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HLÍDACÍ AGENTURA
V ROZTOKÁCH
NABÍRÁ CHŮVY
DO RODIN,
IDEÁLNĚ S PRAXÍ:
PŘÍLEŽITOST
PRO STUDENTKY,
MÁMY NA MATEŘSKÉ,
AKTIVNÍ BABIČKY a další
PRÁCE JISTÁ
na Dohodu nebo ŽL
mail: hlidaciagentura@centrum.cz
tel: 607 863 150

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb,
oznamuje svým zákazníkům,
že opět prodává slepičky snáškových plemen
Tetra hnědá
a Dominant – černý, modrý, žlutý,
kropenatý a bílý.
Stáří 14–19 týdnů.
Cena 149–180,- Kč/ks dle stáří.
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu!
Prodej se uskuteční:
V pátek 6. března 2015
Roztoky – u parkoviště rest. Tiché údolí
12.05 hod.
……………………………………………………
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek –
cena dle poptávky
Případné bližší informace:
Po–Pá 9.00–16.00hod,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Veterinární ordinace MVDr. Michaely Riedlové
Maďarská 3, Praha 6
Nabízíme kompletní veterinární péči pro Vaše psy, kočky a další zvířecí miláčky,
laboratorní diagnostiku, kompletní rozbor krve včetně stanovení hormonů,
ultrazvukové ošetření zubního kamene, sonografické a rentgenologické vyšetření...
Ordinace Maďarská
Ordinační hodiny:
Po, Pá 9–21
So
9–13
Ne
16–20
Tel.: 606 516 523
224 323 184

Pobočka veterinární ordinace
Chelčického 1889, Roztoky
Ordinační hodiny:
Po 15–21
Út 9–15
St 15–21
Čt 15–21
Pá 9–15
tel.: 739 443 837

www.vaseveterina.cz
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O té odpovědnosti

OBSAH:

V materiálech, které se sešly pro toto číslo
Odrazu, mě zaujal článek pana Macáka o černých skládkách. Ani ne tak skutečnost, že
nám v obci takové hanebnosti neustále vznikají, jako to, že někdo přijde s konkrétní činností a něco konstruktivního ze své svobodné
vůle vykoná. Není to první vlaštovka, vím
o občanovi (který ovšem nechce být jmenován), který podobně o své vůli vyčistil strž
u tzv. Myší díry, a určitě by se našli i další, kteří raději dobrovolně
uklízejí cizí svinčík, než aby se na něj dívali.
Na městském úřadu se nám v této souvislosti spíše hromadí stížnosti.
Že je kolem kontejnerů na tříděný odpad s odpuštěním bordel. Ať
s tím úřad něco udělá. Ať tam městská policie hlídá, vyšetřuje, zatýká
a pokutuje. Že jsou chodníky používané jako psí záchod. Že nějaký
pes někoho napadl. A zase za to může úřad a městská policie a starosta a zastupitelé a vůbec tahleta verbež placená z našich daní.
Víte, tihle všichni, i kdyby se rozkrájeli, zmohou velmi málo, dokud
se budou někteří občané chovat jako čuňata, a to prosím bez odpuštění. Dokud budou bez zájmu okolí vyvážet odpadky do nějaké škarpy, ke které to patrně mají z domova dál než do sběrného dvora.
Dokud si budou myslet, že ke kontejnerům na tříděný odpad mohou
odložit všechno, co se jim nevejde do popelnice. Dokud budou majitelé pouštět své psy na volno bez košíků po celém městě a dokud je
budou nechávat kálet, kde je napadne.
Znám příběh, kdy jedna paní vyzvala majitele psa, který s klidem
přihlížel, jak si jeho hafan ulevil doprostřed chodníku, aby po svém
miláčkovi nemalou hromádku uklidil. Odsekl, že za psa platí daně,
takže nic uklízet nemusí. Reakce oné paní mne nadchla (tím prosím
nenavádím k následování): vzala do kapesníku příslušný exkrement
a majiteli psa ho rozmazala po bundě.
Chápu, že úředníci někdy nepostupují z pohledu občana dostatečně
pružně. Chápu, že nás městský policejní sbor má daleko ke kriminálce New York, Miami, Las Vegas i Anděl. Nechci je paušálně hájit. Ale
to nejsou ti, kteří ten binec vytvářejí, to dělá část našich občanů,
protože je to pro ně pohodlné a poměrně bezpečné.
Když je totiž nikdo nepřistihne při činu, jsou za vodou. Je jen málo lidí,
kteří jsou schopni dotyčného napomenout, nebo dokonce nahlásit.
V Čechách se to považuje za udávání, které je společensky nepřijatelné.
Je ale jen na nás, kdo bude mít navrch. Jestli ta slušná většina, nebo
agresivní, sobecká a bezohledná menšina.
Jaroslav Drda
Odraz č. 2 vychází 13. 2. 2015, uzávěrka tohoto čísla 29. 1. 2014,
uzávěrka dalšího čísla 26. 2. 2015.
vydává: Městský úřad Roztoky, IČ 00241610
adresa redakce: Odraz, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
e–mail: mu@roztoky.cz, www.roztoky.cz
Periodikum je v evidenci MK ČR pod č. MKČR E 13632.
Odpovědný a technický redaktor: Jaroslav Drda (drda@roztoky.cz)
Redakční rada:
Eva Frindtová – předsedkyně, Michal Přikryl – místopředseda,
Stanislav Boloňský, Jaroslav Huk, Marcela Jungwirthová, Vít Calta, Matěj Ivan
Sazba: Eva Jirková
Tisk: dot. Design Studio s.r.o., České Budějovice.
Náklad 3900 výtisků
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
měsíc leden nám z pohledu města přinesl zejména
schválení nejdůležitějšího
finančního materiálu pro
tento rok, tedy rozpočtu
města. Jednání bylo věcné
a konstruktivní, za což bych chtěl zastupitelům
poděkovat.

Angličtina od první třídy
Ještě než se podrobněji dostanu k rozpočtu, rád
bych Vás informoval o tom, že nyní řešíme ožehavou otázku ohledně výuky angličtiny na prvním
stupni naší školy. V minulých měsících jsem zaznamenal řadu požadavků na výuku angličtiny našich
nejmenších školáků. V současnosti se angličtina ve
škole učí od třetí třídy. Mnohé děti se ovšem s angličtinou setkají již v mateřských školách a není tak
zajištěna návaznost. K tomuto problému se pan ředitel základní školy postavil čelem a přišel s ná
vrhem zavést angličtinu od první třídy a s výukou
hudební výchovy na druhém stupni v angličtině.
Tyto návrhy jsem velmi uvítal. Následně se rozproudila diskuse mezi pedagogy a na úrovni školské rady, kde jsme s tímto návrhem nepochodili.
Před tím, než uděláme konečné rozhodnutí, bych
rád znal i Váš názor. Prosím, pošlete mi svůj postoj
na e-mail jakob@roztoky.cz.

Rozpočet města
Schválený rozpočet počítá s téměř 156 miliony Kč
v příjmech i ve výdajích, přičemž je počítáno
s více než 70 miliony Kč na investice, velké opravy,
přípravu projektových dokumentací či územně
plánovací dokumentaci. Přehlednou tabulku,
ve které jsou tyto výdaje uvedeny, přikládám k tomuto článku. Částky uváděné v této tabulce jsou
částky, s kterými počítá rozpočet. Díky soutěžení
nepochybně dosáhneme dalších úspor.
Je nutno dodat, že nám rostou i některé neinvestiční výdaje. Jedná se zejména o příspěvek
na provoz ZŠ kvůli nové budově (předpokládaný nárůst mezi 1,5 až 2,5 milionu Kč), dopravní
obslužnost – zejména posílení spojů (cca 450 tisíc Kč), poplatky za neumístěné děti do MŠ
(800 tisíc Kč) či podpora kultury a sportu
(o 400 tisíc Kč). Jedná se o navýšení veskrze
účelné, které má své opodstatnění.
Jsem přesvědčený, že rozpočet je sestavený
a schválený rozumně a že pro roztocké občany
přinese v tomto roce mnohé dobré.
Krásný zbytek zimy a co nejméně bacilů
Jan Jakob, starosta města Roztoky

4

Částka
(v milionech Kč)

Investice/akce
Rekonstrukce ulice Jana Palacha a části Puchmajerovy ulice

20,9

Dokončení kanalizace a silnic v ulicích Na Valech,
Pod Řivnáčem, Wolkerova a Třebízského

11,3

Rekonstrukce silnic
(Plzeňská, Řadová, Sedláčkova, Vidimova, Zeyerova)

10,4

Vodovody v opravovaných ulicích

3,5

Oprava druhé komory vodojemu

3,4

Venkovní hřiště u základní školy

2,7

Opravy chodníků a silnic

2,5

Územně plánovací dokumentace

2,5

Oprava bytového domu v Jungmannově ulici

1,7

Odkup pozemků

0,6 + 0,8 v rezervě

Ostatní projektové dokumentace a studie (silnice, fasáda ZŠ,
hřiště TÚ, lokalita u přívozu, Levý Hradec, rozšíření hřbitova)

1,3

Oprava fasády a sanace městského úřadu

0,97

Opravy v mateřských školách

0,75

Projektová dokumentace – vily v TÚ

0,8

Revitalizace zeleně v Palachově ulici

0,75

Opravy v budově ZUŠ

0,5

Protipovodňové šoupě v ČOV

0,5

Rekonstrukce skateparku

0,47

Opravy nebytových prostor

0,41

Čerpadlo v ČOV

0,4

Bezbariérový vstup do školní jídelny

0,4

Oprava a vybavení zasedací místnosti MÚ

0,4

Oprava márnice

0,36

Rekonstrukce fontány na náměstí

0,3

Dětská skupina

0,25

Sanace skládky v Žirovnického ulici

0,22

Veřejné osvětlení

0,2

Leasing na nové auto městské policie

0,2

Motor a vozík na člun dobrovolných hasičů

0,15

Defibrilátor

0,15

Kontejner na protipovodňový materiál

0,15

Ostatní obnova zeleně

0,14

Levý Hradec – vchod

0,11

Radar – měření rychlosti v Nádražní ulici

0,05
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Informace z jednání zastupitelstva a rady města
Informační blok o jednání rady a zastupitelstva je
třeba začít omluvou.
V minulém Odrazu jste se
dočetli, že investor obytného komplexu Nádražní
získal na svůj záměr
územní rozhodnutí. Není to pravda. Krajský úřad vrátil záměr k doplnění a novému
projednání na náš stavební úřad. Je však
třeba dodat, že pokud investor v rámci
doplnění podkladů, na které má půl roku,
neprovede v projektu zásadní změny, nebudou se k záměru již dotčené osoby znovu vyjadřovat, tedy například souhlas
správce vodovodů a kanalizací mu zůstane
v platnosti.

Milion za minutu
Ten trochu divný titulek bych měl vysvětlit. Zastupitelstvo se 14. ledna sešlo k projednávání rozpočtu na rok 2015, který byl
předložen v celkové výši na straně příjmů
(posílených o převod z předchozího roku)
i výdajů zhruba 156 milionů korun –
a skutečně za asi 156 minut byl rozpočet
schválen.
Pokud jste se seznámili s rozpočtem v té podobě, jak byl vyvěšen, víte skoro všechno.
K žádným zásadním změnám na jednání
zastupitelstva nedošlo. Rozpočet je mimořádný nejen celkovou výší, ale hlavně tím, že
víc než 50 milionů město investuje. Je pravda, že velká část z toho by měla jít do staveb,
které jsme odložili z roku 2014 (ulice Jana
Palacha a Puchmajerova, dokončení ulic
Wolkerova, Pod Řivnáčem, Na Valech a Třebízského včetně technické infrastruktury
a rekonstrukce žalovského vodojemu). Asi
nejdiskutovanějším bodem programu bylo
právě to, zda je město vůbec schopno tolik
investic utáhnout, nikoli finančně, ale „papírově“ a s řádnou kontrolou. Ale – ubrat můžeme vždy a byl by stále čas přesměrovat
peníze jinam.
Z dalších investic se připravuje stavba venkovního hřiště ve škole, několika dalších již
vyprojektovaných ulic, dokončit by se měla
také celková rekonstrukce městského domu
čp. 286 v Jungmannově ulici a také městský
úřad by měl dostat novou fasádu.
Hodně peněz půjde i do projektů a územních a regulačních plánů, byť v současné
době si hlavně město musí vyjasnit, do jaké
míry pokračovat v regulačních plánech,
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anebo zda se hlavně soustředit na přípravu
zcela nového územního plánu.
Pamětníci bojů o rozpočet mě možná opraví, když prohlásím, že druhý největší rozpočet města (po loňském, posíleném dotací
na školu) byl schválen za nejkratší dobu.
A navíc 17 hlasy ze 17 přítomných. Veřejnost by to mohla vzít jako dobrý signál pro
příští časy. Tedy kromě těch, pro které to
bude jen důkaz, že „je to všechno jedna
pakáž“.

ní veřejných zakázek malého rozsahu. Limity by se měly výrazně zvednout, a tak se
snad nebude opakovat situace z loňského
roku, kdy se rada dopustila víc než třiceti
výjimek. Konečné slovo má ještě zastupitelstvo, neboť schvalovalo i směrnici původní
(5/2012).

Pokračují přípravy
na školní hřiště a nové
školky

Vypadalo to, že se možná brzy rozejdeme.
Vlna chorob navštívila totiž i roztocké zastupitele, a tak před druhým letošním jednáním zastupitelstva bylo sedm omluvených. Zbylí však disciplinovaně dorazili
skoro na čas, a tak pár minut po šesté starosta mohl zahájit, i když s minimálním
počtem zastupitelů potřebným ke schválení
programu.
Postupně se dostavilo skutečně všech čtrnáct neomluvených – a šlo to nějak nezvykle snadno. Na úvod by se slušelo navázat
na předchozí jednání rady, taky proto, že to
byl asi nejdéle diskutovaný bod programu.
Nová směrnice pro veřejné zakázky byla
podrobena sice umírněné kritice z řad některých zastupitelů i veřejnosti, ale nakonec
se všech třináct přítomných zastupitelů staré směrnice vzdalo a umožnilo tak verzi
schválené radou, aby vešla v platnost.
Zastupitelstvo diskutovalo také o několika
návrzích na prodej či koupi pozemků,
z nichž je asi nejzajímavější pozemek mezi
vedlejší budovou úřadu a knihovnou či spíše pozemkem, kde našel nové sídlo Roztoč.
Zastupitelé měli před sebou návrh na koupi
tohoto pozemku, kde by mohl být „výběh“
soukromé školky. Rada současného nájemníka pozemku sice vypověděla, ale nikoli
s úmyslem se tohoto pozemku zbavit, je totiž využitelný městem a nebylo by rozumné
prodat pozemek, který je mezi objekty města a může být potřebný pro budoucí přestavbu provizorií knihovny a vedlejší budovy úřadu.
Zastupitelé dokončili podarování neziskových organizací (čtyři z nich dostávají příspěvek větší než 50 000 korun, což musí
schválit zastupitelstvo) a vytvořili pracovní
skupinu pro dopravu. Dostala hned několik
podnětů pro diskusi a může začít pracovat.

První lednové jednání rady města, uspořádané netradičně v pondělí, mělo na programu několik záměrů, které město chce realizovat v letošním roce anebo o nich uvažuje.
Rada schválila zadávací podmínky pro výběrové řízení na dodavatele stavby venkovního
dětského hřiště a potvrdila výběr firmy, která
by měla stavět „modulární“ mateřskou školu,
která by měla nahradit školku v ulici Palackého – pokud bude ovšem vypsána dotace
a získali bychom ji.
Schváleno bylo také zadání zpracování projektové dokumentace k rekonstrukci objektu
u sportovního areálu na „mateřskou školu“,
správně na dětskou skupinu.
Naopak rada potvrdila názor komise životního prostředí, která projednala studii
na vybudování městské kompostárny a takovou investici městu nedoporučila. V sousedství kompostárny firmy JENA bychom
měli málo „přispěvatelů“ a hlavně v právním stavu, který provozovateli přikazuje
velmi přísná pravidla pro nakládání s produktem, by tato stavba byla nákladná nejen
při pořízení, ale i v provozu. Město dává
občanům několik možností, jak bioodpad
likvidovat, a v těchto způsobech bude i nadále pokračovat.
V letošním roce nebudeme usilovat ani
o získání dotace na výstavbu dvou bytů
v podkroví v Nádražní ulici čp. 22. Projekt
není připraven a také dotace by pokryla jen
asi třetinu odhadnuté pořizovací ceny.
Přednost budou mít rekonstrukce stávajících městských bytů (Jungmannova 286,
případně i právě v Nádražní čp. 22) a případně se připravíme na příští rok.
Rada se odhodlala také k novele směrnice,
která stanoví pravidla a limity pro vypisová-

Ve čtrnácti to šlo náramně
rychle

Jaroslav Huk,
místostarosta
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Nabídka pronájmu
městského bytu v ulici
Braunerova
Na základě usnesení Rady města Roztoky
č. 651d)-20/2014 nabízí Město Roztoky
pronájem městského bytu č. 13 o velikosti
2+1 (62,15 m2) v 5. NP (bez výtahu) domu
čp. 1022 v ulici Braunerova, Roztoky.
Jednotlivé místnosti jsou o rozměrech:
předsíň 7,08 m2, kuchyň 9,05 m2, 1. pokoj
20,89 m2, 2. pokoj 16,07 m2, koupelna
3,15 m2, WC 1,01 m2, lodžie a sklep. kóje.
Minimální výše nájmu činí 87,50 Kč
za m2/měsíc (+ zařizovací předměty
113 Kč + poplatky za služby cca 3500 Kč)
formou obálkové metody nejvyšší nabídce.
Nájemní smlouva k předmětnému bytu
bude uzavřena na dobu určitou 1 rok
s možností dalšího prodloužení se zájemcem, který předloží nejvyšší nabídku.

Při podpisu smlouvy bude požadováno
předplacení nájemného ve výši dvou měsíčních nájmů (bez poplatků).
Žadatel nesmí být dlužníkem vůči městu
Roztoky ani subjektům zřízeným nebo založeným městem Roztoky.
Nabídky podávejte v zalepených obálkách
s nápisem „Nabídka na pronájem bytu č. 3
v čp. 1022 – NEOTVÍRAT“, na podatelnu
MÚ Roztoky, nejpozději do 27. 2. 2015
do 12.00 hod. Každý zájemce může podat
pouze jednu cenovou nabídku.
O konkrétním nájemci rozhodne Rada
města Roztoky dne 11. 3. 2015 na základě
komisí vyhodnocených nabídek.
V případě dalších informací se obraťte
na odbor správy a rozvoje města, tel.
220 400 218.
Prohlídku bytu je možné sjednat u správcovské společnosti MIVA Praha FM, a. s.,
Pod Strání 1262/8, Praha 10, na telefonním čísle: 602 693 003.

Vážení spoluobčané, rád bych vás
pozval na veřejné slyšení konané
ve středu 18. února 2014 od 18.30
v sále hotelu Academic.
Jeho předmětem bude nově uvažovaná
výstavba firmy Trigema –
areál vědeckotechnického parku,
který se Trigema chystá postavit
v bývalém areálu firmy Barum
v Žalově.
Veřejného slyšení se kromě představitelů
obce a zástupců firmy Trigema zúčastní
i signatáři petice, kteří s navrhovanou
výstavbou nesouhlasí a kteří proti ní sebrali
již víc než čtyři stovky podpisů.
Přístup do sálu bude od 18.00 hodin.
Vážení spoluobčané, jste srdečně zváni.
Tomáš Novotný, místostarosta

Město Roztoky nabízí k bezplatnému zapůjčení a používání elektrický vozík zn. Incasprint pro handicapované.
Nabídka platí pouze pro zdravotně postiženou osobu, která má trvalý pobyt v Roztokách.

Zájemci o zapůjčení elektrického vozíku kontaktujte vedoucí oddělení sociálního a DPS OVSV pí. Kalinovou na tel. 733 123 658 (220 400 228,
popř. pí. Kocourkovou 220 400 229), která vám podá bližší informace.
M. Kalinová, MÚ-OVSV
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Oznámení o platbách místních poplatků
a označování nádob
Vážení spoluobčané,
Městský úřad Roztoky tímto způsobem upozorňuje na splatnost místních poplatků
a sděluje informace potřebné k uskutečnění
platby místních poplatků a označení odpadových nádob na směsný komunální odpad.
Dne 30. 4. 2015 končí splatnost poplatků
na rok 2015 za psy
a dne 31. 5. 2015 za odpady.
Poplatek za svoz odpadů má povinnost hradit
každý občan do 75 let, s trvalým pobytem
na území obce. Dále cizinci s pobytem na území obce a osoby mající ve vlastnictví nemovitost, ve které není nikdo trvale hlášen, ale
která je užívána. Poplatek na rok 2015 je
ve výši 600 Kč na osobu. Oproti roku 2014
došlo k několika změnám. S platností od roku
2015 je od poplatku osvobozeno třetí a každé
další dítě v rodině a dále se částečně osvobozuje od poplatku občan, který se více než
6 ěsíců zdržuje mimo území města a splňuje podmínky pro osvobození dle vyhlášky č.
3/2014. Nově se osvobozuje od poplatků ten,
kdo prokáže, že hradí poplatek za odpady
v místě přechodného pobytu.
Poplatky je možně hradit hotově v pokladně
Městského úřadu, v době pokladních hodin,
nebo převodem na účet.
Pokladní hodiny:
pondělí 8.00–18.00
úterý
8.00–12.00
středa
8.00–18.00
čtvrtek
8.00–12.00
pátek
8.00–12.00

Číslo účtu je: 19-0388041369/0800, Česká
spořitelna pobočka Roztoky.
Při platbě na účet je třeba vždy uvádět variabilní symbol, aby bylo možné platbu identifikovat. U plateb za odpady je variabilním symbolem číslo popisné, rok, měsíc a den
narození (příklad: datum narození 6. 12. 1951
a číslo popisné 78 – variabilní symbol bude
0078511206).
Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byly zrušeny sloučené platby. Není proto
možné, bez dalších informací, zaslat pod
jedním variabilním symbolem poplatky
za celou domácnost. Pokud tedy pošlete platby pouze jedním příkazem, uvádějte prosím
do poznámky jména všech osob, za které
platíte. Bez informace v poznámce pro příjemce nebude možné zaslanou platbu rozdělit mezi poplatníky a bude vrácena zpět
na účet odesílatele.

Označování nádob na odpady
(popelnic)
Dnem 31. 5. 2015 končí svoz popelnic
(kontejnerů) označených nálepkou s rokem 2014.
Od 1. 6. 2015 budou vyváženy pouze popelnice označené nálepkou s rokem 2015.
Nálepky budou vydávány pokladnou MÚ
při platbě v hotovosti, nebo na odboru financí při platbě převodem. Pro urychlení
procesu kontroly úhrady poplatku prosím
vezměte s sebou doklad o zaplacení. Nálepky je potřeba si vyzvednout osobně,

Sazby poplatků pro rok 2015
Druh poplatku

Sazba

Splatnost

Poplatek za jednoho psa

200 Kč

30. 4. 2015

Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož
držitele

200 Kč

30. 4. 2015

Poplatek za jednoho psa (držitel je poživatel důchodu)

100 Kč

30. 4. 2015

Poplatek za druhého a každého dalšího psa
(poživatel důchodu)

100 Kč

30. 4. 2015

Poplatek za odpady

600 Kč
za osobu na rok

U poplatku za psy byla zrušena úleva za označení mikročipem.

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

31. 5. 2015

případně je možné si požádat o jejich zaslání poštou.
Nálepkou musí být označeny všechny nádoby, které mají být vyváženy, vyjma nádob
na BIO odpad. Povinnost označit nádobu
nálepkou platí i pro osoby osvobozené
od poplatku.
Zaměstnanci svozové firmy budou zároveň
kontrolovat obsah popelnic a popelnice s nevhodným odpadem nebudou vyváženy.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících se
místních poplatků můžete kontaktovat odbor
financí na telefonních číslech: 220 400 237
nebo 220 400 239. Pro dotazy týkající se
svozu odpadů můžete kontaktovat Ing. Zemana na telefonním čísle: 220 400 217.
Za Odbor financí – Dita Walterová,
Za OSRMŽP – Ing. Ladislav Zeman

Granty a dotace
rozděleny
V lednu zasedly obě komise, které mají nově
rozdělování grantů a dotací v popisu práce. Letos
poputuje ke spolkům
i pořadatelům sportovních a kulturních akcí
z řad veřejnosti milion a půl české měny.
Tradičně nejvyšší částkou podpořenými spolky jsou Sokol, Roztoč a fotbalový klub SK
Roztoky, na městské peníze dosáhnou i tomíci, skauti, táborníci či Svaz postižených civilizačními chorobami.
Kulturní komise podpořila i vznik brožury o roztockých občanech perzekvovaných komunistickým režimem, podpory
hodnými byly shledány žádosti pěveckých
spolků Rosa i Marika Singers.
Přesný přehled přidělených prostředků je
vyvěšen v sekci Kultura a sport, stejně jako
všechny žádosti.
Přijímání grantů na druhé pololetí letošního roku bude včas oznámeno, předpokládáme, že půjde o květen 2015.
Tomáš Novotný, místostarosta,
předseda kulturní komise,
ve spolupráci s Tomášem Novotným,
zastupitelem, předsedou sportovní komise
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Kontakty ze sociální oblasti
•

Úřad práce, krajská pobočka Příbram,
kontaktní pracoviště pro Prahu-západ
Dobrovského 1278/25, Praha 7-Holešovice
(Letná), tel. 950 152 111
Spojení: výstupní stanice Letenské náměstí,
č. tramvaje 8 ze stanice Nádraží Podbaba
Evidence uchazečů o zaměstnání, dávky
pro nezaměstnané, dávky v hmotné nouzi, dávky pro zdravotně postižené
Úřední hodiny: Po, St 8.00–17.00 hod.
s polední přestávkou 12.00–13.00 hod.;
Út, Čt, Pá 8.00–11.00 hod.

•

Evidence uchazečů o zaměstnání:
Jitka Vaňková – pro oblast Roztoky,
tel. 950 152 359, jitka.vankova@pz.mpsv.cz

•

Dávky pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení, mimořádná okamžitá pomoc) – rozděleno dle
příjmení žadatelů:
Ing. Vojtěch Smetana A–G, tel. 950 152 278,
vojtech.smetana@pz.mpsv.cz,
Ing. Barbora Panáčková H–O, tel. 950 152 328,
barbora.panackova@pz.mpsv.cz,
Blanka Nekvapilová P–Z, tel. 950 152 278,
blanka.nekvapilova@pz.mpsv.cz,
Hana Kotábová, vedoucí odd., tel. 950 152 324,
hana.kotabova@pz.mpsv.cz

• Dávky pro zdravotně postižené (příspě-

vek na péči, na mobilitu, na zvláštní pomůcky, žádosti o přiznání průkazu osoby
se zdravotním postižením):
Romana Malknechtová, vedoucí referátu příspěvku na péči a dávek osob zdravotně postižených, tel. 950 152 358, romana.malknechtova@
pz.mpsv.cz
Pro oblast Roztoky:
Simona Kutinová, příspěvek na péči, tel.
950 152 374, simona.kutinova@pz.mpsv.cz,
Mgr. Marcel Maštalíř, příspěvek na mobilitu, vydání průkazu pro osobu zdravotně postiženou,
tel. 950 152 370, marcel.mastalir@pz.mpsv.cz
Markéta Novotná, příspěvek na zvláštní pomůcky, tel. 950 152 288, marketa.novotna@pz.mpsv

•

Dávky státní sociální podpory – vyřizuje kontaktní místo ÚP v Roztokách, Havlíčkova 713
Milena Ventová, tel. 950 152 411,
milena.ventova@pz,mpsv.cz
(přídavky na děti, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, porodné, dávky pěstounské
péče, pohřebné)
Úřední hodiny: Po, St 8.00–17.00 hod.
s polední přestávkou 12.00–13.00 hod.;
Út a Čt 8.00–11.00 hod.
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Formuláře žádostí o dávky pro zdravotně postižené jsou k dispozici v kanceláři odd. so
ciálního a DPS OVSV MěÚ Roztoky. Veškeré
žádosti, které vyřizují úřady práce, potvrzení
a ostatní doklady lze nalézt také na internetové adrese http://portal.mpsv.cz/forms.
Městský úřad Černošice, územní pracoviště Praha, Podskalská 19, Praha 2 zajišťuje
oblast Roztok:
na úseku sociálněprávní ochrany dětí
(opatrovnictví, problematika týrání dětí, náhradní rodinná péče, pěstounská péče…):
Bc. Eva Matysová, Dis., tel. 221 982 203,
eva.matysova@mestocernosice.cz,
Mgr. Lilian Voříšková (náhradní rodinná
péče), tel. 221 982 296, 723 505 002,
lilian.voriskova@mestocernosice.cz

•

•

na úseku sociální prevence
Mikuláš Fečo, sociální kurátor, tel. 221 982 208,
mikulas.feco@mestocernosice.cz,
Mgr. Martin Dub, kurátor pro děti a mládež,
tel. 221 982 474 martin.dub@mestocernosice.cz

•

na úseku sociální pomoci
výměna parkovacích průkazů označujících
vozidlo přepravující osobu s průkazem
ZTP a ZTP/P
Bc. Jana Blehová, tel. 221 982 249,
jana.blehova@mestocernosice.cz,
Dagmar Vosyková, tel. 221 982 222,
dagmar.vosykova@mestocernosice,
Úřední hodiny: Po, St 8.00–17.00 hod.;
Út, Čt, Pá 8.00–12.00 hod.
Okresní správa sociálního zabezpečení
Praha-západ, Sokolovská 855/255, Praha 9
Automatická ústředna: 284 005 111 – dle
potřeby přepojí na jednotlivá oddělení OSSZ
Praha-západ
Vyřizuje: nemocenské pojištění zaměstnanců, žádosti o dávky důchodového pojištění,
nemocenské a důchodové pojištění OSVČ,
lékařská posudková služba

•

Oddělení důchodového pojištění:
Průšová Michaela – vedoucí oddělení,
tel. 284 005 350, 284 005 351, 284 005 352
Úřední hodiny klientského centra pro sepisování důchodů: Po, St 8.00–17.00 hod.;
Út, Čt 8.00–14.00 hod.; Pá 8.00–13.00 hod.
Všeobecná zdravotní pojišťovna, pobočka Praha-západ, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
tel. 952 222 222
Úřední hodiny: Po, St 8.00–17.00 hod.;
Út, Čt 8.00–16.00 hod., Pá 8.00–13.30 hod.

•

Domácí zdravotní péče
Poskytování odborné zdravotní péče kvalifikovaných zdravotních sester přímo v domácnosti pacienta.
Home Care Services, s. r. o. – pobočka pro
Středočeský kraj, Kladno, Huťská 211
7.00–16.00 hod., tel. 312 619 168, fax
312 619 145

• Charita Neratovice, U Závor 1458, Neratovice, tel. 315 685 190

•

Půjčovny kompenzačních pomůcek
Praha 6, Wüchterlova 362/1, tel. 224 323 433,
724 654 090
Praha 6, Papírenská 1, tel. 723 347 806

•

Poskytování sociálních služeb osobní
asistence:
Hewer – služby se poskytují 24 hodin denně,
7 dní v týdnu vč. víkendů a svátků
vedoucí střediska pro Středočeský kraj,
pí. Věra Bučková, tel. 736 505 554
telefonické informace o službách v pracovní
dny od 8.00 do 16.30 hod.

Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2
pracoviště Jungmannova ul. 1020, oddělení
sociální a DPS odboru vnitřních a sociálních
věcí vyřizuje:
poskytování základního poradenství v sociální oblasti
žádosti o poskytnutí finančních příspěvků
z rozpočtu města pro sociálně potřebné občany (jednorázové výdaje, které ze svých
běžných příjmů nejsou schopni uhradit – výdaje musejí být řádně zdůvodněné a doložen
příjem žadatele)
žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou
žádosti o poskytnutí pečovatelské služby
žádosti o ustanovení zvláštního příjemce
důchodu
žádosti o přidělení sociálního bytu
Miroslava Kalinová, tel. 220 400 228
Milena Kocourková, tel. 220 400 229,
mobil 733 123 658
Úřední hodiny: Po, St 8.00–18.00 hod.,
v ostatní dny po telefonické dohodě
Pečovatelky: Štěpánka Pencová a Vlasta
Jelínková, tel. 739 219 801, kancelář v DPS
tel. 220 912 092
František Mašín – řidič PS, tel. 723 123 656
Formuláře žádostí a informace o službách
sociálního oddělení jsou k dispozici
na webových stránkách města.

•
•

•
•
•
•

Miroslava Kalinová
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky za období od 29. 12. 14 do 28. 1. 15:

•

dne 30. 12. v rámci hlídkové činnosti
zjištěna tzv. černá skládka odpadu vedle
kontejnerů na tříděný odpad v ulici Rýznerova, zadokumentováno, kvalifikováno
a šetřeno jako podezření z přestupku, oznámeno řediteli TS Roztoky a OSRMŽP MÚ
Roztoky,
dne 3. 1. oznámen nález ztraceného bezpečnostního klíče, který byl nalezen v ulici
Obránců míru u dětského hřiště – nalezený
klíč zajištěn na MP Roztoky, nález bude zveřejněn na webových stránkách města Roztoky a MP Roztoky,
dne 4. 1. oznámeno, že podezřelé osoby se
pravděpodobně vloupávají do domu v ulici
Čakov – výjezd na místo, mezitím podezřelé
osoby odejely z místa vozidlem tov. zn. Citroën Xantia, provedeno místní pátrání dle
získaného popisu podezřelých osob a vozidla, podezřelé vozidlo nalezeno zaparkované
a opuštěné na parkovišti u roztockého nádraží, provedeno místní pátrání po podezřelých
osobách s negativním výsledkem, věc
na místě předána PČR Libčice jako podezření z přečinu krádeže vloupáním,
dne 5. 1. oznámen nález opencard – zjištěna majitelka, tato vyrozuměna a nalezená
opencard majitelce předána, majitelka by
touto cestou chtěla poctivému nálezci poděkovat,
dne 5. 1. oznámen nález dámské peněženky s obsahem osobních dokladů v autobuse
PID – zjištěna majitelka, této doklady s peněženkou předány, majitelka by touto cestou
chtěla poctivému nálezci poděkovat,
dne 6. 1. oznámeno odcizení venkovního
měděného parapetu z domu v ulici Kroupka,
zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti majetku,
dne 6. 1. oznámeno napadení mezi občany v prodejně v Masarykově ulici – na místě
v době příjezdu hlídky již klid, provedeným
šetřením na místě bylo zjištěno, že nájemce
prodejny fyzicky napadl v prostoru prodejny svoji ženu, kterou opakovaně udeřil
do hlavy a způsobil jí zranění, které si vyžádalo lékařské ošetření, vyžádána rychlá lékařská pomoc, která zraněnou ženu odvezla
na traumatologickou ambulanci FN Motol,
na místě též hlídka PČR Libčice, která si věc
převzala,
dne 9. 1. oznámena krádež věcí z ne
uzamčené zahradní kolny na pozemku domu
v Rýznerově ulici – výjezd na místo, zadoku-
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mentováno, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku,
dne 10. 1. oznámeno vloupání do objektu
opuštěného domu v ulici Kroupka – výjezd
na místo, na místo PČR, která si věc převzala
jako podezření z přečinu krádeže vloupáním,
dne 10. 1. oznámen nález těla mrtvého
muže v zalesněném prostoru vedle železniční
tratě v místě za budovou Povodí Vltavy –
na místě nalezeno tělo mrtvého muže (bezdomovec – náhlé úmrtí), na místo byla přivolána PČR, která si věc převzala,
dne 11. 1. oznámen pokácený smrček
na pozemku za domem v Masarykově ulici
– zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti majetku,
dne 14. 1. oznámeno rušení nočního klidu
z jednoho z bytů v bytovém domě v Chelčického ulici – soukromá oslava v jednom
z bytů, zjednána náprava, věc přestupku vyřešena napomenutím,
dne 16. 1. oznámen nález svazku klíčů
v ulici Jungmannova – nalezené klíče uloženy na MP, zveřejněno na webových stránkách města Roztoky a MP Roztoky,
dne 17. 1. oznámen nález svazku klíčů
s přívěskem klubové karty Tesco v nádražní
hale železniční stanice Roztoky – zjištěn majitel, tomuto nalezený svazek klíčů s přívěskem předán, majitel by touto cestou chtěl poctivému nálezci poděkovat,
dne 19. 1. oznámeno volné pobíhání psa
po komunikaci ulice Lidická a následné
vniknutí tohoto psa na oplocený pozemek
domu v ulici Lidická s tím, že k tomuto vniknutí na pozemek došlo v průběhu dne a pes
se již na pozemku oznamovatele nenachází
a z pozemku jejich domu utekl – provedeným šetřením zjištěna majitelka tohoto psa,
pes se nacházel již v místě bydliště, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku,
dne 21. 1. oznámen pokus o sebevraždu
oběšením na pozemku domu v ulici Čakov
– na místě již rychlá lékařská pomoc, na místě provedeným šetřením zjištěno, že osoba se
pokusila o sebevraždu oběšením, osoba
v podnapilém stavu nezraněna, převezena
do nemocničního zařízení FN Motol,
dne 22. 1. oznámeno posprejování dodávkového vozidla zn. Mercedes v ulici Levohradecká – výjezd na místo, předáno PČR jako
podezření z přečinu sprejerství,
dne 22. 1. oznámena dopravní nehoda
na Tyršově náměstí – usměrňování dopravy,
na místě předáno policistům skupiny dopravních nehod PČR Praha-venkov,
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dne 25. 1. oznámen pasažér bez platné jízdenky ve vlakové soupravě ČD v železniční
stanici Roztoky – výjezd na místo, na místě
kontaktoval hlídku vlakvedoucí, využito ustanovení § 12 odst. 2 písm. e., f.) z. č. 553/1991 Sb.
a zjištěna totožnost osoby bez platné jízdenky, osoba bez platné jízdenky vykázána vlakvedoucím z dopravy, věc kvalifikována jako
podezření z porušení přepravního řádu, věc
Drážnímu úřadu oznámí vlakvedoucí vlakové soupravy,
dne 26. 1. oznámen únik plynu v ulici
Na Valech – výjezd na místo, na místě hasiči,
zjištěno, že v důsledku výkopových prací při
provádění výkopu přípojky kanalizace došlo
k proražení plynové přípojky, na místo plynaři, provedeno uzavření přívodu plynu,
dne 27. 1. oznámen požár kontejneru
na tříděný odpad v ulici Třebízského – výjezd na místo, na místě hasiči, na místo též
PČR, která si na místě převzala jako podezření z přečinu,
dne 28. 1. oznámeno odcizení dětského
fusaku z kočárku v čekárně ordinace dětské
lékařky v ulici Havlíčkova – zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku,
dne 28. 1. v nočních hodinách oznámen
pasažér bez platné jízdenky ve vlakové soupravě ČD v železniční stanici Roztoky – výjezd na místo, na místě kontaktoval hlídku
vlakvedoucí, využito ustanovení § 12 odst. 2
písm. e., f.) z. č. 553/1991 Sb. a zjištěna totožnost osoby bez platné jízdenky, osoba bez
platné jízdenky vykázána vlakvedoucím
z dopravy, věc kvalifikována jako podezření
z porušení přepravního řádu dle ustanovení
§ 37 odst. 5 písm. b) z. č. 266/1994 Sb., o drahách, věc Drážnímu úřadu oznámí vlakvedoucí vlakové soupravy.
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Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci
při šetření výše uvedených událostí, obraťte
se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie ČR Libčice
(tel. 974 882 730 nebo 974 882 731), nebo
na Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458
nebo 220 910 468, popřípadě e-mail:
info@mproztoky.cz). Děkujeme předem za
spolupráci.
(Redakčně kráceno)

Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky
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Ulice Jana Palacha se dočká konečně rekonstrukce
V sedmdesátých letech minulého století,
kdy jsem se stal obyvatelem tohoto města,
bylo v Roztokách jen pár ulic se zpevněným povrchem. Patřila mezi ně i dnešní
ulice Jana Palacha. Až do roku 1990 se
jmenovala Stalinova, pokud jste to již zapomněli. Už tehdy vroubily chodníky kulovité javory, tehdy to byly mladé, ale již
vzrostlé stromy.
Jméno ulice se naštěstí změnilo, stav zůstal
v podstatě stejný. Po každé zimě nastupují
Technické služby, aby zalepily aspoň největší díry. Pod těmi dírami je totiž trochu
štěrku – a pak už jen podklad. Tak se před
padesáti roky ulice stavěly a na mnohem
slabší provoz to dost dlouho stačilo. Dnes je
rekonstrukce ulice Jana Palacha, která je
v územním plánu stále jednou z hlavních
tepen města, nezbytná – a v letošním roce
k ní konečně dojde.
Tak si ten projekt, který vedle celé ulice Jana
Palacha zahrnuje také část ulice Puchmajerovy (od Jana Palacha po Jungmannovu), můžeme představit.
Pořizovatelem projektu byla firma PPU, spol.
s r.o., realizátorem akce bude na základě výběrového řízení firma Integra stavby, a.s.,
vysoutěžená cena díla je 20,38 milionu korun
včetně DPH.
Dílo je stavebně rozděleno na čtyři části. První
tři části řeší rekonstrukci komunikace v jejím
současném rozsahu mezi ulicemi Nerudova
a Haškova. Návrh zachovává dnešní systém
dopravy – jednosměrné jízdní pásy.
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Příčné uspořádání je v původním projektu
navrženo (ve směru od plotů parcel) takto:
dlážděný chodník minimální šířky 1,75 m,
průběžný zelený pás proměnlivé šířky
(1,15–1,80 m včetně obrubníků),
průběžný parkovací pás z betonové zámkové dlažby šířky 2,0 m, od vozovky je oddělen betonovým obrubníkem bez nášlapu (obrubník je součástí parkovacího pásu),
průběžná živičná vozovka šířky 3,0 m,
na straně středového pásu ukončená betonovým obrubníkem.
Vjezdy na parcely budou navrženy z betonové dlažby. Mezi chodníkem a zeleným pásem
bude sadový obrubník bez nášlapu. Mezi zeleným pásem a parkovacím pruhem bude
uliční obrubník s nášlapem 12 cm, stejný
obrubník bude lemovat střední zelený pás.
Na vjezdech na parcely bude uliční obrubník
snížen na nášlap 2–3 cm.
Je ovšem také možná druhá varianta, v níž by
nebyl v ulici souvislý zelený pás, ale jednotlivá
rabátka kolem stromů, podobně jako je to nyní.
Pak by se změnily i šířky parkovacího pruhu
a chodníků. Tato druhá možnost přináší větší
náklady na dlažbu, šetří naopak obrubníky.
Odvodnění je řešeno pomocí uličních vpustí,
umístěných na vnějším okraji parkovacího
pruhu. Vpusti jsou v souladu s generelem
odvodnění města Roztoky zaústěny do vsakovacího žebra pod parkovacím pásem.
Čtvrtá část projektu řeší výstavbu dosud
nepostaveného západního jízdního pásu
mezi ulicemi Puchmajerova a Haškova. Na-

•
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vržené uspořádání je stejné jako ve všech
ostatních úsecích ulice Jana Palacha, tj.
jednosměrný jízdní pás (zde ve směru
od Haškovy). Příčné uspořádání a odvodnění bude stejné jako v ostatních částech
ulice.
Uspořádání nové zeleně v projektu řešeno
není. Předpokládá se její umístění v zeleném
pásu mezi chodníkem a parkovacím pruhem
(anebo v rabátkách). Odbor správy, rozvojeměsta a životního prostředí zadal zpracování
studie na osázení ulice novými stromy, které
musí být koordinováno s uložením sítí, přípojek plynu, případně s osvětlením.
O umístění veřejného osvětlení se dosud
jedná, požadavek městského úřadu byl, aby
bylo umístěno ve středním zeleném pásu, při
jeho okraji.
S výkresy projektu se můžete seznámit na internetových stránkách města www.roztoky.cz.
Projekt neřeší pokračování ulice Jana Palacha ve směru na Solníky. Ulice je v územním
plánu dosud zakreslena jako páteřní komunikace, realizace záměru na její protažení
však není „na pořadu dne“.
Práce na rekonstrukci ulice Jana Palacha
a části ulice Puchmajerovy budou zahájeny
pravděpodobně v březnu, v závislosti na klimatických podmínkách. Dílo bude v souladu se smlouvou s dodavatelskou firmou dokončeno na podzim roku 2015.
Jaroslav Huk, místostarosta
Ján Polák, vedoucí OSRMŽP
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Obnova zeleně v Palachově ulici
V letošním roce nás čeká rozsáhlá proměna
ulice Jana Palacha. Dojde k rekonstrukci asfaltového povrchu v jízdních pruzích, přibude plocha pro parkování a dojde také k rekonstrukci chodníků, kde bude položena
nová zámková dlažba.
Zeleň v chodníkových partiích sestávající
z kulovitých javorů, které jsou staré přes
60 let, není v dobré zdravotní kondici. Stromořadí je téměř ve všech případech napadeno houbovou chorobou. Koruny stromů
jsou dotčené předchozí stavební činností
(např. novou ZŠ či rekonstrukcemi RD).
Kosterní větve jsou zlámané, a tvoří tak
vstupní bránu pro bakteriální či houbové
infekce. V předchozím období (od r. 1996
do r. 2012) bylo v chodníkové části postupně rekonstruováno a modernizováno vedení elektrických a telefonních (dříve nadzemních) sítí. Tato činnost byla prováděna
v těsné blízkosti kořenových systémů javorů, což je dodnes patrné z asfaltových pásů
na površích chodníků. Všechny tyto aspekty přispívají ke špatnému zdravotnímu stavu celého stromořadí.
Plánovaná rekonstrukce ulice Jana Palacha
by byla pro stávající zeleň velmi náročná.
Došlo by opětovně k narušení kořenových
systémů, řada stávajících stromů by bezpo-

chyby uhynula. I pro zdravé rostliny je stavební zásah v takovém rozsahu stres, natož
pro postižené. Vzhledem k daným skutečnostem se vedení města přiklonilo k tomu,
vyměnit současné kulové javory kompletně.
Opíralo se při tom o názory odborné komise
životního prostředí i o posudky mapující
stav javorů.
Co v Palachově ulici plánujeme? Chceme
vysadit vhodnější druhy stromů, pravděpodobně opět javorů, s užší korunou, která
nebude poškozována silničním provozem.
Zakoupíme vzrostlé stromy, které mají menší
pravděpodobnost úhynu a také pohledově
působí lépe.
Musíme zdůraznit, že vzrostlé ořešáky ve středovém pásu ulice budou zachovány.
Ke kácení javorů by mělo dojít během měsíce
března, před zahájením generální rekonstrukce Palachovy třídy. Nové stromy mohou být
vysázeny až po kompletním dokončení povrchů, proto velmi prosíme občany o trpělivost.
Pohled na Palachovu ulici zbavenou tradičních javorů bude velmi tristní a budeme ho
bohužel muset snášet víc než půl roku. Nové
stromy budou vysazeny až v říjnu či listopadu
2015.
Jedna z největších investičních akcí města
bude náročná pro obyvatele, dodavatelskou

firmu i pro investora, tedy naši radnici. Prosíme o trpělivou spolupráci a věříme, že
na jejím konci bude ulice proměněná k nepoznání, moderní roztocký bulvár s novou
zelení.
Ing .Radka Reváková,
oddělení životního prostředí MÚ
Mgr Tomáš Novotný, místostarosta

Stanovisko spol. Jena
při hodnocení stavu stromů
v ul. Jana Palacha
Hodnocenými stromy byl Acer platanoides
Globosum – javor mléč, kulovitá forma. Při
hodnocení bylo popsáno a ohodnoceno
59 stromů. Pouze 8 jedinců je mladá výsadba
s perspektivou dalšího růstu. Biologický
a kompoziční aspekt dendrologického potenciálu ostatní zeleně je nízký, většina dřevin je ve špatném stavu, za zenitem své životnosti. Stromy rostou v malých výsadbových
mísách po straně chodníku směrem ke komunikaci. Dřeviny jsou ovlivněny stanovištěm, malým růstovým prostorem, zatížením
a znečištěním. Stromy byly vysázeny před
50 lety, nyní jsou ve značné míře napadeny
houbami především v koruně, ale i na kmeni. V koruně se vyskytují suché větve, jejichž
vylomením dochází k otevřeným ranám
a tím k možnému místu infekcí. U některých
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stromů část koruny (směrem ke komunikaci) zcela chybí. Stromy v místě nasazení koruny vykazují známky boulovitosti. Otevřené trouchnivé jádro je patrné nejen v koruně,
ale i výjimečně na kmeni. Několik jedinců je
mechanicky poškozeno u báze kmene.
Vzhledem k velkým zásahům do kořenového systému stromů a s ohledem na jejich
špatný zdravotní stav je navrženo odstranění všech vzrostlých jedinců, pouze s ponecháním mladých perspektivních dřevin.
Mladé stromy je možné ponechat na místě
nebo přesadit na nové stanoviště, dle plánované dokumentace návrhu obnovy stromořadí.
JENA, Středisko projekce,
realizace a údržby zeleně
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Žili mezi námi...
Ve dnech 26. a 27. ledna hostila Praha účastníky pietní vzpomínky a konference u příležitosti 70. výročí osvobození vyhlazovacího
nacistického tábora Osvětim (či správněji
Auschwitz-Birkenau); 27. leden je slaven jako
celosvětový den památky obětí holocaustu.
Možná si položíte otázku, co s tím mají společného Roztoky.
Důvodem, proč bychom si měli tento den
připomínat i v našem městě, je to, že v Roztokách existovala v období mezi světovými válkami poměrně početná židovská komunita.
Zejména v Tichém údolí žily či přes léto pobývaly ve svých honosných vilách rodiny bohatých židovských podnikatelů. Dnes se tímto

kulturním dědictvím vil a zahrad (trochu neoprávněně) chlubíme, aniž bychom už vnímali zakladatelskou roli a rukopis původních
majitelů. V Roztokách však nežili jen bohatí
Židé, jiní zástupci této diaspory zde provozovali svá řemesla či obchod – prostě roztočtí
Židé pocházeli z celého sociálního spektra.
Někteří zástupci židovské, ovšem značně
sekularizované komunity, se několik desetiletí
podíleli jako členové zastupitelstva a radní
na správě našeho města, např. poštmistr a 1.
radní K. Kohn, S. Haurowitz, L. Kraus, Ing. A.
Rosenberg, J. Gottwald či K. Römisch.
Již před řadou let se mi dostala do ruky velmi
zajímavá autobiografická kniha Arnošta Rei-

sera Útěk, která líčí jeho pohnuté osudy
i tragický příběh celé rodiny za války a posléze i dramatický útěk na západ přes „železnou
oponu“. Díky internetu se nám podařilo najít na autora žijícího v USA kontakt a spojit
se s ním. Požádal jsem ho, zda by nenapsal
své vzpomínky na válečná léta v Roztokách.
Byl jsem mile překvapen, když prof. Reiser
velmi rychle a bezchybnou češtinou reagoval
a své vzpomínky poslal.
Myslím si, že není od věci přetisknout při
této příležitosti z tohoto rukopisu malou
ukázku.
Stanislav Boloňský

Ze vzpomínek prof. Arnošta Reisera (Brooklyn, USA, 2005)
Když Němci obsadili Prahu v roce 1939,
opustili jsme pražský byt a nastěhovali se
natrvalo do Roztok. Otci sebrali firmu a on,
který celý život trávil pracovní den v kanceláři, najednou neměl kam jít a byl celý den
doma. Našeho mladšího bratra Honzu vyřadili ze školy a totéž se stalo všem židovským
dětem v Čechách. Rodiče dětí zorganizovali
pravidelnou výuku v našem domě a u našich
sousedů, Neumannů. Začal jsem učit skupinu osmi dětí matematice a také jsem učil jakousi všeobecnou vědu. V matematice jsem
zkonstruoval primitivní teodolit ze skládacího fotografického stativu, mosazné trubičky
a dvou papírových úhloměrů. Tímto přístrojem jsme pak měřili úhel ke špičce kostela
a vzdálenost mezi teodolitem a kostelem.
Později nebylo těžké zavést pojem sinu a kosinu a odečíst výšku kostela z trigonometrických tabulek či vypočítat šířku Vltavy u přívozu do Klecan...
Přibližně v té době Němci zavedli židovské
hvězdy. Otec musel jet do Prahy na Židovskou obec a vrátil se s velkým kusem žluté
látky, na které byly vytištěny hvězdy s nápisem „JUDE“. Zuzka a matka je večer vystřihly a přišily každému z nás na kabát. Pamatuji
si, jak příští ráno jsme poprvé vyšli s hvězdami směrem na nádraží. Hrozně jsme se styděli a šli jsme zadními ulicemi. Lidi, které
jsme potkali, byli stejně na rozpacích jako
my. Někteří přešli na opačnou stranu ulice,
aby se s námi nemuseli potkat, jiní zas přešli
na naši stranu, podali nám ruku a dali najevo
své rozhořčení...
Poté, co jsme dostali hvězdy, zredukovali
nám Němci potravinové lístky a vůbec vyloučili Židy z normálního ekonomického ži-
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vota. Tak jsme např. neměli nárok na uhlí.
V té době se podařilo otci navázat styk s jedním šmelinářem, který nám čas od času
s něčím vypomohl. Jednou v noci nám přivezl uhlí a museli jsme ho přeložit z vozu
do našeho přístěnku potichu, ručně, hroudu
po hroudě, aby sousedé nic neslyšeli. Jindy
jsme dostali zprávu, že mám vyrazit s malým
kufříkem směrem na Žalov. Na křižovatce už
čekali tři neznámí muži a pak přijel malý
náklaďák s řezníkem, na kterém leželo čerstvě zabyté prase. Řezník mi naložil kus prasete do kufříku, já zaplatil a v tichosti se
vrátil domů. Matka a Zuzka pak vařily maso
v noci a museli jsme utěsnit všechna okna,
aby vepřové nebylo cítit po celé návsi...

První vlna transportů do Lodže začala
na podzim roku 1940, bratr mého otce a Singrovi byli v těchto transportech. Na jaře 1942
začala druhá vlna, do které jsme spadali také
my. Ačkoliv jsme to čekali, když jsme byli
skutečně předvoláni, byli jsme zdrceni. Směli
jsme vzít do transportu zavazadla do 50 kg.
Bylo těžké přeorientovat se najednou na zcela
jiný způsob života a většinu věcí prostě opustit. Naše piano a matčin šicí stroj jsme odsunuli k přednostovi Masarykova nádraží, který
bydlel v Roztokách. Mé housle jsme dali k našim sousedům. Já tehdy dělat linoryty a dřevoryty a měl jsem velkou sbírku nožů, škrabek
a jiných materiálů. Měl jsem knihy, které byly
pro mě důležité, ale bylo možné si vzít jen
jednu či dvě. Jako všichni ostatní, obarvili
jsme prostěradla a jiné prádlo namodro, aby
na něm nebyla vidět špína. Poslední týden
jsme byli celé noci vzhůru, protože lidé přicházeli zadními dveřmi do naší kuchyně
a loučili se s námi. Lidi prolomili bariéru odcizení, objali nás, líbali a odcházeli s pláčem...
Příští ráno přijel mlékař s vozíkem taženým
jedním koněm. Pomalu jsme odjeli Jungmannovou ulicí s tím, že matku dopraví až
k Veletržnímu paláci. Otec a my děti jsme
zavřeli dům a šli jsme naposledy na nádraží.
Dojeli jsme vlakem do Holešovic a pěšky
došli na Výstaviště, kde jsme čekali na matku. Když mlékař s matkou přijel, hlásili jsme
se u českého četníka, který nás pustil do Veletržního paláce. Vešlo nás dovnitř pět, ale
jen dva se vrátili. Otec, matka a Jan zahynuli
v německých táborech.

Pomník roztockým Židům
na nám. 5. května.

Rodina Reiserova bydlela v Roztokách v Jungmannově ulici čp. 218. (Pozn. St. Boloňský)
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Šťastný start do nového roku!
Určitě nejsem sám, komu se zdá, že Vánoce
a konec roku se přehnaly se zběsilou rychlostí,
a stále jako školák konstatuji s trochou lítosti,
že svátky jsou už za námi se všemi přípravami,
očekáváními, city a pocity. Letošní ohlédnutí
za svátky a začátek nového roku je pro mě
však přece jen jiný. Tu změnu cítím díky evropskému setkání mladých lidí Taizé, které
proběhlo v Praze od 29. prosince loňského
roku do 2. ledna 2015. Mladí věřící se u nás
sešli po 25 letech. Myslím, že mnoho lidí očekávalo, jak toto setkání dopadne, možná měli
i obavy. Doba pokročila, revoluční nadšení
pominulo, jak občané přijmou ten nával cizinců, jak organizátoři zvládnou ubytování,
stravování a v neposlední řadě program pro
tolik lidí různých národů? Nejsem kompetentní k hodnocení této akce a ani to není cílem tohoto zamyšlení. Dovedu si představit,
že někoho, kdo není věřící a nemá k setkáním
mládeže žádný vztah, plné autobusy, vlaky
nebo ulice obtěžovaly, řadě zaměstnanců to
přineslo práci navíc, mladí sportovci náhle
nemohli do tělocvičen, kde byli ubytováni
mladí poutníci. Musím se ale s vámi, vážení
čtenáři, podělit o svůj subjektivní zážitek.
Je nutné připomenout, že Roztoky nezůstaly
stranou dění a díky obětavosti skupiny mla-

dých nadšenců a řadě rodin se podařilo
ubytovat v Roztokách, Žalově, Úněticích,
Velkých Přílepech, Statenicích, Libčicích asi
400 poutníků, z toho část v tělocvičnách roztocké i žalovské školy, a postarat se o ně.
V těchto tělocvičnách také proběhly 1. ledna
slavnostní mše svaté a v Roztokách jsem se
mohl jedné zúčastnit. Určité napětí z toho,
jak setkání lidí z různých míst Evropy, různého stáří a navíc v netradičním prostředí
ve jménu Někoho, komu věří, u mne pominulo a vystřídala ho naopak velká radost.
Radost z toho, že v kontrastu ke spoustě
chyb, které se staly, k nepříjemnostem, ano
i zločinům a nebezpečí, které provází vývoj
nejen u nás, ale i ve světě, nastává i vývoj
pozitivní. Jsou lidé, kteří jsou ochotní
a schopní se sejít, něco vytvořit, obětovat se
pro druhé. MÁME TUTO MOŽNOST
I MY – svobodně se sejít v nově postavené
části školy. Uvědomil jsem si, že je to jako
krásný sen, vždyť málokdo z mé generace si
něco takového před 25 lety dovedl představit.
Najednou jsem se cítil klidný, protože jsem
viděl, že přes veškerá úskalí a překážky totalitních režimů a přes devastující kult bohatství a konzumu, který je vystřídal, je dost lidí,
kteří uznávají vyšší hodnoty, že patříme

do Evropy nebo světa našich velkých předků
a že tento národ má naději (přes občasnou
odůvodněnou skepsi).
Při tomto setkání i cestou domů jsem si říkal,
že naši předkové by měli radost z takové
události, napadlo mě, že by pravděpodobně
za starých časů nechali při otevření novou
školu posvětit. V dnešní době to není zvykem hlavně proto, že velká část lidí není věřících, ale pokud něco může přinést budoucnosti školy a dětem, které se v ní budou učit,
podle jedněch požehnání, podle druhých
rozhled, toleranci a přátelství mezi lidmi
různých národů, zkrátka zdravý základ pro
budoucnost, pak je to symbolicky právě takovéto setkání. Proto také ze srdce děkuji
městu Roztoky i zaměstnancům školy, že
umožnili a byli nápomocni při využití prostorů školy pro setkání, a využívám této příležitosti, abych všem občanům dobré vůle
popřál v roce 2015 hodně radosti a optimismu, abychom viděli více tvořivé síly a toho
dobrého, co v lidech je, a naopak méně svévolnosti, a nebyli jsme ovládáni pocitem, že
nejlépe se mají největší zloději. Ono to přece
jen naštěstí není pravda.
Martin Štifter, radní za TOP 09 a nezávislé

Chtějí roztočtí občané další VTP?
Tímto článkem chceme informovat o petici,
která proběhla v měsíci listopadu minulého
roku. Petice byla reakcí na sdělení v Odrazu
9/2014, kde pan bývalý místostarosta Stanislav Boloňský informoval, že na zasedání
Rady města byla předložena studie společností Trigema na zástavbu areálu bývalého
Barumu v Žalově v Přemyslovské ulici. Tato
navrhovaná stavba je obdobou již stojících
dvou monstrózních staveb v Přílepské ul.
u čerpací stanice. Článek se nazýval „Bude
Žalov centrum vědeckého výzkumu?“. Tato
zpráva nemile překvapila mnoho lidí.
A protože já a někteří naši spoluobčané
jsme nechtěli tomuto projektu nečinně přihlížet, tak jsme založili petiční výbor a ptali
se obyvatel Roztok, jestli s další výstavbou
souhlasí. Výsledkem petice je, že velké procento obyvatel s výstavbou zásadně nesouhlasí a že nejsou nadšeni ani z již postavených budov VTP a PV. Většina obyvatel si
tedy klade otázku, jak mohly tyto budovy se
záměrem výzkumu spalovacích motorů vyrůst mezi obytnými domy a kdo dal k tomu
souhlas. Nejenže stavba nerespektuje cha-
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rakter lokality městské části Žalov, ale spadá
do kategorie, která svým záměrem nejen
dovoluje skladování nebezpečných látek, ale
i vysoce toxických a zdraví škodlivých přípravků.
Trigema čerpá pro svou investici nemalé peníze z evropských fondů se závazkem dodržení záměru pro účely vědy a aplikovaného
výzkumu po dobu 10 let. Po uplynutí požadovaného období může investor objekt komukoli pronajmout a nový uživatel budovy
s možností schváleného záměru, skladování
nebezpečných chemických látek, ji tak využívat. Nový nájemník by pouze požádal o povolení příslušný odbor Středočeského kraje
a majitele budovy. Město Roztoky a tím i občané by se nic z toho nedozvěděli. Petiční
výbor se byl informovat na Odboru životního prostředí a na Odboru pro místní rozvoj
Středočeského kraje, které potvrdily jeho
obavy. Nenapadá vás paralela nedávné kauzy
muničních skladů nedaleko Vrbětic?
V prezentaci objektů Trigema uvádí, že vytvoří další pracovní místa a bude se tak podílet na snížení nezaměstnanosti v regionu, což

je primární odůvodnění stavby v žádosti
o čerpání z evropských fondů. Kolik ale takových kvalifikovaných lidi pro vědecké týmy
žije v Roztokách? Málo. Situace pak bude
taková, že roztočtí budou za prací stále dojíždět a zaměstnanci vědeckotechnických parků do Roztok přijíždět. A zde vyvstává otázka, jestli budou postačovat již tak přetížené
hlavní komunikace, které jsou v havarijním
stavu.
Měli bychom se všichni zamyslet, zda
v Roztokách potřebujeme další betonová
monstra, která jsou vedena jako vědeckotechnické parky. Chtějí občané Roztok bydlet ve městě plném parků vědy, nebo
ve městě plném parků zeleně? Tyto obrovské betonové objekty tu nebudou jen 10 let,
ale několik desetiletí.
A jsou tu další nevyřešené otázky, na které
můžete znát odpověď na veřejném slyšení
s představiteli obce a Trigemy, dne 18. února
v 18.30 v sále hotelu Academic.
Pavla Voborníková,
mluvčí petičního výboru
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Potřebují Roztoky Komisi rozvoje města?
Stavět, či nestavět, nebo co stavět? Otázka
již mnohokrát na stránkách Odrazu řešená,
bude jistě řešená i v budoucnu. Na jedné
straně snaha držet Roztoky v současné velikosti a zachovat i jejich genia loci, na druhé
pak zajistit jejich rozmach co do městského
vybavení včetně dopravní obsluhy.
Nyní se tato otázka opět vynořila se vší
naléhavostí s likvidací tovární budovy
v Nádražní ulici. Na jedné straně nostalgická snaha zachovat vše, co nám předchozí generace postavily, na druhé využít danou lokalitu pro stavebníka ekonomicky
zajímavým způsobem. Jistě není žádoucí
v naději na ekonomický přínos vše staré
zbourat, ale považovat bourání starších
objektů za barbarství je pošetilé. Důležité
je spíš hodnotit, co ztrácíme a co můžeme
získat. Ve chvíli, kdy se měl stavět Obecní
dům v Praze, mohli to někteří považovat
za nepřijatelný čin, který zlikviduje zbytky
středověkého královského paláce v centru
Prahy. Dnes se Praha touto secesní stavbou
nejen pyšní, ale prospěšně ji využívá. Podobných příkladů se dá najít velmi mnoho.
Tento fakt samozřejmě neznamená, že nahrazením starého objektu novým musí
vzniknout hodnotné dílo, ale bez bourání
to mnohdy nejde. To, co bylo doposud řečeno, má pouze poukázat na nutnost včas,
tj. s dostatečným předstihem připravovat
zásahy do současného stavu města.
Je třeba s ohledem na budoucí rozvoj Roztok
stanovovat, co vše bude město potřebovat

a jakým způsobem to lze zajistit, tj. co vybuduje samotné město, co soukromí stavebníci,
co spolky nebo organizace a co případně lze
vytvořit společně. Problémem samozřejmě
není jen něco postavit, ale také to pak udržet
v provozu. To může být obtížnější než získat
nějakou dotaci pro stavění.
Inventuru potřeb města a hledání, jak potřeby uspokojit, bude asi těžko někdo popírat. Otázkou však je, kdo se má touto činností zabývat. Na první pohled se řešení zdá
jasné, rozvoj města je v gesci volených zastupitelů, především pak radních, a těm má
pomáhat stavební komise. Bohužel dosavadní zkušenosti ukazují, že radní, zastupitelé i komise májí mnoho aktuálních úkolů,
které musí průběžně řešit. Navíc všichni
uvedení se po komunálních volbách v nemalé míře obměňují a nově příchozí se
musejí teprve seznamovat se svými povinnostmi.
Domnívám se proto, že by bylo účelné
vytvořit pokud možno nepolitickou komisi rozvoje města. Ta by byla obměňována
jen v omezené míře a ne v době změn vedení města po volbách. Komise by byla
odpovědna zastupitelstvu a mohla by
v odůvodněných případech žádat o financování účelné studie nebo expertizy. Rámcový plán činnosti komise by měl být stanovován vedením města na delší časové
období, např. dva roky, a schvalován zastupitelstvem. Zastupitelstvu by komise
měla předkládat výsledky své činnosti ale-
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Václav Brabec

1. díl výpravné publikace
o historii
Roztok a blízkého okolí

Třešňovka: nestavět!
V uplynulých týdnech rozbouřil hladinu
veřejného mínění zejména v dolních Roztokách návrh na pořízení změny územního plánu. Týkal se části Riegrovy ulice,
přesněji začátku někdejší třešňové aleje,
vedle trafostanice, a žadatel usiloval o zařazení ploch sloužících pro výrobu a skladování.
Chtěl bych ujistit občany Riegrovy ulice
i podobně cítící (a petici podepisující) spoluobčany, že tato změna nemá šanci projít.
Pozemek, kde by žadatel chtěl postavit sklady a zázemí firmy, je v ochranném pásmu
rezervace, kde je takováto výstavba v zásadě
vyloučena. Neumím si také představit, že by
současné zastupitelstvo posvětilo přeměnu
části rezidenční čtvrti tak zásadním způso-

spoň jednou ročně. Členové komise by
byli navrhováni zastupiteli. Členem komise by se mohli stát i další zájemci z Roztok
po schválení zastupitelstvem. Organizaci
činnosti, její strukturu apod. by mělo patrně vypracovat vedení města.
Kontinuita komise by umožňovala připravovat opatření, která by byla uskutečňována i v dalších volebních obdobích. Bylo by
asi možné uvažovat například mj. o lepším
silničním napojení Roztok na Prahu, nežli
je serpentina. Tento sci-fi požadavek asi
bude muset být v budoucnosti řešen a bylo
by užitečné, aby v místech, která mohou
být zasažena, se s touto eventualitou počítalo. Staveb, které Roztoky potřebují, je
jistě ještě mnoho dalších a asi i mnohem
potřebnějších.
Tento příspěvek chce poukázat na potřebu
řešit problémy související se stavbami
uvnitř obce s dostatečným předstihem, a ne
ve chvíli, kdy má urychleně padnout definitivní rozhodnutí a kdy budoucí stavbou
pobouření i ti, kteří chtějí stavbu realizovat,
se zakopou na svých pozicích a dochází
k boji na život a na smrt. Výsledkem je pak
něco, co nevyhovuje nikomu, a všichni se
cítí být podvedeni. Včasné řešení problému
může, alespoň v některých případech, ukázat, co je přijatelné a pro obec prospěšné.
Přínosem pro obec by mohlo být i zapojení
dalších občanů do řešení problémů města.

bem, a povolilo navíc, aby zde razantně
ubyla zeleň.
Pozemek, o kterém se jedná, je privátním
vlastnictvím. Je zatravněný a jsou na něm
náletové dřeviny. Pokud by se dalo dohodnout s majiteli, bylo by optimální pozemek
kultivovat, případně časem odkoupit do vlastnictví města.
Navazuje na něj zrušená silnice, která by
možná snesla lepší využití než dnes, kdy
zarůstá „bejlím“. Výstavba, tím víc výstavba
hal, průmyslových provozů a skladů, by
však na tomto místě měla být podle mého
názoru tabu provždy.
Tomáš Novotný,
místostarosta

je k dostání za 250,- Kč
v městské knihovně
a podatelně MÚ
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Závislost není hra a zábava svobodného člověka
Reakce na článek „Lepší svět“, Odraz 1/2015
V jednom se s autorem
shodneme – svoboda
jednotlivce, samozřejmě včetně veškeré zodpovědnosti z ní vyplývající, je v demokratické zemi jednou
z důležitých hodnot. V případě výherních
automatů, respektive jejich regulace, nejsou však slova o osobní svobodě na místě.
Závislost nemá nic společného s hrou či
zábavou svobodného člověka. Je to kolotoč
proher, ze kterého se velmi těžko vystupuje. Patologické hráčství je impulzivní porucha s obdobnými symptomy jako závislost
na návykových látkách.
Česká republika disponuje nejhustější sítí
heren s automaty. V ČR je 6,5x více heren
a kasin než v celé EU dohromady. K 30. 6. 2014
Ministerstvo financí evidovalo 58 511 vydaných licencí pro provozování strojů v hernách. Tento počet nás pasuje na první příčku
v Evropě při přepočtení počtu strojů na
1000 obyvatel.
Společensky velmi nebezpečná nemoc s diagnózou číslo F63.0 – gambling, zapustila
u nás své kořeny a devastujícím způsobem se
denně podepisuje na osudech našich občanů.
Dopady patologického hráčství jsou velmi

citelné, jde především o osobní bankroty,
exekuce, rozpady vztahů a rodin, podvody
a další trestnou činnost páchanou za účelem
opatřit si další prostředky na hru, psychické
problémy a bohužel také sebevraždy.
Závislý hráč, gambler, se ze své nemoci nikdy
nevyléčí, má ji pevně zakořeněnou ve své
nátuře a může pouze abstinovat. Ulice poseté
hernami jsou pro abstinujícího gamblera to
samé jako otevřená lahev rumu pod nosem
alkoholika.
Všichni odborníci zabývající se závislostmi,
jejich prevencí, původem, léčbou, výzkumem… (adiktologové), kteří nejsou na výplatní listině lobby hazardu, se shodnou
na tom, že boj proti gamblingu se dá vést
kombinací dvou zbraní – radikálním omezením nabídky, tedy počtu heren a automatů, a paralelním budováním sítě pomoci
pro závislé hráče.
Nenašla jsem žádná statistická čísla týkající se pouze Roztok nebo Středočeského
kraje, ale ta celorepubliková jasně ukazují
důvody, proč se loni vláda rozhodla vyhlásit hazardu válku a řada měst se vydává
stejnou cestou.
V Česku se v roce 2013 prosázelo kolem
124 miliard korun, ze tří čtvrtin na hracích
automatech (údaje z roku 2014 ještě nejsou
k dispozici). Ze zisku hazardní společnosti
odvedly do rozpočtů a obcím přibližně osm

miliard korun. Stát ale podle expertů z Psychiatrického centra Praha při 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy vynakládá na boj
s následky hazardu dvakrát tolik, nejméně
14 až 16 miliard korun ročně.
Vláda vychází ze zahraničních zkušeností,
například kanadských, že omezení hracích
automatů vede k prokazatelnému snížení
počtu patologických hazardních hráčů.
A těch je podle odborníků v České republice
nejméně 40 tisíc.
Ano, omezení a zákazy hazardu s sebou přinášejí riziko nárůstu černých heren a také
prostředí internetu je živnou půdou nekontrolovaného hazardu. Ale pokud tyto argumenty pro nás budou důvodem zavírat oči
nad tím, že se České republice začíná právem
přezdívat „Las Vegas Evropy“, nezačneme
tento problém řešit nikdy.
Proto považuji za správné, že i zastupitelstvo
Roztok schválilo vyhlášku zakazující provozování výherních automatů na svém území. Roztoky tak nejsou první a zcela jistě ani poslední
město v ČR, které se po letech nekontrolovaného růstu hazardu rozhodlo tuto činnost regulovat a mimo jiné tak omezit i řadu průvodních
negativních jevů, jako jsou kriminalita, výskyt
problémových osob v hernách atd.
Eva Frindtová,
zastupitelka za TOP 09 a nezávislé

Domněnky a pocity v kauze Nádražní 23
Předem svého příspěvku bych se chtěla
všem čtenářům ospravedlnit, že není mým
cílem zatěžovat stránky Odrazu zbytečnými
polemikami. Naopak bych je chtěla ujistit,
že záměrem každého mého příspěvku vždy
bude čtenáře konstruktivně seznamovat
s tématy, která jsou pro současný i budoucí
život ve městě klíčová. Toto je i hlavním
mottem Strany zelených, která ve své opoziční roli chce být opoziční stranou prezentující politickou korektnost a slušnost, ale
také věcnost, a pracovat ve prospěch obyvatel města.
Z těchto důvodů bych chtěla vyjádřit své
znepokojení nad tím, jak na stránkách Odrazu i nadále dochází k překrucování a spekulativním výkladům myšlenek v polemikách, do nichž bych sama nerada
vstupovala. Přesto bych měla tentokráte
částečně vstoupit a využít prostor Odrazu,
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abych se ohradila proti spekulativnímu výkladu obsahu i záměru mého článku věnovaného problematice průmyslového areálu
Nádražní 23 v Roztokách u Prahy v článku
Stanislava Boloňského.1
Již jeho první řádky ukazují na nepochopení, když mi podsouvá něco jako vyjadřovaný „důrazný nesouhlas“. Kdyby správně
řádkům naslouchal, cítil by spíše zklamání
z toho, kam takováto kauza může dojít, ale
zároveň by v mých slovech pochopil naději
v to, že stále je zde možnost pokračování
otevřeného „dialogu“ a nastavení mechanismů, které zabrání dalším, mnohem zásadnějším chybám v urbanismu města.
Mým cílem tak zde není hájit samu sebe,
jako tomu činí ve svém případě S. Boloňský, ale opětovně vyjádřit, že nově zvolená
politická reprezentace města má stále možnost využít své „role“, jak doporučuje

kompendium vydané s podporou Evropské
unie,2 byť již vše, co mělo být z historických budov areálu zachráněno, bylo demolováno. Nikoho by jistě v současné demokratické společnosti nenapadlo, že citovaná
doporučení kompendia evropských odborníků o „vůdčí roli politiky“ mohou být
vnímána či vykládána v předlistopadových
intencích, nicméně jak se ukazuje, někteří
si mohou i dnes tímto zorným úhlem
pohledu vysvětlovat pojem formulovaný

na bázi moderního vědeckého přístupu
a sklouzávat ke klišé, která mají daleko
k naslouchání toho druhého.
Na základě jeho řádků se však jako občan
musím nyní ještě hlouběji zajímat o to, jak
byl do roku 2014 městem veden dialog
s vlastníkem a jakých všech „prostředků“,
které mu naše současná legislativa umožňuje, při řešení kauzy město skutečně vyu-
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žilo, pokud bylo přesvědčeno či vědělo
o tom, že „vlastník nikdy vážně neuvažoval
o zachování průmyslových budov“.3 Dle
článku S. Boloňského se vedení města v letech 2006 až 2010 kauzou spíše nechtělo
zabývat, a ačkoli ve svém dalším článku
v témže čísle píše o svém zklamání z malého zapojení občanů na veřejných jednáních
města,4 nic mu coby občanovi města nebránilo ani v těchto letech v kauze veřejně vystupovat a působit. I když se tak vydělil
od ostatní politické reprezentace a zdůraznil zejména svou osobní snahu o záchranu
areálu, neupírám mu ji – naopak i tentokráte přiznávám, a ani nehodlám snášet
kritiku na jeho osobu za průběh této kauzy
v obdobích, kdy za Sakuru zastával ve vedení města různě vysoké posty. A to i přesto, že bych například při jeho osobní obhajobě, kterou od něj vlastně nikdo ani
nečekal, a výčtu podniknutých kroků vůči
jím nastíněné svévoli vlastníka raději četla
vysvětlení, v němž mohl svým voličům
z minulého volebního období podrobněji
analyzovat, proč některé procesy k zabránění demolice areálu a jeho dalšímu využití
nebyly či nemohly být dotaženy ve prospěch kvalitní rehabilitace areálu.
V témže čísle Odrazu, kde S. Boloňský reaguje na mé řádky ke kauze Nádražní 23
svou osobní zpovědí komunálního politika

v bývalém vedení města, navíc Jaroslav Huk
čtenáře informuje, a to platí již pro situaci,
kdy je totální demolice areálu faktem a hledá se nové urbanistické řešení místa, že
„mělo minulé zastupitelstvo na stole kompromisní variantu zástavby, v níž investor
řadu požadavků města akceptoval – jenže
zastupitelé tento návrh neschválili“.5 Jak
tedy mají obyvatelé Roztok těmto protichůdným tvrzením v jednom a témže čísle
kolem vyjednávání města s vlastníkem
správně rozumět? Apeluji tak na věcnost
v této otázce, protože právě nyní byla promrhána jedna z příležitostí bez zbytečných
klišé veřejnosti lépe popsat, čím byl zatížen
dosavadní vzájemný dialog mezi městem
a vlastníkem, kteří by měli být partnery
a nikoli souputníky, a také kde dosud selhalo nejen vzájemné naslouchání obou stran,
ale také nabídka „politické reprezentace“
hledat spolu s vlastníkem veřejné zdroje
k záchraně areálu a ukázat tak vlastníkovi
cestu, která by nejen neznehodnotila jeho
investice, ale vynesla mu společenský kredit
a přinesla městu skutečné benefity.
Ve svém příspěvku, stejně jako v onom
předchozím, tak nehodlám pátrat po konkrétní personální zodpovědnosti, neboť takovým přístupem nikomu a ničemu nelze
pomoci. V tuto chvíli musím naopak jako
občan od nového „vedení města“ vyžadovat,

aby celou kauzu řešilo pohledem do budoucna, nikoli do minulosti, a všemi spojitými silami napříč politickým spektrem
ve spolupráci s kvalifikovanými odborníky
a ve společném minulostí nezatíženém
„dialogu“ s vlastníkem hledalo pro dané
území uvolněné demolicí historických industriálních staveb nejvhodnější urbanistické řešení. To je to, co od svých politiků čekají jejich voliči, kteří mají „právo“ vědět,
jak konkrétně za ně vedení města jedná,
jaké kroky podniká a jak se chystá při vyjednávání zohlednit jejich požadavky
na kvalitní podmínky života ve městě.
(Převzetí zapovězeno)
Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D., umělecký historik,
zastupitelka Města Roztoky za Stranu zelených
a členka Kulturní komise Města Roztoky
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4 Stanislav Boloňský, Postřehy (zaujatého) pozorovatele. In: Odraz 1,
2015, s. 19-20.
5 Jarda Huk, Podruhé málem do půlnoci. In: Odraz 1, 2015, s. 5.

Ještě není rozhodnuto!
(upřesnění k bytovému souboru v Nádražní)
V lednovém čísle Odrazu (Informace z radnice
– „Podruhé málem
do půlnoci“) se místostarosta J. Huk dopustil
nepřesnosti, když napsal, že v případě obytného komplexu Nádražní již investor získal
územní rozhodnutí.
Považuji za nutné tuto věc uvést na pravou
míru, neboť toto konstatování zatím neodpovídá skutečnosti, i když vývoj věci k tomu
možná směřuje.
Na základě odvolání, které podalo město
Roztoky, občanské sdružení Broukus dollus
a obč. sdružení Architektura a krajina, zrušil
Krajský úřad Středočeského kraje dne 12. 8.
2014 Rozhodnutí stavebního úřadu Roztoky
ze dne 23. 11. 2013, kterým byl vydán souhlas s umístěním stavby „Obytný soubor
Roztoky“, a vrátil věc k novému projednání.
Proti tomuto rozhodnutí KÚ, které čítá 31 stran
právního textu, nebylo možné odvolání.
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Stavební úřad proto vyzval investora, aby
ve lhůtě do konce června 2015 napravil
nedostatky v podané žádosti i projektové
dokumentaci a znovu ji předložil SÚ.
Je tedy předčasné hovořit o tom, že investor
má územní rozhodnutí k dispozici. Zatím ho
nemá.
Druhá věc je taková, že odvolací orgán
odmítl většinu věcných námitek odvolatelů a shledal spíše pochybení formálního
rázu, což vedlo J. Huka zřejmě k úvaze, že
vydání nového územního rozhodnutí nic
zásadního nestojí v cestě. K tomu upřesňuji, že odvolání města (schválené usnesením Rady města) formulovalo své námitky v celkem 15 bodech, z nichž uvádím
např.:
není stanovena maximální výška jednotlivých staveb a nevyhovuje jejich vzájemný
odstup,
navrhované řešení dopravního napojení je
nevyhovující, stejně jako umístění parkovacích míst;

•
•

•

nevyhovující je i řešení likvidace dešťových vod a zajištění požární bezpečnosti bytového souboru.
Rovněž odvolání upozorňovalo na negativní
vliv stavby na životní prostředí (emise),
na nedostatečnou kapacitu mateřské školky
(1 třída), i to, že předchozí námitky obce
nebyly dostatečně vypořádány.
Je třeba uvést na pravou míru i tvrzení, že
„minulé zastupitelstvo mělo na stole kompromisní variantu zástavby, v níž investor
řadu požadavků města akceptoval, jenže zastupitelé tento návrh neschválili, a vedení
města tak má nyní proti investorovi hodně
nelehkou úlohu“.
K tomu chci uvést, že projekt Nádražní se
vyvíjel řadu let. Na začátku volebního období
2010–14 byl na stole návrh, který byl pro
město velmi nevýhodný. Začalo se o něm
intenzivně jednat a skutečně bylo dosaženo
mnohých ústupků investora, které se promítly do podstatných úprav projektu. Tento již

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

NÁZORY A KOMENTÁŘE
upravený projekt investor předložil stavebnímu úřadu k územnímu rozhodnutí, takže
podprahová hrozba, že bychom se vraceli
k předchozím variantám, nehrozí. Projekt je
třeba dle názoru odvolacího orgánu doplnit
a upřesnit, nikoli zpracovat zcela nový – a to
v pozitivním i negativním slova smyslu.
To, že ani tento opravený projekt nakonec
v ZM nezískal podporu, bylo způsobeno

jeho formálními i věcnými chybami, ale i –
nutno přiznat – nejednotným přístupem
jednotlivých volebních subjektů v zastupitelstvu nejen k věci samé, ale i k navazujícím
transakcím – jako byly majetkové (event. finační) vypořádání za stavbu mateřské školy,
otázka divadélka Kvítko apod. K oběma těmto věcem měla třeba ODS zcela odlišný
(a vyhraněný) názor než zbytek koalice.

Jak to bude tedy s povolením stavby, se
ukáže zhruba v polovině letošního roku.
Že si je investor jist výsledkem, dokládá
zahájená demolice starých objektů, která
není zadarmo.
Rozhodnuto ale zatím není.
Stanislav Boloňský

Černé skládky v Roztokách – epizoda první
Loni v prosinci jedna slečna na roztockém
Facebooku přidala komentář, ve kterém se
zeptala:
„Dobrý den, jakmile opadalo listí, tak
na stromech kolem řeky u silnice na Prahu
jsou akorát vlající odpadky (papíry, igelity...), snad ještě po povodních. Plánuje město nějaký úklid, případně zorganizovat nějakou dobrovolnickou akci, aby mohli
občané pomoci uklízet? Protože koukat
na ten binec každé ráno je trest pro všechny,
kdo mají aspoň trochu dobré oči.“
No a to mě inspirovalo k naplánování úklidu
bez nutné účasti města. Proč čekat? V tom
čekání – na jiné – je možná ten problém,
proč se neudělá nic... Odpověděl jsem a v komentáři určil den, místo a čas „úklidu
za mostem“. Pár lidí se předem omluvilo, ale
přesto jsem čekal, jestli se někdo nepřidá.
Nikdo, a tak jsem se, vybaven velkým plastovým pytlem, vydal na lov přemnožených
odpadků sám. K ohřívání se, mimo čaje
v termosce, přidalo i sluníčko.
Prošel jsem plochu k poslední „rybářské
otočce“ a ulovil plný pytel přebytků civilizační choroby jménem Bezohlednost a našel čtyři různě velké černé skládky. První je
na největším plácku pro rybáře v takové
zděné místnůstce. Rybáři si zaloví, udělají
pohodu, koukají na plynoucí vodu a je jim
dobře. Někdy tam zajdu a zeptám se jich, co
si myslí o bordelu u schůdků za zády. Druhou a třetí jsem objevil zhruba uprostřed
celé plochy výletu. Vyrostly ukryté ve vyšší
trávě. Čtvrtou, největší, pak u místa, které
měli rádi roztočtí vodáci. Po hodině a půl,
blízko místa, kde jsem s lovem začal. Je vedle zbytků bývalé vodácké klubovny a pod
nimi.. Škoda, že místo už neslouží vodákům, jako dlouho před povodněmi. Nějaký
dobrák, zřejmě ve snaze šetřit kapacitu roztockého sběrného dvora, tuto skládku, dle
čerstvých stop, pravidelně doplňuje.
Nebojte, neposbíral jsem všechno. Ještě tam
hooodně zbylo... Je tam jen o jeden pytel
odpadků méně. MěÚ Roztoky jsem pro-
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střednictvím pana tajemníka poprosil o jeho
odvoz. Odvezli jej obratem a tímto jim velice
děkuji.
Další, větší úklid pro cca 30 osob, v rámci
www.uklidmecesko.cz plánuji na 18. 4.
2015 od 13.10 do 16.10 (nebo dle chuti, sil,
zásob a počasí). Město na tento den a místo poprosím o přistavení nákladního kontejneru.
Černá skládka je nelegální uložení odpadů.
V ČR se nakládání s odpady řídí zákonem č.
185/2001 Sb. a místními vyhláškami. V dnešní době sběrných dvorů nechápu, vůbec nechápu, proč vznikají. Víte-li o nějaké roztocké černé skládce, tak mi prosím pošlete její
polohu.
Nemusíme čekat, až s tím Někdo Něco udělá... za nás.
S přáním pěkného dne
Jiří Macák,
člen Kontrolního výboru za Stranu zelených

17

NÁZORY A KOMENTÁŘE

Odpady a my všichni v Roztokách
V návaznosti na článek M. Štiftera v Odrazu
č.1/2015 „Jak třídíme odpad, sousedé?“ jsem
se inspirovala k tomu, abych se s vámi podělila o informace, náměty i podněty související s tak důležitou a přitom možná pro většinu
občanů nezajímavou problematikou, jako
jsou odpady. Ty každý občan nějakým způsobem (možná až nezdravě konzumním
způsobem života) vytváří a současně se jich
zbavuje. Za všechny z nás, občany měst
a vesnic, kteří odpady vytváříme, odkládáme..., je dle zákona č.185/2001 Sb. v platném
znění původcem odpadů vždy obec. Obce
mají povinnost odpady shromažďovat, třídit
a dále s nimi nakládat, tzn. se jich zákonně
zbavovat předáváním, prodejem, někdy i zaplacením za jejich odebrání k jejich zákonné
likvidaci nebo využití, neboť ekonomická
poptávka je v některém období jen po některých druzích tříděných odpadů. To vše není
jednoduché a hlavně ani levné.
V Roztokách jsme se za 20 let naučili docela
dobře odpady třídit a odkládat do kontejnerů stabilních, mobilních a mnozí rádi využijí
i sběrný dvůr. Možno říci, že v průběhu času
město Roztoky vytvořilo v tomto směru velmi dobré, až nadstandardní podmínky pro
nás všechny. Z toho také vyplynulo dobré
vyhodnocení v soutěži obcí Středočeského
kraje za rok 2014, jak bylo sděleno v minulém Odrazu č.1/2015.
V polovině prosince loňského roku jsem se
účastnila odborného semináře na téma Odpady kolem nás, který na VŠCHT Praha
lektorovala přímo ředitelka společnosti
EKO-KOM, a. s. Přednášející hovořila především o situaci v produkci a složení odpadů,
jejich využití i likvidaci.
Kromě základních informací o problematice
v odpadovém hospodářství hovořila o novele
č. 229/2014 sb., která mimo jiné stanovila
od roku 2015 povinnost obcí zajišťovat oddělený sběr plastů, skla, papíru, kovu a biologicky rozložitelných rostlinných odpadů.

Toto už v Roztokách umíme a máme zajištěno, ale řada obcí ještě ne.
Připravuje se též věcný záměr celkově nového zákona o odpadech, kde kromě jiného
zřejmě budou i nově specifikovány pojmy
pro komunální odpad, jeho další třídění
a využívání, recyklaci apod. To znamená, že
možná od roku 2016 mohou postupně nasávat další změny a povinnosti obcí v nakládání s odpady.
Kromě toho rámcová směrnice do roku 2020
ukládá nejméně 50 procent hmotnosti odpadů recyklovat a kolem roku 2024 bude pravděpodobně uzákoněn úplný zákaz skládkování komunálního odpadu. Ten se bude
muset dokonale třídit a nevyužitelný odpad
likvidovat ve spalovnách k dalšímu energetickému využití. To jsou vize našich zákonodárců i evropských směrnic, do jaké míry
budou naplněny, se uvidí.
Odpadové hospodářství stojí peníze. O tom
kolik bude odpadu, rozhoduje každý občan.
Ten odpad odloží a řekne si: „Obci, postarej
se!“ Největší náklady jdou na směsný komunální odpad, tj. popelnice, v rámci ČR
za rok 2013 činily průměrně 890 Kč
na 1 obyvatele. K zmírnění takto vysokých
plateb pomáhají občanovi jak obce, tak
v různých formách příspěvku za dobré třídění odpadů například právě i Eko-Kom
formou naturální i finanční.
Chtěla bych se teď zaměřit na Roztoky
a trochu polemizovat o možnostech, které
by mohly přispět ke zlepšení a zefektivnění
nakládání s odpady. Například bioodpad –
ten končí v kompostárně, což je dobrá va
rianta, protože bude dále biologicky zpracován a někdo z nás si tam třeba koupí zeminu
na květiny. Cena, kterou město zaplatí
za 1 tunu našeho bioodpadu, se pohybuje
dle zjištění na radnici cca od 780 do 1300 Kč
dle firmy, které se bioodpad předává, i dle
firmy, která zajišťuje svoz bioodpadu od občanů (Tech. služby nebo ASA). Za 1 tunu

směsného odpadu v popelnici zaplatí obec
cca 2000 Kč včetně DPH.
Přiznejme si, kolik asi je v té popelnici ještě
vytříditelného, a tím možná i prodejného
odpadu? Můžeme to nazvat i druhotnými
surovinami, které se obchodují v rámci celého světa. Stálo by za to se tímto tématem
průběžně a hlouběji zabývat, vést v tomto
směru určitou osvětu i diskusi, abychom my,
občané, získávali průběžné informace, jak,
kde a čím ještě můžeme přispět ke zlepšení
nakládání s odpady. Vše se vyvíjí, i uvědomování si určité odpovědnosti nejen k sobě,
ale i k okolí.
Ještě před 25 lety se mnohdy v odpadech
viděl jen nepořádek, špína a nezajímavá
oblast ve službách občanům. Dnes je však
nutno zdůraznit, že v odpadech se točí velké
peníze, byznys, který můžeme alespoň částečně ovlivnit ve prospěch našeho města.
A jak? Tím, že více vytřídíme, více tříděných obchodovatelných odpadů prodáme,
více peněz dostaneme – jako v každém obchodě. A více peněz dostane město
i od Eko-Komu.
A zpětná vazba k občanovi? Měla by se projevit v nižším ročním místním poplatku
za odpady. To by opravdu mohlo být motivací i inspirací pro všechny.
Asi před 2 roky se v Roztokách zvýšil roční
poplatek za odpady a občana z 500 Kč
na 600 Kč, včetně malých změn ve snížení
částky u dětí a seniorů. Možná že při zodpovědnějším a cílevědomějším přístupu jednotlivých roztockých producentů odpadů,
pracovníků i vedení města Roztoky a Technických služeb, které zajišťují převážně nakládání s odpady, by příští rok na základě
lepších ekonomických výsledků v oblasti
nakládání s odpady mohlo zastupitelstvo
města schválit snížení poplatku na původních 500 Kč. Tak co, zkusíme to?
Olga Veselá

OMALOVÁNKY

osmi významných roztockých míst

Levý Hradec, zámeček, kostel, Husův sbor,
nádraží, radnice, židovský pomník, Tyršovo nám.
V prodeji za 25 Kč v městské knihovně
a v podatelně městského úřadu
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Tříkrálová Okoř
V sobotu 10. ledna se téměř 450 pochodníků
zúčastnilo tradičního pochodu Tříkrálová
Okoř, který pořádají roztocké oddíly tomíků.
V letošním roce proběhl již 47. ročník.
Počasí bylo jarní, panovalo příjemných
15 stupňů, foukal pořádný vítr a svítilo sluníčko. Na pochod poměrně příznivé počasí.

Na výběr měli turisté ze čtyř tras (13, 16, 28
a 44 km), cestou se mohli u sv. Juliány občerstvit dobrými klobáskami, na Okoři si vyplnit kvíz zvaný MATUS (malé turistické sázení), prohlédnout dravé ptáky a buď po svých,
nebo autobusem se dopravit do roztockého
Středočeského muzea. Tam unavené po-

mohli občerstvit čajem, svařeným vínem či
domácím perníkem.
V roce 2016 vás na Tříkrálovou Okoř pozveme 9. ledna.
Za zajištění příjemného zázemí děkujeme
Středočeskému muzeu, za ochotu a vstřícnost obci Okoř a za sponzorský dar firmě
Vinařství Ludwig, s.r.o.
Za organizaci pochodu a grilování klobásek
patří poděkování Jindřišce Zoufalé, Standovi
Levému a Tomáši Levému.
Zuzana Antošová
Kdo se vyrazil po vánočním hodování protáhnout, jistě nelitoval.

Dobrovolník roku

chodníky přivítali známou písničkou tři králové, kteří rozdávali upomínky, a všichni se

Paní Marie Nadrchalová, předsedkyně roztocké organizace Svazu postižených civilizačními chorobami, byla Středočeským krajem oceněna jako Dobrovolník roku 2014 v oblasti sociální a zdravotní. Srdečně blahopřejeme a přinášíme její vyjádření.
Nerada o sobě píši, ale za vyhodnocení
za mou dlouholetou dobrovolnou činnost
ve funkci předsedkyně organizace, která se
v našem městě věnuje postiženým a starším
občanům, se nemusím stydět, a ráda bych
připojila pár slov i o ní.
Velmi si cením toho, že jsem byla na ocenění
navržena spolupracovníky, kteří mne znají,
pracují se mnou, a že jsem hodnotící komisí
Středočeského kraje byla vybrána k ocenění.
Uspokojuje mne práce pro lidi, kteří ji potřebovali a stále ještě potřebují. Jsem sama zdravotně postižená, takže jejich problémy mi
jsou velmi blízké.
Předsedkyní organizace v Roztokách jsem se
stala v roce 1982, tenkrát ještě pod hlavičkou
Svazu invalidů. Práce organizace byla zaměřena na zdravotně postižené občany vyššího
věku především v Roztokách a Žalově. Není
a nebyla to organizace politická a od mého
předsednictví jsem již několikrát zařizovala
přestoupení do organizace, která se sice jinak
jmenovala, ale její náplň činnosti byla stejná.
Já, ani členové, kteří pro organizaci pracovali, nebyli nikdy placeni.
Za mého předsednictví, když se politická
situace začala uvolňovat, jsme začali rozšiřo-
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vat svou činnost dle potřeby a návrhů našich
členů a finančních možností organizace.
Dnes, kdy máme okolo 300 členů (z původních cca 20), pomáháme zdravotně postiženým spoluobčanům a seniorům s jejich problémy. Se začleněním do dnešního způsobu
života, který se velice rychle mění. Až 9x ročně pořádáme autobusové zájezdy do pražských divadel, 8x ročně autobusové zájezdy
po památkách naší republiky. Organizujeme
na jaře a na podzim 1x týdně specializované
cviční kardiaků, přátelská setkání a přednášky se zdravotnickou tematikou. Zajišťujeme
také ozdravné pobyty, plavání v plaveckém
bazénu v Suchdole
a navštěvujeme naše členy při životních jubileích s přáním a malým dárečkem. V minulých letech jsme ve spolupráci se základní
školou zorganizovali 3 běhy kurzů výuky
práce na počítači.
Také zřízení klubovny důchodců v Roztokách je naše zásluha. Financuje ji MÚ a je
určena ke schůzkám občanů, aby si mohli
mezi sebou vyprávět o svých zážitcích a problémech za každého počasí při čaji nebo kávě
a seznámit se s děním ve městě. Klubovna je
vybavena počítačem. Ve městě máme 4 in-

formační skříňky (v Roztokách u pekárny
v prodejně Albert, v klubovně důchodců
v Havlíčkově ulici a v Žalově na náměstíčku),
kde inzerujeme naše aktuální akce. Velmi si
ceníme vydávání roztockého měsíčníku ODRAZ. Většina našich členů nemá počítač
a stále se zajímá o dění ve městě.
Bez spolupráce s jinými organizacemi v Roztokách bychom nemohli tolik akcí dělat.
Velmi nám pomáhá MÚ Roztoky, bez jehož
dotací bychom se neobešli, a radou nám vždy
pomůže jeho sociálně zdravotní odbor. Naši
členové jsou zapojeni v práci sociálně zdravotní komise. Naší snahou je, aby naše akce
byly zdravotně postiženým a starším členům
fyzicky a cenově dostupné, aby se jich mohli
účastnit.
Všem, kteří nám pomáhají, děkuji.
Dnes je situace v našem městě ve srovnání
s dobou, kdy jsem začínala, úplně jiná.
Roztoky s Žalovem se změnily ve velmi živé
město plné akcí a možností pro všechny. Ale
nesmíme dopustit, aby se ti slabší, nemocní
a starší cítili vyřazeni.
Marie Nadrchalová, předsedkyně ZO Roztoky
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s.
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„Staňte se solí země“

Tělocvična Žalov

Tělocvična Roztoky

Milí sousedé,
„staňte se solí země…“ bylo hlavním mottem Evropského setkání mládeže v Praze
a okolí, organizovaného komunitou Taizé.
Rádi bychom vám, občanům Roztok, Žalova
i přátelům z okolních obcí, poděkovali za to,
že jsme se skutečně stali společně solí země
a dodali tu správnou chuť, která všechny
spojila, povzbudila a dodala nové síly do budoucích dnů a týdnů.
Děkujeme vám za vřelé přijetí poutníků ve vašich rodinách, za teplo vašich srdcí i domovů,
za peněžní i hmotné dary, za ochotu, vstřícnost a pochopení, kterých si velice vážíme.
Setkání mládeže v Praze se zúčastnilo přes
30 tisíc mladých lidí, kteří přijeli z 65 zemí.
V našich obou školách i rodinách se s námi
setkávalo 447 poutníků nejen z mnoha evropských zemí, z Francie, Španělska, Itálie, Chorvatska, Maďarska, Běloruska, Litvy, Polska,
Slovenska, Ukrajiny, Čech, ale i z Arménie,

Indie, Jižní Koreje, Filipín a Jihoafrické republiky, věřící i nevěřící, kteří i díky vaší podpoře
mohli pocítit, že jsme sice z odlišných koutů
světa, ale přesto vnímáme to podstatné, co nás
spojuje. Chuť soli je všude stejná…
Naše poděkování patří celému městu, všem
obyvatelům Roztok i obyvatelům přilehlých
obcí, kteří nám pomohli. Jmenovitě bychom
chtěli poděkovat panu starostovi Janu Jakobovi, panu řediteli Základní školy Roztoky
Petru Bezděkovi i zaměstnancům obou školních budov, paní Ditě Blechové a Drahomíře
Moravcové, manželům Pelcovým, panu Martinu Procházkovi a jeho kolegovi, milým kuchařkám v Žalově.
Poděkování patří také otci Petru Bubeníčkovi,
paní farářce Jarmile Kučerové, všem roztockým
farníkům napříč všemi denominacemi, za přátelskou, sousedskou i duchovní podporu.
Z dalších roztockých institucí bychom chtěli
vyjmenovat turistické oddíly, Tomíky, Draky

Oběd v rodině

a skauty, dále Roztoč, Lesní školku, policii,
hasiče, roztockou pekárnu, pana kuchaře
Zdeňka Veselého, restauraci Na Vrškách,
pana Sládka a Technické služby, pracovníky
Českých drah a řidiče autobusů, kterým děkujeme za trpělivost a pochopení.
Rádi bychom vám tlumočili pozdravy a díky
od účastníků setkání všem roztockým obyvatelům za pohostinnost a důvěru, se kterou
je přijali ve svých domovech. Ještě jednou
děkujeme. Kéž sůl nepozbude tu správnou
chuť!!
Za organizační tým Taizé Roztoky
Magdalena a Milan Nikodýmovi

Husitská
diakonie CČSH
v Roztokách
Kazatel Církve československé husitské
v Roztokách Alberto Rocchini nabízí lidem rozhovory a pomoc při řešení složitých životních situací, při ztrátě zaměstnání, narušení osobních vztahů v rodině,
v zaměstnání, nemoci, rozvodu, ztrátě
partnera apod. Tato nabídka platí také pro
děti každého věku, které si nevědí rady při
řešení své těžké situace a hledají pomoc.
Setkání probíhají v klidném a diskrétním
prostředí Husova sboru každý čtvrtek
od 17 hod. V akutních situacích je možné
uskutečnit schůzku kdykoli po domluvě.
Tel. 775 074 537 / F. ú.: 220 951 051
e-mail: albertorocchini@seznam.cz
nebo no.ccsh.roztoky@seznam.cz
Jarmila Kučerová, farářka
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Průzkum zájmu o bezlepkovou stravu
v jídelně ZŠ
Vzhledem k tomu, že i v našem městě žije mnoho dětí i dospělých, kteří trpí celiakií (nesnášenlivostí lepku)
a jsou nuceni upravit své stravování bezlepkovou dietou, chce Město Roztoky těmto lidem pomoci možností
hromadně připravovat obědy v jídelně ZŠ.
Následně by mohly být obědy rozváženy do mateřských škol a také nabízeny veřejnosti formou rozvážky
nebo odebráním v jídelně ZŠ. Pro tento záměr je důležité zjistit zájem občanů o tuto službu.
Prosíme tedy všechny eventuální zájemce, aby nás do konce února kontaktovali na mailové adrese
Školské rady: skolska.rada@zsroztoky.cz (eventuálně na telefonu: 606 893 292, Vlaďka Drdová).
Za Školskou komisi a Školskou radu Vladimíra Drdová, místopředsedkyně Školské rady, členka Školské komise

společenská kronika

Budete letos slavit zlatou
nebo diamantovou svatbu?
Městský úřad Roztoky upozorňuje všechny občany města, kteří v letošním roce
budou slavit zlatou (50 let manželství) nebo diamantovou (60 let manželství)
svatbu a měli by zájem o uspořádání slavnostního aktu, aby kontaktovali
matrikářku města Roztoky Dagmar Vyšehradskou, tel. 220 400 226.

Vítání dětí
v Roztokách
Vážení rodiče,

dne 14. 5. 2015
se pod záštitou starosty města Roztok
uskuteční v nově zrekonstruované zasedací místnosti
Městského úřadu Roztoky slavnostní akt vítání dětí,
které se narodily v období
od 1. července 2014 do 31. prosince 2014.
Máte-li zájem, aby vaše děťátko bylo v tento den přivítáno
mezi občany města Roztok, sdělte prosím jméno a příjmení
dítěte, datum jeho narození a vaši adresu na Městský úřad
Roztoky, a to buď e-mailem na adresu
vysehradska@roztoky.cz, osobně u paní Vyšehradské,
nebo telefonicky na čísle 220 400 226,
a to nejpozději do 20. 4. 2015.
Pozvánka s uvedením místa a času konání bude včas
zaslána. Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt
dítěte v našem městě.
Dagmar Vyšehradská – matrika
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Vážený pane starosto a paní Vyšehradská,
touto cestou bychom Vám chtěli velice poděkovat
za citlivý přístup a blahopřání k zlaté svatbě
panu Karlu Boubelíkovi a paní Vlastě Boubelíkové
dne 23. 12. 2014.
Děkujeme za květiny a dar k tomuto výročí.
S pozdravem Vlasta Boubelíková s rodinou

ROZTOKY

Vás srdečně zve na tradiční

MAŠKARNÍ

PLES
Sobota 21. 2. 2015 od 19.30 hodin

Kongresový sál hotelu Academic,
Tyršovo náměstí 2222, Roztoky
K tanci hrají a zpívají Vlaďka a Jaroslav Drdovi
a PARTY HIT MIX

Vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek v recepci hotelu
Rezervace vstupenek na tel. 606 893 292
Masky nejsou podmínkou, karnevalové doplňky ke koupi v šatně
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KULTURA

Skautský ples si užili děti i dospělí
Čtvrtý ročník roztockého Skautského plesu přinesl hned několik novinek. Kapela All Right Band roztancovala celou sokolovnu a zájemci
o historické tance si mohli vychutnat lekci Balfolku. O žhavé půlnoční překvapení se postarala žonglérská skupina MixTrix se svojí ohňovou show. Celým večerem provázela nová moderátorská dvojice, která
se svého úkolu zhostila bravurně. Inovovali jsme i nabídku občerstvení. Hosté si mohli vychutnat nové nápoje a okusit plesový guláš.
Připravili jsme také osvědčené aktivity, které se rok od roku těší
stále větší oblibě. Především jsou to hry a soutěže pro malé i velké.
Skauti letos soupeřili ve vyndávání Tleskačova ježka z klece a vysílání zprávy v Morseově abecedě. Pro dospělé jsme přichystali populární pivní štafetu a tanec s tenisáky, který důkladně prověřil zručnost tančících párů. Všichni výherci obdrželi zajímavé ceny. Velkým
potleskem ocenili diváci předtančení našich stálých hostů, profesionálních tanečníků.
I tento rok jsme ve spolupráci s Dětským klubem Pohádka nabídli
návštěvníkům hlídání dětí v tzv. plesové školce. Zájem byl oproti minulému ročníku výrazně větší. Možná proto, že děti a mladší účastníci měli možnost užít si alespoň část plesu. Kolem desáté pak společně
s doprovodem odešli do plesové školky.
Pokud jste se na letošní ples přišli podívat, doufáme, že se vám líbil,
a věříme, že se sejdeme, když ne dříve, tak za rok na příštím ročníku.
Děkujeme všem našim laskavým sponzorům. Jsou to: TJ Sokol Roztoky, Únětický pivovar, město Roztoky, ZŠ Roztoky, penzion Spálený
mlýn, Pohl, Pekara, Warmpeace, BabyLiving, Dary přírody, Čerstvé

maso, Maso Koubek, Dětský klub Pohádka, pan Holas, sestry Slehovy,
MixTrix a autoservis Čermák. Děkujeme také skautkám a skautům,
kteří se podíleli na přípravách plesu, a v neposlední řadě i všem účastníkům.
Fotografie z plesu si můžete prohlédnout na našich stránkách
www.skautiroztoky.cz.
Lukáš Hejduk, foto: Aleš Novotný

Zveme Vás na
ROZTOKY

Vás zve na dětské představení

COUNTRY BÁL

GLORIE Z INDIE
Napínavý a poučný příběh plný barev a tance
Neděle 15. 2. 2015 od 15 hodin

Hotel Academic,
Tyršovo náměstí, Roztoky
Vstupné 80 Kč
Předprodej vstupenek v recepci hotelu

Rezervace
na tel. 606 893 292-paní Drdová
Akce je podpořena grantem města Roztoky

Petr Vodrázka - kytara
Jaroslav Kasalický - kytara
Petr Marek - baskytara
Jaroslav Drda - housle
Jaromír Chaloupek - banjo
Michal Jirán - bicí
Petra Drdová - flétna
a

Vladka Drdová - zpev
Sobota 14. 3. 2015 od 20 hodin
Hostinec Na Růžku, Žalov
Vstupné 80 Kč
Rezervace na 606 893 292
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Středočeské muzeum
Otevřeno: středa–neděle 10–18 hodin • Knihovna muzea otevřena: středa 8–12 a 12.30–16.30 hodin • Vstupné: výstavy – základní 50 Kč,
snížené 30 Kč; Zámek – základní 50 Kč, snížené 30 Kč. • V návštěvní době je otevřena kavárnička „Pro Vás“. • Nabídka školám: Objednávky
pro školní kolektivy na tel. 233 029 042, e-mail: propagace@muzeum-roztoky.

Stálé expozice:

Jak se jezdilo do Roztok na letní byt / Život
v letovisku. Prostřednictvím vilových interié
rů poznáme životní styl „lufťáků“ druhé poloviny 19. století, a to včetně prezentované dobové módy.
Jak bydlel a úřadoval pan správce / Vrchnostenská správa panství. Nahlédněte, jak a kde
bydlel a pracoval vrchnostenský úředník Lichtenštejnského panství na konci 18. století.
Ateliér Zdenky Braunerové (1858–1934).
Stálá expozice malířky, grafičky, knižní výtvarnice a organizátorky kulturního života.
Kvůli povodním v současnosti uzavřen.

Jeden z exponátů výstavy Svět hraček

Výstavy:

do 30. 6. 2015: PREDÁTOŘI – obratlovci
proti obratlovcům. Výstava zaměřená
na ryby, obojživelníky, plazy, ptáky a savce,
kteří loví jiné obratlovce; z nich se věnuje
právě a pouze těm, kteří žijí (a rozmnožují
se) ve středních Čechách. Výstava je vhodná
především pro rodiny s dětmi a školáky, které v Roztokách čeká celkem 79 kusů chlupatých, opeřených, šupinatých a „holých“ zvířat
+ 6 chrupů žraloků... a spousta zajímavých
informací včetně unikátních filmových záběrů z fotopasti, která v roce 2014 zachytila
smečku vlků na Kokořínsku…
POZOR: PREDÁTOŘI ZA KAČKU! – Jmenujete se Vlk–Vlková, Vydra–Vydrová, Štika
–Štiková, Sup–Supová..... či jste jiný predátor? Pak je pro vás každou středu vstupné
na výstavu pouze 1 Kč! …Velká výstavní síň
12. 2.–30. 6.: Svět hraček – stoletá historie
dětské hračky (1880–1980). Unikátním
kouskům pocházejícím ze sbírky rychnovského Muzea hraček manželů Pecháčkových
se zaručeně dostane vřelého přijetí i v Roztokách, kde se ocitnete ve světě bezbřehé dětské fantazie. … Galerie / Kabinet
14. 2.: Masopust – tradiční průvod masek.
Obnovená tradice v Roztokách, vyrůstající ze
společenství nadšených Roztockých. Pořádá
Sdružení Roztoč a Kravín Únětice, ve spolupráci se Středočeským muzeem a Spolkem
pro obnovu únětické kultury. Sraz maškar
ve 13 hodin na nádvoří muzea. Celodenní
program skončí někdy o půlnoci…
26. 2. – 30. 9.: Dobřichovické vily – pozoruhodná sídla pražské honorace. Každá metropole měla ve svém okolí satelitní obce
s víkendovými a letními rezidencemi úspěšných. V případě Prahy se unikalo třeba
do Dobřichovic. … Malá výstavní síň
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Velká výstavní síň

10. knihobudka v ČR bude
v Roztokách

Ve čtvrtek 22. ledna v 15 hodin slavnostně
převzalo Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy 10. KnihoBudku v ČR (a 3. mimo
Prahu) – malou veřejnou knihovničku, která vznikla z vyřazené telefonní budky. KnihoBudka bude bezplatně sloužit všem návštěvníkům, kteří do muzea zavítají.
Přestřižení pásky se zhostila PhDr. Zita Suchánková, ředitelka muzea, a Pavel Železný,
spoluautor projektu KnihoBudka.
První knížky do KnihoBudky přinesli zaměstnanci muzea.
„Chceme se o KnihoBudku nejen starat, ale
také bychom ji rádi využívali jako aktivní
součást programu muzea,“ říká Zita Suchánková, ředitelka Středočeského muzea.
„Rádi bychom kolem KnihoBudky vytvořili
společenský a kulturní koutek, kde si budou
moct návštěvníci o knížkách popovídat nebo
přijít na jejich veřejné předčítání,“ dodává
ředitelka Suchánková.
Do vybavení KnihoBudky se již návštěvníci
zapojili v minulém roce – reagovali tak
na výzvu muzea, které v prostorách zdejší
kavárničky instalovalo mobilní poličku
na knihy. Knížek se ovšem nakonec sešlo tolik, že bylo třeba knihovničku zvětšit – a proto se muzeum rozhodlo adoptovat KnihoBudku. Stejně jako na ostatních místech
i v Roztokách by se knihy měly přirozeně
obměňovat.

„Prvních sedm knihovniček jsme otevřeli
v roce 2014 a další následovaly – někdy
s naší pomocí, někdy bez ní – tak nějak živelně. Toto je třetí KnihoBudka, kterou pomáháme instalovat mimo Prahu a máme
z toho velikou radost,“ říká Pavel Železný,
spoluautor projektu KnihoBudka.
Partnery projektu KnihoBudka ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy se staly: Středočeský kraj, Město Roztoky, Sdružení Roztoč a Salon Zdenky Braunerové.
Co možná nevíte: KnihoBudka je neziskový
projekt, který vznikl v létě 2013 za podpory
programu společnosti Nadace O2 „Think Big“.
Cílem projektu je adopce – tedy přetvoření
vysloužilé telefonní budky na malou bezplatnou veřejnou knihovnu a její umístění na veřejné místo. Vůbec první KnihoBudka byla
slavnostně otevřena 9. ledna 2014 v pražské
nemocnici IKEM. Celkem jich je v ČR k 22. 1.
2015 i s tou roztockou deset.
Více o projektu na www.knihobudka.cz; Pavel Železný, spoluautor projektu KnihoBudka, tel. 774 370 547
VÝZVA PRO PŘÍZNIVCE MUZEA: POKUD MÁTE DOMA KNIHU, BEZ KTERÉ
SE OBEJDETE, POŠLETE JI „DÁL“, PŘINESTE JI DO MUZEJNÍ KNIHOBUDKY!
DĚKUJEME VÁM.

… máme přestřiženo!
Marcela Uhlíková, Středočeské muzeum

23

KULTURA

Predátoři v roztockém
muzeu

Boj o pípu
Tak zní podtitul muzikálu Hospodkál

Sezonu se 7 velkými výstavami
zahájí výstava dravců
Středočeské muzeum v Roztokách patří mezi nejmladší regionální muzea, do zámeckých prostor veřejnost poprvé nahlédla
v roce 1961, rok 2015 je tedy 54. sezonou. Ta nedávno skončená
i díky znovuotevření zámku (po 12 let trvající pauze způsobené povodní) přilákala do Roztok téměř 22 000 návštěvníků.
Veřejnost do muzea přivedlo vedle dvou nových zámeckých
expozic i 6 velkých výstav a více než 20 krátkodobých akcí. Rok
2015 nabídne návštěvníkům zrekonstruovaný (a věříme, že
13. června slavnostně otevřený) Ateliér Zdenky Braunerové,
7 dlouhodobých výstav i řadu krátkodobých výstav a muzejních programů!
První významnou akcí roku 2015 je výstava PREDÁTOŘI / Obratlovci proti obratlovcům (23. leden – 30. červen 2015), ve Velké
výstavní síni, středa až neděle 10–18 hodin. Autoři se při její realizaci nechali inspirovat písničkou Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra,
ve které se zpívá, že se pod kamenem potkali dva potkani, které
za chvíli zbaštily dvě kočky, jež pak skončily ve chřtánu černého psa,
ovšem toho k obědu, s knedlíkem a zelím, pozřeli čtyři páni…
S ohledem na téměř nekonečnou šíři živočišných skupin je výstava věnována pouze jediné skupině predátorů – obratlovcům,
tedy rybám, obojživelníkům, plazům, ptákům a savcům, kteří
loví jiné obratlovce, a z nich především těm, kteří žijí a rozmnožují se ve středních Čechách. Výstava samozřejmě neopomene
zmínit ani nejznámější predátory – zvířata africké savany, oceánů,
ledových pustin či indické džungle. A predátora „nejpredátorovitějšího“ – člověka! Nebude chybět hravý (predátorský) koutek
pro děti.
Návštěvníci se v Roztokách seznámí s celou řadou překvapivých informací ze života dravců a dozvědí se rovněž, proč bychom měli
predátory chránit. Predátoři, kteří stojí na konci potravních řetězců,
mají důležitou roli při udržování rovnováhy v přírodě. Ovlivňují
početní stavy býložravců, brání jejich přemnožení a pozitivně ovlivňují zdraví jejich populací tím, že při lovu preferují nemocné, zraněné či slabé jedince, a ty zdravé udržují pohybem v dobré kondici…
Ať už se návštěvník staví na stranu pozřených koček, je mu jich líto
a odsuzuje jednání psa (či je tomu třeba právě naopak), na výstavě
PREDÁTOŘI si uvědomí, že pro všechny živočichy, a pro dravce
zvláště, je největším nebezpečím člověk. Svým hospodařením způsobuje na celém světě rozsáhlé změny přírody a krajiny a ovlivňuje
tak její druhovou pestrost, tolik důležitou pro ekologickou stabilitu. Ohrožuje tím primární producenty (zelené rostliny a řasy), což
se následně projeví na početnosti a druhové skladbě konzumentů
– býložravců. Predátory tyto globální změny krajiny ohrožují obzvlášť výrazně…
predátoři za kačku: Návštěvníci s predátorem
v příjmení mají každou středu vstup za 1 Kč!
Marcela Uhlíková, Programové oddělení
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
www.muzeum-roztoky.cz
Tel. 733 710 567, 233 029 042
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V pořadí již čtvrtá autorská inscenace roztockého divadelního souboru Studio mladých.
Hospodský Mojmír tvrdošíjně odmítá mít ve své hospodě „točený“.
A právě v tom – a v servírovaných „lahváčích“ – vidí místní štamgasti prapůvod všech svých životních nezdarů.
Poměrně jednoduchá myšlenka scénáře dává ovšem pevný základ
místy až dadaistickým výjevům v prostředí, které každý z nás více či
méně, lépe či hůře, zná.
Opravdový muzikál z hospody můžete vidět v restauraci Na Růžku
(Husova 1221) 27. února od 19.30 hod. Vstupné 130 Kč.
Srdečně zve Studio mladých (Foto: Michal Mráka)

Zveme Vás na PREMIÉRU talk show
přední české moderátorky MARIE TOMSOVÉ
a showmana, herce a kantora Jiřího WERICHA Petráška

ON & ONA
aneb

POTKALA
jsem
WERICHA
Veselé povídání o životě, lidech, profesi, zážitcích
a vzpomínkách Marie Tomsové, která jako televizní
hlasatelka měla možnost potkat řadu významných
osobností, ale litovala, že se nikdy nepoznala s velkým
hercem Janem Werichem. Před časem jí však do
života vstoupil jeho objevený syn Jiří WERICH
Petrášek, s nímž si padla do oka, a který jako by
svému otci z oka vypadl. Začalo přátelství, spolupráce
a oba dva zjistili, že mají hodně společného…
A tak si řekli, že poví i to co (ne)ví…
Neděle 22. 3. 2014 od 19:30 – hotel Academic, Roztoky
Vstupné 180 Kč – v ceně je poukázka na nápoj.
Předprodej vstupenek v recepci hotelu.
Rezervace na tel. 606 893 292 – paní Drdová
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – únor
23.1. – 30. 6. 2015

Predátoři – výstava je zaměřena na obratlovce, kteří žijí ve středních Čechách.

Středočeské muzeum, Roztoky

Pá 13. 2.

Masopust – v Roztokách. Masopustní obchůzka od 16 hod. v ulicích Legií, Vančurova,
Bezručova, Svobody, Václavská, Libušina. Více http://www.roztoc.cz/

Roztoky, Únětice

So 14. 2.

Masopust od 13.00 hod. ve Středočeském muzeu (zámku), dále přes Holý vrch do Únětic.
Doprava zpět MASOBUSem zajištěna.

Roztoky, Únětice

So 14. 2.

Tradiční Country bál – hraje skupina Klikaři. Vstupné 80 Kč. Od: 20.00 hod.

Hostinec Na Růžku, Žalov

Ne 15. 2.

Glorie z Indie – divadelní přestavení pro děti. Vstupné 80 Kč. Od: 15.00 hod.

Hotel Academic, Tyršovo nám.

Ne 15. 2.

Nejstarší ze žhavých milenců – divadelní představení. Vstupné 300 Kč. Od: 19.30 hod.

Hotel Academic, Tyršovo nám.

Út 17. 2.

Zdraví dětí aneb co vás zajímá – nejčastější chronická onemocnění dětí, první pomoc
Od: 16.30 hod.

ZŠ Roztoky, Školní nám.

Čt 19. 2.

Jak komunikovat s dětmi – seminář. Od: 10.00–12.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

So 21. 2.

Karneval s Tomášem Broklem – odpoledne plné zábavy, hudby a soutěží. Rezervace
na centrumrozalek@seznam.cz, tel. 773 245 147. Od: 16.00 hod.

Tělocvična pod školní jídelnou,
ZŠ Roztoky

Ne 22. 2.

Rokec a Žuzu – divadlo Fígl. Od: 15.00 hod.

Sokol, Tyršovo nám.

Pá 27. 2.

Boj o pípu – hospodský muzikál, Studio mladých. Vstupné 130 Kč. Od: 19.30 hod.

Restaurace Na Růžku, Husova 1221

Ne 1. 3.

Ondřej Ruml – finalista X-faktoru. Od: 20.00 hod.

Café bar Eiffel, Tyršovo nám.

Ne 8. 3.

Africká pohádka – Ddivadlo. Od: 15.00 hod.

Sokol, Tyršovo nám.

Ne 22. 3.

Jarní pohádka – spolek roztockých loutkařů Kvítko. Od: 15.00 hod.

Sokol, Tyršovo nám.

Ne 22. 3.

Mňau – dětský pohádkový muzikál. Vstupné 80 Kč. Od: 15.00 hod.

Hotel Acacemic, Tyršovo nám.

Ne 22. 3.

On a ona aneb potkala jsem Wericha – zábavná talk show Jiřího Wericha Petráška
a Marie Tomsové. Vstupné 180 Kč. Od: 19.30 hod.

Hotel Academic, Tyršovo nám.

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během měsíce ledna 2015, více informací v katalogu
knihovny knihovna.roztoky.cz – o
dkaz
Katalog – seznamy a novinky

• Beletrie

4. 2. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
7. 2. Dětský bazárek! (více na webu knihovny) pro velikosti 86–140 (10.00–14.00)
10. 2. Smích (18.30)
17. 2. Nová knihovna? (18.30)

Moyes, J. Stříbrná zátoka
Ranaldová, S. Sestrám by se milenci krást
neměli
Ratner, V. Stín Banyánu
Sacerdoti, D. Stůj při mně

•

Detektivky
Beaton, M. C. Agatha Raisinová a vražedná
setba
Hoag, Tami Devátá dívka
Preston, R. Zákeřná ebola

•

Pro děti a mládež
Clare, C. Nástroje smrti 1: Město z kostí
Cowell, C. Jak správně mluvit dracky (Škyťák
šelmovská štika III.)
Frencl, O. Zombíci… : první hryznutí!
Sís, P. Hrej, Mozarte hrej
Sís, P. Pilot a malý princ

ODRAZ

Program na únor:

měsíčník Roztok a Žalova

18. 2. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
19. 2. Jak komunikovat s dětmi, aby se rozvíjely a byly samy sebou (10.00–12.00)

Na březen připravujeme:
4. 3. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
10. 3. Smích (18.30)
18. 3. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
19. 3. Seminář BPW ČR – žena a peníze (10.00–12.00)
31. 3.

Kolumbie – cestovatelská přednáška (18.30)

• Naučná

Holeček, V. Psychologie v učitelské praxi
Smolík, F. a kol. Vývoj jazykových schopností
v předškolním věku

Více informací na webových stránkách
knihovny či ve facebookové skupině Roztocká
kultura (https://www.facebook.com/groups/
711785835577674/)

O těchto i dalších knihách a také o programu
se dozvíte více informací na webových stránkách nebo v MK.

Za městskou knihovnu
Mgr. Michal Špaček
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče,
při půlročním bilancování naší práce můžeme
s čistým svědomím říci, že I. pololetí bylo úspěšné, a tak doufáme, že nás štěstí a úspěchy v druhém pololetí neopustí. V příspěvcích se proto
dočtete hlavně o tom, na co je každý vyučující
nejvíce pyšný – na úspěchy svých žáků. Rodičům, kteří letos vyšlou své děti na přijímací
zkoušky, připomínám, že přihlášky se odevzdávají do konce února naší škole k potvrzení
a do 15. března je nutné je doručit na příslušnou
střední školu. Krásný únor, devítkám dobrý výběr střední školy a všem pěkné počtení přeje

Návštěva budoucích prvňáků

Věra Zelenková

Školní družina

První pololetí školního roku uběhlo ve školní družině velmi rychle. Prvňáčkové si zvykli na školní prostředí a navázali hezké kamarádské vztahy. Činnosti školní družiny byly
různorodé: pohybové hry na zahradě a v tělocvičně, vycházky do okolí školy a na dětské
hřiště, výtvarná činnost dětí, výlet do Beckilandu, kouzelnické představení, mikulášská
nadílka, pečení perníčků a vánoček, vánoční
trhy a další. Na Vánoce pod stromeček
do družiny přinesl Ježíšek nové hry, které se
dětem moc líbily. Ve druhém pololetí školního roku nás čeká opět pestrý program, který
vychází z celoročního plánu školní družiny.
Vychovatelky školní družiny

Vynikající výsledky SCIO
testování stonožka 2014/2015 –
9. třídy

V listopadu 2014 se žáci 9. ročníku (9. A,
9. B) účastnili on-line SCIO testování vědomostí z českého a anglického jazyka, z matematiky a obecných studijních předpokladů.
Výsledky nás velmi potěšily. V matematice
se žáci umístili mezi 40 % nejlepších škol.
Ještě lépe jsme se umístili v českém jazyce,
a to mezi 30 % nejlepších. Opravdový vrchol
však předvedli v anglickém jazyce, kde se
octli ve společnosti 10 % nejlepších. Tento
výsledek vynikne ještě více, když si uvědomíme, že testováni jsme byli společně s věkově
odpovídajícími třídami víceletých gymnázií
a 90 % bylo horších než naše škola. Testování
z ČJ i M se celkem zúčastnilo 18 600 žáků
a z Aj 11 600.
Velmi nás potěšilo i to, že koncem ledna naše
škola obdržela od společnosti SCIO gratulaci
k dosaženým výsledkům spolu s certifikátem pro žákyni 9. B Vanesu Šaškovou
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za druhý nejlepší výsledek ve Středočeském kraji v testování českého jazyka. Žákům gratulujeme a děkujeme za profesionální práci učitelům v daných předmětech.
Petr Bezděka, ředitel ZŠ

Úspěch v okresním kole
z matematiky

Do okresního kola matematické olympiády
Z5, které proběhlo 21. 1. 2015 v Černošicích,
postoupilo 5 žáků naší školy. Tomáš Bohdanecký z 5. C se umístil v okresním kole
na 2.–3. místě, Jan Lebeda z 5. C se umístil
na 4.–11. místě. Oběma moc blahopřejeme
a přejeme hodně dalších studijních úspěchů.
Jana Marešová

Návštěva budoucích prvňáků

V úterý 27. 1. 2015 navštívili naši třídu předškoláci z MŠ Přemyslovská. Všichni se úžasně zapojili do naší práce a spolu s námi si
spoustu úkolů sami vyzkoušeli. Všichni byli
velmi šikovní. Již se na ně v září těšíme.
Žáci 1. A

Zakončení a udržitelnost
projektu Šance pro budoucnost

V polovině prosince proběhlo setkání k zakončení projektu Šance pro budoucnost. Prostřednictvím prezentací se účastníci dozvěděli, jak probíhala činnost v jednotlivých
klíčových aktivitách, kde jsme byli úspěšní
a s jakými problémy a riziky jsme se potýkali.
Během projektu, který byl realizován v období duben 2013 – prosinec 2014 se prokázalo,

že péče u žáků s poruchami učení prováděná
speciálními pedagogy, asistenty pedagoga,
lektory přináší pozitivní výsledky – zlepšení
prospěchu, motivaci k učení, sebedůvěru a sebevědomí žáka.
Spolupráce s odbornou garantkou Doc. PaedDr.
Olgou Zelinkovou měla pro náš pedagogický
tým veliký přínos. Kromě odborných konzultací optimalizovala a vyhodnocovala individuální plány každého žáka s doporučením,
jak s žákem pracovat ve škole, ale i mimo
ni – doma.
Závěrečným setkáním realizace projektu nekončí. Speciální pedagožky budou pokračovat v reedukační činnosti nejen v budově
v Roztokách, ale i v Žalově. Podařilo se získat
z dotačního programu finanční prostředky
na asistenty pedagoga, kteří s žáky budou
pracovat a pomáhat jim ve většinových třídách a povedou hodiny doučování a tvořivé
dílny. Nadále budeme pokračovat v rozvoji
osobních dovedností, zdokonalení a prohloubení znalostí směřujících k profesním
zájmům žáků.
Projekt přinesl škole i nemalé finanční prostředky, za které jsme zakoupili didaktické
pomůcky, pracovní sešity, metodiky, odbornou literaturu, přehledy a další pomůcky,
které budou využívat naši žáci. Věříme, že
vytvořený systém podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami se na naší škole
podaří udržet.
Marie Bartulíková

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Rožálek
I v novém roce se můžete těšit na pravidelný
harmonogram kroužků pro děti – Batolátka,
Výtvarku, Sluníčka, Flétnu, Angličtinu pro
děti, sobotní Výtvarnou laboratoř či lekce pro
dospělé – Zumbu, Italštinu a Angličtinu.
Všechny kroužky platíte na místě, pouze odchozenou hodinu, nemusíte nic předplácet.
Od února bychom vás rádi pozvali na nový
odpolední kroužek – JÓGU PRO DĚTI, který bude probíhat každé úterý od 15 hod., je
určen pro děti přibližně od 5 do 7 let, ale

není podmínkou. Kroužek je koncipován
tak, aby se děti seznámily s jógou hravou
formou. Nečekejte žádné dlouhé výdrže, ani
klasické ásany, vše je formou hry. Děti se
v hodině naučí jak správnému dýchání, tak
i soustředění, spolupráci, ale i jak si protáhnout tělíčka dle jógy v denním životě.
SLUNÍČKA, adaptační program pro děti, které se nedostaly do mateřských škol, bude
v úterý rozšířen 2x za měsíc o keramiku. Dále
se zde děti mohou těšit na tvoření, hraní, zpí-

vání, pohybové aktivity v tělocvičně a možnost vyzkoušet si, jaké to bude bez maminky
v opravdové školce. Sluníčka probíhají vždy
v úterý, středu a pátek od 9 do 12 hod. (s možností úterý a středa od 9 do 15 hod.). Prosíme
o rezervaci místa předem.
Pro více informací sledujte naše webové
stránky www.rozalek.cz

Zpívání pro děti
od 2 do 4 let s rodiči

ždou středu od 13.30 do 15.00. V prvním
pololetí děti začínaly vymýšlením písniček
a příběhů, které si pak zkoušely zahrát, postupně lektorka do lekcí zapojovala i hlasová cvičení a práci s textem (básničky).
Ve druhém pololetí se kroužek bude věnovat tématu ptáků.

Vendula Tluková

Roztoč
Výlet do Arktidy

Ty, které rozladila letošní zima, zveme
23. února v 19 hodin na cestovatelskou
přednášku. V teple ateliéru v Havlíčkově
ulici se spolu s panem Jiřím Černým vypravíme do Grónska (a možná příště i jinam).
Pan Černý se nám nabídl, že by se mohl
podělit o zážitky ze svých cest a čas od času
připravit cestovatelskou přednášku, a toto je
první z nich. Pušku na medvědy nechte
doma.

Volná místa
v kroužcích a kurzech
Máte-li chuť, můžete se dohlásit do následujících kroužků a kurzů:

Kroužek pro batolata až předškoláky se svými dospělými se koná každý čtvrtek od 10.15
v ateliéru Jungmannova pod vedením Kateřiny Judové. Můžete se těšit na pásmo říkadel, písniček a drobných her s mnoha hudebními nástroji.

Foto O

Fotokroužek pro dospělé pod vedením Josefa
Mirovského se koná 1× za 14 dní ve čtvrtek
večer v ateliéru Havlíčkova.

Skořápky

Dramatický kroužek pro děti od 7 do 10 let
pod vedením Terezy Koláčkové se koná ka-

Animace pro začátečníky

Kroužek animovaného filmu pro děti pod
vedením ilustrátorky Zdenky Převrátilové
se koná zhruba každou druhou sobotu.
Animované filmy studia Anima Roztoč můžete zhlédnout na webu Sdružení.

Tomáš Zděblo

Nový rok v Lexiku
Úspěšné ukončení tří projektů má své pokračování. Žádná z aktivit, které jsme nastartovali, nejen díky projektům, nekončí.

Výuka cizích jazyků
V našem vydavatelství Lexik vyšly nové publikace věnující se dys- problematice, ale také
čtyři dvojjazyčné (Aj, Nj, Fj, Šj), které dostanou naši studenti k zápisu na druhé pololetí
jako dáreček ke studiu. Stále je možné se
přidat do již běžících jazykových kurzů
na druhé pololetí. Například středeční večerní kurz francouzštiny pro pokročilé by přivítal další studenty k doplnění. Na všechny
kurzy se můžete přijít nezávazně podívat
a teprve potom se rozhodnout, zdali se přidáte. Pokračují i dětské kurzy v návaznosti
na projektovou výuku.

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

Pedagogicko-psychologická
poradna
Projekt Prevence specifických poruch učení
jako dobrý start do školy sice skončil, ale hned
od 6. ledna 2015 proběhly díky PPP Lexik bezplatné screeningy v šesti mateřských školkách v Roztokách, Libčicích, Úholičkách
a v Kralupech. V únoru se chystáme do školek
v Úněticích a Horoměřicích. Screeningy jsou
orientační vyšetření školní zralosti předškoláků, které pomáhají rodičům zjistit připravenost
jejich potomků před zápisem do školy. Naše
speciální pedagožka a psycholožka screeningy
vyhodnotily a předaly rodičům výsledky. Psychologická poradna dále pokračuje přímým
kontaktem na poradna-online@lexik.cz i konzultacemi, individuální, párovou a rodinnou

psychoterapií u nás. Taktéž nabízíme program
Grafomotoriky pro předškoláky.

Příměstské tábory pro děti
Již nyní můžete hlásit děti na tradiční příměstské tábory. Již čtvrtý ročník populárního Novinářského tábora pro děti 8–14 let se
letos bude věnovat zvířátkům. V předchozích ročnících se děti z naší redakce ročenky
Roztockého lexikonu, kterou děti vytvářejí,
podívaly do zákulisí České televize, Českého
rozhlasu, k rotačkám do tiskárny Libertas,
a. s., a na další místa, letošní leitmotiv „Svět
zvířat“ děti zavede do zákulisí zoologické
zahrady, budou pozorovat, fotit, klást otázky
na improvizované tiskové konferenci atd.
Možná nás navštíví Česká televize s celým
svým štábem… Termín je jako vždy poslední
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.
týden v srpnu 2015. Tábor S O S. sportovně-turistický chystáme otevřít o týden dříve
a bude opět provázen anglickým jazykem.

o tuto rekvalifikaci, rádi jej do programu zařadíme, pište na chuvy@lexik.cz

Mediální kurzy pro laiky
i novináře

Nový bezplatný projekt
Profesionální péče o děti

Ve stálé nabídce máme kurzy mediálních studií pro všechny, kteří chtějí nahlédnout do tajů
novinařiny nebo již v médiích pracují a chtějí
si doplnit vzdělání, případně pro pedagogy,
kteří vedou mediální výuku – Základy redakční práce a Mediální obraz organizace.
Nové dvouhodinové semináře na téma Jak
uspět při hledání zaměstnání si kladou
za úkol připravit například maminky po rodi-

Pro ženy 50+ let s trvalým bydlištěm v Praze máme nový bezplatný projekt Profesionální péče o děti. Příprava na písemnou
i ústní zkoušku podle nastavených standardů
Národní soustavy kvalifikací bude probíhat
od konce února do října 2015. Projekt je
v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita. Pokud máte ve svém okolí zájemce

Lakýrnické práce

čovské dovolené na proces hledání zaměstnání.
Forma je buď jedenkrát večerní setkání
na přednášce, nebo měsíční kurz ve skupince
maximálně 10 účastníků. Více na www.lexik.cz
V případě jakýchkoli dotazů pište na
info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.
Za celý kolektiv Lexiku

Mgr. Lenka
Červenková, ředitelka

fotoknihy

Renovace
oken,
dveří,
nábytku,

od
249 Kč

zafrézované těsnění
do oken a dveří,

ONLINE
objednávka
do 10 minut

vyzvednutí

případné přesklívání.

ZDARMA
www.powerprint.cz

Mobil: 603 279 629

Brandejsovo nám. 1219/1, Praha-Suchdol

10. pizza zdarma POUKÁZKA
rEST***PIzzErIE
tel.: 220 911 005
728 416 007
Nádražní 21 (U zámku)
252 63 roztoky

1
6

platí i pro rozvoz

U
ZÁMKU

www.pizzerie-roztoky.cz

2
7

3
8

4

5

9 10

pizza
zdarma

po získání 9 razítek je 10. pizza zdarma
28

2+1

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 14.2.2015 do 14.3.2015

rozvoz zdarma
v roztokách
pizza z tradiční pece, pasta,
gnocchi, speciality balkánské kuchyně

U
ZÁMKU

www.pizzerie-roztoky.cz
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sport

Halový přebor Středočeského kraje žactva v atletice
přinesl stříbro!
Byl to skvělý závod a Matyáš ukázal pevné
nervy a bojovné srdce.
Medailisté závodu na 1500 m
1 Michal Smetana, TJ Lokomotiva Beroun
5:29.02
2 Matyáš Kohout, Sokol Roztoky u Prahy
5:29.79
3 Alexandr Šimek, Atletika Jižní Město
5:39.06
Rozhodně nezklamali ani další atleti – Drábek (koule, 60 m), Myšková (60 m), Píka
(60 m, 150 m), Mikula (800 m), Moravec
(60 m, 150 m), Hanousek (60 m, 150 m),
Kohoutová a Matasová (podrobné výsledky
na stránkách oddílu atletika). Velké poděkování patří rodičům za podporu a doprovod
sportovců.

Dne 11. ledna 2015 se v hale na Strahově uskutečnil přebor středočeských atletů, na kterém
nemohla chybět ani početná ekipa z Roztok.
Naši atleti se neztratili! Velmi dobrým výkonem se prezentovala ve sprintu na 60 m Alžběta Spurná, která svůj rozběh vyhrála časem
9,53 s. Bohužel na finále to nestačilo, ale tento
výkon naznačil, že rozhodně nebudeme
„do počtu“. Vrcholem dne byl pro nás závod
na 1500 m mladších žáků, ve kterém Matyáš
Kohout obhajoval loňský bronz. Ze začátku byl
závod rozběhnut pomalejším tempem, což se
Matyáš rozhodl změnit. Od druhého kola šel
nekompromisně dopředu a roztrhal desetičlenné startovní pole. Od čtvrtého kola byla vepředu již jen čtveřice nejsilnějších závodníků,
u kterých bylo jasné, že si to rozdají o medaile.
V předposledním kole se Matyáš pokusil o trhák, který zachytil pouze Smetana z Berouna,
který až v úplném finiši Matyáše přesprintoval.

Martin Matas, asistent hl. trenérky
TJ Sokol Roztoky, oddíl žactva přípravky

MINI a BABY
tenisový turnaj

Roztocký volejbal bojuje
o horní příčky
Volejbalisté TJ Sokol Roztoky vstoupili do druhé poloviny soutěže a zatím se celkem daří.
Držme palce, ať se podaří udržet skvělou 2. příčku!
1.

TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

22

18

4

59 : 19

1831 : 1562

54

2.

EcoLifts Roztoky

22

17

5

57 : 31

1972 : 1766

47

3..

KV Dobříš A

22

16

6

54 : 37

2024 : 1993

45

4.

VK Tuchlovice A

20

13

7

44 : 29

1677 : 1479

38

5.

VK Rakovník

22

11

11

39 : 37

1694 : 1702

35

6.

TJ Sokol Vlašim A

22

9

13

39 : 49

1856 : 1984

29

7.

TJ Sokol Benešov u Prahy

22

8

14

33 : 49

1770 : 1822

24

8.

TJ Slavoj Český Brod

22

7

15

33 : 53

1797 : 1895

21

9.

TJ Sokol Dobřichovice B

20

6

14

28 : 44

1502 : 1622

21

SK Volejbal Kolín A

22

3

19

24 : 62

1716 : 2014

10

10.

Zbývající zápasy (v tělocvičně ZŠ Roztoky) od 10 hod.
21. 2. Roztoky – Rakovník
7. 3. Roztoky – Dobříš
21. 3. Roztoky – Zruč nad Sázavou
Mgr. Martin Matas, TJ Sokol Roztoky
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Na náš pravidelný turnaj se v neděli 25. ledna
ráno dostavilo 16 minitenistů a 9 babytenistů
a tenistek.
V minitenisové části hrané přes malou síť
na šířku hřiště se po lítých bojích ve skupinách probojovalo dál nejlepších 8 borců.
V pavouku si suverénně počínal Pepa Ďarmek z Ruzyně, když v napínavém finále přehrál letovského Vojtu Hynka. Na třetím místě se umístil Honza Baláš, když porazil o bod
domácího Iva Humpla.
V méně početném babytenisu, hraném již
na celé tenisové hřiště, postoupili do pavouka ze skupin všichni.
Nejbojovnějšího ducha nakonec ukázal domácí Pepa Jarolímek, který se stal vítězem
před druhým Ondrou Samkem a třetím Maxem Chmelíčkem z Letů.
Srdečně zveme všechny nadšence na další
turnájek, který se uskuteční v sobotu
21. února – podrobnosti najdete na www.
tenis-skola.cz v sekci sportovní akce, kde
jsou i výsledky nereligy mužů, žen a žactva.
Chcete-li spojit pohyb se zábavou, tenis je ta
správná volba 
Krásnou zimu všem!
Jan Šrámek
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SOUKROMÁ INZERCE

• Pronajmu byt 2+1 v rodinném domě (balkon, příslušenství) v Roztokách. Cena 7000 Kč + služby. Tel. 606 828 265
• Prodám dvoje dívčí brusle zn. TEMPISH (i jednotlivě): 1. barva

digestoří a dřezem. V obývací části jsou plně funkční kamna na tuhá
paliva, slouží i jako sporák s troubou. V koupelně je pračka, 2 umyvadla, vana, vestavěná skříň a kondenzační kotel na plyn se 120l zásobníkem na TUV. Dům je plně vybaven, vhodný k nastěhování od 15.
2. 2014. Rychlé jednání umožňuje slevu 2500 Kč na první 3 měsíce
nájmu. Kontakt: tel. 777 050 431, m.venderova@gmail.com Fotografie
domu + dispozice viz venderova-arch.cz. Roztoky II., Roztoky interier

bílo-modrá, nastav. vel. 33–36, včetně přestavby na in-line, cena
500 Kč. 2. barva bílo-růžová, nastav. vel. 34–37, cena 400 Kč. Tel.
724 018 880
Pronájem bytu 2+1 ve 2. p., 64 m2 + 2 balkony, 7000 Kč bez služeb
od 1/2 března. Tel. 728 701 133
Pronajmu zděnou řadovou garáž v Masarykově ul. p. 725-726, Roztoky. Tel. 220 911 601
Hledáme doučování matematiky pro studenta 2. ročníku střední
školy asi 1x týdně. Tel: 736 235 119
Koupím vozidla všech značek od r. v. 1995. Platím hotově, převod
vozidla zařídím. Rychlé a seriózní jednání. Tel. 721 473 314
Pronajmu dlouhodobě 2+kk s předzahrádkou. Tel. 602 358 207
Prodám rodinný dům v Roztokách, Tiché údolí, zastavěná plocha
308 m2, pozemek 1193 m2, 5+1, plynové vytápění, 220/380 V, částečně
podsklepen, garáž, dílna. Cena: 6 700 000 Kč. Tel. 776 362 920
Angličtina na míru – základní, praktická i odborná (lékařská
apod.). Časová flexibilita, 12 let praxe v USA. Tel. 220 911 266
Hledám byt 1+1 k pronájmu. Tel. 702 680 308
Koupím byt v Roztokách 2+1, 2+kk nebo 1+1 v nižším podlaží.
Tel. 602 155 656
Gastro firma přijme k okamžitému nástupu muže či ženy na pozice
kantýnská-pokladní a na pozici mytí nádobí do nově otevřené kantýny
v Roztokách u Prahy. Stálá ranní směna po–pá. Vhodné pro invalidní
důchodce, HPP, popř. zkrácený úvazek dle domluvy. Volat
po–pá 10.00–14.00 hod. Tel. 739 364 000
Nabízím pronájem bytu v Roztokách 1+kk, 32 m2, balkon, částečně
zařízený. Cena 9000 Kč vč. poplatků. Tel. 723 645 460
Pronajmu hezký, slunný, zrekonstruovaný a částečně zařízený byt
2+1 v Masarykově ulici, výměra 55 m2, 4. NP, bez balkonu. Nájem
7500 Kč + poplatky. K dispozici je i pevná tel. linka a internet. Tel.
721 911 152, bez RK
Pronajmu mezonetový byt 3+kk v nástavbě v Masarykově ulici.
Nájemné 8000 Kč + služby (cca 3000 Kč měsíčně). Tel. 777 781 042
Prosím, pokud jste někdo na Skautském plese dne 24. 1. 2015
v Roztocké sokolovně našel náramek ručně dělaný z drobných korálků široký cca 2–3 cm, nemá zapínání, jen na magnetek, ozvěte se. Je
to vzpomínka. Odměna je samozřejmostí. Volejte, pište na tel. 777 892 429.
Děkuji!!!!!
Koupím staré jízdní kolo, skládačku zn. Esko aj. Tel. 607 700 633
Business & Profesional Women Praha II
Hledáme středoškoláka/čku či
vysokoškoláka/čku na doučování
19. 2. 2015, od 10 do 12.00 hod.
naší dcery v předmětech Matematika,
Jak komunikovat s dětmi, aby se rozvíjely a byly samy sebou.
Německý a Anglický jazyk – 8. třída
ZŠ. Doučování několikrát týdně dle
Přednášející: Jana Onderková
Vstup zdarma
dohody. Garantujeme výhodné finanční podmínky. Tel. 725 100 400
19. 3. 2015, od 10 do 12.00 hod.
Nabízíme k pronájmu samostatně
Žena a peníze. Jak řídit své finance a mít je pod kontrolou.
stojící rodinný dům v dolní části ŽaloVstup zdarma
Přednášející: Marcela Hrubošová
va. Dispozice 3+kk, garáž, velká terasa
55 m2, sklep, půda, zahrada. Parkování
před domem pro 2 auta. Celková ploMísto konání: Městská knihovna, Jungmannova 966, Roztoky 252 63
cha 488 m2, obytná 92 m2. Dům je
V případě zájmu prosíme o potvrzení účasti na e-mail: lenka.svecova@bpwcr.cz
napojen na elektriku, vodu a plyn.
K domu patří jímka, postačí pro
MĚSTO
3–4 člennou rodinu. Kuchyňský kout
ROZTOKY
je vybaven myčkou, indukční deskou,
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Zveme vás na seminář

•
•

•

Spolupracujeme s:

ROZTOCKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM

30

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

POŘÁDÁ

PODPOŘILI

Sdružení Roztoč

Město Roztoky

Kravín Únětice

MŠMT

Spolek pro
obnovu únětické
kultury

Únětický pivovar
a další dárci
a dobrovolníci

ve spolupráci se
Středočeským
muzeem
v Roztokách

13. a 14. února 2015
v Roztokách a Úněticích

Pátek
13. února
od 16 hodin
obchůzka
po Roztokách
v ulicích Legií,
Vančurova,
Bezručova,
Svobody,
Václavská,
Libušina

Sobota 14. února
Roztoky

Únětice

Středočeské muzeum – zámeček
13.00 Slavnostní narážení
masopustního speciálu
Žongléři Mix Trix / SemSem kapela
Divadlo Kvelb / Komedianti na káře
Modrá muzika / Les gars D’en Bas
jitrnice, klobásy, polévka, koláče
14.00 Korunovace královny
Předání masopustního práva
Krásné fanfáry
14.30

Průvod městem Roztoky
ulicemi Nádražní, Kroupka, Tyršovo
náměstí, Legií, Třešňovka

17.00

Holý vrch
setkání průvodů z Roztok, Únětic
a Suchdola / mávání prapory,
kolové tance, zápas medvědů,
poprava Klibny

U Lasíků
15.00 Zahraje horkokrevná skupina Chilli Papas
Únětický pivovar
14.00 Narážení masopustních speciálů
18.00 Vintage Wine kombinace keltské a irské
muziky s rockovým základem
Sokolovna – Masopustní ples
19.00 Předtančení „The Prestige Smeták“
Magnum Jazz BigBand
Tombola
23.00 Půlnoční tančírna s Růžovým Partnerem
(vstup ve společenském dolnopovltavském
kroji a čistých střevících)
Kravín
17.30 Příchod průvodu maškar, mlsání maso
pustních jitrnic, jelit, řízků, piva a kořalky
18.30 Les Gars D‘en Bas
Kč
do
80
pné a – 1
21.00 The Breakers
vstu vín
é a Kra
lečn
Spo olovny
Sok

Doprava
Posílené vlaky z Masarykova nádraží a Holešovic do Roztok
Bus č. 340 a 350 z Dejvické do Roztok / Bus č. 355 z Dejvické do Únětic
Soukromé Masobusní linky z Únětic do Roztok a do Dejvic přes Suchdol od příchodu průvodu každou půl hodinu
Taxi Speed Cars od Únětického pivovaru

Půjčování masek
14. 2. od 11.00
na Zámku
příspěvek
dobrovolný
Vracení masek
při příchodu
průvodu do
Únětic na hlavní
cestě u Špejcharu
tel. 603 946 501

PNEUSERVIS
Přílepská 1233 Roztoky

Prodej pneumatik a disků všech značek, typů a rozměrů: auto, moto, nákladní, stavební, hobby, spec.
Provádíme odbornou montáž a opravy pneu na
nejmodernějších strojích s nejmodernějšími technologiemi. Odborná konzultace pří výběru nabízeného zboží. Nabízíme uskladnění i kompletních
sad kol a jejich servis. Prodej příslušenství. Přímé
zastoupení prémiových značek pneumatik a disků.
KONTAKT: Lumír Novotný
774115334
Bohumil Houser 731151341

lumir.novotny@autohouser.cz
prodej a servis 220911128

petr.houser@autohouser.cz
www.autohouser.cz

AUTOSERVIS
Přílepská 1707 Roztoky

Zajistíme pro vás STK včetně měření EMISÍ.
Opravy vozů všech značek.
Mechanické opravy, autoelektrika, servisní prohlídky po najetých kilometrech, výměny olejů, diagnostika, výměny čelních i ostatních skel, servis klimatizace a dezinfekce ozónem, montáž příslušenství
a zabezpečení vozů, opravy brzd, výměny výfuků,
opravy podvozků, výměny tlumičů pérování a další.
Zajistíme pro vás opravu havarovaného vozu včetně kompletního zastupování v jednání s pojišťovnou. Seřídíme geometrii vašeho vozu na nejmodernějším 3D zařízení. Zapůjčení náhradního vozu.
KONTAKT: Josef Čížkovský 731151334 Miroslav Vejbora 731862462 STK EMISE 233910042 servis@autohouser.cz www.autohouser.cz

AUTODÍLY
Přílepská 1233 Roztoky

Velkoobchod a maloobchod
Prodáváme široký sortiment náhradních dílů na
většinu automobilů ve spolupráci se značkovými i
neznačkovými dodavateli. Naši hlavní dodavatelé
jsou: AUTO KELLY, APM, ACI, STAHLGRUBER,
AŠ FINANCIAL, STUALARM a další. Po dohodě
zajistíme i originální náhradní díly.
Samozřejmostí je dovoz až do vaší dílny.
KONTAKT: Martin Franc

739465534, 731151337 martin.franc@autohouser.cz

