Adventní Rybova mše v Burgundsku

měsíčník Roztok a Žalova

■ Tak jsme zvolili prezidenta... (str. 3)

■ Obsluhoval jsem libanonského prince (str. 9)
■ Stopa Jaroslava Haška v Roztokách (str. 12)
■ Drobná práce proti blbé náladě (str. 15)
■ Skautský ples v Roztokách (str. 18)
■ Adventní Rybova mše (str. 24)

2/2013

9H¼HMQ¬VE³UND

QDGRV
WDYEX
uNRO\

Pŉispėním jakékoliv Āástky se mśžete spolupodílet na jedné
z nejzásadnėjších investic, která je ku prospėchu celému mėstu.
Dostavba by mėla stát pŉibližnė 100 milionś KĀ.
Vėŉíme, že se najde mnoho z vás, kteŉí budete mít zájem pomoci
mėstu Roztoky s Ànancováním dostavby školy, která bude sloužit
ještė dlouhá léta budoucím generacím.
Na aktuální vybranou celkovou Āástku a na pŉehled dvaceti
nejštėdŉejších dárcś se mśžete podívat na webových stránkách
mėsta. Tento seznam bude zveŉejnėn také v samotné dostavbė
školy, po jejím otevŉení.
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ÚVODEM

Tak jsme zvolili prezidenta…

OBSAH:

Když jsem v minulém čísle Odrazu popisoval peripetie nad poslanci notně zfušovaným zákonem
o přímé volbě prezidenta, byli jsme v situaci, kdy
nám hrozila kolosální a celosvětová ostuda. Je jisté,
že k ní chyběl jen malinký krůček, protože nedokázat realizovat díky zbabranému zákonu prezidentské
volby je čin vyřazující Českou republiku z civilizovaného světa…
(V EU je 12 zemí, ve kterých se přímá volba koná, takže nebylo nijak
obtížné se poučit, v nejhorším případě zákon opsat…)
Naštěstí našel Ústavní soud schůdnou a právně obhajitelnou cestu
a volba prezidenta se mohla konat. (Nikoli sice ,,bez ztráty květinky“,
trochu s ,,odřenými zády“, neboť stížnost dvou kandidátů byla v podstatě
oprávněná a ÚS se jí ještě bude zabývat.) Např. zákonem požadovaných
padesát tisíc podpisů na petici k podpoře kandidátů je vzhledem k počtu obyvatel nesmyslný, ale hlavně prakticky nezkontrolovatelný…
Ač jsem byl původně vůči přímé volbě prezidenta velmi skeptický,
musím přiznat, že jsem změnil názor. Ukázalo se totiž, jak na tom
opravdu jsme. Bez všelijak nepřesných nebo lehce ,,upravených“ průzkumů veřejného mínění. Ukázalo se, kdo je kdo a co si lidé myslí…
Václav Klaus se mýlil, když řekl, že v přímé volbě nebudou volit lidé,
ale média. Z výsledků vyplývá, že jsme volili my – občané České republiky, protože média by volila jinak… Nemáme si tedy nač stěžovat, ale to my stejně budem… Ale od této chvíle jen před zrcadlem…
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Ladislav Kantor

Co přináší Odraz č. 2?
Únorový Odraz přináší samozřejmě ohlédnutí za první přímou volbou prezidenta, neboť to bylo za 95 let existence státu vůbec poprvé,
co jsme tuto možnost měli, a tak to jistě za chvíli zamyšlení stojí.
Z diskuzí zaujme zejména zahájení dialogu o nové (sdružené) komunální dani, která by mohla zjednodušit a zracionalizovat výběr tří
různých poplatků…
Kulturní nabídka obsahuje dokonce tři různorodé bály, kteréžto
vzkříšení (kéž by) kdysi oblíbeného setkávání lze jen uvítat…
Přeju všem (pokud možno) příjemné předjaří – a hezké počtení…
Ladislav Kantor
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
První přímou volbu prezidenta máme za sebou.
V Roztokách jednoznačně
v obou kolech vyhrál Karel
Schwarzenberg a volební
účast byla výrazně vyšší než
celorepublikový průměr. Každému za to moc
děkuji. Jsem na Vás, na roztocké voliče, hrdý.
Celkově ovšem v prezidentských volbách
s poměrně jednoznačným náskokem zvítězil
Miloš Zeman.
Původně jsem nebyl zastáncem přímé volby
prezidenta, ale její průběh mě zcela přesvědčil o tom, že tato forma je ta nejlepší.
To, jakým způsobem se do vybírání hlavy
státu zapojila naprostá většina lidí, budiž
tomu důkazem. Není snad nikdo, kdo by se
o volbě prezidenta nebavil s rodinou, se
známými a kamarády či v práci. A to je to
nejdůležitější, to, co je neocenitelné, to, co
díky zájmu lidí rozvíjí naší mladou demokracii.
Druhé kolo, tedy souboj pouhých dvou
kandidátů, bohužel zároveň republiku rozdělil. Bylo to poprvé a nejsme na to zatím
zvyklí. Už s příští volbou prezidenta budeme zkušenější. Nyní máme prezidenta
zvoleného a výsledky je potřeba respektovat, ač třeba nevyhrál ten náš kandidát,

protože republika nemá být názorově a lidsky rozdělena.
Jsme v půlce školního roku a rád bych Vás
informoval o vývoji kolem roztockých mateřských škol. V listopadovém čísle Odrazu
jsem psal, že bych rád zefektivnil systém
fungování školek především s ohledem
na přijímací řízení a letní provoz. Diskuse
se tím rozpoutala a zapojily se do ní i ředitelky našich školek, což je velmi dobře.
V příštích týdnech bude hotový první koncept těchto změn, který budeme dále intenzivně diskutovat. Na základních principech
jsme se dokázali dohodnout v nové koaliční
smlouvě následovně: „Koalice bude urychleně hledat systémové řešení fungování roztockých mateřských škol tak, aby bylo zajištěno společné přijímací řízení, zefektivnění
výběru školného a průběžný letní provoz.“
Vzhledem k tomu, že již za měsíc musí
proběhnout přijímací řízení (podrobné
informace naleznete dále v Odraze), není
možné, abychom výše zmíněné změny zohlednili již nyní. Věřím, že již za rok bude
fungovat nový systém. Doufám také, že tyto
případné změny nevyvolají mezi námi
a především mezi rodiči dětí nepatřičnou
nevraživost a že raději budeme společně
hledat ten nejlepší model jak pro rodiče,

tak především pro naše děti. Rád bych Vás
také již přesněji informoval o časových
možnostech otevření nové třídy mateřské
školky v bývalém Lexiku na Lidické. Vzhledem k poměrně přísným hygienickým
a provozním předpisům je nezbytné zde
učinit několik úprav, z nichž ne všechny
jsou úplně jednoduché. Zároveň je zapotřebí absolvovat úřednické a schvalovací martyrium. Asi by navíc nemělo úplně logiku
otevírat novou školku pár týdnů či dnů před
začátkem prázdnin. Proto prosím počítejte
s tím, že tato nová třída bude otevřena
od září tohoto roku.
Měli byste zájem se mě na cokoliv zeptat, ale
nemáte čas či se Vám nechce „obtěžovat“
s nějakou drobností? Neváhejte a přijďte mi
říct svůj názor nebo se mě přijďte na cokoliv
zeptat. Ve čtvrtek 28. 2. se od 19 h v restauraci Tropic uskuteční první setkání Pivo se
starostou. Takováto setkání se dle Vašeho
zájmu budou konat každý měsíc vždy v jiné
restauraci v Roztokách i v Žalově.
Těším se na setkání s Vámi.
S přáním všeho dobrého
Jan Jakob,
starosta města Roztoky

O čem jednala městská rada v lednu
RM se sešla v náhradním
termínu 23. ledna 2013
personálně oslabena o nemocného pana starostu.
Seznam agendy byl úctyhodný, ale radním se podařilo vše projednat. Z bohatého programu vyjímám.
RM jmenovala členem Redakční rady Odrazu pana Petra Caisla. Z důvodu zachování
schváleného počtu členů RR se pak místostarosta St. Boloňský vzdal funkce člena RR.
K personální změně dojde i ve Finančním
výboru, neboť na členství v něm rezignuje
R. Jandík z důvodu neslučitelnosti členství
ve FV s funkcí místostarosty.
Poměrně rozsáhlá diskuse se rozvinula nad
stížností pana R. T. na činnost Stavebního úřadu. RM konstatovala, že jádrem věci je sousedský spor vyvolaný stavební činností, v němž se
SÚ dopustil procesních a formálních pochybení. Vedoucí Stavebního úřadu pak RM informoval o přijatém opatření vůči příslušné referentce.

4

Finanční podpora spolků
a kulturních grantů schválena

Balík výběrových řízení
na veřejné zakázky

RM projednala a schválila návrh kulturní
komise na rozdělení finančních prostředků
na kontinuální podporu spolků a na granty v kultuře v 1. pololetí 2013. V letošním
roce RM vyhověla žádostem 18 spolků
o finanční podporu své činnosti v celkové
výši 649 tis. Kč. Dále podpořila 19 jednotlivých kulturních akcí, které obohatí kulturní a společenský život ve městě v prvním pololetí letošního roku. RM
projednala blok několika žádostí o prodeje
či pronájmy zbytkových a malých městských pozemků (např. pod garážemi).
Všechny schválené záměry jsou povinně
vyvěšovány na úřední desce a zveřejňovány na webových stránkách města. Město
také znovu vyhlašuje záměr pronájmu nebytových prostor v Nádražní ulici čp. 21
a čp. 22. Odmítá přitom provozování hracích automatů a videoloterijních terminálů. Vyvolávací cena je 1 900,- Kč/m2.

V další části svého jednání RM schválila zadávací podmínky pro výběrová řízení na veřejné
zakázky na opravy městských komunikací
(mj. na dokončení Smetanovy ulice) a na věcná břemena komunikačních vedení a dalších
sítí (plynovod, kanalizace). Tím se opět trochu přiblížilo dokončení kabelové sítě. RM
posoudila stav Olbrachtovy ulice a schválila
zhotovení nového chodníku po celé délce ulice a současně se usnesla na novém dopravním
režimu. S ohledem na úzký profil bude ulice
jednosměrná (ve směru od ulice Spěšného).

Příprava nového koncesního
řízení na VaK
O krok dále se RM posunula ve věci vypsání
nového koncesního řízení na výběr provozovatele systému vodovodů a kanalizací a schválila nabídku AK Holec, Zuska a Partneři
na komplexní zajištění a administraci tohoto
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výběrového řízení. Jde o opakované řízení,
když předchozí (na návrh jedné z odmítnutých firem) Úřad pro ochranu hospodářské
soutěže zrušil.
RM se zabývala i narušenou skalní stěnou
v serpentýně (a vzala na vědomí cenové nabídky sanace) a pověřila komisi ŽP, aby se
k věci vyjádřila, případně doporučila nejvhodnější postup.
RM prodloužila dvě nájemní smlouvy k obecním bytům, a to na dobu určitou.

Příprava zřízení nové třídy MŠ
Radní též vzali na vědomí předběžný rozpočet na vybavení prostor nové mateřské
školy v Lidické ulici (bývalý Lexik). Současně postoupili školské komisi dopis ředitelek
mateřských škol týkající se přijímacího řízení, prázdninového provozu a celkových
úspor mzdových a provozních nákladů.
RM schválila technický dodatek č. 23 nájemní smlouvy k provozování systému VaK, kte-

rý je vynucen faktem, že od 1. 1. 2013 se
město stalo plátcem DPH.
Na závěr se radní znovu zabývali žádostí pana
Ing. Čermáka o kompenzaci ušlého zisku při
prodeji vánočních kaprů a jeho žádostí o exkluzivní smlouvu s městem. Před přijetím konečného stanoviska bude nutné tuto věc konzultovat
s živnostenským úřadem a následně se též zabývat případnou úpravou tržního řádu města.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Zastupitelstvo jednalo v lednu nadvakrát
Poprvé se sešlo v náhradním termínu 16. ledna
(touto termínovou změnou musel být přesunut
termín jednání rady města na 23. 1. 2013), podruhé 30. ledna. Informaci o druhé lednové
schůzi proto najdete až v dalším čísle Odrazu.
Agenda jednání 16. 1. nebyla příliš košatá, neboť hlavním bodem bylo projednání a schválení rozpočtu města na rok 2013.

Ještě jednou vánoční kapři
Než se ovšem zastupitelé propracovali k tomuto ústřednímu bodu jednání, museli ještě
projednat několik dalších. Opět se na pořad
vrátil problém s prodejem vánočních kaprů,
když prodejce pan Č. hodlá uplatňovat náhradu ušlého zisku. Rozhodnutí v této věci
bylo odloženo a nejprve bude projednána
radou města.
Podobně nebyla po dosti emotivní diskusi
uzavřena výše platu neuvolněného místostarosty Ing. Jandíka, neboť zastupitelé nejprve

požadovali schválení jeho kompetencí, resp.
pracovní náplně. Po projednání zápisu z finančního výboru, který přijal dílčí doporučení k návrhu rozpočtu, přistoupilo ZM
k projednávání hlavního bodu programu.

Rozpočet na rok 2013 schválen
Přestože proběhla jednání na různých úrovních, včetně lídrů volebních stran zastoupených v ZM, nebyl průběh projednávání jednoduchý, naopak místy velmi kolizní.
V jednom momentě musela být vyhlášena
i technická přestávka, aby mohlo dojít k neformální dohodě o jedné kontroverzní položce.
Dílčích hlasování o úpravě položek či paragrafů rozpočtu bylo celkem 33 (z toho 22
bylo přijato), což nepovažuji za nutné detailně rozebírat, snad jen to, že o dalších 5 mil.
byla navýšena účelová rezerva na dostavbu
základní školy.

Projednávání rozpočtu nakonec zabralo tři a půl
hodiny. Když byl nakonec ve 22:35 hodin velkou
většinou přítomných schválen, byla to jasná
úleva pro všechny přítomné.

Zvoleni zástupci města
ve školské radě ZŠ
Potom se už toho mnoho nestihlo. Proběhla
ještě tajná volba zástupců města (zřizovatele)
ve školské radě ZŠ Roztoky. Ze čtyř kandidátů byli v tajné volbě zvoleni Stanislav Boloňský, Jaroslav Drda a Jan Jakob.
V předstihu též ZM schválilo roční příspěvek
na činnost třem největším neziskovým organizacím v Roztokách, a to TJ Sokol, OS Roztoč
a SK Roztoky (fotbal), a to všem ve stejné výši
118 tis. Kč.
Zbývající body agendy budou přednostně
projednány 30. ledna 2013.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Nabídka pronájmu nebytových prostor v Nádražní ulici
Město Roztoky opakuje svou nabídku na pronájem nebytových prostor v č.p. 21 a č.p. 22
v ulici Nádražní.
Vyvolávací cena nájemného je nyní stanovena
na 1 900 Kč/m²/rok. Jedná se konkrétně
o tři nebytové prostory č. 101.1 (o výměře
58 m²) a 103 (o výměře 43 m²) v č.p. 21 a č. 101
(o výměře 35 m²) v č.p. 22.

Výše nájemného bude stanovena tzv. obálkovou metodou s kritériem nejvyšší nabídnuté
ceny, a to na dobu neurčitou se šestiměsíční
výpovědní lhůtou. Nabídky můžete podat
v zalepené obálce s nápisem „Nabídka pronájmu příslušného nebytového prostoru –
NEOTVÍRAT“ na podatelnu MÚ nejpozději
do 1. 3. 2013.

Město Roztoky však nebude akceptovat nabídky,
ve kterých bude účelem pronájmu provozování
hracích automatů a videoloterijních terminálů.
V nabídce je nutné uvést také provozní dobu.
Více informací na úřední desce nebo na Odboru
správy, rozvoje města a životního prostředí.
Pavel Schill

Restaurace TICHÉ ÚDOLÍ, Nádražní 20
14. 02. 2013 Valentýnský večer s romatickou
3chodovou večeří – Tříchodové Valentýnské menu
s welcome drinkem pro dvě osoby.
V průběhu večera slosování a výhra pokoje s rohovou
vanou pro zamilovaný pár, živá hudba mistra kláves
pianina, více na info. www.restaurace-tiche-udoli.cz
Nutná rezervace.

23. 02. 2013 Roztocká zabijačka
Jdeme ve stopách tradice a rádi bychom Vás
touto cestou pozvali na tradiční
českou roztockou zabijačku.
Zabijačkový guláš, ovarové speciality, černá polévka,
jelítka a jitrnice, tlačenka, křupavé škvarky, více na info.
www.restaurace-tiche-udoli.cz. Nutná rezervace.

Každý pátek od 19:00 hod v restauraci Tiché údolí živá hudba v podobě mistra kláves

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova
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Rok 2013 bude v Roztokách rokem investic
Rád bych informoval občany Roztok, jaké
změny bych rád jako nově zvolený místostarosta, i když neuvolněný, na úřadě
prosadil. Jedná se především o více koncepční řízení investičních akcí a výběrových řízení.
Jedna věc je mít na investice finanční prostředky, což se nám do rozpočtu roku 2013 podařilo
jakž takž prosadit. Druhou věcí je ještě tyto finanční prostředky efektivně vynaložit.
Celkem budou letos v Roztokách realizovány
investiční akce nebo jejich příprava za více než
35 mil. Kč, z čehož téměř třetina jde na opravu
silnic a chodníků. Samostatnou akcí je dostavba školy, která by měla začít v druhé polovině
roku a celkem by měla stát 100 mil. Kč.
Nutno přiznat, že takovou investiční činnost
naše město ještě nezažilo, a to musí uznat i opozice, ač nás za dílčí pochybení griluje, kde se dá.
Zkoordinovat všechny akce bude však poměrně obtížné a to neplatí jen o samotných stavbách, ale i o všech úředních dokumentech,
které jsou k tomu zapotřebí. Proto v současné
době ve spolupráci s odborem správy a majetku vytváříme projektový harmonogram, který

by měl koordinovat všechny akce plánované
v letošním roce.
Dalším krokem jsou samostatná výběrová
řízení, kde jsem často nelibě nesl nízký počet
obdržených nabídek. Podle mého názoru nic
nebrání tomu, aby byl oslovován větší počet
kvalitních potenciálních dodavatelů, než
jaký nám ukládá příslušná směrnice.
Druhá etapa rekonstrukce Smetanovy ulice
U této investice již máme veškerou projektovou dokumentaci připravenou a probíhá
soutěž na dodavatele stavby. Předpokládaný
termín zahájení stavby: 1. květen 2013, limitní cena v soutěži 1,82 mil. Kč.
Mühlbergerova, Krásného a Pilaře
Původně jsme předpokládali, že z těchto ulic
bude letos probíhat pouze rekonstrukce
Krásného. Projektově však spolu všechny tři
ulice souvisí a budu navrhovat, aby se řešily
jako jedno dílo. Je však rovněž nutné dokončit vodoprávní oprávnění a stavební povolení. V případě schválení radou města je předpokládaný termín realizace: léto 2013.

Máchova, Dobrovského, Vošáhlíkova,
Plzeňská a spojky Haškovy
s Olbrachtovou
U dalších ulic již to tak hladce nepůjde. Zde je
nutné nejprve soutěžit dodavatele projektové
dokumentace (soutěž vyhlášena 25. ledna),
dále onu dokumentaci vytvořit, zažádat o vodoprávní oprávnění, stavební povolení a následně soutěžit dodavatele stavby. Jsem duší
optimista, ale je teoreticky možné, že v tomto
případě bude rok 2013 krátký a všechny dokumenty nedostaneme včas, abychom stihli
začít stavět nejpozději na konci léta. Proto
máme připraveno záložní investiční řešení jiného území, které by si to také zasloužilo.
Uvidíme podle plnění termínů v průběhu
roku.
Vedle samotných silnic je v rozpočtu počítáno i s obnovou chodníků. Předběžně se jedná
o část Tyršova náměstí a část Školního náměstí. O tomto však ještě nebylo definitivně
Radou města rozhodnuto.
Roman Jandík,
místostarosta a předseda ODS Roztoky

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny v průběhu měsíce ledna 2013.
beletrie
Hatoum M. Dva bratři (rodinné drama
o nesmiřitelné rivalitě sourozenců se odehrává v brazilském Manausu)
Keleová T. Modrý dům (psychologický román o složitých rodinných vztazích)
Ryšavý M. Cesty na Sibiř (autobiografický
román o putování na Sibiř a setkávání s lidmi, kteří hluboce zasáhli do života autora)
Link Ch. Podvod (psychologický román
s krimi zápletkou)
Mc Kenzie C. Zapomenutá (psychologický
román o mladé ženě, které cesta do Afriky
rozvrátí profesní i soukromý život)
Pekárková I. Multykulty pindy jedný český
mindy (povídky ze současného Londýna)
detektivky – krimi
Adler-Olsen J. Zabijáci (pokračování románu Žena v kleci)
Kellerman J. Genius
Child L. Za cenu života (navazuje na krimi
román „61 hodin“)
Preston D. Chladnokrevná msta
Higgins-Clark M. Za bílého dne
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Graftonová S. V… jako vendeta
Reichs K. Poklad
cestopisy
Grylls B. Vzhůru (dokumentární román
o cestě na nejvyšší vrchol světa)
Šimánek L. Z Nového Zélandu přes Havaj
do Austrálie (nejzajímavější zážitky s mnoha
barevnými fotografiemi)
Finn A. Běhání s Keňany (autor se rozhodl
zjistit, proč jsou Keňané nejlepšími běžci
na světě, a proto se vypravil přímo mezi ně)
historie
Bílek J. Bílá místa české historie 19. století
(nové pohledy na události a mnohdy kontroverzní osobnosti 19. století)
pro děti
Kšajtová M. Dina a tajemství starých tenisek
(malá Dina stráví neobyčejné prázdniny plné
tajemství, překvapení a dobrodružství)
Nesbo J. Doktor Proktor a vana času (další
kniha bláznivých dobrodružství výstředního
vynálezce a jeho dvou malých přátel, Lízy
a Bulíka)
Drijverová M. Zlobilky (tzv. druhé čtení –
úsměvný příběh o holčičkách, které neposlouchaly své rodiče…)

O těchto i dalších knihách získáte více informací na webových stránkách městské knihovny nebo přímo v knihovně.
Registrovaní čtenáři si mohou knihy také objednat a rezervovat on-line přes web knihovny. K zapůjčení jsou v městské knihovně také
audioknihy a časopisy. Přehled o nabídce audioknih získáte, když do formuláře pro vyhledávání jako klíčové slovo zadáte „audioknihy“.

POZVÁNKA
na literární pořad pro děti
ve věku 3–5 let
dne 20. 2. (středa) od 16:00 hodin.

„O mašince Tomášovi“
Zážitkové čtení se spoustou legrace
a dobrodružství.
Doplněno písničkami
a tvořivou mini dílničkou.
Vstup zdarma.
Knihovna bude otevřena pro veřejnost
v sobotu 23. 2. od 9.00 do 12.00 hodin.

ODRAZ

A. Urxová

měsíčník Roztok a Žalova
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Informace ze SČVK

Starosta města Roztoky vyhlašuje

Vážení zákazníci,
dbáme na Vaši bezpečnost i bezpečnost našich zaměstnanců.
Proto jsme od 2. 1. 2013 přistoupili k úpravám platebního hotovostního styku na našich zákaznických centrech, a to následovně:

• Platbu v hotovosti přijímáme pouze v pokladních hodinách,
které jsou od 9 do 12 hodin v provozních dnech.
• Maximální částka přijímaná v hotovosti je 20 000 Kč.
Máte-li zájem o platbu v hotovosti, lze ji provést následovně:
NA TERMINÁLECH SPOLEČNOSTI SAZKA pomocí čárového
kódu na faktuře nebo plánu záloh.

•

• VKLADEM NA ÚČET SČVK V KOMERČNÍ BANCE,
č. ú. 3507501/100, s uvedením variabilního symbolu.

• POŠTOVNÍ POUKÁZKOU NA ČESKÉ POŠTĚ.
Poukázku je nutné si vyzvednout a vyplnit na pobočce České pošty.
Veškeré údaje pro její vyplnění naleznete na první straně faktury
nebo plánu záloh.
SOUČASNĚ NABÍZÍME MOŽNOST SJEDNAT SI PRO PŘÍŠTÍ
OBDOBÍ PLATBU PROSTŘEDNICTVÍM SIPO.
A. Mutňaský

Ztratil se zlatý retriever
Carlos
Je bílé až krémové barvy
a na svou rasu
velkého vzrůstu.
Může se objevit ve Vašem okolí,
mohli se ho lidé ujmout
a ponechat jako nalezence.

výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

Strážník městské policie
Podmínky výběrového řízení:
Strážníkem se může stát osoba, která je státním občanem ČR,
dosáhla věku 21 let a splňuje předpoklady pro výkon funkce
strážníka podle zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOP“)

Další požadavky stanovené pro uchazeče:
✓ středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou
✓ bezúhonnost, spolehlivost a zdravotní způsobilost
(dle § 4a, 4b a 4c ZOP)
✓ dobrá fyzická a psychická kondice
✓ aktivní a samostatný přístup k práci
✓ dobré komunikativní vlastnosti
✓ řidičský průkaz skupiny B
✓ znalost práce na PC
Výhodou:
platné osvědčení o splnění odborných předpokladů dle ZOP,
zbrojní průkaz, bydliště ve městě Roztoky či blízkém okolí
z důvodu dosažitelnosti, znalost anglického nebo německého
jazyka, praxe.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí
obsahovat:
✓ jméno, příjmení, titul
✓ datum a místo narození
✓ státní příslušnost
✓ místo trvalého pobytu a telefonní kontakt
✓ číslo občanského průkazu
✓ datum a podpis

K přihlášce je nutno připojit tyto doklady:
✓ strukturovaný životopis
✓ výpis z Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
✓ ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
✓ čestné prohlášení dle § 4a) ZOP (bezúhonnost)
✓ čestné prohlášení dle § 4b) ZOP (spolehlivost)
✓ prohlášení o zdravotní způsobilosti dle přílohy č. 3 vyhlášky
č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče
o zaměstnání strážníka čekatele a strážníka obecní policie

Platové zařazení:

Volejte prosím na tel.: 777 767 707
Odměna za nalezení 10.000,- Kč
ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

V souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce
v platném znění, a nařízením vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách
a správě do platové třídy 5–7.
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 17. 12. 12 až 23. 1. 13:

•

dne 22. 12. 12 v rámci hlídkové činnosti
oznámeno poškození dvou zaparkovaných
vozidel jiným vozidlem na Tyršově náměstí
– dle získaného popisu a registrační značky
vozidla, které poškození způsobilo v ulici
Václavská, zjištěn výskyt tohoto podezřelého vozidla, které bylo na místě odstaveno
a již bez osádky, zadokumentováno, předáno SDN PČR Praha-venkov k realizaci,
dne 22. 12. 12 ve večerních hodinách
oznámeno, že v restauraci Na Vrškách se
nachází host se sebevražednými úmysly, výjezd na místo, na místě zjištěna podnapilá,
rozrušená osoba, která uvedla, že bere léky
na nervy a že jí nějaké hlasy říkají, aby se zabila, na místo PČR a přivolána rychlá lékařská pomoc, která převezla osobu do nemocničního zařízení,
dne 25. 12. 12 oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím,
že jedna podezřelá osoba byla zadržena
ostrahou prodejny, druhá z místa utekla –
výjezd na místo, na základě získaného popisu druhé podezřelé osoby bylo po této osobě provedeno místní pátrání, tato byla
zadržena hlídkou MP nedaleko prodejny,
ke krádeži zboží se obě podezřelé osoby
doznaly, věc kvalifikována jako podezření
z Pk proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a)
z. č. 200/90 Sb., věc vyřešena v blokovém
řízení,
dne 25. 12. 12 v ranních hodinách v rámci hlídkové činnosti v nočních hodinách
zjištěno, že v ulici Palackého leží na ulici
osoba – výjezd na místo, na místě se již nacházela rychlá lékařská pomoc, muž v podnapilém stavu, osádkou rychlé lékařské pomoci probuzen a odešel po svých do místa
bydliště,
dne 26. 12. 12 v rámci hlídkové činnosti
v pozdních nočních hodinách oznámena ležící osoba v ulici Jana Palacha – výjezd
na místo, na místě zjištěna podnapilá osoba,
bez zranění, probuzena a odvedena do místa
bydliště,
dne 30. 12. 12 oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím,
že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou
prodejny – výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si vložila zboží
do vnitřní kapsy bundy a zboží pronesla pokladnami, aniž by toto zaplatila, u východu
z prodejny byla zadržena ostrahou prodejny,
věc kvalifikována jako Pk proti majetku dle

•

•

•

•

•
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§ 50/1 a) z. č. 200/90 Sb., vyřešeno v blokovém řízení,
dne 31. 12. 12 ve večerních hodinách
oznámeno, že po ulici Tiché údolí se pohybuje zmatený muž, který si odkládá svůj
oděv – výjezd na místo, na místě zjištěn muž,
který něco neustále dloubal do povrchu komunikace, muž (senior) byl bez dokladů
a zmateně mluvil, muž si stěžoval na bolest
zad, byla přivolána rychlá lékařská pomoc,
provedeným šetřením se nakonec podařilo
zjistit jeho jméno a provedenou lustrací
v evidencích bylo zjištěno, že osoba prochází
pátráním po osobách jako osoba pohřešovaná v Domově seniorů v Blatné (Jihomoravský kraj), předáno PČR k realizaci, muž převezen sanitním vozem na traumatologické
oddělení FN Motol,
dne 1. 1. 13 oznámeno volné pobíhání
psa (fena) německého ovčáka v prostoru
kolejiště nádraží v Roztokách-Žalově s tím,
že oznamovatelka dovedla psa na MP Roztoky, tento umístěn do kotce MP Roztoky,
v následujících dnech zjištěn majitel tohoto
odchyceného psa, pes majiteli předán v pořádku, věc výše uvedeného Pk vyřešena
v blokovém řízení,
dne 2. 1. 13 v rámci hlídkové činnosti
zjištěna v prostoru za žalovskou vodárnou
na Holém vrchu tzv. černá skládka odpadu
– vyhozené keramické toalety a k nim příslušící plastové splachovací nádobky, zadokumentováno, předáno TS Roztoky k zjednání
nápravy odklizení,
dne 2. 1. 13 oznámeno narušení občanského soužití mezi sousedy v ulici Na Vyhlídce,
kdy soused oznamovatelky o silvestrovské
noci házel úmyslně na její pozemek petardy,
zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z Pk proti občanskému soužití dle § 49 odst. 1 písm. c) z. č. 200/90 Sb.
(hrubá schválnost),
dne 8. 1. 13 v rámci hlídkové činnosti
zjištěna dopravní nehoda se zraněním chodců v ulici Nádražní, na místě již rychlá lékařská pomoc, zranění ošetřeni a převezeni
do nemocničního zařízení, na místo SDN
PČR, která si věc převzala k realizaci,
dne 8. 1. 13 v rámci hlídkové činnosti
zjištěna dopravní nehoda na křižovatce ulici
Nerudova a Masarykova – zajištění místa
dopravní nehody, vyrozuměna SDN PČR,
která si na místě věc převzala k realizaci,
dne 14. 1. 13 v rámci hlídkové činnosti
zjištěno na křižovatce ulic Puchmajerova
a Jungmannova poškození rozvodného
sloupku společnosti Telefónica O2, provedeným šetřením zjištěno, že byl poškozen vozi-

•

•

•

•

•

•
•

dlem, provedeným šetřením a pátráním se
podařilo nalézt podezřelé vozidlo, které bylo
poškozeno a odpovídalo popisu svědka události, předáno policistům SDN PČR k realizaci,
dne 17. 1. 13 ve večerních hodinách oznámena krádež plastové popelnice na odpad
v ulici Alšova – výjezd na místo, zadokumentováno, šetřeno a kvalifikováno jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50
odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., provedeno
místní pátrání po odcizené popelnici a pachateli s negativním výsledkem,
dne 18. 1. 13 v rámci hlídkové činnosti
přistiženi v parku na Tyršově náměstí nezletilí, jak hází petardy – vyzváni k zanechání
házení petard a úklidu znečištění, věc Pk
proti veřejnému pořádku dle § 47/1 d) z. č.
200/90 Sb. vyřešena s nezletilými napomenutím,
dne 18. 1. 13 v rámci hlídkové činnosti
kontrolován na silnici komunikace Lidická
v serpentýně senior, který šel po silnici, a nebyl schopen říci, jak se do Roztok dostal
a odkud pochází, nejprve nebyl schopen ani
prokázat svoji totožnost, dalším šetřením se
podařila zjistit jeho totožnost, jak bylo lustrací v evidencích PČR zjištěno, tak v pátrání
po osobách nebyl, vzhledem k tomu, že hrozilo, že senior v pokročilém věku netrefí sám
do místa bydliště, byli kontaktováni cestou
PČR Praha 8, v jejichž služebním teritoriu
bydlí příbuzní, kteří si seniora osobně převzali na MP Roztoky,
dne 20. 1. 13 oznámen nález batohu
s doklady a osobními věcmi na Tyršově
náměstí před vinotékou, které oznamovatel donesl na MP Roztoky – zjištěn majitel
těchto věcí, ten vyzván k převzetí věcí, nalezené věci si ještě týž den převzal, majitel
by chtěl touto cestou poctivému nálezci poděkovat.

•

•

•

•

Aktuální zprávy z činnosti MP naleznete
na webových stránkách MP Roztoky
www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou
nebo telefonicky na Obvodní oddělení
Policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo
974 882 731) nebo na Městskou policii
Roztoky (tel. 220 910 468, popřípadě
e–mail: info@mproztoky.cz).
Děkujeme předem za spolupráci.
(redakčně kráceno)
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Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky
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Obsluhoval jsem libanonského prince
Mistr republiky v otvírání ústřic a držitel tří
zlatých medailí v soutěži Gastro Vavřinec
(patron kuchařů) v kategorii teplá kuchyně
Jaroslav Kozdělka (28) chtěl být kuchařem
již od mala. „Mám to evidentně v krvi,“ říká
s odkazem na mladší léta, kdy chodil rodičům vypomáhat do restaurace. Má rád arabskou a asijskou kuchyni, přes deset let připravoval českou a francouzskou kuchyni
v InterContinentalu, vařil až v Bejrútu,
servíroval hostům v restauraci v oblacích
zavěšené na jeřábu 50 metrů nad zemí
a dnes pracuje jako Junior Sous Chef v italské restauraci CottoCrudo, kde má pod sebou 30 lidí...
No, každý den tam není 30 lidí. Kluků je tam
denně 10 plus nějací učedníci. Z vedení jsme
tam vždycky dva, jeden se stará o objednávky,
druhý o office práci. Na naší pozici už to není
tolik o vaření, ale spíš o sezení v kanceláři.
Co si myslíš o různých gastronomických
pořadech v TV? Za poslední roky vyrostly
jako houby po dešti...
Protože každý může být kuchař, každý doma
vaří, každý tomu rozumí. Každý do toho chce
fušovat, ale jenom málo z nich kuchařem skutečně je. Třeba Pohlreicha beru, ten člověk toho má
strašně moc za sebou a ví, co má lidem říct. Co
nenávidim, to je pan Babica, na toho se koukám
vždycky, když se chci naštvat. Mně hlavně vadí
jeho neodbornost. Třeba když dělal chřest, který
se vaří 3 až 4 minuty, aby byl křupavoučký, prostě al dente, tak on ho vařil 20 minut.
Jak jsou obecně Češi na tom s poznáváním
dobré kuchyně?
Právě, že nepoznají. Ty lidi na druhou stranu
nikdy neochutnali dobrý jídlo. To vidíš v restauracích, člověk tam přijde, oni mu nandají
na talíř úplný blaf a ten člověk ještě řekne, že
to bylo dobrý. Protože nikdy nejedl nic lepšího.
Jedl to tisíckrát a ono mu to chutná, protože
ani neví, že to má chutnat úplně jinak.
Čím to je, že všechny restaurace vaří stejně?
Tak všechny ne. To je takový postkomunismus,
který tady běží. Komunisti nastavili nějaké
laťky, vydali normy, podle kterých musel každý vařit. Takže všechno chutnalo všude stejně.
A furt je to přežité.
Jak Češi pečují o svou výživu? Stačí člověku
bageta z večerky?
Někomu jo, někomu ne. Určitě se to už zlepšilo,
pár let zpátky bylo to stolování horší, v dnešní
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J. Kozdělka v restauraci v oblacích
Foto: Archiv JK

To se takhle stane, že se tam dostane kuchařova krev?
Ale jo, minulý rok jsem se říznul, až jsem měl
7 stehů (ukazuje jizvu na ruce). To bylo poprvé, co jsem se říznul nožem, většinou jsou lidé
pořezaní od ústřice.
Vařil jsi v Bejrútu na českých dnech. Jak
Arabům chutná česká kuchyně?
Arabům česká kuchyně chutná, ale jak jsou to
české dny, tak se tam sjíždí lidé z celého světa.
Největší problém je se surovinami, pokavaď si
nepřivezeš vlastní ocet, vlastní mouku... Oni
neznají hrubou nebo polohrubou mouku, jenom hladkou a ocet, který neoctuje. Místo 8 %
má třeba jen 4,5.

době se už lidé nestydí utratit peníze za dobrý
jídlo. Jdou do lepší restaurace jednou dvakrát
za měsíc, nechodí už do těch, když to řeknu,
„čtyřek bez větráku“ – aby se najedli rychle, ale
vlastně nic nejedí. Druhá věc je ta, že když si
vezmeš restauraci, která vaří jen z polotovarů,
tak je to nejlíp prosperující kuchyně. Když tam
přijdeš, tak restaurace je plná.
Co za tím je, že se lidé nebojí více investovat do jídla?
Ona celkově se gastronomie u nás zvedla. Dřív
bylo lidem všechno jedno. Před 20 rokama si
každý udělal restauraci a nemusel na to šáhnout.
Vůbec nic neměnil a furt lidi chodili. Protože
těch restaurací nebylo tolik, lidi to měli rádi
a bylo jim to jedno, co jedí, hlavně, že se najedí.
Máš řadu ocenění. Kterého si nejvíc vážíš?
Nejprestižnější je ta v otvírání ústřic. Třeba v roce
2007 jsme ve čtyřech lidech za večer otevřeli v Berlíně tisíc ústřic. To byl rok, kdy jsem vyhrál mistrovství republiky, které bylo měsíc na to. A jak
jsem byl roztrénovaný... Další roky už jsem na to
neměl tolik času, tolik jsem neotvíral a je to znát.
Přišla tam holka z Ambiente a byla prostě úžasná,
protože jich otevře denně 200.
Jak se otvírání ústřic hodnotí?
Hodnotí se rychlost a kvalita. Máš mezinárodní
pravidla, třicet ústřic v co nejkratším čase a co
nejlíp a ještě je naprezentovat na tác. Strhávají
se body za to, když je ústřice potrhaná, když
zůstane skořápka v ústřici nebo není od skořápky odříznutá. Za to jsou čtyři vteřiny dolů,
a když je tam tvoje krev, to je 30 vteřin dolů,
a když ji neotevřeš, tak to je taky 30 vteřin.

měsíčník Roztok a Žalova

Tím je význačný jenom Blízký východ,
nebo ses s tím setkal i jinde?
I jinde. Česká kuchyně je hodně specifická
na mraky surovin. Jsme hodně rozmanitý stát,
kuchyně tady byla v 50. letech jedna z nejlepších.
Válka a komunisti to odsunuli pryč a od té doby
se to znova buduje. Naše kuchyně je jedna z nejtěžších. Když cizinec vaří českou kuchyni, tak je
z toho úplně hotovej. Oni třeba nezahušťují, používají lehké šťávy. Arabové používají hodně
koriandru, chili, kari pasty. Jejich kuchnyě je
pálivá, ale příjemná, je taková fresh. Musíš k ní
najít chuť.
Oblíbený recept?
Z arabské mám rád pastu z pečeného lilku,
tzv. mutabal, opečený lilek na ohni, do spálena, až kůra zčerná, pak ji sloupneš, lilek nasekáš, smícháš s česnekem a sezamovou pastu
tahini, olivový olej, citronová štáva, sůl.
A jaká je arabská kuchyně, jsou tam lokální
rozdíly?
Arabská kuchyně je hodně založená na citronové šťávě a olivovém oleji. Jsou skoro v každém
jídle. Hodně je složitá na přípravu, ale pak je
jednoduchá na servis. Jeden Arab mi říkal: To
dva dny připravuješ a pak jim to 10 minut nandaváš. Teďka jsme dělali catering pro libanonského prince do Mostu. Přijel nám pomoct vařit
jejich kuchař, který byl z Egypta. A říká: Dej tam
víc tohodle, já to tak mám radši. Egypťan tam dá
víc sezamové pasty, aby to bylo hustší, Libanonec
to udělá řidší. Chutná to více méně stejně, ale
rozdíly tam najdeš.
Takže můžeš říct, že jsi obsluhoval libanonského prince?
Více méně můžu (usmívá se).
Martin Tajčman
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P re z i d e n te m Č R by l z vo l e n M i l o š
Skončeno a potvrzeno. Poprvé jsme volili prezidenta přímou volbou. V druhém kole prezidentských voleb za účasti 4 958 576 voličů dalo svůj hlas M.
Zemanovi 2 717 405 a K. Schwarzenbergovi 2 241 171 občanů. Obavy o důstojnost voleb se naštěstí ukázaly liché. Vše se totiž odehrávalo veřejně, takřka v přímém přenosu, různorodost tisku dávala voličům víc než dostatečnou
možnost se ve složitých záludech politiky orientovat a bylo jen na nich, zda ji
využili, nebo byli zarytě rozhodnuti předem.
(Když si totiž vybavíme prezidentské volby r. 2003, kdy se cca 20 poslanců
ČSSD – bez varování! – rozhodlo nevolit M. Zemana, čímž ho ,,odeslali“
na Vysočinu, byl tehdy dosti překvapivě zvolen V. Klaus za, což se dá lehce
spočítat, dodnes nejasné podpory KSČM. Obdobně – jen už bez M. Zemana
– se odehrála volba prezidenta i v televizním klání r. 2008 za těchtýž okolností, s téměř shodnými aktéry. Vyhrožování veřejné i zákulisní, kulky posílané
poštou ,,neposlušným“, tajné schůzky v hotelu Savoy, nečekaná vážná onemocnění i zázračná uzdravení ze dne na den atd. Tehdy se vše odehrávalo
v zákulisí, v ,,ráji“ vyjednavačů a lobbistů – Sicílie po česku…)
Poprvé vůbec jsme zaznamenali v praxi propastný rozdíl mezi přímou volbou
za účasti 5 milionů voličů a mezi volbou nepřímou, kdy prezidenta volilo
200 poslanců a 80 senátorů. Nestydím se říct, že to byla – ve srovnání s jinými
typy voleb – i velkolepá ,,hra pro veřejnost“. A bez účasti a zájmu veřejnosti se
politika dělat nedá, resp. postrádá v podstatě svůj smysl…
Bylo by myslím nevhodné, abych tu šermoval svými vlastními názory. Ty už
jsem jasně napsal v minulém čísle Odrazu. Svůj komentář bych v tomto případě považoval za nevhodný – ostatně jste si jich v posledních dnech mohli
vyslechnout či přečíst stovky…
(A tak jsem se rozhodl z četných serverů a agentur zvolit služby otevřené encyklopedie WIKIPEDIE, jejíž zkrácený text jsem kurzívou mírně komentoval
jen pokud to bylo k pochopení nutné.)
Přímá volba prezidenta je v našich končinách legislativně zcela nový prvek, který přinesl mnohá překvapení: svým průběhem a nečekanými
zvraty i výsledky. Politici, politologové, agentury, analytici i novináři se
mají nad čím zamýšlet. A je to důvod k zamyšlení i pro nás – voliče. Ať
chceme, či nechceme, zdá se, že dvířka na cestě k přímé volbě poslanců,
hejtmanů a starostů jsou pootevřena…

Výzkum veřejného mínění
Výzkumem veřejného mínění se samozřejmě zabývaly všechny renomované agentury. Až sociolog Daniel Prokop, analytik společnosti Median,
zveřejnil 7. ledna 2013 v deníku Insider agregovaný (sdružený, slučující)
model vycházející z výsledků výzkumů společností Factum, MEDIAN,
CVVM a Sanep. Tehdy také řekl, že se ve veřejné diskusi objevuje teze, že
Miloš Zeman a Jan Fischer jsou v médiích a průzkumech v rámci manipulace voleb upřednostňováni a nadhodnocováni.
V agregovaném modelu využívajícím data z posledních kol výzkumů čtyř
agentur vycházel jako první Miloš Zeman (26,0 %), následoval Jan Fischer
(22,5 %), Jiří Dienstbier (12,5 %), Karel Schwarzenberg (11,5 %), Vladimír
Franz (8,0 %), Přemysl Sobotka (6,0 %), Zuzana Roithová (5,0 %), Jana
Bobošíková (4,0 %), Táňa Fischerová (3,5 %). Ze zkušenosti, jaká z posunu volební podpory v posledních volebních dnech vyplývá, není první
kolo volby rozhodnutý boj. Výsledky voleb se od výsledků průzkumů
mohou lišit ještě výrazněji než u jiných typů voleb, protože pevnost rozhodnutí voličů je menší a rozhodnutí vychází spíše z proměnlivých sympatií více než z trvalých socio-ekonomických podmínek voličů, kampaň
a debaty se koncentrují do posledních dnů a nevypočitatelné je rozhodnutí sympatizantů dosud méně podporovaných kandidátů.
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Mediální ankety
Tolik oblíbené mediální ankety jsou samozřejmě obrazem čtenářů klientské obce, konzumentů, kteří je sledují, resp. kupují, a logicky se tedy
od sebe podstatně liší, stejně jako se liší okruh čtenářů a klientů.
a) Blesk.cz (11. 8. 2012) – ankety se účastnilo cca 70 000 hlasujících:
na prvním místě Jan Fischer (27 %), na druhém Miloš Zeman
(21 %) a na třetím (13 %) Vladimír Franz.
b) Aktuálně.cz (18. 10 2012) – kandidáti se umístili v pořadí: Zuzana
Roithová (31,54 %), Jiří Karas (30,13 %), Tomio Okamura
(11,78 %), Vladimír Franz (6,78 %), Táňa Fischerová (5,48 %),
Miloš Zeman (3,08 %), Jiří Dienstbier (2,43 %), Jan Fischer
(2,21 %), Karel Schwarzenberg (1,87 %), Vladimír Dlouhý (1,24 %),
Karel Randák (1,03 %), Klára Samková (0,93 %), Jana Bobošíková
(0,68 %), Přemysl Sobotka (0,44 %).
c) iDNES.cz (14. 11. 2012) – na 1. místě Vladimír Franz s 16 725
(26,1 %) z 64 031 hlasů, následoval ho Karel Schwarzenberg
(16,3 %). Na dalších místech byli Miloš Zeman (11,70 %), Tomio
Okamura (11,67 %), Jan Fischer (11,16 %), Táňa Fischerová
(6,69 %), Přemysl Sobotka (4,19 %), Zuzana Roithová (4,07 %), Jiří
Dienstbier (3,75 %), Vladimír Dlouhý (3,2 %) a poslední Jana
Bobošíková (1,13 %).
d) Novinky.cz (7. 1. 2013) – 1. Miloš Zeman (39,3 %), 2. Karel Schwarzenberg (21,8 %), 3. Vladimír Franz (10,9 %), 4. Jan Fischer (9,5 %),
5. Jiří Dienstbier ml. (8,8 %), 6. Zuzana Roithová (2,1 %), 7. Táňa
Fischerová (1,7 %), 8. Přemysl Sobotka (1,6 %) a 9. Jana Bobošíková
(1,1 %). Ankety se celkem účastnilo 101 400 uživatelů internetu!

Analýza on-line médií
Nejblíže skutečnosti byla společnost Semantic Visions zabývající se
automatickým porozuměním textů a analýzami sentimentu, v lednu
2013 představila výsledky své dlouhodobé analýzy on-line médií
(probíhající od 1. října 2012 do 1. ledna 2013). Analýza zahrnula
375 880 článků z 1 760 zdrojů a 62 332 postů a komentářů na sociálních sítích. Dle výsledků by do druhého kola nejpravděpodobněji
mohli postoupit kandidáti Miloš Zeman a Karel Schwarzenberg.

Hlasování a výsledky
1. kolo
První kolo voleb se konalo 11. a 12. ledna za účasti 61,3 % oprávněných
voličů.
Pořadové
číslo

Kandidát

Počet
hlasů

Počet
hlasů v %

Pořadí

1.

Zuzana Roithová

255 045

4,95 %

6.

2.

Jan Fischer

841 437

16,35 %

3.

3.

Jana Bobošíková

123 171

2,39 %

9.

4.

Táňa Fischerová

166 211

3,23 %

7.

5.

Přemysl Sobotka

126 846

2,46 %

8.

6.

Miloš Zeman

1 245 848

24,21 %

1.

7.

Vladimír Franz

351 916

6,84 %

5.

8.

Jiří Dienstbier

829 297

16,12 %

4.

9.

Karel Schwarzenberg

1 204 195

23,40 %

2.

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

TÉMA MĚSÍCE

Zeman
V prvním kole získal nejvíce platných hlasů Miloš Zeman, druhý nejvyšší počet hlasů získal Karel Schwarzenberg; tito kandidáti postoupili
do druhého kola, které se konalo 25. a 26. ledna. Agenturní průzkumy
dlouhodobě favorizovaly Miloše Zemana a Jana Fischera, Jan Fischer
však se ziskem 16,4 % do dalšího kola nepostoupil. Čtvrtý nejvyšší počet hlasů získal kandidát navržený senátory ČSSD Jiří Dientsbier mladší, když překvapivě získal 16,1 % hlasů.
V zahraničních okrscích získal celkově výrazně nejvíce (3019, tedy
54,31 % hlasů) ministr zahraničí Karel Schwarzenberg.

Kampaň před 2. kolem
Klíčovými tématy před druhým kolem volby se stal zejména vztah
Karla Schwarzenberga k vládě Petra Nečase a jeho členství v ní, k Miroslavu Kalouskovi a k Benešovým dekretům a údajná nacistická
minulost Schwarzenbergova tchána, z druhé strany pak údajné spolčení Miloše Zemana s Václavem Klausem dokládané někdejší opoziční smlouvou a aktuální podporou celé rodiny Václava Klause Miloši
Zemanovi či vazby na osoby z korupčních kauz (Mostecká uhelná
atd.). V komentářích byl často (a zjednodušeně) Miloš Zeman označován za pokračovatele Václava Klause a Karel Schwarzenberg za pokračovatele Václava Havla.
V dvoutýdenním mezidobí uspořádala některá média živě vysílané
duely obou postupujících kandidátů. Ve dnech 17. a 24. ledna to
byly debaty České televize z Paláce Hybernia, 18. ledna přenos Prima Family, 23. ledna pokračování speciálu TV Nova Cesta na Hrad.
Už 16. ledna a pak znovu 23. ledna se Karel Schwarzenberg a Miloš

Zeman potkali také v živém přenosu Českého rozhlasu 1 – Radiožurnálu.
(Tady ovšem vstupuje do hry nový prvek – moderátor, který podstatně
ovlivňuje celé vyznění debaty. Málokdo si udrží nadhled, když je nezřídka častován poznámkami typu ,,to jste se zmýlil pane redaktore,
ostatně jako už vícekrát“ atp. Tady uspěl jen Martin Veselovský, který
uměl s úsměvem trvat na odpovědi na otázku a nenechat kandidáta
vyprávět ,,o něčem jiném“, což se mu zrovna hodí. Zato věhlasný
V. Moravec (ČT) zcela vyšuměl v 2. televizní debatě, kdy nejen přihlížel ,,neodpovědi“ na otázku V. Čáslavské aj., ale nechal kandidáta
dokonce udílet slovo…)

2. kolo
Druhé kolo voleb se konalo 25. a 26. ledna 2013. Vítězem se stal Miloš
Zeman. Souboj kandidátů měl být podle agentur i komentátorů velmi
obtížný a předem se dalo velmi těžko odhadnout, kdo zvítězí. Volební
účast 59,1 % oprávněných voličů byla překvapivě o 2,2 % nižší, než
v 1. kole! Pro Miloše Zemana hlasovalo téměř o půl milionu více voličů a získal tak necelých 55 % oproti více než 45 %, které získal Karel
Schwarzenberg.
Pořadové
číslo

Kandidát

Počet
hlasů

Počet
hlasů v %

Pořadí

6.

Miloš Zeman

2 717 405

54,80 %

1.

9.

Karel Schwarzenberg

2 241 171

45,19 %

2.

A jak jsme volili v Roztokách?
Tradičně vysoká volební účast je už v Roztokách běžnou záležitostí
a svědčí o kultivovanosti obce i zájmu občanů o věci veřejné. Počet
hlasů pro K. Schwarzenberga předčil veškerá očekávání, když získal
v obou kolech o celých cca 22 % více hlasů než zvolený prezident
M. Zeman.
Stejně tak volil celý okres Praha-západ, kde z 24 volebních okrsků zvítězil
M. Zeman jen v Jenči. Souhrnně, v rámci celého okresu, získal K. Schwarzenberg 41 437 hlasů, zatímco vítězný M. Zeman 21 428 hlasů.

Kandidát
Příjení, jméno

1. kolo

2. kolo

Hlasy

%

Hlasy

%

Roithová Zuzana

152

3,69

x

x

Fischer Jan

370

8,99

x

x

Bobošíková Jana

33

0,80

x

x

Fischerová Taťana

148

3,59

x

x

Sobotka Přemysl

110

2,67

x

x

Zeman Miloš

560

13,61

1 121

28,3

Franz Vladimír

256

6,22

x

x

Dienstbier Jiří

469

11,40

x

x

2 014

48,97

2 840

71,69

Schwarzenberg Karel
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Je po volbách…
Skončeno a potvrzeno. Je po volbách. Netřeba slov. Přesto ocituji renomovaného komentátora HN J. Šídla, protože řekl za mnohé:
,,Miloš Zeman by podle mě volby vyhrál, i kdyby jeho kampaň dostala
cenu za čestnost. Česko je stále více podobné Zemanovi než Schwarzenbergovi, a pokud budeme trvat na rovném volebním právu, což je
podle mě užitečné, během několika nejbližších let se to nezmění.
Všechny informace, které vhodnost Zemanova nástupu na Hrad problematizovaly, byly po celou dobu k dispozici: od divných přátel, přes
financování kampaně, skutečnost, že tedy není úplně abstinent, až
po vzpomínky jeho premiérství. Až na výjimky neměl na své straně
média. Zeman nemohl nic schovat. Přesto byl jasně zvolen. Zaslouží si
být prezidentem.
Ale to taky neznamená, že zvolení (účel) omlouvá (světí) úplně všechno, co v kampani zaznělo (prostředky). Nebo jinak řečeno: dějiny nemohou a doufám, že nebudou psát jen vítězové“.

Ladislav Kantor
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Stopa Jaroslava Haška v Roztokách
Třetího ledna to bylo 90 let od úmrtí spisovatele Jaroslava Haška, v dubnu si připomeneme 130. výročí jeho narození. Hašek byl
osobností rozporuplnou a rozporné pocity
vyvolává jeho život i dílo. Byl excentrickým
bohémem v pravém slova smyslu, anarchistou a tulákem, ale i poměrně čilým literátem.
Traduje se o něm řada divokých historek,
které se zřejmě z větší části zakládají na pravdě. Např. jedna taková líčí, jak si Hašek v papučích odskočil do trafiky pro sirky a vrátil
se za tři dny. Některé jeho životní epizody
jsou do dneška zahaleny tajemstvím, zvláště
okolnosti jeho pobytu v Rusku, v legiích
a také v Rudé armádě za bolševické revoluce
a občanské války. Koncem roku 1920 se ovšem vrátil do Čech, údajně s politickým zadáním (je zajímavé, že dezerce z Čsl. legií mu
beztrestně prošla), ale v ústraní na Lipnici pil
a psal (poslední rok už jen diktoval) své nejznámější dílo Osudy dobrého vojáka Švejka
za světové války. Když pro naprostou fyzickou zchátralost v necelých čtyřiceti letech
zemřel, nezůstala po něm prý finanční hotovost ani na pořízení rakve. Tento úvod považuji za nezbytný k následující zmínce o Roztokách.
Jaroslav Hašek se sice v roce 1910 oženil
s novinářkou a spisovatelkou Jarmilou Mayerovou, ale rodinný život bylo zřejmě to
poslední, co ho těšilo. Již o tři roky později
manželku se synkem opustil. V roce 1915
narukoval do války, aniž to rodině sdělil.
V červnu odjíždí na haličské bojiště, ale již
v září přešel na druhou stranu fronty
a vstoupil do České družiny na Rusi. V březnu 1918, kdy se Čsl. legie stahují z bojiště,
z nich odchází a vstupuje do Rudé armády.
Vysloužil si tím obvinění z velezrady.
V květnu roku 1920 se v Rusku oženil s Ale-

Zadní trakt domu čp. 25, počátek 80. let.
Foto: Stanislav Boloňský

xandrou Grigorjevnou Lvovou, ačkoliv se
svou první ženou nebyl úředně rozveden.
Když se v listopadu 1920 vrátil do vlasti,
přivezl si svou druhou ženu Šuru s sebou.
Jen díky obecnému administrativnímu
zmatku v dokladech nebyl stíhán pro bigamii. Bydlel nejprve u anarchisty Franty
Sauera na Žižkově a posléze se se Šurou
uchýlili do Lipnice. Pro nás je zajímavé, že
jeho druhá žena Šura žila po druhé světové
válce v Roztokách, nejprve v Tichém údolí
(snad čp. 291), v pozdějších letech snad
v Nádražní ulici čp. 25, resp. v zahradním

domku ve dvoře. Bohužel přesnější určení
jejího bydliště se mi nepodařilo vypátrat neměla v Roztokách trvalý pobyt. Jejími
nuznými životními poměry se zabýval
i Městský národní výbor, opět bohužel bez
přesnější specifikace. Budu proto vděčný
čtenářům Odrazu, starousedlým pamětníkům, pokud mi poskytnou v této věci jakoukoliv relevantní informaci. Může to být
zajímavý kamínek do mozaiky nevšedního
životního příběhu.
Stanislav Boloňský

10. pizza zdarma POUKÁZKA
REST***PIZZERIE
tel.: 220 911 005
728 416 007

Nádražní 21 (U Zámku)
252 63 Roztoky

platí i pro rozvoz

U
ZÁMKU

www.pizzerie-roztoky.cz
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po získání 9 razítek je 10. pizza zdarma
12
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REST***PIZZERIE
tel.: 220 911 005
728 416 007

Nádražní 21 (U Zámku)
252 63 Roztoky

objednáte-li 2 pizzy, dostanete 1 zdarma

platnost od 8.2.
2. do 8.3.2013

ROZVOZ ZDARMA
DARMA
v Roztokách
h
pizza z tradiční pece, pasta,
ty balkángnocchi, speciality
ské kuchyně

U
ZÁMKU

www.pizzerie-roztoky.cz
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Poplatky zrušit a (ne)malou daň zvýšit? Ne!
Zavést daň paušální!
I když se podobných projevů obvykle zdržuji,
po přečtení návrhu pana starosty Jakoba
(v lednovém Odrazu) na zrušení komunálních poplatků vykompenzované paušálním
zvýšením daně z nemovitosti mi to nedalo
a rozhodl jsem se reagovat. A ne pouhým
emailem panu starostovi, jak čtenáře Odrazu
ve svém příspěvku vybídl, ale rovnou na stránkách Odrazu (pro případ, že by snad email
z nějakého důvodu nedorazil či skončil v propadlišti elektronické komunikace). Pokud se
svým názorem některých čtenářů Odrazu
dotknu, omlouvám se jim.
Jak už se stalo nepříjemnou tradicí, v okamžiku, kdy stát nedokáže efektivně vymáhat
nějakou daň či poplatek, zavádí či navyšuje
daň jinou, nejlépe nepřímou a univerzální,
kterou od občanů získává s minimálním úsilím prostřednictvím jiných subjektů. Příkladem nade vše výmluvným budiž všem dobře
známá daň z přidané hodnoty, po alkoholu
a cigaretách další metla lidstva, za jejíž objev
podle dostupných informací vděčíme francouzským politikům. Zdá se, že tento princip
je natolik úspěšný, že se postupně zavádí
i na komunální úrovni, viz teplický příklad
uváděný panem starostou Jakobem jako následováníhodný vzor, pro občany veskrze
výhodný. Je mi líto, ale já výhodnost návrhu
vidím především na straně obce. Daň z ne-

movitosti je sice daň přímá, ale spravují ji
finanční úřady, takže obec s jejím výběrem
nemá starosti. Přitom jí zůstává možnost ji
skrze místní koeficient velmi podstatně
ovlivňovat (a asi není žádné tajemství, že jde
především o její navyšování). „Výhodou“
daně z nemovitosti je i to, že povinnost ji
platit se neodvíjí od příjmů vlastníka nemovitosti, takže jediný způsob vlastníka, jak si
v horších časech na dani z nemovitosti ulehčit, je se nemovitosti zbavit. Jen těžko se tedy
lze zbavit pocitu, že daň z nemovitosti je
„trest“ za vlastnictví střechy nad hlavou, ať
už jste se k ní dopracovali sebepoctivěji. A už
jen krůček zbývá k tomu, aby zase platil již
legendární výrok Miloše Kopeckého v roli
tajemníka národního výboru v komedii Bílá
paní, že „mít něco je vždycky podezřelé“,
kterým reagoval na argumentaci Vladimíra
Menšíka v roli příslušníka VB, že „něco mít
ještě není trestné“. No nic, daň z nemovitosti
se asi hned tak nezruší a je tedy zapotřebí
věci vidět v širších souvislostech.
Znepokojující na celém návrhu mimo jiné je,
že s ním přichází zastupitel pravicové strany,
která tak vehementně prosazuje adresnost.
Ale zřejmě jde pouze o adresnost na výdajové stránce rozpočtu, tedy např. při platbách
sociálních dávek ap. Adresnost na příjmové
stránce (tedy jestli jde o regulační poplatek

za psa či daň z nemovitosti) už tak klíčová
není, prostě ber kde ber. Je to výmluvný příklad, jak se někdy stírají nepřekonatelné názorové rozdíly mezi pravicí a levicí. Teď už
zbývá jen doufat, že pokud se panu starostovi
podaří návrh prosadit (a já pevně doufám, že
ne, protože věřím, že v zastupitelstvu Roztok
je ještě dost soudných lidí), že po příštích
volbách nové zastupitelstvo zrušené poplatky
z nějakého ryze racionálního důvodu, který
si osobně dokážu velice živě představit, zase
nezavede. A nebudu asi daleko od pravdy, že
v takovém případě lze jen těžko očekávat
(v duchu rčení „co peklo jednou pohltí, to už
nevydá“), že by se společně s jejich znovuzavedením daň z nemovitosti zase snížila
na původní úroveň. Že bychom na takovém
opatření nakonec tratili všichni, netřeba zdůrazňovat.
Já osobně bych navrhoval zavést namísto
všech poplatků a daní pouze daň jedinou,
paušální, jejíž výše by se stanovovala každý
rok na základě výdajové stránky státního
rozpočtu. A zatímco pravicová vláda by výdaje rozpočítávala na hlavu rovnoměrně (nemluvňata nevyjímaje), levicová progresivně
(vyjímaje všechny s příjmem do stonásobku
životního minima).
David Drbohlav

Ještě ke komunální dani a rušení poplatků
V minulém čísle Odrazu
byla mnou a místostarostou
Jandíkem otevřena diskuse
ke zrušení místních poplatků a zvýšení daně z nemovitostí. Nebudu opakovat
své argumenty z minulého článku, ale stručně shrnu, že jsem navrhl, abychom do budoucna zrušili většinu místních poplatků
(za odpad, za psy a za ubytovací kapacity)
a náklady s tímto spojené zahrnuli do jedné
jediné platby, říkejme jí komunální daň. Jednalo by se konkrétně o ztrojnásobení daně
z nemovitosti. S tímto kolega Jandík striktně
nesouhlasí.

Vaše podněty
Předně chci moc poděkovat všem, kteří mi
k tomuto nápadu napsali své názory. Většina z nich byla velmi podnětná. Spousta z vás,

ODRAZ

ale i někteří kolegové ze zastupitelstva, s tímto návrhem souhlasí, ale nezahrnuli by
do nového systému poplatek za psy. Rozumím argumentům, že se jedná v první řadě
o regulační poplatek, který brání tomu, aby
v Roztokách bylo více psů, než je zdrávo.
V současnosti je v Roztokách evidováno téměř 900 psů. Ti samozřejmě vyvolávají i náklady na straně města (sáčky na exkrementy,
úklid, dohled městské policie), které jdou
jednoznačně za jejich majiteli. To jsou argumenty, které slyším, a proto se domnívám, že
je zcela na místě diskuse o tom, zda poplatky
za psy ponechat v současném modelu.
Druhým a možná ještě zásadnějším problémem, na který jste mě upozornili, je skutečnost, že by se nový model mohl negativně
dotknout roztockých seniorů. Je zřejmé, že
by se náklady zvýšili těm seniorům, kteří
bydlí byť v menších domcích, protože by se
jim zvýšila daň z nemovitosti a na zrušení

měsíčník Roztok a Žalova

poplatků by moc nevydělali, neboť jsou
mnozí od jejich placení osvobozeni. Tímto
aspektem se určitě budeme zabývat.
Nejenom proto, že tento návrh vzbudil poměrně velký zájem, a to pozitivní i negativní,
začínám být přesvědčen o tom, že bychom
o tomto novém modelu, který by se dotkl
každého z nás, mohli rozhodnout v místním
referendu. Je to přesně otázka, která by si
zasloužila vyjádření každého z roztockých
občanů. Referendum s sebou samozřejmě
nese nemalé náklady na jeho uspořádání,
proto by bylo vhodné, abychom ho spojili
s nějakými volbami. Nejbližší volby, které nás
čekají, budou patrně až volby do Evropského
parlamentu nebo do Poslanecké sněmovny
na jaře roku 2014. V tom ovšem nevidím
zásadní problém, alespoň bychom měli dostatek času celou problematiku detailně prodiskutovat. Nevýhodou by bylo, že by nový
model mohl platit až od roku 2015.
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Místní ODS se mýlí
Nemohu ovšem nereagovat na text kolegy Jandíka z minulého čísla Odrazu. Opomenu jeho
nepřesné vyjadřování (nejedná se o správní,
nýbrž místní poplatky) a od ideologického nádechu jeho článku. Domnívám se, že bychom
se měli bavit o konkrétních výhodách a nevýhodách, nikoliv o ideologických východiscích.
Zároveň odmítám, že by se mělo jednat, slovy
kolegy Jandíka, o „socialistické zvyšování
daní“, ba naopak, jedná se o rozumný kompromis.
V článku kolegy Jandíka jako jeden z mála
faktických argumentů padá to, že by měla být
celkově vybraná částka vyšší, než v současném
systému. To ovšem není zcela přesná informace. Proto musím uvést několik čísel. V roce

2012 se za uvažované tři poplatky vybralo celkem 3,6 milionu Kč, na dani z nemovitosti
2,7 milionu Kč, tedy dohromady byly příjmy
města za tyto poplatky a daň 6,3 milionu Kč.
Abychom ovšem tato čísla mohli porovnávat
s navrhovaným modelem, musíme započítat
i to, co se díky neplatičům nepodařilo vybrat.
Nový model by totiž tento problém vyřešil,
protože by svou konstrukcí eliminoval problém
neplatičů. Na poplatcích se mělo v roce 2012,
kdyby všichni zaplatili tak, jak měli, vybrat
o 900 tisíc Kč více. Příjem ze stávajícího modelu by tedy měl být ve výši 7,2 milionu Kč.
Nový model by také odstranil problém s těmi,
kteří nemají v Roztokách trvale hlášené bydliště a jsou jakýmisi černými pasažéry. I tuto
částku by bylo zapotřebí připočítat, ale od toho
upustím, protože počet nehlášených obyvatel

Stokrát nic umořilo osla
Nechci na stránkách Odrazu rozvířit kolotoč reakcí, ve kterých se čtenáři
postupně ztratí. Na článek
pana starosty z minulého
čísla „Poplatky zrušit a malou daň zvýšit? Ano, či ne” reagovat musím.
Pro nezasvěcené jde o spor, kdy naši koaliční
partneři jsou pro trojnásobné zvýšení daně
z nemovitosti, které by bylo částečně kompenzováno zrušením poplatků za odvoz odpadu
a poplatků za psy. Odmítavý názor ODS jsem
vyjádřil již v úvodním článku „Stokrát nic
umořilo osla”, nicméně musím reagovat
na některé nové argumenty starosty Jakoba.
Ten ve svém článku použil poměrně zdařile
vypadající tabulku, ze které můžete mít po-

se jen stěží odhaduje. Navíc je potřeba si uvědomit, že náklady na svoz odpadů jsou vyšší,
než je příjem města z poplatků za odpad. Novela zákona nově umožňuje, aby se tento poplatek
zvýšil, a tím více odpovídal skutečným nákladům. Je tedy možné, že zastupitelstvo brzo
rozhodne o zvýšení tohoto poplatku. Kdyby se
tak stalo, příjem ze stávajícího systému by
měl dosahovat 9 milionů Kč. Mnou navrhovaný model trojnásobného zvýšení daně z nemovitosti a zrušení poplatků by pro město
znamenal příjem ve výši 8,1 milionu Kč. Jedná se tedy o rozumný kompromis. Obávám
se, aby výsledkem politicky neobratného jednání místní ODS nebylo naopak dosaženo výrazně vyššího zdanění místních občanů.
Jan Jakob, starosta města Roztoky

– pokračování

cit, že téměř všichni budeme platit méně
a vybereme více. Já těmto počtům nevěřím.
Důvod je na snadě, i po odpuštění poplatků
za psy a odpad má být celkový daňový výběr jednoznačně VYŠŠÍ, než je tomu v současné době. Z tabulky pana starosty vyplývá,
že výrazně více budou platit pouze majitelé
více domů. To je typicky socialistická myšlenka, navíc založena na nepravdě. Výsledná
daň z nemovitosti vzroste totiž i těm, kteří
mají jen jeden dům, ale bydlí v něm sami.
Takových obyvatel máme v Roztokách poměrně dost a unikátním příkladem takového
plátce je osamělá důchodkyně nebo mladý
nesezdaný jedinec. Je to ale celkem irelevantní, protože obecně je jakékoliv zvyšování
daní v současné době principiálně špatné.

Argumentace senátorem za ODS Kuberou,
kterého si jinak osobně velmi vážím, je rovněž pomýlená, protože Teplice jsou panelákovým městem, a jako k takovým je potřeba
k nim přistupovat. A upřímně, že někdo
v ODS něco vymyslí, ještě neznamená, že se
mi z toho v Roztokách musí rozbušit srdce.
Nevím, zda je to náhoda, nebo ne, ale já jsem
na nápad našich koaličních partnerů nezaznamenal jedinou kladnou reakci. Proto věřím, že se nám je podaří přesvědčit, aby
od svého urputně prosazovaného nápadu
ustoupili.

vyžaduje pravidelnou údržbu, kterou dnes
zajišťují přímo, nebo subdodavatelsky Technické služby (dále jen TS). To přirozeně zvyšuje nároky na obecní pokladnu, jelikož TS je
organizace zřízena městem, a tedy z městského rozpočtu dotována. Za druhé: po kolaudaci příslušné stavby a jejím darování obci přechází odpovědnosti plynoucí z případných
závad na město. Někdy to bývá ve smlouvě
darovací ošetřeno klauzulí o garancích, ale
není to příliš obvyklé.
Dar je obecně vnímán jako něco pozitivního,
výraz dobré vůle, dobrovolnosti. Zastupiteli zjihne výraz v obličeji a zadrhává se mu hlas dojetím, když má převzít takový „velkorysý“ dar.
Očekává se od nás, že zajásáme, slušně poděkujeme a dar převezmeme, neboť jak se říká: „Darovanému koni na zuby nehleď!“? To je ale jen

na první pohled. Jak to tedy s tím darem vlastně
je? Ze strany investora se samozřejmě o žádný
dar nejedná. Náklady na jeho pořízení jsou započteny v prodejní ceně m2 stavebního pozemku
či bytu. Darem se pouze převede odpovědnost
za jeho udržovaní na město. A město platí a ručí.
Pro investora velice výhodná strategie. Je tedy
zřejmé, že vedení města musí již v procesu vyjadřování se k plánovaným investičním záměrům
trvat na určité kompenzaci budoucích nákladů
ze strany investora.
Buďme tedy aktivní a smělí v našich požadavcích a nepřijímejme pasivně pravidla hry
na dary, když se v podstatě o žádné dary nejedná.

Roman Jandík,
místostarosta a předseda ODS Roztoky

Dary, nedary
I když se konečně začíná
po dlouhých letech plánování dařit investovat do oprav
a rekonstrukce komunikací
a infrastruktury, obecně majetku města, jsou a budou
privátní investoři stále těmi zásadními zhodnocovateli katastru obce. O veřejné prostory je
však nutné pravidelně pečovat. A o to tady jde.
Projekty na výstavbu domů a bytů jsou logicky
propojeny s přístupovými komunikacemi,
chodníky, parky, podzemními rozvody sítí. Je
obvyklou praxí, že tyto stavby jsou po dokončení výstavby nabídnuty městu formou daru, případně jako věcné břemeno za jednorázovou
úhradu.
Háček se podle mne skrývá ve dvou bodech.
Za prvé: Další plocha komunikací a zeleně si
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Mgr. Tomáš Pařízek,
zastupitel a radní města za ODS

měsíčník Roztok a Žalova
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Připomínka

Vyjádření ke zvýšení daně z nemovitosti

Mám připomínku ke článku Víta Calty
a Michala Přikryla o autobusu do Solník.
Pánové navrhují jednu z možností cesty
autobusu, a sice ulicí Jana Palacha. Jaksi
neberou v úvahu, že ulicí prochází Školní
náměstí. Ulice je sama o sobě dosti frekventovaná a každý, kdo vidí malé školáky,
jak vyhlíží auta jedoucí oběma směry ulicí,
jak posuzují, jestli mohou ulici přejít a dostat se do školy, by se takovým návrhem
nezabýval. Nechci být jízlivá, ale některé
ulice v Roztokách jsou stejně vzdálené
od autobusové zastávky jako Obránců
míru u Solník. Co kdyby všichni obyvatelé
těchto vzdálených ulic požadovali také
dopravu autobusem? V rozhlase jsem jen
tak na okraj slyšela, že každý občan by měl
denně ujít alespoň 3 km, chce-li zůstat
zdravý. Ale o to se zde nejedná, jde o bezpečí našich malých školáků.

– za určitých podmínek

Mila Krocová

3. Poplatek za psy je rovněž na místě.

Reagujeme na článek pana starosty Jakoba
o návrhu změn některých plateb občanů
Roztok.

Občan má možnost volby, zda psa chovat,
nebo ne, a tedy zda bude, nebo nebude obci
platit náklady na zvýšenou údržbu při čištění
obce.

1. Zvýšení platby daně z nemovitosti.
Tato daň je z majetku občana. Přitom při
pořizování tohoto majetku občan již daň
státu zaplatil a o majetek se musí starat sám
bez přispění obce. Považujeme ji proto za neodůvodnitelnou (viz článek p. Jandíka v Odraze 1/2013). Překvapuje nás, že je argumentováno případy obcí, kde je daň vyšší, a ne
těmi, kde je daň nižší než v Roztokách.

Komunální poplatky jsou oprávněné a vůbec
nesouvisejí s platbou daně z nemovitosti.
Pokud vedení města změnu navrhovanou
panem starostou zavede, máme obavu, že
po čase změní názor a komunální poplatky se opět začnou platit, ale již nikdy nebude snížena výše platby daně z nemovitosti.

2. Prominutí poplatku za odpad.
Toto je platba občana za službu, kterou mu
obec poskytuje, a je v pořádku, že je úhrada
požadována.

manželé
Miloslav a Marie Nadrchalovi

Autíčka
Po delším čase (po roce) jsem opět sečetl
oběma směry projíždějící auta
Lidickou ulicí, lokalitou
Na Vrškách.

Po

Út

St

Čt

Pá

So

Ne

Σ

2006

1019

1052

1009

1047

1088

704

616

6538

2011

1306

1136

1167

1323

1280

938

686

7936

2012

1432

1308

1286

1433

1556

1024

872

8908

Za stejných podmínek, ve stejném čase
(10–12 a 14–16 hod.).
Sčítání proběhlo loňského prosince,
v posledním týdnu před Vánoci.

Foto: E. Jirková

Pro lepší přehled uvádím v přiložené tabulce
pro srovnání namátkou roky 2006 a 2011.
Nárůst je evidentní a to je jistě důvod
k zamyšlení.

Michal Jánský

Drobná práce proti blbé náladě
Na těchto řádcích obvykle tepu socialisty
mysli bez rozdílu politické barvy za jejich
řádění v Roztokách. Dnes mám na srdci
něco mnohem důležitějšího. Taky máte posledních pár měsíců dojem, že se nám vrátila blbá nálada? Odevšad se valí pocit, že
všechno je špatně, zem je rozkradená, nic
nefunguje, národ strádá, divže nehladoví,
horší to prostě nemůže být… Společným
jmenovatelem a zdrojem všeho zla jsou oni.
Politici. Řešení existuje spousta a všechna

ODRAZ

jsou samozřejmě strašně jednoduchá, stačí
(vyberte si dle svého uvážení): volit/pověsit
komunisty/ódéesáky/Kalouska, zavést volební povinnost/přímou volbu, dát volební
právo nezletilým/odebrat je důchodcům/
nezaměstnaným, pořádně zdanit/vyvlastnit
OSVČ/podnikatele/poslance, kroužkovat
odzadu/odpředu/napříč... Volit osobnosti.
Nejlépe ty, které nemají s politikou na žádné úrovni pokud možno ani ty nejmenší
zkušenosti. A hlavně samozřejmě zavřít

měsíčník Roztok a Žalova

všechny korupčníky. Kdo je korupčníkem,
určí hněv lidu. Jistý miliardář dokonce založil nadační fond pro práskače, aby lidu pomohl. Udavačstvím k očistě společnosti!
Potom nastane ráj na zemi. Že nás to nenapadlo dřív!
Prý snad ani nemá smysl chodit k volbám,
politiky člověk zajímá jen jednou za 4 roky
a stejně se nic nezmění. Mám špatnou zprávu: jít jednou za 4 roky k volbám rozhodně
nestačí. Aby se něco pohnulo, je třeba přilo-
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žit ruku k dílu. České politické strany jsou
v zoufalé personální situaci. Dvě klíčové –
ODS a ČSSD mají obě zhruba kolem 24 tis.
členů, tj. cca dvě promile populace. Desetitisíce členů mají komunisté (asi 55 tis.)
a KDU-ČSL (asi 33 tis.), ale ty obě zdědily
masivní členskou základnu ještě z předlistopadových dob. O členstvu všech ostatních
stran nemá vůbec význam hovořit. Všechny
strany dohromady neorganizují více než
1,5 % občanů. Pro srovnání: ve sportovních
svazech v ČR je 1,5 mil. lidí, dobrovolní
hasiči mají 345 tis. členů. V zemi kulturně
a historicky nám asi nejbližší z těch, které
nebyly postiženy komunismem, v Rakousku, mají tři největší strany dohromady asi
1 mil. členů (z 8,5 mil. Rakušanů).
Obvyklý argument „já nemám na politiku čas,
nechci někde šaškovat, mám svých starostí
dost…“ pramení z pocitu, že smyslem toho
„být politicky organizován“ je objevit se
na kandidátce a usilovat o funkci. Kvůli tomu
máme v české politice ohromnou spoustu
vůdců (v některých stranách nemají už ani
nikoho jiného) a minimum pěšáků. To, co
české politické strany teď nutně potřebují,

jsou řadoví členové. Ve zdravé politické straně
by bylo žádoucí, aby zdrcujícím způsobem
převládali nad funkcionáři. Řadový člen je
člověk, který má svou práci, jíž se uživí, o veřejnou funkci nestojí – nemá na ní čas
a ve straně je proto, že chce pomáhat prosazovat věci, které považuje za správné. Práce
ve straně se zúčastňuje sporadicky, párkrát
do roka, ale ví, že když se mu nebude něco líbit, nemusí čekat až do voleb. Je součástí politického mechanismu, který má přímý podíl
na moci a jehož prostřednictvím může své
výtky uplatnit mnohem efektivněji než nějakým kroužkováním či vyřváváním po demonstracích (neřku-li nadáváním v putyce).
Pokud dojde k názoru, že jím volený funkcionář se věnuje více svým kšeftům či bere úplatky, případně investuje veřejné peníze hlavně
do podplácení voličů za účelem svého znovuzvolení místo toho, aby dělal věci, které jsou
třeba, může se takový řadový člen dosti bezprostředně podílet na jeho smetení. Široká
členská základna znemožňuje „velrybářské
praktiky“, kdy se za pár korun nakupují členové-pimprlata, kteří pak hravě přehlasují řádné
členstvo a svého loutkoherce vynesou ke ký-

ženému korytu. Ve stranické buňce, jež má
lidí jak do mariáše, není nic snazšího. Pokud
by jich měla mnoho desítek, nikdy se to nevyplatí. V neposlední řadě, lidnatá strana disponuje značným objemem příspěvků, a je tak
daleko méně závislá na sponzorech, kteří
za své peníze zpravidla očekávají protislužby.
Myšlenka, že politici jsou oni a politické
strany jsou fuj, je zcestná. Ve svém důsledku
vede k úprku slušných lidí a vyklízení pozic
před grázly, kariéristy a parazity, kteří by se
jinde než v politice neuživili, takže ve stranách nakonec už nikdo jiný nezbude. Jediná
naděje pro řešení dnešního marasmu naopak
spočívá v akceptaci myšlenky, že každý je
trochu politikem, v převzetí vlastní odpovědnosti ve smyslu Masarykovy „drobné
práce“ v normální demokratické politické
straně, lhostejno které. Jak už to tak chodí, je
to cesta nejistá, zdlouhavá a klopotná. Ale
na rozdíl od jednoduchých řešení má alespoň nějakou šanci na úspěch. Do městského
plátku to píšu proto, že komunální úroveň je
přesně ta, kde je možné začít.
Tomáš Šalamon

Stavba v Nádražní ulici
V čísle 12/2012 Odrazu vyšel stručný článek
„Stanovisko města k Obytnému souboru
v Nádražní ulici.“ V článku, který patrně
představuje stanovisko Rady města, rada
poučuje občany, že město nemůže povolovat
různé stavby, protože o tomto rozhoduje
stavební odbor, který je na městu nezávislý.
To je pravda, ale město přece jen může víc,
než uvádí.
Dne 20. 11. 2012 se konalo veřejné ústní
jednání, bohužel „Oznámení o zahájení
územního řízení a nařízení veřejného ústního jednání na 20. 11. 2012 od 10 hodin“
bylo „vyvěšeno“ na vratech v Nádražní ulici,
které jsou přes den otevřené. Obyčejný člověk, který není zvyklý nahlížet do cizích
dvorů, případně ani neprochází pěšky kolem otevřených vrat v Nádražní ulici, si tuto
informaci nepřečetl. A nepřišel na veřejné
ústní jednání. To byl i můj případ.
Město by se mělo zasadit, aby tyto informace byly lépe oznamovány, než jen
na jedněch vratech. U tak důležité stavby
pro město (při schválení uvedené varianty
hrozí zácpy u nádraží – a to se týká více
roztockých lidí, než jen bezprostředních
sousedů v Nádražní ulici) bych očekával,
že město informaci uveřejní i v Odraze,
aby na projednání mohlo přijít co nejvíce
lidí.

16

Dále bych u tak významného bodu k projednání uvítal, kdyby projednání bylo nařízeno na večerní hodinu a nikoli na 10:00
ráno. Město jako účastník řízení mohlo
stavební odbor požádat, aby jednání nařídil
na odpolední hodiny. Stejně jako když zasedá zastupitelstvo. To taky nezasedá od 10
ráno.
V současné době (konec roku 2012) je stav
takový, že Územní řízení se přerušuje
do 30. 6. 2013. Tato informace byla na elektronické úřední desce Města Roztoky vyvěšena 19. 12. 2012 a stažena z elektronické
úřední desky měla být 2. 1. 2013. Náhodou
to padlo do období, kdy se mnoho lidí
na elektronickou úřední desku nedívá.
Pro město je to natolik důležitá stavba, že se
dostala i do nové koaliční smlouvy. Od radnice v této věci očekávám, že
a) bude v Odraze informovat o dalších budoucích jednáních v dané věci, na které je
povolena účast veřejnosti (to se týká i všech
dalších budoucích veřejných projednání
dalších staveb),
b) vysvětlí, co v nové koaliční smlouvě znamená „Koalice se zavazuje, že přijme tyto
regulační plány: Lokalita Nádražní (nedojde-li k dohodě s investorem)“,
c) bude v Odraze prezentovat, jaké dohody
chce s investorem uzavřít,

d) založí na www.roztoky.cz speciální sekci
„Lokalita Nádražní“, kde bude občany informovat o průběhu schvalování stavby
(to platí i pro další významné budoucí
stavby v Roztokách), a budou zde veřejně
přístupné doklady, které již nejsou dostupné na elektronické Úřední desce města Roztoky, dále zde budou usnesení, které
město v dané věci přijalo (v Odraze
12/2012 je jen stručně uvedeno, že „Radní
se jednomyslně shodli na formulaci usnesení – stanoviska města k Obytnému souboru. Pro jeho obsažnost uvedu jen hlavní
body.“ V tak důležitém bodu by bylo
vhodné, aby občané měli přístup k celému
textu).
e) zorganizuje veřejné slyšení, na kterém
občanům vysvětlí, jak chce postupovat,
a oznámení o veřejném slyšení zveřejní
v Odraze.
Pro občany připomínám, že v dané lokalitě má
být postaveno 134 bytů, restaurace, obchody.
Investor předpokládá vybudovat 195 garážových stání a předpokládá, že v komplexu bude
375 obyvatel. A všichni budou vyjíždět do Nádražní ulice naproti nádraží.

ODRAZ

Lukáš Křístek,
Jungmannova 1738, Roztoky
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Už je to tady:
Skautský ples v Roztokách

Prasátkovské zázemí
pro maminky s dětmi

V loňském roce jsme my, roztočtí skauti a skautky,
pořádali u příležitosti 100. výročí založení naší organizace
1. skautský ples v Roztokách.
Naším přáním bylo a je, aby se skautský ples stal tradiční
kulturní událostí ve městě. Na to ale sami nestačíme.
A jak nám můžete pomoct právě vy? Jednoduše.
Přijďte na 2. skautský ples a bavte se.
Letošní skautský ples se bude konat
v sobotu 16. února od 19.00 hod.
v sokolovně na Tyršově náměstí v Roztokách.
Těšíme se na každého, kdo má rád zábavu
a chce strávit příjemný večer při tanci, poslechu dobré
hudby nebo setkání s přáteli.
Rádi uvidíme všechny bývalé i současné skauty a skautky,
jejich rodiče, příbuzné a známé.
Pokud se vám loňský ples líbil, přijďte znovu.
Pokud se vám nelíbil, přijďte také, protože ten letošní bude
lepší. V každém případě ale nezapomeňte pozvat své
sousedy a kamarády. Chystáme pro vás bohatou tombolu,
chutné občerstvení a pestrý doprovodný program.
Na našich webových stránkách najdete informace nejen
o nabídce vstupenek, proto neváhejte a navštivte
www.skautiroztoky.cz nebo se informujte
na e-mailové adrese ples@skautiroztoky.cz!

Restaurace v Jeronýmově ulici po léta známá jako ESO
v poslední době několikrát změnila svůj název.
Příčinou byla, jak jinak, změna provozovatele.
Sovičky, které zde hnízdily naposledy, nedávno odletěly
a vystřídala je prasátka. Tedy přesněji jedno prasátko
a jeho zátiší. Ze zvědavosti jsme do nedávno otevřeného
Prasátkova zátiší s dětmi nahlédli a byli jsme mile
překvapeni.
Z restaurace se stala kavárna s dětským koutkem
nebo lépe řečeno s pořádným koutem plným hraček,
kde právě vesele dovádělo asi pět dětí včetně těch,
co ještě neumí chodit.
Našim dětem se z koutu domů vůbec nechtělo, a tak jsem
využila možnosti hlídání za lidovou cenu a nechala je, ať se
ještě chvilku vydovádí beze mě. Až se ale bude hrát divadlo,
tak tu s nimi určitě zůstanu. Anebo že bychom tento
prostor využili k narozeninové oslavě?
Nic prý není nemožné, noví provozovatelé spojují svou
práci s koníčkem, což je vidět. A co menu? Vedle
tradičních i netradičních kavárenských nápojů na něm
najdete pochoutky domácí výroby, které chutnají nejen
dětem, ale i maminkám. Tímto bych chtěla oběma
entuziastickým provozovatelům popřát, ať se jim daří.

Lukáš Hejduk

Markéta Tomášková

Skautské středisko Lípa
Vás zve na

2. SKAUTSKÝ PLES
V ROZTOCKÉ SOKOLOVNĚ

16. ÚNORA 2013
1900 HOD

Vstupné 100 Kč / sezení 200 Kč

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

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

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

Partneři plesu:

TJ Sokol Roztoky
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MasoKoubek.cz
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Dopis
z Náchoda

Tříkrálová Okoř 2013
Neuvěřitelné, jak ten čas letí… Opět je
za námi další ročník tříkrálového pochodu.
Po pětačtyřicáté vykročili do nového roku
pochodníci, kteří se nezalekli špatné předpovědi počasí. To nám nakonec docela přálo, až
na pár drobných přeháněk, které nijak neovlivnily náladu zúčastněných. Na trať vyrazilo na tři sta padesát pochodníků, kteří svůj
zájem rozdělili mezi trasy 28, 13 a 16 kilometrů. Několik dálkoplazů vyrazilo i na náročnou čtyřicítku...

Vážený pane starosto,
lidé i politici se jeden na druhého povětšinou obrací v záležitostech, kdy od sebe
něco potřebují (podpořit projekt, dotaci,
sehnat „hlas“). Možná Vás proto překvapí,
že tento můj dopis je iniciován úplně jinou
potřebou – potřebou vyjádřit své poděkování.
O první adventní neděli jsme v našem městě
(stejně jako v mnohých jiných) slavnostně
rozsvěcovali na náměstí vánoční strom. Byla
to krásná atmosféra, sešly se stovky obyvatel
a společně s naším děkanem, otcem Partykou, jsme se lidem pokusili „otevřít srdce“.
Abychom na tento úkol nebyli sami, přizvali
jsme si na pomoc vaše roztocké vokální těleso Marika Singers.
Jejich koncert v kostele sv. Vavřince byl pro
nás obrovským kulturním zážitkem, a přestože Náchod žije velice kulturně (každoročně pořádáme v Náchodě a okolních obcích
desítky koncertů), mohu bez obav říci, že
toto vystoupení patřilo k tomu nejlepšímu,
co naše město za posledních 10 let vidělo
a slyšelo.
I když se jedná o amatéry, tak výkony, které
podávali během vystoupení, byly naprosto
profesionální, a to jak sólistů (dětských i dospělých), tak celého tělesa. Diváky a posluchače, kterých přišlo do kostela přes 200,
uchvátil také pozoruhodný výkon paní dirigentky. Její temperament a energie, které
po celou dobu koncertu vyzařovala, byly
výjimečné. Neobyčejná atmosféra, kterou
diváci a Marika Singers společně vytvořili,
v nás zanechala neopakovatelný zážitek. Ten
si rádi zopakujeme opět v adventním čase
roku 2013.

Na Okoři čekal účastníky sokolník se svými
dravci a nutno podotknout, že letos bylo vystoupení velmi poutavé a sklidilo velký úspěch.
Všem, kteří došli až do cíle, zazpívali tři králové
a po malém občerstvení si mohli pod bedlivým
dozorem „svatého otce“ vyzkoušet, jak se kdysi
psalo husím brkem, od žoldáka získali pečeť
s císařským razidlem a někteří i pamětní minci.
Ti, kteří cestou odpověděli na záludné otázky
Malého turistického sázení, byli odměněni
cenami, všichni pak si odnesli alespoň malou
drobnost a hlavně dobrý pocit, že do toho
dalšího roku vykročili tou správnou nohou.

Dík za přípravu pochodu
Poděkování patří všem, kteří se podíleli
na přípravě a zajištění všeho nezbytného:
Středočeskému muzeu v Roztokách, Vinným sklepům Roztoky, Jitce Ramdanové
a jejím ratolestem Emě a Maxovi, Tomáši
Radovi, Kristýně Zoufalé a členům Tomftom, Haně Ilenčíkové s manželem Mírou,
Tomáši Levému se ženou Luckou, ústředí
tomíků, Petru Balcarovi, Standovi Levému
a především Jindře Zoufalé, která se na organizaci podílela hlavní měrou.

Za TOM Svišti Jindra Zoufalá
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Tomáš Novotný

Dovolte mi, pane starosto, abych Vám poblahopřál, že vaše město reprezentuje vokální těleso, které dosahuje takovýchto vysokých kvalit a které Vám (v dobrém) mohu
jenom závidět. Prosím podělte se o naše
úžasné dojmy z náchodského vystoupení
vokálního tělesa Marika Singers i s Vašimi
občany, společně máte být opravdu na co
hrdí.
Přeji Vám pokojné prožití svátků vánočních
a mnoho úspěchů v pracovním i osobním
životě.
S úctou
Jan Birke, starosta města Náchoda
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – únor
24. 1. 2013–24. 3. 2013

Výstava Hradní fotoarchiv 1918 – 1933, která je obrazovým svědectvím Středočeské muzeum,
období vlády prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka
Roztoky

Ne 10. 2. 2013

Kudy cesta do pohádky – Liduščino divadlo, od 15 hod.

Sokolovna, Roztoky

Pá 15. 2. 2013

Hudební cyklus RR – Vystoupí LE PNEUMATIQ,
ELECTROHULVATSCREW: DJ CHECKER (CZ),
DJ AXEL CRUIZO (HR), od 20:30, Vstupné 70,-

Hostinec Na Růžku, Žalov

So 16. 2. 2013

2. skautský ples v Roztokách – od 19.00 hod, živá hudba, občerstvení,
Sokolovna, Roztoky
tombola; vstup ve společenském oděvu; více na www.skautiroztoky.cz

So 23. 2. 2013

Co věděla Klára Kovalová a musela zemřít – Studio mladých.
Vstupné 130,- Kč

Hostinec Na Růžku,
Žalov

Ne 24. 2. 2013

Kašpárek a prasátko – Divadlo v kufru, od 15 hod.

Sokolovna, Roztoky

So 2. 3. 2013

Mozaiková – velikonoční témata

Atelirér Havlíčkova,
Roztoč

Po 4. 3. 2013

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

Lexik

So 9. 3. 2013

Country bál s kapelou Přehmat, od 20 hodin

Hostinec Na Růžku,
Žalov

Ne 10. 3. 2013

Ošklivé káčatko – Divadlo KAKÁ, od 15 hod.

Sokolovna, Roztoky

So 16. 3. 2013

Maškarní bál, hraje Party Hit Mix, od 19:30

Academic, Roztoky

ROZTOKY

Vás srdečně zvou na tradiční

COUNTRY BÁL

MAŠKARNÍ
PLES
Sobota 16. 3. 2013 od 19.30 hodin
Kongresový sál hotelu Academic,Tyršovo náměstí 2222, Roztoky
Hraje PARTY HIT MIX (duo Lhotákovi)
Večerem provázejí Vlaďka a Jaroslav Drdovi
Doprovodný program, tombola
Vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek v recepci hotelu
a ve stříbrnictví na Tyršově náměstí
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k tanci i k poslechu hraje skupina

Stanislav Valda - kytara, zpev, Petr Vodrážka - kytara, zpev,
Milan Svoboda - banjo, Petr Marek - baskytara,
Jaroslav Drda - housle, zpev
a
Vladka Drdová - sólový zpev

Rezervace vstupenek na tel. 606 893 292

KDE: Restaurace Na Rùžku, Husova ul., Žalov
KDY: Sobota 9. 3. 2013 od 20:00 VSTUPNÉ: 100 Kè

Masky nejsou podmínkou, karnevalové doplňky ke koupi v šatně

Pøedprodej ve støíbrnictví na Tyršovì nám. v Roztokách
Rezervace na 606 893 292
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Tradice koncertů Na Růžku
pokračuje třetím rokem

Otázka, nad kterou si bude šéfkomisař
Hrdloušek opět lámat hlavu. Jeho poctivé
snažení mu bude narušovat celá řada možných podezřelých, okolností, ale i jeho podřízený, elév – strážmistr Brousek.
To vše by asi náš nadprůměrně inteligentní
šéfkomisař zvládl, kdyby... kdyby mu do toho
ještě nekecali diváci a neurčovali mu i to,
kdo je vrah, případně vražedkyně.
To už se pak vražda vyšetřuje nepoměrně
hůře. Možné konce detektivky tak narůstají
jak houby po dešti a výbuchu Černobylu.
Konečné číslo, jak může naše hra „Co věděla
Klára Kovalová a musela zemřít“ dopadnout, se zastaví na čísle 192!!! Ano, 192 různých variant konce. Věc v divadelním světě,
a možná že nejen v něm, nevídaná.

Každý měsíc, jeden koncert, jiný hudební žánr,
sál hospody Na Růžku. To je tradice hudebního cyklu, kterou drží občanské sdružení RR již
druhým rokem a v níž tím třetím hodlá pokračovat. Tradice, na níž se velkou měrou podílíte
právě vy, kteří koncerty navštěvujete.
Opakujeme úspěšné a osvědčené recepty, kdy
se na koncerty sdružení RR vracejí ti nejlepší
účinkující. V březnu se tak můžete během
revivalového večera těšit na návrat skupiny
hrající repertoár Doors, již několikrát se nejen
v hudebním cyklu objevili roztočtí mistři
bubnů Blaububuro a rezidentní kapela Happy
Aquarium neopomene žádným rokem roztančit parket.
Přitom se však do Roztok snaží členové sdružení RR přivést kapely a interprety, kteří zde
ještě nehráli. Chceme si společně s vámi rozšiřovat hudební obzory a zažít dosud neprožité. Zkrátka spolu s osvědčenými jmény bažíme také po nové krvi.

Foto: Daniela Deutelbaum

Kdo zabil
Kláru Kovalovou?

Klára Kovalová v divadle Minor.
Hrají: R. Bár, V. Efler, T. zámečník
Vy ji ale vidět můžete a to v sobotu 23. února
od 19:30 v hospodě Na Růžku v Žalově.
Roztocké divadelní uskupení Studio mladých vás tímto zve na další uvedení naší autorské detektivky.
Střílečky, honičky v autech i v letadlech, bojová umění a hodně krve... to vše neuvidíte.
Ale o tom, jestli padne jediný výstřel v průběhu hry, rozhodnete vy.
Jinak vás čeká spousta zábavy a inteligentního
humoru. To netvrdíme proto, že nás nikdo
nechce chválit, a tak se musíme chválit sami,
ale víme to z reakcí diváků, kteří už naší hru
navštívili. Někteří z nich se rádi vracejí, aby
viděli další varianty možného rozuzlení. Pokud tedy nebudete mít v sobotu 23. února nic
lepšího na práci, rádi vás přivítáme v centru
žalovské kultury – v restauraci Na Růžku.
Vše dobré a plný sál vám i nám přeje
Za Studio mladých
Radek Bár
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Vedle hudebního cyklu se s příchodem léta
můžete těšit na další, již třetí ročník celodenního hudebního festivalu Zámeček. O potvrzených kapelách vás budeme včas informovat i na stránkách tohoto časopisu.
V neposlední řadě bychom touto cestou rádi
vyslovili dík naší věrné fanynce paní Nadě,
která nezmešká ani jediný koncert z našeho
hudebního cyklu. Její přízeň nás těší a je
důkazem, že láska k rozličným hudebním
žánrům kvete v každém věku.
Aktuální informace hledejte na
www.osrr.cz nebo na
www.facebook.com/obcanske.sdruzeni.RR
a nezapomeňte zde zanechat své připomínky. Rádi zjistíme, co se vám na koncertech
sdružení RR líbí, či koho byste si přáli v Roztokách vidět a slyšet.
Za občanské sdružení RR
Martin Tajčman

A&A Galerie Vás srdečně zve na zahájení výstavy

Karel Marx
„Zahrada Podivností“
Vernisáž se koná v úterý 12. 2. 2013 od 18:00
Úvodní slovo: PhDr. Zdeněk Dragoun
Hudba: „Kosa Vostra“
Výstava potrvá do 23. 2. 2013
A&A Galerie, Adresa: Dům u Černohorských, Újezd 409/19, Praha 1, 118 00
Otevřeno: Úterý–Neděle 13:00–18:00
www.aagalerie.cz
Karel Marx je z druhu univerzalistů, kteří
věří, že svět lze vystihnout v jeho
mnohosti, že zjednodušení musí být
vědomá a cílená a vědou odůvodněná.
Tak Karel Marx maluje Teatrum Mundi –
Divadlo světa – Obraz světa – a chtělo by
se říci, že jeho dílo je interdisciplinární.
A ono také je, neboť je to divadlo i svět,
divadlo i malování, malování i život.
Jak pěkně napsal dlouholetý
spolupracovník Karla Marxe, režisér Josef
Henke: „(K. M.) se poctivě hledal
od narození. Hledal se jako sklář,
tunelářský dělník, kulisák a malíř
dekorací. Byl nalezen jedním z našich
největších jevištních výtvarníků
Františkem Trösterem a dohnán k tomu,
aby u něj vystudoval. Po letité praxi
a práci maluje a kreslí to, co má rád, i to,
co má nerad.“
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Hudba mezi slovy
Když jsem v předvánočním Odrazu psal
pozvánku na hudební pořad Hudba mezi
slovy a sliboval jsem nevšední zážitek, netušil jsem, jak dalece bude skutečnost překonávat mé očekávání.

Altistka Jarmila Kosinová přednesla všechny náročné party se suverenitou, která byla
tak samozřejmá, že v podstatě není o čem
psát. Ať už se jednalo o skladby Pergolesiho
nebo Ebena, vždy zpěvačka zvolila adekvát-

ní přednes s přesně vyměřenou dávkou
emocí.
Jestliže jsem po prvním koncertu sester Kosinových psal, že Daniela dokázala z obyčejného pianina vyloudit zvuk netušené barvy
a hloubky, totéž je třeba v tomto případě napsat o varhanních skladbách. Harmonium
v Husově sboru rozhodně není koncertní
nástroj, přesto se ve skladbách Bachových,
Zelenkových či Pachelbelových rozezvučelo
tak, jak to ještě nikdo neslyšel.
Čtvrtý rozměr dodala koncertu přítomnost
Jana Potměšila. Nešlo zdaleka jen o jeho vytříbený přednes písňových textů, ani o geniálně vybrané povídky Roberta Fulghuma,
které – umocněné klavírními improvizacemi
Daniely Valtové – publikum dojaly i rozesmály. Klíčové je v tomto ohledu nezměrné
umělcovo charisma a vlny pozitivní energie,
které kolem sebe šíří.
Diváky přeplněný Husův sbor po zásluze odměnil všechny tři účinkující bouřlivým aplausem. Tenhle koncert opravdu povznášel.
Jaroslav Drda
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Zimní soustředění orientačních běžců
Tradiční lednové běžkové soustředění orientačních běžců oddílu OK Roztoky proběhlo
o víkendu 4.–6. ledna na chatě Harrachov
v Harrachově. Zúčastnila se ho dvacítka dětí,
několik dospělých a dorostenců. Počasí nám
letos moc nepřálo a víceméně stále pršelo.
Sněhu naštěstí bylo dost. Na programu soustředění byl i přes nepřízeň počasí sobotní
celodenní výlet na polskou stranu Jizerských
hor, na Orle. Zde jsme si za odměnu pochutnali na místních specialitách (nalešniky s jagodami, grzané piwo, racuchy apod.). V neděli jsme vyrazili na nedaleký biatlonový
stadion, kde jsme pilovali lyžařskou techniku.
Domů jsme se vrátili unavení, mokří, ale přesto spokojení v neděli navečer.
František Pašek
OK Roztoky (oddíl orientační běhu), roz.ini.cz

Lyžovačka s tenisovou školou
I přes spíše jarní lednové počasí jsme se o víkendu 11.–13. 1. vypravili na víkendovou
lyžovačku do Poniklé a udělali jsme dobře!
Ve čtvrtek 10. 1. konečně začalo sněžit,
a i když sjezdovka na Homoli nejezdila celá,
připravený úsek byl dostačující pro naše potřeby. Navíc pro menší začátečníky byl spuštěn i cvičný vlek s tažným lanem.
Na páteční večeři jsme se sešli v pěkném
počtu 14 dětí ve věku 5–11 let + 2 osvědčení
instruktoři Honza s Lukášem.
Zájezdu se zúčastnilo i několik rodičů s malými dětmi, které zatím jen vstřebávaly atmosféru a užívaly si čerstvého vzduchu.
Po večeři jsme se seznámili s víkendovým
programem a společně se bavili hrami (karty,

ping-pong, kulečník a další). Pak už hurá
na kutě, abychom byli odpočatí na sobotní
lyžovačku.
Do sobotního rána nám připadlo ještě trochu prašánku, takže jsme si mohli užít celodenní dovádění na Homoli, kde kromě nás
jezdilo jen minimum lidí. S využitím skibusu
jsme se dopravili na sjezdovku, pak do penzionu na oběd a zpět na svah, i když po obědě by někteří raději zalehli :).
Děti pilovaly své dovednosti pod dohledem
našich instruktorů až do 16 hodin. Po večeři
a společném programu v herně tak všichni
s chutí zalezli do peřin. V neděli jsme se
probudili do slunečného dne, což nám dopolední ježdění ještě zpříjemnilo.

Celý program na Homoli jsme završili závodem na bobech, jehož vítězem se stal Nicholas a zaslouženě si pochutnal na velkém
poháru. Ale ani ostatní nepřišli zkrátka
a s menšími poháry ho po obědě u stolu
doplnili.
Věřím, že se všem účastníkům líbilo a že se
ještě v hojnějším počtu sejdeme v Poniklé
opět o víkendu 22.–24. března, kam tímto
všechny zvu.
Máme pro děti připravené i další akce na jaro
i léto – jejich seznam najdete na našem webu
www.tenis-skola.cz.
Za tým TŠ
Jan Šrámek


Bytový textil, kuchyně, nábytek, spotřebiče

Lidická 531, Roztoky u Prahy, 252 63, www.outletstopka.cz, outlet@stopka.cz, bytový textil: 722 914 700, prodejna: 725 918 131
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ŠKOLY, ŠKOLKY Etc.
DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH
5. 3. 2013 – 8.00–16.00 MŠ Havlíčkova, 4. a 5. 3. 2013 – 15:00–16:30 MŠ Spěšného, 4. a 6. 3. 2013 – 15:00–16:30 MŠ Přemyslovská
V těchto dnech je možno obdržet žádosti o přijetí do jednotlivých mateřských škol.

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2013–2014
MŠ ROZTOKY, HAVLÍČKOVA / MŠ ROZTOKY, SPĚŠNÉHO / MŠ ROZTOKY, PŘEMYSLOVSKÁ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE VE VŠECH TĚCHTO MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VE DNECH:
PONDĚLÍ 11. 3. 2013 – 13–17 hod, ÚTERÝ 12. 3. 2013 –13–17 hod, STŘEDA 13. 3. 2013 – 13–17 hod, ČTVRTEK 14. 3. 2013 – 13–17 hod
S sebou vezměte vyplněnou „žádost o přijetí“ (možno obdržet v rámci „dnů otevřených dveří“ škol, dále bude k dispozici na webových stránkách jednotlivých škol
a Města Roztoky) a občanský průkaz. Vzhledem k úřednímu jednání a jeho urychlení prosíme o zvážení možnosti jednání bez přítomnosti dětí.
Zdena Kulhánková, ředitelka MŠ Roztoky, Havlíčkova. Bc. Jana Kellerová, ředitelka MŠ Roztoky, Spěšného. Hana Novotná, ředitelka MŠ Roztoky, Přemyslovská

Adventní Rybova mše v Burgundsku
V předvánočním čase uskutečnilo sdružení
Roztoč v rámci mezinárodního projektu
Grundtvig Partnerství čtyřdenní cestu do burgundského Joigny. Cílem cesty bylo jedinečné
mezinárodní provedení České mše vánoční
J. J. Ryby.
Koncept jevištního ztvárnění známé vánoční
mše vytvořil a již 12 let úspěšně realizuje
Spolek pro obnovu únětické kultury v Úněticích. Jedná se o unikátní provedení s orchestrem, profesionálními sólisty a sborem, v kulisách a kostýmech palestinského venkova.
Prosincového provedení ve Francii se účastnilo 15 zpěváků/herců, převážně členů amatérských uměleckých souborů z Roztok

a Únětic pod vedením Vladimíra Vytisky
a sbor C&K VOCAL pod vedením Jiřího
Cerhy. V orchestru usedlo 15 hudebníků
z partnerského finského města Iisalmi. Francouzští kolegové dali dohromady sbor míst-

ních amatérských zpěváků. Slavnostní večer
v novém kostele v Joigny uvedla krátká vánoční vystoupení uměleckých souborů ze
všech tří zemí a poté následovala mše zpívaná v češtině, kterou francouzští zpěváci obdivuhodně nastudovali. Společné vystoupení
sklidilo nadšené ovace u početného publika.
Autobusovou dopravu do Francie podpořili
dárci: Petr Knapp, Robert
Štěrba, Petr Vopelka, firma
Baobab a všichni účastníci.
Všem mnohokrát děkujeme!
Dita Votavová, sdružení Roztoč

Některé kurzy v Lexiku jsou již obsazeny
Lexik vstoupil do nového pololetí stejně
úspěšně jako do předchozího. Pokračují kurzy z loňska a zahajujeme i kurzy nové. Stále
je možné se připojit a splnit si tak novoroční
slib, že letos se už na dovolené či v práci domluvíte bez problémů. Již tradičně připravujeme „dovolenkovou nalejvárnu“ z angličtiny, němčiny, francouzštiny a dalších jazyků.
Plný je kurz digitální fotografie, chystáme
pokračování pro stávající studenty, ale jsme
připraveni otevřít novou skupinu pro případné zájemce.
Zahájení cyklu o bylinkách „Za tajemstvím
přírody, rostlin a člověka aneb Na každou nemoc vyrostla bylinka“ se posunulo na 4. března, tak se nemusíte bát, že jste propásli úvodní
cyklus. Pokud máte volné pondělky dopoledne, můžete se dozvědět, kterak využít bylinky.
Sobotní přípravka z češtiny a matematiky
na víceletá gymnázia pro žáky ZŠ také běží
a je nejvyšší čas svoje dítka dostat k intenzivní přípravě. Doporučujeme i jako doučování
a opakování látky pro děti (5. a 7. tř.), které si
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nejsou jisté svými vědomostmi. Sobotní dopoledne nabízí dětem větší klid a dostatečný
časový prostor než školní dny.
V minulém pololetí jsme tak, jak jsme slíbili
po ukončení projektu Šance pro všechny,
pokračovali ve spolupráci se ZŠ Roztoky při
doučování dětí v češtině a angličtině a i nadále chceme dětem pomáhat.
Kurz přípravy k maturitě je možné domluvit
nejen z češtiny, ale i z cizích jazyků, v našem
týmu máme i středoškolské profesory, kteří
vedou maturanty. Někteří studenti této možnosti již využili k přípravě na zkoušku z angličtiny a němčiny.
V lednu jsme zahájili nový projekt Mediální
komunikace. E-learningová i prezenční výuka
ve spolupráci s našimi předními novináři je
určená pro zaměstnance obecních úřadů, muzeí, galerií, knihoven, farností, sociálních služeb a ostatních organizací, které mají zájem
vybavit někoho ze svého týmu základními dovednostmi v komunikaci s médii. Tematické
okruhy jsou základy redakční práce, vytváření

mediálního obrazu
organizace, komunikace s médii a krizová komunikace.
V případě zájmu a dotazů se obracejte na tel.
733 643 643 nebo pište na info@lexik.cz.
Zároveň jsme v lednu úspěšně zakončili
projekty na Karlovarsku a Plzeňsku, ve kterých jsme se věnovali předškolákům s rizikem dyslexie a dalších poruch učení.
Za dobu trvání projektů jsme spolupracovali s řadou odborníků z pedagogicko-psychologických poraden, kteří s námi budou
spolupracovat i nadále. Na základě práce
s dětmi a učitelkami jsme vytvořili osm
odborných publikací pro učitele i rodiče
a natočili šest metodických DVD pro práci
s dětmi.
Máme radost z výsledků naší práce.
Těšíme se na vaše náměty.
Za kolektiv Lexiku Mgr. Lenka Červenková,
ředitelka
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ŠKOLY, ŠKOLKY Etc.

Školní okénko
Vážení rodiče, zatímco si v lednu příroda pěkně
spinkala pod peřinou sněhu, my ve škole jsme
naopak bděli a finišovali se známkami za první
pololetí. Doufám tedy, že se všem dětem podařilo získat co nejlepší vysvědčení a nám rodičům
tím pádem udělat radost. V době, kdy vzniká
tento příspěvek, právě probíhají první zápisy
budoucích prvňáčků a dokončují se také přípravy na náš 2. školní ples. O tom všem tedy příště.
Na čtenou za měsíc se těší
Věra Zelenková

Jak se dělá čokoláda?

v Praze, abychom na vlastní oči a „chuť“ zjistili, kde se berou všechny ty ingredience k výrobě čokolády a jak taková kvalitní pochoutka
vzniká a chutná. Kakaová víla u vchodu
do Choco-Story muzea nás po chvíli čekání
pozvala do kouzelného světa historie čokolády. Zde jsme absolvovali fundovaný výklad
k historii pěstování a výroby čokolády, zdařile
jsme zodpověděli i pár „záludných“ otázek
paní průvodkyně, zhlédli zajímavé exponáty
i film a nakonec jsme se dočkali i předvedení
výroby skutečných čokoládových pralinek,
které jsme při odchodu s radostí slupli. Někteří z nás si na závěr v přilehlém obchůdku zakoupili i pár „čokomlsů“ na doma.

My ze 7. B už to víme, protože jsme ve čtvrtek
10. ledna všichni vyrazili do muzea čokolády

2.A na zimní škole v přírodě
Hned po vánočních prázdninách jsme
6. ledna vyjeli na zimní školu v přírodě.
Probíhala v Krkonoších v okolí Liberecké
boudy, kde jsme byli ubytováni. Užili jsme
si sněhu i lyží a bobů. Všichni jsme se naučili lyžovat. Lyžování i koupání v bazénu
bylo příjemné.
Večerní hry na téma Tom a Jerry byly vyvrcholením každého dne.
Líbilo se nám úplně všechno, proto moc
děkujeme všem, kteří se nám věnovali –
paní učitelce Rosičové, paní as. Cozlové
a manželům Kořínkovým.

Třída 7.B

Žáci 2.A

Karneval v MC Rožálek
Vážení přátelé, milé děti,
se začátkem roku vždy přichází čas masopustů a maškarních plesů. I MC Rožálek zve děti předškolního věku
na karneval, který se bude konat v úterý 19. února
od 15.30 hod. v prostorách naší herny a tělocvičny pod
školní jídelnou v Havlíčkově ulici. Pro děti bude připraven pestrý program s hudebním doprovodem Tomáše
Brokla, těšit se můžete také na výtvarnou dílničku, soutěže, písničky a tancování. Pro malé tanečníky a jejich
rodiče či prarodiče bude připraveno drobné občerstvení.

Cena vstupného je 50 Kč za dítě od 1,5 roku, vstupenky
je možné zakoupit předem v mateřském centru během
pravidelných kroužků nebo zarezervovat na adrese:
centrumrozalek@seznam.cz.

Těšíme se na vás!
Simona Mádlová, Vendula Bromovská a Eva Tluková
za tým MC Rožálek

Spoleþnost SECURITAS ýR s.r.o. pĜijme zamČstnance na pozice
Bezpeþnostní pracovník pro objekt ÚJV ěež.
Požadujeme: trestní bezúhonnost, zdravotní zpĤsobilost, odpovČdnost,
samostatnost a spolehlivost, ochotu pracovat v nepĜetržitém provozu
Nabízíme: odpovídající finanþní ohodnocení, ošatné, dopravné, pracovní pomČr na
dobu neurþitou, perspektivní zamČstnání, zázemí stabilního zamČstnavatele,
možnost kariérního a mzdového rĤstu
Kontakt: bezplatná linka 800 880 838
e-mail: stepan.balek@securitas.cz
SECURITAS ýR s.r.o., Pod Pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9 www.securitas.cz
ODRAZ
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Vzpomínka na paní farářku Hradcovou

Paní Hradcová v roce 2011

Na Štědrý den, 24. prosince 2012, zemřela náhle v požehnaném věku
92 let emeritní farářka Církve československé husitské v Roztokách,
paní Vlasta Hradcová.

Paní farářka Hradcová se svým manželem a s biskupem CČSH
při oslavě padesátin v roce 1970

Sloužila „ovečkám“ roztocké farnosti celých třicet let, a i když odešla
do zasloužilého důchodu již v roce 1981, stále na ni pamětníci s vděčností vzpomínali.
Až do posledních chvil si zachovala fyzickou i duševní svěžest a dobrou náladu, což bylo zřejmě zaslouženou odměnou za její obětavou
práci. Odešla náhle, bez závažného onemocnění, smířená se životem.
Narodila se 24. 10. 1920 v Benešově, kde vystudovala gymnázium. Již
v 19 letech se provdala za duchovního Církve československé, Antonína Hradce a postupně přivedla na svět 5 dětí. Musela vypít i kalich
hořkosti, když nejstarší syn následkem pracovního úrazu v necelých
16 letech zemřel.

Následovala svého manžela na faru do Čerčan a posléze do Roudnice
nad Labem. Od listopadu 1950 působila v duchovní správě CČSH
v Roztokách, nejprve jako kazatelka, později jako farářka, a to až
do svého odchodu do důchodu k 1. září 1981. Po ukončení aktivní
služby se manželé Hradcovi přestěhovali do malého domku v Bezručově ulici a oba se dožili vysokého věku (pan Ant. Hradec 91 let).
Prožili spolu neuvěřitelných 64 let!
Paní Hradcová nebyla do sebe uzavřenou teoložkou, byla osobností
otevřenou, láskyplnou, měla ráda hudbu, zpěv a byla i aktivní členkou
Sokola. Prožila velmi bohatý život, který s ohledem na historické
okolnosti nebyl vůbec jednoduchý. Vždy však z ní vyzařoval optimismus a její tvář zdobil úsměv, takže byla opravdovým „sluníčkem“ pro
své okolí. Tak zůstane navždy i v naší paměti.
Stanislav Boloňský

Oznámení
Vážení spoluobčané, musím Vám s velkou bolestí oznámit, že srdce mojí maminky Juliany Štifterové,
dobré a vstřícné ke všem, přestalo tlouct a maminka odešla k Pánu.
Její odchod byl rychlý a pro ni milosrdný dne 18. 12. 2012.
Dokázala jiné povzbuzovat a pomáhat jim. O to více nám chybí.
Martin Štifter
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Poděkování

Poděkování

Manželé Svobodovi Blažena a Pavel,
děkují Městskému úřadu a všem, kteří přišli popřát
k významnému výročí života – 85 a 90 let.

Chci poděkovat paní s kočárkem, která přivolala sanitku
dne 10. 12. 2012 dopoledne k autobusové zastávce „U Rybníčku“.
Volejte, prosím: 608 059 319.

Děkujeme

M. Vrbíková

ODRAZ
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Diamantová svatba
Diamantovou svatbu oslavili dne 31. ledna 2013 manželé Stanislav a Marie Sedlákovi z Roztok.
60 let společného života prožili bok po boku ve vzájemné lásce a úctě,
vychovali dva syny a těší se z pěti vnoučat a pravnučky Verunky.
Za celoživotní lásku a obětavost děkují a hodně zdraví do dalších společných let přejí
synové Luděk a Slávek s rodinami

ODĚVY • TEXTIL

Roztoky, Masarykova 964
Poznávací znamení: zelená vývěsní tabule
Kdy:
pondělí až pátek
1000 – 1800
sobota
830 – 1130

Dámské společenské a plesové šaty
Pánské košile a svetry
Nadměrné velikosti
• trika • pyžama • pánské noční košile • kalhoty

Výprodej
• dámské kabáty (flauš) – od 1000,- Kč
• dámská a pánská saka – od 400,- Kč
• dámské svetry (roláky) – od 300,- Kč

ODRAZ
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SOUKROMÁ INZERCE

• Čilý senior z Roztok, čerstvě v penzi poseká Vaši • Prodám byt 2 + kk v Roztokách-Žalově, včetně vy- • Pronajmu pěkný byt 3 + kk, 58 m v bytovém
2

zahradu, vypleje, pohrabe listí, v zimě výpomoc
s úklidem sněhu. Naštípu a pořežu dříví, ořežu stromy na zahradě – práce s motorovou pilou, dlouholeté zkušenosti mám. V případě zájmu volejte či pište
SMS: mobil: 739 414 049. Děkuji
Levné žehlení prádla a ložního textilu. Koš, jaký
máte doma, 200 Kč, košile koš 300 Kč. Pro prádlo
si zdarma přijedeme a druhý den jej přivezeme.
Pravidelné i jednorázové žehlení. Po–ne tel:
604 413 605 dobre.zehleni@seznam.cz

•

bavení. K bytu náleží předzahrádka se vzrostlými tůjemi, jedno garážové stání a jedno parkovací stání před
domem. Cena dohodou 3 150 000 Kč. Tel: 773 903 002
Prodáme čističku vzduchu s fotokatalyzátorem
Avair Klinik MLT-180A. Koupená před 4 lety, nepoužitá, v originálním obalu. Původní cena 6 900,- Kč,
současná 3 900,- Kč. Tel: 606 637 320
Prodám dětskou cyklosedačku Hamax sleepy (polohovací) za 700 Kč, Hamax Easy (nepolohovací)
za 500 Kč, tyč za kolo pro dětské kolo za 600 Kč. Vše je
ve výborném stavu. Tel. 604 441 111

domě v lokalitě sv. Jan v Úněticích. Jedná se o dva
samostatné pokoje a obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem. Byt se nachází v 1. patře s výtahem, v dosahu pražské MHD, linek 355 a 359. Výborná časová dostupnost autem na metro i letiště.
Cena 10 000 Kč + poplatky. Ihned k nastěhování. Tel:
608 810 494
Pronajmu byt 2 + 1 v rodinném domě v Roztokách.
Byt je zařízený, s kuchyní, příslušenstvím i balkonem.
Cena: 7 000 Kč + 3 000 Kč poplatky. Mobil: 606 828 265

a pozemkem 778 m2 v Roztokách-Žalově na pěkném a klidném místě. Telefon: 603 705 944
Pronajmu 2 + kk s lodžií a parkovacím stáním
na Tyršově náměstí s výhledem na fontánu. Částečně
zařízeno, kuchyň, myčka, lednice, pračka, k bytu náleží
i sklep. Cena 9 000,- Kč za byt + 1500,- Kč za park.
stání + poplatky. Možno i odděleně. Tel.: 602 239 764.

novostavba, nebo po rekonstrukci. Cena dohodou.
Tel. 606 133 656
Pronajmu od 1. května 2013 velkou garsoniéru
(39 m2) v Roztokách na Solníkách. Byt je ve 3. p. bez
výtahu. Kromě televize a kuchyňského nádobí je zařízený. K dispozici je kuchyňská linka, lednice, el. sporák, stůl, 2 židle, pohovka, křeslo, dvojůžko. V koupelně sprch. kout, pračka, v předsíni velká vestavěná
skříň, věšák. Větší balkón, sklep. Velmi klidný byt. Jen
vážným zájemcům. Časté spojení do Prahy autobusem, vlakem. Nájem: 6 200,-Kč + cca 2 900,-Kč poplatky. Byt je vhodný pro 1–2 osoby. Kontakt: 728 655 131,
607 289 677

•
•

•

• Koupím v Roztokách a okolí rod. dům nebo
• Pronajmu v Roztokách nový byt 1 + kk s větším
pozemek. Tel. 603 108 227
Prodám
garáž
v
Roztokách.
Cena
140
000,Kč.
balkonem a garážovým stáním, 1 patro. Telefon:
•
Nabízím
genealogické
služby,
tj.
vyhledávání
Dohoda
možná.
Tel:
736
423
247
736 674 553
•
a sestavení rodokmenu. Tel: 737 782 228
Prodám
ideální
polovinu
domu
4
+
1
větších
•
• Koupím malý rodinný v Roztokách a nejbližším
Prodám
byt
2+kk
–
ul.
Přemyslovská,
62,3
m
+
rozměrů
v
pěkném
stavu
s
garáží
pro
dvě
auta
okolí s malou zahrádkou, volný k nastěhování. Nejlépe
•
2

4,5 m2 balkon, komora, sklep, venkovní parkovací
stání. Cena dohodou. Bezbariérový přístup. Kontakt: MT 602 660 725
Prodám jednodveřovou lednici s mrazícím boxem
ZANUSSI, typ ZRA 624 SW, celkový objem 213 l,
rozměry V x Š x H (cm): 125 x 55 x 61,2. Lednička je
skoro nová, v záruce, zakoupená v 2/2012 a používaná jen 3 měsíce. Cena – 2.500,- Kč. Tel.: 723 735 331

•
•

Prodám dětské lyžařské boty zn. TECHNOPRO,
velikosti 205 mm. Boty jsou po jednom dítěti a dvou
sezonách. Barva černobílá s červenými prvky. Cena
500,- Kč. Jako bonus přidám světle modré hůlky vel.
80 cm. Tel.: 723 211 216

•

• Pronajmu 2 + kk v Žalově. Tel: 602 358 207
• Pronajmu byt 1 + kk v Roztokách, cca 40 m . Nájemné + vytápění 7 500,- Kč. Tel: 603 482 162
• Pronajmu byt 2 + 1/B v Masarykově ulici o výmě2

ře 56 m2, po celkové rekontrukci. Cena: 7.500 Kč. Tel:
608 706 694

•

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!

SKIKOM
Ski servis v ÚHOLIČKÁCH

CHCETE ZNÁT
PŘESNOU CENU?

ź
ź
ź
ź

Zašlete rozměry
skel e-mailem
nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

Bonusový systém pro stálé zákazníky

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
Po předložení
tohoto inzerátu
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broušení na širokém pásu
úhlování hran na kameni
voskování, drobné opravy
seřízení vázání s potvrzením

ź Součástí je i malá půjčovna lyží
ź Otevřeno dle dohody

autorizovaný partner společnosti

Ing. Martin Kořínek | Roztocká 258 (bytový dům) |252 64 Úholičky

SLEVA 10 % z celkové ceny.

tel: +420 602 57 97 20 email: martin@skikom.cz web: http://www.skikom.cz

1.2.11 10:18
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1. díl výpravné publikace o historii Roztok a blízkého okolí
je k dostání za 250,- Kč
v městské knihovně, podatelně MÚ
a také v knihkupectví na Tyršově náměstí

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Vás zve na výstavu

15.2.–21.4.2013
Velká výstavní síň
Středočeské muzeum
Roztoky u Prahy

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, příspěvková organizace, Zámek 1, 253 63 Roztoky, www.muzeum-roztoky.cz

Vernisáž dne 20. února od 17 hodin
Výstavu zahájí Dr. Josef Kroutvor
Hudební doprovod – Monika Knoblochová a Najponk
Rozsáhlá výstava představí tvorbu Vratislava Hlavatého v celé její
šíři. Najdeme zde filmové plakáty, knižní ilustrace, kreslený humor, který se objevoval jak v periodikách pro dospělé, tak pro děti,
kresby, malířkou tvorbu i animované filmy pro děti i dospělé.

„Grafik Vratislav Hlavatý, autor groteskních kreseb, ilustrací, poutavých
filmových plakátů, vstupuje na výtvarnou scénu v době šedesátých let. Jeho
osobní, barevný a nápaditý grafický styl přitáhne okamžitě pozornost výtvarných redakcí i veřejnosti. Doba měla smysl pro ironii, humor, absurditu,
grotesku, moderní poesii a malé formy, což jsou i znaky umělecké práce
Vratislava Hlavatého. Jeho dílo i jeho nevšední pestrý společenský život,
spojený s Jiřím Muchou, či s počátky balónového létání a prvními rogaly, se
stávají legendou. Je o čem mluvit, je na co se dívat, obdivovat stálou svěžest
nápadů a sledovat mistrovství kresby a barevných ohňostrojů.“
Josef Kroutvor

