionů nebo za sto tisíc, princip je stejný.
Z mého pohledu výše uvedené zacházení
s obecním majetkem odporuje zákonu
o obcích a dobrým mravům.
Omlouvám se pouze žadatelce z Jungmannovy ulice, která naopak zodpovědně podala žádost o odkoupení. Můj
předchozí článek nebyl v žádném případě zaměřen vůči ní ani vůči obyvatelům Čapkovy ulice, ale pouze proti nezodpovědným zastupitelům, kteří takto
rozhodli. Na závěr chci připomenout,
že I ODS byla ochotna podpořit návrh,
podle kterého budou pozemky pod budovami v Čapkově darovány, ale pouze
za předpokladu, že si bytové družstvo
odkoupí i okolní zahrádky, které teď nepochopitelně zůstaly městu. Na nejbližší radě města budu požadovat změnu
směrnice o prodeji městských pozemků, která je značně zastaralá a ceny rozhodně neodpovídají roztocké realitě.

Ing. Roman Jandík
radní a předseda ODS Roztoky

Neziskovka přežila svůj zrod a pokračuje v kulturním tažení
Občanské sdružení RR má za sebou první rok činnosti. Během něho jsme uspořádali jeden velký festival, pět koncertů
a jedno divadelní představení. Dohromady na akcích RR zahrálo na 30 hudebních těles. V současnosti ve sdružení působí 9 aktivních členů a celá řada
externích dodavatelů, kteří se podílejí na
chodu a funkčnosti organizace a jejích
kulturních projektů.

Jsme bez dluhů

Finančně jsme uplynulý rok ustáli.
V minusu nejsme a zanedbatelnému plusu si „zisk“ říkat nedovolíme. Velký dík
v tomto ohledu patří všem našim sponzorům a městu Roztoky, bez jejichž darů
a dotací bychom se neobešli. Vstoupili
jsme do nového roku bez závazků i pohledávek.
Vlajkovou lodí našeho sdružení je festival Zámeček, jehož druhý ročník díky
vstřícnosti Středočeského muzea pro-
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běhne letos 2. června opět v areálu roztockého zámku. Rádi bychoch v tradici
festivalu pokračovali, pokud to bude
možné, rok co rok a zlepšovali jeho
kvalitu. Zároveň pokračujeme v tradici
„měsíčně jeden koncert“, započatou Hudebním cyklem RR na podzim.
Naším skoro rezidentním prostorem se
stal sál hospody Na Růžku. Naše činnost
se ovšem neomezuje jenom na Roztoky
a Žalov. Příkladem se stal vloni koncert
Únětická křižovatka, který se konal, jak
název napovídá, v únětickém Kravíně.
Domníváme se, že naše činnost je potenciálně prospěšná pro celé Roztoky, a
proto je naší snahou co možná nejužší
spolupráce s radnicí města. Nutno dodat, že tato kooperace již velmi dobře
(a jak doufáme, ke spokojenosti obou
stran) funguje. Nebráníme se ani spolupráci s jinými veřejnými institucemi,
jako jsou např. hudební školy, orgány

státní správy, jiné neziskové organizace,
ale i firmy a další právnické osoby.

Hledáme dobrovolníky

Závěrem je třeba poděkovat Václavu
Sloupovi za zakládající iniciativu a spolupráci v loňském roce. Ukončení jeho
řádného členství v občanském sdružení
RR nabylo platnosti koncem ledna 2012.
Rádi uvítáme v našem sdružení dobrovolníky ochotné s námi spolupracovat
na kulturních akcích. Těšíme se na vás
na některé z těch budoucích. V případě
akutní potřeby nás můžete kontaktovat
i na Facebooku
www.facebook.com/obcanske.sdruzeni.RR

Občanské sdružení RR
Martin Tajčman
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Kam kráčíš, Odraze?
Když jsem vloni otevřel prosincové číslo
Odrazu, upřímně jsem se zděsil. Tolik
pravopisných hrubek, tolik překlepů,
věcných, grafických a typografických
chyb, tolik nesrozumitelných formulací
v jednom čísle mohlo znamenat jenom
jedno – číslo vyšlo bez jakékoli korektury. Není mi jedno, jaký časopis za městské peníze vychází, ale zároveň jsem
nechtěl hned psát rozlícenou kritiku do
dalšího čísla. Požádal jsem tedy jen redakční radu, aby věnovala větší pozornost procesům při vzniku časopisu, neboť ani členům redakční rady by nemělo
být jedno, pod čím jsou podepsáni.
Redakční rada se tímto problémem zabývala. Mimo jiné přijala závěr, že její
předseda, pan Dolejší, napíše do lednového Odrazu omluvu a vysvětlení čtená-

řům. Napsal, ale jeho text se v Odrazu
neobjevil, zato na nás hned na první
vnitřní stránce pod obsahem zeje nesmyslně prázdné místo. Takže mi opravdu nezbývá než na vzniklou situaci upozornit veřejně.
Za vydavatele – tj. město Roztoky – je
za Odraz odpovědný redaktor. Jeho
činnost vykonává v rámci svého úvazku
pan místostarosta Boloňský. A v tom je
právě kámen úrazu. Zatímco redaktora,
který je placen jen za odvedenou práci,
je možno volat k odpovědnosti, strhnout
mu peníze nebo ho dokonce vyměnit,
místostarostovi nic takového nehrozí. Plat má dán tabulkami a funkci má
v rámci vládnoucí koalice zajištěnu.
Jenže kde není postih, není ani motivace k tomu, odvádět svou práci pořádně.

Pan Boloňský se celkem netají tím, že ho
redakční práce nebaví a že by se jí rád
zbavil. Ano, teoreticky je možné vybrat
placeného redaktora, ale jednak jsou to
náklady navíc a jednak pak už opravdu
nevím, za co bychom druhého místostarostu platili.
Jenom se potvrzuje to, že dva placení
místostarostové jsou úlitbou výsledkům
voleb, nikoli objektivní potřebou tohoto
města. Doplácejí na to občané, a to nejenom odfláknutým Odrazem.

je širokou debatu na svých stránkách.
Věříme, že budete spokojeni a že první
změny k lepšímu zaznamenáte již v tomto vydání.
Nově jsme pro vás také zpracovali parametry příspěvků a pro zadavatele
inzerce také parametry ploch inzerce.

Parametry příspěvků:

Kvalita Odrazu
V polovině minulého roku město změnilo dodavatele služeb předtiskové přípravy a tisku časopisu Odraz. Po firmě
Calamarus se novým dodavatelem stala
společnost Kavka print. Na jedné straně
jsme díky tomu získali nižší cenu a například možnost použití barev na vnitřních listech, na straně druhé se nám doposud bohužel nepodařilo stoprocentně
vyladit kvalitu.
Začalo to nekvalitními fotkami, pokračovalo problémy s grafikou inzerátů
a vyvrcholilo několika chybami v prosincovém čísle, kde byla řada elementárních grafických i ostudných pravopisných chyb a řady dalších nedodělků.
V tomto případě nebyly tiskárnou zapracovány naše poslední korektury.
Proto Redakční rada Odrazu pozvala
na svou schůzi majitele tiskárny pana
Zdeňka Kavku, který sám má zájem dohodnout se na zlepšení kvality Odrazu.
Jako řešení nám připadá změna systému předávání podkladů zhotoviteli a
stanovení pevnějšího režimu kontroly
z naší strany, neboť se současným harmonogramem nedokážeme ohlídat
odpovídající kvalitu časopisu. Vedle
profesionálnějšího postupu při přípravě
a výrobě jsme se zaměřili také na zlepšení obsahu. Zavádíme dvě nové pravidelné rubriky - dvoustránkové téma
o aktualitě a jednostránkový rozhovor se zajímavou osobností města. To
hlavní, co činí Odraz výjimečným od
většiny městských zpravodajů, zůstává
- je mimořádně liberální a umožňu-

Jaroslav Drda
zastupitel za sdružení Netřesk
bývalý redaktor i předseda redakční rady

Ceník inzerce a formulář pro její zadání
najdete na ww.roztoky.cz/odraz.

1 strana: 6220 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie
1/2 strany: 2730 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie
1/3 strany: 1630 znaků vč. mezer s jedním titulkem bez fotografie
V případě fotografie nebo loga na šíři
jednoho sloupce je potřeba odečíst cca
620 znaků.

Rozsahy příspěvků:

Hotové podklady:

Redakční rada bude zařazovat materiály do velikosti ½ strany časopisu.
Delší texty mohou být v případě velkého počtu dodaných příspěvků redakčně kráceny nebo vráceny přispěvateli
k autorskému krácení či použity pouze v elektronické podobě Odrazu na
www.roztoky.cz. Tištěná forma Odrazu
není bohužel nafukovací a zájmem nás
všech je, aby měl možnost publikovat co
největší počet přispěvatelů, jak z řad občanů, tak zájmových spolků.

ve formátu PDF (Adobe Acrobat) v tiskové kvalitě, obrázky v rozlišení 300 dpi,
případně ve formátu JPEG v rozlišení
300 dpi;
Velikost inzerátu musí odpovídat výše
uvedeným rozměrům a formátu uvedenému v objednávce.

Podklady pro zpracování:

Pokud nejste schopni dodat inzerát jako
finální produkt, rádi vám na základě
vašich podkladů inzerát zpracujeme do
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esteticky přiměřené podoby. Pro to potřebujeme:
Text v elektronické podobě - prosíme,
abyste věnovali pozornost tomu, aby počet znaků (textu) inzerátu odpovídal zakoupené ploše a inzerát byl ještě čitelný,
což u velkého počtu znaků nelze zaručit.

Logo ve formátech EPS, TIFF, JPEG
nebo v křivkách Adobe Illustrátor a Corel
Foto ve formátech EPS, TIFF a JPEG
(minimální velikost fotografie v JPEG je
315 kB, u TIFF 1,3 MB, jedná se o fotografii velikosti 60x42 mm)

Při nedodržení výše uvedených technických specifikací budou podklady vráceny k přepracování. Loga a obrázky jsou
nepoužitelné ve formátech DOC, GIF,
PPT.
Za redakční radu Odrazu
Václav Dolejší a Eva Frindtová

Píše polopravdy. Pořád dokola…
Domníval jsem se, že přijetím nových
pravidel pro přidělování grantů a dotací ustane i šíření nesmyslů a polopravd
z pera ing. Šalamona.
Nestalo se tak, žel. Naopak – míra nepravd, kterou předkládá čtenářům v lednovém vydání Odrazu, je tak vysoká, že
nemohu mlčeti.
Tak předně – rada nepřijala žádnou
vyhlášku, to přísluší jen zastupitelstvu.
Rada přijala pohodlnou většinou a po
poměrně věcné debatě vcelku rozumná
pravidla, vnitřní směrnici.
Osobně je vnímám jako vynucená hysterií, kterou pilný přispěvatel ing. Šalamon
rozpoutal a kvůli níž zapleveluje Odraz
pravidelně polopravdami, ovšem umně
a kultivovaně podávanými. Ale budiž,
máme pravidla, naštěstí opravdu ne
podle šíleného Šalamonova mustru, ale
taková, za která se snad město nemusí
stydět.
Dělat z kolegy Jandíka geroje, který, vyzbrojen liberálními přístupy, hájil mužně konzervativní pravdy, je v prostředí
našeho maloměsta úsměvné, ba směšné.
Není to ale hlavně potřeba. Kolega Jandík debatoval stejně jako my ostatní –
mám pocit, že docela normálně a věcně,
někdy se svými názory uspěl, jindy ne.
Ing. Šalamon se zmiňuje o drbech, ba
dokonce se jimi ohání. Inu, to je pěkná
ideová opora pro muže liberálního a
konzervativního, to je tedy grunt jeho
ideového ukotvení: drby. Nevěděl jsem
to dosud.
On zase neví, že i neziskové organizace
jsou právnickými osobami. Tuhle drob-

nou edukaci mu poskytuji zdarma, snad
to ocení.
Dotace na kontinuální podporu budou
i nadále zaměřeny na spolky pracující
s dětmi a mladými lidmi, na podporu
sportu a kultury. Ve směrnici se výslovně
uvádí, že dotací se rozumí trvalá podpora chodu spolků, oddílů a církví a dalších neziskových organizací.
Nejsou tedy, jak mylně (nebo záměrně
lživě) uvádí ing. Šalamon, určeny jakýmkoliv právnickým osobám.
Jiné je to u grantů – ty jsou ovšem od
prvopočátku, více než deset roků, koncipovány tak, že o ně může požádat
kdokoliv, nejen neziskové organizace.
Tak se i děje , dálo se tak ovšem dávno
před ing. Šalamonem. Tvrzení o tom, že
„koaliční partneři někoho nepřipustili“,
je lží opravdu ohavnou.
Příslovečným objevem Ameriky je i tvrzení, že dosud nebylo lze nahlédnout do
žádostí. Bylo, podle zákona o svobodném přístupu k informacím už dávno
bylo.
Mohl by pan ing. Šalamon doložit své
tvrzení a napsat konkrétně, které subjekty v předvolebním období měly onen
apetit zneužít dotace k politické propagaci? Já o nikom takovém nevím – a tuze
bych to ke své práci potřeboval. Tak prosím, sem s těmi informacemi. Protože
ono naznačit, polopravděpodobně něco
vypustit z mordy a nemít doklady, to je
snadné – a hodně, hodně pitomé. Kdo
konkrétně a kdy, prosím? Nebo jsou to
také jen drby?
Ing. Šalamon, člen kulturní komise za

ODS, si nevidí do úst, když tvrdí, že:
„proces grantu či dotace skončil jeho
přidělením a nikdo se nikdy nedozvěděl,
jak se s penězi následně hospodařilo a za
co byly vynaloženy….“.
Tohle je lež už opravdu sprostá.
Na úřadu jsou doklady o tom, že finanční či kontrolní výbor nakládání s dotačními prostředky pravidelně kontrolují.
Předpokládám, že tohle lhaní nenechá
klidnými současné i minulé předsedy finančního a kontrolního výboru…
Řádně vyplněná vyúčtování kontrolovali
a kontrolují úředníci radnice a zmíněné
výbory. A to, jak bylo s penězi naloženo?
Co se za ně pořídilo? Inu, to možná nevidí a nechce vidět pisatel-grafoman.
Normální člověk vidí akce – skautské,
sokolské, akce tomíků, akce obou církví – vidí masopust, který v den konání
znásobí počet obyvatel Roztok, vidí akce
Rosy, Města pro život…
Daňový poplatník může být spokojen,
protože jsou to dobře vynaložené peníze.
A propos, vážená redakční rado Odrazu,
kolik stojí jedna stránka dotovaného časopisu Odraz? Mohli byste – třeba Jarda
Huk byl na tabulky a propočty vždycky
dobrý! – spočítat, kolik stály na tisku a
na papíru roztocké a žalovské občany monotematické a stále se opakující
články pana Šalamona za poslední dva
roky? A přidali byste prosím i peníze za
reakce, které byly vyvolané (občasnou a
neradostnou) potřebou na ty nesmysly
reagovat?
Tomáš Novotný
předseda kulturní komise

Šalamone, kluku ušatá, zamysli se!
V minulém vydání měsíčníku Odraz
zveřejnil člen kulturní komise za ODS
článek, na který bych rád reagoval. Jsem
zastupitel za Stranu zelených v Roztokách, kde se podílím na tvorbě a schvalování rozpočtu města. Velmi se mne
dotýká prohlášení pana Ing. Šalamona,
když doslova říká „…dosavadní praxe,
kdy celý proces grantu či dotace skončil

16

jeho přidělením a nikdo se nikdy nedozvěděl, jak se s penězi následně hospodařilo..“. Je to velká lež.
Veškeré doklady, platby a příspěvky města musí odpovídat zákonům, vše kontroluje městský úřad, případně finanční výbor, a na základě toho rozhoduje
o jejich proplacení. Nikdy bych nedal
hlas rozpočtu, který obsahuje položku,

nad kterou není ŽÁDNÝ dohled. Pan
Ing. Šalamon si musí uvědomit, že napadáním grantů a dotací obviňuje desítky
lidí, kteří dělají velmi užitečnou práci a
kterou město má podporovat!
Martin Matas
zastupitel za SZ Roztoky
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Reakce na článek p. Šalamona Konečně nějaká pravidla
Na základě opakovaných tematických
článků p. Šalamona ohledně rozdělování financí z rozpočtu města na kulturní
granty a dotace sděluji čtenářům Odrazu, že mnohá tvrzení a údajná fakta
v uvedeném článku se nezakládají zcela
na pravdě. Kulturní granty a dotace města Roztoky všech žadatelů jsou do stanoveného data zasílány na MÚ pověřenému pracovníkovi, který seznam všech
žadatelů včetně finančního požadavku
předá kulturní komisi. Kulturní komise
navrhne a určí žadatele o grant a žadatele
o dotaci. Konečné slovo v rozhodování
o přidělení financí jednotlivým sub-

jektům má Rada města, která schvaluje
granty a dotace. Každý daňový poplatník našeho města si může tento postup
ověřit, zkontrolovat a případně podat
stížnost dle slov autora článku na diskriminaci či nerovné tržní prostředí.
Na můj dotaz zaměstnancům MÚ, zda
někdy p. Šalamon projevil zájem o nahlédnutí do dokladů a vyúčtování grantů
a dotací v minulých letech, mi bylo sděleno, že ne. Jako člen kulturní komise nikdy nepodal oficiální stížnost na postup
jednání kulturní komise či rozhodování
Rady města. Taktéž ani na zastupitelstvo
města, které každým rokem rozhoduje

o celkové částce, ze které budou čerpány
granty a dotace.
Závěrem bych chtěla p. Šalamonovi sdělit, že by měl svůj zájem o účelně vynaložené prostředky na granty a dotace
města žadatelů nasměrovat také na výši
financí, které představitelé města utratí
na kulturní akce či slavnosti ročně. Asi
by se jako daňový poplatník dost divil.

nězi následně hospodařilo a za co byly
vynaloženy.“
Bohužel opět neznalost. Jednak se granty vyplácely až po realizaci akce, jednak
veškeré využité prostředky musely být
vždy řádně vyúčtovány a doloženy kopiemi účetních dokladů, které pečlivě
kontrolovaly pracovnice finančního odboru. Navíc téměř každý rok ještě následovala kontrola některým z výborů zastupitelstva – zpočátku kontrolním výborem,
v posledních letech finančním výborem.
A třetí nepřesnost: „Dosud byly karty
rozdány zřetelně ve prospěch příjemců
dotací a grantů; nyní se alespoň trochu
začaly hájit zájmy toho, kdo měl u kulturní komise zatím jen slabé zastání. Totiž daňového poplatníka.“
I zde musím nesouhlasit. Zájmy daňového poplatníka (ve smyslu objemu vynaložených prostředků) nejsou hájeny
o nic víc než loni, a to díky ustanovení

koaliční smlouvy mezi ODS, TOP 09 a
Sakurou, které každoročně předem vyčleňuje z rozpočtu na granty a dotace
přes milion Kč. Tato částka plyne z kapes
daňových poplatníků před přijetím pravidel i po něm.
Vytrvalé volání pana Šalamona po tom,
aby dotace byly přidělovány podle pokud možno přesných pravidel a efektivně, má nepochybně správný cíl. Je jen
třeba si nejprve zjistit pravý stav věcí a
o celé problematice něco vědět z praktického hlediska. Nebo si nechat poradit.
Pravidla vzešlá z politických doktrín,
tvořená od stolu bez znalosti věci žádný
výrazný posun vpřed nepřinesou.

Jiřina Roškotová
zastupitelka a členka
finančního výboru města

Zas ty granty!
Článek pana Šalamona z minulého čísla Odrazu mě nutí znovu se zapojit do
debaty o grantech a dotacích, protože
některá tvrzení autora je třeba uvést na
pravou míru.
Pan Šalamon mj. píše: „Směrnice konečně dotace zpřístupňuje i právnickým
osobám. Dosud byla tato výsada umožněna jen neziskovým organizacím...“
Panu Šalamonovi uniklo, že neziskové
organizace jsou také právnické osoby.
Měl patrně na mysli podnikatelské subjekty. V pořádku, proč by se nemohly o podporu ucházet? Jenže granty
– tak jak jsou v Roztokách nastaveny – slouží pouze k uhrazení prokázané
ztráty, nikoli k vytváření zisku. A podnikatelské subjekty se do akcí, kde nemohou vytvořit zisk, obvykle nehrnou.
Další tvrzení p. Šalamona: „...proces
grantu či dotace skončil jeho přidělením
a nikdo se nikdy nedozvěděl, jak se s pe-

Jaroslav Drda
zastupitel za volební sdružení Netřesk a
předseda kontrolního výboru

Harmonogram mobilních sběrů komunálního odpadu
v roce 2012
Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden na určených stanovištích ve dnech:
10. 3., 24. 3., 7. 4., 21. 4., 5. 5., 19. 5., 2. 6., 16. 6., 30. 6., 14. 7., 28. 7., 11. 8., 25. 8., 8. 9., 22. 9.,
6. 10., 20. 10., 3. 11., 24. 11., 1. 12. 2012
Sběr železného šrotu proběhne v termínech:
sběrná oblast. č. 1: 16. 4. a 3. 9. 2012
sběrná oblast č. 2: 23. 4. a 10. 9. 2012
Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 14. 4. a 13. 10. 2012
Odbor správy a rozvoje města a životního prostředí MÚ Roztoky
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O pojmenování ulic (a nejen té Havlovy)
Přiznávám, že problematika pojmenování ulic mě nikdy moc nezajímala. Považuji ji za záležitost málo podstatnou,
kvůli které chleba takříkajíc levnější
nebude. Nicméně členství v kulturní komisi, která má projednávání nových názvů ulic mimo jiné na starosti, mě před
časem přimělo se nad věcí zamyslet a
nějaký názor si utvořit. Momentálně se
problém zaktualizoval návrhem pana
starosty na přejmenování ulice Obránců
míru po Václavu Havlovi.
K návrhu samému jen stručně (jistě se
tématu budou dotýkat jiní a lépe): lákavá mi na nápadu přijde jen jedna
věc – zbavili bychom se názvu ulice, za
kterým vykukuje bolševik. Stávající pojmenování nese specifický druh komunistického černého humoru asi v tom
smyslu, jako když se socialistické Kubě
říká „ostrov svobody“. Na druhé misce
vah jsou ovšem značné náklady, a to jak
na straně města, tak především na bedrech občanů, kteří by kvůli tomu museli
obíhat úřady a podstupovat všelikou ji-

nou buzeraci. Ta energie se – při vší úctě
k prezidentu Havlovi – dá využít i smysluplněji. Rozumnější by mi přišlo – když
už tak chceme učinit – pojmenovat po
něm např. roztockou školu. Je to instituce v obecním měřítku dosti významná
(navíc na ni budou v následujících letech
namířeny reflektory veřejné pozornosti
kvůli její dostavbě), žádné pojmenování dosud nenese, její veskrze intelektuální charakter by mohl dobře souznít
s osobností zvěčnělého a pojmenování
vzdělávacích institucí má v Roztokách
dobrou tradici: zvláštní škole se tu léta
říkalo „Javůrkova univerzita“ po jejím
legendárním řediteli. Pravda, šlo o název
neoficiální, o to více ovšem srdečný.
Nejsem příznivcem různých výronů
„občanské společnosti“, ale v případě
pojmenovávání ulic by mi přišlo vhodné
širší zapojení veřejnosti, které by se nemělo omezit na jeden silně medializovaný případ. Jednak by, myslím, do názvu
ulice měli mluvit především ti, kteří budou v oblasti bydlet, jednak spontánnost

ocenění nějaké osobnosti veřejným míněním zvyšuje jeho hodnotu.
A měl bych rovnou dva tipy: za prvé si
myslím, že je dobré při pojmenovávání
ulic připomínat lokální osobnosti už jen
proto, že jsou lokální a jinde se uctění
sotva dočkají. Tento princip se v minulosti už několikrát použil, připadá mi
rozumný a mělo by se v něm pokračovat.
A za druhé mám pocit, že se v Čechách
v tomto ohledu nemnoho myslí na tradici českých panovníků a šlechty. Nejsem
monarchista, ale přijde mi na tom něco
plebejského. A i když člověk výjimečně narazí na nějaké Přemyslovce nebo
Karla IV., jakmile se řeč obrátí na členy
domu Habsburků, jako by neexistovali.
Přitom kdo cestuje po zemích bývalé
podunajské monarchie (Rakousku, Maďarsku, Chorvatsku či severní Itálii) a
vidí pomníky a názvy ulic, dojde k názoru, že potomci spoluobčanů našich
předků v tomto směru mindrákem netrpí. V Roztokách to sice nevytrhneme, ale
proč aspoň nezačít?
Tomáš Šalamon

Charta 77 v Roztokách
Letos 1. ledna uběhlo 35 let od zveřejnění základního dokumentu Charty 77.
Státní moc a masové sdělovací prostředky tehdy reagovaly zběsile. Frontálním
útokem zahájily kampaň proti „samozvancům a zaprodancům“, jak signatáře
nazývaly.
Aktivně a adresně se zapojil také roztocký VÚAB. Chce se mi říct, že „musel“,
protože v Roztokách se jeden „socialismu nepřející“ vyskytl. Politbyro KSČ
vyvíjelo velký tlak na to, aby si složky
Národní fronty (kam spadaly odbory a
vše, co mělo nějaký společenský dopad)
udělaly „pořádek“. Závodní výbor Revolučního odborového hnutí (ZV ROH)
vyvěsil koncem ledna 1977 na nástěnkách v penicilínce obsah dopisu, na kterém se usnesl.
Přátelé, kteří v penicilínce pracovali, mi
o něm řekli ještě předtím, než ho pošta doručila. Byl podepsaný všemi členy
výboru ROH. V dopise mne vyzývali
k opuštění republiky. Pro ty, kteří dobu
nepamatují: rakouský kancléř Bruno
Kreisky (byl v této funkci od roku 1970
do 1983) nabídl všem pronásledovaným
signatářům politický azyl. Někteří také
jeho velkorysou nabídku přijali. Mým

18

odchodem by se jistě mnohým funkcionářům ulevilo. Pro mne ale vycestování do Rakouska nebylo řešením. V této
zemi jsem se narodil a nehodlal jsem ji
opustit jenom proto, že si oficiální moc
uzurpovala práva, která jí patřit nikdy
nesmějí, totiž práva každého občana na
svobodné myšlení, projev a postoj.
Byl jsem šťastně ženat, očekávali jsme
narození třetího dítěte. Bydleli jsme
v jedné místnosti, druhou jsem těžkopádně uváděl do provozu. V zaměstnání
zrušili oddělení, které jsem do té doby
vedl, a převedli mne na pomocné práce
s nižším platem. Měl jsem štěstí, že mne
nevyhodili úplně, šance dostat pak práci někde jinde moc velká nebyla. Před
vchod do domu nám čas od času stavěla
bezpečnost auto se zapnutým světelným
majáčkem, snad aby se vědělo.
Do Bartolomějské mne vozívali k výslechům většinou z mého pracoviště
v Čakovicích. Vedli mne vždy dva pánové přes tovární dvůr do tatry zaparkované před branou. Nejprve si mne ale
vyzvedli u ředitele, kam mne jeho sekretářka zavolala a kde mi ředitel „domlouval“. Měl strach a cítil se mnou ohrožen.
Řídil důležitý podnik v nejprůmyslovější
pražské čtvrti, a v té byli pouze dva sig-

natáři. Oba v jeho podniku. Tím druhým
byl Jan Nedvěd, programátor z mého
oddělení. Přijal jsem ho před krátkým
časem, protože jako bývalý šéfredaktor
kritického a dvakrát zakázaného časopisu Tvář (v letech 1964-1965 a 19681969) s obtížemi sháněl slušnější práci.
Seznámil jsem se s ním přes pár přátel,
kteří časopis vytvářeli (J. Gruša, V. Havel,
E. Mandler, J. Němec, abych připomněl
pár z těch, kteří už nejsou mezi námi).
Vzájemně jsme o svém podpisu až do
zveřejnění nevěděli. Konspirovali jsme
oba tak, že jsme se tomu pak museli zasmát.
Rodiče jsem se snažil od možných represí StB ušetřit. Z jejich pražského bytu
jsem se odstěhoval proto s předstihem.
Co se týkalo politiky, moc jsme si nerozuměli a o politice nehovořili. Matka
byla z vesnice, otec byl vyšším důstojníkem armády, a tak i členem KSČ. Přesto
jednou po delším výslechu v Bartolomějské přivedli zničehonic mého otce v uniformě s tím, že žádají konfrontaci našich
postojů. Byl jsem zaskočen a štvalo mě,
že do toho tátu tahají. Trval jsem na tom,
že se o těchto věcech s tátou nebavím ani
doma, natož pak zde. Stále zdůrazňovali, že já a táta jsme každý na jiné, jak

POLEMIKY A KOMENTÁŘE

říkali, politické bázi, a že
se tedy rozcházíme. Trval jsem na tom, že náš
vztah s tátou je osobní
a v tom že se nerozcházíme. Pokus využít naše
rozdílné politické postoje k tomu, abychom stáli
proti sobě, se zřejmě nepovedl. Odcházeli jsme
nakonec spolu a táta mi
cestou řekl, že mu už
moc uškodit nemohou,
že jde za pár měsíců do
penze. Nechtěl, abych
mámě o tomto výslechu
říkal, že jí to poví sám.
No, jak se pak ukázalo,
nic jí neřekl.
Od roztockých sousedů
jsem újmy nezažíval. Pár
známých se mi sice začalo vyhýbat, ale nemyslím, že mi škodili. Ne
tak Státní bezpečnost.
Dobrého kamaráda naší
rodiny přemluvila ke
spolupráci dokonce jako
agenta, měl podávat
zprávy rodinného charakteru, ke kterým by se
oni těžko dostali. Po pár
týdnech mi sdělil, že jim
to podepsal, protože mu
vyhrožovali, že se jeho
děti nedostanou na školu a on i jeho žena že budou mít v práci problémy. Abych se nehněval,
že k nám raději přestane chodit. Zemřel k mé
velké lítosti pár měsíců
před listopadovým převratem.
Stávalo se, že mi v hospodě někdo poslal panáka, často anonymně.
Lidé nám dost fandili a
pomáhali samozřejmě i
jinak. Jednou jsem ženě
vyčítal, že si děti na zahradě hrají ve svátečním. „To ty ani nevíš, že nám lidi nosí
na děti jenom pěkné věci, nikdo nám nic
špatného nedá,“ odpověděla.
Na závěr bych rád připomněl jeden
z pozoruhodně statečných postojů tajemníka městského úřadu v Roztokách
Jiřího Vacka. Žádali jsme, aby mohlo
jedno naše dítě chodit do školky. Něko-

lik soudruhů na schůzi místní organizace KSČ trvalo na tom, že přijato být
nemůže. Argumentovali tím, že chodit
do školky si nezaslouží děti někoho, kdo
má k socialistickému zřízení tak nepřátelský postoj. Na schůzi to ale překvapivě neprošlo. Jak jsem se o dost později
a mimochodem dozvěděl, ostře proti

kádrování dětí totiž vystoupil tajemník
Jiří Vacek. Toho poctivého muže jsem
měl možnost poprvé pozdravit až po
sametovém převratu. Svět prostě nebyl
a zaplaťbůh dosud není ani v Roztokách
černobílý.
Vojtěch Sedláček
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Malé historické ohlédnutí

19. února to bude (podle julianského kalendáře) 1030 let, co byl zvolen
na Levém Hradci pražským biskupem
Vojtěch Slavníkovec, po své mučednické smrti uctívaný jako světec. Poměrně
podrobně je tento příběh popsán mimo
jiné v publikaci Roztoky očima staletí,
proto nebudu opakovat známá historická fakta.
Tato moje vzpomínka je na 19. února
1982, kdy se zde oslavovalo 1000 let od
této volby. Kostel sv. Klimenta na Levém
Hradci byl značně „omšelý“, vůbec nepřipomínal svou slavnou minulost.
Koncelebrovat mši svatou přijel osobně kardinál František Tomášek, primas
český (1899-1992). Bylo ještě období
tuhé normalizace (v Kremlu dožíval
Brežněv), akce nesměla být nijak veřejně prezentována a podle všeho probíhala pod dohledem StB. Myslím si, že
to může být někde v archivu MV natočeno. Např. účast odborných pracovníků Středočeského muzea byla tehdy
z vyšších míst zakázána. Ani počasí příliš nepřálo, bylo kolem nuly, obloha zatažena šedými mraky a foukal ostrý severák. Kostelík byl zcela zaplněn, takže my,
co jsme nepřišli s časovým předstihem,
jsme zůstali stát přede dveřmi na starém
hřbitově.Vedle mě bývalý personální šéf
Pražského arcibiskupství a posléze dlouholetý farář od sv. Matěje páter Machač.
Kostel byl sice plný k prasknutí, ale více
jak stovka lidí tam asi nebyla. Mnoho jsme toho venku neslyšeli, protože
mše nebyla (nesměla být?) ozvučena.
Po skončení mše vyšel kardinál Tomášek se svým doprovodem z kostela, aby
požehnal přítomným. Na náměstíčko
před kostelem vyšel v červeném ornátu a
s odznaky biskupské hodnosti - s mitrou
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na hlavě a berlou v ruce, na krku pallium
metropolity. Už taková věc byla zřejmě
porušením strikních pravidel stanovených církevním dozorem ministerstva
kultury, které „dbalo“ na řádný výkon
duchovní služby, podle přesně schváleného programu. Žádné veřejné projevy
víry na veřejných prostranstvích mimo
kostel! Když přišel Fr. Tomášek ke mně,
trochu zaváhal, neboť jsem držel v ruce
velký profesionální fotoaparát, a nevěděl
tedy honem, kam mě má zařadit. Nako-

nec jsem se požehnání také dočkal. Potom ještě zamával všem shromážděným,
nastoupil do přistaveného auta a rychle
odjel.
Mladším spoluobčanům může tato historka připadat jak z jiného světa, ale tak
to tehdy bylo. Neměli bychom na to zapomínat!
Text a foto Stanislav Boloňský
Sv. Vojtěch klečící před rotundou, výjev z tzv.
hnězdenských vrat, 12. století.
Kardinál František Tomášek žehná účastníkům
slavnosti na Levém Hradci.
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První dámy...
Přiznám se, že nejsem úplně ten nejčastější návštěvník „našeho“ muzea
(myslím, tím Středočeské muzeum
v Roztokách), výstavy si vzhledem
k mým časovým možnostem pečlivě
vybírám a možná mi často něco zajímavého uteče. „První dámy“ my neutekly,
zejména proto, že byly pro mne velice
vhodně v kalendáři zařazeny a mohla jsem je zhlédnout mezi vánočními
svátky. Doma jsme si vytvořili tradici a
v tento vánoční čas do muzea chodíme
pravidelně. Letos jsme to pojaly s dcerou
jako „holčičí“ téma, přibraly jsme k sobě
naši kamarádku Míšu a jako dámy jsme
vyrazily. Těšily jsme nejen na výstavu,
ale i na výbornou kávu, horkou čokoládu a na fantastické koláče z místní Kafírny, kterými vždy završíme tento náš
muzejní den. Zde v útulném a tak trochu i domáckém prostředí si sdělujeme
své dojmy z výstav a další důležité věci...
užíváme si.
Nyní se ale musím přiznat, že výstava
První dámy... mne opravdu zaskočila.
Neočekávala jsem, že ve mně zanechá
tolik dojmů, otázek, tolik inspirace.
Překvapila mne síla, kterou na mne
výstava zapůsobila. Snad to byla síla těch
žen. Síla životní, morální, jejich loajalita,
pracovitost a moudrost, odvaha poprat
se s nelehkou rolí první dámy, která je
tak trochu v pozadí, ale která může velice silně ovlivnit i mezinárodní atmosféru a nazírání světa na naši zem a národ.
Tyto ženy mohou být hybnou silou spo-

lečnosti v dobrém i špatném slova smyslu, a to je také velká zodpovědnost. Jsou
a byly to opravdu ženy statečné. Pravda,

tem zamyslet a pochopit, že my samy
jsme první dámy. První dámy našeho života a našich bližních. Jen na

V pátek 20. 1. 2012 navštívila Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy první dáma ČR paní Livia Klausová.
Výstava „První dámy… osud, poslání, úděl? potrvá do 29. 2. 2012.

ne všechny naše historické první dámy
obstály, některým prostě nebylo dáno.
Ale například Charlotta Masaryková,
Hana Benešová a další..., v nich hledejme inspiraci.
Poselství a síla této výstavy tkví v tom,
že se můžeme nad sebou a svým živo-

nás záleží, jak se této role zhostíme.
Děkuji Marcele Šášinkové a celému Středočeskému muzeu v Roztokách
Vlaďka Drdová
P.S. Výstavu jsem zhlédla již dvakrát a do jejího
ukončení to určitě stihnu i do třetice. Je to něco
nadčasového. Neváhejte. Končí 29. 2. 2012.

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy si Vás dovoluje pozvat na výstavu s názvem

Co se děje zvířatům, stane se i lidem…
Chráněné druhy obratlovců středních Čech
Je dobře si občas připomenout, že nestojíme nad životem na Zemi, ale jsme
jeho součástí. Život se na Zemi vyvíjí
už miliardy let, má mnoho podob, ale
ani o jediné z nich nelze říci, že je nevýznamná, či dokonce zbytná. Bohužel,
o významu některých forem života jsme
se dozvěděli až poté, co z planety Země
naším přičiněním nevratně zmizely.
Dnes už víme, že pro život na Zemi je
důležitá existence co největšího počtu
jeho forem – druhová pestrost. Proto
také státy, kterým leží na srdci udržení optimálního životního prostředí pro
člověka, chrání planě rostoucí rostliny
a volně žijící živočichy zákony. U nás
je to zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně

přírody a krajiny. Druhy rostlin a živočichů, které jsou jakkoliv ohroženy, jsou
pak označovány jako zvláště chráněné a
k nim chceme obrátit vaši pozornost.

v Přerově, je věnována nebezpečím,
jež pro ptáky a především pro dravce a

Tato výstava představuje zvláště chráněné druhy obratlovců (mihulí, ryb, obojživelníků, plazů, ptáků a savců) rozmnožujících se v současné době na území
středních Čech, které byly zařazeny do
kategorií kriticky ohrožené, silně ohrožené a ohrožené a jsou uvedeny v příloze III
vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se zákon
o ochraně přírody a krajiny provádí. Doprovodná výstava: „Nástrahy, pasti a železa na škodnou“, kterou připravila Ornitologická stanice Muzea Komenského
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sovy představují některé lidské aktivity.
Všechny ohrožené druhy obratlov-

ců, rozmnožující se aktuálně na území
středních Čech, jsou na výstavě zastoupeny modely a dermoplastickými preparáty s výjimkou vrápenců a netopýrů,
kteří jsou představeni na fotografiích.
Výstavu též doplňují fotografie obojživelníků, plazů, ptáků a savců, jejichž
autorem je Ladislav „Kovi“ Kovács, a
fotografie rostlin a hmyzu autora Jiřího
Žalmana – nejen zvláště chráněných,
které mají alespoň v náznaku připomenout nezbytnost komplexní ochrany přírodního prostředí, nemají-li se z druhů
ohrožených stát za nějaký čas vymizelé a
z druhů dnes ještě běžných druhy ohrožené. Zachování druhové pestrosti, tak
důležité pro zdravé přírodní prostředí,

totiž nelze omezit pouze na ochranu druhů již nějak ohrožených pomocí zákonů.
A ještě něco chce výstava připomenout.
Účinnost ochrany přírody je v mnohém
závislá na vnímání přírody širokou veřejností jako hodnoty etické a estetické,
bez níž není myslitelný plnohodnotný
život, a proto je naší povinností ji zachovat pro příští generace.
Vernisáž výstavy 9. února 2012 v 17
hodin. Výstava potrvá do 13. května
2012.
Eva Koktová
Programové oddělení SM

Tříkrálová Okoř 2012
Rok se s rokem sešel, a tak letos, v sobotu 7. ledna opět vyrazili pochodníci směrem na hrad Okoř a dále do cíle
v Roztokách. Vzhledem k letošní zimě
nezimě jsme mohli jen odhadovat, jaké
počasí nás v sobotu čeká a jak moc ovlivní počet účastníků. Nu, někdo byl spokojený, jiný méně, přesto do přeháňkového dne ze startu v Praze - Veleslavíně
vyrazilo 600 lidí.
Na Okoři na poutníky čekal sokolník
ze sokolnického dvora Falker se svými
dravými ptáky, předvedl puštíka, sovici,
výra, orla… v letu pak příchozí mohli

vidět káně a poštolku. A aby toho nebylo málo, tak těm, kteří došli až do cíle
v Roztokách, předvedli své šermířské
schopnosti dva členové skupiny Bohém.
Nedbajíce na to, že jsou – jak sami říkali
– zběhové, se několikrát pokusili naverbovat a vycvičit pár malých turistů pro
Valdštejnovo vojsko, a těm, kteří přežili
střelbu z pistole a základní výcvik šermu,
darovali na památku Valdštejnův tolar.
Letos sice nebyl cíl přímo v zámečku kvůli jeho rekonstrukci, ale díky
velké vstřícnosti vedení Středočeského muzea nám bylo poskytnuto zá-

zemí ve stodole v zámeckém parku.
Stodola byla skvělou kulisou k výše zmiňovanému historickému vystoupení a
i když se letos díky „polním podmínkám“ turisté v cíli tolik neohřáli, dá se
říct, že se celá akce vydařila.
Poděkování patří Středočeskému muzeu
v Roztokách, firmě Vinné sklepy Roztoky
a dále všem, kteří grilovali buřtíky, vařili
svařák, napekli buchty a celkově se starali o doplnění energie pochodníků.
Jindra Zoufalá
Asociace TOM Roztoky

Poetická cesta z Roztok do Prahy a zpět
Je jaro nebo co? Kalendář ale nekompromisně buší prstem do měsíce ledna a
nechce se nechat oklamat. Že není sníh,
svítí slunce a lidi kolem opouštějí teplé
kabáty? Nevadí. Však se ještě ukáže, kdo
je tady pánem. Před pád dny jsme na
Vysočině lyžovali, Praha si ale vede svou
a zimu do města nepustí. Jedu se nechat
trochu poopravit na Žižkov, jinde podobné zařízení na regeneraci postarších
šlach není, a tak vlak vklouzl přímo do
vnitřností města a tramvaj mě popovezla
dál. Tělo dostalo pár desítek minut rázových průklepů a nazdar, za týden na
viděnou, jo, ještě tu prosím nechat rovných 900. Korun, to dá rozum, pojišťovna tenhle druh léčení nehradí. S tím se
počítá a prsty rychle uzavírají peněženku, víc nevydá a basta.
Na zpáteční cestu beru zavděk autobusem a na Kulaťáku se vzorně stavím do
fronty. Cestující pěkně vedle cestujícího,
žádný hrozen strkajících se neukázněn-
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ců. Moc by mě zajímalo, kdo zavedl tento druh pořadového nástupu. Má můj
obdiv, člověk by ho ale vůbec nečekal.
A tak se řadím za luxusně vonící paní s
kufrem, vytahuju Respekt a nořím se do
rozhovoru s Ivanem Havlem. O čem asi?
Za mnou stojí starý pán, co skoro každý
den cestuje z velkoměsta k nám do Roztok na zahrádku. Dneska si nepovídáme, já prostě čtu a nechce se mi o ničem
mluvit. Probereme to jindy, až bude co.
A už tu je bus, tak hurá na palubu. Nejlíp
si sednout u dveří, ať nemusím u nádraží
rozjet přetlačovanou s davem a trnout
hrůzou, že při výstupu na mě nedojde.
Kdosi se ptá, zda si ke mně může sednout. Jasně. Tašku na kolečkách zaparkuje hned vedle nás. Větší starší paní
v obnošené bundě se vrací zřejmě
z pražského nákupu. Tisknu se na sklo
okna, ale velikost paní zabírá i kousek
mé sedačky. Dívám se na Vltavu, kterou
si cestou do Roztok můžeme prohlížet

dosytosti. Říkám si, že je lepší trochu nepohodlí než třeba výpary opilcovy jako
posledně. Slunce nahřívá na protějším
břehu skály, kouká do oken domů, i převozníka na chvilku zahřeje. Vedle mě se
zpod kulicha klube úsměv a nechá se šimrat „jarním“ sluníčkem.
„To je nádhera, co?“ řekne ten úsměv a
možná to neříká ani mně.
„Je“, nevydržím.
„A ty skály, ty barvy, co?“
„Krása,“ přitakám s nadšením.
„Tady žijeme u řeky a na blátě a k nim
pořád tak hezky svítí. Už aby bylo opravdové jaro.“
Nějak se mi nechce ten úsměv opustit.
Zatáčka, viadukt a račte vystupovat. Paní
se na mě ještě naposledy usměje a pouští
mě ven. Chvilku se zastavím na chodníku, míjí mě autobus a v něm ten úsměv,
za který jsem potom celý den neskonale
vděčná.
Eva Skalníková
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Děti ze ZŠ ve Velkých Přílepech v DPS v Roztokách
Přátelské návštěvy dětí z Velkých Přílep
v roztockém Domě s pečovatelskou službou se stávají téměř tradicí. 22. listopadu
přijela paní učitelka Brzicová s třídou
III. B. a senioři byli opět mile překvapeni
vtipným a aktuálním programem o stromu, který neměl listy.
V druhé části programu se soutěžilo, doplňovala se křížovka a za správné odpo-

vědi se sbíraly razítkové kytičky na barevné papíry, což měly být louky. Dostali
jsme i krásný dárek, adventní svícen,
a každý z nás malou dýni, ke které byla
ozdobně přivázána básnička.
Děti pro nás připravily i pohoštění, jednohubky, vykrajované formičkami prasátek a hvězdiček.
Při soutěžích se senioři vždy slovně žer-

tovně pošťuchují, je u nich pěkná a veselá zábava.
Další návštěva se uskutečnila 12. prosince. To už přijely děti i z vyšších tříd.
Nádherně zazpívaly spirituály a společně
se seniory koledy. Přivezly vánoční cukroví, které doma vlastnoručně upekly.
Senioři od nich dostali vánoční přáníčka
a ozdobná zapichovátka do květináčů.
Kdo se ze seniorů zúčastnil, byl nadšen.
Po odjezdu dětí se vyskytly i dvě seniorky, které se nezúčastnily a chtěly zkazit
nádherný pocit z návštěvy těm, kteří se
zúčastnili. Nespravedlivě a ošklivě se
vyjadřovaly vůči dětem, a my jsme jen
žasli, kde se v nich ta zloba a nenávist
bere, když obě dvě netrpí finanční nouzí
a mají takový měsíční příjem, který má
v DPS málokdo. Píši o tom upřímně
a nechci nic zatajovat. Byla bych moc
ráda, kdyby to přílepské děti a paní učitelky od dalších návštěv neodradilo. Já
i ostatní seniorky, které se návštěv účastní, se na jejich návštěvy vždy moc těšíme.
Pečovatelka v DPS, pí. Štěpánka Pencová
už o této události informovala pracovníky Městského úřadu, a já doufám, že se
už nikdy nic takového nestane.
Růžena Matasová, seniorka
Domu s pečovatelskou službou

Okr. org. svazu postižených civilizačními chorobami Praha-západ
pořádá ve dnech od 29.7.-3.8.2012 zájezd

do termálních lázní Podhájská na Slovensku

Cena: 4990 Kč zahrnuje ubytování v tříhvězdičkovém hotelu Iveta s polopenzí,
dopravu na Slovensko a zpět. Další podrobnosti u paní Pařízkové na tel. č. 731 217 507,
přihlášky tamtéž do 20.2.2012, záloha 1000 Kč do 8.3.2012.
Zájemci nemusí být členy SPCCH!!!
Pařízková Jaroslava

Premiéra se blíží!
Roztocký divadelní soubor Studio mladých uvede ve světové premiéře novou
hru „Co věděla Klára Kovalová /a musela zemřít!/“. Příběh je to milý, vtipný,
napínavý (protože detektivní), s mnoha
překvapeními a také nástrahami na diváka. Už teď vám můžeme prozradit, že
vrahem je Alois Řezníček. Ovšem pozor,
může to být úplně jinak! O tom, jak se

bude celý příběh odvíjet, bude totiž přímo během představení rozhodovat ctěné obecenstvo. A je z čeho vybírat. Dle
autorů má scénář víc než tisíc pět set
stran a jsou to přesně jedno sto devadesát dvě cesty, kudy se dá přijít do finále!
Takže v tom chudák Řezníček nakonec
vůbec lítat nemusí. Pojďte na procházku
zločinem spolu s námi; nakoukněte pod

pokličku „galerce“ i do kuchyně neohroženým strážcům zákona.
V restauraci Na Růžku v Žalově 25.
února (následně pak 10. března) od
19.30 hod.
Za Studio mladých srdečně zve
Tomáš Zámečník
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Masopust v Roztokách a Úněticích 2012
Masopustní veselí letos propukne v pátek 17. 2. a v sobotu 18. 2. V Roztokách
je Masopust jubilejní patnáctý.

Pomoc s přípravou Masopustu

Dobrovolníci
Masopust by nebyl bez desítek dobrovolníků, kteří se podílejí na jeho přípravě, viz jejich následující výčet:
• koordinátor dobrovolníků: pokud
chcete pomoci a nevíte jak, obraťte se na
Hanku Křístkovou, tel.: 777 964 795
• řidiči pro převoz věcí během průvodu,
Ondřej Marek, tel.: 777 793 737
• pekaři a pekařky na pečení masopustních dobrot v určené dny ve vybraných
domácnostech,
Dita Votavová, tel.: 775 889 940
• šičky ruční i strojové,
Jitka Tichá, tel.: 775 889 941
• půjčování, úklid masek a kostýmů,
Martina Macurová, tel.: 603 946 501
• prodejci dobrot,
Dita Votavová, tel.: 775 889 940.

Finanční a materiální podpora

Pokud nemáte moc času, ale přesto byste rádi něčím přispěli, můžete
nám pomoci finančním darem na č. ú.
166738355/0600 nebo materiálem na
výrobu masek (látky, stará prostěradla,
karimatky, gafa pásky, pentle, nitě, korkové špunty atd.), kontakt Jitka Tichá,
tel.: 775 889 941. Dále přijímáme dary
do tomboly. I vy se můžete zasloužit
o radost výherců! Koordinátorkou je
Štěpánka Matějková, tel.: 775 889 942.

Dobrovolníci umělci

• SEM Sem kapela uvítá bubeníky do
průvodu, kontakt
Dita Votavová, tel.: 775 889 940
• hledáme vlajkonoše, tanečníky, herce
do průvodu, kontakt
Jitka Tichá tel.: 775 889 941

Půjčování a vracení masek

Pokud nemáte čas a chuť si ušít masku,
nabízíme vám i letos možnost si ji u nás
vypůjčit v těchto termínech:
čtvrtek 16. února 17–20 hodin v ateliéru
Roztoč, budova školní jídelny
pátek 17. února 14–16 hodin v ateliéru
Roztoč, budova školní jídelny
sobota 18. února 11–12.30 hod. šatna,
budova školní jídelny
Vrátit masky můžete v sobotu 18. února bezprostředně po skončení průvodu
v Úněticích ve Špejchaře
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neděle 19. února 14–15.30 hod. ateliér
Roztoč, budova školní jídelny.
Adresa ateliéru: Roztoč, budova školní
jídelny - Školní nám. 470, koordinátorka
Martina Macurová, tel: 603 946 501.

Program Masopustu
Pátek 17. 2. 2012

Starosta města Roztoky Jan Jakob
zve na masopustní vepřové hody

Dovolte, abych vás srdečně pozval na
masopustní vepřové hody, které se uskuteční 17. února 2012 od 14 do 18 hodin
na Tyršově náměstí. Před postní dobou
a hlavně den před roztockým masopustem se budeme moci posilnit tradičními
zabijačkovými specialitami – jitrnice, jelítka, tlačenky, zabijačková polévka, ovar
či vinná klobása. Točit se bude únětické
pivo. Na pravou zabijačkovou atmosféru
nás naladí styloví harmonikáři. Těším se
na milé setkání.

Od 16.00 hod. obchůzka po Roztokách
v části „Na Vrškách“.
Sobota 18. 2. 2012
Roztoky, Školní náměstí
Od 13.00 hod. Slavnostní křest Únětického masopustního speciálu – 11° černá.
Kmotrou pivečka bude emeritní královna Masopustu. Dále rej maškar, žongléři
Mix Trix, kapela Bakchus, Sem-Sem Kapela, divadlo Kvelb, KUFR, tanec Královen, jitrnice, kobližky, koláče, mandle,
čajovna.
14.00 hod. Fanfáry, volba a korunovace
Královny Masopustu, předání masopustního Práva a defilé masek.
14.30 hod. Odchod průvodu směrem
ulice Jana Palacha, Haškova, Obránců
míru, Masarykova, Tyršovo nám., Legií,
Třešňovka, Holý Vrch, Únětice. Na cestu
hraje Sem-Sem Kapela, Bakchus, divadlo Kvelb, překvapení a zastavení cestou.
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Holý Vrch
Okolo 16.30 hod. setkání průvodů, kolové tance, poprava Klibny, cesta do Únětic
Únětice
Únětický pivovar
14.00 hod. polévka, guláš, pivo a hudba
Kravín
17.30 hod. příchod průvodu, zabijačka
18.30 hod. hraje Sedm zbytečných
21.30 hod. hraje Trombenic
Únětická sokolovna
masopustní tancovačka
20.00 hod. Jelení loje – okouzlující ženské pěvecké tělísko s doprovodem
21.30 hod. D’Ukes – the finest ukulele
band in the UK
00.30 hod. Tančírna Ondry Kobzy

Ples zahájí masopustní celebrita, předtančí soubor Hřebénka, volenka a bohatá tombola. Vstup ve společenském
dolnopovltavském kroji. Vstupné do Sokolovny a Kravína 150 Kč.

Jak vyrazit na masopustní tancovačku?

Kdo chce zachovat náležité masopustní
dekorum, nechť se dostaví na večerní zábavu v dolnopovltavském kroji. Kroj se
skládá u dívek a dam z halenky, sukně
a trojcípého šátku s motivy rozkvetlých
máků. Pánové mladí i starší ať si obléknou košili s vestičkou a vázanky s motivem makovice. Letos bude možnost zakoupit dolnopovltavské sukně a kalhoty
jako další součást kroje. Loni se prodá-

valy šátky a vázanky. Naše skvělé masopustní švadlenky vám rády ušijí pravé
dolnopovltavské oblečky. Cena jednoho
kusu (kalhot či sukně) je 500 Kč, objednávky mailem roztoc@roztoc.cz nebo
telefonu 775 889 941.
Příprava Masopustu je krásným, ale časově náročným zážitkem pro všechny.
Určitě ale stojí za to. Mnohokrát děkujeme všem dobrovolníků a sponzorům.
Pořadateli Masopustu jsou sdružení
Roztoč a Kravín Únětice ve spolupráci se
Spolkem pro obnovu únětické kultury.
Akci podpořily město Roztoky, MŠMT.
Podpory si velmi vážíme.

Kulturní kalendárium
- Únor
KULTURNÍ KALENDÁRIUM
–ÚNOR
Čt 27.10.29.2. 2012
Čt 16.2.
Pá+So 17.18.2.
Pá 17.2.
So 18.2.
Ne 19.2.
Pá 24.2.
So 25.2.
Pá 2.3.
So 3.3.
Ne 4.3.
So 10.3.
Ne 18.3.
So 24.3.

První dámy… osud?... poslání?...úděl? Životy v paprscích slávy –
v šeru neviditelnosti. St - ne 10.00 – 18.00 hod.
ROSA – koncert u příležitosti výstavy Antonín Dvořák
Od 19:00 hod.
Masopust – od 11.00 hod půjčování masek, Obchůzka po
Roztokách od 16.00 hod www.roztoc.cz
Masopustní vepřové hody – zabijačkové speciality – jitrnice, jelítka,
tlačenky, zabijačková polévka, ovar, vinná klobása. Točit se bude
únětické pivo. Od 14.00 – 18.00 hod.
VOKO – cyklistický závod horských kol, místo startu Náměstí
v Roztokách. Start: 15:00 hod, více www.vokolo.tk
Děti moře – představení pro děti, hraje DiwaDílo
Od 15.00 hod.
Psychedelic underground – koncert Jay, Peace Frog,
Schrődingerova kočka. Od 20.00 hod.
Co věděla Klára Kovalová (a musela zemřít) - divadelní soubor
Studio mladých, představení bude také 10.3. Od 19.30 hod.
Školní ples – zveme Vás na školní ples v tělocvičně žalovské ZŠ
Vstupné 299,- Kč. Od 19.30 – 02.00 hod.
6. libčický masopust Kloboukový
Začátek od 10.00 hod.
Bramborová pohádka – představení pro děti, hraje Loutky bez
hranic + dílnička Od 15.00 hod.
Mozaikování v Roztoči, více na www.roztoc.cz
Káče – představení pro děti, hraje Spolek loutkařů Kvítko + dílnička
Od 15.00 hod.
Městský maškarní ples – předtančení, hudební doprovodný
program, tombola. Hraje Party Hit Mix a hosté. Masky nejsou
podmínkou. Od 19.00 hod.
PO DOBU REKONSTRUKCE JE OBJEKT ZÁMKU PRO
VEŘEJNOST UZAVŘEN. Pro návštěvníky zůstanou nadále
přístupné výstavní síně v hospodářských budovách – velká
výstavní síň, galerie, kabinet, návštěvnické centrum. O změnách
provozu Vás budeme informovat. www.muzeum-roztoky.cz

Středočeské muzeum,
Roztoky
České muzeum hudby,
Karmelitská 2,Praha 1
Roztoky, Školní náměstí,
Holý Vrch, Únětice
Tyršovo náměstí, Roztoky
Tyršovo náměstí, Roztoky
Divadélko Kvítko, Roztoky
Hostinec Na Růžku, Žalov
Restaurace Na Růžku, Žalov
Tělocvična ZŠ, Žalov
Začátek Na Sahaře,
Libčice n. Vltavou
Divadélko Kvítko, Roztoky
Ateliér Roztoč,
Havlíčkova 713
Divadélko Kvítko, Roztoky
Kongresový sál hotelu
Academic, Roztoky
Středočeské muzeum,
Roztoky
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Cestování s jazyky z Lexiku
V lednu, jak jsme již informovali v posledním čísle Odrazu, zahájilo naše
vzdělávací centrum novou koncepci
s důrazem na jazykové kurzy a doučování dětí. Věnujeme se nápravě specifických poruch učení – jak dětí roztockých,
tak mimoregionálních.
Projekty na Karlovarsku i Plzeňsku
úspěšně vstupují do další fáze - po
diagnostice a vybrání dětí z mateřských škol k samotné práci s dětmi ve
speciálních reedukačních kroužcích.
K inovátorským kroužkům, diagnostice
i teoretické průpravě vytváříme s našimi
odborníky metodiku a DVD pro pedagogy i rodiče.
V jazykové části Lexiku v Roztokách
chystáme novinku pro dospělé Angličtinu na cesty - intenzivní kurz pro mírně pokročilé, jakousi „nalejvárnu“ na
cestování. Začátek od 5. března do 30.
května, dvakrát týdně pondělí a středa

17.30 až 18.30 hod. Španělština na cesty ve čtvrtek od 18.05 do 19.05 hod. také
od 5. 3., stejná úroveň i tematika jako
cestovatelská angličtina. Nově nabízíme
i španělštinu pro děti 3. až 5. třídy.
Další novinkou je nabídka Tři kamarádi. Co to znamená? Jde o možnost vytvoření jazykového i doučovacího kurzu
na míru. Přihlaste se společně nejméně
tři osoby na stejný kurz (rodiče svoje
potomky) a my vám připravíme kurz na
míru podle vašich představ za skupinovou cenu. Samozřejmě můžete kdykoli
během pololetí využít individuální výuku a výuku ve dvojici.
Nové kroužky pro předškoláky se
úspěšně zaplňují, a tak jsme na Malého
objevitele vypsali další termín na každé
úterý od 14.25 hod. Jedná se o zábavně-vzdělávací kroužek. Malý objevitel běží
také v pátek před Tvořivou angličtinkou od 9.30 hodin, páteční blok je určen

pro mladší děti, již od 3 let. Další z kurzů
pro děti Pohádková angličtina, původně od šesti let, je nyní nově i pro starší předškoláky v pondělí od 16.00 hod.
a začíná 20. února.
V naší hostující hudební školičce
YAMAHA máme novou odbornici, která rozšiřuje možnost hudební výchovy
i pro školkové děti - odpoledne ve čtvrtek lze tak přidat kurz Krůčky k hudbě
pro děti 4-6 let.
Promeškali jste zápis do jazykových kurzů? Nevadí, stále je možnost se rychle
rozhodnout a do již otevřených kurzů
přistoupit. Rozřazovací test vám usnadní rozhodování, do jakého kurzu se připojit. Podrobný přehled rozvrhu jazykových kurzů najdete na www.lexik.cz.
Těšíme se na vás i vaše děti.
Za kolektiv Lexiku Lenka Červenková,
ředitelka

Keramická dílna v Rožálku
Úterní odpoledne v Rožálku jsou vyhrazena programu HRANÍ VŠEMI
SMYSLY. Každé první a třetí úterý mají
malí návštěvníci možnost seznámit se a
pracovat s pomůckami Montessori pedagogiky.
Druhé a čtvrté úterý je pak „zasvěceno“
hlíně a glazurám - keramice.
Na letošní první keramickou dílničku

jsme pro děti připravili malování na
ručně točené keramické hrnečky. Děti
měly k dispozici barevné glazury a práci s nimi za občasné pomoci maminek
zvládli i ti nejmenší. Po vypálení v peci
si děti z Rožálku odnesou opravdu originální výtvor na památku či jako dárek.
Na příští keramické dílničky chystáme i
modelování z hrnčířské hlíny.

Více informací hledejte na našich webových stránkách.
Lednovou novinkou v Rožálku je kurz
NĚMČINY pro dospělé s rodilým
mluvčím. Probíhá každou středu dopoledne od 9 do 10 hodin a stejně jako
u páteční ANGLIČTINY pro dospělé
s rodilým mluvčím je možné využít během výuky program pro děti.
Středeční večery jsou vyhrazeny ITALŠTINĚ s rodilou mluvčí, v 19.30 hod.
se scházejí pokročilí a od 18.30 hod.
bychom rádi otevřeli nový kurz pro začátečníky. V případě zájmu či pro bližší
informace si pište na
centrumrozalek@seznam.cz
nebo volejte na 773 245 147.
Na měsíce únor a březen chystáme dětský karneval, pro maminky večerní
přednášky, bazárek a tvořivé dílny.
Na setkávání s vámi v herničce MC Rožálek i mimo ni se těší Vendula Bromovská, Simona Mádlová a Eva Tluková za
celý tým MC Rožálek .

Mateřské centrum ROŽÁLEK
Roztoky u Prahy
mobil: 773 245 147
www.rozalek.cz

26

ŠKOLY A ŠKOLKY

Školní okénko
Milí rodiče,
pololetí je za námi, co se nestihlo na
známkách doladit, se už nestihne, ale
může se začít nanovo a tak, aby byl výsledek takový, jak si ho v budoucnu děti
i my rodiče představujeme. Tak nezapomeňme ty své děti chválit a povzbuzovat, aby poznaly, že nám na jejich vzdělání záleží a že je máme rádi.
V dnešním úvodu bych vás ale hlavně
chtěla informovat o změnách, které od
ledna 2012 nastaly v základním školství
a týkají se devátých tříd (popř. pátých)
a přihlášek na střední školy. Dnem
1. ledna 2012 totiž nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění
školský zákon. A čeho se to hlavně
týká? Již letos si nemohou dát uchazeči
o střední školy 3, ale jen 2 přihlášky (do
15. 3. na SŠ). Přijímací řízení začínají
v týdnu od 22. dubna a pro první kolo
budou stanovené dva termíny (pro druhé kolo jen jeden). Vyrozumění o přijetí
už nemusí střední škola zasílat písemně,
ale stačí informovat elektronicky (web
SŠ) nebo vyvěsit seznamy v SŠ. Je potřeba si to pohlídat, protože škola zasílá
nově písemné vyrozumění jen nepřijatým uchazečům. Zápisový lístek (dostanete na ZŠ) se odevzdá střední škole,
pro kterou se uchazeč rozhodl a byl sem
přijat, do 10 pracovních dnů (dříve do
5 dnů) po zveřejnění výsledků přijímacího řízení. Odevzdáním zápisového lístku potvrzuje uchazeč úmysl nastoupit
na tuto SŠ. Ruší se možnost vzít zápisový
lístek zpět s výjimkou, pokud o něj není
žádáno na základě rozhodnutí o přijetí v odvolacím řízení. ZŠ také již nemá
povinnost vydávat pro SŠ tzv. výstupní
hodnocení. Tak pevné nervy nám všem!
Na čtenou příště se těší
Věra Zelenková

TESTOVÁNÍ 9. TŘÍD
Listopad 2011
Český jazyk
Matematika
Anglický jazyk
Obecné studijní
předpoklady

Preventivní program Městské policie
hl. města Prahy

Od 9. ledna do 27. ledna navštěvovala
naši školu preventivní skupina Městské policie hlavního města Prahy, která
ve všech třídách představila jednotlivé přednáškové cykly. Petr sám doma
- sám doma, sám na ulici, jak telefonovat, když jsem sám doma, jak jednat
při setkání s cizími lidmi, jak se chovat,
když jsem svědkem trestného činu - je
přednáškový cyklus pro žáky prvních a
druhých tříd. Bezpečné chování – žáci
jsou seznamováni se zásadami bezpečného chování doma, ve výtahu, s cizím
člověkem za dveřmi, při cestě do školy a
ze školy, při kontaktu s cizími osobami
apod. - je program pro žáky 3. až 5. tříd.
Bezpečné chování v elektronickém světě - tak se nazývá přednáška připravená
pro žáky 6. až 8. ročníků, její úlohou je
seznámit studenty se základními úskalími elektronické komunikace, antivirovou problematikou, kyberšikanou, chatováním, porušováním autorských práv
apod. Pro žáky deváté třídy byl program
rozdělen: pro děvčata - Jak se nestát
obětí znásilnění a pro chlapce - Jak se
nestát pachatelem trestného činu.
M. Černá

Olympiáda v českém jazyce

Školní kola jazykových olympiád již proběhla – v prosinci z češtiny a koncem
ledna z angličtiny. Své znalosti z českého jazyka si přišlo 15. prosince ověřit 15
nejlepších „češtinářů“ ze dvou osmých
a jedné deváté třídy. Nejlépe si s jazykovými úkoly a slohovou prací poradila
Barbora Šteklová, která získala plný počet bodů, a tím i 1. místo, druhou příčku
obsadil se ztrátou 5 bodů Michal Šťastný
a třetí skončila (za Michalem jen o jeden

Celorepublikový
průměr – čistá
úspěšnost
31,8
34,7
32,3
39,7

ZŠ Roztoky – čistá
úspěšnost
40
35
42
45

bod) Kristýna Romová, všichni tři z 9. A.
První dva postupují do okresního kola,
jež se uskuteční v březnu 2012 v Dolních
Břežanech. Všem odvážným, kteří se
nebáli si zasoutěžit, děkujeme a vítězům
blahopřejeme.
V. Zelenková

Přijelo k nám loutkové divadlo

Dne 10. 1. 2012 přijel do naší školy její
bývalý žák, nyní absolvent DAMU, loutkoherec Jan Hrubec. Předvedl nám dramatizaci pohádky Aladinova kouzelná
lampa a také nám ukázal, jak se hraje
divadlo. Vypravili jsme se s Aladinem
pro kouzelnou lampu do tajemné hory
Káf, a protože v pohádce nemá hrdina
nikdy na růžích ustláno, musel Aladin
několikrát vyzkoušet svoji vytrvalost a
statečnost. Představení nás vtáhlo do atmosféry dávného Orientu za doprovodu
stylové arabské hudby. Představení bylo
připraveno pro žáky 1. a 2. tříd a všem se
nám moc líbilo. Již nyní se opět těšíme
na jeho další návštěvu.
2.C, 2.D, 1. C, 1. D

Prvňáčci a Pinocchio

V pátek 20. ledna naše třída 1.B navštívila představení Pinocchio v divadle Gong
v Praze–Vysočanech. Námět pohádky
pochází ze stejnojmenné knihy, kterou
napsal Carlo Collodi. Pinocchio je krásná pohádka, ve které se sny mohou stát
skutečností, pokud si to opravdu přejeme. Hlavním hrdinou je malá dřevěná loutka, která si ze srdce přeje stát se
opravdovým chlapcem. Příběh se dětem
velmi líbil a uvědomily si, jak dobré je
mluvit pravdu, být statečný a odvážný.
Ve škole jsme se k obsahu pohádky ještě
vrátili a děti sdělovaly, co vše se jim na
pohádce líbilo.
J. Šulcová

ZŠ Roztoky –percentil
/určuje % škol, které
se umístily za naší ZŠ
60
51
61
58
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MATEŘSKÁ ŠKOLA,
Spěšného 288, 252 63 Roztoky

vyhlašuje zápis pro školní rok 2012/2013
ZÁPIS DO MŠ proběhne dne 2.4.2012
v čase od 13.00 hod – 17.00 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
A VÝDEJ PŘIHLÁŠEK

proběhne 26.3. 2012 od 9-11.00 hod. a od 14.30-16.30 hod.
v obou budovách MŠ
(Spěšného 288, Palackého 336)
Výdej přihlášek / dokument ke stažení: www.msroztoky.cz
Rozhodnutí o přijetí (o nepřijetí s možností se odvolat)
obdrží žadatelé do 30 dnů ode dne odevzdání žádosti.
Veškeré další informace týkající se zápisu do MŠ
Vám rádi zodpovíme
na telefonim čísle: 731 525 100, 734 336 882.
Jana Smržová
Ředitelka MŠ

naše školka
Přemyslovská 1193, 252 63 Roztoky

MŠ Přemyslovská
vás zve na „Dny otevřených dveří“, které se konají ve dnech
13. a 14. 3. 2012 od 15.00 do 16.30 hodin v budově školy.
Přijímací řízení proběhne ve dnech 27. a 29. 3. 2012 vždy
od 10.00 do 15.00 hodin.
Hana Novotná, ředitelka MŠ

Poděkování
Jménem základní organizace Svazu postižených civilizačními chorobami děkuji pracovnicím sociálního oddělení
správního odboru MÚ Miroslavě Kalinové a Mileně Schulzové za pomoc
při vyřizování dávek pro zdravotně postižené v souvislosti se změnami provedenými MPSV, platnými od 1. 1. 1012,
a za informační službu v sociální oblasti,
kterou občanům poskytují.
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Dále děkuji panu řediteli Základní
umělecké školy Bohumíru Šléglovi,
který nám již několik let umožňuje provozovat v průběhu školního roku speciální cvičení pro kardiaky.

hou usnadnit a zpříjemnit život v našem
městě zdravotně postiženým a starším
občanům, a za přednostní vstupenky na
vystoupení, která tato organizace pořádá
v hotelu Academic.

Dík patří také paní Vladimíře Drdové
z občanského sdružení Roztoky-město
pro život za spolupráci při prosazování
novinek a změn ve věcech, které mo-

Marie Nadrchalová
předsedkyně ZO SPCCH
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Akrobatický rock-and-roll v Roztokách
Rádi bychom oslovili zájemce o sport,
který v Roztokách trénujeme již třetím
rokem. Během těchto tří let jsme vytvořili příjemný kolektiv, se kterým jsme
dosáhli minulý rok prvních úspěchů. Letošní sezona se stala první závodní sezonou pro náš dětský pár, který absolvoval
své první závody a několik vystoupení.
Vstup do roku 2012 bude závodní i pro
další páry, které se vypracovaly pod naším vedením na závodní úroveň.
Máme jak začínající páry, tak děvčata
do dívčích formací a od února otevíráme přípravku pro děti ve věku od 7 do
10 let, které by rády tancovaly a chtěly
v budoucnu něco dokázat a hlavně něco
umět.
V ČR není akrobatický rock-and-roll
novým sportem, ale média mu bohužel
nevěnují dostatečnou pozornost, i když
patří mezi divácky velmi atraktivní sporty. Česká republika sbírá na tomto poli
velké úspěchy. Máme mnoho mistrů
světa i Evropy v různých kategoriích, ale
bohužel bez účasti médií, a tudíž tyto informace a ani sport jako takový nemají
šanci proniknout blíže k lidem. Důkazem
toho je fakt, že v minulém roce repre-

zentovalo Českou republiku na
Mistrovství světa ve Vídni pět
formací, včetně
naší seniorské
dívčí
formace
„Shadows“, která
obsadila krásné
19. místo z 36
formací. Tento
úspěch může být
velkou motivací
pro děti, které u
nás s rock-and
-rollem začínají.
K vám, resp. k
vašim
dětem,
bychom tento
sportovní tanec chtěli dostat právě tím,
že jsme začali trénovat tady v Roztokách.
Rádi vaše děti naučíme nové věci, rozvineme v nich taneční schopnosti, o kterých třeba zatím ani nevědí.
Přijďte se přesvědčit, že zrovna tenhle sport je to pravé pro vaše dítě. Přípravné kurzy probíhají každé pondělí od 16.30 do 17.30 v prostorách

fitness centra Via Vestra (V Úvoze
1730, Roztoky). Více informací naleznete také na našich webových stránkách
www.rnr.sokol-jinonice.org nebo na tel.
číslech 777 179 954 a 776 710 190.

Richard Burgr

Hory s tenisovou školou
Tenisová škola Václavek&Vopravil, která působí i v Roztokách a okolí, nabízí
kromě klasických tenisových tréninků
pro děti i dospělé nejrůznější nadstavbové akce, se kterými máme více než
desetiletou zkušenost.
Naposledy jsme 20. - 22. ledna vyrazili
na víkendovou lyžovačku do příjemné
vísky Poniklá v Podkrkonoší. Dvacet

tři dětí ve věku od 4 do 11 let a několik rodičů si užilo lyžování ve Ski areálu
Homole i krásné ubytování v penzionu
Krakonošovo zátiší, kde se o nás výborně postarali a děti si vyzkoušely i večerní
relax v sauně a spoustu dalších her. Pod
vedením čtyř zkušených instruktorů
jsme pilovali lyžařské dovednosti a před
sobotní večeří nechyběla ani pravá sně-

hová bitva a další zimní radovánky. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, a těšíme se i na vás i příště.
Letos pro vás máme připraveno i mnoho
dalších akcí. O nich i o možnostech trénování se více dozvíte na
www.tenis-skola.cz.
Za tenisovou školu
přeje úspěšný rok 2012 Jan Šrámek.

Vánoční tenisový turnaj
Dne 18. 12. 2011 se konal již 4. vánoční
tenisový turnaj roztockého LTC ve čtyřhře. V příjemném prostředí žalovské tenisové haly bylo možno vidět napínavé
zápasy 8 deblových párů.
Vánoční pohár překvapivě vybojoval
pár L.Valda, J. Slanec ml., když ve finále
porazil favorizovaný pár M. Pastyřík a
M. Kopecký. Bronzové medaile získala
dvojice M. Uvarov a K. Janda.
Celý turnaj byl zakončen příjemným posezením všech členů LTC v klubovně žalovské haly s příslibem pokračování této
pěkné sportovní akce.
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TJ Sokol Roztoky – projekt přístavby a rekonstrukce
sokolovny na Tyršově náměstí
TJ Sokol Roztoky podala prostřednictvím města Roztoky žádost o dotaci Letiště Praha na rekonstrukci, tj. položení
zámkové dlažby přístupového chodníku a
k zadním vchodům do sokolovny. Bohužel
neúspěšně.
Vracím se k „malé zmínce“ z jednání
ZM (Odraz č. 1/2012)– Město projevilo
vůli finančně podpořit projekt TJ Sokol
Roztoky na přístavbu a rekonstrukci
sokolovny na Tyršově náměstí, a to ve
výši 5 % celkových nákladů akce. Pro

nás je to projekt velkého významu,
který představuje nejméně půl roku přípravných prací. Proto se domnívám, že
by čtenáři Odrazu měli být podrobněji
seznámeni s tímto záměrem.
Jde zejména o přístavbu a rekonstrukci nevyhovujícího sociálního zázemí
(z roku 1965) v budově sokolovny - WC,
šatny, sprchy včetně bezbariérového přístupu.
Město Roztoky má dnes 7,5 tisíce oby-

vatel a dále se rozrůstá s novou bytovou
zástavbou. V blízké budoucnosti bude
mít přes 10 tisíc obyvatel a s tím souvisí
i rozšiřování služeb pro veřejnost. Rekonstrukce sociálního zařízení včetně
šaten a bezbariérový přístup do budovy
sokolovny vyřeší letitý problém s již nevyhovujícím sociálním zázemím. Sokolovna je kromě oddílů TJ využívána i ZŠ
Roztoky, která nemá vlastní tělocvičnu.
Mimo sportovní účely je budova využívána při kulturních akcích i jako volební
místnost městem Roztoky.
V nové vstupní části sokolovny je vstup
navržen jako šikmý příchod – rampa bez
jednotlivých schodů. V této nové části
je situována malá recepce. Podstatná je
vlastní rekonstrukce sociálního zařízení
pro cvičence a možnosti využívat sociální zařízení i pro společenské akce, aniž
by se vstupovalo do prostoru šaten. Projekt řeší vybudování samostatného sociálního zařízení pro ženy a muže včetně
šaten a nově se vytváří soc. zařízení pro
tělesně handicapované. Projekt dále řeší
kompletní renovaci zdravotní instalace,
novou kanalizační přípojku a elektrické
rozvody. Přístavek je navržen jako přízemní, krytý rovnou střechou se živičným povrchem.
Po rekonstrukci tak bude mít sokolovna
odpovídající sociální zázemí, bezbariérový přístup i WC pro invalidní občany,
takže umožní sportovat tělesně postiženým zájemcům. Usnadní přístup starším

občanům na kulturní akce či k volbám.
Umožní kvalitnější podmínky pro sportování i žákům ZŠ Roztoky.
S přípravou návrhu na rekonstrukci
včetně potřebné dokumentace ke stavebnímu řízení a sestavení rozpočtu nám
bezplatně pomohli „příznivci sportu
v našem městě“. Rozpočtované náklady
jsou ve výši cca 1,5 mil. Kč. Jsme rádi,
že jsou dosud mezi námi lidé, kteří umějí podat pomocnou ruku, ještě jednou
mnohokrát děkujeme!
Částka je trochu vyšší, než jsme předpokládali, a několikráte převýšila naše
finanční možnosti.
Požádali jsme o dotaci ze dvou dotačních titulů Středočeského kraje – Fondu
sportu, volného času a primární prevence a Programu rozvoje venkova SZIF
(Státního zemědělského intervenčního
fondu) – Občanské vybavení a služby.
U obou dotačních titulů je podmínka finanční spoluúčasti – 10 % Středočeský
kraj a 5 % u SZIF. Proto jsme se obrátili
na město Roztoky, aby s námi uzavřelo
Smlouvu o partnerství a podpořilo tento
projekt. Doufáme, že v některém z dotačních titulů uspějeme!
Věříme v dobrou věc, kterou neděláme
jen pro sebe, ale hlavně pro naše občany.
Sportu zdar!

Zimní soustředění orientačních běžců
Tradiční lednové běžkové soustředění
orientačních běžců oddílu OK Roztoky proběhlo o víkendu 6.–8. ledna. Zúčastnila se ho dvacítka dětí, 4
dospělí a několik dorostenců. Bydleli
jsme v penzionu Hábovka, který jsme
měli celý pro sebe. Počasí nám přálo.
I sněhu bylo dost. Na programu byl sobotní výlet na polskou stranu Jizerek, na
Orle, kde jsme si pochutnali na místních
specialitách (nalešniky s jagodami, grzané piwo, racuchy, bigoš a kdo ví co ještě).
V neděli nebylo tolik času, a tak jsme vyrazili jen na místní biatlonový stadion,
kde jsme pilovali lyžařskou techniku a
kde jsme si zazávodili při orientačním
biatlonu. Domů se jsme se vrátili unavení a spokojení v neděli navečer.
František Pašek
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Čilý senior z Roztok, čerstvě v penzi, poseká Vaši zahradu,
vypleje, pohrabe listí, v zimě výpomoc s úklidem sněhu, práce
s řetězovou pilou.
V případě zájmu volejte či pište sms: 739 414 049.
Hledám brigádu v okolí Roztok v odpoledních hodinách, student, 20 let. V případě zájmu volejte na tel.: 739 305 263.
Hledám dlouhodobý pronájem bytu v Roztokách pro své rodiče, aktivní šedesátníky. Velikost bytu ideálně 2+1, s maximální
výší nájmu 7000 Kč měsíčně bez energií. Prosím, volejte na
tel.: 775 959 356.
Individuální výuka angličtiny a francouzštiny.
Tel.: 608 633 319.
Koupím dětskou postýlku, rozměry 140x70cm,
tel.: 737 477 737.
Prodám černé společenské boty s uzavřenou špičkou s černými kamínky (použity 2x na ples). Velikost 36-37, podpatek
6 cm. Původní cena 999 Kč, nyní 300 Kč. Tel.: 736 749 067.
Prodám dámské in-line brusle, značky K2 Alexis-W kategorie
fitness, vel. 39, kolečka 80 mm, barva bílá v kombinaci s fialovou. Nové, jednou použité. PC 5790 Kč , nyní 3500 Kč.
Tel.: 732 976 676.
Prodám dámské paleto z nutrie, vel. 46 (L), málo nošené, cena
5000 Kč. Tel.: 732 200 485.
Prodám dětskou bukovou postýlku/kolébku Scarlett (rozměr
matrace 90x40 cm), používanou cca 6 měsíců, za 800 Kč (matrace v ceně). Těhotenský pás do auta BeSafe Belt Pregnant za
500 Kč. Červenou zimní kombinézu velikost 74/80 (nošenou
2 měsíce v kočárku) za 150 Kč. Tel.: 608 224 177.
Prodám ideální polovinu domu 4+1 větších rozměrů s garáží
a pozemkem v Roztokách-Žalově na pěkném a klidném místě. Telefon: 603 705 944.
Prodám jídelní židličku Chicco Polly po jednom dítěti ve velmi dobrém stavu za 800 Kč vč. dopravy po Roztokách a blízkém okolí. Velmi stabilní a flexibilní: lze nastavovat polohu
opěrky zad, opěrky rukou i nohou, lze sundat jídelní stoleček,
nastavit výšku stoličky, lze ji složit. Praktické z hlediska udržování: snímatelný tác na stolku ke snadnému umytí, snímatelná
část pro nejmenší děti i pro větší děti. Povrch se lehce čistí a
je z odolného materiálu. Kontakt: katkadivis77@gmail.com.
Prodám moderně zařízený byt 1+kk 32 m2, balkon 4,8 m2,
sklep 4,8 m2 v Roztokách-Solníky, ulice Felklova. Cena
1 690 000 Kč. Tel.: 724 340 670.
Prodám: nosítko na miminko Baby Bjorn - téměř nepoužité
za 1500 Kč, monitor dechu Jablotron BM-02 ještě 2 roky v záruce za 1500 Kč. Tel.: 731 848 014.
Prodám nový tmavě zelený kletr Husky 80 litrů za 1000 Kč,
novou černou tašku na notebook za 200 Kč, 2 nové matrace,
tvrdší pružinové vel. 90x200 cm cena 900 Kč/ks.
Tel.: 608 633 319.
Prodám slunný byt 2+1 v Roztokách po rekonstrukci v OV
o celkové obytné ploše 57,5 m2 plus sklep 7,8 m2. Prosím
realitní kanceláře nevolat! Tel.: 731 848 014.
Prodám skleněné terárium o rozměrech 60x30x35 cm. Ote-

vírá se pomocí předních posuvných dvířek a ve stropě je zabudovaná větrací mřížka. Cena 500 Kč. V případě zájmu volejte:
736 534 851.
Prodám srovnávačku MS 250 včetně příslušenství. Výška
810 mm, šířka 410 mm, délka 920 mm, maximální šířka obrobku 250 mm, hmotnost 70 kg, napájení 3x380 V. Málo používaná, výborný stav. Cena 4000 Kč. Tel.: 728 897 234.
Prodám samostatně stojící rodinný dům v Roztokách v Žalově 3 (až 4) +1. Plocha pozemku cca 320 m2, obytná plocha cca
90 m2. Dům prošel celkovou rekonstrukcí, okna, elektřina, plyn,
voda, topení, zateplen 5 cm polystyrénem. Kolem celého pozemku nově udělané zídky a plot, zahrada, vlastní studna, není
kanalizace, jímka cca 12 m3. Dům je částečně podsklepen. Nutné jsou jen dílčí úpravy pozemku před barákem a z jeho jedné
strany. Cena k jednání 5,7 milionu Kč. Tel.: 604 262 704.
Prodáme starší rodinný domek v klidné lokalitě Roztoky-Žalov,
zastavěná plocha 262 m2, zahrada 396 m2. Na pozemku kůlny,
sklep, studna, žumpa. Možnost zavedení plynu. Prodej možný
květen-červen 2012. Cena 2,8 mil. Kč. Tel.: 732 658 773.
Prodáme pěkný, světlý byt 3+1 v Čapkově ulici v Roztokách o
velikosti 75 m2. K bytu náleží balkon o rozměrech 5 m2 a sklep
o rozměrech 6,5 m2. Byt je v osobním vlastnictví, nachází se
ve druhém patře dvoupodlažního domu. V bytě jsou plastová
okna, vestavěná skříň, koupelna s oknem, WC zvlášť, plynový
kotel. Pohodlné parkování před domem, pěkný výhled do zahrad, klidná ulice. K nastěhování v létě 2012. Cena: 3 350 000
korun. Kontakt: bytcapkova@gmail.com, tel.: 607 289 677.
Prodám pěkný byt 2+kk v centru Roztok s velkou terasou a
předzahrádkou v bytovém komplexu „Na Ostrohu“. Cihlová
novostavba z roku 2002, výměra bytu 55 m2, terasa s předzahrádkou 33 m2, sklep 8 m2. Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči. Parkování před domem, klidná lokalita s výbornou
dostupností k metru Dejvická (MHD i vlak). Cena k jednání:
3 490 000 Kč, volný do 2 měsíců. Tel.: 734 646 599.
Prodám pěkný, slunný byt 1+1 v os. vl. v 8. patře v centru Kralup nad Vlt.-sídliště Hůrka. K dispozici internet a kabelová televize. Celková výměra 40 m2 + lodžie 3,7 m2. 11patrový dům je
po rekonstrukci v 2011. V bytě nejsou nosné zdi, lze si upravit.
Volný ihned. Cena 1 149 000 Kč. RK nevolat.
Kontakt.: 722 077 787.
Prodám televizor OPV, uhlopříčka 68 cm a set-top-box Sencor,
vše za 500 Kč. Tel.: 737 308 826.
Prodám velice pěkný byt 3+kk, 87 m2 s velkou terasou (210 m2)
v novostavbě na Tyršově náměstí, Roztoky. K bytu náleží kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, garážové stání, sklep.
Pro více informací volejte 777 686 857.
Prodej RD 4+1 o CP 160 m2, s pěknou zahradou o velikosti
921 m2. V přízemí předsíň, chodba, koupelna, WC, obývací
pokoj, pokoj, ložnice, kuchyň. V prvním patře pokoj, koupelna
s WC a prostorná hala. Vše po celkové rekonstrukci. Vytápění
elektrické a plynové, dům částečně podsklepený. K pozemku
patří zkolaudovaná dílna o CP 66 m2, možno využít i jako garáž.
Při rychlém jednání dohoda možná. Tel.: 608 026 162.
Prodám pěkný mezonetový byt (4.,5.NP) v osobním vlastnictví
o velikosti 74 m2 v centru Roztok, vzniklý v roce 2002 nástav-
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bou na starším zděném bytovém domě. Dispozice: dolní úroveň - kuchyň, koupelna, obývací pokoj, balkon; horní úroveň
- ložnice a prostorná galerie, uživatelná např. jako pracovna.
K bytu náleží sklepní kóje v PP. Orientace V/Z s vyhlídkou většiny místností do zeleně. Vybavení: kuchyňská linka se sporákem a vestavěné skříně v podkroví. K dispozici ihned.
Tel.: 602 384 896.
Prodám rodinný dům 4+1 v Úholičkách. Plocha pozemku
651 m2 , veškeré IS. Dům je podsklepen. Cena 3,5 mil. Kč
k jednání. Tel.: 603 108 227.
Pronajmu byt 1+1 asi 50 m2 v Roztokách, 1.p rodinného domu,
samostatný vchod, nová koupelna.
Cena 6000 Kč + 3000 Kč poplatky. Tel. 603 856 855.
Pronajmu nebytový prostor 60 m2 na Tyršově náměstí.
Tel.: 608 080 869.
Pronajmeme moderní byt 2+kk (63 m2) v bytovém komplexu Na Ostrohu v Roztokach, 1. patro, s pracovnou se střešním
oknem, balkon, etážové topení. K dispozici je sklep a garážové
stání. Nájem 9500 Kč, poplatky 3000 Kč. Byt k je volný k nastěhování od 1. 4. 2012. Telefon.: 605 356 862.
Pro všechny příležitostné příznivce TENISU v Roztokách. Rád
bych dal dohromady skupinu příznivců, kteří si chtějí občasně
zahrát a nemají stálého spoluhráče. Pokud mezi takové patříte,
pište na adresu oldrichk@hotmail.cz.
Včelí med přímo od včelaře můžete koupit v Roztokách,
ul. Vidimova 607. Vhodné předem zavolat na tel.: 220 911 665,
možno i večer.
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Město roztoky pořádá

trhy
každý pátek na tyršově náměstí
od 8 do 18 hodin, od 2.3. do 23.11.2012.
Srdečně vás zve starosta Jan Jakob
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