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Kdo je větší….?

(část 1.)

Sledujete –li naši politickou scénu, nemůže vám uniknout, že 

sledujete permanentní souboj bílých a černých kobylek (je jedno 

jestli jsou modré a oranžové, nebo žluté a zelené). Smyslem 

tohoto souboje není vymyslet a prosadit něco ku prospěchu 

všech, ale na hlavu porazit toho druhého. A tak vznikají projekty 

i zákony, nad kterými zůstává rozum stát. Např. děti (?) do 18 let, 

(které sice mají být už od 14ti let trestně odpovědné) u lékaře 

neplatí,ale v lékárně platí. Důchodci do 65 let platí, ale od 65 už 

ne, i když stupeň zchátralosti i důchod jsou stejné. Zato poslanci 

jezdí zadarmo metrem i vlakem a ještě jim platí auto, nebo aspoň 

benzín. Zkrátka – ráj! Státní zástupkyně místo aby stíhala 

mafiána mu beztrestně mluví na pohřbu, ale odvolat ji nemohou, 

protože na „to“ není legislativa a sama nepůjde, protože má 

hypotéku, zatímco tři státní zástupci, kteří odmítají causu Čunek 

zamést pod koberec, odvoláni jsou. Opravdu – ráj už na první 

pohled!

Volby v r. 2006 dopadly plichtou (cca 50:50), ostatně jako 

v Rakousku i Německu. Zatímco v těchto zemích ctili vůli voličů 

a domluvili se na velké koalici, ti „naši“ se už před volbami 

rozhodli, že se nenávidí, po volbách ohlásili oba vítězství, až 

jeden ze soků sehnal pár přeběhlíků a s nimi i těsnou většinu. 

A tak můžeme v pravidelných nočních přenosech vidět nikoli 

snahu přijmout co nejkvalitnější zákony, ale snahu udělat z toho 

druhého co největšího blbce. 

Škoda, že tento jistě atraktivní sport nemá své mistrovství světa a 

Evropy, ostatně dobře by se vyjímal i na olympiádě. Určitě 

bychom bojovali o zlato! Nejsem si ale zcela jist, zda má tento 

námět šanci na úspěch. Účast by byla asi pramalá, jelikož 

naprostá většina civilizovaných států tento sport nepěstuje. 

Škoda.

Ale přece jen tu nějaká naděje je-jistě se pár soupeřů ze 

zanedbaných zemí najde, což na pár „přáteláků“ vydá. Jistě 

tušíte, že tento sport se nemůže jmenovat jinak, než 

(s prominutím),,Kdo je větší….vůl“.

Ladislav Kantor
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V neslavný den, neslavné jednání ZM…

(z  jednání ZM dne 25. 2. 09)

Možná to bylo opravdu tím, že se toto jednání konalo v den, který 

je v českých dějinách proslulý zcela něčím jiným než věcným, 

demokratickým a klidným jednáním. To deprimující výročí 

„vítězství pracujícího lidu“, které nás před 41 lety donutilo 

absolvovat onu děsivou objížďku terénem nepohody a diktátu, je 

zřejmě v nás někde uloženo, zřejmě hlouběji, než jsme si schopni 

připustit. Ač to tak nevypadá, nedohodli jsme se na ničem 

podstatném-myslím trvajícím v čase, definitivním a rozumným.

Když ale projdu všechny zásadní příspěvky, zaslané mnohými 

autory do tohoto čísla, vidím, že nemám co komentovat. Většina 

příspěvků tohoto čísla je totiž plná líčení a komentářů jednání ZM! 

A tak jen stručný souhrn faktů:

1. ZM doplňuje do návrhu programu zasedání:

- Dostavba a rekonstrukce MŠ Spěšného 

ZM doplňuje do návrhu programu zasedání:

- Dům volnočasových aktivit na pozemku bývalé 

ubytovny

ZM doplňuje do návrhu programu zasedání:

- zařazení bodů programu takto:

- Vyúčtování nákladů na netříděné odpady za rok 2008, 

- Vyhodnocení svozu bioodpadu v roce 2008 a návrh na 

řešení v roce 2009 a následujících,

- Ekonomický investiční záměr dostavby ZŠ na základě 

propočtu k DÚR, 

- Financování výstavby Základní školy Roztoky

- Dům volnočasových aktivit na pozemku bývalé ubytovny

- Dostavba a rekonstrukce MŠ Spěšného 

zařadit před bod:  Návrh územního rozpočtu města na 

rok 2009 

ZM doplňuje do návrhu programu zasedání:

- zahájení zpracování regulačního plánu a změny 

územního plánu pro lokalitu Solníky 

2. ZM ukládá RM zabezpečit zahájení prací na pořízení 

změny územního plánu města pro tuto lokalitu. 

- ZM bere na vědomí předložené vyúčtování nákladů na 

netříděný odpad za rok 2008 a schvaluje jej jako 

přílohu č. 2 k OZV č. 3/2007.

- ZM bere na vědomí předloženou zprávu a souhlasí se 

svozem bioodpadu z biopopelnic s tím, že město bude 

platit pouze nejvýhodnější cenu za odstranění jedné 

tuny bioodpadu, která vzejde z vypsaného výběro-

vého řízení na poskytovatele služeb svozu bio-

odpadu z biopopelnic. Mobilní kontejnerový svoz 

separovaného odpadu a možnost využití sběrného 

dvora zůstávají zachovány.

- ZM souhlasí s pokračováním započatých kroků akce 

Dostavba a rekonstrukce ZŠ Roztoky tak, aby bylo 

možné na první vypsané dotační výzvy odpovídající svým 

charakterem Dostavbě ZŠ Roztoky podat kompletní 

žádost o dotaci.

- ZM souhlasí s využitím pozemku v Palackého ulici 

č.k.336/1, 336/2 a 319 v k.ú. Roztoky u Prahy 

(po bývalé ubytovně města) pro výstavbu domu 

volnočasových aktivit.

- ZM schvaluje svolání zasedání zastupitelstva dne 

11.3.2009 od 18 hodin k projednání návrhu územního 

rozpočtu města na rok 2009.

Dne 9.3.2009 v 19 hodin proběhne pracovní porada 

zastupitelů se zpracovatelem návrhu rozpočtu města 

k vyjasnění připomínek.

- ZM bere na vědomí zprávu o kontrole vyřizování 

stížností městským úřadem za rok 2008 a schvaluje  

plán kontrol kontrolního výboru na rok 2009.

- ZM ukládá radě města stanovit závazná kritéria pro 

dokončení reprezentativní publikace o Roztokách.

Konec jednání v 23:25 hodin.

Ladislav Kantor

regulačního plánu lokality Solníky a  zpracování dílčí 
Co přináší Odraz č. 3?

Tentokrát to není žádná kratochvíle, nic obzvlášť radostného. 

Klíčový dokument města, tedy jeho rozpočet, který je určující pro 

další rozvoj města, dosud nebyl schválen. To sice pamětníci 

nechápou, ale doufejme, že se tak stane dříve, než dostanete toto 

číslo do ruky…V čísle jsou však i věci milé: opět bohatá kulturní 

nabídka, ohlédnutí za Masopustem, který byl stejně velkolepý, 

jako v letech minulých…V rubrice Co ve městě se povídá (podle 

čtenářského ohlasu nejoblíbenější vůbec z celé nabídky) najdete 

nejednu novou informaci…

Příště už se sejdeme v jarním čase…Tak si to užijte a hezké 

počtení!

Ladislav Kantor

Informace z jednání rady města 

v únoru 2009

3. mimořádné jednání RM dne 4.2.2009

Rada města za účasti šesti radních (omluvena paní Bendová) 

projednala za dvě hodiny následující:

- seznámila se s výsledky jednání starostky města s ředitelem 

společnosti S-Development, a.s. panem Ing. Milošem 

Frýbertem a doporučila ZM uložit MÚ zahájení zpracování 

regulačního plánu lokality Solníky a zároveň uložilo 

i zpracování změny územního plánu města pro tuto lokalitu.  

- Revokovala svoje URM 258-23/08 (kritéria pro přijímání 

dětí do MŠ) a přijala nové usnesení týkající se přijímání dětí 

regulačního plánu lokality Solníky a  zpracování dílčí 
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do MŠ, které zní :

RM konstatuje, že kritéria pro přijetí dětí do MŠ jsou plně v 

kompetenci příslušných ředitelek, a doporučuje ředitelkám 

MŠ Roztoky tato hlavní kritéria:

- k předškolnímu vzdělávání se přijímají děti v posledním 

předškolním roce s trvalým pobytem v Roztokách (rok 

před nástupem do ZŠ) - povinnost vyplývající ze 

zákona,

- k předškolnímu vzdělávání se dále přijímají děti 

s trvalým pobytem svým i svých rodičů (zákonného 

zástupce) v Roztokách.   

4. jednání RM dne 9.2.2009

Rada města za účasti pěti radních (omluveni pánové Landa 

a Staněk) projednala za dvě a půl hodiny mj. následující:

- RM doporučila ZM schválit sociální fond zaměstnanců města 

a uvolněných členů ZM pro rok 2009 ve výši 5,5 % 

z celkového objemu finančních prostředků vyplacených na 

platy a odměny zaměstnanců města a uvolněných členů ZM 

v předešlém kalendářním roce. 

- RM schválila vyvěšení návrhu územního rozpočtu města na 

rok 2009 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, který byl 

sestaven podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 

pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů.    

- RM se seznámila s vyhodnocením svozu bioodpadu v roce 

2008 a návrhem na řešení v roce 2009 a v následujících letech 

a souhlasila se zachováním svozu bioodpadů z biopopelnic.

- RM souhlasila s vypsáním výběrového řízení na poskyto-

vatele služeb - svozu bioodpadů z biopopelnic v souladu 

s platnými pravidly pro zadávání zakázek s tím, že kritériem 

výběru bude nabídková cena za odstranění 1 t bioodpadu. 

V této ceně nebude zahrnuto poskytnutí nádoby na bioodpad 

(prodej či pronájem). Úhrada za nádobu bude vždy v režii 

jednotlivých zájemců o službu.

- RM schválila harmonogram provádění mobilních sběrů 

komunálních odpadů v roce 2009 a ukládá řediteli TS města 

Roztoky zajistit svozy odpadu v uvedené dny.  

- RM vzala na vědomí předložené vyúčtování nákladů na 

netříděný odpad za rok 2008 a doporučuje ZM vyúčtování 

schválit jako přílohu příslušné OZV města.  

- RM schválila "Výroční zprávu města Roztoky za rok 2008 

o vyřizování stížností s odkazem na § 7 Směrnice č. 5/2005 

města Roztoky, kterou se stanovují pravidla pro vyřizování 

stížností a peticí".  

- RM vzala na vědomí informaci o podpisu "Dohody o úpravě 

vzájemných práv a povinností mezi dvěma vlastníky 

provozně souvisejících vodovodů" mezi obcemi Roztoky 

a Úholičky ze dne 4.2.2009 a konstatovala, že Dohoda měla 

být podepsána již v roce 2001.   

Olga Vavřínová

Z deníku Městské policie 

Roztoky 

V této rubrice bychom rádi občany Roztok 

informovali o činnosti Městské policie 

Roztoky, a to za období od 28.1.09 až 26.2.09: 

- dne 28.1.09 ve večerních hodinách oznámen únik vody 

z dlouhodobě neobydleného domu v Zaorálkově ulici – 

výjezd na místo, oznámeno firmě Hydria, tato zjednala 

nápravu (uzavřen hlavní uzávěr vody), 

- téhož dne ve večerních hodinách oznámena havárie 

nezajištěného vozidla bez řidiče do oplocení domu 

v Havlíčkově ulici – výjezd na místo, na místě zjištěno, že 

z důvodu nedostatečného zabrzdění vozidla se po 

zaparkování rozjelo a opuštěné narazilo do oplocení domu, 

přestupce se s poškozeným domluvil na náhradě škody – 

PČR nevyžádána, 

- dne 29.1.09 oznámen narušený, ztrouchnivělý strom v ulici 

Vltavská – výjezd na místo, pořízena fotodokumentace, 

oznámeno OŽP MÚ 

- téhož dne v rámci hlídkové činnosti objeven v ulici 

Přemyslovská vrak vozidla tov. zn. VW Passat combi bez 

r.z., fotodokumentace, oznámeno OŽP 

- téhož dne pozdních nočních hodinách v rámci hlídkové 

činnosti zjištěno znečištění komunikace Obránců míru 

v místě křížení s ulicí Braunerova, jednalo se o olejovou 

skvrnu, podle této skvrny zjištěno poškozené vozidlo, které 

parkovalo v ulici Obránců míru v protisměru opuštěné, věc 

kvalifikována jako přestupek, zjištěn majitel vozidla, 

informováni hasiči, tito sjednali nápravu na komunikaci, 

věc vyřešena v blokovém řízení

- dne 30. 1.09 oznámeno narušení občanského soužití 

v Potokách – výjezd na místo, na místě v době příjezdu 

hlídky klid, vyřešeno domluvou

- dne 1. 2.09 v podvečerních hodinách oznámena osoba 

pohybující se po zahradách a pozemcích domů v ulici 

Puchmajarova, Na Vyhlídce a Třebízského – výjezd na 

místo, provedeno místní pátrání po podezřelé osobě 

s negativním výsledkem

- téhož dne v pozdních nočních hodinách oznámena dopravní 

nehoda vozidla na ulici Lidická – výjezd na místo, na místě 

zjištěna dopravní nehoda se zraněním, na místě již rychlá 

lékařská pomoc, dále zjištěno, že řidič před jízdou požil 

alkohol, na místě též hasiči, uražen sloup veřejného 

osvětlení a telefonní sloup, předáno PČR skupině 

dopravních nehod, 

- dne 2. 2.09 oznámen nález 2 ks dámských kabelek v místě 

panelové plochy bývalé truhlárny Vavřík, oznamovatel 

dovezl nalezené kabelky na MP, převzetí věcí, zjištěno že 

pocházejí z tr. činnosti, které je evidováno na OOP Jílové, 

vyrozuměno OOP Jílové, OOP Libčice a věci předány 

poškozeným osobám, 
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- dne 3.2.09 oznámeno vloupání do RD v ulici U zastávky- 

výjezd na místo, předáno PČR k realizaci, 

- téhož dne oznámen volně pobíhající pes po ulici 

Masarykova, tento přiveden oznamovatelkou na MP, pes 

umístěn do kotce OŽP, věc volného pobíhání kvalifikována 

jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. s odkazem na znění 

OZV č. 5/ 2003 

- dne 4.2.09 ve večerních hodinách oznámeno loupežné 

přepadení prodejny Albert zadním vchodem pro 

zaměstnance z Nerudovy v ulice v době, kdy už byla 

prodejna uzavřena a zaměstnanci odcházeli domů, odcizená 

částka cca 500 000,- Kč – výjezd na místo, zajištění místa, 

předáno na místě PČR k realizaci, provedeno místní pátrání 

po pachatelích dle získaného popisu s negativním výsledkem 

- dne 6.2.09 oznámena dopravní nehoda bez zranění, pouze 

hmotná škoda na vozidlech v ulici Nádražní na komunikaci 

u budovy ČD – výjezd na místo, na místě zjištěno, že hmotná 

škoda na vozidlech cca 5 000,- Kč, skupina dopravních 

nehod nevyžadována, účastníci dopravní nehody se 

domluvili na místě o náhradě způsobené škody

- dne 8.2.09 v podvečerních hodinách oznámen požár domu 

v Třebízského ulici – výjezd na místo, na místě již hasiči, 

požár uhašen, na místě vyšetřovatel hasičů, věc převzala na 

místě PČR, jako příčina zjištěny praskliny v komínovém 

tělese 

- dne 9.2.09 oznámen pokus vloupání do bytu v domě 

v Masarykově ulici – výjezd na místo, na místě zjištěno, že 

jde o omyl, neboť instalatér, který se pokoušel dostat do bytu 

oznamovatelky si popletl byty, vyřešeno na místě, zjištěna 

totožnost instalatéra, ověřeno jeho vysvětlení, 

- dne 11.2.09 v rámci hlídkové činnosti kontrolován v Lidické 

ulici řidič vozidla, které nabylo opatřeno registračními 

značkami, provedenou kontrolou bylo zjištěnu, že řidič 

vozidla k jízdě užil vozidlo nesplňující podmínky provozu na 

pozemních komunikacích – sepsáno oznámení o přestupku, 

oznámeno příslušnému správnímu orgánu, tj. odboru 

dopravy MÚ Černošice

- dne 12.2.09 oznámen tzv. „ černý pasažér“ v autobuse PID 

v zastávce U Rybníčku – výjezd na místo, vykázán z dopravy, 

na místě sjednána náprava, zjištěna totožnost přestupce dle 

§ 12/1 e) z.č. 553/1991 Sb., 

- dne 13.2.09 v brzkých ranních hodinách oznámen tzv. 

„černý pasažér“ ve vlakové soupravě ČD ( směr Praha) ve 

stanici Roztoky – výjezd na místo, vykázán z vlakové 

soupravy, na místě sjednána náprava, zjištěna totožnost 

přestupce dle § 12/1 e) z.č. 553/1991 Sb., 

- dne 13.2.09 v podvečerních hodinách v rámci hlídkové 

činnosti zjištěn zábor veřejného prostranství v ulici Tiché 

údolí, zadokumentováno, upozornění na zábor, ověřeno 

u OSRM MÚ, do druhého dne zjednána náprava, 

- dne 14.2.09 oznámen nález peněženky s finanční hotovostí, 

platebními kartami a doklady u Alberta – nalezené věci 

zajištěny, zjištěna majitelka, této nalezené věci předány

- téhož dne v rámci hlídkové činnosti nalezen vrak vozidla 

tov. zn. Renault Nevada v ulici Třebízského, zadokumen-

továno, věc oznámena na OŽP MÚ 

- dne 17.2.09 oznámena krádež kočárku v činžovním domě 

v Přemyslovské ulici – výjezd na místo, provedeno místní 

pátrání po pachateli a odcizeném kočárku, věc vzhledem 

k výši způsobené škody předáno PČR k realizaci jako 

podezření z tr. činu

- téhož dne oznámena havárie vozidla v místě U Váhy v k. o. 

Roztoky – výjezd na místo, na místě zjištěno, že jde 

o havárii vozidla bez zranění, minimální poškození vozidla, 

vozidlo vyproštěno zpět na komunikaci, u řidičky 

alkohol negativní, skupina dopravních nehod PČR ani 

nepřivolávána 

 - téhož dne ve večerních hodinách oznámen nález peněženky 

s doklady a platební kartou před objektem pošty na Tyršově 

náměstí – peněženka zajištěna na MP, zjištěn majitel 

a tomuto věci předány

- dne 18.2.09 v pozdních nočních hodinách oznámena 

havárie vozidla u železničního přejezdu v k.o. Roztoky – 

výjezd na místo, na místě též PČR a hasiči, vozidlo 

havarované v kolejišti, řidič před příjezdem policie na 

místo z místa utekl, vozidlo vyproštěno z kolejiště, pátrání 

po řidiči vozidla, věc si převzala na místě skupina 

dopravních nehod PČR

- dne 20.2.09 oznámeno, že skupina dětí umístila do 

komunikace ulice Lidická v místě serpentiny velkou 

sněhovou kouli, která překáží v provozu vozidel – výjezd na 

místo, na místě zajištěny nezletilé podezřelé osoby, koule 

z komunikace odstraněna, vyřešeno na místě domluvou, 

- dne 22.2.209 ve schránce důvěry nalezena peněženka 

s doklady, věci zajištěny na MP, zjištěn majitel, věci 

předány majiteli

- dne 23.2.09 oznámeno odcizení vozidla tov. zn. Ford Fiesta 

ve Felklově ulici – výjezd na místo, provedeno místní 

pátrání po vozidle a pachatelích s negativním výsledkem 

- dne 23.2.09 oznámen nález fotoaparátu zn. Sony v ulici 

Máchova nalezený fotoaparát zajištěn na MP, zjištěn 

majitel fotoaparátu, fotoaparát vrácen majiteli

- dne 24.2.09 oznámena ve večerních hodinách střelba v ulici 

Smetanova – výjezd na místo, ve spolupráci s PČR 

provedeno pátrání po podezřelých osobách dle získaného 

popisu s negativním výsledkem, věc si převzala PČR

- dne 24.2.09 v nočních hodinách oznámeny rány 

v prostorách zahrádkářské kolonie U jezu – výjezd na 

místo, provedeno místní pátrání společně s PČR, zjištěno že 

u maringotky v místě za kynologickým cvičištěm sekají dvě 

osoby dřevo, tyto upozorněny na rušení nočního klidu, 

vyřešeno domluvou 

- dne 25.2.09 ve večerních hodinách odcizení peněženky 

v krámku chovatelských potřeb na Tyršově Náměstí v době 

provozu této prodejny, a to třemi občankami rómské 
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národnosti, věc předána PČR vzhledem k výši způsobené 

škody k realizaci, jako podezření z tr. činu krádeže,

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno, že v prostorách 

nástupiště železniční stanice Roztoky kouří muž – výjezd na 

místo, muž na místě zkontrolován, věc kvalifikována jako 

přestupek dle § 48 z. č. 200/90 Sb., s odkazem na znění 

§ 8 z.č. 379/2005 Sb., vyřešeno v blokovém řízení,

- téhož dne v nočních hodinách oznámeno volné pobíhání psa 

v ulici Masarykova – pes přiveden na služebnu MP a umístěn 

bez závad do kotce OŽP, věc kvalifikována jako přestupek 

dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění OZV 

č. 5/2003, zjištěn majitel, věc vyřešena v blokovém řízení 

- dne 26.2.09 v brzkých ranních hodinách oznámeno vloupání 

do vozidla Škoda Superb v ulici Najdrova – výjezd na místo, 

provedeno místní pátrání po pachateli s negativním 

výsledkem, předáno PČR k realizaci jako podezření 

z tr. činu.

Milí spoluobčané, policie se na Vás obrací s prosbou o pomoc 

k případu přepadení prodejny Albert ze dne 4.2.09, kterého se 

dopustili dosud nezjištění 3 zamaskovaní pachatelé, kteří kolem 

20.30 hodiny zadním vchodem pro zaměstnance z ulice Nerudova, 

v době, kdy po uzavření prodejny zaměstnanci opouštěli prodejnu. 

Obracíme se na případné svědky, kteří se v době cca od 20.15 

hodin do 21.15 hodin pohybovali po ulici Nerudova, či nejbližším 

okolí, zdali si nevšimli něčeho podezřelého (tj. maskovaných 

postav, podezřelého vozidla apod.). 

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci vyšetřování nejen 

tohoto trestného činu, ale i výše uvedených událostí, obraťte se 

prosím buď osobní návštěvou nebo telefonicky na zdejší služebnu 

služby kriminální policie (tel. 233910861), nebo Obvodní 

oddělení policie ČR Libčice (tel. 23393 0789), nebo na Městskou 

policii Roztoky (tel. 22091 0468, popřípadě e-mail: 

m.policie@roztoky.cz). Děkujeme předem za spolupráci. 

Petr Vevera

ved. strážník MP Roztoky

UPOZORNĚNÍ - místní poplatky 

za psy a odpady – rok 2009

Městský úřad Roztoky, finanční odbor upozorňuje občany, že 

platba za psa/y  je v roce 2009:

- 700,- Kč za jednoho psa, 

- 800,- Kč za druhého a každého dalšího psa. 

Poživatelé invalidního, starobního nebo vdoveckého důchodu 

- 200,- Kč za jednoho psa ,

- 300,- Kč za druhého a každého dalšího psa.

Platba za odpady :

-  492,- Kč za fyzickou osobu / rok.

Splatnost obou plateb je do 30.4.2009.

Platbu lze provést:

- složenkou ( budou rozeslány během měsíce února a března), 

- bankovním převodem - (č. účtu 19-0388041369/0800, 

variabilní symbol je číslo domu RRMMDD (RRMMDD = 

rok rok měsíc měsíc den den narození), např. 0809660808 – 

variabilnímu symbolu věnujte, prosím, dostatečnou 

pozornost, umožníte tím včasné a rychlé zpracování Vaší 

platby. Pokud bude variabilní symbol uveden chybně nebo 

nebude uveden vůbec, nejsme schopni Vaši platbu 

identifikovat a platba může být v takovém případě 

považována za neuhrazenou,

-  v pokladně  MÚ.

Všechny změny, týkající se plateb za místní poplatky – odpady 

i psi, prosíme, podávat písemně poštou, přes podatelnu MÚ nebo 

e-mailem (postolkova@roztoky.cz) nebo faxem (220 400 233)- 

podle obecně závazných vyhlášek města Roztoky (č. 2/2007 

a 3/2007).

Vážení občané,

během měsíce března Vám budou rozeslány poštou složenky na 

místní poplatky za psy a odpady. Splatnost je do 30.4.2009.

Může se stát, že někdo z Vás složenku neobdrží nebo naopak ji 

obdrží a místní poplatek již během ledna nebo února zaplatil/a.

Předem se omlouváme, chyba může nastat jak u nás tak na straně 

pošty (časová prodleva v zaúčtování plateb a vytvoření 

složenek). 

Ti kdo složenku neobdrží, mají možnost si ji osobně vyzvednout 

(pokud ji budou potřebovat pro platbu na poště) na finančním 

odboru, Poštolková Zdeňka, MÚ Roztoky nebo mohou zaplatit 

poplatek v pokladně MÚ Roztoky. Ti kdo obdrží složenku a mají 

zaplaceno, složenku neakceptují a zlikvidují ji.

Děkuji za pochopení.

Poštolková Zdeňka, finanční odbor MÚ Roztoky

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z nových knih, které byly zakoupeny do 

městské knihovny v únoru.

Beletrie

Landsmann  I. Šestý smysl /společenský román 

o životě v exilu v Holandsku a návratu 

zpět po r. 1989/

Novák  J. Děda /románové vzpomínání na život 

jedné rodiny v 2.pol. 20. století/

Heřmanová R. Návštěvy se nežerou /humoristické 

povídky o soužití lidí a jejich domácích 

mazlíčků/

Drijverová M. Lenka au-pair /společenský román /

Parkánová-Whitton  H. Jak se dostat z Anglie do Zywce 

a zpět/již třetí autorčino  vtipné 

vyprávění tentokrát o jedné služební 

cestě/
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MacDonald  Ann Marie Padněte na kolena /vynikající román 

kanadské spisovatelky, oceněný mnoha 

literárními cenami/

Paolini  Ch. Brisingr /třetí část fantasy navazuje 

na Eragon a Eldest/

Detektivky, thrillery

James  P. Po stopách mrtvého

Howard  L. Bludný kruh

Gibbins   D. Nejvzácnější rukopis

Dětská literatura

Francková  Z. Pomsta /dívčí román/

Diekmann  M. Anejet to tak nenechá

Brožíková H. Plaváček/příběh o dětech a pejskovi/

Kýrová A. Keramika pro malé i větší umělce/ 

nápady, rady, postupy/

Bližší informace o těchto i ostatních knihách získáte na webových 

stránkách městské knihovny, nebo přímo v městské knihovně. 

Registrovaní čtenáři si mohou tituly, které jsou půjčené 

rezervovat. 

za městskou knihovnu 

A.Urxová

Encyklopedie na pokračování 

Památky - Roztoky

K prodeji za 35 Kč na radnici v podatelně, v městské 

knihovně, u průvodců na Levém Hradci.

K prodeji za 40 Kč u průvodců ve Středočeském 

muzeu v zámku

Třídíme odpad – 1. díl

Vychází v rámci projektu Středočeského kraje a společností 

EKO-KOM, a.s., a ASEKOL s.r.o.

Vážení čtenáři,

několik následujících měsíců se budete na tomto místě setkávat se 

seriálem zaměřeným na třídění odpadů. Seriál vzniká jako součást 

informační kampaně projektu intenzifikace odděleného sběru 

a využívání komunálních odpadů ve Středočeském kraji, jehož 

hlavními řešiteli jsou Středočeský kraj a EKO-KOM, a. s.. 

Záštitu nad projektem převzal 

náměstek hejtmana Středočeského 

kraje ing. Vilém Žák, který 

zhodnotil pět let trvání spolupráce 

se společností EKO-KOM, a. s.: 

„Díky společným projektům bylo 

v minulých pěti letech obcím v kraji 

rozděleno více než 2230 nových 

kontejnerů na tříděný odpad. 

Snažíme se společně podporovat co 

nejšetrnější chování obyvatel 

Středočeského kraje vůči životnímu 

prostředí i motivovat města a obce, 

aby se problematikou separovaného 

komunálního odpadu aktivně 

zabývaly“.

Motto informační kampaně je „Má 

to smysl, třiďme odpad“, a proto se 

více zaměříme na praktické dopady 

třídění odpadů a půjdeme po 
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stopách odpadů od barevných kontejnerů až po nové výrobky. 

V rámci seriálu o třídění odpadu připravujeme i vědomostní soutěž 

o zajímavé ceny, a proto náš seriál sledujte pozorně.

Pokud se zajímáte o problematiku třídění odpadů, prak-

tické informace můžete najít na internetových stránkách 

www.stredoceske-odpady.cz a www.jaktridit.cz . Těšíme se na 

vaše náměty, postřehy, připomínky i zkušenosti na e-mailové 

adrese: info@stredoceska-kampan.cz 

Pro zajímavost, každý Středočech v roce 2006 průměrně 

vytřídil 24,5 kg odpadu, tj. plastů, skla, papíru a nápojových 

kartonů.

Třídíme odpad - 2. díl – Druhy odpadů

Vážení čtenáři,

jak již z předešlého dílu víte, pro správné nakládání s odpady je 

nezbytné jejich třídění. Odpady, které v domácnostech vznikají, se 

třídí na objemné, využitelné, nebezpečné a směsný komunální 

odpad. K objemným odpadům patří to, co se do běžné popelnice 

nebo sídlištního kontejneru nevejde, jako třeba kusy nábytku, 

podlahové krytiny a podobně, a proto se musí odkládat do 

velkoobjemových kontejnerů. Ty jsou přistavovány buď na 

veřejných prostranstvích, nebo ve sběrných dvorech. V žádném 

případě není možné odkládat objemný odpad vedle popelnic. 

Většina objemného odpadu se odstraňuje uložením na skládce. 

Nebezpečné odpady, které v domácnostech vnikají, zejména barvy, 

oleje, čisticí prostředky, léky, baterie, můžete odevzdávat buď při 

mobilních svozech nebezpečných odpadů, nebo ve sběrných 

dvorech. Staré elektrospotřebiče, jako například lednice, televize, 

rádia, kulmy, můžete bezplatně odevzdávat v místech zpětného 

odběru, tedy ve sběrných dvorech a v některých prodejnách 

elektro. Některé nebezpečné odpady jsou dále předávány k jejich 

rozebrání a částečné recyklaci, jiné putují do spaloven 

nebezpečných odpadů, případně jsou uloženy na skládky 

nebezpečných odpadů. Využitelné odpady jsou ty, kterým se běžně 

říká tříděný odpad, i když v praxi je vlastně každý odpad tříděný. 

Běžně můžeme třídit sklo, papír, PET láhve a ostatní plasty, 

nápojové kartony a kovy. Vytříděné odpady se sbírají 

prostřednictvím barevných kontejnerů či pytlů, sběrných dvorů 

a výkupen surovin. Vytříděný odpad se musí upravit podle 

požadavků konečných zpracovatelů na dotřiďovacích linkách. 

Tam se odpad dotřídí, slisuje a expeduje k recyklaci. Ostatní odpad, 

který doma nevytřídíme, pak končí v popelnicích a říká se mu 

směsný komunální odpad. Pokud bychom všichni správně třídili, 

neměl by odpad v popelnicích už obsahovat ani nebezpečné ani 

využitelné složky, protože tento směsný komunální odpad končí 

bez dalšího využití na skládkách nebo ve spalovnách odpadu. 

Základním cílem výše uvedených způsobů nakládání s odpady je 

co možná nejšetrnější chování k životnímu prostředí a nejvyšší 

materiálové využití při dosažení nejnižších možných 

ekonomických nákladů.

Nezapomeňte, má to smysl, třiďme odpad na využitelné, 

nebezpečné, objemné a směsné odpady.

… pokračování příště

Harmonogram provádění mobilních 

sběrů komunálních odpadů v roce 2009.
Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 

18.4. a 10.10.2009.

Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve dnech 14.3., 

28.3., 4.4., 25.4., 16.5., 30.5., 13.6., 27.6., 18.7., 8.8., 29.8., 12.9., 

26.9., 10.10., 24.10., 7.11.  a 21.11.2009.

Svoz železného šrotu proběhne v termínech:

Sběrná oblast č. 1:     6.4. a 14.9.2009

Sběrná oblast č. 2:    20.4. a 21.9.2009

Ke shromažďování kovu (železného šrotu) využít chodník před 

nemovitostí, ze které kov pochází, a to nejdéle 2 dny před 

vyhlášeným sběrným dnem.

Do sběrné oblasti č. 1 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast od 

Hálkovy ulice východně, tj. převážná část katastrálního území 

Roztoky.

Do sběrné oblasti č. 2 pro sběr kovu (železného šrotu) patří oblast od 

Hálkovy ulice západně, tj. celé katastrální území Žalov 

a  nejzápadnější část k.ú. Roztoky.

Stanovené zastávky pro mobilní sběry komunálních odpadů 

s časy:

Zastávka            Čas

1) U trafiky "Žalov"   8.00 -   8.35 hod.

2) Ul. U Školky - rozcestí na Žalov   8.40 -   9.00 hod.

3) Na Hurťáku (u trafostanice)   9.05 -   9.40 hod.

4) U Rybníčku - ul. Smetanova   9.45 - 10.20 hod.

5) Před samoobsluhou "Sádlo" 10.25 - 11.00 hod.

6) Ul. Nad Vinicemi 11.05 - 11.40 hod.

7) Před sokolovnou 11.45 - 12.20 hod.

8) U samoobsluhy "Blažek" 12.25 - 13.00 hod.

9) Ul. Obránců míru - u paneláků 13.05 - 13.40 hod.

10) Ul. Třebízského - u garáží 13.45 - 14.20 hod.

11) Nad Čakovem - u ZUŠ 14.25 - 15.00 hod.

12) Na parkovišti před VÚAB 15.05 - 15.15 hod.

13) U parkoviště „Koruna“ 15.20 - 15.35 hod.

14) Tyršovo nám. při ulici Nerudova neobsluhuje se

15) Bytové domy Solníky I 15.40 – 15.55 hod.

16) Na Panenské I – u vjezdu do areálu 16.00 – 16.15 hod.

17) Na Panenské II 16.20 – 16.35 hod. 

(po kolaudaci komunikací)

Provozní doba sběrného dvora:

Od 1.4. do 31.10.  
00 00 00 00Pondělí:   9  – 11  hod.  a  13  – 17  hod.
00 00 00 00Úterý: 10  – 11  hod.  a  14  – 15  hod.
00 00 00 00Středa:   9  – 11  hod.  a  13  –  18  hod.
00 00 00 00Čtvrtek: 10  – 11  hod.  a  14  – 15  hod.
00 00 00 00Pátek: 10  – 11  hod.  a  14  – 15  hod.
00 00Sobota:   8  – 13  hod. (každá třetí sobota v měsíci)

Neděle:   zavřeno

Od 1.11. do 31.3. 
00 00 00 00Pondělí:   9  – 11  hod.  a  13  – 16  hod.
00 00 00 00Úterý: 10  – 11  hod.  a  14  – 15  hod.
00 00 00 00Středa:   9  – 11  hod.  a  13  –  16  hod.
00 00 00 00Čtvrtek: 10  – 11  hod.  a  14  – 15  hod.
00 00 00 00Pátek: 10  – 11  hod.  a  14  – 15  hod.
00 00Sobota:   8  – 13  hod. (každá třetí sobota v měsíci)

Neděle:   zavřeno

Sběrný dvůr není otevřen ve dnech státních svátků.OŽP
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,,  Co ve městě se povídá….

 (Část 5.)

….je samej drb a klep, klepy neminou tě, směj se anebo breč. A tak 

se člověk dovídá, co nikdy neproved, všichni lidi ve městě už 

vedou o tom řeč“. Už popáté jsem si vypůjčil název této písně, 

abych se pokusil alespoň částečně odpovědět na některé otázky 

zajímající občany města.

A tak se dnes popáté projdeme městem a budeme naslouchat 

věcem, které občany zajímají. Bohužel nedokážu zajistit, aby 

usnesení Rady města a Zastupitelstva byla srozumitelná…

A nemohu ani za to, že si Městský úřad často nedá tu práci, aby 

vám jasné a adresné informace sdělil. Narodil jsem se tu a tak mě 

zajímá, zda budu žít ve městě, které má nějakou budoucnost. 

Osobní „zpravodajství“ a drby jako vždy vynecháme, a budeme 

se zabývat jen věcmi veřejnými. 

Znovu se vraťme výhradně k těm tématům z minulých čísel, kde 

došlo k nějakým novým jednáním či skutečnostem a stojí tudíž 

zato, se jimi v této chvíli zabývat.

1. Bude nová pošta na náměstí?

Jak už víte z Odrazu od č. 11/08  až po 2/09  jednání státního 

podniku Česká pošta s firmou Trigema o umístění nové 

provozovny na Tyršově náměstí se slibně rozvíjí. V únoru 

proběhlo oficiální jednání mezi majitelem prostor a obchodním 

ředitelem Středočeské Pošty a.s. Projekt je hotov a spolu 

s kalkulací nákladů byl 1. 3. projednán investiční komisí 

generálního ředitelství, což bylo považováno za ryze formální 

akt. To se také stalo, a tak mám opravdu dobrou zprávu: bylo 

rozhodnuto-roztocká pošta se po desítkách let dočká 

důstojného a moderního sídla!    

2. Co je s příjezdovou komunikací do Roztok č. II/242, 

bude opravdu někdy dostavěna?

Protože se v minulých dvou týdnech objevily četné pochybnosti 

občanů o osudu této stavby, zopakujme si vše ještě jednou:

a)už v prosinci jsem na internetu vyhledal mezitím schválený 

(!!!) rozpočet Středočeského kraje a ejhle: zmíněná položka 

v rozpočtu opravdu nebyla, což ještě nemusí nic znamenat. 

Podle telefonického sdělení tiskové mluvčí KÚ Berril 

Maschekové ze dne 30. 12. však neexistovalo žádné doplňující 

usnesení, ani platný plán dlouhodobých investic, kde by 

uvedená stavba uvedena byla. Zástupce ředitele odboru 

dopravy KÚ mě téhož dne sdělil, že veškeré investice tohoto 

typu jsou pozastaveny a mohou být případně reaktivovány až 

po lednovém jednání Rady KÚ. O tom všem jsem Vás 

informoval v lednovém čísle Odrazu.

b) V únorovém čísle jsme otiskli závazný harmonogram prací, 

který jsem obdržel oficiální cestou z Krajského úřadu. Stavba 

dostala zelenou! Co se tedy stalo a z čeho pramení 

pochybnosti občanů? Důvod je jednoduchý: práce byly 

dočasně přerušeny pro nepříznivé počasí. Nic víc-nic 

míň.(Pochybnostem se ale nedivím. Po všem, co se kolem stavby 

v posledních letech dělo, tomu také uvěřím až tehdy, až bude 

stavba dokončena).

3. Budou bio-nádoby dál zadarmo? A budou pro 

všechny zájemce?

Jak jste se dočetli v lednovém čísle Odrazu (str. 16), vše mělo být 

jasné až  po únorovém jednání ZM. P. starostka v čísle 12/08 (str. 

18) napsala: „Ano, budou pro všechny zájemce, jen je nutné počet 

zájemců skloubit do počtu svozových vozů. Vyvážení bio nádob 

bude i nadále zadarmo, uvažujeme však o zpoplatnění nájmu za 

bio-popelnice“. K tomu jsem v témže čísle připojil malou věcnou 

poznámku: poplatek za vyvážení popelnic koncipují firmy 

zásadně jako souhrnný- zahrnuje v sobě cenu za pronájem 

nádoby i za svoz, což znamená, že cenu nelze dělit, neboť je to pro 

svozové firmy nevýhodné. Pokud bude rozhodnuto 

o individuálních smlouvách občanů s firmou, není přece třeba 

dělat výběrové řízení…

Zastupitelstvo tuto causu konečně 25. 2. projednalo. Přijaté 

usnesení mě zklamalo. Nicméně ho podpořilo 18 zastupitelů, jen 

dva mu podporu odepřeli. Hlavním argumentem starostky bylo 

prohlášení, že nedojde k zvýšení nákladů, neboť náklady 

pokryje kapitační platba (oněch 492 Kč, které platí každý 

občan za svoz odpadu).

Zmíněné usnesení (viz str. 4) stanovuje: „ZM …..souhlasí se 

svozem bioodpadu z biopopelnic s tím, že město město bude platit 

pouze nejvýhodnější cenu za odstranění jedné tuny bioodpadu, 

která vzejde z vypsaného výběrového řízení na poskytovatele 

služeb svozu bioodpadu z biopopelnic….“.  Rád bych viděl 

seriozní firmu, která přistoupí na tak nevýhodné podmínky 

výběrového řízení (viz výše), když obsahují např. další „ zvláště 

výhodnou podmínku“ zavazující firmu, že po dobu příštích pěti 

let nezvýší ceny!!! Ve světě, kde nikdo neví, co se stane za 

měsíc!!!

A jak je to s tvrzením, že náklady na bioodpad budou kryty 

kapitační platbou? Počítejte se mnou:

Příjmy z kapitační platby: 6805 obyvatel ( k 1.1.08), fakticky 

6170 plátců (po odečtení neplatičů- cca 100- a od platby 

osvobozených seniorů- cca 535 osob). Když tento údaj vynásobíte 

onou danou částkou- tj. oněch povinných 492 Kč, ať počítáte, jak 

počítáte-vyjde vám částka 3,036 mil. Kč!

V materiálu pro jednání ZM 25. 2. uvádí OŽP výdaje za svoz 

netříděného komunálního odpadu ve výši 3,889 mil. Kč!

Rozdíl mezi těmito částkami je mimo vší pochybnost: ZTRÁTA 

ve výši 853 tis. Kč! Jak chcete z prodělku netříděného odpadu 

financovat náklady odpadu tříděného??? Nechápu, proč si 

městské OŽP tyto údaje nevyhodnotí a zásobuje zastupitelstvo 

nesmyslnými údaji?

O ostatních aspektech hospodaření města v této oblasti dnes psát 

nechci, abych vás příliš neunavil. Jsem ale velmi zvědav na 

výsledek zmíněného výběrového řízení. Nic o něm nevím, neboť 

probíhá až po uzávěrce tohoto čísla….

Jen si dovolím připomenout, že v r. 2008 biopopelnice  

obhospodařovala firma Regios, která vyvážela  biopopelnici 

o obsahu 240 l za 1164 Kč/ks ,a popelnici o obsahu 120 l za 922 

Kč/ks. Už v Odrazu č.1/09 jsem Vás na straně 20 informoval, že 

tutéž službu nabízejí Pražské služby a. s. za cenu 714 Kč/ks a 412 

Kč/ks za popelnici. Je evidentní, že to je sakra rozdíl….Město 
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(Jako jeden z mnoha pamětníků mohu dosvědčit, že ona 

inkriminovaná stráň byla před padesáti lety ještě holá. Že by tam 

někdo někdy vysázel bezinky a akáty,to jsem si opravdu 

nevšiml…..)

5. Prý bude město vyvařovat polévky zadarmo?

Musím říct, že už jsem dlouho tak směšnou otázku neslyšel. 

Město a zadarmo! Ačkoliv když vydává zadarmo popelnice na 

bio-odpad, tak proč ne polévku, vždyť ta vyjde podstatně levněji! 

Pravda je to trochu nezvyklé, zatím dává zadarmo polívku (které 

říká rybí) jen primátor na Vánoce, aby nám trochu zlidověl…Nu 

co, mezi nebem a zemí se dějí všelijaké věci…Na každém 

šprochu pravdy trochu, říkal jsem si. A opravdu! Po několika 

dnech jsem se dozvěděl, že v restauraci Na Vrškách je skutečně 

polévka (v ceně cca 20 Kč) zadarmo, když si (pochopitelně) 

koupíte i oběd. Zdá se mi, že je to docela dobrý marketingový 

nápad, zvláště když v letních měsících chystají i jiná 

překvapení…Teď mě napadá, zda to, co píšu, není neplacená 

reklama. Ale co-Na Vrškách jsem za posledních dvacet let 

obědval jen jednou a polévku zadarmo může uvařit každý 

a pozvat na ní třeba celou vesnici…

A to je na březen „až až“. Zkuste spolu se mnou sledovat osud 

těchto příběhů až do konce. Samozřejmě uvítáme i vaše náměty, 

které mohou naši rubriku obohatit.  

Když jsme tuto rubriku zavedli, věřili jsme, že takový dialog má 

smysl. Dočtete se v ní i o věcech, které se na jednací stůl rady ani 

zastupitelů města nedostaly…. Hra „Co ve městě se povídá….“ 

bude  pokračovat dokud budou lidé lidmi. Bude pokračovat, ať se 

nám to líbí nebo nelíbí, ať to obtěžuje radní, zastupitele či 

úředníky města.

Ladislav Kantor

Veřejná hromadná doprava 

v Roztokách II

aneb co se (zatím) nepodařilo

Když jsme se před dvěma lety seznámili s touto problematikou 

definovali jsme čtyři základní problémy

1) financování zvyšujícího se počtu autobusových spojů

2) chybějící přímé spojení se Suchdolem

3) docházkové vzdálenosti na nejbližší zastávku hromadné 

dopravy

4) nedostatečná provázanost jízdních řádů autobusů a vlaků

Nyní k jednotlivým bodům podrobněji

1) Jak je to vlastně s rentabilitou autobusových spojů? Kilometr 

jízdy stojí 32,96 (návrh ROPID pro rok 2009) a vzdálenost 

z Levého Hradce na Dejvickou je 9 km. Jeden spoj tedy stojí 297,-

Kč. Na to, aby byl rentabilní tedy stačí, aby v něm cestovalo 15 

cestujících, z nichž každý zaplatí jízdenku v ceně 20,-Kč. Tento 

spoj ale pojede zpět téměř prázdný, takže těch cestujících musí 

být alespoň 30. Ne každý, kdo nám tímto spojem cestuje, si ale 

zakoupil jízdenku za 20,-Kč. Cestuje tu i pan Josef z internetové 

diskuse na stránkách města. Ten má měsíční dvoupásmový kupon 

reagovalo pozdě. Až po sezóně vypovědělo smlouvu s firmou 

Regios, jako nevýhodnou…

Už od letního dvojčísla minulého roku píšu do Odrazu, že to 

co se děje kolem biopopelnic, je mimo vší logiku, fakta 

a zásady rovnosti a spravedlnosti. Marně. Aby mi bylo dobře 

rozuměno: nemám nic proti biopopelnicím, ale jakým právem má 

cca 5.500 občanů přispívat ze svých daní na cca 600 občanů- 

předpokládaných uživatelů této služby. Zkrátka: kdo chce 

biopopelnici, ať si jí také zaplatí. To, že budou od této platby 

osvobozeni starobní důchodci, považuji za samozřejmé.

4. Proč se zdržela stavba hřiště Sokola na plážový 

volejbal?

Bylo - nebylo. Jednou se roztočtí volejbalisté rozhodli, že by si 

město zasloužilo hřiště na plážový volejbal. Požádali kraj 

o dotaci, tu dostali, a protože peněz nebylo nazbyt, pustili se do 

díla vlastníma rukama. Vykáceli náletovou zeleň (bezinky 

a akáty), navezli tuny písku, upravili terén atd. Pak je (vedle 

očekávaného příchodu zimy) postihla ještě jiná Pohroma. 

Zasáhlo místní OŽP a zaslalo hlášení do Černošic, které jsou 

v oblasti životního prostředí jakýmsi „nadřízeným Roztok“. 

Odtud obdržela TJ SOKOL „Rozhodnutí “, ve kterém se praví, že 

,,byla naplněna skutková podstata správního deliktu podle § 88 

odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1992 Sb., tím, že zničila bez 

povolení 8 stromů - trnovník akát (Robinia pseudoakácia) 

vysázených v areálu TJ Roztoky….“ Zkrátka: dle uvedeného 

zákona jim OŽP Černošice udělilo pokutu ve výši 80 000 Kč.

Roztočtí samozřejmě věděli, že mají žádat o povolení ke kácení, 

leč nebyli v té době vlastníky celého pozemku, neboť si ke svému 
2 pozemku byli nuceni od Ekospolu přikoupit ještě 29 m a tato 

jednání se vlekla až do října. Z druhé strany byli zase tlačeni 

faktem, že přidělenou dotaci museli ještě ten rok vyčerpat a když 

si pomyslíte, že zimě se taková stavba realizovat nedá, moc času 

jim věru nezbývalo-ocitli se mezi dvěma mlýnskými 

kameny…Co k tomu dodat? Prostě jako v mnoha podobných 

případech: zákonu bylo učiněno zadost, leč zdravý rozum 

pláče…Dotační peníze z pokladny KÚ putují do kasy města 

Černošic….
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Regulační plán Tiché údolí 

– informace občanům

Naše sdružení ochránců přírody Metropolitní region, U školy 17, 

250 67 Klecany,  je přihlášeno na Městském úřadě Roztoky 

a Stavebním úřadě Roztoky dle ustanovení § 70 zákona čís. 

114/92Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění zák. 218/04Sb., 

k vybraným jednáním a řízením. 

Chtěli bychom upozornit občany, že během měsíce března 2009 

bude na úřední desce MěÚ Roztoky vyvěšen Regulační plán 

Tichého údolí (včetně záměru zástavby lokality Maxmiliánka). Po 

vyvěšení bude možné k návrhu podávat připomínky. Prosíme 

občany, které situace v Tichém údolí zajímá, aby v této době 

věnovali Regulačnímu plánu Tichého údolí svou pozornost.

Za sdružení 

J. Bratka

statutární zástupce

Počítačový kurz pro členy ZO SPCCH

V posledním týdnu března začne opět výuka práce s počítačem pro 

členy naší organizace. Výuka bude obsahovat 8 vyučovacích 

dvouhodin za poplatek min. 300 Kč za kurz.

Maximální počet žáků kurzu je 10. Vyučování bude probíhat 

v Základní škole v Roztokách ve středu nebo čtvrtek 

v odpoledních hodinách. V případě většího zájmu mohou probíhat 

souběžně kurzy dva. Jeden pro úplné začátečníky a jeden pro 

pokročilejší. Přihlášky přijímá po 18 hod. na tel. č. 220910708 pí. 

Nadrchalová, která vám poskytne bližší informace. Přednostní 

právo na účast mají členové organizace.

Marie Nadrchalová

předsedkyně ZO SPCCH 

Církev československá husitská 

pořádá sbírku šatstva pro humanitární pomoc-ZMĚNA !!! 

pouze ve čtvrtek 26.3. od 15 – 17 hod. v Husově sboru, 

Jeronýmova 515. Prosíme, noste šatstvo jen v pytlích! 

za 370,-Kč. Jezdí každý pracovní den tam a zpět, za jednu cestu 

tedy zaplatil jen 8.80. Ti, kdo kombinují pražskou tramvajenku 

s kuponem pro první pásmo zaplatí sice za jednu cestu do práce 

víc než pan Josef, jejich peníze je ale třeba rozpočítat mezi 

všechny dopravní prostředky, kterých použijí. Navíc ani 

z jízdenky za 20,-Kč nezůstane vše dopravě. Výrobní cena 

jízdenky a marže prodejcům z té dvacky něco ukrojí. A kdo hradí 

dopravcům finanční ztrátu? Základní dopravní obslužnost, tedy 

dojíždění do škol, zaměstnání, k lékaři (pouze základní lékařská 

péče), na úřady a k soudům platí krajské úřady. Zbytek obce. 

V našem případě platíme 100% ztráty linky 340 a 50% z linky 

350, kde hradíme solidárně i část ztráty vzniklé mimo Roztoky. 

Ještě před dvěma lety platily Roztoky 2/3 ztráty z linky 350, 

takže zde došlo k určitému zlepšení. 

2) Přímé spojení se Suchdolem by ulevilo hlavnímu tahu podél 

vody a bylo by přínosem pro Suchdol i Únětice. Souhlas Únětic 

s prodloužením linky 359 je ale podmíněn spojením Únětic 

s nádražím a vybudováním zastávky u Tesca. Ani jedno nebylo 

v roce 2008 v silách našeho města splnit. Do budoucna je ale 

třeba v úsilí o toto spojení pokračovat. Není důvod tyto 

požadavky Únětic nesplnit, protože jsou i v našem zájmu.

3) Zřejmě nejproblematičtější bod. V naší studii jsme uvedli, že 

rozmístění zastávek v Roztokách plně vyhovuje standardu 

středočeského kraje, kde je za dostatečnou dopravní obslužnost 

považována vzdálenost na zastávku 2000 metrů. Chceme se s tím 

spokojit? Nebo se budeme snažit přiblížit Praze, kde je tato 

vzdálenost 400 metrů? Někteří lidé oprašují několik let starý 

návrh vést autobusovou linku Palachovou ulicí. Při prodloužení 

trasy o jeden kilometr stoupne cena každého spoje o 33,-Kč 

(= 8.580,-Kč ročně). Současně je třeba přivést autobus co 

nejblíže bydlišti. Jako ideální pro vytvoření rovnováhy mezi 

těmito dvěma požadavky se vzhledem k charakteru zástavby 

v Roztokách jeví vedení trasy Masarykovou ulicí a ulicí Obránců 

míru. Byli jsme si dobře vědomi, že ačkoliv to máme na 

Staroměstské náměstí blíž než podstatná část občanů Prahy, 

Roztoky nejsou velkoměstem. Navrhli jsme proto vedení 

autobusů v této trase pouze několika spoji ve špičkách. 

Konstruktéři grafikonu ROPIDu a odbor dopravy Středočeského 

kraje, nesvázaní žádnými sousedskými vazbami, navrhli 

odborně nejlepší řešení, které si mohli čtenáři Odrazu přečíst 

v čísle 9/2008. Vedení autobusů v této trase však nebylo 

posvěceno Komisí pro rozvoj města.

4) Tato otázka vypadá na první pohled jako nejjednodušší, ale 

není tomu tak. Návaznost spojů má smysl pouze tehdy, pokud 

všichni zúčastnění dopravci dodržují jízdní řády, nebo pokud je 

možné čekat. Ani v jednom případě není možné čekat na 

zpožděný spoj jiného dopravce. Jiná situace by byla v případě že 

by z nádraží byla autobusová linka výchozí, jako je tomu 

v případě navrhovaného prodloužení linky 359. V takovém 

případě je návaznost autobusů a vlaků reálná. Dodržování 

jízdních řádů se v poslední době zlepšilo. Proto je čas 

o návaznosti hovořit při jednání o jízdních řádech 2009/2010 

i pokud do té doby točnu u nádraží mít nebudeme.

V našem článku jsme se několikrát odvolávali na naši dva roky 

starou studii o veřejné hromadné dopravě v Roztokách. Zájemci 

si ji mohou přečíst na stránkách Strany zelených na 

„http://www.szroztoky.cz/index.php?text=57-zverejneni-

dopravni-studie-prevzato“. Všechny, kdo mají k dané 

problematice co říci, zveme na první setkání Spolku přátel 

roztocké dopravy (SPRD), která se koná v restauraci ESO 15.3. 

v 18.00 hodin. Delší dobu už nevyšla v Odrazu žádná 

fotohádanka. A teď je tady. Že autobus v našem článku z čísla 

1/2009 stojí v Masarykově ulici poznal asi každý. Kde ale stojí 

tramvaj? Odpovědi můžete odevzdat pořadatelům prvního 

setkání SPRDu. Správné odpovědi budou vylosovány a výherce 

obdrží od hostinského malou velkou odměnu.

Vít Calta, Michal Přikryl
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Taškařice kolem schvalování rozpočtu 

města na jednání ZM

Hlavním bodem programu jednání únorového zastupitelstva bylo 

již v lednu avizované jednání o rozpočtu města.

Aby bylo možné rozpočet schválit, je dobré dojít konsensu napříč 

všemi volebními uskupeními, které jsou zastoupeny 

v zastupitelstvu města. K tomu slouží tzv. „schůzky lídrů“, je to 

takový místní folklór, který jsme dosud ctili, nicméně je to pouze 

a jen o ztrátě času.

Posuďte sami. 

V lednu se nad návrhem rozpočtu lídři sešli třikrát - Roškotová 

(DOST, 7 zastupitelů), Landa (ODS,5), Boloňský (SAKURA,4), 

Štifter (NETŘESK,2), Truxová (KSČM,2) a Kantor (VPM,1). 

Již na druhé schůzce byl předložen položkový (podrobný) 

rozpočet příjmů a výdajů a byl přítomen zpracovatel, aby 

zodpověděl všechny dotazy. Finálním výstupem byly 

odsouhlasené priority investic - dostavba a rekonstrukce ZŠ, 

dostavba a rekonstrukce MŠ Spěšného a dokončení rekonstrukce 

kuchyní ZŠ v Roztokách a Žalově. 

Výstup z poslední schůzky lídrů dostal finanční výbor, který 

dvakráte jednal o rozpočtu za účasti zpracovatele rozpočtu města.

Následně Rada města odsouhlasila upravený rozpočet k vyvěšení 

na úřední desku v souladu se zákonem tak, aby zastupitelstvo dne 

25.2. mohlo o rozpočtu jednat a aby občané měli možnost 

k vyvěšenému rozpočtu dát svoje připomínky.

Zastupitelé dostali návrh položkového rozpočtu ve svých 

materiálech pro jednání ZM v souladu se zákonem o obcích 7 dní 

předem, tedy 19.2. Klasika, stejný postup a stejně jako 

předcházející roky.

Co se ale nestalo ?

16.2. tedy 10 dní před jednáním ZM a ještě před tím, než byly 

doručeny materiály pro jednání ZM, požádalo 10 zastupitelů 

(Kantor, Landa, Boloňský, Huk, Drda, Matas, Kubečka, 

Tondrová, Štochel a Jungwirthová) o svolání mimořádného ZM 

na 11.3. s jediným bodem – schválení rozpočtu města.

Žádost je to zcela legitimní, nicméně je na místě otázka, PROČ 

žádají tito zastupitelé o svolání mimořádného ZM ohledně 

rozpočtu, když tento má být projednáván na řádném ZM 25. 2. 

a tito zastupitelé se ani nemohli seznámit s materiály, které ještě 

nedostali ?

K čemu tedy byly ony „schůzky lídrů“, kterých se pánové Landa, 

Boloňský a Kantor účastnili?

Ono PROČ je zdůvodněno v žádosti o svolání mimořádného ZM 

ve třech bodech:

1. Namítaná forma zveřejnění rozpočtu – pouze paragrafové 

znění

Návrh rozpočtu byl zveřejněn stejně jako v roce 2008, tj. pouze 

v paragrafovém znění a to jak příjmy, tak výdaje s odkazem, že 

podrobný rozpis rozpočtu, včetně podkladů je k nahlédnutí na 

finančním odboru MÚ (stejně jako v předchozích letech). 

Je pravdou, že v roce 2008 se jednalo o 2 formáty A4 na výšku 

a pro rok 2009 byly vyvěšeny 2 formáty A4 na šířku, což mohlo 

některé občany zmást, nicméně mohli navštívit finanční odbor 

MÚ a nahlédnout, stejně tak jako zastupitelé. Do jednání 

únorového ZM se tak nestalo ani v jediném případě.

2. Odkaz na nezbytné projednání důležitých bodů na jednání 

ZM, které přímo souvisí s řádným projednáním rozpočtu

Odkázáno na UZM č.21-2/08, ze dne 27.2.2008,kdy ZM 

schválilo pracovní komisi ve složení p.Landa, Kantor a Karas 

k prověření nájemních smluv bytového a nebytového 

hospodářství města s cílem zajištění přímé kontroly 

hospodaření. 

Do doby přípravy materiálů pro jednání ZM dne 25.2.2009 (tedy 

prakticky rok po termínu ihned), nebyl výsledek činnosti této 

komise znám ani předložen.

Další odkaz je na UZM č.183-12/08, kde ZM uložilo odboru ŽP 

předložit vyhodnocení svozu bioodpadu ve městě.

Tento materiál byl předložen (byl v materiálech pro jednání ZM) 

a schválen. 

Poslední odkaz je na UZM č.188-12/08, kde ZM odkládá 

rozhodnutí ve věci sběrného dvora (SBD) na únor 2009, tj. do 

doby než bude zřejmé, zda je možné získat dotaci na 

rekonstrukci a rozšíření stávajícího sběrného dvora 

v Roztokách.

Lze získat dotaci na rozšíření stávajícího SBD, ale to je 

komplikované vlastnickými vztahy, což je v současné době 

řešeno vedením města.

3. Žádost o zaslání položkového rozpočtu.

19.2. byla všem zastupitelům v materiálech pro jednání ZM 

samozřejmě předložena položková verze příjmové a výdajové 

stránky rozpočtu města (jak bylo zvykem).

Podepsaní zastupitelé namítají, že tato verze se liší od verze, 

která byla předkládána dříve, a byli na ni zvyklí. 

Zpracovatel návrhu rozpočtu města zpracoval návrh rozpočtu na 

základě podkladů, které dodali správci jednotlivých kapitol a na 

základě platných vyhlášek a zákonů.

Argument, že někdo byl na něco zvyklý, opravdu neshledávám 

relevantním pro odložení jednání o rozpočtu města.

Ale co se stalo, nestalo – další peripetie jednání ZM.

Aby bylo odloženo jednání o rozpočtu města, bylo schvalování 

programu jednání ZM přehlídkou návrhů, kterak doplnit 

program a předřadit „důležité“ body před bod schvalování 

rozpočtu města.

Nakonec jsme se v tom schvalování a doplňování programu 

trochu ztratili, nicméně co šlo, bylo předřazeno .

Tak se stalo, že předřazen byl i bod financování výstavby ZŠ 

Roztoky a související.

Ač „lídři“ jasně deklarovali prioritu dostavby ZŠ, stejně na 

jednání ZM bylo všechno jinak. Předložený materiál zastupitele 

Huka (ODS), byl o zásadní redukci stávajícího projektu 

s návrhem na vypracování paralelního alternativního projektu.

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE
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Tento návrh zcela popírá zadání pro zpracování projektové 

dokumentace na dostavbu ZŠ, které bylo zpracováno na základě 

Demografické studie a požadavků ZŠ.

Nyní jsme ve fázi žádosti o územní rozhodnutí a očekáváme 

vydání územního rozhodnutí na Dostavbu a rekonstrukci ZŠ 

v březnu tohoto roku.

Abychom mohli jednat o získání dotace na realizaci projektu 

dostavby a rekonstrukce ZŠ, musíme zahájit zpracování projektu 

pro stavební povolení, bez toho není možné o dotaci žádat. 

Alternativní paralelní projekt ač tvrdě obhajován nejen 

zastupitelem Hukem nakonec neprošel, možná i proto, že 

vyměnit jedno územní rozhodnutí za druhé „alternativní“ v praxi 

opravdu, ale opravdu nelze.

Pokračování v projektové dokumentaci na dostavbu 

a rekonstrukci ZŠ po dlouhé a úporné diskuzi nakonec dostalo 

zelenou (pro 15 zastupitelů) a tak, ač jsme se k rozpočtu 

nedostali, byla jedna z priorit jednání lídrů nakonec skutečně 

potvrzena. 

Olga Vavřínová

Tanec kolem rozpočtu 

aneb tíha demokracie

Na jednání zastupitelstva 25. 2. 2009 nedošlo na schválení 

rozpočtu města na tento rok. Protože se dá očekávat komentář 

svalující vinu na opoziční zastupitele, dovolím si veřejnosti 

předložit názor z druhé strany.

Paní starostka se koncem minulého roku rozhodla, že zruší 

finanční odbor městského úřadu a přípravu rozpočtu a vedení 

účetnictví svěří odborné firmě. Společnost, která zvítězila ve 

výběrovém řízení, se skutečně do přípravy rozpočtu pustila, 

v lednu a v únoru se uskutečnily tři schůzky lídrů volebních stran, 

o rozpočtu jednal i finanční výbor zastupitelstva. Bohužel však je 

třeba konstatovat, že přes tato proběhlá jednání zůstalo v návrhu 

rozpočtu mnoho nejasností a patrně i chyb, k jejichž objasnění je 

zapotřebí tolik času, že v rámci běžného jednání zastupitelstva se 

to zkrátka nedá stihnout. Proto deset zastupitelů napříč 

politickým spektrem požádalo starostku o svolání mimořádného 

zastupitelstva, které se bude zabývat pouze a jen rozpočtem 

města.

Přesto, že zákon o obcích jasně stanovuje, že za těchto okolnosti 

musí starostka žádosti vyhovět, zařadila projednávání rozpočtu 

do programu řádného zastupitelstva 25. 2. 2009 a co víc, chtěla 

nechat hlasovat o tom, zda má či nemá mimořádné zastupitelstvo 

svolávat (jako kdyby výsledek hlasování měl větší váhu než 

zákon!).

Samozřejmě, že se k rozpočtu sešlo několik desítek dotazů 

a pozměňovacích návrhů. Navíc některé body programu, které 

měly nebo mohly mít závažný dopad na rozpočet, byly zařazeny až 

po projednání rozpočtu. Proto zastupitelstvo rozhodlo o jejich 

předsunutí před vlastní projednávání rozpočtu. Než jsme se těmito 

body prokousali, bylo 22.10 hod. a na rozpočet nám zbývala necelá 

hodina. Navíc nebyl přítomen zástupce předkladatele rozpočtu, 

takže na dotazy a návrhy zastupitelů by neměl kdo reagovat. Proto 

nezbylo než projednání rozpočtu opravdu nechat na mimořádný 

termín.

Paní starostka reagovala bohužel typickým způsobem-směsicí 

uraženosti, ukřivděnosti, posměchu a obviňování.

Zřejmě není schopna pochopit, že pokud třináct či dokonce čtrnáct 

zastupitelů (v jednom případě dokonce osmnáct) z devatenácti 

přítomných rozhodne o změně programu, tak to prostě platí a její 

uštěpačné komentáře jsou zbytečné a nic nezmění.

Paní starostka již od dob vyhlášení svého volebního programu 

volá po spolupráci. Bohužel si tu spolupráci představuje tak, že 

všichni budou bezvýhradně a bez ptaní podporovat to, co chce ona. 

Já si spolupráci představuji jako dialog rovného s rovným. Jestliže 

si někdo myslí něco jiného než já, ještě to nemusí být nepřítel. 

Jestliže jsem přehlasován, neznamená to nutně, že vítězná většina 

je složena z tupců. Znamená to, že buď nemám pravdu, nebo jsem 

nedokázal o své pravdě přesvědčit ostatní. 

Paní starostka má pár dobrých předpokladů pro svou funkci a při 

upřímně míněné spolupráci by mohla mnohé dokázat. Ale když jí 

je ta demokracie tak strašně na obtíž...

Jaroslav Drda

Žádost o svolání mimořádného ZM

Vážená paní starostko,

s odvoláním na §92, odst. 1 zákona č.128/2000 sb. o obcích 

(obecní zřízení), Vás žádáme o svolání mimořádného zasedání 

zastupitelstva města na 11. 3. 2009 s jediným bodem- schválení 

rozpočtu města Roztoky na r. 2009. 

Zdůvodnění:

1. Dne 10. 2. byl zveřejněn návrh rozpočtu města na 

r. 2009. Forma zveřejněného rozpočtu (tzv. paragra-

fované znění) znesnadňuje zastupitelům a zvláště 

občanům města orientaci do té míry, že jim neumožňuje 

využít svého zákonného práva předložit kvalifikované 

připomínky k tomuto nejdůležitějšímu dokumentu 

města.

2. V den, kdy má být rozpočet projednán, tj. 25. 2. musí 

nejprve ZM projednat jiné závažné body, které 

s procesem řádného projednání a schválení rozpočtu 

města přímo souvisí. Jde o UZM 21-2/08 (Bytové 

a nebytové hospodářství), UZM 183-12/08 (Sběrný 

dvůr) a UZM 188-12/08(BIO-odpad). Tato nezbytná 

projednávání jsou poměrně obtížná a budou s velkou 

pravděpodobností natolik časově náročná, že pro vlastní 

projednávání rozpočtu nezbude potřebný prostor.

3. V této souvislosti Vás žádáme o zaslání a zveřejnění tzv. 

rozpoložkované verze příjmové i výdajové části 

rozpočtu (členění dle podrobné rozpočtové skladby), 

jak byli ostatně zastupitelé i občané zvyklí už od r. 1990. 

Abychom si mohli být vzájemně jisti, že máme na mysli 

tutéž věc, zasíláme Vám v příloze rozpočet r. 2008, který 

ostatně vznikl pod Vašim vedením.

Boloňský St., Drda J., Huk J., Jungwirthová M., 

Kantor L., Kubečka J., Landa J., Matas M., Štochel 

M., Tondrová A.

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE
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Ještě je čas zvážit, co opravdu 

naléhavě potřebujeme

Podkladové materiály a následná diskuze k investičnímu 

záměru a financování výstavby - správněji dostavby - roztocké 

Základní školy na jednání Zastupitelstva města dne 25. února 

mne utvrdily v obavách, že celý záměr není dosud dostatečně 

koncepčně prokalkulován, doložen a zvážen.

Potřeba dostavby roztocké Základní školy je mimo 

jakoukoliv diskuzi. Záměr však vyvolává obavu, že chceme 

s dostavbou školy vyřešit i další chybějící občanskou 

vybavenost, konkrétně prostory pro veřejná i zájmová setkání 

občanů – aulu i s nezbytným zázemím.

Nic proti tomu, ale položme si otázku, co a v jakém pořadí škola 

a město potřebují, jaké jsou ekonomické možnosti města a na co 

lze s vysokou pravděpodobností získat dotace. Nelze se vyhnout 

obavám, abychom si kalkulovanými náklady 310 milionů Kč 

u vyšších orgánů nevysloužili punc velikášství, abychom 

neúměrnou velikostí akce „s vaničkou nevylili i dítě“. 

Uvážíme-li nárůst počtu obyvatel a dětí školou povinných, 

nezbytnost překonat stávající, pro město škodlivou tendenci 

posílat děti do pražských základních škol, vychází dle mého 

soudu (a dále uvedených kalkulací) následující pořadí:

- rozšíření počtu učeben pro základní výuku na min. 27 tříd, 

učeben speciálních (cizí jazyk 2x, výpočetní technika 

a informatika 2x, fyzika 1x, chemie 1x, biologie 1x) – až na 35 

učeben;

- vyčlenění prostor pro zájmové kroužky organizované pro 

žáky školou;

- výstavba tělocvičny (každá třídami tělocvik 2 hod. týdně, od 

6. třídy děvčata a chlapci odděleně) Při 9 třídách 1. stupně a 12 

dělených  třídách 2.stupně v roztocké budově je třeba mít 

tělocvičnu až pro 66 hodin týdně !! (učí se 5 dní po 6 hodinách 

= 30 hodin týdně). Abychom nedopadli jako některé školy 

v Praze, kde učí tělocvik jako 7 a 8 hodinu, byla by potřeba 

tělocvična se dvěma sály – nejlépe patrová !!;

- letní hřiště – cvičiště umožňující hrát dvě míčové hry, cvičit 

základní lehkoatletické prvky;

- víceúčelová aula se zázemím, jako samostatná investice do 

akce dostavby školy územně zakomponovaná, ale 

realizovaná později, v závislosti na vývoji potřeb 

a ekonomických možností města.

Uvedené kalkulace vychází z podkladů pro mne dostupných, je 

možné je zpřesnit. Jejich logiku však považuji za oprávněnou.

Toto (nebo obdobně zdůvodněné pořadí) by mělo být základem 

jak pro územní a projektovou přípravu, tak pro etapovité věcné 

a časové členění žádostí o dotace, i vlastní výstavby, pro 

přehodnocení kalkulovaných nákladů. Ano, chceme-li zastavit 

odliv dětí do pražských škol, musíme především jim a jejich 

rodičům nabídnout a prokázat nejméně srovnatelné podmínky 

pro základní i zájmovou výuku, násobené pokračujícím 

zvyšováním kvalifikace pedagogického sboru.

Doporučovanému a argumenty podloženému přístupu 

neodpovídá dosavadní územní a projektová příprava – v případě 

přijetí výše uvedených argumentů a přístupu by ji bylo třeba 

přehodnotit. Vím, příprava stála již cca 1,5 milionu Kč, ale lépe 

je oželet tyto peníze, než projektovat a stavět něco, co 

neodpovídá zájmům dětí a rodičů, nárokům soudobé přípravy 

mladé generace, potřebám a cílům dalšího rozvoje Roztok.

Ing. Zdeněk Karas, CSc.

Jeden rozpočet ne, tři ano
Největší investiční akce v dějinách města se zase o krok 

přiblížila. Na únorovém zasedání se zastupitelstvo sice 

nedostalo k projednání a případně schválení rozpočtu města na 

rok 2009, ale dílu v trojnásobné hodnotě dalo zelenou. 

V průběhu léta bude zpracována projektová dokumentace ke 

stavebnímu povolení a na podzim bude město ve spolupráci 

s vybranou firmou jako zpracovatelem připraveno podat žádost 

o nějakou dotaci. Projektová dokumentace bude zpracována 

podle předchozího stupně, můj pokus revidovat koncepci 

nového křídla, stavět úsporně, bez auly a snad i podzemních 

garáží, podporu nezískal. Přepřahovat v tuto chvíli prý již nejde, 

ztratili bychom čas a dotace získá ten, kdo bude dobře a včas 

připraven. Těm argumentům rozumím, i když si myslím, že při 

rozhodování o díle, jehož odhadovaná cena se během roku 

vyšplhala ze 150 na 300 miliónů korun, bych se radši držel 

osvědčeného pravidla „dvakrát měř a jednou řež“. Chápu i to, že 

jsem se svými výhradami měl přijít o půl roku dřív, když většina 

mých kolegů schválila výběr projektu k územnímu rozhodnutí.

Naprosto však nechápu druhé usnesení zastupitelstva – vlastně 

neusnesení. Kolega Novotný požádal, abychom na příští jednání 

zastupitelstva přizvali zástupce odborné firmy, která má pro 

město na tuto akci shánět „cizí“ peníze, aby nám otevřeně řekli, 

jak oni, profesionálové, reálně vidí možnost, že nějaké zdroje 

pro město získají a v jaké výši. Byl to požadavek podle mého 

soudu naprosto rozumný a logický – měli bychom se přece 

podívat pravdě či aspoň reálnému stavu do očí, když 

rozhodujeme o třech rozpočtech města najednou, a jediné, o čem 

jsme opakovaně ubezpečováni, je to, že teoreticky či spíše 

hypoteticky můžeme získat z těch řádově 300 miliónů v dotacích 

až 90 %.

Byl to požadavek rozumný, ale neprošel. Kolega Novotný musel 

v průběhu dlouhé diskuse čtyřikrát svou žádost opakovat 

a málem žebrat o to, aby se vůbec o návrhu hlasovalo, byli jsme 

okřikováni, že „přece nebudou vyzrazovat, jak peníze seženou“ 

– a nakonec se pro přizvání profesionálů ze CityPlanu zvedlo jen 

deset rukou.

Kostky jsou vrženy, akce dostala zelenou a tři rozpočty města 

jsou v osudí. Vidina devadesátiprocentní dotace a v nejhorším 

případě zázračného léku v podobě etapizace (můžete si vybrat, 

zda nejdřív postavit kus bez tělocvičny, anebo kus sice s 

tělocvičnou a nezbytnou aulou, ale skoro bez učeben) stále 

fungují. A starat se o to, kolik nás to doopravdy asi bude stát, není 

v tuto chvíli podle mínění mnoha zastupitelů potřebné. Ale třeba 

je to jenom názor nevrlého souseda, kterému se víc líbí zahrada 

plná havranů než vjezd do podzemních garáží pod aulou nového 

křídla školní budovy.

Jaroslav Huk  
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zřizovateli ze zákona náleží povinnosti, které jsou širší než jen 

zřízení a provozní zajištění MŠ a uplatňují se „předem“. Školský 

zákon obcím ukládá, aby dbaly „o soulad rozvoje vzdělávání 

a školských služeb se zájmy občanů obce a kraje, s potřebami trhu 

práce, s demografickým vývojem a rozvojem svého území“.

Připouštím, že v současné situaci není snadné tomu v Roztokách 

dostát ve vztahu k předškolnímu vzdělávání, zejména když začíná 

„hořet“ i kapacita základní školy. O to důležitější však je, aby 

vedení města hledalo možnosti, jak se k tomu alespoň přiblížit. 

A nevzdávalo se přitom ani vlastní odpovědnosti, ani podnětů 

veřejnosti.

H. Volná

Školky – trochu jinak – s ostudou

Psal jsem na tomto místě před dvěma lety, vloni a píši letos znovu 

o tématu, které trápí mnoho rodičů v Roztokách. Nedostatečná 

kapacita školek. Nelze říct, že by se za tu dobu nic v této oblasti 

nedělo. Snažíme se, seč nám síly stačí, tlačit vedení města 

k rozhodnějším krokům v oblasti zvýšení kapacity školek 

v Roztokách. Poslední snahou bylo vloni na podzim svolání 

mimořádného zastupitelstva na téma školky. Bohužel se sedm 

statečných zastupitelů – iniciátorů tohoto zasedání - dozvědělo, že 

město nebude podávat žádost o dotace (výzva EU)! Tehdy nám 

bylo paní starostkou řečeno, že není v lidských silách, abychom to 

stihli. O možné dotaci se vědělo, bohužel ale město nepodalo 

v daném termínu projekt. 

Chyba č.1

V Roztockém územním plánu jsou vymezeny dvě lokality pro 

školku. Obě jsou v majetku soukromých firem - Ekospol a Bláha . 

Při jednání paní starostky s firmou Ekospol vyšlo najevo, že  prý 

firma požaduje výměnou za pozemek ústupek v územním plánu 

v oblasti Solníky (další patrové domy…). V čem je tedy chyba, ptá 

se laskavý čtenář? V tom, že město bohužel nešlo za Ekospolem 

s požadavkem, že chceme koupit pozemek na školku. Pozemek 

koupíme, vyměníme za jiný nebo budeme spolufinancovat 

výstavbu školky. Je pochopitelné (bohužel), že pokud jdete za 

soukromou firmou s tím – DEJTE MI NĚCO, ona chce něco 

nazpět. Peníze nebo nehmotné plnění. V tomto případě by mělo 

mít město sílu pozemek vykoupit dohodou nebo použitím 

argumentu „veřejného zájmu“. Co jiného je veřejný zájem, než 

letošní prognózované číslo 100 nepřijatých dětí do mateřských 

školek?

Chyba č.2

Vloni otevřelo město Holubice-Kozinec (cca 10km od Roztok) 

novou školku, ve které nabídlo místa i roztockým dětem. Této 

nabídky také několik rodičů využilo (4).Sousedé pomohli řešit 

situaci roztockým rodičům, jejichž děti í nebyly přijaty 

z kapacitních důvodů do školek v Roztokách. V říjnu 2008 

požádala starostka Holubic město Roztoky o to, abychom se 

částečně podíleli na provozních nákladech jejich školky. Vcelku 

pochopitelný argument s odkazem na rozpočet Holubic a „dobré 

mravy“. Jaká byla odpověď? Návrhem se zabývala rada města 

v listopadu 2008, s tím že jednohlasně odmítla. Těchto pět radních 

-   Vavřínová, Veselý, Staněk, Roškotová, Bendová   - odsouhlasilo 

Mateřské školy a odpovědnost města

V minulém čísle Odrazu vyšel článek „Přijímání dětí do MŠ v roce 

2009“, v němž paní starostka shrnula „několik podstatných 

skutečností“ s důrazem na možnosti a kompetence města. 

Souhlasím, že situaci s nedostatečnou kapacitou MŠ nelze změnit 

mávnutím kouzelného proutku. A chápu, že si my, rodiče, 

nemůžeme místo v MŠ nárokovat na základě ujištění od 

developerů, že jsou v Roztokách školky.  

Avšak nesouhlasím s tím, jak se ve zmíněném článku zužuje 

odpovědnost města a zpochybňují projevy nespokojených rodičů. 

Vždyť právě někteří rodiče upozornili na to, že v prosinci přijatá 

kritéria byla v rozporu se zákonem a přispěli tak k jejich 

revokování. Rodiče také vloni v létě předložili konkrétní podněty, 

jak může město situaci kolem MŠ zlepšit. Zastupitelstvo je v srpnu 

2008 (usnesením 137-9/08) postoupilo Radě města k dalšímu 

rozpracování – dosud se tak nestalo. 

Pokud jde o kompetence města jako zřizovatele mateřských škol, 

podle zákona má samozřejmě možnost ovlivňovat přijímací řízení 

i celkový provoz MŠ. Školský zákon a Vyhláška o předškolním 

vzdělávání sice stanovují, že okolnosti zápisu či parametry 

provozu MŠ (jako je provozní doba, skladba tříd, letní přerušení 

provozu) stanovuje ředitel MŠ, ovšem po dohodě se zřizovatelem. 

Mluvíme-li o kritériích pro zapsání do MŠ, školský zákon počítá 

pouze s věkovým vymezením. Podrobná kritéria, která jdou nad 

rámec zákonné úpravy, se zavádějí právě až v situaci, kdy je jasné, 

že se na všechny nedostane. A tady má zřizovatel velmi důležitou 

odpovědnost již proto, že právě jen on má přístup k údajům o počtu 

a sociální skladbě potenciálních i skutečných žadatelů o MŠ. Tyto 

znalosti ostatně vedení města nepochybně využilo, když stanovilo 

prosincová kritéria. Tehdy však šlo natolik restriktivním směrem, 

že se dostalo do rozporu se zákonem. 

Město by svou odpovědnost podle zákona i svůj přehled mělo 

spíše využít k tomu, aby hledalo řešení pro co nejširší počet svých 

vlastních občanů. Aby prodiskutovalo a přijalo kritéria z hlediska 

sociální únosnosti a dopadů na zaměstnanost (v Roztokách 

se stává, že se do školky nedostane ani dítě osamělého živitele, 

nebo že rodiče kvůli neumístění dítěte přicházejí o práci). Město 

by se mělo zasadit o transparentní průběh přijímacího řízení. 

A také by se mělo zabývat alternativami pro nepřijaté. Možnosti 

města se nevyčerpávají rozšířením stávajících či stavbou nových 

školek. Město může např. speciálním grantem podpořit dopolední 

programy pro nepřijaté děti rodičů, kteří jsou na mateřské či 

rodičovské dovolené s mladším sourozencem. Může dotovat 

umístění dětí do MŠ v jiných obcích. Mělo by se zabývat tím, jak 

podpořit připravenost na školu u dětí, které nebudou do školky 

přijaty ani v pěti letech (což se při současných kritériích může stát 

dětem, které mají narozeniny mezi 1. zářím a 31. prosincem 

a jednoho z rodičů hlášeného k pobytu jinde než v Roztokách). 

Mělo by se zabývat situací dětí se specifickými potřebami, které 

v situaci vysoké poptávky bývají odmítány mezi prvními.  

Je pravda, že o přijetí dítěte do školky rozhoduje ředitel MŠ 

a o odvolání krajský úřad. Ten však pouze dodatečně posuzuje 

přijímací proces ze správního hlediska – tj. zda byl řádně vypsán 

zápis, zda žadatelé dostali možnost nahlédnout do spisu, zda byly 

dodrženy lhůty a přijati předškoláci. Naopak městu jako 
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usnesení „RM neschvaluje uzavření "Smlouvy na úhradu 

výdajů souvisejících s poskytnutím předškolního vzdělávání 

dětí" navštěvujících Mateřskou školu Holubice, okres Praha - 

západ, předloženou Obecním úřadem Holubice s odvoláním na 

ustanovení § 179, odst. 2 písm. b) školského zákona.

Uvedené ustanovení ukládá obci povinnost zajistit předškolní 

vzdělávání pro děti trvale hlášené na jejím území, což se týká 

pouze dětí v posledním ročníku MŠ. Děti přihlášené do MŠ 

Holubice podmínky tohoto ustanovení nesplňují“. 

Asi si každý dovede představit s jakou „otevřenou náručí“ budou 

na uchazeče z Roztok hledět příští rok. Může být ostuda větší? 

Bohužel může - radnice oficiálně odpověděla až za 4 měsíce! - 

12.2.2008 (bojím se, že pouze následkem mojí korespondence 

s paní starostkou). Navíc v tomto případě výklad zákona absolutně 

nesouvisí s podstatou požadavku obce Husinec.

Město by se k těmto požadavkům mělo postavit čelem a když už 

„našla“ radnice v rozpočtu města cca 1,4 milionu Kč na projekt 

rekonstrukce MŠ Spěšného, proč se nenajde pár tisíc na 

kompenzaci obci Holubice? Jen s hrůzou si říkám kolik bude 

nepřijatých dětí letos do MŠ školek (vloni více než 60…).

Všechny dokumenty zmíněné v tomto článku jsou k nahlédnutí na 

www.szroztoky.cz. 

Snad ještě jedna poznámka. Pokud by v pádné odpovědi, která 

jistě na můj článek bude následovat, zaznělo, že za vše vlastně 

může minulé vedení města,je na místě jedině říci: nepravda. 

Minulé vedení města se  v roce 2006 postaralo alespoň o to, že 

kapacita MŠ Přemyslovská byla navýšena o 50 míst. Dostavba 

MŠ Přemyslovská neprobíhala jednoduše, nebyla určitě prosta 

chyb, ale měla jednu přednost: byla rychlá. Během necelého 

půlroku, kdy nechyběly útoky a klacky pod nohy, se kapacita 

tamní školky zdvojnásobila. Za to patří díky tehdejším radním 

a zastupitelům – pánům Boloňskému, Hukovi, Novotnému, 

Štochelovi….

Nyní dva roky přešlapujeme na místě.

Martin Matas

zastupitel

Dvakrát o Odrazu

Únorový Odraz byl roztomilý: takový správný demokratický mix 

všeho možného. Nedá mi to, abych některé články neoglosoval.

Vysloveně mě potěšil náš někdejší místostarosta Petr Tříska. 

Kdyby se neohradil proti článku předsedkyně komunistické strany 

D. Truxové (Finance pro Roztoky), skoro abych měl pocit, že za 

naší obec kopou a dobře s ní smýšlejí opravdu jen komunisté. 

Zaplať Prozřetelnost to tak není. Komunistický poslanec nebyl 

první, kdo za nás kdy loboval a bohdá nebude ani poslední, tedy 

pokud osnovatelé blahobytu pro Roztoky zvolí příště méně tajnou 

taktiku. I v tom s panem Třískou mohu jen souhlasit. 

Platí, že kdo nic nedělá,nic nezkazí, ale představa, že poslanec 

levicové opoziční strany prosadí nejtučnější (stomilionovou) 

porci z parlamentního medvěda bez podpory jiných partají právě 

pro Roztoky, mi přijde drobně nereálná. 

Druhou poznámku mám ke Klémovi a jeho ozbrojené dělnické 

pěsti. Jsem rád, že i lokální Odraz připomene, co to byly Lidové 

milice a že najde odvahu zveřejnit třicet let staré fotky totalitních 

obřadních tanců právě z Roztok. Jen houšť!

Pro pořádek bych polemizoval s tím, co vyšlo na zadní straně 

časopisu, totiž že diktátor Gottwald převzal moc demokraticky. 

Ne ne, převzal ji podporován právě těmi milicemi, možná 

oklamanými, spíš ale pitomými a těšícími se na to, jak zakroutí 

krkem buržoasii, určitě však připravenými střílet a zastrašovat, 

převzal ji v atmosféře strachu a za řinčení zbraní. 

A že by se milice změnily během vrcholné normalizace ve 

standardní společenskou organizaci? Inu, takovou, která měla 

zcela nelegálně samopaly a ostré náboje, která v Palachově týdnu 

právě před dvaceti lety chutě podporovala rozvášněně policajty, to 

leda. 

Poslední slova o nepřipuštění manipulace už zase rád 

podepíšu…V roce dvacátého výročí pádu bolševického režimu 

dvojnásob. 

Tomáš Novotný

Dům pro neziskové organizace: 

první krok byl učiněn!

25. únor, jinak chmurné datum v dějinách našeho státu, se zapíše 

do dějin naší obce zlatým písmem střední velikosti.

Myslím samosebou letošní 25. únor, respektive den konání 

zastupitelstva. 

Jiřina Roškotová, Miroslava Moravcová , Olga Vavřínová, Alice 

Tondrová, Stanislav Boloňský, Martin Urx, Jiřina Bendová, Milan 

Štochel, Milan Veselý, Tomáš Novotný, Jiří Král, Jaroslav Huk, 

Martin Štifter a Slávek Kubečka zvedli ruku pro to, aby na 

pozemku bývalé ubytovny v Palackého ulici vznikl dům 

volnočasových aktivit mládeže. 

Malý pohyb paží pro zastupitele, velká naděje pro Roztoky 

a Žalov. 

Píšu naděje, nikoliv jistota, protože ti, kdo se z evropských 

strukturálních fondů pokusí peníze pro výstavbu objektu získat, 

jsou teprve na samém počátku cesty. Musí detailně seznámit 

zastupitelstvo se svými úmysly, musí obhájit podobu domu, musí 

dobře napsat projekt a hlavně – musí mít štěstí. Řeč je o sdružení 

Roztoč, které to celé podniká zadarmo a s dobrou vírou.  Pokud 

projekt vyjde, nový dům bude patřit městu a bude ho moci 

využívat nejedna nezisková organizace v obci. Takový Rožálek, 

tísnící se v malých prostorách pod jídelnou, se určitě už těší….

O zlatém písmu píšu drobně pateticky proto, že mě kolegové 

zastupitelé potěšili. Nebývale hojné množství podpořilo dobrou 

věc bez debat o tom, že máme raději pozemek prodat a stržené 

peníze vrhnout tam či onam. Poslední stavbou, která se v naší obci 

stavěla vysloveně pro děti a mladé lidi, byly skautské sruby za 

doby Jiřího Bayera v roce 1968, při troše optimismu sem pro 

spravedlnost zahrnu i turistický tesko-domek z roku 1988.

Nu a proč ironizuji svou radost zmínkou o písmu jen střední 

velikosti? Opravdu, ale opravdu mě poděsilo to, co řekl 
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o neziskovkách pan radní Landa. Snad si to poslechněte na 

hlasovém záznamu z jednání zastupitelstva sami, visí na 

webových stránkách.  Oponentura výše zmíněnému dobrému 

počinu to byla ojedinělá, o to však výživnější, takovou brizanci už 

dlouho nepamatuji. Své dostal i Dům s pečovatelskou službou – 

považte, doplácíme na něj! Vážně si to poslechněte, budete 

koprnět!

Tomáš Novotný

Zastupitel za Sakuru

Ladovská zima

Trvalo to letos dlouho, ale nakonec se to stalo. Koncem února se 

začalo sypat „to mokré bílé svinstvo“, abych citoval Jarka 

Nohavicu, a zatímco nás ta pohroma ještě nijak drasticky 

nezasáhla, v Liberci na lyžařském šampionátu by nejradši 

zdemolovali všechna sněhová děla, kdyby je pod tím sněhem 

našli. Zkrátka i v teplých Roztokách padal sníh jako v zimách před 

vyhlášením globálního oteplování a někteří měli radost a jiní ne.

V tom posledním únorovém víkendu, kdy ještě Roztoky byly pod 

sněhem, jsem po ránu jako obvykle zrevidoval stav, vytáhl poctivé 

dřevěné hrablo, objel barák a dvorek a pak i chodníky naší rohové 

parcely. A až na konci té sedmdesátimetrové štreky jsem se 

zastavil a řekl si: „Sakra, proč to vlastně uklízíš, když už tě k tomu 

nic nenutí.“ A ten povzdech nebyl jen zbožným přáním, protože 

měl váhu zákona.

Poslanci a senátoři odhlasovali a prezident podepsal. Majitelé 

domů už napříště nejsou povinni hrabat sníh a uklízet chodníky, 

které sice přiléhají k jejich nemovitostem, ale nepatří jim. No, 

konečně. Konečně jeden zákon, který netrestá majitele za to, že 

něco mají, a nepreferuje nájemníky, kterým bylo dopřáno 

proplouvat desetiletími s náklady menšími než malými a které 

bych nejradši odměnil přiměřenou půlkou hlasu ve volbách. Jenže 

pak si člověk začne pokládat neodbytnou otázku, kdo ten sníh 

bude uklízet, když ne majitelé sousedních domů. 

Na sídlištích se širokými chodníky, na které se vejde malý bobík 

s pluhem, snad technika. Na volných prostranstvích určitě taky. 

Ale co v ulicích, jako máme v Roztokách, kde stěží prokličkují 

popeláři mezi parkujícími auty, kde chodníky mají poctivé 

patnácticentimetrové obrubníky a jejichž povrch je často horší než 

roztockých ulic? A co v malých obcích, kde ani žádnou techniku 

nemají?

Těžká otázka, těžká odpověď. Nevím. Ale tajně doufám, že to 

bude fungovat nějak tak, jak v dobách zlých – a ctitelé zimy 

prominou, zima je pro mě dobou zlou – vždycky funguje. Prostě 

tak, že se lidé navzájem dohodnou, co půjde, odklidí technika, a co 

nejde, tak ti, co bydlí poblíž.

Je to možná naivní. Ale někde to jde. Na jižní Moravě procházíte 

vesnicemi a před domky jsou nádherně upravené předzahrádky, 

bez plotů a bez příkazů, a žádného vandala ani nenapadne je 

zdupat nebo něco ukrást, protože může mít jistotu, že při nejbližší 

zábavě v hospodě by si ho podali čtyři místní chasníci a zpřeráželi 

mu nadpoloviční počet končetin.

Třeba to tak opravdu půjde. I když, a musím se k tomu přiznat, 

mám občas takovou představu, jak hluboko před ranním 

rozbřeskem vyrážejí do roztockých ulic oddíly nájemníků 

a pečlivým úklidem chodníků odčiňují dluh, který vůči majitelům 

za ta desetiletí mají. Ale pak si uvědomím, že tahle představa je asi 

ještě méně reálná než to, že se Roztoky globálně natolik oteplí, že 

o sněhu budeme slýchat jen z bájného vypravování starců, 

vytáhnu to velkokapacitní hrablo a jdu odklízet tu ladovskou 

zimu. 

Jaroslav Huk

Kdo je větší….?

(část 2.)

Sledujete–li  naši - roztockou politickou scénu, nemůže vám 

uniknout, že stejně jako u té celostátní sledujete vlastně tentýž 

permanentní souboj bílých a černých kobylek (je jedno jestli jsou 

modré a oranžové, nebo žluté a zelené). Smyslem tohoto souboje 

není vymyslet a prosadit něco ku prospěchu města, ale na hlavu 

porazit toho druhého. A tak vznikají projekty a usnesení, nad 

kterými zůstává rozum stát. Chcete alespoň některé příklady? 

Tady jsou: ze starších např.: causa ,,stavby“ nové radnice, ,, 

nákup“ pozemků Na Solníkách a Dubečnici, ČOV, pozdní 

,,pokus“ stát se pověřenou obcí III. stupně (takže nám dodnes 

,,vládnou“ Černošice ) atd. Stačí?

V současnosti pak např.: podivná válka o zemník v Žalově, 

zástavba náměstí (tolik hádek a podezírání-a dnes si to už bez něj 

nikdo nedovede představit), hloupý tanec kolem biopopelnic, 

silnice na padrť,  boj o rozpočet města na r. 2009..…atd. Stačí?  

Opravdu – ráj už na první pohled!

Už léta vidím příčinu v jediné věci, kterou se na tomto místě 

pokusím stručně popsat. V Roztokách po roce 1990 (a nejen 

v nich) existoval vlastně jediný model: demokratické volby vždy 

zcela jasně vyprodukovaly vítěze. Ať už to byla ODS, SOVA, 

koalice Sakura-Roztoč, či v tomto volebním období DOST. 

Dobrá, stalo se tak po právu a demokraticky. Problém je ovšem 

v tom, že žádný ze zmíněných ,,vítězů“ neměl v jednadva-

cetičlenném zastupitelstvu potřebnou většinu – oněch potřebných 

jedenáct hlasů k schválení čehokoliv. Vyplývá z toho jediné: 

bylo tedy nutné uzavřít koalici s kýmkoliv, která potřebnou 

většinu zajistí. Nic proti tomu, ale v procesu let 1990-2009 se 

projevila stále klesající tendence komunikovat se zbylými 

zastupiteli- tj. s oněmi zbylými deseti, kteří ovšem  mají naprosto 

stejný mandát od voličů, jako ,,vítězové“. 

 A tak můžeme v pravidelných jednáních ZM vidět bohužel nikoli 

snahu přijmout co nejkvalitnější usnesení, ale snahu udělat z toho 

druhého co největšího blbce.

Platí však totiž jediné: jako v celostátní politice-ať se tomu 

někdo diví jak chce-nedokáže ani jedna z politických stran 

sestavit kompetentní vládu, stejně jako v Roztokách nemůže 

vítězná koalice sestavit kvalitní a kompetentní městskou radu.  

Ale přece jen tu nějaká naděje je. Doufám, že příští komunální 

volby v Roztokách vyhraje ten, komu už to konečně dojde. Jinak 

budeme i v Roztokách hrát bohužel onu celostátní hru, která se 

nemůže jmenovat jinak, než (s prominutím),,Kdo je větší….vůl“.

Ladislav Kantor
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Opět zpíváme s Rolničkou 

S hudebními pořady pro I. stupeň za námi opět i letos 17. 2. přijel 

sbormistr Karel Virgler. Pro 1. a 2. třídy to byl pořad s názvem 

Tancujte myši, pro třetí Masopust držíme a pro pátou třídu Neseme 

Mařenu.

V 1. a 2. třídách jsme tancovali jako myšky. Moc se nám líbily myší 

písničky, které obohatily naši slovní zásobu o další slovíčka – 

pelíšek, plyš, Ouvaly.

Už se těšíme na další setkání. 

L. Rosičová, 2. A
 

Roztocký talent v 3. B

Dne 13. 2. 2009 probíhal 2. ročník školní soutěže Roztocký talent. 

Výborně reprezentovali naši třídu ve hře na hudební nástroj 

Teodora Tričkovičová (flétna) - 2. místo a Jakub Jelínek (flétna). 

Viktor Řehořovský, vítěz 1. ročníku soutěže, k lítosti celé třídy, 

náhle onemocněl. Děkuji všem zúčastněným za reprezentaci třídy 

a gratuluji.

M. Bromovská, 3. B

  T. Tričkovičová

 J. Jelínek

Zápis do prvních tříd

Ve dnech 2. a 3. února probíhal na naší škole zápis do prvních tříd. 

Na rodiče s našimi budoucími prvňáčky jsme čekali v Žalově 

i v Roztokách. Starší děti připravily v obou budovách sportovní 

ŠKOLNÍ OKÉNKO

Milí čtenáři,

jaro již pomalu ťuká na okénko a s ním i příprava velké jarní 

akademie ve škole. Z nebe se však ale zatím pořád vydatně sype 

sníh (Ta Katka Neumannová si to ale umí na začátek mistrovství 

světa v lyžování zařídit!), takže by člověk nejraději zalezl někam 

do teplíčka a tam tu zimu přečkal. A když už tam budete, 

nezapomeňte si s sebou do pelíšku vzít i nějakou tu pěknou knížku. 

Že nemáte? Navštivte tedy koncem března naši školu a na bazárku 

knih si za levno nějakou pořiďte. Vždyť březen je přece – Měsíc 

knihy.

Po jarních prázdninách (9. – 13. 3.) začneme také připravovat 

celoškolní projektový týden, dolaďovat vše pro školy v přírodě 

a také promýšlet naši závěrečnou zahradní slavnost na konci 

školního roku. Čeká nás i milá povinnost v podobě hostitelů, kdy 

na oplátku přivítáme děti z polské Skawiny, kterou naše děti 

navštívily vloni.

Snad to všechno bude pro koho a s kým připravovat a děti se nám ve 

vodě nerozpustí, protože se ke mně právě doneslo, že se našim 

dětem na plaveckém výcviku tak líbí, že by chtěly plavat celé dny, 

týdny a měsíce.

Držte nám palce, ať se dětem daří na okresních olympiádách 

a vlastně všech –ádách, -ách 

i -ích ve všech směrech, jak se říká – prostě napříč celým spektrem. 

Hezké počtení přeje 

Věra Zelenková

Plavecký výcvik na I. stupni 

Od února do dubna, v rámci tělesné výchovy, absolvují 3. ročníky 

naší ZŠ plavecký kurz v plaveckém bazénu na Výstavišti. 

O odborný výcvik se starají plavčice z plaveckého klubu Šipka. 

Kurzy jsou vedeny zábavnou formou, ale s důrazem na nácvik 

správného provedení plaveckého stylu. Jako první plavecký 

způsob většinou volí prsa a znak, později přichází kraul a delfín. Při 

výuce respektují individuální zvláštnosti každého žáka. Děti jsou 

na plavání velmi spokojené, ale i maximálně unavené.

M. Bromovská, 3. B

Plavecký výcvik 3. tříd

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc



21

program pro své nové budoucí spolužáčky, rodiče mohli mezitím 

v klidu vyplnit potřebné písemnosti a vyčkat, až si je pozve některá 

paní učitelka k sobě do třídy. Některé budoucí prvňáčky doprovázeli 

kromě rodičů i prarodiče, řada rodičů si zavzpomínala na svá školní 

léta na naší škole, ve které se mezitím mnohé změnilo. Někteří 

rodiče se se svými dětmi nedávno do Roztok přistěhovali, takže 

občas řešili, do které ze dvou škol dát zapsat své dítko, dokud 

nezjistili, že škola je vlastně jedna a na jejich děti se těšíme úplně 

stejně v Roztokách i v Žalově. 

Nakonec se přišlo zapsat celkem 88 dětí. Budeme opět otevírat tři 

první třídy, protože jako každý rok, některé děti si ještě rok počkají, 

než nastoupí do školy, určitě jim nic neuteče a za rok se na ně 

budeme těšit úplně stejně. A proto, aby si zapsaní prvňáčci na novou 

školu lépe zvykli, aby se opravdu mohli do školy těšit, aby se 

seznámili se svými budoucími učitelkami, otevíráme od února, 

jako každý rok, 5hodinový adaptační kurz pod názvem 

ŠKOLÁČEK. Na jeho konci děti dostanou drobné dárky, aby na 

školu mohly vzpomínat a těšit se, až v září vyrazí za novými 

kamarády do toho velkého světa učení a poznávání. TĚŠÍME SE 

NA VÁS! Všechny potřebné informace najdou rodiče na školním 

webu.

D. Moravcová, zást.řed.
 

Olympiáda v anglickém jazyce a ÚSPĚCHY V OKRESNÍM 

KOLE 

Koncem ledna se uskutečnilo školní kolo Olympiády v anglickém 

jazyce, tradičně pro žáky druhého stupně ve dvou kategoriích: 6. - 7. 

ročník a 8. - 9. ročník. Tento rok poprvé se ovšem účastnili i žáci 

1. stupně ze 4. a 5. tříd. I když oficiálně taková kategorie neexistuje, 

škola vyhlásila soutěž i pro ně, protože je to způsob, jak si mohou 

změřit a porovnat své dovednosti v angličtině a získat zkušenosti do 

budoucnosti. Své znalosti nám přišli ukázat i žáci z „anglického 

prostředí“ - to znamená, že jeden nebo oba rodiče pocházejí 

z anglicky mluvící země.

Soutěž se skládala ze dvou hlavních částí – písemné a ústní. 

Písemná se dále dělila na gramatický test, slovní zásobu, poslech 

s porozuměním a čtení s porozuměním, v ústní části měli žáci dva 

úkoly – popis obrázku a konverzace na dané téma: mladší žáci – 

moje rodina a záliby, starší – Česká republika.

Vítězové školního kola jednotlivých kategorií jsou: 

4. -5. ročník - Karolína Koutenská (5. B), 6. - 7. roč. - Valery 

Martyuk (6. B), 8. - 9. roč. – Michaela Zelenková (9. B) a Monika 

Bendová (9. C). Anglické prostředí – Sarah Marie Toddová (4. A) 

a Matthew Todd (6. A). 

Okresní kolo v Aj pro Prahu – západ 

se konalo 25. února v Základní škole Dolní Břežany. Každá škola 

mohla přihlásit 1 - 2 soutěžící v každé kategorii. Monika Bendová se 

kvůli nemoci nemohla účastnit, a tak ji nahradila Monika Šťastná 

(8. A). Onemocněla i Andrea Hejdánková z 6. A, kterou jsme již 

nestihli nahradit. Soutěžilo se ve stejných oblastech jako ve školním 

kole. A naši žáci dopadli velmi dobře! Valery Martyuk - 3. místo, 

Michaela Zelenková – 2. místo a Monika Šťastná - 8. místo.

Blahopřejeme k hezkému umístění a děkujeme za kvalitní 

reprezentaci školy.

A. Gabaľová, ředitelka ZŠ

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc

3. ročník Knižního bazárku
Máte doma hodně knih, které již nečtete, 

jsou uložené v krabici, ale nechcete je 

vyhodit??? Stěhujete se a všechny knihy 

se Vám do nového bytu nevejdou??? 

Neváhejte a knihy přineste do ZŠ, Školní 

náměstí 470 – kdykoliv od pondělí do 

pátku v dopoledních hodinách nebo 

v týdnu od 16. 3. - 24. 3. odpoledne do 

17 hodin. Ve dnech 25. 3. - 26. 3. pořádá ZŠ 

„Knižní bazárek“, na kterém chceme 

knihy za drobný peníz nabídnout žákům, 

ale i široké veřejnosti.

„V březnu s knihou od nás“
M. Bartulíková, ZŠ Roztoky 

Začátek druhého pololetí školního roku jsme v mateřském centru 

oslavili Dnem otevřených dveří. Na děti a jejich rodiče čekal již 

téměř tradiční zábavný program s výtvarnou dílnou, pohybovou 

"opičí" dráhou a loutkovým divadélkem. Ve výtvarné dílničce si 

mohli malí šikulové vodovými barvami omalovat sádrové odlitky 

zvířátek, při pohybových aktivitách na ně čekala novinka-stan 

v podobě ledového iglů a třešinkou na dortu bylo loutkové 

divadélko "tety" Petry, kdy pozorné publikum shlédlo hned dvě 

pohádky, a to O princezně ze mlejna a O hodném drakovi. 

Děkujeme všem, kdo nám s akcí pomáhali! 

MATEŘSKÉ CENTRUM 

    Roztoky u Prahy

hrníčkování
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MŠ Spěšného na škole v přírodě

MŠ se v novém roce díky ochotě a sponzorství rodičů podařilo 

zakoupit nový počítač a zprovoznit interaktivní tabuli, která u dětí 

vyvolala obrovské nadšení. Tabule je v současné době hojně 

využívána především k výuce předškoláků, nově v kroužku 

angličtiny a samozřejmě pro volnou zábavu dětí, které na ní pro 

rodiče vytváří krásné obrázky.

V měsíci únoru MŠ odjela na školu v přírodě do Doubice 

v Lužických horách, kde strávila příjemný týden. Počasí nám 

přálo, sněhu bylo požehnaně, a tak se děti mohly plně oddávat 

zimním sportům. MŠ již třetím rokem spolupracuje s lyžařskou 

školou TIM SKI manželů Jurčekových, u kterých se naše děti 

učily celý týden lyžovat. Vzhledem k úžasnému přístupu všech 

instruktorů, byly pokroky obrovské. 

A pokud děti zrovna nelyžovaly či nebobovaly, nestavěly 

sněhuláky a nekoulovaly se, měly připravený bohatý program 

přímo v penzionu, kde jsme byli ubytováni. Každý večer děti 

netrpělivě očekávaly příchod soba Tima, který dětem přivážel 

dárky pro nejlepší lyžaře dne. 

Pořádaly jsme „pyžamovou diskotéku“ se spoustou soutěží, 

tancem a promenádou v pyžamech. Také k nám zavítala policejní 

jednotka se psy a předvedla nám, jak jsou psi angažováni např. při 

vyhledávání ztracených osob či dopadení pachatelů trestné 

činnosti. 

Dále na nás čekal karneval, na který se děti převlékly do masek 

a vesele řádily dlouho do večera. Kromě dobrého jídla, spousty 

písniček, tanečků a soutěží byla pro děti přichystána opravdu 

bohatá tombola, o kterou se opět z větší části zasloužili sami 

rodiče svými sponzorskými dary.

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc

Na pátek 27.3. od 19hod připravujeme další tvořivou dílnu, 

tentokráte se budeme věnovat technice DECOUPAGE neboli 

ubrouskování. Materiál včetně jarních i velikonočních motivů 

ubrousků bude připraven, cena 70Kč/akci. Zájemci se pokud 

možno nahlaste předem (kontakty najdete níže). 

V březnu též proběhne SEMINÁŘ „RADOSTI, STRASTI A 

DALŠÍ EMOCE (NEJEN) U DĚTÍ“. V době uzávěrky Odrazu 

jsme bohužel ještě náhradní termín semináře neznali, sledujte 

laskavě naše internetové stránky nebo nám zavolejte. Děkujeme.

Na měsíc duben chystáme pro velký úspěch „Vánočního rejdění 

s DJ Blánč“ další akci tohoto kouzelného hudebního seskupení 

s názvem „VÍTÁNÍ JARA S DJ BLÁNČ“. 

Březnový harmonogram našich pravidelných kroužků 

najdete níže: 

Pondělí 9-12h SLUNÍČKA – hlídání dětí alá školka 

Úterý 10-11h VÝTVARKA a herna pro nejmenší 

Středa 9.30-10.30h AEROBIC PRO ŽENY 

S HLÍDÁNÍM DĚTÍ 

14.30-15.30h TANEČNÍ PRŮPRAVA PRO 

DĚVČATA 

15.30-16.30h MIMINKA – tančení pro maminky 

„s miminky v náručí“

Čtvrtek 10-11h VÝTVARKA a herna pro nejmenší 

19-20h RELAXAČNÍ CVIČENÍ s prvky 

jógy (bez dětí)  

Pátek kdykoliv mezi 9-11h MIMI a BATOLATA 

– herna, masáže, říkanky… 

Těšíme se zjara naviděnou ! 

Vendulka Bromovská, Lucie Machačová a celý rožálkovský 

tým, tel: 606842157, Email: centrumrozalek@seznam.cz

Všechny informace včetně fotogalerie najdete na  www.rozalek.cz 
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A poslední den se naši malí lyžaři předvedli při závěrečných 

závodech. Závodilo se v několika kategoriích a vyhlašování 

výsledků bylo plné napětí.  1. místo v kategorii mladších dětí 

obsadil Matýsek Barták, 2. místo Davídek Tolárek a 3. místo 

Vojtíšek Šturm. V kategorii starších dětí byla nejlepší Nikola 

Žirovnická, druhá Bára Náhlovská a třetí Janička Smržová. 

Největší pokrok pak udělali Vojtíšek Kaftan na prvním místě, 

Adélka Kubrová na druhém místě a na místě třetím Míša Bezová. 

Poslední kategorii za nejlepší styl vyhrál Adámek Barták a Anička 

Štochlová.

Závěrem je na místě poděkovat všem, díky nimž se celá tato akce 

mohla uskutečnit a to zejména Andreje Rezkové, majitelce 

penzionu Stará hospoda, která se nepřetržitě společně se svým 

milým personálem starala o pohodlí našich dětí, rodičům, kteří 

neváhali a sponzorsky školu v přírodě podpořili, lyžařské škole 

a jejím instruktorům, panu Žďárskému, který nás každý den svým 

malým autobusem vozil na sjezdovku a zpět a samozřejmě celému 

personálu MŠ, bez nichž by celá akce nemohla vzniknout.

Děti se vrátily nadšené a zdravé a my jen doufáme, že jejich 

spokojenost a vyprávění rodiče potěšilo a že se nám podaří příští rok 

celou akci zopakovat.

Kolektiv MŠ

Soutěže na ZUŠ

Leden a únor se na naší škole nesl ve znamení velkého soutěžení. 

V letošním školním roce je vypsána soutěž ZUŠ v oborech hra na 

lidové nástroje, komorní a souborová hra lidových nástrojů, sólový 

a komorní zpěv, hra na dechové a bicí nástroje, hra houslových 

a smyčcových souborů, hra žákovských orchestrů. Naše škola se 

zúčastnila soutěže ZUŠ v oborech zobcová flétna, příčná flétna, 

klarinet (dechové nástroje), sólový zpěv a ve hře žákovských 

orchestrů (Komorní orchestr ZUŠ). Soutěž ZUŠ probíhá v celé 

republice systémem školní kolo, okresní kolo, krajské kolo 

a ústřední kolo. Školní kolo jsme uspořádali v sále STUŠky 27. 

ledna. Z velkého množství soutěžících (soutěžní blok trval téměř 

čtyři hodiny!) bylo vybráno do okresního kola pět soutěžících ze 

zobcových fléten, čtyři z příčných fléten, dva z klarinetů a šest 

v oboru sólový zpěv. 3. února jsme zorganizovali školní kolo pro 

náš Komorní orchestr v oboru žákovské orchestry, také s postupem 

do okresního kola. 4. února se uskutečnilo okresní kolo 

v Řevnicích. Jsme rádi, že ani tady jsme se neztratili. Vždyť 

z celkového množství soutěžících byla zhruba polovina našich dětí! 

Kompletní výsledky školního i okresního kola si můžete přečíst na 

našich stránkách www.zusroztoky.cz. Na tomto místě jmenujme 

alespoň naše postupující do krajského kola. Zobcové flétny 

Karolína Smilovská, Filip Šimík a absolutní vítěz Marcel Ramdan. 

Klarinet Markéta Gotschalková. Sólový zpěv Veronika Kalinová, 

Veronika Šimková, Jaroslav Boubelík a absolutní vítězka Hana 

Blažková. Žákovské orchestry Komorní orchestr ZUŠ Roztoky. 

Kromě postupujících získala naše škola ještě několik prvních míst 

bez postupu a nejhorší umístění bylo druhé místo. Již teď se všichni 

těšíme na krajské kolo, které proběhne v březnu v Kolíně (dechové 

nástroje), Benátkách nad Jizerou (zpěv) a v Mladé Boleslavi 

(žákovské orchestry). Přejeme všem soutěžícím i pedagogům 

hodně úspěchů a pevné nervy.

MgA. Bohumír Šlégl

V Lexiku je stále něco nového

Mnozí jste si už všimli, že v Lexiku nabízíme širokou paletu 

služeb.

Připravili jsme pro vás novou organizaci jazykových kurzů do 

trimestrů: 

· Angličtina, němčina, španělština, francouzština 

a ruština budou na třech úrovních – začátečníci, mírně 

a středně pokročilí otvírané třikrát ročně na tříměsíční 

kurz. Jarní zápis proběhne v březnu na trimestr duben až 

červen. Připravujeme zlevnění.

· Pro předškolní děti- pondělí 14,50 až 15,30 hod. říkadla 

v angličtině pro 1 až 2 leté s rodiči, pondělí 15,30 až 

16,15 hod. a ve středu 15,30 až 16,30 hod. angličtina pro 

3 až 5leté a ve středu 14 až 15 hod. angličtina pro 4 až 

7leté. 

· Pro školní děti - kurz angličtiny pro 3.-5.třídu a 4.

-6.třídu.

· Speciálně pro seniory nabízíme „jazykové čtvrtky“: 

angličtinu dopoledne od 11 do 12 hod. a odpoledne 

francoužštinu od 14 do 15 hod. a němčinu od 15 do 

16 hod. Za příznivé ceny.

Počítačové kurzy začínají každý měsíc:

· Jsou to dvě hodiny dvakrát týdně, tzn. kurz 16 hodin 

Word a Excel nebo Outlook a Tvorba www stránek.

· V pondělí od 10,30 hod. a pátek od 18,15 hod. nabízíme 
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Internet pro pokročilé – nezávislé dvouhodinovky na 

témata: „Základy tvorby www stránek“, „Hledání 

a stahování hudby a filmů z internetu“, „Tipy a triky pro 

práci na internetu“ a „Proč a jak používat Outlook“. 

Volně pokračujeme v psychoseminářích, které byly v zimě hojně 

navštěvované. Tentokrát je to seznámení s Pesso-Boyden terapií 

pod vedením psychoterapeutky a psychiatričky MUDr. Zuzany 

Lebedové a praktické ukázky práce, tj. seberozvojová cvičení 

(zaměřená na propojování tělesných signálů, emocí a mysli a na 

základní lidské potřeby). Jádrem této metody je práce se základními 

potřebami. Seminář je vhodný pro rodiče, budoucí rodiče, 

pomáhající profese, pracující s dětmi a další zájemce. Budou to dva 

nezávislé semináře úterky 24.3. a 7.4. od 18,30 do 20,00 hod.

Středy od února od 10,00hod. běží šestidílný volný cyklus právních 

seminářů s tématy: Mateřská a rodičovská dovolená z pohledu 

pracovního práva, zákona o nemocenském pojištění a zákona 

o státní sociální podpoře; Práva a povinnosti v pracovněprávních 

vztazích; Bydlení a nemovitosti obecně, Nákupy na internetu, 

prodej zboží mimo provozovnu prodejce, reklamace; právní 

otázky manželství a partnerství a Spotřebitelské úvěry, finanční 

půjčky. Lektorkami jsou zkušené právničky a školitelky 

JUDr.Radka Medková a Mgr.Kateřina Dubská. Na našich 

webových stránkách si přečtete více o jednotlivých tématech 

a můžete si i prohlédnout profil a garanci obou školitelek. 

Školním dětem nabízíme aerobik, zdravotní cvičení, jazyky, 

doučování češtiny a matematiky, přípravu na přijímací zkoušky 

a přijímačky nanečisto:

· Přijímací zkoušky na osmileté i čtyřleté studium na gymnáziu 

“nanečisto”. Budou použity skutečné přijímací testy z češtiny

 a matematiky z různých škol z minulých let. Testy se budou 

konat vždy v sobotu dopoledne a jejich výsledky se rodiče žáka 

dozvědí následující pondělí prostřednictvím e-mailu. Termíny 

21.a 28.3. a v dubnu 4., 11. a 18. od 9,00 do 10,00 hod. čeština 

a od 10,15 do 11,15 hod. matematika.

Pro rodiče školní mládeže máme nový seminář “Dítě a jeho 

mozek” (aneb “Jak pomoci dětem s učením a zbavit je stresu”). 

Jedná se o pomoc dětem s podezřením nebo diagnozou dyslexie. 

Cviky, které vám ukážeme, jsou z metody One Brain - kineziologie. 

Pomáhají stimulovat části mozku, propojují jednotlivé oblasti 

a obnovují tak přirozenou schopnost učit se a fungovat na optimální 

výkonnosti. Osvědčují se v problémech spojených s učením nebo 

hyperaktivitě - dítě je neustále v pohybu či je naopak nemotorné a 

pomáhá zlepšovat koordinaci pohybů. Aktivace mozku speciálními 

cviky pomáhá také lepšímu zapamatování si a zlepšuje se asimilace 

a vyvolání informace, jejímž výsledkem je zvýšená schopnost 

učení. Seminář se koná ve čtvrtek 2.4. 10,30 až 12,00 hod. a 15,00 až 

16,30 hod. pod vedením PhDr. Magdaleny Lautnerové.

Pro ty, co teprve dítě čekají nabízíme od září oblíbený tělocvik pro 

těhotné a nově Předporodní kurzy pro maminky nebo páry. 

Bude to šest navazujících praktických dvouhodinových seminářů 

vedených zkušenou porodní asistentkou a psychoterapeutkou 

z Ústavu péče o matku a dítě v Praze v Podolí. První kurzy začínají 

buď každé úterý od 7.4. od 18,30 do 20,30 a nebo šest sobot od 4.4. 

od 10,00 do 12,00 v tělocvičně v Lexiku. 

Po úspěšném únorovém dni s kosmetikou Mary Kay, kterou využilo 

mnoho zájemkyň, které byly zdarma nalíčeny a upraveny plus 

dostaly radu, jak o svůj typ pleti i obličeje pečovat chystáme 

Minikurzy líčení a péče o pleť. Páteční dopolední a odpolední 

kurzy péče o pleť a líčení s odbornou kosmetičkou a vizážistkou 

Andreou Falgeovou a kosmetikou Mary Kay. Osvojíte si techniky 

moderního líčení a naučíte se triky profesionála. Jak při každé 

příležitosti vypadat perfektně a cítit se skvěle. Kurz je určen ženám, 

které se chtějí naučit nalíčit a pečovat o svoji pleť a které chtějí 

proniknout do tajů krásné a přirozené vizáže. Na závěr kurzu – 

individuální konzultace každé účastnice kurzu. Všechny potřebné 

pomůcky jsou Vám na kurzu k dispozici. 3. a 24.dubna od 9,00 do 

12,00 hod. nebo odpoledne 13,30 až 16,30 hod.

Děti vám během kurzů po dohodě pohlídáme.

Více se dozvíte na tel. 739 035 000, na www.lexik.cz nebo vás rádi 

uvidíme u nás.

Za kolektiv Lexiku Mgr.Irena Čermáková
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Setkání spolků 

V úterý 17. února se v zasedací síni radnice konalo po dvou letech 

setkání spolků a církví s paní starostkou Olgou Vavřínovou 

a předsedou kulturní komise Tomášem Novotným.

Snad by se mohlo zdát, že taková setkání nemohou přinést nic 

nového. Dramaticky nového možná ne, je ale vždy dobré, když si 

hlava radnice vyslechne zástupce spolkového života.

Dozví se při tom, že třeba Sokol v minulém roce neseděl s rukama 

v klíně a že získal peníze hned na dvě hřiště, že zástupkyně Svazu 

bojovníků za svobodu by ráda získala ke spolupráci naši školu, že 

fotbalisté mají nového šéfa, stejně tak Rožálek, že husitská církev 

chystá celou řadu zajímavých kulturních podniků, že Město pro 

život sice nedovede přivézt do Academicu Cimrmanovo České 

nebe, a to z technických důvodů, ale že nám to bohatě vynahradí 

jinými divadelními lahůdkami…

Dvouhodinové setkání zakončené občerstvením bylo příjemné a já 

děkuji jak Olze Vavřínové, tak všem zástupcům spolků, kteří si ten 

večer udělali čas.

Tomáš Novotný

předseda kulturní komise

Kolotoč umění života 

a tradic

Co bylo?

Únorový Taneční podvečer tanečního 

kroužku  Po špičkách

Stalo se již skoro tradicí, že před masopustními veselicemi se koná 

na přelomu ledna a února Taneční podvečer organizovaný 

Tanečními kroužky Roztoče. Letos se malé i větší tanečnice 

představily v tělocvičně ZŠ Žalov v pondělí 9. února 2009, která se 

na pár hodin jakoby mávnutím kouzelného proutku proměnila 

v opravdový divadelní sál se světly a vším co k tomu patří. 

Tentokrát program celého podvečera čítal již jedenáct tanečních 

čísel od tanečních her pro nejmenší, přes taneční pásma na hudbu 

Pavla Jurkoviče či Hradišťanu až k choreografiím pracujícím 

s improvizací a tvůrčím potenciálem starších dětí. Celkem se 

představilo skoro 50 tanečnic z I. - IV. skupiny TK Po Špičkách 

a i děvčata navštěvující TO ZUŠ Roztoky, který byl hostem večera. 

Jak je vidět, scénický tanec v Roztokách není jen okrajovou 

záležitostí. 

Všechny tanečnice odvedly velký kus práce a publikum jim za to 

nadšeně aplaudovalo, stejně jako všem, kteří se na přípravě celého 

Tanečního podvečera podíleli a patří jim za to velký dík. Že jste 

nestihli? Přijďte na Krajskou přehlídku dětských skupin 

scénického tance, která se bude konat  6. dubna 2009 

v Kongresovém sále hotelu Academic. Tam budeme mít opět 

možnost, kromě jiných,  vidět i práci TK Po Špičkách.

Zuzana Smugalová

Masopust, masopust, už je tu! 

Popijeme, poskočíme, dáme nějakou dobrotu!

Čas v Roztokách mi plyne jinak než v Praze. Doma v Roztokách 

myslím v patřičnou dobu na to, že už je čas pampelišek, že na 

Levém Hradci už kvetou kaštany – anebo zase že už jsou zralé,

a měly by se nasbírat na zvířátka, a přemrzly už šípky?… no 

a únor, to bývá Masopust. Pokaždé s troškou napětí, jaké že bude 

počasí.

Tak krásné únorové se sněhem, hustým chumelením a následným 

klidem, jako bylo tuto sobotu, už dlouho nevyšlo. Slavnosti 

samozřejmě předcházejí přípravy. Výroba a opravování masek, 

pečení, nacvičování, sezpívávání a sehrávání, zvaní, obchůzka. 

A v sobotu kolem jedné spěchám k zámku, zvědavá, jestli uvidím 

věci známé, a zároveň co bude nového. Marie u zelníků a preclíků, 

Jitka u klobás, dobře. Jarda  v tvrďáku s kohoutem a s harmonikou. 

Támhle je Klibna, a Masopust a Ženich s Nevěstou, dobře. 

A tenhle, s tou rybičkou, to je Půst – dozví se i letos jedno dítě. 

Elegantní Smrtka a pan Smrtečka, královna má novou sukni, 

chůďáci také přijeli, děti nějak povyrostly. A které a kteří z maškar 

jsou ti, s kterými jsem se přišla potkat? Objevuju, chvílema 

žasnu… ale už je čas přesunout se za bubeníky Kroupkou nahoru. 

Až budu pak zase někdy ve všední den spěchat na nákup do 

Alberta,  budu se snažit vyvolat si obraz ohňostroje z konfet 

a prchající Klibny, Medvědáře a dam v kole s Medvědem. 

Nejradši ale stejně mám tu část cesty přes pole. Město za zády, 

Praha někam zmizela, otevřený prostor. Je to dobře známá cesta 

a pole, běhám tudy a jezdím na kole,  ale dneska je to úplně jinak. 

Bíle, barevně, svátečně.  Pozoruju fešácké koňské hlavy a masky 

na horizontu, hloučky lidí, přelévají se, spojují se… Na poli se pak 

odehraje přátelská koulovaná s Únětičáky, po sněhu jezdí husitské 

vozítko, obloha je v jednu chvíli plná bílých koulí, a pak tu tančí 

dva kruhy, menší a větší, vnitřní a vnější, a s lidmi, s kterými se 
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držíme za ruce, si říkáme, že zítra se ty vyšlapané stopy stanou 

pěknou záhadou.

A v Úněticích pak bylo hraní a tancování, Trombenik, Sokolovna 

a Kravín, povídání, starostův minimalistický rap o podstatě 

masopustu. Nastrojení, zmaškaření, jiní i povědomí tu sedí 

a tancují sousedé a přátelé, je spousta času na jídlo a pití a blbnutí, 

jaké si člověk jindy neužije. Pečená husa z tomboly našla 

spokojenou paní, pak ještě noční cesta z Únětic domů. Čas se 

posouvá zase někam blíž k vynášení smrtky a vítání jara. To bude 

ale ještě chvíli trvat. Teď díky za tuhle sobotu. Všem – a zejména 

Muzeu v Roztokách a Roztoči a Kravínu a Spolku za obnovení 

únětické kultury. A taky Zlatici z Levého Hradce za legendární 

rezně.

Martina Moravcová

Za to, že Masopust 2009 se tolik vydařil, patří naše velké díky:

spolupracujícím a podporujícím organizacím - Městu 

Roztoky v čele s paní starostkou Olgou Vavřínovou, 

Středočeskému muzeu v Roztokách, MP sdružení Kravín 

a Spolku pro obnovu únětické kultury

mnoha desítkám  dobrovolníků v rolích organizátorů, švadlen, 

pekařek, opravářů masek, bubeníků, předtanečníků, prodejců 

koláčů, buřtů a dalších pochutin, řidičů, žonglérů, maskérů, 

oblékačů do masek,  konferenciérky, královny, nosičů velkých 

masek, ochránců průvodu, zdravotníků a dalších.

sponzorům finančních i věcných darů - RENOVA s.r.o., Cyklo 

Adam, p. Petr Svoboda, Dary přírody - biopotraviny, Železářství 

Žalov, Železářství Roztoky, Textil U Růží, M Mobil Vlastimil 

Cyrani, Květinářství, Foto-papír-hračky, Quelle, Vlasové studio  

pí. Evy Uvarovové, Zverimex, Drogerie pí Plašilová, Vinotéka,  

Tabák pí Věry Smolařové, Barvy-laky, Domácí potřeby – elektro 

p. Petr Muller, Květinárium, Fashionella, p. Miroslav Kazimour, 

MH Motor, Ateliér životního prostředí. 

Co je?

Přijměte naše pozvání na výstavu

SVĚT ROZTOKY 

aneb portréty obyvatel Roztok a okolí 

z výtvarných ateliérů sdružení Roztoč

Výstava je realizována ve spolupráci se Středočeským muzeem 

v Roztokách a  instalována ve výstavním prostoru Galerie 

/ Kabinet. Potrvá od 27. února 2009 do 5. dubna 2009. Otevřeno 

denně od 10 do 18 hodin vyjma pondělí. 

Výstava SVĚT ROZTOKY je součástí stejnojmenného projektu 

sdružení Roztoč, jehož náplní je hledání a poznávání zajímavých 

i zdánlivě obyčejných lidí, kteří v Roztokách a jejich okolí žijí, 

žili nebo nějaký čas pobývali. Svět Roztoky volně navazuje na 

loňský multikulturní projekt Buďte tu doma. Tentokrát si žáci 

a studenti, kteří navštěvují výtvarný Ateliér JoE Lady Krupkové 

Křesadlové a výtvarnou dílnu Sýkorka Zuzany Sýkorové ze 

sdružení Roztoč, zvolili každý jednu osobnost, která je něčím 

zaujala a oslovila. V ní hledali často zapomenutou  minulost nebo 

neznámou přítomnost.

Autoři portrétů: děti z Ateliéru JoE a z výtvarné dílny Sýkorka

Autorka projektu, koncepce: Lada Krupková Křesadlová

Kurátorka: Marie Jelínková Ťupová

Výtvarné řešení: Pavel Pecina

Grafické řešení: Pavel Pecina, Jiří Krupka

Instalace exponátů: Marie Jelínková Ťupová, Pavel Pecina

Grafické řešení tiskovin: Petr Liška

Projekt podpořili: Středočeské muzeum Roztoky, manželé 

Lebedovi, Vaculínovi, Hadrabovi, rodina Cyrani, paní Turnerová, 

pan Blažek, paní Voldánová. 

Součástí výstavy budou i fotografie Josefa Mirovského 

dokumentující divadelní představení "Ještě se nebe hýbe" aneb 

obrazy ze života Zdeny Braunerové realizovaného divadelním 

spolkem roztockých žen Divadlem Bez Franty.
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Co bude?

Zveme Vás na premiéru společného projektu divadel DNO a Tichý 

Jelen 22. března  v 19.30 v Ateliéru Roztoč.

ŠNEK taképouliční rodinné představení (na motivy úplně 

všech pohádek o dracích) napsal a režíroval Jiří Jelínek  

Anotace 

Archetypální příběh o králi, který tak dlouho vyjídal svou zem, až 

mu to bylo třeba říct. Představení je rozkročené mezi pouliční 

tradicí loutkářských dryáčníků vykřikujících své příběhy a moderní 

technologií zastoupené hudbou na místě „miksovanou 

z noutbuku“. Baví nás podání si proklatě dlouhé ruky DJje 

a Kejklíře napříč staletími. Děj se odehrává ve 14.století na nádvoří 

hradu Pecka? Nebo na Východoněmecké techno-párty ve zlatých 

80tých? 

Nezávislé profesionální Divadlo Tichý Jelen založila v roce 2007  

Jitka Tichá spolu s režisérem divadla Husa na Provázku Jiřím 

Jelínkem. Vzniklo díky významné podpoře sdružení Roztoč. 

Divadlo  stojí na základech vlastní autorské  tvorby,  kombinuje 

loutkové divadlo s hudbou, zpěvy, tancem a improvizacemi. V roce 

2007 vznikl inscenační projekt. „Mariáš, aneb dobře prodaná 

nevěsta ( představení bylo oceněno na krajské přehlídce a na 

celostátní přehlídce Loutkářská Chrudim získalo cenu za herecké 

výkony). V roce 2008  mělo premiéru představení „Richard 3“, 

bylo vybráno odbornou porotou  festivalu „Přelet nad loutkářským 

hnízdem“ jako 3. nejlepší představení. „Kuře „ bylo dalším 

inscenačním projektem roku  2008 (účast na festivalu Komiksfest) . 

Divadlo Tichý Jelen uvádí  premiéry svých představení 

v Roztokách  a také je zde reprízuje, je hostem řady celostátních 

přehlídek ( Festival Evropských regionů – Hradec Králové, Noc 

kejklířů - Brno, Loutkářská Chrudim, Divadlo v trávě – Bechyně, 

  

Setkání loutek a hudby – Mirotice, Festival divadla Líšeň, Přelet 

nad loutkářským hnízdem, Komiksfest a další) .

Krajská přehlídka dětských skupin scénického tance

Jste srdečně zváni k návštěvě taneční přehlídky dětských souborů 

ze Středočeského kraje.. Nejzajímavější choreografie budou 

odbornou porotou navrženy na postup do XXVI. Celostátní 

přehlídky dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2009.  

Přijďte podpořit tanečnice z Roztok, přijďte si užít originalitu 

scénického tance.

6. 4. Kongresový sál Hotelu Academic 15:00

Velikonoční dílna v Roztokách a Úněticích

Přijďte si spolu s dětmi ozdobit velikonoční vajíčka, uplést 

pomlázku nebo si vyrobit velikonoční zvířátka ze slámy. S různými 

technikami zdobení vajec (např. voskovou  nebo vyvazovanou), 

s pletením i s prací ze slámy vám pomohou  lektorky dílny Zuzana 

Sýkorová a Lenka Lorencová. S sebou si vezměte vyfouklá vajíčka, 

proutí na pomlázky případně slámu (k zakoupení ve Zverimexu).

Ateliér Únětice 3. 4. od 16:00 (nutná rezervace roztoc@roztoc.cz, 

tel.: 233 910 014)

Ateliér Roztoč 5. 4. 10:00 - 13:00

Veškeré podrobnosti o uvedených i dalších akcích Sdružení Roztoč 

naleznete na  www.roztoc.cz

Připravily: Dita Votavová , Zuzana Smugalová, Jitka Tichá

Fotografie: Josef Mirovský

Dešti a sněhu jsme neporučili

Roztoky byly po čase opět na mediální scéně. A dokonce v kladném 

smyslu, zpravodajský server Novinky.cz přinesl reportáž 

o roztockém masopustu. Ten byl pořádán procedurálně správně, ne 

tak jako ve velkém městě v městské části Žižkov, kde byl na 

popeleční středu, kdy už má začínat čtyřicetidenní půst. Ale dnes se 

to asi tak už nebere. 

Článek na internetu je v nebývalém rozsahu s 21 fotografiemi. Je 

pravda, že v dřívějších letech byly v Roztokách i televizní štáby, ale 

trochu pozornosti určitě potěší. Pokud jste tento text 

nezaznamenali, vůbec vás to ale nemusí mrzet. Informace jsou 

takové, jako když novinář z města přijede na vesnici. Ne že by 

Roztoky nebyly duchem vesnicí, jsou asi největší a určitě nejbližší 

u Prahy. Což se hodí v případě, kdy je tak nepříznivé počasí, jako 

bylo v masopustní sobotu. Takže se zpravodajsky dozvíte, že:  „ ... 

několik masopustních průvodů se sešlo na náměstí, kde veselení 
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oficiálně zahájila královna masopustu na velbloudu ... „ - to abych 

přesně citoval z článku. Velbloud mne opravdu potěšil, to jsem se 

poučil. A taky o podobě „dobrého vojáka Švejka“, který jako by 

z oka vypadl vousatému Balounovi. Z přiložených fotografií není 

v Odrazu využita žádná, a to nejen z důvodu, že jsou chráněny 

copyrightem. Máme k dispozici mnoho výstižnějších. Jsme sice jen 

místní, ale známe naše specifika. Uznávám ale, že přinést ucelenou 

obrazovou reportáž z tak všeobecného zmatku na nádvoří, kde na 

malém prostoru bylo úplně všechno, co k masopustu patří, včetně 

mohutného davu nadšených diváků, je těžký úkol i pro fotoveterána. 

Nechci jen kritizovat. I novinářka z Prahy si všimla, že: „ .. se 

prodávaly koblížky, koláčky, preclíky a zelníky. Rozlévalo 

se svařené víno, punč, medovina i nealkoholické nápoje. V nabídce 

bylo také pivo...“ Rád opět cituji, protože toto je určitě dobrá a 

přesná zpráva. Ať žije Masopust roku 2010 !!! 

Stan Marušák

Promítání diapozotivů z cesty 

po Mexiku, Guatemale a Nikaragui

Vážení milovníci dálek a fotografování,

Před několika lety jsme strávili více než rok ve Spojených Státech 

a pak jsme se s krosnami na zádech vypravili poznat Mexiko, jeho 

památky a lidi a dále pak postupně i ostatní země jako je Guatemala 

a Nikaragua. Tranzitovali jsme přes Honduras, Kostariku a pak 

přeletěli do Ekvádoru. Odtud jsme pokračovali do Peru a Bolívie.

Na cestu jsme měli tři měsíce, spoustu elánu a hlavu plnou zvučných 

jmen památek i měst. Těšili jsme se, že poznáme, jak žijí lidé 

i krásnou přírodu a doufali jsme, že s batohy na zádech si na všechno 

sáhneme trochu víc z blízka.

Bylo to opravdu nádherné dobrodružství, o které bychom se s vámi 

chtěli podělit a pozvat vás na promítání diapozitivů a naše vyprávění 

do Caffe 3 baru (Lidická 2240, Roztoky-vedle OD Tesco) 

Připravujeme i pokračování a to vyprávění o Ekvádoru, Peru 

a Bolívii. 

No jen si zavřete oči a představte si co, vás napadne, když se řekne 

Yucatán, Popocatépetl, Mayské pyramidy, Tikal…

Večer vám jistě zpestří i široká nabídka kavárny. Vstupné činí 80 kč.

Cestovat s námi můžete v pátek 27. března od 19 hod. Vzhledem 

k omezené kapacitě míst doporučujeme rezervaci na tel. 233 310 

978.  

Markéta a Robert Tichý

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás zve na výstavu 

Loutky z dílny Marionety Truhlář

otevřeno denně mimo pondělí 10 – 18 hodin

6. března - 2. srpna 2009

Malá výstavní síň 

Výstava bude zahájena 5. března v 17 hodin

16. května od 15 hodin

Dílna: Tvorba loutek 

Premiéra představení: Kočka a čert 

LOUTKA 

Čechy jsou místem, kde se odedávna střetávají a prolínají 

rozmanité kulturní vlivy. Čechy jsou také místem – východiskem 

pro pozoruhodné umělecké úkazy, ke kterým bezesporu patří 

i tvorba loutek.

K rozvoji loutkářské tradice přispělo i jakési duchovní prostředí 

v Čechách, obecná atmosféra charakterizovaná na jedné straně 

příznačným humorem, smyslem pro absurditu a nadsázku a na 

straně druhé hlubokou emocionalitou.

Loutka je zajímavým uměleckým dílem a převážně se prezentuje 

v souvislosti s divadlem. Nelze však přehlédnout ani její ambice 

jako svébytného výtvarného díla, nezávislého na divadelní kulise 

a hraném příběhu. Přesto však bude vždy přesahovat funkci 

výtvarného díla, právě proto, že dokáže ožívat skrze lidský hlas 

a pohyb, a tak v sobě snoubit dva umělecké světy: výtvarný 

a divadelní.

Loutkové divadlo je u nás doloženo již v 17. století. Do Čech ho 

přivezly kočovné herecké společnosti nejdříve z Anglie, posléze 

z Itálie, Německa a Holandska. Tyto soubory používaly loutek 

spíše pro kratochvilná představení před vlastní činohrou. Od 

poloviny 18. století vzniká české kočovné divadlo a stává se 

oblíbenou zábavou středních a nižších vrstev, a to zejména proto, 

že bylo jedinou scénickou podívanou, kde se mluvilo česky.

Čeští loutkáři mívali vždy sadu loutek – kolem dvanácti kusů, 

převažovaly mužské typy. V sadě každého loutkáře nemohl chybět 

Kašpar neboli Kašpárek, dříve Pimprl nebo Pimprdle. Je to typická 

národní loutková figura, bez které se neobejde žádné klasické 

loutkové představení. Kašpárek býval vždy dospělý zakrslý 

chlapík, lyrická, vtipná postava s bystrým postřehem, mazaný 

a nebojácný. Kořením všech loutkových her byli čerti, nahánějící 

hrůzu dětem i dospělým, a záporné mužské postavy, jako byli 

strašliví a ukrutní loupežníci s jedním okem a tvářemi porostlými 

vousisky. Nechyběl ani kostlivec a ježibaba – ti všichni dokázali 

rozechvět diváky strachem. Na druhou stranu tu byly kladné 
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postavy, které byly většinou zárukou dobrých konců – udatný rytíř 

na svém koni, princ po boku s kašpárkem vítězili nad zlem 

a zachraňovali královské dcery.

Dnešní loutkáři, a to i ti, kteří vycházejí ve své tvorbě ze starých 

tradic, dávno překonali zažité původní typy i řezbářské tvarosloví. 

Loutky jim jsou prostředkem pro vyjádření vlastních uměleckých 

představ a myšlenek. Fantazie projevující se v námětu, v použití 

materiálu, způsobu ovládání loutky i v samotném jejím ztvárnění 

nemá hranic.

MARIONETY TRUHLÁŘ

Marionety Truhlář je rodinná společnost, která se již patnáct let 

zabývá výrobou a prodejem loutek a v neposlední řadě také 

produkcí kočovného divadla.

Od roku 1993 mohou všichni obdivovatelé loutkového řemesla 

a světa dřevěných panáků navštěvovat specializovaný obchod – 

galerii,v blízkosti malostranského ústí Karlova mostu, která 

představuje práce více než čtyřiceti českých tvůrců loutek. Jsou 

mezi nimi zvučná jména i jména začínajících, nadaných 

pokračovatelů tradice. Mnozí z nich se kromě volné tvorby 

věnovaly nebo stále věnují i tvorbě pro loutková divadla či film. 

Různorodost i množství loutek na nevelké ploše galerie je udivující. 

Skladba obchodu je velice široká, od malých sádrových loutek – 

většinou replik původních loutek vyráběných od roku 1911 pro 

rodinná divadla, přes sériově řezané loutky až po originály jediné 

svého druhu.

V roce 2004 byla na Starém Městě v prostorách bývalého celního 

dvora Ungelt otevřena druhá galerie. Otevřenější prostor galerie 

svědčí originálům větších rozměrů a složitějších konstrukcí.

Součástí obou galerií jsou i malé dílny, kde je možné vidět tvorbu 

loutkových kostýmů a aranžování loutek.

text a foto Zdenka Owenová

Další výstavy, které můžete v muzeu navštívit:

Malé vodní toky (26. únor - 24. květen)

Svět Roztoky, portréty obyvatel Roztok a okolí z ateliérů Roztoče 

(28. únor – 5. duben)

Výstava 

„Malé vodní toky středních Čech“

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy

26. února – 24. května/Návštěvnické centrum

V návštěvnickém centru Středočeského muzea v Roztokách 

u Prahy bude možné od 26. února do 24. května 2009 zhlédnout 

výstavu „Malé vodní toky středních Čech“, kterou zapůjčilo 

Hornické muzeum v Příbrami. Jejím autorem je zoolog 

Mgr. David Fischer spolu s RNDr. Rudolfem Hlaváčkem 

a RNDr. Petrou Novou, Ph.D.

Pomocí mnoha desítek barevných fotografií a podrobného 

doprovodného textu přiblíží různé typy stanovišť souvisejících 

s drobnými vodními toky středních Čech. Návštěvník se zde 

seznámí s charakteristickými druhy zdejších rostlin a živočichů 

a jejich ekologií, ale i např. s funkcí přirozených vodotečí při 

ochraně proti povodním. Značný důraz je samozřejmě kladen i na 

možnosti ochrany těchto unikátních biotopů a organizmů na ně 

vázaných. 

Výstavu doplní modely obojživelníků (např. silně ohrožený mlok 

skvrnitý, který je ve středních Čechách rozšířen především na 

Křivoklátsku, ve středním Posázaví a středním Povltaví) 

a preparáty skorce vodního a ledňáčka říčního. Skorec vodní byl 

Výborem České ornitologické společnosti vyhlášen Ptákem roku 

2009. Autorem textu k vystaveným modelům a preparátům je 

Jasoň František Boháč.

Výstava se stane součástí akce „Na svatého Jiří ...“, kterou 

Středočeské muzeum pořádá 22. 4. 2009 ke Dni Země. Dopoledne 

bude připraven program pro školy. Komentované prohlídky 

výstavy pro veřejnost budou ve středu 22. 4. 2009 v 15 hodin 

a v sobotu 25. 4. 2009 po celý den.

Jasoň František Boháč

zoolog Středočeského muzea a kurátor výstavy

foto David Fischer

Nedělní taneční semináře
Chcete tančit, uvolnit se a zrelaxovat?

Připravily jsme pro Vás nedělní taneční semináře v tanečním 

sále ZUŠ Roztoky (vedle MÚ).

Program seminářů:

22.3. 2009  SALSA

I. blok  13-15 hodin

II. blok  16-18 hodin

Kurzovné za každý blok činí 300 Kč

19.4.2009  STEP, BODYDRUMMING

10-17 hodin (750 Kč)

17.5.2009  AFRICKÉ TANCE

I. blok  13-15 hodin

II. blok  16-18 hodin

Kurzovné za každý blok činí 300 Kč

Přihlášky a informace:

Vlaďka Drdová, tel. 606 893 292, e-mail v.drdova@volny.cz

Helena Chvojková, tel. 607 148 208, e-mail 

helenach@seznam.cz

Srdečně Vás zveme, připojte se k nám.

V. Drdová, H. Chvojková
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Co se děje v areálu TJ Sokol ( 3. )

V minulém čísle ODRAZU jsem slíbil zmínit se o dalších akcích, 

konaných v našem areálu.

Koncem loňského roku došlo konečně po letech "pouhé teorie" 

a na základě účelové finanční dotace od Středočeského kraje ke 

splnění tolik touženého hřiště na plážový volejbal. Nebylo 

snadné nalézt, vzhledem k plánované celkové rekonstrukci 

stadionu, vhodné místo na tuto stavbu, ale nakonec se vytipoval 

prostor na samém konci parcely, v místě zarostlém náletovými 

dřevinami, na jejímž konci je pouze svah do Nádražní ulice. 

S ohledem na to, že finanční dotace nepokrývala ani zdaleka 

rozpočet na tuto akci (40 % z vlastních zdrojů), rozhodli se 

členové oddílu volejbalu vykonat řadu činností vlastními silami 

a pouze dovoz speciálního jemného písku, štěrku a úprava 

povrchu byly řešeny dodavatelsky. Aby se nemuselo hloubit 

0,5 m, byl vytvořen jakýsi "rám" z pražců, zavezeno 50 m kubic-

kých štěrku jako drenážní vrstva, poté celé hřiště o rozměrech 

16 x 8m zakryto geotextilií a na závěr zavezeno 250 t písku. Tím 

vzniklo určitě největší pískoviště v celých Roztokách a už nyní i 

zkulturnění "zapadlého kouta" našeho areálu.

Na jaře zbývá vybudovat kolem celého hřiště oplocení 

o potřebné výšce 7m a vysázení stromů, které nahradí 

odstraněné, zpola uschlé a životu nebezpečné a hlavně nikým 

nevysázené dřeviny (akáty). Zbývá jen maličkost- získat na tyto 

dokončovací práce dostatek finančních prostředků. Za tím 

účelem se obracíme na roztocké občany, podnikatele se žádostí o 

podpoření tohoto podniku, na jehož výstavbu se tak dlouho 

čekalo.

Za TJ Sokol - J. Prokeš

Bruslení v areálu TJ Sokol

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se zasloužili o výrobu ledové 

plochy, její každodenní údržbu, i těm, kteří zajišťovali během 

bruslení skromné občerstvení. Letošní zima nám přála, bruslilo 

se celkem 22 dnů na dvou ledových plochách, podle ohlasů ke 

spokojenosti všech příchozích všech věkových kategorií.

V žádném případě ovšem nemohu poděkovat takovým 

"sportovcům", kteří buď záměrně, nebo z jejich vrozené blbosti, 

poničili práci druhých tím, že si přišli v nočních hodinách na 

změklý povrch kluziště "zahrát fotbal"!! Každý si asi dovede 

představit, jaký byl výsledek. 

Takže všem, kteří to myslí se sportem a i zábavou dobře jsou 

dveře na stadion otevřeny !

Za TJ Sokol  J. Prokeš

Přehled cvičení v TJ Sokol

Mimo sportovní oddíly se zaměřením na výkonnostní cíle lze 

rekreačně utužovat svoji zdatnost v odboru sokolské 

všestrannosti. Jak název napovídá, jedná se o různorodé aktivity 

pro nejmenší dětí až po seniory. 

Pondělí: 

8.30  – 11.30 cvičení rodičů s dětmi na gymbalonech

14.00 – 15.00 zdravotní cvičení pro ženy

15.00 -  17.00 rodiče a děti – hry, nářadí, náčiní

17.00 – 18.15 zákl. gymnastika, sport. gymnastika – 

dívky

20.00 – 21.15 kondiční cvičení + gymbalony pro ženy

Úterý 

8.30  -  9.30 jóga pro všechny

18.00 - 19.00 aerobik pro žákyně

Středa

14.00  - 15.00 florbal pro žactvo 

15.00 - 16.00 pohybové hry 6 – 7 let

Čtvrtek

16.00 – 17.00 pohybové hry pro předškoláky 5 – 6 let

18.45 -  19.45 zdravotní a kondiční cvičení s náčiním

20.00 -  21.15 aerobik pro ženy

Bližší informace přímo v sokolovně před zahájením cvičení, 

stačí cvičební oděv a obuv. 

Za cvičitelky všestrannosti

N. Vanková 
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Jízdní řády

V minulém čísle čtenář Odrazu Robert Šámal kritizoval nedostatky 

v otištění jízdních řádů v Odrazu. Podotýkám, že nejsem autorem 

těchto jízdních řádů v Odrazu (autoři jsou uvedeni v obsahu) a 

osobně považuji publikování jízdních řádů v městském měsíčníku 

v době internetu za nošení dříví do lesa. Domnívám se ale, že pokud 

se vůbec otiskují, je správné, že jsou vybrány zastávky s největší 

frekvencí cestujících. Jízdní řády své autobusové zastávky si 

zájemci mohou vytisknout ze stránek ROPIDu. Levý Hradec pak 

konkrétně z: http://194.213.60.4/DataFTP/JRPortalData/

340/20081214/340_(2110_2)Z.pdf. Vlakový jízdní řád s časy 

vztahujícími se k zastávce Roztoky-Žalov je k dispozici na 

stránkách ČD na http://www.cdrail.cz/gvd/k091.pdf  . Kritik má 

bohužel pravdu, že se vlakový jízdní řád v Odrazu 12/2008 cestou 

od autora ke čtenáři jaksi „sdrcnul“. Byl proto v čísle 2/2009 otištěn 

znovu, tentokrát bez újmy.

Vít Calta

Jarní úklid pro vaši krásu i zdraví

Efektivně na věc!

Celulitida je velký strašák nejen pro modelky. Opravdu jen 

výjimečně koupíte číslo ženského časopisu, kde by o 

pomerančové kůži nebyla ani zmínka. Díky tomu skoro všechny 

ženy vědí, že by měly vyvarovat tučných jídel, veškerých 

alkoholických nápojů a kouření. Naproti tomu by měly několikrát 

týdně cvičit a vypít nejlépe dva až tři litry vody denně. Nezavání 

však tohle patero poněkud klášterním způsobem života? A pokud 

se jím budeme řídit, co nám to přinese? Co bude za odměnu? 

Krásná štíhlá postava bez nejmenšího náznaku celulitidy? I 

kdepak. Zdravý zdravotní styl, jehož součástí je dieta a cvičení, k 

dokonalé postavě nestačí. Pomerančová kůže neboli celulitida 

není pouhým spojencem nadváhy. Také velmi štíhlým ženám 

zrcadlo v nepříznivém osvětlení občas ukáže nevzhledné hrbolky, 

nejčastěji na vnitřní stěně stehen. Pokud chcete v boji s 

pomerančovou kůží dosáhnout výsledků, netrapte se v tělocvičně 

více než je nutné. Zkuste jít na věc efektivně a doplnit své úsilí 

vhodnou masáží. 

Masáž pro krásu

V Praze a nejen zde můžete docházet na speciální masáže, které 

jsou zaměřené přímo proti celulitidě. Ale nemusíte kvůli nim 

jezdit až do Prahy.

Na masáže v roztockém X-Style Studiu v domě služeb naproti 

Tescu jsem přišla celkem náhodou. Mají tam totiž výborné 

solárium, které nejen mě pomáhá přežít zimu. Kromě toho, že se 

na něj nemusíte objednávat, a moc vás nestojí, je v ceně opalování 

také krém. A teď to hlavní. Solárium krásně a přirozeně opaluje. 

Jednou, když jsem si takhle čerstvě dobila baterky, dala jsem se do 

řeči s paní Pšeničkovou, která kromě solária provozuje také 

lipomasáže a lymfodrenáže, a to prostřednictvím přístroje Lipo 

M6. Upřednostňuji spíše klasický způsob masáže, nicméně mě 

zajímalo, jak tento přístroj funguje, a tak jsem si to nechala 

vysvětlit. Při té příležitosti jsem si prohlédla příjemné hnědo-

oranžové masérské zázemí a řekla jsem si, proč to nezkusit. 

Odvážnému štěstí přeje, a tak mě čekal celkem příjemný zážitek. 

Nejprve jsem se převlékla do slušivého bílého oblečku z 

přiléhavého materiálu a lehla si na měkký masážní stůl. Paní 

masérka po mně jezdila hlavicí masážního přístroje. Cítila jsem, 

jak do sebe hlavice (podobně jako lux) nasává vrstvu kůže na tzv. 

problémových partiích, což jsou u žen hlavně stehna, boky, bříško 

a zadeček, a masíruje ji. Nejprve jsem ležela na zádech, pak na 

břiše. Líbila se mi představa, jak přístroj narušuje ostrůvky 

usazených škodlivin a postupně je rozpouští. Celý proces trval 

kolem jedné hodiny. Po masáži jsem se cítila velmi příjemně, a 

proto jsem ji několikrát zopakovala.   

Po několika návštěvách se drobné hrbolky vyhladily a také se mi 

viditelně zpevnila kůže. Kromě toho se mi zlepšila také pleť. 

V závislosti na fyzickém stavu vašeho těla vám odbornice 

doporučí také jiné programy. Ženám, které trpí nadváhou, je určen 

zeštíhlovací program. Pro ty, kdo mají problémy s nadměrným 

zavodňováním organismu, může být řešením lymfodrenáž. Druh a 

intenzita masáže se obvykle určují po konzultaci. Lahodný čaj po 

masáži a příjemná atmosféra ve studiu je však určena všem 

zákazníkům.         

Nejsem jediná, kdo má nejen s tímto přístrojem, ale také s 

relaxačním studiem, dobrou zkušenost. Nemálo dalších 

Roztočanek a Středočešek mi jistě dají za pravdu. Jak to?         

Pro zdraví především 

Vysvětlení je prosté. V našem těle je tekutina jménem lymfa. 

Pokud lymfa proudí, z těla se vyplavují škodliviny. A divili byste 

se, co jich v nás je. Pokud lymfa neproudí, škodliviny se v nás 

usazují, jak v podobě nežádoucích hrbolků na kůži, tak v podobě 

akné a dalších, mnohem závažnějších, estetických a zdravotních 

problémů. 

Masáže prováděné tímto přístrojem lymfu rozproudí a škodliviny 

se tak vyplavují z těla. Kromě toho dokážou stimulovat 

organismus, aby se zbavoval nežádoucích tukových vrstev. V 

případě, že chcete účinně zhubnout, je pochopitelně třeba, doplnit 

masáže dietou a cvičením. Jak vidíte, masáže prováděné tímto 

přístrojem nejsou pouze pro krásu, ale i pro zdraví. A tak, jak 

správně tušíte, taková masáž prospěje každému z nás. Jaro a 

čarodějnice se už pomalu blíží, tak proč si trochu neuklidit také ve 

vlastním těle? 

Veselé jaro vám přeje 

Markéta Veselá

Skorec vodní (Cinclus cinclus) 

– Pták roku 2009

Výbor České ornitologické společnosti vybírá každým rokem 

jeden ptačí druh, který se stává „Ptákem roku“. Cílem této akce je 

upozornit na zajímavé ptačí druhy, které žijí kolem nás, vybídnout 

veřejnost k jejich sledování a praktické ochraně a zvýšit zájem o 

ptactvo a přírodu. Prvním „Ptákem roku“ byla v roce 1992 

vyhlášena vlaštovka obecná. Po ní následovali rehek zahradní, čáp 

bílý, čejka chocholatá, ťuhýk obecný, sova pálená, koroptev polní, 

konipas bílý, ledňáček říční, kavka obecná, poštolka obecná, 

vrabec domácí, rorýs obecný, skřivan polní, orel mořský, slavík 

obecný, racek chechtavý. Skorec vodní je tedy již 18. v pořadí.
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Druh takto zvolený musí splňovat několik kritérii: měl by být 

veřejnosti sympatický, něčím by pro ni měl být zajímavý, důležité 

také je, aby se s ním lidé mohli snadno setkávat. Rozhodně by to 

neměl být velmi vzácný ptačí druh či druh žijící skrytým 

způsobem života. Většinou se jedná o ptáka, který, ač není příliš 

vzácný, přesto je něčím ohrožen a zaslouží si tak lidskou 

pozornost a pomoc. Důležité tedy je, aby tento druh bylo možné 

snadno sledovat (například jarní přílet či objevení se na hnízdišti) 

či dokonce se aktivně podílet na jeho ochraně (např. stavba 

umělých hnízd, hnízdních podložek, vyvěšování budek, 

přikrmování apod.).

Česká společnost ornitologická (ČSO) každoročně vydává k této 

akci barevnou brožuru, kde podrobně „Ptáka roku“ představuje. 

Brožuru je možné získat na sekretariátu ČSO na adrese: Na 

Bělidle 252/34, 150 00 Praha 5 – Smíchov (telefon či fax: 

274866700) nebo o ni požádat mailem: cso@birdlife.cz.

Skorec vodní (Cinclus cinclus) patří do řádu pěvců 

(Passeriformes) a je jediným naším zástupcem čeledi 

skorcovitých (Cinclidae). 

Dosahuje velikosti kosa, jeho hmotnost je 46–84 gramů, celková 

délka je 17–18 cm, délka ocasu 4,2–6 cm a délka zobáku 1,4–2 cm. 

Vyznačuje se zavalitým tělem a nápadně krátkým ocasem. 

Zbarven je hnědě, hrdlo a hruď jsou zářivě bílé. Samec a samice 

jsou stejně zbarveni, samci jsou o trochu větší.

Žije izolovaně zejména ve vyšších polohách u mělkých potoků 

a řek v Evropě a Asii od Irska na východ po středoasijská pohoří, 

od severu Skandinávie a Uralu na jih po Blízký východ a též 

v pohoří Atlas v severozápadní Africe. 

V České republice skorec vodní žije především v pahorkatinách 

a horských oblastech s prudčeji tekoucími vodami s kamenitým 

dnem a čistou vodou. Na vhodných místech však hnízdí 

i v nížinách. Nejníže u nás zahnízdil v ústí menších přítoků do 

Labe (v severních Čechách u Hřenska v CHKO Labské pískovce, 

125 m nad mořem) a do Vltavy (ve středních Čechách 

u Liběchova, 153 m nad mořem). Nejvýše je u nás znám výskyt 

z Krkonoš od Luční boudy (1410 m nad mořem).

V Praze patří mezi velmi vzácné druhy a hnízdí zde zcela 

výjimečně. Celkem pravidelně hnízdí pouze na Radotínském 

potoce a hnízdění bylo prokázáno i na Šáreckém potoce. 

Pozorován byl i na Rokytce. Ve středních Čechách  se vyskytuje 

řídce, ale na vhodných místech se pravidelně rozmnožuje. 

Prakticky se s ním nesetkáme v Polabí a dolním Povltaví. Žije např. 

v Přírodních rezervacích Mokřady dolní a horní Liběchovky 

v CHKO Kokořínsko, na Úpořském potoce v Národní přírodní 

rezervaci Týřov a v údolí Zbirožského potoka a ve Skryjských 

jezírcích na Křivoklátsku. Na Benešovsku pravidelně hnízdí např. 

na Štěpánovském a Křečovickém potoce. 

V trvalých párech celoročně obývá úsek toku o délce 0,5–1 km. 

V současné době se na celém světě odhaduje 170–330 tisíc párů 

skorce vodního a u nás pak cca 1 000–2 000 párů. Jeho početnost je 

závislá na zachování přírodního charakteru  vodních toků včetně 

břehů a na čistotě vody. Negativně působí i velkoplošné 

odlesňování na březích toků.

V celé Evropě je kromě krátkých přeletů severoevropských ptáků 

stálým druhem. Pouze v zimě se přesunuje na nezamrzající vody do 

cca 50 km.

Létá nad potoky a říčkami nebo posedává na vyčnívajících 

kamenech. Rychlost letu je asi 50 km/hod. Jeho hlas je nápadný 

a silný. Vábení je ostré pronikavé „cit citi“. Zpívá zpravidla vsedě 

na kamenech, a to i v zimě.

Živí se výhradně vodními živočichy,  které sbírá převážně 

pobíháním po dně pod vodou, řidčeji i na hladině a na kamenech 

nad hladinou. Jeho potravu tvoří především larvy vodního hmyzu, 

vodní korýši, drobní měkkýši a výjimečně i rybí potěr. 

Hnízdí od března do června a někdy i dvakrát. Pro hnízdění 

vyhledává zejména bystřinné toky s kamenitým dnem, 

přirozenými břehy a čistou vodou.

Hnízdo je mohutná kulovitá stavba z vodních rostlin a mechu 

s bočním otvorem vybudovaná na vyvýšeném místě nevysoko nad 

vodou. Původně hnízdil na skalách, dnes často i pod mosty, 

v dírách ve zdivu či v dutinách mezi kameny a kořeny stromů. 

Stavba hnízda trvá tři týdny. Každý rok využívá stejné hnízdo. 

Pouze pokud bylo hnízdo zničeno, tak si staví nové na témže místě. 

Na tocích, kde scházejí vhodná místa pro hnízdění, můžeme 

skorcům pomoci vyvěšováním hnízdních polobudek. Budky 

umísťujeme nejčastěji pod mosty či na stěny břehových regulací 

v hustotě zhruba 1 polobudka na 1 km vodního toku.

Vejce jsou čistě bílá hruškovitého tvaru. Jejich rozměr je 22–30 x 

16–20 mm. Snůška obsahuje 3–8, obvykle 4–5 vajec. Na vejcích 

sedí jen samice, a to 15–18 dní. Samec ji krmí. Mláďata pak krmí 

oba rodiče. Mladí skorci hnízdo opouštějí po 3 týdnech a jsou hned 

schopni jak letu, tak plavání pod vodou. Zcela se osamostatňují asi 

v 6 týdnech života. Pohlavní dospělosti dosahují hned v příštím 

roce života. 

Dožívá se téměř 8 let. 

Spatřit skorce v přírodě v Roztokách a okolí je prakticky nemožné, 

i když v minulosti byl zaznamenán i v Tichém údolí okolo 

Únětického potoka. Preparát skorce, který byl zapůjčen 

z Oblastního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem, ale 

zcela jistě uvidíte ve Středočeském muzeu na výstavě Malé vodní 

toky středních Čech, jež potrvá až do 24. května 2009.

Jasoň František Boháč

zoolog Středočeského muzea



Soukromá inzerce

Angličtina pro malé i velké školáky. Doučování / výuka, 

tel: 604 914 799.

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

Autodílna – mechanické a karosářské opravy, opravy laku, 

nástřik spodku a dutin, zapůjčení náhradního vozidla, 

ekologická likvidace autovraku… Tel.: 602 123 253.

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

Dvě studentky gymnázia doučí matematiku na úrovni ZŠ, 

případně 1. - 2. ročník SŠ. Spíše podvečerní hodiny. Cena 

dohodou. Volejte na 604 472 299, 736 655 224.

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

Hledáme jazykové lektory a lektora na taneční přípravu pro děti 

v Roztokách. Ozvěte se prosím na tel.: 739 034 000.

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

Hledáme spolehlivou paní na občasné hlídání dcery 5 let, 

cca. 2x do měsíce v odpoledních hodinách od 15 do 19 hodin, 

nic namáhavého, jen si s ní hrát. Odměna 100,- Kč/hod., 

v případě delší spolupráce a spolehlivosti až 150,- Kč/hod. 

Kontakt: liskovyvorisek@seznam.cz nebo tel.: 737 267 476. 

Díky za nabídky. 

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

Hledám paní na pravidelný úklid nového rodinného domku 

V Solníkách, jedenkrát týdně nejlépe v pátek dopoledne 

(4-5 hodin). Tel.: 737 270 950.

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

Hledám pronájem 3-4 místností (lze i nebytové prostory, pouze 

musí být v budově WC) v horních Roztokách či Žalově, 

dlouhodobá spolupráce. Tel.: 773 549 186.
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--------------

Koupím garážové stání či garáž v okolí Tyršova náměstí. 

Tel: 720 179 416.

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

Koupím rodinný dům v Roztokách a okolí, tel.: 777 052 221.

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

NUTRIČNÍ TERAPEUTKA (dietní sestra) a zdravotní sestra 

s praxí v nutriční poradně nabízí poradenství ve VÝŽIVĚ - 

obezita, diabetes a jiné stravovací potíže.

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

Od května 2009 hledáme starší paní na pomoc s péčí o pratetu 

(98 let) a babičku (89 let), a to v ranních a podvečerních 

hodinách. Podrobnosti o náplni péče a finanční odměně osobní 

dohodou. Tel.: 220 911 794, 608 269 246 – Barbora Vlachová.

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

ORIFLAME - POZOR AKCE! Při objednání z katalogu 3 či 4 

LÍČENÍ ZDARMA! Zavolejte a změňte svůj image. 

Kosmetický poradce Oriflame Mirka: 604 156 408, 

mirapeters@seznam.cz

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

Pokládám plov. podlahy, parkety a renovuji staré parkety.

Tel.: 721 152 911

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

Pokud uvažujete o profesionální dráze finančního konzultanta 

u renomované, nezávislé a prosperující společnosti s desetiletou 

historií na českém trhu, zabývající se finančním poradenstvím, 

optimalizací rodinných financí, finančním plánováním, 

optimalizací zaměstnaneckých výhod a financováním bydlení, 

jste vítáni. Osobní nasazení, kvalitní a zajímavá práce = 

adekvátní odměna a karierní postup. OSVČ u společnosti 

Broker Consulting (http://www.bcas.cz/), 

tel.:  +420 723 178 650.

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

Práce na PC - www.pracezdomu.com

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

2Prodám byt 2+1 v os. vlastnictví, 58 m  po úpravách 

(plov. podlahy, dlažba). Byt se nachází v Masarykově ul. 

V Roztokách. Tel.: 777 812 812.

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

Prodám dětské chodítko zn. CHICCO 200,- Kč, dětskou 

sedačku s přísavkami do vany nebo sprch. koutu zn. Aquababy 

100,- Kč. Tel: 603 482 162.

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

2Prodám hezký byt 2+1 v Žalově, 62 m , OV, přízemí, cihlová 

novostavba z r. 2007, kompletní kuchyňská linka včetně 

Společenská kronika

Poděkování paní starostce a MÚ za blahopřání k životnímu 

jubileu, výročí sňatku, atd.zaslali: Zdeňka Bejtlerová, Silvia 

Havlovicová, Vlasta Hůlková, Jaroslav Jahoda, Zdenka Kobrová, 

Josef Košťál, Věra M. Kubová, Růžena Mašková, Věra Nosková, 

Jarmila Nováková, Alois Petelín, Jiřina Rychterová, Bedřich 

Sedlák, Julie, Markéta a Vratislav Štifterovi, Bohumila Suchá, 

Slavoj Turek, Jiří Vincour

Poděkování

Děkuji za svoji maminku Annu Czechovou paní doktorce 

Dvořákové a sestřičce Olince Brajerové za veškerou péči. Dále 

děkuji panu doktoru Líbalovi, všem sestřičkám z 2. patra. Děkuji 

paní Kantorové, která maminku navštěvovala i pani Štefanové. 

Moc moc děkuji. 

Pavla Czechová

 

 



spotřebičů, vestavěné skříně, možnost předzahrádky. Cena 

2,9 mil. Kč, k nastěhování od července. Tel.: 724 828 196.

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

Prodám kazetová stahovací garážová hnědá vrata o rozměrech 

2,40 x 2,15. Prohlídka a více informací na telefonu 

220 912 564.

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

Prodám mrazák Zanussi šuplíkový – 220 l. Teploměr + ovládání 

venku. Cena: 1.500,- Kč. Tel.: 603 486 771.

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

Prodám tříkolku s vodící tyčí. Kovová konstrukce, tyč lze 

odendat, může být i jako samostatná tříkolka. Vhodná pro děti 

od 1 roku. Cena 300,- Kč. Tel.: 603 404 205.

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

Pronajmeme zařízený RD 7+1 se zahradou v Solníkách, volný 

od dubna 2009, nájem 30tis. Kč + služby. Tel.: 607 930 137.

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

Pronajmu byt v Roztokách 3+1, po kompletní rekonstrukci. 

Ihned volný, nezařízený, tel.: 776 288 536.

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

Pronajmu garáž v rodinném domku v Roztokách u Prahy. 

Cena: 1.000,- Kč. Informace na tel.: 602 476 276.

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

Pronajmu kompletně zařízený a vybavený byt (včetně 

spotřebičů) 2+1 v rodinném domě po rekonstrukci, na rok a déle 

pro 2 osoby – Čechy, bez dětí a zvířat. Parkování na zahradě – 

otevřený přístřešek. Nájem 8 tis. + poplatky + kauce 2 měsíční. 

Tel.: 737 169 031.

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

2Pronajmu nebytové prostory vhodné na obchod a sklad 76 m  

v Žalově ul. Přemyslovská, vedle domácích potřeb bývalá 

prodejna Dary přírody. Tel.: 602 327 422.

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

Pronajmu vybavený byt 2+kk s příslušenstvím a balkonem 

v Roztokách. Vhodné i pro studenty. Tel.: 721 359 383.

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

Vyměním udržovaný dům se zahradou v Roztokách 3+1/balkon, 

2+1, podsklepený, garáž, za byt v Roztokách v novostavbě 3+1 

nebo kk/B, L, T, výtah, OV. Doplatek. Tel.: 737 409 386.

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

Zednické práce, vyzdívání, betony, omítky, štuky, voda v umělé 

hmotě, dlaždičky. Tel.: 728 175 336.

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

Znáte svoje tělo? Bezplatně Analýzu ohrožení zdraví 

civilizačními chorobami. Informace na tel.: 606 524 899.

SOUKROMÁ INZERCE
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Masopust v Roztokách 2009

Foto: E. Myslivečková, St, Marušák


