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ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
na únorovém zasedání zastupitelstva byl schválen rozpočet města na rok 2011. Všem zastupitelům děkuji za věcné
a korektní jednání. Předložený návrh zaznamenal jen
drobné úpravy. Schválený rozpočet je sice formálně schodkový díky převodu zůstatku z minulých let, ale jeho příjmy a výdaje jsou vyrovnané. Počítá s významnou částkou
v rezervě, která je z velké části vázaná na konkrétní investiční akce (včetně navýšené částky na dostavbu základní
školy na 32 milionů Kč). V tomto roce bychom se tak měli
dočkat výstavby nové budovy mateřské školy pro 50 dětí,
rekonstrukce vodovodu a komunikace v Jungmannově
ulici, rekonstrukce Masarykovy ulice, výstavby nového
sběrného dvora, zahájení rekonstrukce vodojemu, zateplení školní jídelny či odvodnění a sanace budovy základní
školy v Žalově. Rozpočet také počítá s úsporou přibližně
6 % v neinvestiční části.
Zastupitelstvo také schválilo dvě nové obecně závazné vyhlášky: o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností a o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Podrobnější informace naleznete uvnitř
Odrazu a celé znění obou vyhlášek na webových stránkách
města. Věřím, že díky těmto vyhláškám odstraníme některé nešvary, se kterými se v našem městě občas potýkáme.
Pracovní komise pro dostavbu základní školy již dospěla
k prvním závěrům. Konstatovala, že zvolené dosavadní řešení není vhodné pro konkrétní podmínky města Roztoky.
Komise se dále konsenzuálně domnívá, že reálnou variantu dostavby lze zajistit tak, aby nebyl zásadně ohrožen
požadavek na zahájení stavebních prací na jaře roku 2012.
Komise nyní zpracovává časový harmonogram, podle kterého bude tato realizace možná. Musím poznamenat, že
doposud uvažovaná varianta dostavby školy je ﬁnančně
skutečně nereálná (více než 200 milionů Kč), proto je naprosto nezbytné, abychom zvolili takovou variantu, která
bude nejen ﬁnančně dostupná, ale zároveň bude splňovat
požadovanou kapacitu a kritéria a bude ji možné realizovat v blízkém časovém horizontu. Taková varianta existuje. Situací kolem dostavby základní školy se bude zabývat
i březnové zastupitelstvo.
V březnu se uskuteční 1. a patrně i 2. kolo doplňovacích
voleb do Senátu. Účast v senátních volbách bývá malá,
proto vás prosím, abyste k volbám přišli, a zároveň vám
přeji šťastnou volbu. Věřím, že budoucí senátor bude mít
k Roztokám kladný vztah nejen v době předvolební kampaně, ale především v době svého senátního mandátu.
S pozdravem
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Text k fotografii na titulní straně
Unikátní soubor bronzových dýk nalezených na Kozích
hřebetech (buližníkové skalní útvary u Únětic) v roce
1928, dnes součást sbírkového fondu Národního muzea
v Praze.
Z výstavy „Brána do říše mrtvých“ ve Středočeském muzeu v Roztokách, která trvá do konce března 2011.
Foto: St. Boloňský
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INFORMACE Z RADNICE

O čem jednala městská rada
Dne 16. února se sešla k svému jednání rada města. Program byl mimořádně
nabitý a řada bodů jednání byla mimořádně významná.
Dostavba základní školy
Zřejmě nejpodstatnějším bodem bylo
projednání zprávy odborné komise pro
posouzení projektu dostavby základní
školy. Komise se seznámila se zpracovanou dokumentací pro stavební povolení
a dalšími podpůrnými dokumenty a na
svém jednání 7. 2. 2011 dospěla konsenzuálně k závěru, že zpracovaný projekt,
který i v tzv. úsporné variantě představuje 200 mil. Kč investičních nákladů, je
předimenzovaný, nad ﬁnanční možnosti
města a krom toho je i nevhodný s koncepčního hlediska.
Navrhuje proto zpracovat skutečně reálnou variantu dostavby. Jisté rozpaky
nad tímto závěrem mohou vycházet
z obavy časového prodlení při realizaci
stavby. Na straně druhé, není-li zajištěno ﬁnancování velké varianty, není
stejně možné stavbu zahájit, ledaže bychom ji chtěli lepit jak vlaštovčí hnízdo

řadu let, a ještě s nejistým výsledkem. Je
třeba navrhnout takovou stavbu, která
bude úsporná ze všech hledisek, tedy
i použitých technologií, a kterou bude
možné okamžitě s pomocí přiměřeného
komerčního úvěru i s dílčí státní dotací
realizovat. Na účtu města je zatím pro
tento účel rezervováno 32 mil. Kč., což
představuje zhruba třetinu maximální částky, kterou je možné na dostavbu
školy reálně vynaložit. Je třeba vycházet
z toho, že realizací vlastní stavby ještě nebude škola zprovozněna, ale bude
nutné ji i kompletně vybavit, což nepředstavuje marginální částku. Členové
komise, kteří jsou zkušenými architekty
a stavaři, přislíbili, že budou městu svou
radou nadále nápomocni, aby byla časová ztráta co nejrychleji smazána.
Grantový systém města
RM se zabývala i grantovým systémem
města, který byl kritizován (viz např.
článek T. Šalamona v minulém čísle Odrazu). Dohodla se na sestavení pracovní
skupiny, která připraví návrh na nové
fungování systému i na kritéria přidělo-

vání grantů a dotací neziskovým organizacím.
RM schválila zřízení institutu veřejné
služby pro osoby v hmotné nouzi. Toto
opatření má pomoci zlepšit ﬁnanční
situaci lidem bez zaměstnání, kteří by
však rádi pracovali, např. v rámci Technických služeb města.
RM též přijala svůj nový jednací řád,
který znamená další krok k otevřenosti
vůči veřejnosti.
RM projednala i aktuální personální situaci městského úřadu.
Pouliční osvětlení
Stranou nezůstaly ani věci, které nejvíce
trápí občany – pořádek ve městě a též
třeba problematika nového pouličního
osvětlení na Masarykově a Palachově
ulici na stožárech o poloviční výšce, než
byly předchozí. Okamžitým řešením by
bylo na obou těchto ulicích svítidla osadit výkonnějšími výbojkami a nasměrovat je tak, aby osvětlovaly v prvé řadě
chodníky. Věcí se dál budou rada a MÚ
zabývat.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Únorové zastupitelstvo
se v počtu 18 přítomných sešlo ke svému
jednání 9. 2. 2011 a jeho hlavním bodem
bylo projednání a schválení rozpočtu na
rok 2011.
Rozpočet města na rok 2011
schválen
Návrh byl v souladu se zákonem vyvěšen po dobu 15 dní na úřední desce a na
webu města. Připomínek se nesešlo
mnoho, nicméně nelze říci, že byly nepodstatné. Všechny bylo třeba řádně
projednat, zvážit a rozhodnout o nich
hlasováním. Po zhruba dvouhodinové
rozpravě byl s úpravami návrh rozpočtu
na letošní rok schválen. Je ovšem jasné,
že v průběhu roku dojde k řadě rozpočtových opatření, která zpřesní čerpání
jednotlivých paragrafů, neboť návrh je
vždy jen předpoklad, který se nemusí
naplnit.
Na programu byly ovšem další důležité
body jednání.
Nové obecně závazné vyhlášky města
Zastupitelstvo schválilo dvě obecně závazné vyhlášky. První o ochraně noč-
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ního klidu a regulaci hlučných činností, druhou o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
První vyhláška reaguje na dlouhodobé
stížnosti na porušování nočního klidu
v některých částech města i na značně
hlučnou činnost některých spoluobčanů
bez ohledu na den a hodinu. Schválená
verze vyhlášky řeší tento problém jen
částečně, neboť prošla v „měkčí“ verzi,
která striktně nezakazuje hlučné činnosti v neděli, ale noční klid by měl být pod
pokutou garantován.
Zákaz požívání alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích má zamezit živelnému popíjení na náměstích, ulicích,
hřištích a dalších veřejně přístupných
prostorách, které může budit veřejné
pohoršení. Netýká se konzumace těchto nápojů v předzahrádkách výčepů
a restaurací, ale dopřát si v letním vedru
na lavičce pivo z plechovky se vám může
stát osudným.
Přes tyto výhrady však lze doufat, že
nové vyhlášky přispějí ke zlepšení kultury životního stylu našeho městečka.

Návrh regulačního plánu v Nádražní
ulici neprošel
Pouhý jeden hlas chyběl k tomu, aby byl
schválen návrh rady města (a stavební
komise) na zpracování regulačního plánu zástavby Nádražní ulice. Tato dříve
Nádražní třída si v dobrém i špatném
uchovala svou tvář z konce 19. století
a zejména z dopravního hlediska je její
proﬁl již značně nevyhovující. Ozdobou
není ani dlouhodobě zanedbaný areál
bývalé Oesingerovy, později Wohankovy
továrny č. p. 23 a č. p. 24. Vlastník nemovitosti navrhuje její úplné zbourání a nahrazení bytovým komplexem se 116 byty.
Tento návrh se zdál většině zastupitelů
předimenzovaný a koncepčně problematický, navíc úplná asanace industriálního
objektu z roku 1851, včetně jeho zadního traktu, se nezdá jako nevyhnutelná.
Zpracování regulačního plánu, který by
jasně stanovil pravidla rekonstrukce této
historické části města, by bylo nejkorektnějším řešením – ale jak už bylo řečeno,
pro tento návrh zvedlo ruku při 4 absencích pouze 10 zastupitelů, 2 byli proti
a 5 se zdrželo. I to je demokracie.

INFORMACE Z RADNICE
Zpřísněné limity pro městskou čistírnu odpadních vod
V informačním bloku jsem seznámil
zastupitele s rozhodnutím odboru životního prostředí krajského úřadu, kterým
byl povolen provoz naší městské čistírny
odpadních vod (u zámku) na dalších pět
let, ale současně byly stanoveny nové,
tvrdší limity vypouštěných (vyčištěných)
odpadních vod z městské ČOV do řeky.
Že naše ČOV, kterou jsme v prosinci 2010
konečně doplatili, může dál fungovat, je
zpráva potěšující; to, že byly stanoveny

nové limity, činí velké starosti zejména
partnerovi města, továrně VUAB Pharma, a. s., která městskou ČOV využívá
(resp. využívala) pro dočišťování odpadních vod z průmyslové výroby. Nové limity zřejmě odsouvají tuto možnost do
oblasti hypotetické a bude třeba o této
věci dále jednat.
Také druhá zpráva má dvě stránky. Nejvyšší správní soud (NSS) zamítl stížnost
investora bytového komplexu v oblasti
Maxmiliánky na diskriminační postup
města, které nezahrnulo tuto lokalitu

do regulačního plánu Tiché údolí a dále
tam platí stavební uzávěra. Své rozhodnutí opřel NSS o důkaz, který je ovšem
ve svém důsledku pro město negativní.
Schválený regulační plán nebyl na podzim 2010 zveřejněn právně bezchybným
způsobem, a nenabyl tedy účinnosti –
není-li regulační plán platný, nelze proti
němu ani uplatnit námitky. I zde tedy
bude nutné se věcí dále zabývat a složitý
právní oříšek rozlousknout.
Stanislav Boloňský
místostarosta

Doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR 2011
se uskuteční v pátek dne 18. března 2011
od 14.00 do 22.00 hodin,
v sobotu dne 19. března 2011
od 8.00 do 14.00 hodin,
případné II. kolo voleb
v pátek dne 25. března 2011
od 14.00 do 22.00 hodin,
v sobotu dne 26. března 2011
od 8.00 do 14.00 hodin.
Volební obvod č. 30 – KLADNO
Město Roztoky má 7 volebních okrsků:
volební okr. č. 1 – sídlo:
Středočeské muzeum v Roztokách,
Zámek č. 1
pro voliče z ulic:
Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na
Háji, Nádražní, Riegrova, Rýznerova,
Svojsíkovy sady, Tiché údolí, Únětická,
Vltavská, Za Potokem
volební okr. č. 2 – sídlo: Městská
knihovna, Jungmannova 966
Dobrovského, Haškova, Jana Palacha,
Jungmannova, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, nám. 5. května, nám. Jana Procházky, Olbrachtova, Palackého, Plavidlo,
Puchmajerova, Spěšného, Šafaříkova,
Šaldova, Školní náměstí, Třebízského,
Vošahlíkova, Žirovnického
volební okr. č. 3 – sídlo: Základní
škola Roztoky, Školní náměstí 470
B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova,
Braunerova, Čapkova, Čáslavského,
Dobrovolného, Felklova, Mjr. Kašlíka,
MUDr. Tichého, Nad Vltavou, Najdrova,
Obránců míru, Plk. Poláčka, Poděbradova, Seržanta Hniličky, V Solníkách,
17. listopadu

volební okr. č. 4 – sídlo: Městský
úřad Roztoky, nám. 5. května 2
Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo nám., Chelčického, Jeronýmova,
Masarykova, Nerudova, Sedláčkova, Vidimova, Žižkova
volební okr. č. 5 – sídlo: Sokolovna,
Tyršovo náměstí 480
Bezručova, Čechova, Horova, Krátká,
Legií, Libušina, Lidická, Máchova, Na
Sekeře, Nad Vinicemi, Plzeňská, Řachova, Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám.,
Václavská, Vančurova, Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova
volební okr. č. 6 – sídlo: Základní škola Roztoky (Žalov), Zaorálkova 1300
Burgerova, Jiráskova, Ke Kocandě, Kuželova, Levohradecká, Levohradecké
nám., Na Dubečnici, Na Pískách, Opletalova, Pod Vodojemem, Potoky, Přílepská, Smetanova, Šebkova, U Školky,
V Úvoze, Zahradní, Zaorálkova
volební okr. č. 7 – sídlo: Mateřská
škola (Žalov), Přemyslovská 1193
Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova, Chalúpeckého, K Nádraží, Komenského, Krásného, Krolmusova,
Mühlbergerova, Na Panenské, Na Valech, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod
Řivnáčem, Přemyslovská, Příčná, Řadová, Souběžná, Sportovní, Stříbrník, Sv.
Ludmily, U Háje, U Hřiště, U Zastávky,
Vlháčkova, Wolkerova, Za Cihelnou

konání druhého kola voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.
Voliči bude umožněno hlasování poté, co
prokáže svoji totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským
průkazem; nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem
ČR; anebo cestovním průkazem).
Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen
tento průkaz odevzdat okrskové volební
komisi. Ve středu 16. 3. 2011 v 16 hodin
končí lhůta, kdy si volič osobně může
požádat o vydání voličského průkazu
na příslušném obecním úřadě.
Voliči s trvalým pobytem v Roztokách
mohou o voličský průkaz požádat na
správním odboru v Jungmannově ulici
(za hlavní budovou radnice) v kanceláři
„evidence obyvatel“.
Volič může požádat o vydání voličských
průkazů pro obě kola voleb do Senátu
současně.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb okrskovou volební
komisi v místě bydliště o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost. Příslušná volební komise k takovému voliči
vyšle dva své členy s přenosnou volební
schránkou.

Voličem pro tyto volby je státní občan
České republiky, který alespoň druhý
den voleb dosáhl věku nejméně 18 let.

Každý občan je povinen uposlechnout
pokynů předsedy okrskové volební komise k zajištění pořádku a důstojného
průběhu hlasování ve volební místnosti
a jejím bezprostředním okolí.

Ve druhém kole voleb do Senátu může
volit i občan, který alespoň druhý den

Podrobné informace potřebné pro realizaci volebního práva a k úpravě hlasova-
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cích lístků budou voliči doručeny spolu
se sadou hlasovacích lístků nejpozději
tři dny přede dnem voleb, tj. do 15. 3.
2011.
Ve dnech voleb na žádost voliče ve volební místnosti vydá okrsková volební
komise za chybějící nebo znehodnocené
hlasovací lístky nové.
V případě konání II. kola voleb do Senátu volič obdrží hlasovací lístky pouze
ve volební místnosti ve dnech voleb.
Kandidáti zaregistrovaní pro volby do
Senátu ve volebním obvodu č. 30 s čís-

ly, kterými budou označeny jejich hlasovací lístky:
1. Mgr. Miroslav ROVENSKÝ
Křesťanská a demokratická unie
– Československá strana lidová
2. MUDr. Karel PROTIVA
Lepší Kladno
3. Ing. Jana BOBOŠÍKOVÁ
SUVERENITA –
Blok Jany Bobošíkové
4. Ing. Dan JIRÁNEK
Občanská demokratická strana
5. Ing. Milan VODIČKA, CSc.
Strana svobodných občanů

6. Luděk KVAPIL
„STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ“
s podporou TOP 09
7. Ivo VAŠÍČEK
Česká pirátská strana
8. Zdeněk LEVÝ
Komunistická strana Čech a Moravy
9. Mgr. Jiří DIENSTBIER
Česká strana sociálně demokratická
Monika Hojsáková
pracovník pověřeného úřadu
s osvědčením
samostatný odborný referent
Městský úřad Roztoky, kancelář starosty

Informace ke sčítání lidu, domů a bytů
Vážení občané,
od 26. února do 6. března 2011 roznášeli sčítací komisaři do schránek letáček
se základními informacemi o sčítání
lidu a lísteček Informace o kontaktních
osobách a místech, kde je uvedeno jméno sčítacího komisaře, který formuláře
přinese, číslo jeho průkazu a termín, kdy
do domácnosti přijde předat sčítací formuláře.
Čas návštěvy budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo
o víkendu. Pokud vás sčítací komisař
nezastihne v avizovaném termínu, vhodí
vám do schránky oznámení o termínu
doručení sčítacích formulářů, kde bude
opět uvedeno jméno komisaře s číslem
průkazu a termínem, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín
nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku a domluvit si jiný čas návštěvy.
Jméno komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude možné ověřit
na úřední desce MÚ, případně telefonicky na čísle 220 400 263. Seznam všech
sčítacích komisařů bude i zveřejněn na
www.scitani.cz.
Ve dnech 7. až 25. března navštíví sčítací
komisaři každou domácnost v ČR a předají dotazníky pro všechny osoby, které
tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků, kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti).
Sčítací komisař bude nosit viditelně
umístěný speciální průkaz sčítacího komisaře, kterým se na požádání prokáže
společně s občanským průkazem při
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návštěvě v každé domácnosti. Zároveň
bude mít přes rameno modrou tašku
s velkým žlutým logem České pošty.
Sčítací komisař, který navštíví vaši domácnost, vám předá sčítací formuláře.
Do vašeho bytu nevstoupí, pokud ho
sami nevyzvete. Požádá vás o potvrzení
převzetí formulářů podpisem. Zároveň
vám předá vysvětlivky k vyplnění formulářů a poskytne další potřebné informace.
Komisař přinese do domácnosti celkem
tři formuláře s vysvětlivkami:
• Zelený sčítací list osoby (každý člověk
v domácnosti dostane svůj vlastní)
• Žlutý bytový list (každá domácnost
dostane jeden)
• Oranžový domovní list (ten dostanou
pouze majitelé nebo správci domů)
Převzít formuláře pro všechny členy domácnosti může osoba starší 15 let.
Při předání formulářů se vás komisař
zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne
vám tři základní možnosti:
• on-line vyplnění a odeslání na internetu (lze využít připojení v městské
knihovně)
• osobní odevzdání komisaři (pokud
preferujete tuto cestu, komisař si
s vámi hned domluví termín schůzky,
kdy přijde formuláře vyzvednout)
• odeslání poštovní obálkou do P. O.
Boxu ČSÚ (pokud vyberete tuto
možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné
poštovné v tomto případě domácnost
neplatí)
Pokud vás sčítací komisař nezastihne
v avizovaném termínu, vhodí vám do

schránky oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět
uvedeno jméno komisaře, číslo průkazu
a termín, kdy se dostaví podruhé.
Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou
linku 800 87 97 02, která bude v provozu
od 26. února do 20. dubna 2011 denně
8–22 hod., a domluvit si jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce oznámení
o náhradním termínu doručení sčítacích
formulářů s informací, že si můžete formuláře vyzvednout na tzv. sběrném místě (poště nebo na MÚ Roztoky – správní
odbor) do 14. dubna.
O pomoc s vyplněním formuláře můžete
požádat sčítacího komisaře. Jeho úkolem není pouze roznést a sebrat, ale také
pomoci každému, kdo nebude některé
z kolonek rozumět či nebude mít sílu
sám formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si
údaje např. od nemocného, staršího či
nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za něj kompletně vyplní.
Vlastníky domů upozorňuji na povinnost označit budovu přiděleným číslem
popisným či evidenčním.
Veškeré informace najdete na
www.scitani.cz, dotazy můžete posílat
e-mailem na: info@scitani.cz.
Nezapomeňte, že informace do sčítacích
formulářů se vyplňují podle skutečnosti
platné v tzv. rozhodný okamžik, kterým
je půlnoc z 25. na 26. března 2011.
Věra Dědičová,
referentka správního
odboru MÚ
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Nové obecně závazné vyhlášky
o ochraně nočního klidu a o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství.
Dne 9. 2. 2011 schválilo zastupitelstvo
města OZV č. 3/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
a OZV č. 4/2011 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství. Tyto vzájemně se doplňující
vyhlášky upravují oblasti, které ovlivňují klidný a spokojený život občanů. Do
letošního roku nemohla policie zakročit
proti občanům, kteří popíjeli na veřejných prostranstvích alkoholické nápoje a svým chováním obtěžovali většinu
obyvatel. Rovněž nemohli být občané
účinně chráněni před bezohlednými

občany, kteří svým hlučným chováním
a provozováním hlasitých činností obtěžovali své sousedy.
Vyhláška o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností stanovila především období nočního klidu, které je
stanoveno od 22 hodin do 6 hodin. Toto
opatření umožňuje městské policii zakročit proti občanům, kteří noční klid
porušují, včetně opatření, které zákon
o přestupcích umožňuje. Tato vyhláška
upravuje i pořádání akcí spojených s produkcí živé či reprodukované hudby, sportovních, společenských a kulturních akcí.

OZV č. 4 o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejném prostranství
stanovuje místa, kde je zakázáno konzumovat alkoholické nápoje. Jedná se
o veškeré veřejné prostory, jako je např.
Tyršovo náměstí, autobusové zastávky, okruh 100 m od školských zařízení
a dětských hřišť.
Obě OZV jsou zveřejněny na webových
stránkách města a občané se tam mohou
seznámit s jejich zněními.
A. Makajev
vedoucí správního odboru MÚ

KRÁTKÉ INFO Z RADNICE
Přístup na poštu
Paní Nadrchalová v minulém vydání
Odrazu upozornila na komplikovanou
situaci s dopravou zdravotně postižených k nové pobočce pošty na Tyršově
náměstí. Za to jí velmi děkuji. Trochu
mě mrzí, že jednání neiniciovala samotná Česká pošta, které se to týká nejvíce.
Nicméně situací se zabývaly sociální
komise i rada města. V příštích týdnech
bude na Tyršově náměstí u Masarykovy
ulice vyhrazeno stání pro ZTP. Odtud
je na poštu přístup bezbariérový. Současně jsem jednal s paní vedoucí naší
pobočky České pošty, která mi přislíbila
maximální vstřícnost v tom, že na poště
by mohli mít přednost držitelé průkazu
ZTP a lidé starší 75 let. Věřím, že se to
brzo podaří. O dalším vývoji vás budu
informovat. Co se týče možnosti vjezdu
těžce zdravotně postižených občanů do
zákazu vjezdu, upravuje jeho podmínky
zákon (vjet mohou na nezbytně nutnou
dobu), který musí respektovat jak policie, tak město.
Jan Jakob
starosta města Roztoky
Setkání „neziskovek“ se starostou
V úterý 8. února se v restauraci U Šmucrů uskutečnilo setkání pana starosty Jana
Jakoba a předsedy kulturní komise Tomáše Novotného s roztockými a žalovskými spolky. Na zhruba dvouhodinové
setkání přijali pozvání skauti, tomíci,

sdružení Roztoč, členové mysliveckého
sdružení Hubertus, fotbalového klubu,
zástupkyně Svazu postižených civilizačními chorobami, divadelnice z Kvítka,
zástupkyně Sokola, představitelky Rožálku, zástupci Města pro život, Vlastivědného klubu, spolku Zámeček žije...
Přítomní zástupci neziskových organizací se novému starostovi představili,
vysvětlili, co je náplní jejich činnosti
a jakou formu podpory od města by
vítali. Starosta všem poděkoval za práci, kterou pro obec odvádějí, a slíbil, že
podpora bude za rozumných podmínek
pokračovat.
Tomáš Novotný
Jak to bude s granty
Již v době, kdy jsme dojednávali naši
koaliční smlouvu, jsme se dohodli, že
systém udělování grantů a dotací na
spolkovou, kulturní a sportovní činnost
v našem městě nově upravíme. Grantový
systém ovšem již nešlo z časových důvodů změnit pro rozdělování letošních
prostředků. Proto jsem se s předsedou
kulturní komise Tomášem Novotným
dohodl, že nový systém vypracujeme
v průběhu letošního dubna. Nicméně letošní první rozdělování těchto prostředků vyvolalo hodně emocí. Proto jsme se
v rámci koalice dohodli na podrobném
způsobu přípravy těchto nových pravidel. O tom, že celé věci přikládáme velkou důležitost, svědčí i to, že pracovní

skupinu tvoří lídři koaličních stran: Jan
Jakob (TOP 09), Roman Jandík (ODS)
a Stanislav Boloňský (SAKURA). Toto
trio má do konce dubna 2011 vypracovat ucelený návrh. Ten bude popisovat
pravidla a kritéria pro získávání grantů
a dotací, bude přehledný a nebude administrativně náročný. Jedno je a bude jisté:
nikdo nemusí mít obavu, že bychom na
podporu kulturních, sportovních a společenských akcí dávali méně prostředků.
Město bude tuto úctyhodnou činnost
i nadále významně podporovat.
Jan Jakob
starosta města Roztoky
Smuteční oznámení
Vážení občané, na podnět sociální komise vám nabízíme možnost zveřejnění smutečních oznámení (parte) na
informační tabuli umístěné před budovou MÚ. V případě zájmu o zveřejnění
prosím předejte oznámení do podatelny
MÚ.
Kancelář starosty
Svatební obřady v zámku
Vzhledem k posunu termínu zahájení
generální rekonstrukce roztocké tvrze
sdělujeme občanům, že přijímáme objednávky na svatební obřady v zámku
i pro měsíc duben 2011.
D. Vyšehradská
matrikářka
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Je pitná voda pitná?
„Dodáváme kvalitní pitnou vodu!“ říká
provozovatel vodohospodářské infrastruktury v Roztokách, Severočeské
vodovody a kanalizace, a. s. (člen skupiny Veolia Voda). Voda dodávaná do
domácností je vysoce kvalitní a ve všech
parametrech splňuje limity předepsané
platnou legislativou. Kontrola je prováděna podle plánu schváleného orgánem
ochrany veřejného zdraví. Kontrolu
kvality pitné vody pro město Roztoky
zajišťuje akreditovaná laboratoř v Mostě. Akreditace pokrývá rozbory pitné,
surové povrchové, surové podzemní
vody a rozbory odpadních vod, kalů,
bazénových a technologických vod.

Dodávaná pitná voda do domácností
v rámci provozovaného území nevyžaduje další úpravu. U několika zákazníků
bylo na základě jejich stížnosti zjištěno,
že nainstalování drahých zařízení pro
další úpravu vody vedlo ke zhoršení její
kvality.
Každý zákazník má právo vědět, jakou
kvalitu má pitná voda v jeho vodovodu, např. její tvrdost i další ukazatele.
Veškeré informace jsou umístěny na
internetových stránkách společnosti:
www.scvk.cz.
Ing. Iveta Kardianová,
tisková mluvčí SčVK, a. s.
(redakčně kráceno)

Redakční poznámka
V současné době probíhá koncesní řízení pro výběr provozovatele vodovodů
a kanalizací v Roztokách, podmínky
jsou zveřejněny na úřední desce a webových stránkách města. Nový provozovatel bude mít na starosti nejen
zásobování vodou a kanalizační síť, ale
i technologicky náročný provoz městské
čistírny odpadních vod s dočišťováním
odpadních průmyslových vod VUAB
Pharma.

Harmonogram svozu bioodpadů z biopopelnic v roce 2011
V roce 2011 bude svážen bioodpad
z biopopelnic vždy v úterý 1x za 14 dní.
Město bylo rozděleno opět do dvou svozových oblastí, svoz však bude probíhat
již od 6 hodin ráno.
Sudé úterý (1. svoz 5. 4. 2011) budou
sváženy tyto ulice:
Alšova, Bezručova, Borkovského, Bořivojova, Burgerova, Čechova, Hálkova,
Havlíčkova (část od Masarykovy k Zaorálkově), Horova, Husova, Husovo nám.,
Chalúpeckého, Chelčického, Jeronýmova, Jiráskova, Komenského, Krásného,
Krátká, Krolmusova, Legií, Levohradecká, Libušina, Lidická, Máchova, Mühlbergerova, Na Panenské, Na Pískách,
Na Sekeře, Na Valech, Nad Vinicemi,
Nerudova, Obránců míru (část od Ma-

sarykovy po Lidickou), Opletalova, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem,
Pod Vodojemem, Potoky, Přemyslovská,
Příčná, Přílepská, Řachova, Sedláčkova, Smetanova, Souběžná, Sportovní,
Sv. Ludmily, Svobody, Šebkova, Třešňovka, Tyršovo.nám., U Háje, U Hřiště,
U Školky, U Zastávky, V Úvoze, Václavská, Vančurova, Vidimova, Vlháčkova,
Vraštilova, Vrchlického, Wolkerova, Zahradní, Zaorálkova, Žižkova
Liché úterý (1. svoz 12. 4. 2011)
budou sváženy tyto ulice:
17. listopadu, 5. května, B. M. Eliášové,
Bělina, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, Dobrovského, Felklova, Haškova,
Havlíčkova (část od Masarykovy ke ško-

le), Jana Palacha, Jungmannova, Kroupka, Masarykova, Mjr. Kašlíka, MUDr.
Tichého, Na Vyhlídce, Nad Vltavou,
Obránců míru (část od Masarykovy po
Spěšného), Olbrachtova, Palackého, Plk.
Poláčka, Poděbradova, Puchmajerova,
Riegrova, Seržanta Hniličky, Spěšného,
Šafaříkova, Šaldova, Školní nám., Tiché
Údolí, Třebízského, V Solníkách, Žirovnického
I v letošním roce lze využít k likvidaci
bioodpadu i sběrný dvůr nebo mobilní
svozy bioodpadu. Ukládání biologicky rozložitelného odpadu do nádob na
směsný odpad odporuje zákonu o odpadech i městské vyhlášce, popelnice
s takovým obsahem nebude vyvezena.
OŽP MÚ Roztoky

Problém s popelnicemi
Společnost REGIOS, a. s., která ve městě Roztoky zajišťuje svoz
komunálního odpadu, si dovoluje upozornit na problém při výsypu některých druhů popelnic. Konkrétně se jedná o plastové
kulaté nádoby velikosti 110 l a menší (viz obrázek). Tyto nádoby
neodpovídají platným českým technickým normám, bohužel se
stále vyskytují na našem trhu. Při jejich svozu dochází k poškození nádoby, nebo dokonce spadnutí nádoby do svozového vozidla.
Prosíme tedy ty občany Roztok, kteří vlastní uvedený typ popelnic, aby si pořídili nádoby, které odpovídají normám na
svoz komunálního odpadu. Jedná se konkrétně o popelnice:

Tyto normalizované popelnice lze zakoupit jak v maloobchodní síti, tak přímo v sídle naší společnosti REGIOS, a. s., v Úholičkách. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obracejte na
naši bezplatnou tel. linku 800 101 102.
Ing. Lucie Turková
REGIOS, a. s.

DIN 6629 – plechové, kulaté popelnice 110 l
ČSN EN 840-1 – plastové 120 l a 240 l na kolečkách
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Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených do městské knihovny v lednu 2011
Beletrie
Prokšová J. Láska po kapkách /příběh o
partnerských vztazích mladých lidí současnosti/
Allen S. Zahrada kouzel/půvabný příběh o sestrách, které na své zahradě pěstují bylinky, jimiž pak vylepšují životy
druhých.../
Binchy M. Srdce a duše /jeden rok v životě lékařky z irského Dublinu/
Brönte Ch. Profesor /romantický příběh z Anglie 19. století/
Historické romány
Franklin A. Relikvie mrtvých /děj románu je zasazen do doby vlády Jindřicha II.
v Anglii ve 12. století/
Detektivky/thrillery
Hendström I. Vraždy ve Villette
Cole M. Těla na prodej

Patterson J. Černý tygr
Harris L. Vražda na Den práce
Slaughter K. Hřbitov nadějí
Literatura faktu-memoáry
Albright M. Tajná řeč broží /kniha
obsahuje mnoho barevných fotograﬁí
a popisy broží, které autorka vlastní/
Johnson P. Ježíš /život Ježíše Krista – výklad a reálie očima významného historika a novináře/
Mudrová I. Tři anglické lásky /autorka v
knize nabízí pohled do míst, ve kterých
se odehrávaly příběhy slavných anglických spisovatelek J .Austen, D .du Maurier a E .Brontë/
Paroubková P. V botičkách od Diora /
zákulisí velké politiky očima manželky
politika/
Pro děti
Cabot M. Allie Finklová /dívčí román
– strasti mezi novými spolužáky/
Shan D. Demonata /hororové dobrodružné příběhy pro mládež/

Urbánková D. Chlebová Lhota /kouzelné pohádkové vyprávění o vesničce celé
z chleba/
Váchová Š. Chaloupka na vršku /příběh
o malých sourozencích, kteří prožijí čtyři
roční období na venkově/
O knihách získáte více informací na
web. stránkách městské knihovny nebo
přímo v knihovně.
Ve středu 2. března jsme zahájili (info
v minulém č. Odrazu) středeční čtení
z dětských knih pro děti od 3 do 6 let.
Vždy ve středu od 17.00 do 17.30 hodin
můžete přivést děti na malé posezení
s knížkou.
Srdečně zveme na přednášku
Osteoporóza a péče o vlastní zdraví
dne 29. 3. (úterý) v 18.00 hodin
v městské knihovně hovořit bude
MUDr. R. Neudörﬂová akci pořádá
ZO Svazu postižených civilizačními
chorobami ve spolupráci s městskou
knihovnou
A.Urxová

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. 11
až 23. 2. 11:
- dne 28. 1. 11 oznámena dopravní nehoda dvou osobních vozidel bez zranění v ulici Lidická – výjezd na místo,
na místě usměrňování dopravy, předáno skupině dopravních nehod PČR,
- téhož dne oznámen nález peněženky
s doklady a ﬁnanční hotovostí v autobuse PID z Prahy – převzetí nalezených věcí, dle dokladů zjištěn majitel,
jemuž byly nalezené věci předány,
- dne 30. 1. 11 oznámeno fyzické napadení v bytě na Tyršově náměstí –
vzhledem k povaze zranění (přeražený
nos) věc předána PČR jako podezření
z tr. činu,
- dne 31. 1. 11 oznámena krádež měděných okapových svodů z domu v Palackého ulici – výjezd na místo, předáno PČR jako podezření z tr. činu,
- téhož dne oznámeno napadení a neoprávněné vniknutí do bytu bytového
domu v ulici Masarykova – výjezd na
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místo, zadržení podezřelé osoby, věc
i s podezřelou osobou předána k realizaci PČR,
- téhož dne oznámena krádež měděných okapových svodů z domu v ulici
V Solníkách – výjezd na místo, předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu krádeže,
- dne 2. 2. 11 oznámeno odcizení lihovin a konzerv z nezajištěného sklepa
u domu v ulici U Hřiště – výjezd na
místo, provedeným místním pátráním a šetřením zjištěna podezřelá
osoba, nalezena část odcizených věcí,
tyto vráceny majiteli, věc šetřena jako
přestupek proti majetku dle § 50 z.
č. 200/90 Sb.,
- dne 4. 2. 11 v nočních hodinách oznámeno, že v ulici Palackého z novostavby rodinného domu byli oznamovatelem vyrušeni zloději, kteří chtěli
odcizit měděné okapy, z místa utekli
a odjeli připraveným vozidlem, výjezd
na místo, provedeno místní pátrání
po podezřelém vozidle a podezřelých
osobách, s negativním výsledkem,
- dne 5. 2. 11 oznámeno poškrábání

3 zaparkovaných vozidel v ulici Masarykova – výjezd na místo, předáno
PČR jako podezření z tr. činu,
- téhož dne oznámeny padající kameny
ze skály na komunikaci v serpentině –
výjezd na místo, vyrozuměn ředitel TS
Roztoky, dále vzhledem k nebezpečí,
že se kameny budou stále uvolňovat,
přivoláni hasiči, odstraňována drolící
se skála, v té době usměrňována doprava,
- dne 9. 2. 11 v ranních hodinách oznámeno vloupání do vozidla tov. zn.
Škoda Octavia v ulici Najdrova – výjezd na místo, u vozidla rozbitá skleněná výplň okna, zjištěn majitel, tento
vyrozuměn, předáno PČR jako podezření z tr. činu,
- dne 12. 2. 11v rámci hlídkové činnosti nalezen v k. ú. Roztoky v místě
vedle bývalého železničního přejezdu
poškozený výherní automat, provedeným šetřením bylo zjištěno, že tento
pochází z trestné činnosti, kontaktován majitel tohoto automatu a PČR,
která si věc na místě převzala,
- dne 17. 2. 11 oznámena osoba ležící

INFORMACE Z RADNICE
v prostorách u panelové cesty na Holý
vrch – výjezd na místo, na místě zjištěna ležící osoba v mírně podnapilém
stavu, probuzena, bez zranění, nebylo
třeba lékařského ošetření, provedena
lustrace,
- dne 18. 2. 11 oznámeno lékařkou z PL
Bohnice, že dne 19. 2. 11 byl u nich
hospitalizován pacient, který uvedl,
že bydlí v areálu ﬁrmy Renova v Přílepské ulici a že má ve stavební buňce
uzamčeného psa, o kterého se nemá
kdo postarat; po konzultaci s pracovníky OŽP bylo rozhodnuto, že pes
bude umístěn do kotce OŽP, proveden odchyt psa a byl umístěn do kotce
OŽP,
- téhož dne ve večerních hodinách
oznámeno volné pobíhání psa v ulici
17. listopadu – výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn bez
závad do kotce MP, druhý den zjištěn

majitel, tomuto vydán bez závad, věc
přestupku dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb.
s odkazem na znění OZV č. 5/2003
v blokovém řízení,
- v rámci hlídkové činnosti na parkovišti v ulici Masarykova zjištěn vrak
vozidla tov. zn. Lada Samara bez registračních značek, zadokumentováno, oznámeno OŽP MÚ Roztoky,
- dne 21. 1. 11 oznámeno vloupání do
vozidla tov. zn. Škoda Yeti na Levohradeckém náměstí a odcizení airbagů
z tohoto vozidla – na místě převzala
PČR jako podezření z tr. činu,
- téhož dne oznámena havárie vozidla
do oplocení domu v Haškově ulici –
na místě zjištěno, že jde o havárii vozidla bez zranění, alkohol negativní,
k úniku ropných látek nedošlo, pouze
hmotná škoda na oplocení pozemku
a vozidle, obě strany se dohodly na
náhradě škody.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách
MP Roztoky, a to na
www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na zdejší služebnu služby kriminální policie (tel. 233 910 861),
nebo Obvodní oddělení Policie ČR Libčice (tel. 974 882 730), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468),
popřípadě e-mail: Inko@mproztoky.cz“
info@mproztoky.cz.
Děkujeme předem za spolupráci.
Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky
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Škrtobus hejtmana Ratha
V minulém čísle Odrazu jsem vás informoval o nečinnosti krajského úřadu ve věci zajištění autobusových linek
pro tento rok. V té době byly vyhlídky
na zajištění spojení Roztoky–Dejvická
poměrně optimistické. Díky zvýšenému
jízdnému, jehož dopady jste ve svých peněženkách pocítili již od začátku roku,
měla být snížená dotace od kraje pokryta a měly být zachovány i všechny dnešní spoje. Netrvalo dlouho, a situace se
změnila. Z kusých informací od vedení
kraje vyplývá, že pan hejtman prosazuje ještě větší škrtání a dotaci chce snížit
o dalších 10 milionů Kč. To se ovšem
Roztok již dotýká. V návrhu kraje dochází ke škrtnutí jednoho spoje linky
340 po osmé hodině ranní. V současnosti intenzivně jednáme s ROPIDem
o tom, za jakých podmínek by k tomuto
nemuselo dojít.

Nemohu si ovšem odpustit několik poznámek. Nechápu zvůli pana hejtmana Ratha, který se se svou radou kraje
rozhodl od stolu škrtat jednotlivé spoje.
Při tomto jeho bezprecedentním chování se snaží vymlouvat na vládní škrty.
Ale to jsou jen výmluvy. Příspěvek od
státu na základní dopravní obslužnost
dostal kraj do koruny stejnou jako loni
a vlastní daňové výnosy má kraj dokonce vyšší než před rokem. Je sice hezké, že
pan hejtman garantuje žákovské jízdné,
i když nyní už v omezené míře, ale horší
je, že tito žáci toho ani nebudou moci
využít, protože jejich spoje do škol prostě nepojedou.
Autobusová doprava je ﬁnancována ze
zisků z jízdného a z dotací. V našem případě se na dotacích podílí Praha, Středočeský kraj a obce. Díky krajským škrtům je již podíl kraje na těchto dotacích

nejmenší. Pan hejtman Rath ale i přesto
s námi nehodlá diskutovat a naopak nás
svým způsobem vydírá.
Z těchto důvodů vznikla petice Škrtobus
hejtmana Ratha, jejíhož petičního výboru jsem členem. Cílem petice je získat
alespoň tisíc fyzických podpisů, protože pak by se tímto problémem muselo
krajské zastupitelstvo zabývat ze zákona. Je to asi jediná cesta, jak je možné
hejtmana Ratha přimět alespoň k diskusi. Všem, kteří jste tuto petici podepsali,
a za pomoc paní Drdové moc děkuji. Jen
za Roztoky je nás více než šest set. Věřím, že to věci pomůže.
Petici i s petičním archem naleznete na
adrese: http://www.starostove-nezavisli.
cz/petice-neruste-busy

směřovaná sociálně, k chudým lidem a dětem, že díky spolkům se mohou lidé
v Roztokách poznat a nežít tu jen jako
v noclehárně. Vše marno. Pan inženýr,
vybaven zkušenostmi z ciziny více kapitalistické než ta naše, vede dále svou.
Zcela netušené možnosti se mu otevřely,
když se stal členem kulturní komise.
Podivil jsem se nad tím faktem, bylo to
pro mne podobné, jako kdybych já, nekuřák zrovna zapřisáhlý, usedl ve správní radě ﬁrmy Philip Morris. Jako by se
akademik Zdeněk Nejedlý k stáru zamiloval do hudby Antonína Dvořáka!
Pan inženýr absolvoval první schůzku
a to mu stačilo k tomu, aby o komisi
napsal samé nepěkné věci do minulého
Odrazu. Nejmenoval, pravda, ale vzhledem k tomu, že zmíněnou komisi vedu,
nemohu mlčeti.
Pan inženýr v mnoha věcech nemluví
pravdu. Vypráví pohádky. Třeba tu o neexistenci pravidel.
Činnost komise se řídí pravidly danými
zastupitelstvem. Je strašlivou chybou
pana inženýra, že se s těmito pravidly
neseznámil. Z mnoha významných dokladů odkážu namátkou jen na památné
usnesení městského zastupitelstva číslo
129 z června 2003, které řešilo granty,
na zajímavý zápis z ﬁnančního výboru
z 1. února 2000 (samozřejmě se týkal této
tematiky) či na usnesení zastupitelstva

z podzimu roku 1998. To zase kompletně pojímalo problematiku dotací, kontinuální podpory spolků.
Finanční odbor ještě před svým rozmetáním zkraje roku 2008 náležitě upozorňoval žadatele na to, že se přidělování
dotací řídí mimo výše zmíněné také
paragrafem 19 odstavec 3 zákona č. 250/
2000 Sb.
V pravidlech je dáno, za jakých podmínek a na co je možné peníze vynaložit.
Formální správnost kontroluje (po svém
znovuobnovení) ﬁnanční odbor radnice,
věcnou, obsahovou korektnost pak ﬁnanční či kontrolní výbor zastupitelstva.
Pan Šalamon fabuluje i v tom, že při
posuzování žádosti nehraje její obsah
roli. Možná ne u něj – u odpovědných
členů komise však jistě ano. A zda je
třeba přihlédnout k tomu, kolik dostal
žadatel loni? Ano. Stojíme o kontinuální
podporu, to má hlubokou logiku. Nedáme-li například Kvítku (nejméně) stejné
peníze na provoz divadelního sálku jako
loni, nebude mít za co zaplatit elektrickou energii.
Stejné je to například i při tvorbě městského rozpočtu. Ač to žádný předpis nenařizuje, je dobré a logické, aby v podkladech pro schvalování nového rozpočtu byla vždy loňská čísla, příjmová
i výdajová. Proč? No pro orientaci, pro
výchozí pozici, pro zkušenost. Pro bys-

Jan Jakob
starosta města Roztoky

Úderník slova
Jedna z mých opravdu vážených kolegyň
z kulturní komise promine – vypůjčil
jsem si do nadpisu její slova, kterými
ohodnotila před nedávnem sáhodlouhý
text Ing. Tomáše Šalamona.
Těžko to vyjádřit přesněji. Pro pana Šalamona je polemizování rozkoší. Rozumí všemu, mnoho mluví, má nebývalou schopnost proniknout k jádru věci,
zmocnit se merita nešvarů, předsudků,
levicových úchylek všeho druhu a tepat
je jako Ilja Muromec, bohatýr širokoplecý! Kompromis nepřipouští.
Pronesete drobné, nesmělé, chvějící se
slůvko – a pan inženýr vypálí s brizancí
sovětských kaťuší reakci hodnou Demosthena, Cicera či Fidela Castra v dobách
jeho největší slávy.
I slovo psané je mu blízké, to třeba když
květnatě a vášnivě obhajuje právo každého stavět si v podstatě kdekoliv cokoliv.
Jenom ne regulace!
Zvláštní specialitou páně Šalamonovou
je dotování kultury a spolků.
Sledoval jsem v posledním roce s jistou
útrpností snahu několika aktivních spolkových žen, které se mu snažily vstřícnými slovy vysvětlit, že díky spolkům je náš
roztocký a žalovský život jaksi veselejší,
bohatší, nadto že spolky mnoha svými
programy suplují uspěchané a nestíhající
rodiče, že mají jistou roli v tělesném rozvoji občanstva, že řada jejich podniků je
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trost úsudku! Pro to, abychom se rozhodovali poučeni, kontinuálně, ne jako
fachidioti.
Etuda, kterou pan Šalamon předvedl na
první komisi, byla neuvěřitelná. Jeho
názory jsou extrémní, v komisi většinou
zcela osamocené, to vyjadřuje i hlasování. Nevěřícně jsme naslouchali tomu,
jak na korunky převádí počty skautů,
tomíků, roztočů, rožálků, tenistů, skoro jsme s kolegy nevěřili, že je nemožné

mu vysvětlit, že návštěvnost koncertu
pod širým nebem může ovlivnit třeba
ošklivé počasí nebo obří hejno letících
husí, které všechny návštěvníky nepěkně pokálí, a tím koncert bez přičinění
pořadatelů zcela zkazí.
Ano, úderník slova. Pánbůh s námi a zlé
pryč.

P.S.:
Je potřebné dodat, že dávno před tím,
než pan Ing. Šalamon napsal svůj článek
o prohnilosti kulturní komise, existovala
v koalici shoda, že stávající pravidla pro
udělování grantů a dotací budou inovována, dopracována. Věřím, že na konci
budou pravidla opět rozumná.

Tomáš Novotný
Předseda kulturní komise, Sakura

D jako Důležité
– tentokráte ale ne Děti, ale DŮCHODCI
Roztoky bezesporu jsou rozvíjejícím se
satelitem Prahy – oáza klidu v zeleni,
a přesto v centru. Proto přitahují spoustu mladých rodin – otec živitel dojíždí
za prací do hlavního města, žena je na
mateřské dovolené a pečuje v hezkém
prostředí o ratolesti. Město proto logicky jako hlavní témata řeší školky, školy,
dopravu do Prahy a zpět. Mnoha lidí se
to týká a bezesporu je to důležité. Existuje však i další skupina osob, též občanů
města Roztoky, která momentálně tolik
vidět není. Možná proto, že už se o dění
moc nezajímají, možná proto, že neumí
s PC, možná jsou prostě už životem unaveni nebo odkázáni na druhé... Jsou to
lidé staří, kteří se povětšinou v Roztokách
narodili, žili a rádi by tu i umřeli.
Donedávna jsem nad tímto problémem
moc nepřemýšlela. Babička měla svůj byt
u nás a tušila jsem, že je tu nějaký „penzion pro seniory“. Babičce však postupně
ubývaly síly a úplně bez pomoci už být
nemůže. Ovšem co teď? S rodinou potřebujete odjet na víkend – babička tu sama
být nemůže a jet nechce. V tuhle chvíli
jsme začali shánět pomoc – ovšem ouha.
V Roztokách je nabídka služeb zhruba
tato
• Pro lidi, kteří jsou soběstační, možnost nechat si dovézt oběd od místní
městské pečovatelské služby, kde vám
popřípadě s některými věcmi pomohou/
zařídí (nutno podotknout, že velmi mile
a profesionálně). Služby se však neposkytují o víkendu. Dá se také obrátit na
husitský sbor, kde se též setkáte s milým
přístupem, ale zde už nyní mají „plno“,
navíc také nepomáhají o víkendu. „Penzion“ neboli dům s pečovatelskou službou je v podstatě obdoba péče domácí
(tzn. přivezou vám oběd a pomohou),

ale to je vše. Rozdíl je pouze v tom, že
staří lidé bydlí v jedné budově, mohou
se tedy navštěvovat a povídat si, což je
pro mnohé velmi důležité, ale v případě
potřeby pomoci málo.
• Pro lidi, kteří už potřebují větší pomoc – v této kategorii se ocitáte bohužel
již nutností jakékoliv jednoduché každodenní pomoci, protože žádná ze služeb
se v Roztokách o víkendu neposkytuje.
Takový člověk nebo jeho rodina (může
se jednat právě o to, že rodina se stará
přes týden, ale o víkendu potřebuje jezdit pryč) pak nutně dříve nebo později
budou nuceni hledat buď službu osobní
asistence, která funguje i o víkendu (asistenti ho jednou nebo několikrát za den
navštíví, pomohou), nebo přímo pobytové zařízení, jakým je domov důchodců (se zdravotnickým a ošetřovatelským
personálem přítomným i o víkendu). Takové služby se však v Roztokách a okolí
nenacházejí. Lidé mají tedy možnost volit z LDN (léčebna dlouhodobě nemocných), která (i přes milý personál, který
se jistě snaží) vypadá, jak vypadá – s neutěšenou atmosférou, přeplněná, v prostorách, které jsou podle mě nedůstojné
– nebo hledat zařízení vzdálené několik
desítek kilometrů. To se ovšem také dostáváme k problému přeplněnosti těchto
zařízení, takže v některých z nich zjistíte
absurdní čekací doby i desítky let. Každé
také upřednostňuje lidi ze „svého“ města... a dostáváte se do bludného kruhu.
Jediná šance je doplácet zařízení soukromá (okolo 15–20 tisíc měsíčně), pokud
se mu poštěstí, má šanci že čekací doba
zde bude výrazně kratší, ovšem v nejbližším okolí se ani tato zařízení nevyskytují. My nakonec jezdíme za babičkou do
jednoho takového cca 30 km směrem na
Starou Boleslav.

Nemusím myslím psát, jak je pro staré
lidi důležité, zůstat tam, kde mají kořeny,
vzpomínky, svoji rodinu a „svůj hrob“
(to jsem slýchala od obou svých babiček
– měly tím na mysli tuším zemřelé předky). Tento článek píšu proto, aby se nad
službami pro seniory zamysleli i lidé,
kteří doma v současné době seniora, který podobnou pomoc potřebuje, nemají.
Je těžké vozit děti do škol a školek do
Prahy, ale není o nic jednodušší jezdit
tak daleko za babičkou, nemluvě o tom,
jak těžké je to pro onu babičku.
Jednoduše a výstižně vyjádřeno slovy
zdejšího vedoucího správního odboru
pana JUDr. Makajeva „staří lidé potřebují vědomí, že je někdo potřebuje a má
je rád“.
Mají je však v Roztokách rádi?
Nechci, aby město dávalo miliardy na
obrovské luxusní zařízení, stačilo by zamyslet se nad návazností služeb pro seniory a např.
• poskytovat služby pečovatelek i o víkendu (stejně jsou placené),
• vyzvat některou z neziskových organizací, které v této oblasti působí, k jednání o rozšíření jejich působnosti,
• rozšířit „penzion“ o pečovatelku o víkendu,
• nebo třeba vyzvat soukromý subjekt,
pomoci mu zde najít nemovitost, a on
tu rád domov důchodců zřídí.
Pro mě bylo důležité to, že jsem se při
dlouhém a úmorném hledání možností
(opravdu jsem všechny možnosti osobně prověřila – byť neúspěšně) setkala
v Roztokách s lidmi, ze kterých vyzařoval lidský zájem, pochopení... To je myslím hodně a dá se na tom stavět, a tak už
chybí jen málo...
Štěpánka Matějková
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Trochu víc o organizaci zdravotně postižených
v našem městě
Na základě článků pana T. Šalomona
o podporování neziskových organizací
ve městě bych chtěla informovat o naší
organizaci.
Zrod organizace se datuje do roku 1973,
kdy ji založil JUDr. Zdeněk Záhoř (po
návratu z politické internace a se zničeným zdravím) spolu s Čestmírem Witovským, Jaromírem Votroubkem a několika dalšími spřízněnými dušemi.
Organizace čítala 12 členů a podléhala Okresnímu výboru Svazu invalidů
v Praze. Situaci měla pro svou politickou
orientaci nelehkou.
Právník dr. Záhoř jako předseda orientoval práci organizace především na bezplatné sociálněprávní poradenství, aby
pomohl zdravotně postiženým a starším
lidem v boji s úřady.
Počet členů organizace se zvyšoval a rozrůstala se i náplň její činnosti. Zároveň
se měnil několikrát i název a její právní
postavení.
Dnes jsme občanským sdružením, organizací s právní subjektivitou s názvem
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s., základní organizace
Roztoky (ZO SPCCH) a přístup úřadů
k organizaci se podstatně změnil.
Já jsem byla zvolena do výboru organizace v r. 1980 a v r. 1985 jsem převzala
předsednictví.
Dnešní členská základna se pohybuje

mezi 300 a 320 členy (většinou senioři).
Tento fakt svědčí o tom, že taková organizace je v našem městě potřebná a vede
si v práci dobře.
V r. 1995 se nám podařilo dohodnout
s Městským úřadem (MÚ) založení klubovny důchodců. MÚ ji zřídil, provozuje
a ﬁnancuje pro všechny občany našeho
města a zároveň umožňuje pořádat v ní
výborové schůze nám i jiným organizacím.
Základní náplní práce organizace zůstává pomoc zdravotně postiženým
spoluobčanům a seniorům s jejich
problémy a se začleněním do dnešního
způsobu života, který se velice rychle
mění.
Zajišťujeme účast na ozdravných pobytech, na plavání v bazénu v Suchdole,
v Roztokách vedeme specializované cvičení kardiaků, pořádáme autobusové
zájezdy do pražských divadel 10x ročně,
autobusové zájezdy po republice (loni
8x), společenská setkání, zajišťujeme
přednášky se zdravotnickou tematikou
a navštěvujeme naše jubilanty s malým
dárečkem. Ve spolupráci s roztockou
základní školou pořádáme kurzy výuky práce s počítačem, spolupracujeme
v oboru sociálního poradenství se sociální komisí, sociálním odborem MÚ,
Centrem pro zdravotně postižené Středočeského kraje a opatřujeme literatu-

rou s touto tematikou pro klubovnu důchodců. Na základě připomínek našich
členů spolupracujeme s dalšími organizacemi našeho města.
V souvislosti s článkem pana T. Šalomona uvádím, že jsme také jedna z organizací, které město ﬁnančně dotuje. Bohužel tyto částky jsou rok od roku nižší.
Buď je to proto, že respektujeme výzvy
k šetření a požadavky nenavyšujeme tak,
aby po seškrtání jejich výše komisí zůstaly alespoň na stejné výši, nebo není naše
členská základna perspektivní skupinou
obyvatel našeho města. Přitom autobusová doprava, na kterou jsme vzhledem
k věku a zdravotnímu stavu našich členů odkázáni, je stále dražší a totéž platí
o cenách vstupenek do divadel, do zámků
a na výstavy. Získávání dotací je stále
těžší a cestou zvyšování členských příspěvků s ohledem na ﬁnanční možnosti
našich členů jít zatím nechceme.
Doufáme, že dotace od města nám zůstanou, případně se i navýší. Jsme za ně
vděčni. Pro nás, kteří v organizaci dobrovolně a bezplatně pracujeme, je to projev ocenění a ujištění, že vykonáváme
práci, která je v našem městě potřebná
a smysluplná.
Marie Nadrchalová
Předsedkyně ZO SPCCH

Zájezdy SPCCH Roztoky
V roce 2010 jsme uskutečnili celkem jedenáct zájezdů,z toho osmkrát jsme navštívili památky v naší republice, dvakrát jsme
byli v Polsku a jednou v Drážďanech. Průměrná účast byla čtyřicet pět osob, zájezdy na památky jsme dopláceli z dotace MÚ
Roztoky, zájezdy do Polska a Německa byly bez dotace. V prosinci jsme uspořádali mikulášskou besídku s nadílkou, hudbou
a pohoštěním v restauraci Špejchar ve Velkých Přílepech.
Pro rok 2011 máme připraveny následující zájezdy:
13. 4. 2011
Plzeň-měšťanský pivovar, město
11. 5. 2011
Zelená Hora (Santini), Ždár n. Sáz. zámek
8. 6. 2011
Valtice zámek, park
13. 7. 2011
Český Krumlov-zámek a město
10. 8. 2011
Lemberk-zámek, Bredovský zámeček
7. 9. 2011
Mnichovo Hradiště-zámek, Hrubá Skála-výhled,Turnov-muzeum
5. 10. 2011
Beroun-město, Koněpruské jeskyně
4. 5. 2011
Polsko
19. 10. 2011
Polsko
7. 12. 2011
Mikulášská besídka

prodej: 5. 4. 2011
3. 5. 2011
31. 5. 2011
28. 6. 2011
2. 8. 2011
30. 8. 2011
27. 9. 2011
26. 4. 2011
11. 10. 2011
29. 11. 2011

cena: 150,- Kč
250,- Kč
350,- Kč
250,- Kč
200,- Kč
160,- Kč
120,- Kč

Prodej v určený den v klubovně důchodců od 14.00 hod. do 16.00 hod.,
telefonicky se můžete objednat u pí. Pařízkové na tel. 732 217 507. Za zákl. org. SPCCH v Roztokách J. Pařízková
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Vyjádření k článku jedinečná šance (T. Pařízek)
Vážený pane Pařízku,
reaguji na váš článek v minulém čísle
Odrazu, kde píšete o spolupráci uvolněných zastupitelů města a nové paní
tajemnice na straně jedné a části zaměstnanců městského úřadu na straně
druhé. Emotivně popisujete zmatenost
úředníků zatuchlého úřadu, kteří bez
patřičných pracovních návyků zatuchlého úřadu přijímají s despektem změny a požadavky nového vedení, a aby se
„ochránili“ před oprávněnými požadavky na výkon a dodržování pracovního
řádu, trapně zakládají odborovou organizaci.
Pane Pařízku, vy jako radní a zastupitel jste opravdu přesvědčen o tom, že
teprve teď, díky novému vedení, začnou
úředníci vůbec pracovat a dodržovat
pracovní řád? Cožpak vám jako radnímu a zastupiteli není známo, že úředníci
vykonávající státní správu jsou pod tr-

valou kontrolou nadřízených orgánů,
potažmo státu? A úředníci vykonávající
samosprávu museli vždy výsledky své
činnosti vykazovat městu. Hlavním kritériem naší práce je ovšem spokojenost
občanů, protože státní správa je služba
občanům. Myslíte si, že kdyby úředník
nevykonával svou práci tak, jak je zákonem stanoveno, bez patřičné způsobilosti, byl by placen a na svém místě
trpěn?
Nevím, kde pracujete, na co jste zvyklý a jaké jsou vaše pracovní návyky. Já,
ač jsem zaměstnancem města již 22 let
a jistě mohu mluvit i za všechny ostatní
zaměstnance, rozhodně netrpím žádným „syndromem státní služby“. Všichni jsme totiž ve velké většině občané
Roztok, tedy i našeho města, na jehož
prosperitě, představte si, i nám záleží.
Nejsme děti, které opuštěny matkou
nevědí, co si počít, jsme dospělí lidé,

vědomi si svých povinností, které ve stanovených mantinelech daných zákonem
plníme co nejlépe.
Založení odborové organizace nebyl
v žádném případě politický krok a nevím, proč ho dáváte do souvislosti s Komunistickým manifestem. Právo sdružovat se v odborech je dáno Ústavou
ČR.
Vy jako radní a zastupitel máte právo
podívat se po kancelářích úřadu, popovídat si se zaměstnanci a poptat se, co
vlastně mají na práci. Udělejte to. Třeba
se mimo jiné dozvíte, že odborová organizace nebyla založena jako obrana
proti oprávněným požadavkům nového
vedení, ale jako protiváha svévole, intrik
a pomluv, které se ve velkém objevily už
před rokem.
Věra Dědičová
předsedkyně ZV
odborové organizace MÚ Roztoky

v době jeho působení v roli starosty,
kdy se Roztoky začaly rozrůstat (Solníky, Panenská I., územní rozhodnutí na
bytové domy Panenská II.) a problém
se školkami tak vznikl. Město v čele se
Stanislavem Boloňským bylo účastníkem územních i stavebních řízení
a nebylo schopno s developery sjednat
takové podmínky rozvoje lokalit, které
by nyní nestály rodiče malých dětí částky
v řádu mnoha desetitisíců ročně za školné
v soukromých školkách, aby zajistili
svým dětem potřebný pobyt v kolektivu
a sobě umožnili pracovat. Že je možné
takové podmínky s developerem uzavřít
dokumentují podmínky rozvoje Na Panenské II. Dnes zástupy rodičů s malými
dětmi nejvíce zajímá plán (nebo slib?)

radnice: výstavba dvou pavilonů po 25
dětech v areálu MŠ v Havlíčkově ulici,
termín: 1. 9. 2011. Realita? Prosím o seznam konkrétních kroků, které povedou
ke splnění tohoto příslibu. Tedy harmonogram prací včetně všech nutných
povolení a schválení, kterých jistě není
a nebude málo vzhledem k tomu, že
z hlediska prostoru se jedná o plán více
než smělý – souzeno čistě selským rozumem rodiče, který prostory MŠ Havlíčkova zná z dob docházky staršího dítěte. Chci jen vědět, zda fakt, že 1. září
povedu své dítě do školky v Havlíčkově
ulici, je reálný. Jelikož sliby mě, stejně
jako ostatní rodiče a jejich děti ani jejich
zaměstnavatele, nezajímají.
Markéta Bernátová

Opět školka
Jako každoročně s prvními sněženkami ožívá téma mateřské školy. Abych
byla spravedlivá, není to jen jaro, které
probouzí toto palčivé téma k životu, nýbrž i volby způsobují častý výskyt slova
školka v předvolebních plánech a slibech
politiků. A jako obyvatelka Roztok s trvalým pobytem a rodič malého dítěte
se ptám, zda se jednalo o reálné plány,
nebo je stavba nového pavilonu pro 50
dětí v kategorii nesplnitelných slibů? Zatím po přečtení článků v Odrazu a v časopise Náš region mám obavy, že se jedná o kategorii druhou. Musím přiznat,
že mě nenechává klidnou ani to, že problém s nedostatkem míst ve školkách
prezentuje místostarosta Boloňský a zapomíná připomenout, že to bylo právě

TÉMA: Čistota a pořádek ve městě
Je to jen o nás, o lidech! Pocházím
z města asi tak čtyřikrát většího, než jsou
Roztoky, ale těch prvních 14 let, co jsem
tam prožila, ve mně zanechalo vědomí, že každý z nás je povinen starat se
o čistotu a pořádek. Odhodit papírek na
ulici nikoho ani nenapadlo, a pokud se
někde objevil, okamžitě ho každý sebral.
Podotýkám, že koše na odpadky se daly
v celém městě spočítat na prstech jedné

ruky. Později jsem v anonymní Praze zažila šok. Jít po ulici nebo jen tak do Stromovky s dětmi na procházku znamenalo
mít dobré nervy a neustále dětem opakovat: „Koukejte na zem, ať do něčeho
nešlápnete!“
O odpadcích válejících se všude ani nemluvě. Někdy mám pocit, že Roztoky
jsou opravdu blízko Prahy. Válcuje nás
arogance a lhostejnost! „Platím daně! Ať

se město stará.“ To slyším častěji, než je
příjemné. Nezáleží na věku ani na tom,
zda jsme se tu narodili, nebo jsme sem
přistěhovalí. Uvádím pár příkladů:
Léto, cca 14 hod. odpoledne, po Masarykově ulici jede auto, paní zhruba 50letá
stáhne okénko a z auta vyhodí obal od
sušenek.
Zima, v keřích a na předzahrádce našeho domu pravidelně uklízím igelitové
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tašky s domovním odpadem, plechovky,
kelímky, nedopalky cigaret atd. (popelnice jsou nedaleko... daleko?).
O vandalismu u kontejnerů na tříděný
odpad a u odpadkových košů ví každý,
ale nikdy nikdo nikoho neviděl, nikdo
nic neslyšel?!?
Mohli bychom tu také sáhodlouze polemizovat o smysluplnosti školní akce
„Den Země“, kdy celá škola vytáhne do
boje s odpadky a děti mají „radost“, kdo
více toho nasbírá. Celý rok však vidí,
jak i jejich rodiče přihodí k válejícím se
odpadkům další, protože se to už v tom
bordelu ztratí...Vychovávat a vést děti
musíme především my, rodiče, jít jim příkladem. Tohle škola opravdu nezachrání.
Další kapitolou čistoty města je znečištění města psími exkrementy. Ano, jsou

majitelé psů, kteří po svých miláčcích
uklízí, ale je taky nemálo těch, které to
ani nenapadne. Že by nám všem přáli
hodně štěstí a peněz? Přece šlápnout do
h.... přináší štěstí a peníze. To jsme tedy
město šťastné a bohaté!
Přesto si stále myslím, že jsme město
kulturní, město s většinou slušných lidí
a chceme žít v krásném a čistém městě.
Krásné Roztoky bezpochyby jsou. Ale
čisté? Zamysleme se trochu a začněme
především sami u sebe. Přece se nenecháme převálcovat čuňaty a bordeláři, lidmi pohodlnými, bezohlednými
a lhostejnými vůči všemu a všem. Nebojme se a přestaňme mlčet, dělat, že
nic a nikoho nevidíme. Jedině tak docílíme, že naše město bude čisté.
Děkuji a přeji všem hodně sluníčka,

krásné, čisté a provoněné jaro.
Vladimíra Drdová
P. S.: Ještě citace z obecně závazné vyhlášky města Roztoky číslo 2/2005, o veřejném pořádku, opatření k jeho zabezpečení a čistotě ve městě:
- KAŽDÝ JE POVINEN udržovat na území města čistotu a veřejný pořádek a v zájmu jeho zajištění respektovat a řídit se
povinnostmi stanovenými touto vyhláškou a pokyny osob pověřených městem
kontrolou nad jejich dodržováním.
- Za čistotu veřejného prostranství a veřejných zařízení ODPOVÍDÁ město, případně právnická osoba, která je k tomu
smlouvou s městem vázána.
Celé znění vyhlášky najdete na webových
stránkách města.

Zkušebna motorů je věda
Když jsem si na úřední desce přečetl
o územním rozhodnutí o umístění stavby kompresorové stanice CNG (stlačený
zemní plyn), palivového hospodářství
(malá soukromá benzinová pumpa)
a skladu tlakových lahví, zželelo se mi
sousedů VTP Roztoky, který je v zóně
nerušící výroby a služeb. Nehodlám
spílat ﬁrmě Trigema, která VTP Roztoky vlastní, protože dělá jen svoji práci.
Není myslím sporu, že zkušebna motorů je vědecko-technická činnost. Při
splnění všech norem a předpisů nelze
rozporovat ani slovo „nerušící“. Celá

potíž je v tom, že územní rozhodnutí
o umístění VTP Roztoky bylo vydáno
na „vědecko-technický park“ v euforické
době, kdy si každý představoval pouze
počítače, biotechnologie, případně nanovlákna. Že je realita jiná, není chyba
VTP Roztoky. Možná by se však bývalí
zastupitelé a radní, kteří vydání „gumového“ územního rozhodnutí umožnili,
k tomuto mohli přihlásit, až se VTP Roztoky bude slavnostně otevírat, a pronést
projev o přínosu vědecko-technického
parku pro obyvatele Roztok. Rád si přijdu poslechnout. Sousedé VTP Roztoky

jsou již poučení, zaplacená cena je však
velmi vysoká. Na nás všechny však čeká
nový územní plán – skvělá příležitost
pro všechny majitele nezastavěných pozemků v Roztokách, jak dosáhnout jejich zhodnocení, v některých případech
však na úkor hodnoty majetku obyvatel
Roztok. Věřte, že je právem každého
z nás se k němu vyjádřit. I v tomto případě bude mlčení souhlasem. VTP Roztoky nechť nám je nepřehlédnutelným
mementem.
Michael Bernát

Nehledejme za každým křovím indiána
V minulém čísle Odrazu pustil svou
fantazii na špacír Ladislav Kantor
v rozsáhlém kritickém článku Odraz,
nebo podraz...?
Nebudu rozebírat jednotlivé vývody
kolegy Kantora, neb to spatřuji neúčelným, ale přece jen alespoň toto.
O funkci odpovědného redaktora (či
šéfredaktora) Odrazu jsem nijak neusiloval. To, abych se této věci věnoval,
navrhla při povolebních jednáních
TOP 09 a já jsem to bez velkého nadšení akceptoval. Je totiž jasné, že jako odpovědný redaktor nemohu formulovat
tak vyhraněná stanoviska a komentáře,
jaká bych mohl psát jako představitel
jedné z volebních stran – a jak je třeba
formuluje i pan Kantor.
Odraz bezpochyby patří mezi nejliberálnější obecní časopisy, co znám.

16

A to dlouhodobě – již téměř 20 let.
Měl takovou tvář v době, kdy byl jeho
redaktorem Ladislav Kantor, Jaroslav
Huk nebo já. Všichni jsme přitom byli
současně politickými reprezentanty svých volebních stran. Nikdy jsme
myslím zásadně nepřekročili hranici
jednostranné agitace ve prospěch své
strany. Tuto praxi nehodlám nyní nijak
měnit.
Přísně vzato je samozřejmě pravda,
že člověk by měl být buď politikem,
nebo novinářem. Dohromady je to
v každém případě konﬂikt zájmů. Je ale
zvláštní, že tato pozice nevadila panu
Kantorovi, když v minulém volebním
období byl jako představitel volební
strany VPM současně placeným redaktorem Odrazu. Principiálně je totiž
lhostejné, zda jde o stranu koaliční, či

opoziční. Realita je ale taková, že naprostou většinu obecních časopisů řídí
někdo z radnice, neb znalost místních
poměrů je pro tuto pozici rovněž důležitá. Neznám jediný případ, že by nad
vydáváním obecního časopisu bděla redakční rada složená ze zástupců
všech volebních stran jako u nás. Také
prostor, který mají polemické, často
značně subjektivní a útočné články,
je v případě Odrazu nadstandardní.
V Odrazu je zajisté mnohé co zlepšovat, ale neměli bychom podezíravě hledat záludnosti tam, kde nejsou.
Stanislav Boloňský,
odpovědný redaktor

INFORMACE Z RADNICE
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Nepokoušejte Holý vrch
Jestliže jste se byli podívat v poslední
době na Holém vrchu a šli kolem rekultivované skládky odpadů, mohli jste si
všimnout, že přes těleso skládky vedou
vyježděné stopy po motorových vozidlech a možná horských kolech. V běžném přírodním terénu je sice jízda vozidel zakázána, protože narušuje přírodní
prostředí a může ho i poškozovat, zejména zvětšením eroze půdy po deštích,
ale jízda po tělese rekultivované skládky
je mnohonásobně závažnější.
Odpady uložené na skládce byly zakryty
vrstvou jílu a plastovou fólií, na kterou
byla navršena vrstva zeminy a ornice.
Fólie a jíl mají za úkol zabránit vnikání
srážkové vody do skládky a vyluhování
škodlivých látek z odpadu, stejně jako
volnému unikání skládkového plynu,
který způsobuje nejen nepříjemný zápach, ale představuje i nebezpečí požáru, nebo dokonce výbuchu (vysoký obsah metanu). Rekultivace skládky byla

v podmínkách na Holém vrchu poměrně složitá, protože svah je velice prudký.
V letech, kdy byla rekultivace prováděna, nebyly ještě dostatečně velké praktické zkušenosti s rekultivacemi a na
trhu nebyl běžně dostupný zdrsněný,
svahový typ fólie. Z těchto důvodů užil
dodavatel běžnou hladkou fólii. Proto
po dokončení rekultivace došlo k částečnému sesuvu půdy na jižním svahu
skládky. Objevila se tehdy hladká polyetylenová fólie. Pohyb po ní, zejména
když je vlhká, je ve svahu praktický nemožný, protože je velmi kluzká.
Havárie byla odstraněna v rámci reklamace tak, že pod krycí vrstvu zeminy
byly nainstalovány dřevěné rošty, které
svah do jisté míry stabilizují. V současnosti je pevnost této konstrukce pravděpodobně velmi nízká a hlavní stabilizační funkci má vegetační pokryv svahu.
Právě tento pokryv je však neznámými jezdci narušován a objevuje se zde

i erozní rýha. Obzvláště nebezpečná je
stopa, která vede po hraně skládky do
Tichého údolí. Hrozí zde nebezpečí, že
vlivem srážek, eventuálně pod vahou
vozidla, se krycí vrstva zeminy utrhne
a obnaží se, nebo dokonce naruší krycí fólie skládky. Pak jezdci již nebudou
pachatelé přestupku, ale trestného činu,
protože vzniklá škoda přesáhne statisíce
korun.
Proto upozorňujeme všechny občany:
vyhněte se prosím při svých adrenalinových jízdách bývalé skládce na Holém
vrchu. Mohli byste nejen způsobit velké
škody, ale zcela jistě riskujete své zdraví a možná i život, protože pokud by se
překryvná zemina utrhla, octli byste se
v lavině hlíny a kamení na prudkém,
kluzkém svahu, pokrytém fólií.
Nepodceňujte toto nebezpečí.
Martin Štifter

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
ROZTOKY
Milí rodiče, máte děti ve věku 6 - 9 let,
které by se chtěly stát hasičem?
SDH Roztoky zakládá kroužek mladých
hasičů. Má-li Váš kluk nebo holka zájem,
přijďte v pondělí 18. dubna 2011 v 16:00
hodin před hasičskou stanici HZS v ulici
Máchova 449 v Roztokách.
Bližší informace poskytneme
na tel.: 777 823 488.
Těšíme se na Vás.
Kamil Valeš SDH Roztoky
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – BŘEZEN
Pá 10. 12. Haute couture ve Středočeském muzeu módní trendy, které se právě
- březen 2011 rodí. Přijďte se podívat na výstavu 50 + 5 oděvní a jiná tvorba.
Výstava O koních, o smrti a jiných lidech, Maškary z Roztok
So 5. 2. - 20. 3.
a Únětic 1999 – 2010, fotograﬁe Markéty Luskačové.
5. 11. 2010 Výstava Brána do říše mrtvých – bronzový poklad a pohřebiště
- březen 2011 na Holém vrchu
Country bál – hraje kapela Přehmat,
So 19. 3.
Vstupné 100,-Kč, od 20:00 hod.
VOKO Cyklistický závod horských kol v Roztokách,
So 19. 3. Prezentace od 14:30-14:55 hod., start v 15:00 hod. Trať 21 km kolem
Roztok a v Suchdolském lese, více na www.voko.borec.cz
Vernisáž výstavy „Nejstarší dokumenty obce Velké Přílepy“
Pá 25. 3.
spojená s besedou s pracovníky archivu. Od: 19:00 hod. Pořádá Obec
Městský maškarně neformální ples,
So 26. 3.
Vstupné 250,- Kč, pořádá Roztoky – město pro život. Od 19:00 hod.
4. jarní obecní ples. K tanci hraje kapela Dlouhá noc. Vstup 100,-Kč,
So 26. 3.
pořádá Obec. Od: 20:00 hod.
Jarní trhy Okoř 50 řemeslnických stánků, bez doprovodného
So 26. 3.
programu. Vstup zdarma. Od 9:00 – 18:00 hod.
Prolínání Výstava keramické plastiky Jany Krejzové
So 26. 3. - 8. 5.
Zahájení ve 14:00 hod.
Veřejný koncert ZUŠ účinkují účastníci soutěže ZUŠ
Čt 31. 3.
a další vybraní žáci. Od: 18:00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky
Středočeské muzeum Roztoky
Středočeské muzeum Roztoky
Restaurace Na Růžku, Žalov
Tyršovo náměstí (u Alberta)
Místní lidová knihovna
Velké Přílepy
Hotel Academic
Restaurace U Korychů,
Velké Přílepy
Louka pod hradem Okoř
Středočeské muzeum, Roztoky
Zámek Roztoky, Síň Zd. Braunerové

Roztocký masopust ve fotografii
V pátek 4. února 2011 byla ve Středočeském muzeu v Roztokách otevřena dlouho očekávaná výstava fotograﬁí Markéty
Luskačové, dokumentující roztocký masopust.
Markéta Luskačová (nar. 1944) patří
mezi nejvýznamnější představitele českého fotograﬁckého dokumentu. Této
oblasti fotograﬁe se systematicky věnuje od poloviny šedesátých let 20. století
a získala řadu ocenění u nás a zejména v zahraničí. Typické pro její způsob
práce je dlouhodobé sledování lidských
činností nebo událostí, a to v kontextu
doby. Do způsobu její fotograﬁcké práce
se promítá i její původní profese, neboť
před pražskou FAMU vystudovala sociologii na UK. Její fotograﬁe proto nejsou
souborem kuriózních, nahodilých a vizuálně prvoplánově atraktivních situací,
ale jsou nepateticky, věcně civilní. Vzhledem k tomu, že své fotograﬁe nijak nearanžuje, mají i hodnotu dokumentární
a sociologickou. To platí bezesporu i pro
její cyklus Roztocký masopust. Obsah
jejího snímku je vždy určující, forma
a zvolená technika až druhotné.
Masopustní rej se svými bizarními maškarami a pestrobarevnými kostýmy
svádí k povrchnímu, lacině efektnímu

záznamu. Nic takového na fotograﬁích Markéty Luskačové nenajdete. Její
fotograﬁe vesměs nezachycují tzv. rozhodující okamžik děje a stěžejní situace masopustního rituálu, mají zvláštní,
baladickou atmosféru, která není jen
důsledkem často nepříznivých světelných podmínek při jejich vzniku. Je
v nich cosi nevysloveného, teskného, introvertního. Pravidelný návštěvník roztockého masopustního veselí je možná
atmosférou jejích fotograﬁí až trochu
překvapen.
Masopustní průvody byly za minulého
režimu jedním z mála povolených projevů občanských aktivit, neboť byly vnímány spíše jako neškodná etnograﬁcká
záležitost (navíc pohanského původu),
nikoliv jako projev spontánní občanské
aktivity. Zatímco v Čechách byl masopust jen řídkým jevem, což patrně souviselo s obecným úpadkem folklorních
slavností, zvyků a obyčejů, na Vysočině,
na Moravě a hlavně na Slovácku nebyla tradice „fašanků“ nikdy přerušena.
Snímky M. Luskačové nepřímo nabízejí
i srovnání s jinými autory, kteří se této
oblasti systematicky věnovali, třeba profesorem pražské FAMU Ludvíkem Baranem. Jeho snímky byly vždy technic-

ky perfektní, kompozičně vybroušené
a obsahově jednoznačné, práce Markéty
Luskačové ukazují na zcela jiný přístup,
pro který užíváme ne zcela přesný termín subjektivní dokument. Fotografka
zachycuje reálný děj, v reálném čase
a místě, ale volbou osvětlení, úhlem záběru, stanovištěm i použitou optikou
přetavuje objektivní skutečnost v ryze
autorské sdělení, které jen nepopisuje,
ale nabízí její magický, obsahově mnohoznačný obraz.
Stanislav Boloňský

Makéta Luskačová

19

KULTURA A SPORT

Prolínání
V japonském čajovém obřadu nacházíme harmonii, úctu, čistotu a klid. V polovině 16. století pro tento obřad vznikla
keramika nazývaná raku, která v první
polovině 20. století inspirovala několik
amerických keramiků, od nichž se pak
tato technika šířila do Evropy.
Ve výstavě Prolínání, která bude ve Středočeském muzeu otevřena 26. března,
uvidíte keramické plastiky Jany Krejzové, které jsou inspirovány právě touto
starobylou technikou.
Jana Krejzová žije střídavě ve Vysokém
Mýtě a ve svém venkovském ateliéru
v Újezdci u Růžového paloučku. Absolvovala Střední průmyslovou školu keramickou v Bechyni, v letech 1991–1993
studovala na univerzitě v Manchesteru
ve Velké Británii, kde navštěvovala semináře a pracovní dílny keramiky raku
a jiných, u nás v té době méně známých
keramických postupů.
V její tvorbě se spojují různé formy a postupy z oblasti užitého i konceptuálního
umění, cvičení a meditace. Vlastní tvorba pro ni není cílem, ale cestou, na které
materiál získává nový tvar a nachází své

nové místo. Vzniká tak keramika, kde
se prolíná zkušenost západního člověka,
tradiční čajový obřad, zenové zahrady
a technologie raku.
Zahájení výstavy proběhne 26. března ve
14 hodin, kromě plastik se můžete těšit
i na koláž textů z východní poezie v provedení Otakara Blahy a na tři středověké písně abatyše Hildegardy z Bingenu,
které zazpívá Alexandra Polarczyk.

Výstava bude otevřena od 26. března do
8. května 2011.
Až do ukončení výstavy Brána do říše
mrtvých se mohou školy hlásit i na doprovodný program, ve kterém s Čeňkem
Rýznerem odhalí tajemství pohřebiště
na Holém vrchu.
Cena programů 25 Kč. Objednávky programu na tel. 723 121 692.
Marie Jelínková Ťupová

Husův sbor CČSH
– komunitní centrum, Křesťanská kavárna
„Laskavost je rozdávána s něhou, padá
lehce na naši cestu jako malá semínka
a rozjasňuje ji svými květy“
(Pam Brownová)
Tento citát přesně vypovídá o práci, kterou Husův sbor v roztokách koná pro
nás všechny a naše bližní. Nenacházíme
zde pouze duchovní útěchu, duchovní
péči (křty, svatby, pohřby, výuku náboženství, biblické hodiny, atd.), ale také
a především práci sociální, kterou s velkou láskou a s velkým lidským porozuměním vykonává pastorační asistentka
paní Helena Kantorová, která tuto službu
bere jako své životní poslání. Podle moderní terminologie řekneme, že poskytuje služby pastorační asistentky – navštíví
nemocné, pohovoří, doprovodí k lékaři,
obstará nezbytné nákupy, pomůže podle

individuálních potřeb klientů – starších,
osamělých, méně soběstačných lidí, a to
jak věřících, tak i ostatních, jak se říká
nevěřících. Je to služba pro mnohé nenahraditelná, osobní a svým způsobem
nadstandardní. Prosím tedy vás, kteří
vnímáte tuto pomoc jako důležitou součást našeho sociálního zázemí, abyste
svým ﬁnančním darem přispěli k udržení kvality a úrovně této služby.. Každý
takový dar je velice vítán.
Váš ﬁnanční dar můžete učinit buď
osobně, přímo v Husově sboru (tel. 220
951 051), nebo převodem na účet č.
159151513/0300.
Všem dárcům upřímný dík!
Křesťanská kavárna je útulná místnost,
kde se konají krásné výstavy, kde můžete
každý čtvrtek od 15 do 17 hodin posedět při kávě, čaji, bábovce ... a popovídat

si o životě, podělit se o starosti i radosti
života, zasmát se, pocvičit si hlavu „zapeklitými“ kvízy, mezi řečí si protáhnout
ruce a nohy nenáročnými cviky, zazpívat
si. Je tu plno a veselo, přijďte se podívat,
budete vítáni.
Dubnové akce:
14. 4. 2011 od 15 hod. velikonoční dílna
Neděle 17. 4. 2011 od 13 hod. VELIKONOČNÍ JARMARK – živá zvířátka,
řemeslnické výrobky, teplá medovina,
svařák, mazance, pomlázky, perníčky,
kraslice ...
Pro děti pohádky, pouť za velikonočním
zajíčkem ...
Vernisáž výstavy výrobků „Velikonoční
zajíček“.
Vladimíra Drdová

Husitská diakonie
Husitská diakonie Církve československé husitské v Roztokách organizuje sbírku šatstva pro Diakonii Broumov v pátek
25. března od 15 do 17 hod. v Husově sboru. Prosíme, šatstvo noste čisté v pytlích nebo krabicích.
Děkujeme, J. Kučerová farářka
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MATEŘSKÉ CENTRUM Roztoky u Prahy
21. 2. ve 20 hod. jsme se opět sešly s maminkami na společném tvoření, tentokrát „Švadlenčina náhrdelníku“. Jako
vždy byla atmosféra veselá, pohodová,
zkrátka prima večer. Každá z nás si vytvořila několik praktických a elegantních šperků. Na další tvoření se na vás
budeme těšit 21. 3. Bližší informace naleznete na našich stránkách.
14. 3. od 20 hod. – PESTRÉ VAŘENÍ
– 1. setkání s odborníky, kteří nás budou postupně 1x měsíčně seznamovat
s potravinami které teď „frčí“ a které

nám svědčí. Na těchto setkáních se můžete ptát, diskutovat atd. Vždy si odnesete několik praktických receptů. Vstup
symbolických 30 Kč, ochutnávka ZAJIŠTĚNA! Rezervace prosíme e-mailem.
Dny se pomalu prodlužují a my bychom
vám rády připomněly některé z již „tradičních“ ale i úplně nových akcí pořádaných v MC Rožálek.
Za chvíli tu máme jaro a co nevidět léto,
pro udržení kondice, formování postavy a celkově lepší pocit můžete navštívit
AEROBIK s programu pro děti. Každou

středu od 9 hodin se na vás těší cvičitelka Jana.
Nově jsme pro vás připravili ITALŠTINU pro začátečníky, vždy v úterý od
19 hodin, na kurz se prosím předem
hlaste telefonicky nebo na centrumrozalek@seznam.cz.
Za MC Rožálek Viktorie Lašová
a Vendulka Bromovská
Mateřské centrum ROŽÁLEK
Roztoky u Prahy
www.rozalek.cz

Sdružení Roztoč
Masopust 2011. Díky všem
Článek pro toto číslo jsme připravovali
týden před masopustem, přesto už tehdy jsme věděli, že je za co děkovat. Naše
koordinátorka pro dárce Štěpánka Matějková oslovila řadu roztockých ﬁrem
a živnostníků a setkala se se zájmem i vyjádřením podpory. Uvědomujeme si, že
provozovat živnost nedaleko velkoměsta,
ve kterém mají zákazníci možnost „výhodných“ nákupů, je těžké. Proto si zájmu ﬁrem v Roztokách vážíme o to více.
Nejprve bychom rádi jmenovali ﬁrmu
RS Maso CZ (u Tyršova náměstí), která
zdarma dodala veškeré maso na přípravu masopustních dobrot. Dále děkujeme
ﬁrmám: Albert, Textil U Růží, NH ,motor, Salon Gianna, Veterinární ordinace

MVDr. Michaely Riedlové, Top one reality, Interiéry, exteriéry – Miroslav Ryneš,
Manumade s.r.o., Pastyřík s.r.o., Květiny
a chovatelské potřeby Husovo náměstí,
Masáže fyzioterapie Roztoky, ImmoCar
Service s.r.o., Elektrospotřebiče Příhoda,
Železářství Roztoky, Cyklo a zámečnictví Vidim, Kosmetické a regenerační
studio P.I.H.A, Dámské a pánské krejčovství, Fairobchod,cz, A-STIHL, Domácí potřeby-elektro-železářství Žalov,
Papírnictví Vlastimil Cyrani, Zverimex,
Kadeřnictví Uvarovová, Textil, Cukrárna Růžový slon, Roztocká vinotéka, Nikies
Fashion, Květinárium,
Prodejna obuvi – Olga
Bábová, Květinářství.

Pořadí ﬁrem není dáno velikostí daru.
Poděkování také patří těm,
kteří se zúčastnili klikání na serveru
www.conasbavi.cz. Roztocký masopust
získal 3. místo a s ním podporu ve výši
10.000 Kč, která významně přispěla
k pokrytí nákladů.
Na závěr děkujeme všem, kteří nákupem
dobrot a cen v tombole podpořili naše
sdružení.
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Únor ve Václavce

V únoru jsme měli ve Hlídání Václavka
tři akce navíc. Již druhé pletení z pedigu pro maminky dětských klientů. Tvořili jsme košík s pevným dnem a pěkně
si popovídali. Opět jsme konstatovali,
že nás to baví a že se chceme s panem
Evženem Novákem dál scházet a učit se
nové fígle, jak na pedig. Každá jsme odcházela spokojená, se svým originálním
výtvorem.

Děti byly v únoru dvakrát na exkurzi
u koní na farmě v Holích. Návštěvy nám
umožňuje hipoterapeutická společnost
Caballinus, která zde má ustájené své
koně a dětem zajistí dopolední program.
Děti si koně očistí, vykartáčují, rozčešou hřívu a ocas, pomohou ho ustrojit
a na střídačku se všechny za odměnu
svezou. Bezpečnost zajišťuje vodič koně
a fyzioterapeutka, která dítě celou dobu
jistí. Koně mají velmi klidné a spolehlivé, zvyklé vozit handicapované klienty.
Děti se jednou projely venku po cestách
kolem vesnice a podruhé jezdily v kryté jízdárně. Na farmě se nejen dozvíme
něco o koních, ale pohladíme si canisterapeutické retrívry a vždy nakoukneme
do nedalekého kravína. Děti nevědí, co
je hříva, na co je podkova, co koně jedí,
proč jsou krávy označené, že nepijí mléko... Tak věřím, že si odnesou nové poznatky.
A ještě jsme ve Václavce stihli tradiční
dílničku pro rodiče s dětmi, tentokrát na
téma výroba maškarní masky. Děti vybíraly materiál, malovaly, ale pak tvořili
hlavně rodiče – jak maminky, tak tatínci

se do práce pořádně zakousli. Následoval program pro děti – v maskách hledaly ztracené dílky puzzle, skládaly je
a měly za úkol pojmenovat pohádkové
postavičky, které skrývaly. Pak řádily na
opičí dráze a nakonec předváděly své
výtvory před nezávislou porotou a fotily
se. Vítězná maska lupiče Lotranda dostala hlavní cenu a i na ostatní – sovu,
pejska, vílu, koníka, včelku Máju, sluníčko, tygříka a další čekala sladká odměna
a barevný hopík.
V březnu se těšíme na komponované
čtení na Roztockém zámku, na pravidelné exkurze ke koním a další březnovou
– už jarní – dílničku pro rodiče s dětmi.
Plánujeme výlet do trojské zoologické
zahrady, a až odezní všechny rýmy, také
pravidelné návštěvy bazénu.
Přijďte se k nám podívat, nabízíme
postupné zvykání dětí ve společnosti
s maminkou. Malý kolektiv a skoro individuální přístup je ideální na osamostatňování se vašeho malého človíčka.
Irena Čermáková,
Hlídání Václavka, Roztoky

Jaro i léto v Lexiku
Letní prázdniny jsou relativně daleko,
ale v Lexiku již myslíme na děti, a proto
jsme vyhlásili několik různých termínů a
variant táborů.
PRÁZDNINOVÉ TÁBORY PRO DĚTI
2011
Týdenní tábory pro děti 6–14 let jsou zaměřeny na zábavné procvičování angličtiny, výtvarné techniky a počítače a nácvik praktických dovedností. Svačinky,
teplý oběd a pitný režim jsou zajištěny.
Tábor s angličtinou YO-YO
1. termín: 4. 7. – 8. 7. 2011
2. termín: 11. 7. – 15. 7. 2011
Příměstský tábor pro rodiče, kteří si
chtějí užít volna svátečních dnů pro
sebe, nabízíme vyžití jejich potomků na
táboře, který je zaměřen na výuku angličtiny v dopoledním bloku. Sportovní
vyžití a táborová hra budou odpoledne.
Pro děti od 6 do 10 let (přesný věk není
podmínkou).
3.termín: 11. 7. – 15. 7. 2011
Pro děti od 9 do 13 let (není podmínkou).
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S. O. S. tábor s angličtinou
Termín: 22. 8. – 26. 8. 2011
Tábor zaměřený na praktický nácvik
dětí, jak se chovat v krizových situacích,
první pomoc, prázdniny v cizině, dorozumění v angličtině. Pro děti od 8 do 13
let (není podmínkou).
Tábor s výtvarkou a angličtinou
termín: 18. 7. – 22. 7. 2011
Tábor je zaměřen na výtvarné činnosti,
malování v terénu, malbu krajiny i postavy, různé techniky a výuku angličtiny.
Pro děti od 7 do 14 let.
Počítačový tábor v Lexiku
Termín: 22. 8. – 26. 8. 2011
Vzdělávací počítačový tábor pro děti
starší deseti let, kde se zájemci naučí, proč a jak být opatrní při předávání
svých osobních údajů po internetu, dozvědí se o údržbě a konﬁguraci počítače.
Naučí se používat různé komunikační
nástroje, jako jsou Skype, ICQ, Facebook apod. Týmy čtyř a více účastníků si
mohou dohodnout individuální termín
na tel. 733 643 643.

Letní taneční průprava pro děti i
dospělé
Termín: 1. 7. – 4. 7. 2011 (od pátku do
pondělí)
Víkendový letní kurz – taneční průprava
v latinskoamerických i jiných rytmech
pro děti i dospělé. Od pátku do pondělka si přijďte zatančit s výherkyní televizní show StarDance a reprezentantkou
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České republiky na mistrovství v Melbourne a na mistrovství Evropy v latinskoamerických tancích Alicí Stodůlkovou. Kurz mohou navštívit rodiče
s dětmi staršími šesti let.
CVIČENÍ V LEXIKU
Tradičně nabízíme masáže a různé formy zdravotních a relaxačních cvičení,
tai-či, jógu, power jógu, zumbu a nově
každé úterý i těhotenské pilates. Na jaro
máme nové kurzy:
Kurz tanečních stylů pro děti a mládež
V pondělí 16.50-17.50 nabízíme pro
děti od šesti let a mládež základy všech
druhů tanců od hip hopu po salsu. Kurz

povede A. Stodůlková, profesionální tanečnice a trenérka latinskoamerických
i standardních tanců.
Latino aerobic (latinskoamerické rytmy ve stylu zumby)
Každou středu od 18.00 – 19.00 při Latino aerobicu poznáte, že spalování kalorií a posílení problematických partií lze
i příjemnou formou. A to díky tanečním
stylům v kombinacích s posilovacími
prvky.
Těhotenské pilates
22. března začíná úterní těhotenské pilates od 18.30 pod odborným dohledem
certiﬁkované zdravotní sestry.

Cena Elišky Junkové v rukou
Gabriely Jílkové
V úterý 15. 2. 2011. se na pražském Žofíně udělovaly ceny ankety „Zlatý volant“,letos již 34. ročník. Anketu pořádá
agentura SPORT-PRESS, hlasujícími
jsou sportovní novináři.
První dámou českého motorsportu
a držitelkou Ceny Elišky Junkové se stala talentovaná patnáctiletá motokáristka
Gabriela Jílková z Roztok.

Gabriela přebírá cenu z rukou majitele
ﬁrmy MOTORSPORT EXPO

PŘEDNÁŠKY A SEMINÁŘE
15. 3. Jak pomoci dítěti s učením (dítě
a jak funguje jeho mozek)
16. 3. Iris diagnostika (odhalování zdravotních potíží z oční duhovky)
22. 3. AFT terapie – teorie přitahování
polí (kineziologie)
Pokud byste měli zájem o jiná témata
jako např. předporodní přípravu, ptejte se nebo posílejte náměty nejlépe na
info@lexik.cz, a my vám rádi vyjdeme
vstříc.
Věříme, že naše práce v Lexiku je pro vás
přínosem, a proto jsme tu pro vás! Více
se dozvíte na www.lexik.cz nebo na tel.:
739 035 000. Těšíme se na vás i vaše děti.
Za kolektiv Lexiku Lenka Červenková

Noční trénink
na Vrabci
9. února jsme využili brzké zimní tmy
a vyrazili jsme na Vrabce (Vrabec je
jméno mapy pro orientační běh mezi
Roztokami a Suchdolem) potrénovat.
Utvořili jsme 2 skupinky plus pár jednotlivců a vybaveni čelovkami poprvé
vyrazili za tmy do lesa. Nehledali jsme
jako obvykle klasické oranžovo-bílé
lampiony, ale krátké reﬂexní pásky, které při nasvícení odrážejí světlo a snadno
tak prozradí kontrolu. Pro většinu to
bylo vůbec první seznámení s nočním
orientačním během, tzn. nočákem. David, Terka a Tomáš vyrazili do lesa sami
bojovat s nočním živlem. Všichni včetně jednotlivců se vrátili v pořádku zpět
a odnesli si plno nových zážitků.
František Pašek
oddíl orientačního běhu OK Roztoky

Tenisová škola Václavek & Vopravil pořádá nábor
Vážení čtenáři Odrazu a příznivci tenisu
a sportu, protože už je březen a zima se
blíží ke konci, zbývá nám jen pár týdnů do začátku jarní tenisové sezony...
V tenisovém areálu Žalov se sundá hala
a my se opět nadechneme čerstvého
vzduchu. Jako každoročně pořádáme
nábor nových zájemců z řad dětí (od
4 let) i dospělých. Naše tréninky probíhají v tenisovém areálu Žalov, kde máme
k dispozici dva dvorce s tzv. umělou antukou. Děti trénují zpravidla odpoledne,

menší ve skupince, větší i individuálně.
Dospělí volí spíše dopolední časy nebo
víkendy. Jelikož se stále snažíme o zlepšování našich služeb, připravili jsme na
jaro akční slevy, navíc při objednání
dvou tréninků týdně pro vás máme jako
bonus letní soustředění zdarma!
Protože se nespecializujeme pouze na
tenis, chceme vás pozvat na víkendovou
lyžovačku – pojeďte s námi 25.–27. 3. uzavřít zimní sezonu do rakouského Kapru-

nu. Podrobné informace k náboru, nadstavbovým akcím (hory, soustředění,
tábor, camp) a fungování tenisové školy
najdete na www.tenis-skola.cz.
Přeji vám všem pohodu a radost do přicházejícího jara a těším se na shledanou
a na sečtenou.
Jan Šrámek
Vedoucí lokality
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Školní okénko
Milí rodiče,
doufám, že až tyto řádky budete číst, nebude venku –11 °C jako právě teď, ale
alespoň +11 °C a jaro se začne pomalu
hlásit o svou vládu nad krajinou. Právě
kvůli mrazům některé třídy zrušily své
exkurze mimo město Roztoky. Tak snad
se zadaří nyní v březnu. Zima však neodradila rodiče s budoucími prvňáčky,
kteří již předposlední týden v únoru
zahájili své návštěvy v přípravném kurzu nazvaném Školáček. My starší jsme
se zase stihli otestovat z matematiky
v Pythagoriádě a z jazyků v jazykových
olympiádách. V březnu se chystá celoškolní premiéra recitační soutěže a v dubnu oblíbená hudební soutěž Roztocký
talent. Tolik tedy úvodem a na čtenou
příště se těší
Věra Zelenková
Zápis do prvních tříd
Jako tradičně každým rokem probíhaly na přelomu ledna a února zápisy do
prvních ročníků. Podle předběžných
informací z mateřských škol jsme letos
ve škole očekávali velký nápor budoucích prvňáčků. Prognózy se vyplnily, ale
doufáme, že jsme vše společně s doprovázejícími rodiči zvládli. Budoucí žáčci
školy s velkým nasazením plnili veškeré
zadávané úkoly a poté si užívali zasloužené zábavy, kterou pro ně připravili
žáci z pátých ročníků. Sladkou tečkou
byl upečený perník a čaj, který připravily paní kuchařky. Samozřejmě nechyběly drobné dárečky vyrobené dětmi za
školní družiny, omalovánky a sladkosti
jako odměna za práci.
Ve školním roce 2011/2012 budou otevřeny čtyři první třídy, do kterých nastoupí přibližně 106 dětí. Dvě třídy budou v budově v Žalově, dvě v budově na
Školním náměstí. K zápisu přišlo přes 120
dětí, většina z Roztok, ale i několik dětí
z blízkých obcí a měst, zejména z Úholiček a Velkých Přílep. Bohužel nám kapacita školy neumožnila přijmout každého
zájemce, ale samozřejmě přednost měly
děti z Roztok. Některé děti budou mít odklad školní docházky. V rámci spolupráce mateřských škol s naší základní školou
předškoláci pravidelně chodí na náslech
a obhlídku naší školy. V lednu nás navštívili z MŠ Přemyslovská, MŠ Havlíčkova a MŠ Úholičky. Možná proto se děti
u zápisu cítí víc uvolněně, protože školní
prostředí pro ně už není úplně nové.

Naše škola nabízí rodičům Adaptační
kurz pro předškolní děti – Školáček, který má velký úspěch již několik let. Jedná
se o 5 setkání ve škole, která vedou paní
učitelky prvního stupně. První setkání
se konala koncem února a budou pokračovat v březnu a dubnu. Více informací
najdete na naší webové stránce. Milí budoucí prvňáčci: „Těšíme se na vás.“
D. Blechová, A. Gabaľová
Olympiáda z českého jazyka
Školní kola jazykových olympiád již
proběhla – v prosinci z češtiny a v lednu z angličtiny. Své znalosti z českého
jazyka si přišlo ověřit 14 žáků ze dvou
osmých a jedné deváté třídy. Nejlépe si
s jazykovými úkoly a slohovou prací poradil Marek Cozl (1. místo) a Michaela
Soukupová (2. místo) z 9. A, kteří postupují do okresního kola, jež se uskuteční
22. 3. 2011 v Dolních Břežanech. Všem
odvážným, kteří se nebáli si zasoutěžit,
děkujeme a vítězům blahopřejeme.
V. Zelenková
Olympiáda v anglickém jazyce
Již tradičně se naše škola zapojuje do
olympiády v anglickém jazyce. Koncem
ledna se uskutečnilo školní kolo, své dovednosti a znalosti si přišlo ověřit a porovnat celkem 18 žáků z II. stupně (10
z 6.–7. ročníku a 8 z 8.–9. ročníku). Již
tradičně se soutěž skládala ze dvou částí,
písemné a ústní. Testy měly 4 části: gramatika, slovní zásoba, čtení s porozuměním a poslech s porozuměním. Popis
obrázku s vytvořením příběhu a krátký
rozhovor na téma záliby, rodina, škola

atp. byly součástí konverzace. Vítězové
v jednotlivých kategoriích jsou: 6.–7.
ročník: Doreen Prittsová, 8.–9. ročník:
Polina Nozdrina.
Okresní kolo Olympiády v anglickém
jazyce – 4. a 6. místo!
Okresní kolo se konalo 23. února v Dolních Břežanech, školu reprezentovali
2 žáci v každé kategorii a výsledky jsou
velmi pěkné. V kategorii 1A se umístila
Doreen Prittsová na 6. místě a Markéta Polívková na 15. Obě bojovaly nejen
s úkoly v soutěži, ale i s nemocí, zvládly
však i to. V kategorii 2A obsadila Polina Nozdrina 4. místo a Michaela Soukupová 11. příčku. Musíme pochválit
Polinu za vynikající ústní část – získala
plný počet bodů, Míša zas lépe zvládla
písemnou část (byla na 6. místě po testech), ale nevyšla jí konverzace.
Děkujeme všem za účast ve školním
i okresním kole, gratulujeme a věříme,
že příští rok si zase některou cenu odneseme.
A. Gabaľová
Pejsek Ajax pomáhá s výukou bezpečnosti dětí
Naši druháčci se opět setkali s policejním pejskem Ajaxem a jeho psovodem
Standou. Tentokráte se od nich dozvěděli, kdo je to agresor, oběť a mlčící většina. Ukázali nám také, jak si poradit
s případnou šikanou. Teď už všichni
víme, že nesmíme dovolit, aby se někomu ubližovalo. Na další setkání s Ajaxem se všichni už moc těšíme.
Z. Motyčková
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Soutěžní ZUŠ

Začátek kalendářního roku 2011 je na
ZUŠ charakterizován soutěžní atmosférou. Letos je vypsána soutěž ZUŠ ve
hře na smyčcové nástroje, klavír, kytaru
a akordeon. Ze školních kol, která proběhla v jednotlivých oborech v průběhu
ledna postoupili ti nejlepší do okresních
kol.

I zde naši žáci nezklamali. V Dobřichovicích, v klavírní soutěži, obsadil Jan
Píka v 0 kategorii 2. místo, Gabriela
Kalinová v I. kat. 2. místo, Tereza Kuličková ve II. kat. 2. místo, Marie Fričová
ve IV. kat. 2. místo. 1. místo s postupem
do krajského kola získaly ve IV. kat. Barbora Havlíková a Lenka Heřmanová
v IX. kategorii. Lenka Heřmanová se
stala absolutní vítězkou okresního kola!
V Libčicích soutěžili mladí hudebníci
na housle a kytaru. V houslích získala
Priyjanka Choudhary v I. kat. 2. místo,
Amálie Nikodýmová a Ingeborg Stehlíková ve II. kat. rovněž druhé místo.
Největšího úspěchu zde však dosáhl
v oboru kytara Martin Lédl, který
v 0. kat. získal 1. místo s postupem a zároveň se stal naším druhým absolutním
vítězem okresního kola!
Pořadatelem akordeonové soutěže okresního kola jsme byli my. V předcházející soutěži před třemi lety jsme na
okrese neměli konkurenci. Nyní se si-

ABC Friend
V září 2009 byla v Roztokách u Prahy
otevřena nová pobočka anglické jazykové školky ABC Academy Preschool,
která působí v Praze již 9 let.
Nadstandardní soukromá školka ABC
Academy vytváří pro děti příjemné rodinné prostředí, ve kterém probíhá výuka výhradně v anglickém jazyce, a to
prostřednictvím zkušených a školených
lektorů z USA a Velké Británie. Snažíme
se maximálně využít a prohloubit schopnost malých dětí zcela přirozeně a nenásilně se naučit cizímu jazyku podobným
způsobem, jakým se učí své mateřštině.
ABC Academy nabízí individuální přístup k dětem i ke každé rodině. Pracujeme s malými skupinkami dětí – jeden
učitel se plně věnuje pouze 6 dětem. Výuka probíhá nenásilnou formou – upřednostňujeme nedirektivní přístup, který
v dětech nepotlačuje vývoj jejich přirozené osobnosti či individuální vlohy. Jazykové lekce, ve kterých nechybí zpívání
a nejrůznější hry, prokládáme odpočinkem i dalšími zajímavými aktivitami,
jako jsou výtvarná výchova, tenis, keramika, ﬂétnička, plavání atd. Děti se baví,
učí se anglicky a zároveň rozvíjíme jejich
přirozený talent. Několikrát do roka rov-
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něž jezdíme na zimní i letní tábory, kde
se děti učí větší samostatnosti.
ABC Academy v Roztokách s provozní
dobou 8.00–17.00 hod. od pondělí do
pátku se nachází v krásné vile, která má
vlastní tělocvičnu, bazén, tenisový kurt,
velkou zahradu s trampolínou a v její
blízkosti se nachází dětské hřiště.

tuace (ku prospěchu věci) mění. Na
soutěž přijel také žák z Dobřichovic
a byl velmi dobrý, postoupil do krajského kola. Ani naši žáci se nedali zahanbit
a vzali postup do krajského kola útokem.
Postoupily tedy Zora Nižňanská a Alena Voltrová ve III. kat., Hana Voltrová
v V. kat. a Akordeonový kvintet ve
II. kat. Kromě vítězných soutěžících
získal ještě 2. místo v VIII. kat. Vojtěch
Nižňanský.
O úspěch našich žáků se podstatnou měrou zasloužili jejich učitelé: Jitka Litošová, Zuzana Ajmová, Monika Fukasová,
Iryna Sarabun (klavír), Štěpán Sklenička (housle), Marek Šaar (kytara), Monika Fukasová (akordeon, komorní hra).
Všem výše jmenovaným blahopřejeme
k úspěchu a doufáme, že se naši žáci
ani na krajské úrovni neztratí a vybojují
další úspěšné výsledky.
MgA. Bohumír Šlégl

ŠKOLY A ŠKOLKY
ZÁPIS NA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012
bude probíhat ve dnech
18. 4. – 22. 4. 2011.
Pokud máte zájem o více informací
a osobní prohlídku školky, navštivte naše
stránky www.abcacademy.cz nebo nás
kontaktujte na tel. čísle 604 111 566.

Lyžařský výcvik MŠ Spěšného
Stejně jako loni a předloni a... jsme zorganizovali školu v přírodě s lyžařským
výcvikem. Zúčastnilo se 26 dětí a všechny do jednoho se naučily lyžovat nebo
zdokonalily své lyžařské umění.
Majitelka lyžařské školy TomSki paní
Hana Jurčková měla pro děti nejen zkušené a velmi trpělivé instruktory, ale
i překvapení v podobě hledání dračího
vejce přímo na sjezdovce, účast dětmi
oblíbených instruktorů na karnevalu
a jak jinak než v maskách, dále závěrečné závody, na které byly připraveny
krásné diplomy, medaile, malé odměny
a korunky za nejlepší lyžařský styl. Vyhlášení proběhlo netradičně přímo na
svahu a v krásných maskách.
Celým pobytem nás provázel maskot
lyžařské školy sob Tim, který za dětmi

každý večer jezdil přímo do penzionu a vyhlašoval nejlepší lyžaře dne.
Děti se vracely spokojené a plné zážitků.
Všichni se moc těšíme na příští společnou akci v Doubici!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA A SOUKROMÁ INZERCE
Poděkování panu starostovi a MÚ za přání k životnímu jubileu zaslali:
Milada Dudáková, Josef Košťál, Rudolf Pošta, Miluše Staňková

SOUKROMÁ INZERCE
Omluva inzerentům
Z minulého čísla vypadla vinou špatné elektronické komunikace mezi MÚ a tiskárnou (resp. graﬁckým studiem) řádková
neplacená inzerce. Za tuto chybu se všem postiženým inzerentům omlouvám a všechny tyto své inzeráty najdou v tomto
čísle časopisu.
Stanislav Boloňský, odpovědný redaktor

Babysitting v Roztokách. Dvě spolehlivé a zodpovědné studentky z Roztok
pohlídají vaše děti. V případě potřeby je možné hlídání spojit s doučováním.
Kontakt: www.babysittingroztoky.cz
Daruji příslušenství k robotu Philips, bez základní nádoby. Tel.: 602 878 084
Hledám brigádu na víkendy, 53 letý USO, ŘP B+C, Pc + internet, dlouholetá
fotopraxe, prakticky cokoliv. Spojeni: jimface@seznam.cz
Hledám doučování AJ pro dceru (3tř. ZŠ), 1x týdně. skolka@zsressl.cz
Hledáme instruktora / instruktorku ZUMBY.
Pište na info@lexik.cz, tel.: 733 643 643
Hledám učitele/ku německého jazyka, hlavně psaní
a gramatiky, pro sedmiletou dceru, která už plynně hovoří. Jednou či dvakrát
týdně, dlouhodobě. Volat prosím jen odpoledne. Tel.: 602 799 266

spolupráci s účetní ﬁrmou ve zpracování klientských mezd ve vlastním SW
Pohoda nebo ﬁremním SW. Tel.: 602 332 956
Na konci prosince byl na roztockém nádraží nalezen náramek – pokud jej
postrádáte, ozvěte se na tel.: 608 215 265
Nabízím byt 2+1/B v ulici Braunerova v Roztokách
u Prahy. Byt je ve druhém patře (z pěti) cihlového domu původní zástavby. Byt
je trvale udržován, má zděné rekonstruované jádro, oddělené wc a vanu. Kuchyně má kuchyňskou linkou L s vestavěnými spotřebiči. Jeden pokoj má cca
25 m2 a druhý cca 22m2.Celková plocha bytu je 57m2 bez lodžie. Na podlahách
jsou v celém bytě koberce a lino, plastová okna. K dispozici je sklepní kóje cca
10m2. Parkování v klidné ulici, soukromí, zeleň, dobrá dostupnost autobusem, vlakem nebo autem do Prahy- Dejvice cca 15 min. Cena: 2.550 000Kč,
kontakt: michaela.ruzkova@ukzuz.cz, Tel.: 733 342 310. NE RK
Nabízím k pronájmu byt 2+kkm 60 m2 Roztoky, Jungmannova ulice. Nájem
včetně poplatků 12.000,-Kč. Poplatky (vodné, stočné, energie, atd.) budou vyúčtovány. Byt je v bytovém domě se čtyřmi byty, jsou zde samostatná měřidla,
plovoucí podlahy, dlažba, kuchyňská linka. V ceně prostorný sklep a zahrada
k užívání nnájemníků. Možnost sjednání pronájmu garáže. Volné ihned.
Tel.: 736 434 065, 737 712 684
Na měsíc červen 2011 je organizováno “Setkání vnuků a vnuček sourozenců
Taliánových z Boubské.” Prosíme vnoučata Jeníka Taliána, aby se ozvala na
meil: avore@seznam.cz. Děkujeme Taliánky

Hledám učitele/ku hry na kytaru pro sedmiletou dceru, která začíná. Jednou
týdně. Volat prosím jen odpoledne, tel.: 602 799 266

Potřebujete pohlídat vaše dítě? Příležitostně neplánovaně? Upřednostníte
svěřit vaši dceru/syna zkušené mamince před soukromou školkou? V období
březen-květen, ráda pohlídám. 100,-Kč/hod. tel: 604 627 868

Hledám spolehlivou paní pro příležitostné hlídání 2 dětí (4 a 7 let) v Roztokách (Solníky). Pouze odpoledne, večer, výjimečně i přes noc.
Tel.: 605 717 378

Prodám Billy knihovnu: 4 skříně s prosklenými dveřmi včetně nástavby, dále
pracovní stůl se židlí (vše IKEA, bříza dýha). Stáří 4 roky, velmi dobrý stav.
Cena dohodou. Tel.: 737 114 738

Hlídání dětí formou školky od 2 let. Časově podle Vaší potřeby, velmi výhodně, nabízí učitelka MŠ. Tel.: 734 385 974

Prodám byt 3+1 s lodžií v nově zrekonstruovaném panelovém domě v Libčicích nad Vltavou. Plastová okna, zateplení domu, internet. V místě veškeré
občanské vybavení. Centrum Prahy 30 min. vlakem.
Cena k jednání 1.733 000,-Kč. Tel.: 731 128 306

K dlouhodobému pronájmu hledáme malý domek se zahradou v Roztokách
u Prahy. Nebo bydlení v rodinném domě se zahradou. Jsme tříčlenná rodina.
Tel.: 739 665 417
Kompletně zrekonstruovaný byt 2+kk, 66m2 v Roztokách. Koupelna 12 m2,
samost. wc, chodba 8m2, předsíň 6m2, 2 komory 3+3m2. Byt se nachází
v přízemí cihl. RD o 3 byt.jednotkách, jižně orientovaný se samostatným
vchodem. Dům má novou fasádu a je kompletně zateplen. Prodej bez RK.
Tel.: 606 762 671, email: pap.lida@volny.cz
Koupím sadu stříbrných příborů pro 12 osob, pouze kompletní.
Tel.: 605 840 366
Mzdová účetní s dlouholetou praxí nabízí zpracování mezd pro ﬁrmy nebo
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Prodám byt 3+kk, 66 m2 v Masarykově ulici, po kompletní rekonstrukci
– nové štuky, plastová okna, nová koupelna, kuchyně, parkety.
Prosím volat po 19.00 hod, tel.: 721 210 063
Prodám dámský kožich vel. 38-40, délka 80 cm, pes, nenošený. Dámské brusle vel. 34, nošené, dámské oteplené kalhoty na hory, zn. Hannah, barva černá,
vel. M, nenošené. Vše cena dohodou. Tel.: 723 479 088
Prodám dětský policový díl Trofast (Ikea, borové dřevo, masiv, rozměry: šířka
44 cm, hloubka 30 cm, výška 91 cm). Původní cena 998,- Kč,
nová cena 598,-Kč. V případě zájmu volejte: 603 583 343

INFORMACE Z RADNICE

Prodám 4 roky starou válendu s úložným prostorem. Málo využita, cena
1.000,- Kč (pův. 3.500,- Kč). Tel.: 721 103 641

Prodám sedací soupravu gauč a 2 křesla ve velmi dobrém stavu.
Cena dohodou. Tel.: 604 940 560

Prodám infrasaunu. Byl to nevhodný dárek. Předchozí typ:Vital Trend R1, 10
infrazářičů, rohová 130 x 130 x 195, pro 2 osoby. Cena dohodou.
Rychlé jednání sleva. Tel.: 724 309 204

Prodám sjezdové lyže zn. HEAD, délka 160 cm a boty HEAD vel. 36.
Tel.: 602 878 084

Prodám nosítko na miminko Baby Bjorn – téměř nepoužité za 1.700,- Kč,
monitor dechu Jablotron BM – 02 ještě 2 roky v záruce za 2.000,-Kč, moderní
látkové pleny z ﬂanelu, bio bavlny – mix sada 21 ks, používané 3 měsíce pro
dítě do 6 měs. za 3.000,-Kč. Pův. cena 6.000,-Kč. Tel.: 731 848 014
Prodám nosítko CHICCO GO, polohy bříškem i zády k matce, barva žlutá,
vhodný od 2-8 měsíců (9kg), téměř nový. Cena 300,-Kč. Tel.: 607 772 334
Prodám kočárek INGLESINA CROSS po 2 dětech, velice zachovalý, plně
funkční, barva převáženě modrá, vhodný od narození. Cena je 1.500,- Kč.
Tel.: 607 772 334
Prodám pánské boty na sjezd. lyžování zn. Salomon
č. 27 za 3.000,- Kč. Jednou použité. Tel.: 731 848 014
Prodáme postel 200x180 cm s čelem potaženým béžovou kůží, rámem ze
světlého dřeva a téměř nepoužívanými zdravotními matracemi.
Cena: 5.500,- Kč. Tel.: 602 365 740
Prodám rozkládací křeslo Lycksele (IKEA), snadná manipulace, pohodlná
matrace. Potah křesla (žlutý) a matrace snímatelný a prací. Náhradní béžový
potah křesla zcela nový. Stáří 1 rok, výborný stav, velmi málo používané.
Cena dohodou. Tel.: 737 114 738

Prodám videorecordér Thomson (bez DO) + DVD přehrávač Toshiba (s DO
+ záruka 5/11) + 20 originál DVD ﬁlmů. Vše za 1.000,- Kč.
Tel.: 776 728 161, popř. jim.face@seznam.cz
Pronajmu atypický byt 1+1 , 52 m2 se samostatným vchodem v podkroví
rodinného domu v Zaorálkově ulici, 200 m od autobusu (U Rybníčku).
V bytě je kuch.linka, lednice, sporák, pračka, wc, koupelna se sprch.koutem.
Foto: http://anrik.rajce.idnes.cz/byt/#scan0047.jpg
Cena: 10.000,-Kč včetně poplatků, volný od 1. 3. 2011.
Tel.: 728 081 302, anrik@seznam.cz
Pronajmu byt 2+1 (příslušenství a balkon) v rodinném domě se zahradou v
Roztokách u Prahy. K dispozici 3 lůžka. Cena: 7.000,-Kč/měs. + elektřina.
Tel.: 606 828 265
Pronajmu byt 2+1 s balkonem v panelovém domě v Roztokách, 57 m2 . Byt je
po rekonstrukci. Měsíční nájem 8.000,-Kč + poplatky. Tel.: 602 616 111
Pronajmu byt 2+1 s balkonem Na Petřinách. Byt je zařízen, včetně všech el.
spotřebičů, telefon, internet. Nájem 9.000,- Kč + poplatky 4.500,-Kč
Tel.: 602 233 567
Pronajmu byt 2+1 v rodinném domku v Roztokách, v 1.patře, 90 m2 internet,
park.stání v zahradě. Nájem 9.000,-Kč, poplatky 4.000,-Kč. Tel: 721 529 835
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SOUKROMÁ INZERCE
Pronajmu byt 3+kk o velikosti 96 m2 v Roztokách, ul. Masarykova, v 1.n.p.
zděného bytového domu. Byt je po celkové rekonstrukci, nová koupelna, wc,
kuchyňská linka,vestavěná skříň. K dispozici je balkon a sklepní prostory.
13.000,-Kč+poplatky. Tel.: 605 945 227
Pronajmu byt na delší dobu nejlépe na 1-3 roky, nový 2+kk, 65 m2 s balkonem, sklepní kójí a vnitřním garážovým stáním za 7.500,- Kč + měs. poplatky
cca 2.000,-Kč podle spotřeby tepla a teplé vody. Tel.: 721 123 371
Pronajmu zahradu 200 m2 u ﬁnského domku. Možno k rekreaci nebo k
parkování aut, popř. dle zájmu nájemce. Tel.: 724 309 204
Prosím opuštěné starší lidi, ozvěte se mladým lidem středních let, kdo by pronajal alespoň 1+1 s příslušenstvím za nájem přihlížející k jejich výdělku. Jsou
ochotni Vám pomáhat s čímkoliv i na zahrádce. A být Vám oporou ve Vašem
stáří. Pište sms nebo volejte od 19.00hod na tel.: 608 624 621
Stavební parcely Libčice n. Vltavou 1200 m2 a 2500 m2 s výhledem do údolí
Vltavy. Cena je 1.150,- Kč/m2. Info: haslerovaulice@seznam.cz,
popř. 603 828 625
36 letá účetní se SEŠ hledá uplatnění v Roztokách a nejbližším okolí. Nabízím
více než 10ti letou praxi na pozici účetní- účtování faktur (vydaných i
přijatých), banky (výpisy+příkazy k úhradě), účtování pokladny + práce s hotovostí ﬁrmy a další operace spojené např. s přípravou podkladů k daňovým
přiznáním. V případě zájmu zašlu životopis na email, popř. mne prosím,
kontaktujte na tel.: 604 627 868
Včelí med přímo od včelaře obdržíte na adrese Vidimova 607, Roztoky. Vhodné předem zavolat. Tel.: 220 911 665, nejlépe večer.
Zkušená lektorka AJ (zkoušky FCE,CAE,CPE) nabízí výuku angličtiny. Učím
dospělé i děti, mohu dojet do Vašeho bydliště či pracoviště. Tel.: 602 964 070
Akustická i elektrická kytara všech žánrů, pro začátečníky i pokročilé. Dlouholetá praxe vyučování. Tel.: 722 969 383
Hledám k pronájmu garáž (nebo i jen 1⁄2) za rozumnou cenu. Eventuálně
sklep (prosím, ozvala by se RL?, je-li sklep ještě volný). Tel.: 603 235 950
Hledám pronájem garáže v Roztokách nebo Žalově, při přijatelné ceně jsem
ochoten garáž koupit. Tel.: 773 052 436, 723 872 882
Hledám paní na pravidelný úklid rodinného domu 5+1 v Roztokách-Žalově,
cca 3-4 hodiny jednou za 14 dní. Tel.: 602 828 333
HLEDÁM svou bývalou tanečnici „Aťku“ Martu Kopeckou z tanečního
kroužku ČSM Roztoky 1961-1963 pod vedením manželů Kamenářových.
Prosím o kontakt, děkuji. Tonda Škvařil Tel.: 605 300 917
Koupím malý byt (garsonka, 1+kk, 1+1) v os. vlastnictví v Roztokách (Žalově). 1.- 2. Patro, do 1.300 000,- v hotovosti, příp. doplatek v měs. splátkách.
Tel.: 736 433 477
Nabízíme k pronájmu suterénní místnost, vhodnou jako kancelář nebo skladovací prostor o výměře 17 m2 (ÚT, voda, WC). V Roztokách, Masarykova
ulice. Tel.: 220 910 388, mobil: 607 978 763
Německá konverzace, rodilý mluvčí, státní zkouška, pro zájemce každého
věku a stupně znalostí. Možnost výuky i u Vás. Tel.: 722 969 383
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OZNÁMENÍ: dne 13. 2. 2011 se našel na vlakové zastávce v Žalově nejspíše
snubní prstýnek ze žlutého kovu. Více informací na tel.: 605 015 219
Prodám dětské kolo pro 3-4 roky, červeno-stříbrné, používané jedním dítětem, původní cena 3.000,-Kč, nyní 500,-Kč. Tel.: 737 418 147
Prodám levně oblečení a výbavu pro dítě ve věku do 1 roku. Tel.: 733 175 347
Prodám nářadí na zahradu, rýče, lopata, pletivo- výška 1 m. Vlnitý plech a
další, levně. Nutno vidět. Tel.: 776 340 421
Prodám rodinný dům v Praze 6-Suchdole. Na pěkném místě, poz. 686 m2 ,
dvě podlaží, garáž, ve velmi dobrém stavu a ihned k nastěhování. Ne RK!
Tel.: 603 108 227
Prodám rozkládací sedací soupravu, zachovalá.
Cena 1.500,- Kč. Tel.: 776 340 421
Prodám 2/3 vily v Roztokách + zahrada. Jedná se o dvě bytové jednotky,
jednomu majiteli, přímý majitel. Volat mezi 12:00-20:00 hod, tel.: 776 340 421
Prodám stavební pozemek o rozloze 464 m2 v klidné zahradní čtvrti Roztok.
Cena dohodou. Tel.: 737 150 415, pozemekkprodeji2010@seznam.cz
Prodám těhotenské kalhoty – černé, nízký gumový pás, velikost M, velmi
pohodlné. Původní cena 1.600,-Kč, nyní za 400,-Kč. Tel.: 602 828 333
Pronajmu byt 4+1 v BD v Klecanech, 88 m2, 2 balkony, garáž, nová kuchyně,
malý společný pozemek. Cena je 10.000,-/měs. + poplatky.
Tel.: 777 121 074
Pronajmu byt 1+1 v Solníkách, část. zařízený, balkon orientace JZ, 2. patro,
sklep a parkovací stání k dispozici. Nájem 7.500,- Kč + 2.000,-Kč záloha na
poplatky, volný od dubna. Tel.: 606 751 944
Pronajmu byt dlouhodobě 2+1 v Praze 6 – Vokovicích. Tel.: 603 705 944
Pronajmu od 1. května 2011 velkou garsoniéru (39 m2) v Roztokách – Solníkách. Byt je ve 3. patře bez výtahu. Je plně vybaven, k dispozici je kuchyňská
linka, pračka, el. sporák, stůl, pohovka, dvoulůžko, sprchovací kout, velká
vestavěná skříň v předsíni. Velký balkon, sklep. Velmi klidný byt. Nabízíme
jen vážným zájemcům. Nájem 6.500,-Kč + poplatky 2.800,-Kč. Byt je vhodný
pro 1-2 osoby. Tel.: 728 655 131, 607 289 677
Pronajmu dlouhodobě byt v rodinném domě v Roztokách. Oddělené patro
po rekonstrukci, vlastní vchod, kuchyň, koupelna, krb, topení v podlaze,
parkování místo v zahradě. Cena: 13.500,-Kč včetně poplatků.
Tel.: 777 338 804
Pronajmu garáž s montážní jámou Nad Čakovem.
Tel.: 608 971 236
Pronajmu zařízený pokoj a kuchyňku se samostatným vchodem, koupelna +
wc k dispozici, v RD v dolních Roztokách, jedné osobě.
Měsíční nájem 6.500,- Kč. Tel.: 723 257 805
Pouze za 1.000,- Kč kvalitní balkonové dveře s prosklením po stranách (euro
okna HOCO, béžovo-oranžová, š. 200 cm, v. 210 cm, výroba 2003 velmi
dobrý stav). Dále za odvoz přenechám starší nábytek: 3 dílná skříň, komoda,
skříňky, knihovna, psací stůl, regálky, noční stolek.
Tel.: 602 263 960

