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v Odraze jsme zavedli dvě nové rubriky: téma měsíce
a rozhovor. V minulém měsíci byl roztockou událostí číslo
jedna bezpochyby masopust. Tyto dvě nové rubriky se
v tomto vydání věnují právě masopustu, který letos oslavil
své patnácté narozeniny. Všem, v čele se sdružením Roztoč,
kteří se na organizaci masopustu podíleli, velmi děkuji.
Zajisté jste si nemohli nevšimnout nekonečné diskuse
na stránkách Odrazu o dotacích a grantech na podporu
spolků a kulturních akcí. Tyto polemiky, ve kterých bylo
řečeno vše možné i nemožné, probíhají již víc než rok téměř
v každém vydání našeho měsíčníku. Myslím, že všeho
moc škodí. Proto shrnu jen základní fakta. V minulosti
systém fungoval podle dlouhodobě zaběhnutých pravidel,
a to samozřejmě i s patřičným vyúčtováním a kontrolou.
V minulém roce jsme přijali nová jasná pravidla,
jejichž projednání nebylo zrovna jednoduché. Výsledný
kompromis celý postup přidělování těchto prostředků
města jasně určuje. Jsem rád, že výsledkem je například
i to, že jsou všechny žádosti spolků, ale i výsledky přidělení
grantů a dotací veřejně přístupné na internetu. Jsem
přesvědčen, že systém nyní funguje dobře a transparentně.
Proto uvítám, když se účastníci této víc než dlouhé diskuse
dalších příspěvků již vzdají. Myslím, že to už mnohé
čtenáře může přinejmenším nudit. Rozumnější ustoupí
a nemusí mít na stránkách Odrazu poslední slovo.
Závěrem si Vás dovolím stručně informovat o vývoji
dostavby základní školy. V posledních týdnech probíhají
intenzivní jednání se společností Helika, kterých se účastní
i paní ředitelka a paní předsedkyně školské rady. Dá se
říci, že v současnosti řešíme již poslední „detaily“ jako je
umístění venkovního hřiště či fasády. Kromě dispozičního řešení vnitřního prostoru jsme hodně diskutovali
o využití tzv. špice dostavby (viz studie zveřejněná na
webových stránkách města). Oproti původnímu návrhu
zde navíc bude vstupní atrium, výtvarný atelier či
žákovská klubovna – parlament. Samozřejmě jsme řešili
i podrobný harmonogram dalších prací. Pokud nedojde
k nějakým nepředvídaným okolnostem, bude dostavba
včetně tělocvičny a multifunkčního sálu roztockým dětem
i veřejnosti k dispozici od září 2013. S přáním krásných
slunečných dní.
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O čem jednala městská rada v únoru
Rada města se sešla k svému řádnému
jednání dne 8. února 2012 nad více než
30 body agendy.

ném účtu se nám finance příliš „nerozmnožují“. Chytřejší zřejmě budeme po
vyhodnocení nabídek.

Další krok k dostavbě školy

Granty v kultuře na 1. pololetí
schváleny

Další důležitý krok udělala RM v přípravě přístavby a dostavby základní školy.
Nejprve schválila výsledek výběrového
řízení na přístavbu (dřevostavbu) dvou
tříd a dále projednala připomínky pracovní komise pro dostavbu školy ke studii firmy Helika a.s. i odpovědi projektantů na tyto podněty. Také se rozhodla
vyhlásit veřejnou sbírku na dofinancování dostavby školy. Mimochodem i v třicátých letech minulého století, kdy se začalo se stavbou „nové“ školy, byla taková
veřejná sbírka vyhlášena a vynesla přibližně 40 tis. Kč. S ohledem na celkové
náklady to nebyla rozhodující suma, ale
ani bezvýznamná (pozn.).
Delší debata byla nad návrhem zadávacích podmínek pro výběrové řízení na
úpravu a opravu komunikací v Roztokách, ale nakonec ke shodě došlo, stejně
jako v případě zadávacích podmínek pro
výběr bankovní instituce, které bychom
měli svěřit volné finanční prostředky
města, účelově určené na dostavbu ZŠ.
To je v dnešní nejisté době hodně choulostivá otázka, na straně druhé na běž-

Další bod si vyžádal přestávku na cigaretu. Šlo o schválení městských grantů na
průběžnou činnost roztockých spolků
a grantů na podporu kultury na 1. pololetí 2012. Zatímco granty v kultuře byly
po vyjasnění některých otázek hladce
schváleny, nad příspěvky třem největším
spolkům ve městě, Obč. sdružení Roztoč, TJ Sokol a SK Roztoky, se rozvinula
docela ostrá diskuse. I v tomto případě
nakonec došli radní ke shodě, ovšem
s tím, že konečné slovo o výši těchto
příspěvků bude mít Zastupitelstvo 29. 2.
2012.
RM pak projednala plán oprav a rekonstrukcí komunikací na rok 2012 a doporučila ZM schválit cenu vodného a stočného na letošní rok. Výpočet ceny se
oproti loňskému roku nemění, malé navýšení bude jen způsobeno vyšším DPH.

Pronájem nebytových prostor
v Nádražní ulici

RM též vyhlásila poptávku na pronájem nebytových prostor v Nádražní ulici

čp. 21, které jsou v současné době nevyužívané (viz oznámení na straně 5).
Minimální výše nájemného je stanovena
na 2000 Kč/m2/rok. S ohledem na špatný stav zásobování dolní části Roztok,
zejména Tichého údolí, preferuje rada
využití těchto prostor na prodejnu potravin.
RM též schválila plán odpadového
hospodářství obce a projednala řadu
drobných záležitostí, odvolala na vlastní žádost dr. J. Huka z redakční rady
časopisu ODRAZ, zabývala se personálními věcmi MÚ, schválila pořad
pietních akcí k výročí transportu smrti
a konce 2. světové války, vzala na vědomí
zápisy z komisí rady a schválila sociální
příspěvky vdovám a vdovcům.
(pozn.)
Pro porovnání k dnešní kupní síle lze
výtěžek sbírky z roku 1931 zhruba vynásobit dvaceti. Např. plat tajemníka obecního úřadu byl tehdy 1000-1250 korun
měsíčně. Stavba hlavní budovy „nové
školy“ přišla v letech 1931-32 na něco přes
1 mil. korun. Stavba křídla v roce 1939-1940 na necelých 600 tis. korun. V tomto
případě ovšem dvacetinásobek neodpovídá dnešní relaci kvůli tehdejší podstatně
levnější pracovní síle i materiálu.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Únorové zastupitelstvo
se sešlo k svému jednání poslední den
v měsíci.
Návrh programu sliboval celkem rychlý, nekonfliktní průběh, ale zastupitelé
si na místě rozšířili jednání o 8 dalších
bodů, takže jsme se nakonec rozcházeli
ve 22.30 hodin.
ZM schválilo smlouvu o dílo na přístavbu k budově ZŠ, takže další krok k navýšení kapacity základní školy byl konečně
učiněn. Také vyslovilo souhlas s uspořádáním veřejné sbírky na dostavbu ZŠ.
Podrobnosti o ní naleznete v příštím čísle Odrazu.

Zahájíme práce na novém
územním plánu

ZM uložilo (fakticky na jeho podnět)
místostarostovi Šefrovi, aby na příštím
jednání ZM předložil podklady potřebné k rozhodnutí o pořízení nového
územního plánu města, případně o revizi současného. Platný územní plán, který
je pro obec rozvojovým dokumentem
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zásadní důležitosti, byl připravován v letech 1992-4 a schválen v roce 1995. Práce na jeho revizi byly zahájeny již v roce
2005, ale o dva roky později byly zastaveny. Jeho platnost skončí 31. 12. 2015.
Vzhledem k tomu, že příprava nového
územního plánu je věc časově, procedurálně i finančně velmi náročná, je třeba
neprodleně začít. Této celkové změně
územního plánu bude ještě předcházet
jedna dílčí změna (kterou schválilo ZM)
v oblasti Podmoráně, kde malý „apendix“ území (coby relikt situace v 19. století) náleží do katastrálního území Žalov,
a tedy Roztokám. Žádost o tuto změnu
předložila paní starostka Úholiček, která
by ráda na tomto místě postavila malou
čistírnu odpadních vod (1 500 EO). Finanční náklady na tuto změnu ponesou
Úholičky.

Peníze pro spolky schváleny

Podle předpokladu se rozvinula živější diskuse k bodu finanční podpory

spolků na rok 2012, resp. tří největších
ve městě - TJ Sokol (počet členů 600),
Občanského sdružení Roztoč (590 členů) a oddílu kopané SK Roztoky (240
členů). Bez ohledu na výši požadované
částky v žádosti nakonec obdrží všechny
tyto spolky stejnou částku, tj. 115 tis. Kč.
Výše těchto částek je limitovaná celkovou schválenou sumou v rozpočtu města
na letošní rok (která je opět garantovaná
koaliční smlouvou mezi TOP 09, ODS
a Sakurou).
ZM pak schválilo cenu vodného a stočného na letošní rok. Za 1 m3 zaplatíme
65,75 Kč, což je navýšení oproti minulému roku o 2,27 Kč. Je to způsobeno
vyšším DPH, přičemž vlastní kalkulace
ceny zůstává na stejné úrovni jako loni.
Nejvášnivější diskuse se rozvinula kolem veřejné zakázky – výměny oken
na budově radnice, financované z daru
Letiště Praha a.s. Nešlo přitom o diskusi o potřebnosti výměny sto let starých
oken, kvůli kterým jsme řadu let „topili
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pánubohu do oken“, ale o procedurální
věci spojené s realizací zakázky. K dohodě mezi oponenty a vedením města nedošlo, proto věc prošetří finanční výbor
a též kontrolní výbor zastupitelstva.
ZM pak schválilo plán kontrol kontrolního výboru, který si jich na letošní rok
stanovil celkem 14 (kontrola investičních akcí města, výběrových řízení, vyřizování stížností a samozřejmě plnění
usnesení RM a ZM).

ÚHOS řeší dvě kauzy města

V informačním bloku bylo ZM informováno o průběhu dvou šetření Úřadu pro
kontrolu hospodářské soutěže, která se
týkají města. Z našeho podnětu zkoumá poskytování poradenské činnosti
a účetních služeb městu firmou Aldera
NET s.r.o. v letech 2009-2010. Také ovšem šetří situaci s koncesním řízením
na provozovatele systému vodovodů
a kanalizací z podnětu jednoho z účastníků řízení. ÚHOS svým rozhodnutím

koncesní řízení zrušil, město se ale proti
němu rozkladem odvolalo, neboť s ním
zásadně nesouhlasí. Lze bohužel očekávat, že vyřízení našeho odvolání si vyžádá určitý čas a v současné době nemůžeme smlouvu s vítězem koncesního řízení
uzavřít.

Nekonečný příběh veřejného osvětlení
Na Panenské
ZM též vyslechlo informaci o situaci se
zavážením zemníku v Žalově, zabývalo
se již po několikáté nepřevzatým (a stále
nefunkčním) veřejným osvětlením Na
Panenské. Tato věc bude mít pokračování na příštím jednání ZM. Zastupitele
zajímala otázka výstavby dalšího objektu VTP v Žalově Na Panenské I (a s tím
spojeného Memoranda). Investor původní dva projekty stáhl z projednávání
a předkládá nyní novou verzi, která by
měla být prosta nedostatků zjištěných
dotčenými orgány státní správy. Poměrně dlouhá diskuse se vedla i o časopise

Odraz. Náš obecní časopis je výjimečný tím, že přistupuje ke zveřejňování
kritických a polemických článků velmi
liberálně. Poslední dobou však některé
„přestřelky“ mezi stále stejnými autory
nabyly takové četnosti, že to začíná čtenáře od četby našeho periodika odrazovat. Zastupitelé tedy doporučili, aby redakční rada postupovala striktně podle
tiskového zákona, který upravuje možnosti i povinnosti zveřejňování odpovědí na otištěné osobní výpady. Ukazuje
se též, že přejímání článků z Odrazu na
web roztoky.com není zcela nekonfliktní a někteří autoři odmítají automaticky
tyto své články na tento web poskytovat.
Proto je třeba, aby autor příspěvku do
Odrazu, který nesouhlasí s převzetím
článku portálem roztoky.com, informoval o svém požadavku redakční radu
krátkým dovětkem k článku.
Další jednání ZM se uskuteční 21. března 2012.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče,
dne 31. května 2012 se pod záštitou
starosty města Roztok uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu Roztoky slavnostní akt vítání dětí, které se
narodily v období od 1. června 2011 do
31. prosince 2011.
Maminko a tatínku, pokud máte zájem,
aby Vaše děťátko bylo v tento den přivítáno mezi občany města Roztoky, sdělte
prosím jméno a příjmení dítěte, datum
jeho narození a Vaši adresu na Městský
úřad Roztoky, a to buď e-mailem na
adresu posingerova@roztoky.cz, nebo

osobně u paní Pösingerové, či telefonicky
na číslech 220 400 260,
220 400 226, a to nejpozději do 31.4.2012.
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý
pobyt dítěte v našem
městě.

Dagmar Vyšehradská,
matrika

Město Roztoky

nabízí pronájem nebytového prostoru
v č. p. 21, Nádražní ul., Roztoky, o celkové výměře 42,6 m2
(prodejna 25,40 m2; sklad 14,70 m2; WC 0,90 m2; umývárna 1,60 m2).

Nabízený nebytový prostor je určen pro prodejnu potravin.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 6 měsíců. Minimální výše nájemného činí 2000 Kč/m2/rok.
RM stanoví nájemné, které bude určeno obálkovou metodou s kritériem nejvyšší nabídnuté výše nájemného.
Veškeré náklady spojené s úpravou prostor ponese nájemce a nebudou nijak kompenzovány.
Nabídky můžete podat
(v zalepené obálce s označením - pronájem nebytových prostor v č. p. 21 – NEOTVÍRAT)

na odbor správy, rozvoje města a životního prostředí prostřednictvím podatelny
MÚ Roztoky nejpozději do 20. 3. 2012.
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Senioři oslavili svá jubilea
Na začátku února jsme se sešli s více než
dvěma desítkami roztockých jubilantů, abychom společně oslavili jejich významná životní výročí. Slavnost se odehrála ve vyzdobené zasedací místnosti
městského úřadu. Roztocké děti pod vedením Vlaďky Drdové našim seniorům
zazpívaly a zarecitovaly. Na závěr tohoto
vystoupení jsme si všichni společně zazpívali písničku Ach synku, synku. Poté
jsem měl tu čest spolu s místostarosty
René Šefrem a Stanislavem Boloňským
každému oslavenci pogratulovat. Setkání jsme zakončili moc milým popovídáním.
Ještě jednou všem srdečně blahopřeji
a děkuji za všechno, co ve svém životě
udělali nejenom pro Roztoky, ale pro
celou společnost. Vážím si jich a setkání
s nimi bylo moc příjemné.
Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Domovy pro seniory ve Středočeském kraji
Péči o seniory v našem městě zajišťuje
Pečovatelská služba města. Její služby lze
objednat na Odboru sociálním a DPS
MÚ Roztoky (telefon 220 400 229,
220 400 228, nebo přímo u pečovatelek
v budově Domu s pečovatelskou službou
– telefon 220 912 092, 739 219 801.
V DPS je 26 bytů pro soběstačné seniory od 65 let věku. Pro seniory, kteří již
potřebují celodenní zdravotní a sociální péči, však naše město žádné zařízení
nemá. Proto jsme připravili přehled domovů pro seniory ve Středočeském kraji,
kde by tito občané mohli najít útočiště.

Domov seniorů Rudná

Domovy pro seniory
v nejbližším okolí Roztok,

Adresa: Domov Kytín, 252 10 Kytín 2
Telefon: 318 592 722
Kapacita domova: 72 lůžek (36 jednolůžkových se sprchou, umyvadlem a WC, 4
dvoulůžkové se sprchou, umyvadlem
a WC, 2 manželské apartmány - obývací
pokoj, ložnice, sprcha, umyvadlo a WC,
12 dvoulůžkových pokojů s umyvadlem
a společným bezbariérovým WC a se
společnou speciální koupelnou – jedná
se o pokoje se zvýšenou mírou podpory).
Čekací doba: do pořadníku se zařazují
žadatelé rovněž dle počtu bodů, které
získají vyhodnocením kritérií stanovených KÚ Středočeského kraje. Dle sdělení vedení domova zhruba 2 roky.

jejichž zřizovatelem je Krajský úřad
Středočeského kraje.
Při posuzování žádosti uchazeče není
důležitý trvalý pobyt v konkrétní obci,
kde se nachází domov pro seniory, ale
krajská příslušnost žadatele nebo jeho
rodiny.

Domov Jílové u Prahy

Adresa: Domov Jílové u Prahy,
Chvojínská 108, 254 01 Jílové u Prahy
Telefon: 241 950 481 – soc. pracovnice
Eva Petrášová
Kapacita domova: 42 lůžek (12 jednolůžkových, 12 dvoulůžkových, 2 dvoulůžkové manželské, 2 třílůžkové – ošetřovatelské).
Čekací doba: jednolůžkové pokoje – 6
let, dvoulůžkové pokoje 2–4 roky, třílůžkové pokoje 2–4 roky.

Domov pro seniory
Zelená lípa - Hostivice

Adresa: Zelená lípa, Hostivice,
Pelzova 1701, 253 01 Hostivice
Telefon: 220 981 681 – soc. pracovnice
paní Vašková
Kapacita domova: 65 lůžek (33 jednolůžkových, 14 dvoulůžkových, 1 čtyřlůžkový).
Čekací doba: dle sdělení vedení domova
ji nelze stanovit, žádosti se posuzují dle
stanovených kritérií, která se ohodnocují počtem bodů. Na základě jejich vyhodnocení při podání žádosti se posunují místa v pořadníku dle počtu bodů.

Adresa: Domov seniorů Rudná,
Ke Školce 1070, 252 19 Rudná u Prahy
Telefon: 311 677 839, 311 677 807
Čekací doba: dle sdělení vedení domova nelze stanovit, žádosti se posuzují dle
stanovených kritérií, která se ohodnocují počtem bodů. Na základě jejich vyhodnocení při podání žádosti se posunují místa v pořadníku dle počtu bodů.
Kapacita domova: 56 lůžek (34 jednolůžkových, 11 dvoulůžkových).

Domov Kytín

Domov Kladno - Švermov

Adresa: Domov Kladno - Švermov,
Vojtěcha Dundra 1032,
273 09 Kladno-Švermov
Telefon: 312 273 253 soc. pracovnice
Kapacita domova: domov je tvořen 11
budovami s 247 lůžky. Pokoje jsou jednolůžkové, dvoulůžkové, garsoniéry,
byty pro manželské nebo partnerské
dvojice.
Čekací doba: 1–2 roky

Domov Slaný

(domov se zvláštním určením)

Poskytuje pobytové sociální služby
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního
onemocnění, osobám se stařeckou,
Alzheimerovou chorobou a s ostatními typy demencí, osobám s jiným zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Adresa: Domov Slaný,
Hlaváčkovo nám. 218, 274 01 Slaný
Telefon: 312 522 258 – soc. pracovnice
M. Cavicchioli

Kapacita domova: 50 lůžek (2 jednolůžkové, 3 dvoulůžkové, 10 třílůžkových, 3
čtyřlůžkové)
Čekací doba: nelze určit, dle závažnosti
onemocnění a dalších kritérií

Domov Velvary

Adresa: Domov Velvary, Petra Bezruče
484, 273 24 Velvary
Telefon: 315 720 276 – soc. pracovnice
Pavla Turková
Kapacita domova: 42 lůžek
Čekací doba: nelze určit

Domovy, v nichž byli občané Roztok
umístěni velmi rychle:
Domov seniorů Vojkov
(domov se zvláštním určením)

Poskytuje pobytové sociální služby
osobám, které mají sníženu soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou,
Alzheimerovou chorobou a s ostatními typy demencí, osobám s jiným zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Adresa: Domov seniorů Vojkov,
Vojkov 1, 257 53 Vrchotovy Janovice
Telefon: 317 835 186, 731 581 447
Kapacita domova: 112 lůžek – 43 pokojů (2 jednolůžkové, 30 dvoulůžkových,
11 vícelůžkových)
Čekací doba: dle sdělení vedení domova
asi ½ roku

Domov Kolešovice

Adresa: Domov Kolešovice,
270 02 Kolešovice 180
Telefon: 313 582 287
Kapacita domova: 102 lůžek, pokoje
jednolůžkové až čtyřlůžkové
Čekací doba: 5–6 měsíců
Ceny za stravu v domovech seniorů
v Jílovém, Hostivici, Rudné, Kytíně,
Kladně, Slaném a Velvarech činí 130 až
150 Kč/den. Ve Vojkově a Kolešovicích
činí cena stravování od 91 do 118 Kč/
den dle typu stravy. Ceny za ubytování
v jednolůžkových pokojích se pohybují od 150 do 180 Kč/den, dvoulůžkových pokojů od 130 do 169 Kč/den, tří
a čtyřlůžkových pokojů od 120 do 164
Kč. Podrobný rozpis údajů o jednotlivých domovech byl zpracován odborem sociálním a DPS a je k nahlédnutí
na webových stránkách našeho města.
Přehled veškerých domovů pro seniory
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INFORMACE Z RADNICE
ve Středočeském kraji - http://senior.kr-stredocesky.cz/home.php.
Údaje v tomto přehledu byly zpracovány na základě dotazů přímo u jejich provozovatelů a z jejich webových stránek.
U všech domovů je jedním z důležitých
kritérií pro přijetí pobírání příspěvku
na péči, který přiznává našim občanům

Úřad práce ČR, územní pracoviště Praha
– západ, Kartouzská 4, Praha 5. Formuláře žádostí jsou k dispozici na Odboru
sociálním a DPS. Pracovnice odboru
sociálního a DPS nabízejí našim občanům – zájemcům o umístění v domovech - pomoc při vyhledávání vhodného zařízení, možnost nahlédnutí na

webové stránky domovů, zkontaktování
s jednotlivými domovy, vytištění žádostí a jejich vyplnění apod.

Zpracoval Odbor sociální a DPS,
Miroslava Kalinová, Milena Schulzová

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 26.1.12
až 23.2.12 :
- dne 28.1.12 oznámen poškozený kabel
od bezpečnostního blikajícího návěstidla na přechodu pro chodce na křižovatce ulic Lidická a Hálkova – zadokumentováno a šetřeno jako podezření z Pk
proti majetku, oznámeno TS Roztoky ke
zjednání nápravy;
- dne 28.1.12 ve večerních hodinách
oznámena konzumace alkoholických
nápojů mládeží na bowlingu v hotelu
Academic – výjezd na místo společně s PČR, provedena kontrola, zjištěny
nedostatky, věc si převzala PČR k jejich
realizaci;
- dne 29.1.12 oznámena krádež nafty
z palivové nádrže nákladního automobilu zaparkovaného v ulici Komenského
– výjezd na místo společně s PČR, která
si věc převzala k jejich realizaci jako podezření z přečinu krádeže, dále na místo
HZS Roztoky, který provedl protipožární opatření – posypání skvrny od vytékající nafty absorpčním materiálem;
- dne 2.2.12 oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí se
zadržením podezřelé osoby – na místě
zjištěno, že podezřelý uvnitř prodejny
odcizil tiskoviny a větší množství žvýkaček, a poté se pokusil opustit prodejnu
vstupním turniketem, kde byl zadržen
zaměstnancem prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z Pk proti
majetku, vyřešeno v blokovém řízení;
- dne 3.2.12 oznámeno odcizení MT
Sony Ericsson – kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z přestupku proti majetku;
- dne 7.2.12 oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí se
zadržením podezřelé osoby – na místě
zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny dala zboží do tašky, které
nezaplatila, s odcizeným zbožím byla za-
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držena ochrankou prodejny u vstupních
dveří z prodejny, věc šetřena a kvalifikována jako podezření z Pk dle § 50/1 a)
z. č. 200/90 Sb., vyřešeno v blokovém řízení;

- dne 17.2.12 oznámen nález peněženky
s finančním obnosem před prodejnou
Albert na Tyršově náměstí, peněženka
uložena na MP, zveřejněno na webových
stránkách MP Roztoky a města Roztoky;

- téhož dne oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí
se zadržením podezřelé osoby – na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny dala zboží do své tašky,
prošla pokladnami a toto zboží nezaplatila, zadržena byla ochrankou prodejny
u vstupních dveří prodejny, věc vyřešena
v blokovém řízení;

- dne 21.2.12 oznámena nehoda na železničním přejezdu v Žalově, kdy došlo
ke sražení člověka vlakovou soupravou
– na místě zjištěno, že došlo ke sražení starší osoby projíždějícím rychlíkem,
když přecházela kolejiště, ačkoliv byly
závory dole a blikalo světelné výstražné zařízení. Následkem nárazu došlo
k usmrcení této osoby, na místo hasiči,
PČR, rychlá lékařská pomoc Praha-venkov, Drážní inspekce ČD, dočasné omezení dopravy;

- téhož dne oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí
se zadržením tří podezřelých osob – na
místě provedeným šetřením zjištěno, že
tři podezřelé osoby si v prostoru prodejny schovaly zboží pod bundy, prošly
pokladnami bez zaplacení, s odcizeným
zbožím byly zadrženy ochrankou prodejny u vstupních dveří prodejny, vyřešeno v blokovém řízení;
- dne 8.2.12 oznámeno napadení psa
člověkem v ulici Bělina – na místě zjištěno, že neznámá osoba zkopala cizího
psa a potom z místa utekla, provedeno
místní pátrání s negativním výsledkem;
- dne 13.2.12 oznámeno napadení mezi
druhem a družkou v bytě v domě v ulici Masarykova – výjezd na místo spolu
s PČR, věc kvalifikována jako návrhový
přestupek proti občanskému soužití, věc
si na místě převzala PČR k jejich realizaci;
- dne 14.2.12 oznámen nález svazku
klíčů v ulici Felklova, oznamovatel přinesl svazek klíčů na MP Roztoky, dalším
šetřením zjištěn majitel, tomu nalezené
klíče předány;
- téhož dne oznámen nález mobilního
telefonu zn. NOKIA 6300 v ulici Masarykova, který oznamovatel předal MP
Roztoky, zjištěn majitel, ztracený mobilní telefon předán;

- dne 23.2.12 oznámena krádež finanční hotovosti v bytě bytového domu
v Najdrově ulici – výjezd na místo, kde
se nacházela podezřelá osoba, na místo
též PČR, která si na místě věc převzala;
- dne 23.2.12 v nočních hodinách oznámeno narušení občanského soužití mezi
druhem a družkou v bytě domu v ulici
Lidická – výjezd na místo, druh nechtěl
pustit svoji družku s dětmi do bytu, nakonec po domluvě souhlasil, věc si na
místě převzala PČR k jejich realizaci jako
návrhový Pk proti občanskému soužití;
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených
událostí, obraťte se prosím buď osobní
návštěvou, nebo telefonicky, na Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel.:
974 882 730, 974 882 731), případně
na Městskou policii Roztoky (tel. 220
910 468, ev. e-mail: info@mproztoky.cz.
Děkujeme předem za spolupráci.
Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Není možné hradit více druhů poplatků pod jedním variabilním symbolem. Variabilním
symbolem u poplatku za psy je číslo přihlášky. Složenky na poplatky za psy budou rozesílány
v měsíci březnu.
INFORMACE Z RADNICE
Pokud máte k dispozici útržek loňské složenky, nebo doklad o zaplacení poplatku z pokladny,
můžete použít variabilní symbol, který je na těchto dokladech uveden, zůstává stejný i pro
rok.
Oznámení o úhraděletošní
místních
poplatků a označování

nádob na odpady

Vážení spoluobčané,
z časových a finančních důvodů nebude Městský úřad rozesílat složenky na
úhradu místních poplatků za odpady.
Složenky budou nahrazeny tímto upozorněním, které je distribuováno do
schránek všech domácností, zveřejněno
na webových stránkách města
www.roztoky.cz a v měsíčníku ODRAZ.
Městský úřad tak tímto způsobem upozorňuje na splatnost místních poplatků
a sděluje informace potřebné k uskutečnění platby místních poplatků a označení odpadových nádob na směsný komunální odpad.
Dne 30. 4. 2012 končí splatnost poplatků na rok 2012 za psy a za odpady.
Tyto poplatky je možně hradit hotově
v pokladně městského úřadu, nebo převodem na účet.
Číslo účtu je: 19-0388041369/0800,
Česká spořitelna pobočka Kladno.
Při platbě na účet je třeba vždy uvádět
variabilní symbol, aby bylo možné platbu identifikovat.
U plateb za odpady je variabilním symbolem číslo popisné, rok, měsíc a den
narození (příklad: datum narození
6.12.1951 a číslo popisné 78 – variabilní
symbol bude 0078511206).
Není možné hradit více druhů poplatků
pod jedním variabilním symbolem. Variabilním symbolem u poplatku za psy
je číslo přihlášky. Složenky na poplatky

Sazby poplatků zůstávají stejné, jako v roce 2011:

Sazby poplatků zůstávají stejné, jako v roce 2011:

Druh poplatku
Sazba
Poplatek ze psů za jednoho psa
700,- Kč
Poplatek za druhého a každého dalšího psa téhož majitele
1000,- Kč
Poplatek za jednoho psa (majitel je poživatel důchodů)
200,- Kč
Poplatek za druhého a každého dalšího psa (poživatelé důchodů)
300,- Kč
Poplatek za odpady
500,- Kč za osobu na
rok
Poplatek za odpady za třetí a každé další dítě v rodině
250,- Kč za osobu na
( počítají se děti do věku 15 let)
rok

Splatnost
30.4.2012
30.4.2012
30.4.2012
30.4.2012
30.4.2012
30.4.2012

poplatků
odpady jsou
osvobozeni
občané, popelnice
kterým je více
než 75 let a občané, kteří
zaOdpsy
budouzarozesílány
v měsíci
březnu.
označené nálepkou s rokem
více
než
6
měsíců
v
roce
pobývají
mimo
území
České
republiky.
Pokud máte k dispozici útržek loňské 2012! NálepkyDalší
s osvobození
rokem 2012 budou
naleznete
v
OZV
1/2012.
složenky nebo doklad o zaplacení po- vydávány pokladnou MÚ při platbě
platku
z pokladny,
můžete
použít
v hotovosti
na odboru financí při
U poplatku
za psy platí
úleva 100
,- Kč varize sazby za
označení psanebo
mikročipem.
abilní symbol, který je na těchto dokla- platbě převodem. Pro urychlení procesu
dech uveden, zůstává stejný i pro letošní kontroly úhrady poplatku prosím vezrok.
měte s sebou doklad o úhradě poplatku.
Od poplatků za odpady jsou osvobo- Nálepky je třeba si vyzvednout osobně.
zeni občané, kterým je více než 75 let, Nálepkou musí být označeny všechny
a občané, kteří více než 6 měsíců v roce nádoby, které mají být vyváženy, vyjma
pobývají mimo území České republi- nádob na BIO odpad.
ky. Další osvobození naleznete v OZV Zaměstnanci svozové firmy budou záro1/2012.
veň kontrolovat obsah popelnic a popelU poplatku za psy platí úleva 100 Kč ze nice s nevhodným odpadem nebudou
sazby za označení psa mikročipem.
vyváženy.
V případě jakýchkoli dotazů týkajících
Označování nádob na odpady
se místních poplatků můžete kontaktovat odbor financí na telefonních číslech:
(popelnic)
Dnem 1.5.2012 končí svoz popelnic 220 400 237 nebo 220 400 239.
(kontejnerů) označených nálepkou
Za odbor financí – Dita Walterová
s rokem 2011.
Za OSRMŽP – Ing. Ladislav Zeman
Od tohoto data budou vyváženy pouze

Harmonogram svozu bioodpadů z biopopelnic
v roce 2012

V roce 2012 bude svážen bioodpad
z biopopelnic v období duben až listopad vždy v úterý 1x za 14 dní. Město
bylo rozděleno opět do dvou svozových
oblastí, svoz bude probíhat již od 6 hodin ráno.
Sudé úterý (1. svoz se uskuteční 3.4.
2012, poslední svoz 27.11.2012) 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 Masarykovy 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 se uskuteční 10.4.
2012, poslední svoz 20.11.2012) 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 škole), 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. Připomínáme občanům, že ukládání biologicky
rozložitelného odpadu do nádob na
směsný odpad odporuje zákonu o odpadech i městské vyhlášce, popelnice
s takovým obsahem nebude vyvezena.
OSRMŽP MÚ Roztoky
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K Roztokům a Úněticím se letos přidal i Suchdol
Letošní patnáctý Masopust byl v lecčems
výjimečný. Kvůli rekonstrukci zámku se
vycházelo ze Školního náměstí, ale hlavně: k tradičně roztockému a únětickému
masopustnímu průvodu se tentokrát
připojili nově i Suchdolští.
Moment společného setkání na Holém
vrchu, kde se stovky lidí držely za ruce
a tančily kruhové tance, jako by vyjádřil
základní filozofii pořadatelů ze sdružení
Roztoč: vzájemné potkávání a spojování
lidí.
Loňských rekordních čtyři a půl tisíce
lidí na karnevalové veselí letos nepřišlo.
Mimo jiné proto, že na masopustní víkend zrovna končily prázdniny v Praze 6
a začínaly v Praze-západ, takže řada lidí
byla na horách.
O masopustu historicky platí, že vrchnost vždy tento slavnostní den dávala
„pardon“ poddaným – mohlo se nejen
nezřízeně hodovat a mluvit sprostě, ale
dokonce kritizovat. Proto roztočtí masopustníci vždy sehrají nějaké představení,
kde se vtipně vyjadřují k dění ve městě.
Letos si stříleli z kontejnerové školky.
Jestli za utahování si z radních bude platit „masopustní pardon“ i pro Roztoč,
se brzy uvidí. Někteří totiž mají snahu
dostat úspěšné sdružení z jeho „hlavní
základny“, jedné místnosti v družině základní školy.
Byla by to rána občanské společnosti,
konkrétně renomovanému sdružení,
oceněnému například ministerstvem či
americkým velvyslanectvím.
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Závěrem přinášíme tradiční čtení
z Holého vrchu po zabití Klibny:
Vážené maškary, vážení maškaráci, ctění
přítomní, rok se s rokem sešel a opět stojíme na tomto prastarém místě, abychom
učinili masopustu zadost. Po krásném,
kulatém a chutném veselí nás čeká půst,
odříkání a spořádaný život. Protože však
jedna maškara, ta nejmaškarovatěší, by
takový čas nemohla přežít, je třeba ji zde
a ihned utratit.
Její oběť pro náš masopust však nebude marná. Její tělo bude rozděleno mezi
masopustní lid zdejší i přespolní, a tak
nás po celý rok bude ve svých vlastnostech provázet, tak aby se na radost, veselost a rozmařilost tohoto dne nezapomnělo. Touto poctou je jako skoro každý
rok poctěna naše Klibna.

■

Středočeskému kraji věnujeme Klibninu poslední zlámanou grešli jako poděkování za opakovanou nepodporu
našeho krásného masopustu.
■ Klibnino bysté očko věnujeme mladému a ostražitému členu roztocké kulturní komise, aby dál s pragmatickou
přísností hodnotil spolkové a kulturní
granty.
■ Redakční radě časopisu ODRAZ věnujeme Klibnino citlivé ouško, aby slyšela, kde se v městě co šustne, a dokázala
o tom správně a objektivně referovat širokým masám.
■ Paní ředitelce roztocké školy věnujeme Klibninu kůži, aby z ní pančelky
mohly na školních zahradách postavit
stany pro žactvo, co se už do školních
budov nevejde, protože radnice bude
nejspíš ještě dlouze rozmýšlet, jak tuto
svízelnou situaci vyřešit.
■ Všem milým developerům chceme
věnovat Klibninu krkovičku, aby nebyli
takoví krkavci, a když to nemůže udělat
město, aby alespoň oni postavili něco
užitečného pro občany našich obcí.
■ Novým obyvatelům Roztok, Únětic,
a Suchdola, stejně jako již v minulosti, chceme věnovat poslední Klibnin
úsměv, aby se jim v obcích dlouze a spokojeně žilo.
■ A nakonec její ušlechtilé drahé a citlivé srdce bylo rozhodnuto věnovat
královně masopustu, všem maškarám
a maškarákům, neboť bez nich, stejně
jako bez Klibny, by žádného masopustu
nebylo.
Václav Dolejší
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Za masopustem

Masopust držíme, nic se nevadíme pospolu.
Proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali poznovu…
Text této tradiční písně vyznačuje to, co
je krédem i našeho Masopustu roztockého. Není náhodou, že se na něj lidé těší,
pravidelně se vracejí a přijíždějí i z velkých dálek. Příkladem budiž dvě více než
sedmdesátileté dámy, které každoročně
váží cestu ze slovenského Popradu do
Roztok u Prahy, aby si nejen užily masopustního veselí, ale navíc byly celý týden
příprav k dispozici, kde je potřeba.
Protože nejsou samy, tak pro informaci
všem na vědomost se dává:
Na letošním roztockém Masopustu se
podílelo 96 dobrovolníků. Každý z nich
průměrně odpracoval 30 dobrovolnických hodin, při mzdě 100 Kč za hodinu
je vklad dobrovolné práce 288 000 Kč!

DĚKUJEME!

Jmenný seznam dobrovolníků najdete
na stránkách www.roztoc.cz.

Roztocký a únětický Masopust 2012
finančně dále podpořili:
Město Roztoky
MŠMT
Štěpán Humpl Kuchyně
Renova, s.r.o.
AŽP Cyril Mikyška
Štěpán Kabeš
Top One Reality
Veterinární ordinace pana Šavrdy
Kadeřnictví paní Uvarovové
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Materiál a dary do tomboly:

Autoři fotografií:
Josef Mirovský, Stanislav Boloňský,
Eva Frindtová, Tomáš Calta.

RS maso CZ, s.r.o.
Café del Rio
Kosmetické studio Jafra Kralupy
Pivovar Únětice
Magdala
Květiny a chovatelské potřeby Husovo
náměstí
Pavel Štěpánek STIHL
Textil u Růží
Květinářství
Domácí potřeby-Elektro Roztoky
Kosmetické a regenerační studio
P.I.H.A.
Fyzioterapie Roztoky
Roztocká Vinotéka
Lékárna na náměstí
Lékárna v Zahradě vůní
ImmoCarService s.r.o.
National Geographic
Antik Decadenza Horoměřice
Vinařství u Bohuslavů, Únětice
Nikies Fashion
Papír – Hračky – Mobily Vlastimil Cyrani
Zverimex
Kadeřnictví – paní Uvarovová
Parfumerie – Hračky
Prodejna obuvi – paní Bábová
Dary přírody
J+K Papír
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Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih,
zakoupených do městské knihovny
v únoru 2012.

Beletrie

Formanová M.: Nevěra po americku
(dva manželské páry, internet a město
New York)
Monyová S.: Roznese tě na kopytech
(v hlavní roli příběhu je muž středních
let a jeho „druhá míza“)
Lustig A.: Hodiny jako větrný mlýn
(sedm povídek na téma holokaust)
Brown S.: Tichý muž (román pro ženy
se odehrává v Texasu ve 20. letech 20.
století)

Detektivky

Gardner E. S.: Případ jackpot
Kellerman J.: Záhada
Hammer L.: Bestie uvnitř

Historické romány

Erickson C.: Královnina sokyně (Alžběta Tudorovna měla velkou lásku Roberta Dudleye, hraběte z Leicesteru,
ten se však tajně oženil s královninou
sestřenkou Letticií Knollyovou …)

Hanibal J.: Střepy z královské číše (životopisný román o Janu Lucemburském)

Cestopisy

Náplava M.: Albánie (nejdivočejší a nejkrásnější část Evropy, kterou autor navštívil již osmkrát)
Válková M.: Svatojakubská cesta (zajímavosti a praktické informace o trase, ubytování a místech na poutní
cestě do Satiaga de Compostela)
Nogol T.: Na sever za ženichem
a nevěstou (humorně laděný cestopis o putování pětičlenné rodiny po
Skandinávii)
Plešinger V.: Na střeše Afriky (cestopis
z Etiopie)

Naučná-odborná-literatura faktu

Brown S.: Feng-Shui od A do Z (staré
čínské umění harmonizovat osobní život
a prostředí kolem sebe)
Simon J.: Rodinné konstelace ( psychologická metoda, která odhalí zádrhele
v rodinných vztazích)
Štrougal V.: Paměti a úvahy (dlouhý politický život v socialistickém
Československu)

Kmenta P.: Český špion Erwin van Haarlem (příběh nejutajovanějšího československého špiona, jemuž život zkomplikovala náhoda)

Pro děti

Miler Z.: Krtek a rybka
Selznik B.: Hugo a jeho velký objev (dobrodružný příběh malého chlapce v Paříži – děj knihy posouvá nejen text, ale
i obrázky )
Cipprová M.: Jak slon k chobotu přišel
(pohádky ze světa zvířat)
Armano C.: Loutky z ponožek (vtipné
nápady a návody na výrobu textilních
loutek)
* Čteme dětem každou středu od 17.00
do 17.30 hod. z knížky K. Čapka Dášeňka čili život štěněte. Pro děti 4- 6
let. Vstup zdarma.
* Pozvánka na literární pořad pro děti
podle knihy E. Petišky Anička malířka
„Nedělní kočka“ v úterý dne 20. 3.
2012 v 16.00 hodin s písničkami a tvořivou minidílničkou. Pro děti 3-6 let.
Vstup zdarma.
Za městskou knihovnu A. Urxová

–BŘEZEN
Kulturní KULTURNÍ
kalendárium KALENDÁRIUM
- březen
Čt 2.2. –
31.3.
Pá 10.2. –
13.5.
So 17.3.
Ne 18.3.
So 24.3.
So 24.3.
So 24.3.
Út 27.3.
St 28.3.
Pá 30.3. –
23.9.
Pá 30.3.
So 31.3.
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Milan Šusta – fotografické obrazy.
Dne 15. 3. v 19.00 hod. beseda s autorem.
Co se děje zvířatům, stane se i lidem - výstava – chráněné druhy
obratlovců středních Čech, nástrahy, pasti a železa na škodnou
z Muzea Komenského v Přerově. Od 10.00 – 18.00 hod.
Don Quijote de la Ancha – komedie. Didaktická klauniáda v režii
Bolka Polívky, světový chůdoherec Lennoire Montaine zavítá do
Únětic. Od 18.00 hod.
Káče – představení pro děti, hraje Spolek loutkařů Kvítko + dílnička
Od 15.00 hod.
Městský maškarní ples – předtančení, hudební doprovodný
program, tombola. Hraje Party Hit Mix a hosté. Masky nejsou
podmínkou. Od 19.00 hod.
Jarní řemeslnické trhy Okoř. 50 stánků, střelnice, kolotoč,
občerstvení, poníci. Vstup zdarma.
VOKO – cyklistický závod horských kol, místo startu náměstí
v Roztokách. Start v 15.00 hod., více na www.vokolo.tk
Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance pro
středočeský kraj. Od 15.00 hod.
Jak zvládat konflikty – mediační techniky v praxi aneb Jak se
můžeme domluvit doma, v práci nebo se sousedy apod. Vstupné 95 a
150 Kč. Rezervace na tel: 739 035 000. Od 18.00 – 20.00 hod.
Je Ferda nejlepší mravenec? – výstava malíře a spisovatele Ondřeje
Sekory. Část výstavních prostor se promění v hernu, kde si můžete
po prohlídce poskládat puzzle, postavit kostky, vybarvit omalovánky
a to vše se Sekorovými obrázky.
Punk is not bad! – pokračování hudebního cyklu RR, punkový
nářez. Vstupné 70 Kč. Od 19.30 hod.
Country bál – k tanci i poslechu hraje skupina Přehmat. Vstupné
100 Kč. Od 20.00 hod.

Hotel Academic, Galerie
Středočeské muzeum,
Roztoky
Sokolovna, Únětice
Divadélko Kvítko, Roztoky
Kongresový sál hotelu
Academic, Roztoky
Okoř
Tyršovo náměstí, Roztoky
Kongresový sál hotelu
Academic, Roztoky
Lexik, Roztoky
Středočeské muzeum,
Roztoky
Restaurace Na Růžku, Žalov
Restaurace Na Růžku, Žalov

INFORMACE Z RADNICE

Starosta města Jan Jakob
Vás srdečně zve na

MĚSTSKÝ
MAŠKARNÍ
PLES
Sobota 24.3.2012 od 19.00 hodin
Kongresový sál hotelu Academic,Tyršovo náměstí 2222, Roztoky
Hraje PARTY HIT MIX (duo Lhotákovi) a hosté

Předtančení - Hudební doprovodný program - Tombola
Vstupné 150 Kč
Předprodej vstupenek v podatelně MÚ a v recepci hotelu
Rezervace vstupenek na tel. 606 893 292
Masky nejsou podmínkou, karnevalové doplňky ke koupi v šatně

Akci organizačně zajišťuje:

ROZTOKY
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Bourat, či obnovovat?
Zhruba od 70. let minulého století dochází v evropských státech na západ od
Krušných hor ke zvýšenému zájmu o zachování stavebních památek „průmyslové revoluce“. Na záchranu tzv. brownfields jsou vypsány i významné evropské
dotační tituly, (aktuálně z nich lze čerpat až 85 % vynaložených nákladů). Tento zájem souvisí s důsledky výrazných

strukturálních změn západoevropských
ekonomik, v nichž podíl průmyslové
výroby rapidně poklesl, jen finanční
kapitál je virtuálně přeléván z jednoho
konce světa na druhý. Díky tomu osiřely
staré (i nové!) továrny a začalo se řešit
- co s nimi? Jednoduše je zbourat, nebo
je rekonstruovat - přiznat jim i určitou
hodnotu?
Nefunkčními se stávají i stará nádraží,
z nichž vznikají nádherné galerie - viz
např. Musée D´Orsay v Paříži. Staré londýnské doky byly zas přebudovány na
luxusní rezidenční čtvrť s tzv. loftovými
byty. U nás přeměna průmyslového Karlína v administrativní centrum a přebudování staré čističky v Bubenči na
muzeum jsou bohužel jen světlými výjimkami, jinak se bourá ostošest. Vzpomeňme jen demolici nádraží Těšnov,
které historici architektury považovali
za nejhezčí nádraží v Česku, či asanaci
rázovité zástavby Žižkova ve prospěch
šedých paneláků, což bylo, pravda, ještě
za socialismu. Po převratu však padl celý
průmyslový Smíchov, načatý demolicí
chráněného klasicistního domu U Zlatého anděla, nenápadně se bourá i v samém centru pražské památkové rezervace (např. na Václavském náměstí) atd.
Nyní tento trend dorazil i do Roztok.
Soukromý vlastník bývalé Wohankovy
továrny v Nádražní ulici předložil již třetí verzi projektu na asanaci tohoto prů-
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myslového areálu i vedlejšího domu čp.
25 a jejich nahrazení 6 bytovými domy
se 134 novými byty. Mělo by jít o 2 osmipodlažní, 2 sedmipodlažní a 2 pětipodlažní domy. Součástí řešení je i mateřská
škola pro 25 dětí. Dá se předpokládat,
že pokryje potřebu obyvatel této nové
enklávy, což lze jen uvítat. Její umístění v přízemí domu pod strmou strání
a serpentýnou
však lze obtížně považovat
za vyhovující.
Není také jasné,
v jakém režimu
bude MŠ fungovat, zda jako
obecní, či privátní.
Stavební komise města, když
posuzovala
předchozí verzi,
měla výhrady
v prvé řadě k dopravní situaci v Nádražní ulici. Na tuto výtku částečně investor
reagoval a ustoupil s uliční čarou o několik metrů do hloubi stavebního pozemku. Mé výhrady jsou širší - k vlastnímu
nápadu kompletně zbourat tuto jedinou
historickou továrnu v Roztokách (a okolí) a také k tomu, co zde má na místě proluky vzniknout. Vzhledem k tomu, že již
20 let se soukromí vlastníci o areál nijak
nestarali, čímž značně zchátral, působí
zejména uliční fronta do Nádražní ulice skutečně odpudivě. Mimoděk tak její
vzhled vyvrací neoliberální pověru, že
soukromý vlastník je vždy lepší správce
než obec či stát. Ale to ponechme stranou.
Tento tovární areál čp. 23 je čítankovým
produktem průmyslové revoluce poloviny 19. století. Na zprovoznění železnice
z Prahy do Podmokel (Děčína) a posléze do Drážďan v roce 1851 reagovali
podnikatelé (nejen v Roztokách) přímo
s expresní rychlostí. Na fasádě roztocké
továrny se zachoval letopočet 1851, který zřejmě dokládá její vznik. Znamenalo
by to, že byla založena již v době, kdy se
železnice vydala směrem do Saska. Původně to byla továrna H. a M. Oesingerů
na přírodní barviva z různých exotických dřev. V roce 1910 zakoupil majetek významný podnikatel Josef Wohanka (1842-1931), mj. též majitel zámku
a polností v Úholičkách, který zde zřídil

sušárnu a třídírnu řepného semene. Za
svůj přínos tomuto oboru byl císařem
povýšen do šlechtického stavu. Od roku
1950 pak sloužil objekt jako sklad n. p.
Penicilin, později VUAB. Počátkem 90.
let byl vrácen v restituci dědicům rodiny
původních majitelů, kteří ho obratem
prodali.
Je zřejmé, že průčelí továrního objektu do Nádražní ulice dnes není žádnou
ozdobou našeho města. Jak však dokládá třeba citlivá obnova našeho nádraží,
i omšelý objekt se může „vyloupnout“.
Areál je dosti členitý a rozlehlejší, než se
může chodci z Nádražní ulice zdát. Má
i velmi pěkný zadní trakt z konce 19. století, který je navíc ve velmi dobrém technickém stavu. Minimálně ten by bylo
vhodné zachovat.
Druhou stránkou asanace tohoto továrního areálu je otázka nové kvality zástavby a významu pro město. Právě zájem obce by měl být určující při našem
pohledu na tento záměr. Za naprosto nepřiměřené řešení považuji umístění osmipodlažních a sedmipodlažních domů
na tak malém prostoru, navíc u paty vysoké stráně. V nových bytech by mělo
žít (podle projektu) přibližně 370 oby-

vatel. Vzhledem k tomu, že předchozí
rada města již na sklonku roku 2006
vyhlásila stavební uzávěru na rozvojových plochách města ve snaze zkrotit
tempo bytové výstavby v Roztokách, je
otázka, proč má vzniknout nový bytový
komplex přímo ve staré zástavbě. Bylo
by samozřejmě nerealistické trvat na
zachování celého areálu, z tohoto hlediska nelze „ruku trhu“ zadržet. Je však
možné ke změně přistoupit přiměřeně,
s respektem k dané lokalitě (přihlédnout
např. k tomu, že domy v této lokalitě
mají max. 3 podlaží). Ten respekt tam
podle mého mínění jednoznačně chybí.
Stanislav Boloňský
Foto: zadní trakt továrny Nádražní ul. čp. 23,
letopočet 1851 na fasádě.
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...ani na návrh ODS

Plnění koaliční smlouvy: úsporami k investicím

Mezi mnou a kolegou Jandíkem není zas před drahnými lety převedeny všechny rozdávali. Nedomnívám se ale - na roztakový rozpor, jak by se mohlo na prv- pozemky pod jejich domy, nikoli jen je- díl od jako kolegy Jandíka - že tak učinili
Po přečtení
posledního
čísla Odrazu
mi přijde,
že se většina
roztockéUčinili tak proto, že uvěřili sloní pohled zdát. I já se domnívám,
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na elektrické energii, telekomuv kompetenci občanů nebo státu. Týká se to například zvyšování sociálních fondůnikacích
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starosti. bude potřeba pracovat co
nejdříve,
Uspořit se dá rovněž na elektrické energii, telekomunikacích a řadě dalších položek. Na reviziaby do konce března bylo vše
v souladu
rozpočtu bude potřeba pracovat co nejdříve, aby do konce března bylo vše
v souladus koaliční smlouvou.
Pevně
s koaliční smlouvou. Pevně věřím, že nikdo nepřijde s variantou spořit na investiční věřím,
části že nikdo nepřijde s variantou spořit v investiční části rozpočtu,
rozpočtu, protože jinak se chodníků a opravených silnic v Roztokách nedočkáme.
protože jinak se chodníků a opravených
silnic v Roztokách nedočkáme.

Ing. Roman Jandík
Radní a předseda ODS Roztoky

Ing. Roman Jandík
radní a předseda ODS Roztoky
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POLEMIKY A KOMENTÁŘE, INZERCE

V zájmu daňového poplatníka
Na Nový rok jsem si dal předsevzetí shodit pár kilo a nenapsat alespoň půl roku
nic ke grantům a dotacím. Jak má ale
člověk dodržovat novoroční předsevzetí, když jeho celkem nevinný článeček
o nové směrnici vyvolá zběsilou kulometnou palbu ze všech stran?
Uznávám, že několika drobných nepřesností jsem se nechtěně dopustil.
Pravdou je, že riziko zneužití grantu
pro politickou propagaci jsme v konkrétním případě nevnímali v předvolebním období, ale až po volbách. Za to se
upřímně omlouvám. Naopak trvám na
slovech o dotacích právnickým osobám
(byť, pravda, mohl jsem prve formulovat
přesněji). Ve směrnici stojí: „O poskytnutí dotace se může ucházet právnická
osoba, nestátní nezisková organizace,
nadace apod.“ Čili jakákoliv právnická
osoba, tedy mimo jiné i podnikatelský
subjekt, nikoliv pouze neziskovka.
Je obtížně představitelné, abychom ve
městě udržovali dvě kasty organizací,
které poskytují v podstatě tytéž služby
(zejm. kroužky a kurzy pro děti), přičemž přístup ke zdrojům by měla pouze ta parta, která tvrdí, že to nedělá pro
prachy. Pozoruhodnou myšlenku v této
věci napsala paní Roškotová, jež soudí –
interpretuji-li její slova dobře – že i když
o diskriminaci víme, měli bychom s jejím odstraněním čekat, až si na ni bude
někdo stěžovat. Vypečené…
Pan Matas, muž velejemných mravů,
nás zase ujišťuje, kterak město vše bedlivě hlídá a kontroluje. Dobrá, neřešme,
jak je to s tou pečlivou kontrolou, když
se v minulosti nepochybně vyplatily
(a letos zase vyplatí) peníze některým

18

subjektům, jejichž formální existence je
nejasná.
Problém je jiný – až dosud nebyla nastavena zpětná vazba. Pokud byly odevzdávány závěrečné zprávy, nedostaly
se zpátky do KuKo a neměly dopad na
rozdělování peněz v dalším roce. Není to
nepodstatné – tyto dokumenty by měly
obsahovat „tvrdá čísla“ o hospodaření.
Ta totiž představují jeden z faktorů rozhodování v situaci, kdy samotná dotační žádost poskytuje údajů jen naprosté
minimum. Zvláště pak v případě, kdy
se člověk jen obtížně zbavuje pocitu, že
někteří žadatelé přistupují k plánování
svých rozpočtů prezentovaných na žádostech poněkud kreativně (vlastně se
tomu nedivím, v systému „cukrování
aneb každému aspoň něco“ je nafukování rozpočtu výherní strategií).
Nová směrnice určité základní prvky
zpětné vazby do procesu zavádí – budiž
za to chvála. Nehledě na to, že obyčejné
zveřejnění vyúčtování představuje lepší
kontrolu než deset finančních výborů.
Dále bych chtěl pana Matase požádat,
aby se vyvaroval vydávání svých názorů
za obecná fakta. Že spolky a neziskovky
dělají velmi užitečnou práci, jsem myslím nikdy nezpochybňoval. To ovšem lze
třeba o uklízečkách prohlásit taky a snad
to ještě neznamená, že by je mělo kvůli
tomu podporovat město!
V Roztokách je spousta (skoro si troufám napsat většina) lidí, které nějaká
komunální kultura či sport nezajímají.
Jezdí za nimi jinam nebo prostě mají
své vlastní koníčky, které nejsou o nic
horší než oblasti, do kterých město dává
peníze. Nikdo jim na ně nedá ani floka

a ještě je v podstatě nutíme přispívat
z daní na něco, co je jim zcela upřímně ukradené. Ale nešť, město na to má
v rámci koaličního kompromisu vyčleněný rozpočet, rozdávejme tedy granty a dotace! Ovšem cest, jakými tak lze
činit, je nepočítaně. Zájmem daňového
poplatníka podle mého názoru je, aby
se tak dělo efektivně, tzn. z minima peněz se vyždímalo maximum muziky.
A souhlasím s panem Drdou (a zároveň
uznávám největší omyl svého článku),
že tento zájem není chráněn o nic více,
než byl v minulosti. Zatím je totiž uplatňována doktrína, že je vždy třeba rozdat
celý vyčleněný rozpočet. Jsem přitom
bytostně přesvědčen, že na chlup stejný
„balík kultury“ bychom dokázali pořídit
za třetinu peněz a že pokud je v jakékoliv rozpočtové položce přiřazena určitá
částka, neznamená to ještě, že ji musíme
za každou cenu do koruny utratit. Notabene v situaci, kdy se škrtá a škudlí všude jinde (s paní Roškotovou na druhou
stranu souhlasím, že položek, na kterých
by se dalo v roztockém rozpočtu ušetřit,
je rozhodně více).
Také systém „hlasujeme stále dokola,
dokud zcela demokraticky nepřijmeme
to správné a požadované rozhodnutí“ je
sice v EU v posledním desetiletí populární a v praxi prověřený, ale pokud něco
podobného provádí orgán města, může
se občan oprávněně ptát, jestli tam ti lidé
stále ještě zastupují jeho zájmy.
Tak. A novoroční předsevzetí je v háji.
Snad na tom budu líp aspoň s tím hubnutím.
Tomáš Šalamon
člen kulturní komise za ODS

POLEMIKY A KOMENTÁŘE,

„Transparentní“ zadávání veřejných zakázek, taškařice
o zodpovědnosti, směrnici a realitě
Na webových stránkách města se můžeme dočíst, že „od června 2011 platí nová
přísná vnitřní směrnice Zásady a postupy při zadávání zakázek malého rozsahu,
jejíž striktní pravidla a princip zveřejňování se v praxi velmi osvědčil. Díky
těmto postupům při zadávání veřejných
zakázek jsme pro Roztoky ušetřili nemalé finanční prostředky a všechny veřejné
zakázky nad 30 tisíc Kč (nad 60 tis. Kč
u stavebních prací) zveřejňujeme na našich webových stránkách“.
Pojďme si na konkrétním případě ukázat, jak toto tvrzení funguje v praxi.
V červnu 2011 podepsal starosta města
Jan Jakob darovací smlouvu, kterou Letiště Praha darovalo městu Roztoky
peněžitý dar ve výši 979 tis.Kč s podmínkou, že obdarovaný se zavazuje dar
použít na daný projekt, který bude dokončen do konce roku 2011 pod sankcí
vrácení daru.
V tomto případě se jednalo o výměnu
oken na radnici za částku 800 tisíc Kč.
Protože 800 tisíc je o hodně víc než 30

tisíc, dalo by se očekávat, že město bude
postupovat podle té přísné vnitřní směrnice, která praví:
• Zadávací dokumentaci schvaluje RM.
Nestalo se.
• O výběru nejvhodnější nabídky rozhodne RM na základě hodnotící komise.
Nestalo se.
• Oznámení o vyhlášení zadávacího řízení musí být zveřejněno na úřední desce. Nestalo se.
RM neschválila ani nerozhodla, RM
o této veřejné zakázce vůbec nejednala,
netřeba již dodávat, že na úřední desce
a webu města nic zveřejněno nebylo.

Co se tedy s tím peněžitým darem
stalo?

Dne 14.12.2011 uzavřel starosta Jan Jakob za město Roztoky smlouvu s Technickými službami města Roztoky na dodávku a montáž výplní otvorů. Vedoucí
odboru OSRMŽP pan Abramovič s tím,
že už tu zakázku poptal (rozuměj - oslovil dodavatele a vyhodnotil nabídky),

určil, že Technické služby města mají
uzavřít smlouvu na dodávku a montáž
výplní otvorů s firmou David Türke –
UNIWIN. Tak se také dne 13.12.2011
stalo.
Je vidět, že pan starosta Jan Jakob a vedoucí OSRMŽP pan Abramovič to
s transparentností zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu podle té přísné
vnitřní směrnice umějí šikovně zašulit.
Problémem ale je, že realizace výměny oken na radnici byla zahájena až
19.1.2012, což je v rozporu s podmínkami té darovací smlouvy od Letiště Praha.
Jestliže bude město Roztoky dar vracet,
asi by za to měl být někdo konkrétní
zodpovědný.
Jako perličku nakonec uvádím, že o té
darovací smlouvě starosta Jan Jakob zapomněl informovat zastupitelstvo, čímž
se stalo, že zastupitelstvo města peněžitý dar od Letiště Praha a.s. v roce 2011
nepřijalo.

Olga Vavřínová
zastupitelka za DOST

Granty schváleny
Na webových stránkách Roztok jsou
již od začátku února vyvěšeny výsledky
grantového řízení, a to jak kontinuální
podpory, tak grantů na kulturní a společenské akce, to vše do 50 tisíc Kč.
Na doporučení kulturní komise se granty zabývala městská rada, ta po drobných úpravách návrhy komise schválila.
Kontinuální podporu tří největších spolků, totiž Roztoče, Sokola a fotbalového
oddílu, projedná únorové zastupitelstvo,
neboť jde o částky vyšší než 50 tisíc korun.

I tyto výsledky budou zveřejněny neprodleně na webu města a žadatelé budou
úřadem vyrozuměni.
Dovolím si připomenout, že podle nové
metodiky je třeba vyúčtovat každý grant
na kulturní či společenský podnik do
dvou měsíců od jeho konání – prosím
pořadatele, aby na tuto novinku mysleli
a ušetřili se případných komplikací…
Kulturní komise se na svých dvou zimních jednáních rozhodla vzít si za své
decentní a mile formulované doporu-

čení pana zastupitele Kantora z - tuším
- předminulého Odrazu a dohodla se,
který komisař jakou dotovanou akci
navštíví. Je samozřejmé, že se tak do té
doby dálo i bez laskavých doporučení,
ale i tak…
Až tedy uvidíte v auditoriu člověka s notýskem, an si dělá pilně glosy, je to on.
Kulturní komisař. Ale nebojte se ho.
Členství v komisi každého zocelilo natolik, že škodit nechce, jen pomáhat.
Tomáš Novotný
předseda KUKO

Odraz kráčí vstříc průměrně radostným zítřkům
Příspěvky Jaroslava Drdy jsou většinou
psány poměrně moderato – dá se s nimi
často souhlasit. Ne tak s tím z minulého čísla. Nemyslím si totiž, že by kvalita
Odrazu šla dolů, resp. že by to byla taková pohroma, jakou Jaroslav líčí. Pokud si vezmu do ruky některé ze starších čísel, lhostejno, zda vydaných před
dvěma, třemi, pěti lety, najdu těch chyb

víc. Některá čísla z téhle doby byla přímo gramaticky děsivá. Nehledě k tomu,
že barevným Odrazem se přeci jen listuje lépe než černobílým. Netvrdím, že
je Odraz skvostný, ale mezi obecními
časopisy, které mi tu a tam přijdou do
ruky, se neztratí. Místostarostu, mám
ten dojem, peskuje tedy J. Drda nespravedlivě.Uznávám, že by se mi tahle malá

obrana Odrazu psala ještě lépe, kdyby na
jinak pěkné obálce minulého čísla nebylo napsáno „skolní okénko“ namísto
toho správného „školní“ a kdyby jedna
chybička nezdobila jinak milý článek o
pěkné výstavě v muzeu.
Ale jak říkám, bývalo věru hůř…
Tomáš Novotný
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ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ MĚSTA

Spojujeme lidi a odoláváme komerci, říká Jitka Tichá
Jitka Tichá – matka pěti dětí, učitelka
divadelní dramatické výchovy a vyznavačka autorského divadla – chystá letos
oslavu 15. narozenin svého šestého dítěte. Jmenuje se Roztoč. Je to sdružení pečující o kulturní prostředí města a obohacování kvality života ve městě. Do
jeho dílen, kroužků a kurzů chodí stovky
dětí, na lidové slavnosti tisíce. Po setkání
s touto ženou se zápalem, optimismem
a neustálými plány máte pocit, že nic
neděláte. Kromě řízení Roztoče mimo
jiné hostuje v divadlech Tichý jelen nebo
Husa na provázku.

Dělají protiváhu konzumním tendencím
ve společnosti. Dost si to opečováváme,
protože se sem snaží dostat různí stánkaři. Sice by nám to možná pomohlo
akce zaplatit, ale my si raději ty koblihy
pečeme sami. V pěti domácnostech se
peče, sejde se dvacet ženských, dva dny
zadělávají a pečou. A já tohle nechci
vyměnit za ekonomicky úspěšnou akci,
podstata je někde jinde. Místní specifická kultura je vlastně rodinné stříbro,
o které je potřeba pečovat a za kterým se
potom sjíždějí lidi z celého světa.

Poraďte, jak to vlastně všechno zvládáte?
Tuto otázku dostávám nejčastěji. Hned
potom se mě většinou lidé ptají, jestli
mám všechny děti s jedním manželem.
S pokorou odpovídám, že práce mě těší,
ale domácnost zvládám špatně. Největší oporou je mi rodina a přátelé. A děti
mám skutečně jen s jedním mužem.
Jak jste se vůbec dostala do Roztok?
Přistěhovala jsem se do Roztok s rodinou v roce 1996 z Benešova, manželova
rodina tu vlastnila dům. Měla jsem čtyři malé děti, školou povinné, páté se mi
tady narodilo. Potřebovala jsem skloubit
roli maminky se svou profesí učitelky
tvořivé dramatiky. V místní ZUŠ dramatický obor tenkrát neměli, tak jsem
otevřela kroužek dramaťáku při základní
škole. Další rok mi škola pro výuku divadla pronajala bývalou Síň tradic. Tehdy
sice ve městě fungovalo mnoho turistických oddílů a řada sportovních iniciativ,
ale žádné kroužky na pomezí kultury
a péče o uměleckou tvorbu dětí. Spolu
s dalšími aktivními rodiči jsme založili
sdružení rodičů Roztoč, které zaštítilo
naše aktivity, a k mému dramaťáku přibyly kroužky tance, výtvarky a zpěvu.
Proč název Roztoč?
Název je od slovesa roztáčet. Roztoky samozřejmě. Je pravda, že u někoho může
název asociovat spíš členovce způsobující alergii, ale dnes je už Roztoč zavedená
kulturní značka. Pokud zadáte Roztoč
do internetového vyhledávače, první,
co se vám objeví, je naše sdružení. Roztoč začínal s 50 dětmi, dnes do kroužků
a kurzů dochází pravidelně 350 dětí.
Kroužky máme i v Úněticích a drobné
aktivity i v Libčicích.
Dnes je v Roztokách hodně iniciativ.
Čím si vysvětlujete, že tu docela fungu-
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je občanská společnost, po níž tolik volal Václav Havel? Ve srovnání s jinými
městy určitě nadprůměrně...
V Roztokách žije hodně lidí, kteří rádi
tvoří a aktivně se na místní kultuře podílejí. Mám srovnání z Benešova, kde
jsem se o podobné aktivity několik let
také snažila, ale ochotni přidat se byli
jen studenti a děti, dospělí ne. Tady jsem
našla velkou podporu v úsilí vytvářet
místní specifickou kulturu mezi dospělými lidmi, žije tu hodně umělců. Není
to ale samo sebou, že tady je tolik lidí
ochotných přidat ruku k dílu. Je potřeba
vytvářet prostory pro společná setkávání
a pro možnost vytvářet místní kulturu.
Třeba letošní masopust pomáhalo připravit 94 dospělých dobrovolníků, mnozí z nich si museli brát dovolenou na dva
i tři dny.
Co dělá výjimečnými vaše hlavní akce,
jako zimní masopust, letní Zahradní
slavnost a vánoční Živé jesličky, že se
o nich točí televizní dokumenty?
To jsou lidové slavnosti postavené především na zapojení místních lidí – dětí,
umělců, dospělých. Kulturu si vlastně
vyrábíme sami z čisté radosti - jeden
pro druhého. Právě spojování lidí je filozofií celého Roztoče. Naše slavnosti
jsou autentické, nekomerční a specifické a můžete na nich potkat řadu přátel.

Fungujete tudíž jako protipól společnosti konzumu, také se kriticky vyjadřujete k dění ve městě. Jak třeba k situaci, kdy se daří supermarketům, zato
chybějí školky, školy?
Založením jsem člověk politický, zajímají mě věci veřejné, není mi jedno, kde mé
děti vyrůstají, v jakém prostoru a prostředí. Nemám ráda plané řeči v hospodě, raději jdu a něco dělám. Byla jsem
čtyři roky zastupitelkou za Roztocký
hlas, a to v letech 2002 až 2006. Vstupovala jsem do politiky především proto,
abych posílila pozici školství a kultury.
Tehdy byly tyto oblasti spíše popelkou,
na niž se vzpomene, až když zbudou
peníze ze stavby silnic. Dnes, myslím,
že právě díky tlaku rodičů s dětmi, kteří už vyrůstali v jiné době a mají úplně
jiné nároky, se to částečně mění. Školství
je dnes téma číslo jedna. Jistěže pozdě.
Mrzí mě, že město hodně zaspalo.
Připouštíte i vlastní chybu, když jste
čtyři roky takříkajíc „byla u toho“?
Přijímám zodpovědnost za to, že naše
politické seskupení nebylo dostatečně
silné, aby mohlo prosadit koncepčnější
projekt rozvoje škol a školek. Největší
potíž ale vidím v tom, že politika ve městě není koncepční a kontinuální. Když
pozoruji města, kterým se daří a někam
smysluplně směřují, tak mají jedno společné – stejní lidé jsou ve vedení města
několik volebních období. U nás je to
vždy tak, že noví radní a zastupitelé jako
první věc udělají to, že popřou vše dosavadní. Z principu, protože to přece dělal někdo jiný. Ztrácejí se dva až tři roky
vymýšlením už dávno vymyšlených věcí,
předěláváním fungujících mechanismů
a podobně. Zbytečně se ztrácí čas, energie a peníze.
Václav Dolejší

ŽIVOT V OBCI

Skautský ples v Roztokách – první,
ale určitě ne poslední
Víte, jak dlouho trvá přeměna tělocvičny
na taneční sál? Ne? My to také až donedávna nevěděli. Uspořádat ples, jak
jsme zjistili, opravdu není jednoduché
a každému, kdo se na přípravách podílel,
patří veliký dík. Dovolte nám nyní shrnout, co všechno se ten večer v roztocké
sokolovně událo.
Ještě před otevřením sálu pro veřejnost
se začali scházet skauti a skautky, všichni slavnostně ustrojeni a plni očekávání.
Po šesté hodině se již u vchodu objevili
první hosté. Jak čas ubíhal, návštěvníků
přibývalo a sál se plnil. Kapela A-Club
zahrála první píseň a moderátorská dvojice všechny v sále přivítala. Tím byl první skautský ples oficiálně zahájen.
Zábava je v plném proudu. Večer hýří
barvami a tanečním sálem se nese skvělá
hudba a dobrá nálada. Na parketu je hlava na hlavě a roztančené páry alespoň na
okamžik usadí teprve výstup tanečníků
ze školy pana Vavrušky. Na jejich bezvadně secvičené předtančení je radost
pohledět. Taneční veselí pokračuje a kapela představuje svůj bohatý repertoár.
Na své si přijde milovník standardních
tanců, obdivovatel latinskoamerických
rytmů i vyznavač skupinových tanců
typu letkis. Po jednom z hudebních bloků mají moderátoři tu čest pozvat na pódium starostu Roztok pana Jana Jakoba
a jako poděkování za podporu roztockého skautingu mu předat lahev sektu z limitované skautské edice. Plesová taneční
zábava je prokládána losováním soutěže
o ceny. A po čem touží účastníci soutěže nejvíce? To je těžko říct. Možná je to
obří kýta, jeden z vrtulníků na dálkové
ovládání - anebo také něco úplně jiného.
V průběhu večera se ale kromě soutěže
o ceny naskytne ještě jiná příležitost získat hodnotný a zajímavý suvenýr. A to
hned ve dvou aukcích. V první je možné zakoupit jedinečnou třílitrovou láhev
sektu upomínající na první skautský ples
v Roztokách a ve druhé knihu Základy junáctví s podpisy členů roztockého
skautského střediska. A konečně zlatým
hřebem večera se stává korunovace Miss
plesu, která je pečlivě vybrána plesovým výborem, mimo jiné na základě
výkonu v disciplíně nazvané promenáda
v krojích. Miss obdrží z rukou předsedy
plesového výboru šerpu a korunku se

skautskou lilií. Nechce se tomu ani věřit,
ale ples se chýlí ke konci. Kapela dohrála, poslední účastníci odcházejí domů
a nám nezbývá než doufat, že návštěvníci plesu byli spokojeni, dobře se pobavili
a že se stejně jako my již těší na druhý
skautský ples v Roztokách.
Závěrem ještě jednou děkujeme Tělocvičné jednotě Sokol Roztoky za pronájem sálu a panu Prokešovi za jeho čas,
Únětickému pivovaru za dodání piva
a výčepního zařízení, Základní škole
Roztoky za zapůjčení nábytku, městu
Roztoky za podporu plesu a cenu do
soutěže, časopisu ODRAZ za mediální
podporu, panu Holasovi za tisk propagačních materiálů, Taneční škole Vavruška za předtančení, Autodílně Čermák za předprodej vstupenek a zajištění
logistiky, Hospůdce Zvířátka za předprodej vstupenek a zapůjčení gastrovybavení a Darům přírody za předprodej vstupenek. Za věcné dary do soutěže
o ceny děkujeme následujícím společnostem: BestBuyModel.com - internetový obchod s RC modely, Čerstvé maso.
cz, Maso Koubek.cz, Ekoterm - topné
systémy.
Za roztocké skauty
Lukáš Hejduk
Fotografie: Zuzana Roučková
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Co věděla Klára Kovalová, že musela zemřít?
Když se detektivní konání spojí s konáním divadelním (pravda, tentokrát zcela
intelektuálně humoristickým), přítomný
divák onoho divadelního kusu, směřujícího programově od počáteční úkladné vraždy až ke konečnému vypátrání
vraha titulní postavy (které ovšem navíc
oproti všem ostatním aktérům děje nikdo nikdy neviděl do tváře), nemá jinou
možnost než předpokládat, že vrahem
bude dozajista nějaký ten zahradník, jak
už to tak bývá.
V samotném průběhu té hry však divák
zjistí jednak to, že autorem jejího scénáře je jakýsi Tomáš Zámečník (to poněkud zmírňuje představu, že by chtěl
autor závěrem svého dramatu očerňovat profesi zjevně mu nekonkurující),
jednak to, že údajným vrahem (podle

autorova odhalení v únorovém Odrazu)
je jakýsi Alois Řezníček – což ovšem na
druhou stranu zase vyvolává otázku, co
má autor proti mistrům ostrého nože,
když jim nejen přisuzuje roli vraha, ale
rovnou je udává v Odraze, a to ještě než
sama hra začala…
Co tedy věděla Klára Kovalová tak důležitého, že musela zemřít a divák jí ani
nemohl pohlédnout do tváře, zatímco
strážmistr Jarda Brousek se jí mohl dívat v závěru kusu (za svědectví všech
přítomných diváků v sobotu 25. února 2012 v hospodě Na Růžku) přímo
do útrob jejího gumového těla, jak vypouští svou duši údajné hlavní intrikánky? V té chvíli jsem si uvědomila, jak
známá představa manželky slavného inspektora Columba, kterou nikdo nikdy

Klára Kovalová 25. února 2012

Představení Studia (středněvěkých)
mladých bylo v tomto listu již chváleno.
Rád se k té chvále přidávám. Byla to
dobrá volba ve výroční den bolševického převratu, jakkoliv ty dvě věci souvisí
opravdu jen datem.
Mohu také dosvědčit, že tento mírně dotovaný kulturní podnik byl solidně navštíven, lidé měli po konci představení

radostné výrazy. Sociální skladbu publika sice nová směrnice o pořádání kulturních akcí zkoumat nevyžaduje, ale kdyby
ano, šéfová sociální komise Marie Šlancarová by to dokázala. Kus viděla také.
Mně tato skladba přišla vyrovnaná.
Konečně dodám, že směrem k rovněž
přítomnému starostovi zazněl dík za
podporu představení z obecních pro-

Tanec, který rozechvívá duši
Lednový Taneční podvečer TK Po špičkách v Divadle za plotem
Divadelní prostředí Divadla za plotem je
místem, které si krásná taneční provedení dětí a mládeže z Tanečního kroužku
Po špičkách jistě zaslouží. Stejně tak zde
mají šanci vyniknout originální taneční
choreografie, jejichž autorkou je vedoucí kroužku Zuzana Smugalová. A diváci, kteří sem vážili cestu, aby se potěšili
pohledem na tanec svého potomka, zde
nakonec zažijí plnohodnotný umělecký
zážitek celovečerního tanečního vystoupení, jaký snad ani nečekali. Pamatujete
si, jaké to bylo v žalovské tělocvičně? Je
víc než dobře, že se Taneční podvečer -

prezentace kroužku Po špičkách skrze
tanečních vystoupení koná v prostředí,
kde taneční umění může nerušeně rozechvívat uměleckou duši všech, kdo jsou
na to naladěni.
Během vystoupení bylo vidět a cítit
ohromné nasazení a spousty hodin profesionální a velmi trpělivé práce Zuzany
Smugalové s dětmi všech věkových skupin. Od těch velkých až po ty nejmenší. Každé vystoupení dokázalo potěšit
a dohromady bylo pestrou taneční mozaikou. Má umělecká duše jásala. A to
nejen z důvodu, že tam vystupovala i má
dcerka a já si říkala, jaká je to už velká,
šikovná slečna, ale také z důvodu, jak je

neviděl, patří dnes již minulosti. Novodobá autorská detektivně-intelektuální hra, jakou divákům předvedlo nové
roztocké Studio mladých v hospodě Na
Růžku, tak dostává zcela záměrně a bez
obalu silnou tvůrčí duši, která – i když
zdánlivě neviděna – může při svém dopadu na diváka jak potěšit jeho srdce,
tak vzbudit jeho úsměv, což v době, kdy
korupce, jiných loupeží a jiných úkladných vražd jsou plné noviny, není právě
málo. Možná právě proto je docela dobré
zajít občas do divadla.
Jen tam pak třeba divák zjistí (když ovšem chce), že Klára Kovalová musela
zemřít jednoduše proto, aby jako Fénix
byla divákům k dispozici při příští hře.
Za to všem autorům a všem hercům
toho kusu patří můj dík. 27. 2. 2012.
Ivana Ryzcová
středků. Dík byl umně vkomponován
do hry. Nevyčníval, nepobuřoval, ale
zase nebylo lze ho přeslechnout.
Divadelní představení viděla i členka
kuko Jitka Vlčková. Pěkně jsme si spolu
popovídali a na komisi to všem budeme
vyprávět.
Tomáš Novotný

krásné - a stále věřím, že zásadně důležité - když se umění v dnešní době dělá
s takovým nasazením a velkým citem.
Volená kvalitní hudba a originální nepodbízivé choreografie nabízejí obohacení nejen účastníkům vystoupení, ale
i všem divákům. Jsem moc ráda, že roztocké děti mají tu příležitost učit se nejen
kráse pohybu, ale také si tříbit vkus, učit
se vystupovat před publikem a ukázat
tak, co se naučily, a celým tím prostředím být vnitřně obohacovány, i když si
to dnes ještě neuvědomují.
Veronika Němcová

Pozvání za scénickým tancem do Roztok
Pokud byste rádi viděli roztocké tanečnice a tanečníky z kroužku a souboru Po
špičkách opět v akci, přijměte naše pozvání na Krajskou postupovou přehlídku dětských skupin scénického tance
pro Středočeský kraj Roztoky 2012,
která se koná 27. března 2012 v Kongre-
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sovém sále hotelu Academic od 15 hodin.
Budete mít nejen příležitost potěšit se
krásou scénického tance, ale i porovnat
schopnosti dalších středočeských souborů scénického tance, které se letos budou již po čtvrté účastnit roztocké pře-

hlídky. I ta letošní je výběrovým kolem
pro 29. celostátní přehlídku dětských
skupin scénického tance KUTNÁ
HORA 2012, konanou 25.-27. května
2012 v městském Tylově divadle Kutná
Hora. Vyhlašovatelem je Ministerstvo
kultury České republiky.
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Výstava: Je Ferda nejlepší mravenec?
Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy připravuje výstavu JE FERDA
NEJLEPŠÍ MRAVENEC? Zahájena
bude v pátek 30. března 2012 a potrvá
do neděle 23. září 2012.
Výstavou bychom rádi připomenuli
tvorbu malíře a spisovatele Ondřeje Sekory, jehož knihy většinu z nás doprovázely celým dětstvím. Nejvíce prostoru
dostává jeho Ferda Mravenec, ale jsou

zde také opravdoví mravenci, dokonce
i ti živí, abychom je lépe poznali a naučili se je v přírodě chránit. Svůj prostor zde ovšem má také brouk Pytlík,
Beruška, čmelák Aninka, kuře Napipi
a plejáda ptačích hrdinů z Uprchlíka
na ptačím stromě – s těmi všemi jsme
prožívali jejich radosti a strasti a přitom nenásilně vstřebávali poučení
o tom, jak to vlastně v přírodě chodí.
A co teprve Ferdův slabikář! I když od
jeho prvního vydání letos uplyne už 73
let, veršíky k písmenkům znají babičky
i vnoučata.
Výstava je připravena pro všechny generace. Najdete zde originální Sekorovy
kresby, řadu jeho knih, vydávaných od
30. let minulého století, ale také loutky
a kulisy pražského divadla Zvoneček
z představení o Ferdovi Mravencovi
nebo školní obrazy o vývoji hmyzu.
Součástí výstavy pro děti z mateřských
a základních škol v doprovodu pedagogů nabízíme možnost oživit si návštěvu výstavy komentovanou prohlídkou
a programem, přizpůsobeným věku dětí,
pod vedením muzejních pracovníků.
Netradiční muzejní zážitek nabízíme rodičům s dětmi. Část výstavních prostor
se promění v hernu, kde si po společné

prohlídce výstavy mohou zahrát společenskou hru, složit puzzle nebo skládačky, postavit kostky, vybarvit omalovánky, přečíst si kousek z knížky nebo
společně luštit a skládat písmenka (vše
samozřejmě se Sekorovými obrázky).
A když už všichni budou hodně unavení,
mohou se podívat na filmy o příbězích
Ferdy Mravence a brouka Pytlíka.
Nedílnou součástí výstavy jsou velkoformátové fotografie skutečného mravenčího světa autorky Veroniky Souralové
a potom řada předmětů inspirovaných
Ferdou Mravencem, které návštěvníky
překvapí i pobaví.
PhDr. Zita Suchánková
Ředitelka SM

Marika Singers – nový sbor z Roztok
Když se mluví o pěveckém sboru a Roztokách, každého napadne název ROSA.
Málokdo však zatím ví, že své sídlo
v Roztokách má i jiné pěvecké těleso, jehož činnost si vám dovolujeme přiblížit.
Marika Singers vznikl jako klasický smíšený pěvecký sbor začátkem roku 2008
na Vysočině a působil převážně v lokalitách Telč – Slavonice-Dačice. Uměleckou vedoucí byla od samého počátku
Marika Divišová, profesionální zpěvačka a učitelka zpěvu z Roztok.
První dva roky existence sboru se tříbil
nejen jeho styl, ale i personální složení,
v němž nakonec převládli zpěváci z Roztok a Prahy, a tudíž přesun sídla sboru
z Telče do Roztok (v únoru minulého
roku) byl pouze logickým vyústěním tohoto vývoje.

Co máme za sebou ?

Za 4 roky činnosti jsme absolvovali přes
50 koncertů, zahraniční turné v Itálii,
v repertoáru máme přes 150 skladeb
všech žánrů – od hudby duchovní přes

lidové písně až po skladby světské (včetně „kousků“ od skupin Depeche Mode
nebo Rolling Stones), které nám připravuje ve své aranži náš dvorní skladatel.
Při svých vystoupeních sázíme na žánrovou pestrost a kvalitní přednes, do kterého promítáme radost ze zpívání. Skvělý
doprovod nám dnes dělají i naši hudebníci (klávesy, kytary, cello, housle, bubny, ...). A to vše vytváří z našich vyprodaných koncertů vystoupení s atmosférou,
kde se lidé baví a my s nimi.
V posledních dvou letech se nám podařilo reprezentovat Roztoky i v médiích
- absolvovali jsme přímý přenos ČT2
z pražské Betlémské kaple za přítomnosti hlavy státu a dalších ústavních činitelů
České republiky. Celý náš adventní koncert v kostele sv. Václava v Lanškrouně
(kam jsme byli pozváni panem farářem Zbigniewem Czendlikem) vysílala
v přímém přenosu TV Noe. V přímém
přenosu ČRo jsme pěvecky doprovázeli
půlnoční mši v chrámu sv. Mikuláše na
Staroměstském náměstí v Praze.

Co nás čeká v roce letošním?

Nabídek je mnoho, problémem je spíše
čas, kterého jako amatéři nemáme na
rozdávání. Přesto věříme, že kromě 10-15 tuzemských koncertů budeme moci
využít vřelé pozvání z Francie a strávit
koncertní týden v Normandii. Podaří-li se nám získat sponzory, tak nás ještě
čeká profesionální nahrávání průřezového CD, které po nás chtějí naši posluchači.
V neposlední řadě doufáme, že budeme
mít příležitost uspořádat letos i koncert
v Roztokách, které reprezentujeme po
celé ČR i v zahraničí.
Naše představování bychom chtěli zakončit pozváním: Jsme váš, roztocký
sbor, buďte vy našimi posluchači. Těšíme
se na vás.
Váš roztocký www.marikasingers.cz

Anna Gorniak
Sbor Marika Singers
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Maškarní ples v Rožálku –
V pátek 16. 3. 2012 pořádá MC Rožálek
maškarní ples, který nás zavede do doby
dinosaurů, pravěkých lidí doby ledové
i času králů a princezen. Těšíme se na
vaše originální masky.
V březnu připravujeme pro maminky
bazárek, večerní přednášky a tvořivé
dílny. Pro více informací sledujte naše
webové stránky.
Od ledna 2012 pořádáme v Rožálku
kurz NĚMČINY pro dospělé s rodilým
mluvčím. Probíhá každou středu dopoledne od 9 do 10 hodin a stejně jako
u páteční ANGLIČTINY pro dospělé
s rodilým mluvčím je možné využít během výuky program pro děti.
Středeční večery jsou vyhrazeny

dne 16.3. od 16.30-18.00 hod.

ITALŠTINĚ s rodilou mluvčí, v 19.30
hod. se scházejí pokročilí a od 18.30
hod. bychom rádi otevřeli nový kurz pro
začátečníky. V případě zájmu či pro bližší informace si pište na
centrumrozalek@seznam.cz
nebo volejte na 773 245 147.

ská, Simona Mádlová a Eva Tluková za
celý tým MC Rožálek.
Mateřské centrum ROŽÁLEK
Roztoky u Prahy
tel.: 773 245 147
www.rozalek.cz

Úterní a středeční dopoledne je věnováno našim Sluníčkám - adaptačním
program plný her ,pohybových aktivit,výtvarné i hudební výchovy,čtení pohádek a přednášek o bezpečnosti a nástrah
všedního dne.
Pro čtvrteční Batolátka jsou připraveny
říkanky, písničky, opičí dráha i výtvarné
tvoření za pomoci maminek.
Na setkávání s Vámi v herničce MC Rožálek i mimo ni se těší Vendula Bromov-

Jazyky, přenášky i tábory v Lexiku

Na Pohádkové angličtině děti problém
s učením nemají

Každé pondělní odpoledne od čtyř hodin zlepšuje konverzační schopnosti dětí
zábavná forma výuky za pomoci pohádek. Aktivní výuka hrou pomáhá dětem
od pěti let po malé školáky zvětšit slovní
zásobu a přirozeně je učí mluvit cizí řečí.
Základní gramatika se tak fixuje rovnou
ve větách.
Pohádková angličtina musí být zákonitě
plná příběhů, zábavy, her, fantazie a kamarádství. Dítě se během hodiny nenudí, aktivně se zapojuje všemi smysly a zároveň se učí komunikovat. Během výuky
se povídá, čtou se i dramatizují pohádky,
zpívají se písničky a čtou veselé básničky.

Jak zvládat konflikty

- mediační techniky v praxi aneb Jak se
domluvit doma, v práci nebo se sousedy.
Řešíte problém se sousedem, kamará-

dem, rozvádíte se, anebo prostě chcete
vědět, jak řešit potíže v komunikaci?
Na semináři se dozvíte, jak je možné
vyřešit mezilidské problémy, jak naslouchat tak, abychom porozuměli, co nám
druzí říkají, a jak pochopit jednání svoje i jednání druhých lidí v konfliktních
situacích. Také se naučíte poznávat potřeby skryté za slovy a činy lidí nebo co
se dá dělat s tím, když nám někdo dělá
něco „naschvál“. Pokud vás toto téma
zaujalo, rezervujte si místo na 28.3. od
18.00 hodin.

Jazyky na dovolenou pro
mírně pokročilé

Myslíte už na léto, vánek na pláži, setkávání se s novými lidmi? Pokud se
chcete domluvit na cestách, na dovolené v zahraničí v restauraci, na letišti,
v hotelové recepci, je nejvyšší čas oprášit cizí jazyk na konverzačním kurzu pro

mírně pokročilé (angličtina, španělština,
němčina, portugalština). Témata jsou
přizpůsobena požadavkům studentů
s důrazem na cestování a dovolenou
v zahraničí.

Letní tábory pro školáky

Již tradičně chystáme na poslední týden
v srpnu zábavu a vzdělávání pro děti od
šesti do čtrnácti let na letním táboře SOS
s angličtinou.
Konec srpna je také vhodný pro přípravu na školu a tak budeme letos pořádat
již třetí ročník osvědčeného Rozjezdu
před školou s češtinou a matematikou.
Při včasné rezervaci táborů (do konce
března) můžete získat 10% slevu.
Těšíme se na vás!
Za kolektiv Lexiku
Mgr. Lenka Červenková, ředitelka

ZÁPIS

do mateřské školy v Roztokách, Havlíčkova 1024
Srdečně vás zveme na prohlídku MŠ a zápis vašich dětí
Prohlídka MŠ: 30. 3. 2012 od 8.00 do 16.00 hodin
Příjímací řízení (zápis): 3. 4. 2012 od 7.00 do 17.00 hodin
Přihlášky a evidenční listy: od 1. 3. 2012 ve třídách MŠ
S sebou: OP, vyplněnou přihlášku a evidenční list
Těšíme se na vás i vaše děti
Z. Kulhánková, ředitelka školy
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Velikonoce v Husově sboru
Velikonoční dílna

Čtvrtek 29. 3. 2012, 14.00 – 16.00 hod.
Vázání velikonočních věnců, jarní květinová vazba, velikonoční dekorace.
Dílna, kterou vede Vlaďka Drdová, Petra Drbalová a Václava Vávrová, probíhá
v prostorách Křesťanské kavárničky.

Květná neděle – 1. dubna 2012

9.00 hod. Bohoslužba
posvěcení velikonočních mazanců
z Křesťanské pekárny, svěcení větviček
vrby jívy zvaných „kočičky“, které připomínají slavný vjezd Krista do Jeruzaléma.
13.00 hod. Velikonoční jarmark
na farní zahradě
Živá domácí zvířátka, stánky s řemeslným zbožím, velikonoční věnce, kraslice,
kytičky, medovina, svařák, občerstvení,
prodej svěcených velikonočních mazanců, svěcené větvičky vrby jívy – „kočičky“, vázání pomlázek, výtvarná dílna.

Doprovodný program

Vernisáž velikonoční výstavy:
„Mláďátka“
„O ošklivém káčátku“ – pohádka div.
Kvítko
Cesta za velikonočními mláďátky (pro
děti cesta plná překážek a činností,
na jejímž konci je čeká poklad – „mláďátka“(velikonoční perníčky)
Velikonoční pásmo písní a říkadel
(účinkují roztocké děti)

Soutěž „Nejlepší roztocká bábovka“

Bábovky prosíme do soutěže po dvou
kusech.
Soutěž začne cca v 15 hod., kdy vážená
porota ve složení Jan Jakob – starosta
města Roztoky, ThDr. David Tonzar –
biskup pražský CČSH, ThDr. Zdeněk
Kučera – profesor Husitské teologické
fakulty UK začne s veřejnou ochutnávkou a hodnocením soutěžních bábovek.
Po vyhlášení výsledků soutěže a ocenění vítězů nastane dražba bábovek, které

budeme dražit celé a nenačaté. Výtěžek
z dražby bude věnován na provoz komunitního centra Husova sboru v Roztokách a jeho sociální práci.
(do soutěže se stále ještě můžete přihlásit: v.drdova@volny.cz, tel: 606 893 292)
Vlaďka Drdová
Jarmila Kučerová

Bohoslužby o Velikonocích
v Husově sboru
Velký pátek 6. 4. 2012 v 17 hod.
Pašije - příběh ukřižování Pána
Ježíše Krista
Bílá sobota 7. 4. 2012 v 9.30 hod.
bohoslužba Suchdol, Penzion pro
seniory
Hod boží 8. 4. 2012 v 9 hod. Vzkříšení – bohoslužba v Roztokách
Pokojnou dobu postní
a požehnané Velikonoce přeje
ThMgr. Jarmila Kučerová, farářka

SVATBY – Husův sbor Roztoky

Husitská diakonie
sbírka šatstva

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vám oznámit, že Husův sbor CČSH
v Roztokách (Jeronýmova ul.) nabízí své prostory jako reprezentativní prostředí
ke konání civilních svatebních obřadů (viz foto).
Nabízíme příjemné prostředí se zázemím pro svatebčany,
možnost fotografování na farní zahradě.
V obřadní síni je k dispozici harmonium (varhany) i klavír – možnost živé hudby.
Více na www.ccsh-roztoky.webnode.cz nebo na tel.: 220 951 051.
J. Kučerová, farářka

Církev československá husitská organizuje jarní sbírku šatstva pro humanitární pomoc v pátek 23.3. od 15–17 hod.
v Husově sboru, Jeronýmova 515.
Prosíme, noste čisté šatstvo
jen v pytlích nebo v krabicích.
J. Kučerová, farářka

Kompenzační, rehabilitační, zdravotnické a cvičební pomůcky
Máte doma již zbytečné francouzské hole, berle, hůlky, trekové hole, chodítka,
různé podložky, ortopedické ortézy,
cvičební míče, karimatky a další jiné kompenzační a zdravotnické pomůcky?
Darujte je, prosím, nám.

V rámci rozšiřování našich sociálních služeb pro roztocké občany
zakládáme minipůjčovnu těchto pomůcek, která jistě pomůže mnoha lidem v tíživých situacích, ve stáři, po úrazech.
Půjčovné bude symbolické, a tudíž dostupné pro všechny.
Pomůcky přijímáme nové i použité, ale funkční.
Své dary můžete přinést dne 23.3.2012 v rámci sbírky šatstva do Husova sboru CČSH od 15 do 17 hod.,
nebo po telefonické domluvě kdykoliv na adresu půjčovny:
Roztoky-město pro život, Masarykova 1597, Roztoky.
Info: Vlaďka Drdová, 606 893 292, více na www.roztoky-mpz.cz
www.ccsh-roztoky.webnode.cz
Za Vaši pomoc při naší práci Vám děkujeme.
Jaroslav Drda
Roztoky-město pro život

Jarmila Kučerová, farářka
Husův sbor CČSH
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Milan Šusta - fotografické obrazy /krajina a intruze/
2. 2. 2012 – 31. 3. 2012 v Academic Hotel & Congress Centre a.s., Tyršovo náměstí
15.3. 2012 v 19.00 hod. se v galerii koná beseda s autorem
Fotograf Milan Šusta vystudoval Fakultu
žurnalistiky UK a školu výtvarné fotografie LK FAMU. Nyní je po dvacetileté
práci fotoreportéra v novinách a obrazové agentuře volný fotograf. Zabývá se
reklamní fotografií a v posledních letech

spolupracuje s nakladatelskými domy
při tvorbě knih. Ve volné tvorbě se při
cestách do zahraničí zabývá převážně
krajinářskou fotografií a ve svém ateliéru
úspěšně fotografuje nerosty a minerály.
Spolupracuje s významnými časopisy

v České republice i zahraničí. Působil
jako odborný pedagog na fotografických
školách. Vystavoval v Praze a mnoha
dalších českých městech. Je členem Asociace profesionálních fotografů ČR.
Veronika Souralová

Co je nového v roztockém Sokole?
Tak jsme se přece jen dočkali. Když se
mne v průběhu prosince 2011 lidé ptali, zda se bude ještě v této zimě bruslit,
byl jsem dost skeptický, jako ostatně asi
každý. Letošní teplá zima tomu nenahrávala.
A hle, konec ledna a podle dlouhodobé
předpovědi počasí mají přijít mrazy. Ani
chvilku jsme proto neváhali a od 29.1.
začali za vydatné pomoci SDH Roztoky připravovat ledovou plochu na bývalém kluzišti, nyní antukových kurtech.
Vzhledem k nerovnostem terénu bylo
možno započít s bruslením až v pátek

26

3. ledna 2012. Byly vytvořeny a vyvěšeny propagační letáčky, informace byla
rovněž zveřejněna na www. stránkách
Sokola : www.sokol-roztoky.wgz.cz. Nicméně nejvíce se lidé dozvědí komunikací mezi sebou. A proto netrvalo dlouho
a i s ohledem na sice mrazivé, ale na
sportování výborné podmínky bylo kluziště denně slušně zaplněno. Dopolední
hodiny v průběhu týdne využívala převážně ZŠ Roztoky ke své výuce, odpoledne pak všichni ostatní od nejmenších
až po seniory. Letošní novinkou bylo
i rozšíření občerstvení (párek v rohlíku,

svařené víno, sušenky) k velké spokojenosti občanů. Škoda jen, že 15.2. nastala
obleva, a tím i konec radovánek na bruslích. Doufali jsme, že led vydrží až do
jarních prázdnin…
Závěrem mi dovolte touto cestou poděkovat všem dobrovolníkům, kteří se
průběžně po celou dobu starali o každodenní úpravu ledu, provozování hřiště
a občerstvení, SDH Roztoky za pomoc
při počáteční přípravě ledové plochy a
panu Těšíkovi za dovoz briket do kamen.
Za TJ Sokol Roztoky
Jaromír Prokeš
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Kocouří cviky – aby záda nebolela
Začínáme opět cvičit! Zdravotní cvičební metoda pro nápravu vadného držení
těla, proti bolestem zad, na protažení
a posílení nejen zádového svalstva je
vhodná pro všechny věkové kategorie,
ženy i muže. Je velice účinná. Cvičíme
při hudbě.
Lektorka: PhDr. Olga Chválová, Csc.
Cvičíme od března vždy v neděli od
17.30 a 18.30 hod.
(60 min./150 Kč), taneční sál ZUŠ,
Jungmanova ul., Roztoky.
Přihlášky a informace:
Vlaďka Drdová
v.drdova@volny.cz, tel.: 606 893 292

FLAMENCO

– tanec plný vášně a inspirace
taneční dílna pro všechny, kdo milují
tanec a pohyb

kdy: neděle 15. 4. 2012 od 13 a 15 hod.
kde: taneční sál ZUŠ, Jungmanova ul.,
Roztoky
za kolik: 250 Kč/lekce 90 min.
Flamenco je tanec původem ze španělské Andalusie. Spojuje v sobě vlivy různých kultur - cikánské, arabské, ale i latinskoamerické.
V současné době se ve flamencu objevují
moderní prvky, např. jazzu. Flamenco
je velmi dynamické, v tanci se střídají
pomalé pasáže s ladnými pohyby paží
a rychlé rytmické dupy. Jednotlivé flamencové styly vyjadřují různé nálady
od veselých a radostných až po smutné
a tragické.
Naše lektorka Olga Svobodová tančí
flamenco již více než osm let. Studovala
tento tanec ve Španělsku, Čechách a na
Slovensku u profesorů Virginia Delga-

do, Rafaela Carraso, Juana Polvillo, Belén Maya, Ramóna Martinéze, Marka de
Ana, Ana Calé, Jany Drdácké.
Doporučené oblečení: širší sukně, boty
na nižším širokém podpatku s uzavřenou špičkou, ideálně ještě s páskem přes
nárt.
Přihlášky a informace:
Vlaďka Drdová
v.drdova@volny.cz, tel.: 606 893 292
Helena Chvojková
anelech@seznam.cz, tel.: 607 148 208
Připravujeme pravidelné kurzy baletu
pro dospělé – začátečníky.
(předběžné přihlášky a informace: Helena Chvojková)
Těšíme se na všechny tanečnice i tanečníky.
Vlaďka Drdová a Helena Chvojková

Zájezdy ZO SPCCH v Roztokách pro rok 2012
Datum

Místo

Cena

Prodej dat.

Vstupné
plné/důchod nad 65 let

25. 4.

Frýdlant v Č. - kompl. okruh, Libverda Lázně

200 Kč

17. 4.

150/100 Kč

23. 5.

Jaroměřice n. Rok., Třebíč

230 Kč

15. 5.

130/95 Kč

20. 6.

Nebílovy zám., Starý Plzenec

130 Kč

12. 6.

80/60 Kč

25. 7.

Pernštejn hrad, kompl. Nové Město n. Mor.

240 Kč

17. 7.

15. 8.

Duchcov zám. - nový okruh, Teplice Lázně

180 Kč

7. 8.

12. 9.

Hořovice zám., Žebrák a Točník hrad

120 Kč

4. 9.

3. 10.

Vinařice skanzen a muzeum, důl Mayrau
a Kladno město

120 Kč

25. 9.

2. 5.

Polsko

250 Kč

17. 4.

7.11.

Polsko

250 Kč

30.10.

5.12.

Mikulášská

120/80 Kč
180/120 Kč kompl. okruhy
80/60 Kč okr. Casanova
110/80 Kč Hořovice
70/50 Kč Točník
40/20 Kč

Prodej zájezdů v uvedených termínech v klubu důchodců od 14.00 do 16.00 hod. V případě, že budou volná místa, mohou jet
i nečleni s příplatkem 30 Kč. Vstupné je uvedeno jako plné/snížené pro důchodce nad 65 let ZTP, bude se vybírat při placení
zájezdu. Přihlásit se můžete na tel. č. 732 217 507 u paní Pařízkové. Omlouvám se zájemcům o zájezd do Podhajské, kde jsem
uvedla špatné číslo.

Závody orientačního běhu v letošním roce
Jako oddíl orientačního běhu nejen na závody jezdíme, ale taktéž je i pořádáme.
V roce 2012 budeme pořádat tyto závody:
4. 3. 2012, závod Pražské zimní ligy, centrum závodu: Přední Kopanina, informace: http://www.kovojrv.cz/zavody.htm
6. 6. 2012, závod Pražského poháru žactva, centrum závodu: Praha - Stromovka, informace: http://roz.ini.cz/ppz12/
23.-24. 6. 2012, Mistrovství republiky v rogainingu, centrum závodu: Hradčany či Ploužnice, informace:
http://roz.ini.cz/rog12/ (rogaining je extrémní forma orientačního běhu konaná na 6, 12 či 24 hodin)
Přijďte si vyzkoušet orientační běh! Všechny závody mají kategorie pro úplné začátečníky.
František Pašek
OK Roztoky (oddíl orientační běhu)
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ŠKOLY A ŠKOLKY,

Školní okénko
Vážení rodiče,
po jarních prázdninách jsme tu opět s informacemi o dění na naší ZŠ a zprávami
pro rodiče všech žáků. O tom, že jsme
nezaháleli, a dokonce byli velmi úspěšní,
svědčí i následující příspěvky. Zápisy na
nový školní rok již také úspěšně proběhly (výsledky jsou uveřejněny na webu
ZŠ), takže jen dětem, které se hlásí na
střední školy, a samozřejmě především
jejich rodičům připomínám odevzdání
přihlášek na SŠ do 15. března. V tomto
měsíci nás čekají tradičně i okresní kola
v různých olympiádách, tak nám držte
palce. Na čtenou příště se těší
Věra Zelenková

Zlato na MO v okrese!

Ve středu 25. ledna vyrazilo 7 nejúspěšnějších řešitelů školního kola MO hájit
barvy naší školy na okresní kolo Matematické olympiády do Černošic. Cesta
do Mokropes příjemně ubíhala a my
měli čas na probrání strategického postupu při řešení zapeklitých a náročných
příkladů i na vlakový přebor v piškvorkách. Z Prahy jsme vyjeli do jiného, pohádkově bílého světa, krajina okolo připomínala zasněžené hory - a světe, div
se - obloha byla modrá a bez mráčků.
Bleskový útok na vítězství jsme podnikli
již v prvopočátku, nalezli jsme totiž výhodnou zkratku mezi zahradami a ve
škole jsme byli první, daleko před ostatními. Štěstí nás neopustilo, a tak Pryanka Choudhary a Terka Kuličková získaly
zlato, Anička Krásná stříbro a Lucka
Jakabová čestné čtvrté místo. Matematice zdar!
Účastníci MO

Pohádková knížka Třídilka
velký úspěch v kraji!

V rámci kampaně na podporu třídění
odpadů ve Středočeském kraji vyhlásila
autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a. s., a Středočeský kraj výtvarně-literární soutěž „Pohádková knížka Třídilka“. Žáci základních škol měli za úkol
napsat pohádku na téma třídění a recyklace odpadů a tuto pohádku následně
doplnit vlastními obrázky. Text pohádky
a obrázky k němu nemusela vytvářet
jedna osoba. Každá škola mohla poslat
nejvíce 6 pohádek. A tak se tvorba pohádek a ilustrací stala v listopadu společným projektem celé naší školy. Bylo totiž
lákavé myslet na to, že by se naše pohádka mohla dostat mezi 14 nejlepších,
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které mají být odměněny zajímavými cenami a ze kterých má vzniknout skutečná „Pohádková knížka Třídilka“ – kniha
pohádek, která se rozešle všem 670 mateřským školkám ve Středočeském kraji!
A aby to byla soutěž opravdu na úrovni,
nemá chybět vernisáž všech vítězných
i ostatních zajímavých děl. Do soutěže přišlo podle údajů zveřejněných na
webových stránkách společnosti celkem
542 pohádek. Vybrat z nich 14 nejlepších, které budou oceněny, byl pro porotu asi opravdu oříšek. Porota nakonec do
knížky Třídilky vybrala i naši pohádku
EKOMAN od Filipa Šaška z 9.A a samozřejmě i ilustrace, které celá třída k pohádce nakreslila. V březnu bude oficiální
vyhlášení výsledků při slavnostním křtu
knížky. Jakou cenu jsme dostali a kdo
uspěl s ilustrací pohádky, se dozvíte
v některém příštím čísle Odrazu.
V. Zelenková

Kolik přišlo „prvňáčků“ k zápisu?

Veverka Zrzečka

Děti byly na zápisu šikovné, pracovní
listy vyplňovaly s přehledem. Bohužel
každým rokem přichází stále více těch,
které mají problémy s výslovností. Nicméně z rozhovoru s rodiči je vidět, že
se tomuto problému doma věnují. Na
zápisech se podílely všechny paní učitelky prvního stupně a asistentky pedagogů. O sladké pohoštění, čaj a kávu se
postaraly paní kuchařky a zábavu pro
budoucí prvňáčky zajistili žáci a žákyně
z 5.B a 5.C. Nechyběly ani malé dárečky, jež pro své budoucí spolužáky vyrobily děti ve školní družině pod vedením
svých vychovatelek. Děti i rodiče podali
skvělé výkony při plnění zadaných úkolů. Všem děkuji za vstřícnost a budeme
se na vás těšit v září 2012.
D. Blechová

Dne 7.2.2012 se naše třída zúčastnila
divadelního představení o veverce Zrzečce. Z Hradce Králové k nám s tímto
příběhem i přes nepřízeň počasí dorazili
herci divadélka pro školy. Všichni jsme
si komediální vystoupení obou herců
moc užili.
2.C

Mateřské školy navštívily 1.A

Před zápisem do 1.tříd nás navštívili budoucí prvňáčci z mateřských škol z Úholiček a ze Žalova. Děti pozorovaly výuku
a postupně byly zapojeny do některých
aktivit. Například do počítání, zpívání,
přednesu básniček. My jsme jim ukázali
velkou škálu dovedností, které jsme se za
půl roku naučili.
Žáci 1.A s paní učitelkou Rosičovou

Ve dnech 30. a 31. ledna 2012 proběhly zápisy do prvních tříd. Přišlo celkem
105 dětí, což nás velice potěšilo. Zároveň
potvrdilo nástup do školy 14 dětí, které
dostaly v loňském roce odklad školní
docházky. Seznam přijatých budoucích
prvňáčků je vyvěšen od 10. 2. na webových stránkách školy a ve vývěskách
obou budov. Děti jsou uvedeny pod registračními čísly a tentokrát nedostávají
poštou oznámení o přijetí. Jde o novinku, která vešla v platnost od 1.1. 2012.
Pozastavené správní řízení mají děti,
které budou nastupovat jako pětileté,
rozhodnutí lze vydat až po dodání všech
písemných náležitostí. Zároveň očekáváme odklady školní docházky; odklad lze
dát dítěti, kterému je doporučen odborným lékařem a poradenským zařízením
(pedagogicko-psychologická poradna
nebo speciální poradenské centrum).

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka na Mílu Pejřila…
(pro těch málo, kteří ho neznali: hlavní postava Spolku roztockých loutkářů - Kvítko)
Ve chvíli, kdy jsem se dozvěděla o úmrtí
Míly Pejřila, hlavou se mi protočilo hodně vzpomínek. Znala jsem ho od sedmdesátých let, nejdříve jako pana Pejřila
z „Kvítka“. To jsme poprvé s mými spolužáky viděli představení Pyšná princezna a O pyšné base v žalovské tělocvičně. Nedlouho potom jsme začali jako
„dětský soubor“ nacvičovat představení
Princezna Čárypíše. Míla dělal scénu,
navrhl loutky, naučil nás, jak je vyrobit,
a potom vše režíroval.
Dodnes vidím jeho zoufalství, když mě
viděl s třetí prasklou pilkou za 20 minut
práce. Byli jsme tenkrát 12letí puberťáci
a on s námi každý týden zkoušel, pracoval na kulisách a loutkách a jezdil po
loutkářských přehlídkách. Zároveň režíroval a hrál s dospělým souborem.
Před každou zkouškou a představením
se musela sestavit paravanová scéna,
nasvítit, ozvučit a po představení zase
zbourat. Později se původní dětský soubor rozpadl, někteří přešli do dospělého
souboru a Míla vše učil další dětské zájemce o loutkařinu.
V osmdesátých letech byl loutkářům
poskytnut bývalý sklad VÚAB, kde
z úplně zdevastovaných prostor vzniklo
pod Mílovým vedením a po neskutečné
práci celého souboru malé víceúčelové
divadélko tak, jak ho známe dnes. Zase
vidím Mílu v pracovním, lehce se rozčiloval jako vždy, ale neúnavně vymýšlel,
kreslil a „budoval“.
Po celou dobu trvání souboru hledal
nové hry, kreslil scénu, navrhoval kostýmy, zkoušelo se, hrálo se, jezdilo na
přehlídky. Později Míla napsal výbornou
veselou pohádku „O Rozárce Vondrové,
která vysvobodila všechny, co mohla“.
A zase vidím Mílu, jak nám předvádí,
jak houká parník, zlobí se na kamaráda, že není schopen jednu jedinou větu,
kterou má ve scénáři, zopakovat tak, jak
má. V uších mi zní Mílův zpěv „Medvědi nevědí .“ a na konci scény jeho brum,
brum brum. Vidím, jak nás nutí do lepšího zpěvu, artikulace i vodění loutek.
A zároveň se pořád všichni královsky
bavíme.
V dalších letech jsme si všimli, že Mílovi dělá potíže dýchání, ale i jen zatlouci
hřebík, a měli jsme o něj velký strach.
Ale vždy se i po stále se stupňujících
zdravotních potížích vrátil a byl to on,

kdo dál stmeloval soubor. V době, kdy
byl prostor divadélka vrácen v restituci,
svým nadšením přesvědčil nového majitele, aby za nepatrný nájem nechal vše
v chodu.
Jeho úmrtí je pro mne stále neuvěřitelné, i když jeho zdravotní stav v posledních letech byl velice vážný. Znala
jsem ho přes třicet let, převážnou část
z toho jsme se vídali na zkouškách
a představeních každý týden, v souboru jsme slavili svatby, narození dětí
a bohužel jsme se i společně vyrovnávali s předčasnou smrtí kamarádky.
Do divadélka přišli noví lidé, někteří

hrát přestali, ale Míla byl v Kvítku vždy.
Najednou tady není. Odešel člověk, který žil loutkovým divadlem, který mu
dal neskutečné množství energie. Odešel člověk, který v Roztokách připravil
za desítky let několika generacím dětí
nádherné okamžiky při sledování loutkových představení v nádherném prostředí. Odešel kamarád.
Je nám to všem moc líto a vždy na něj
budeme vzpomínat.
Za Spolek roztockých loutkářů
Zita Hejdánková

Miloslav Pejřil se svým souborem, 70. léta. Archiv divadélka Kvítko.
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SOUKROMÁ INZERCE
Hledám ke koupi byt nebo RD s možností brzkého nastěhování. Za
každou nabídku děkuji.
Tel.: 723 936 910.
Hledám pro rekonstrukci bytu ve finském domě zručné všestranné
a spolehlivé řemeslníky. Platba v hotovosti průběžně. Obsah prací:
malování, nátěry, krytiny podlah. Nástup ihned.
Tel.: 737 405 533, 732 510 550.
Hledám příznivce ,,Nordic walking". Pokud jím jsi, piš na adresu
zrzkaoli@seznam.cz
Individuální výuka angličtiny a francouzštiny.
Tel.: 608 633 319.
Koupím v Roztokách a okolí rodinný dům, byt nebo pozemek.
Tel.: 603 108 227.
Mladá rodina hledá pronájem bytu 2+1 nebo 2+kk v Roztokách
u Prahy/Žalově do 11000 Kč včetně poplatků. Prosím pište na
Milan.jamrich@fcpk.cz nebo 602 177 026, 722 159 379.
Nabízím doučování z matematiky nebo fyziky pro základní školu.
Nyní studuji druhý ročník pražského gymnázia. Čas a cena dohodou! V případě dotazů nebo zájmu mě prosím kontaktujte na emailové adrese honza94@gmail.com.
Nabízím hlídání dětí v odpoledních hodinách od 16.00 hod. do večera. Po-Pá. V případě zájmu tel.: 723 709 567.
Nabízím kulatý stůl + 4 židle masiv TON, pohovka rozkládací na
dvoulůžko, postel dvoulůžko (kvalitní matrace) 200x200 s úložným
prostorem, velká šatní skříň se zrcadlem, kuchyňskou linku včetně
spotřebičů: lednice+mrazák, varná deska, trouba, myčka, vše ve velmi dobrém stavu, cena dle dohody. Tel.: 724 372 310.
Prodám bezbariérový přízemní byt 3+kk v osobním vlastnictví.
Byt má 81m2 (obývací pokoj s kk, dvě ložnice, komora, koupelna,
WC s umyvadlem), v ceně je zahrnuta zahrádka 72m2, rozšířené garážové stání (vhodné i pro invalidy) a sklepní kóje. Byt se nachází
v novostavbě na rozcestí Žalov s výhledem do zahrádek mezi domy.
Cena k jednání 4 290 000 Kč. Při rychlém jednání možná sleva.
petr.nohel@email.cz, tel.: 725 055 571.

Prodám kočárek Firkon (černo-bílé květy) čtyřkolový - hluboká
korba + sportovní verze, oděrky pouze z nakládání kočárku do auta.
Výškově nastavitelná rukojeť, nánožníky, kolečka s možností aretace. Zdarma dám tašku na rukojeť s odnímatelnou mobilní přebalovací podložkou, slunečník, pláštěnku a síťku proti hmyzu. Fotky
zašlu na požádání. Cena 2100 Kč. Tel.: 602 519 680.
Prodám koženou sedací soupravu (sofa + 2 křesla), konferenční
polohový stolek ( masiv ) a obývací stěnu (ořech) vhodnou jako
knihovnu. Vše málo využívané. Vhodné i do kanceláří nebo na chatu. Cena dohodou. Dle zájmu zašleme foto e-mailem.
Tel: 608 060 643 ( po 18 hod. nebo zanechte sms ).
e-mail: plchat@seznam.cz
Prodám velice pěkný byt 3+kk, 87m2 s velkou terasou (210m2)
v novostavbě na Tyršově náměstí, Roztoky. K bytu náleží kuchyňská
linka s vestavěnými spotřebiči, garážové stání, sklep. Pro více informací volejte 777 686 857.
Prodej RD 4+1 o CP 160 m2, s pěknou zahradou o velikosti 921 m2.
V přízemí předsíň, chodba, koupelna, WC, obývací pokoj, pokoj,
ložnice, kuchyň. V prvním patře pokoj, koupelna s WC a prostorná
hala. Vše po celkové rekonstrukci. Vytápění elektrické a plynové,
dům částečně podsklepený. K pozemku patří zkolaudovaná dílna
o CP 66 m2, možno využít i jako garáž. Při rychlém jednání dohoda
možná. Tel.: 608 026 162.
Pronajmu byt 2+kk + velká terasa, na Tyršově náměstí v Roztokách.
Byt má vybavenou kuchyňku, koupelnu a komoru/regály. Místnosti
jsou bez nábytku. Nájem činí 9000 Kč + poplatky. Možnost nastěhování k 1.4.2012, po dohodě i dříve. Tel.: 602 878 084, 233 910 033.
Pronajmu byt 1+1 v Roztokách. Byt je částečně zařízen kuchyňskou
linkou s lednicí, jídelním stolem se židlemi a rohovou lavicí. v celém
bytě je dlažba s podlahovým vytápěním, koupelna se sprchovým
koutem. Nájemné včetně vytápění 7500 Kč + poplatky cca 1500 Kč.
Tel.: 603 482 162.
Pronajmu pěkný byt 2+kk v Roztokách, ul. Masarykova. Byt je v 1.
patře po celkové rekonstrukci a nově zařízen. K dispozici je sklep.
Cena 9.000,-Kč včetně všech poplatků. Pro bližší informace
tel.: 604 727 849

Prodám byt 3+1, 77m2 v Masarykově ulici. Byt je v osobním vlastnictví ve 3. a posledním patře, má lodžii a sklep. Byt je po kompletní nákladné rekonstrukci - nové rozvody vody a el., okna, topení,
podlahy, kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči (vše nové, nepoužité), mezi ložnicemi vybudována prostorná šatna, v ob. pokoji
knihovna, v chodbě vestavěná skříň. K nastěhování ihned.
Tel.: 602 864 580.

Pronajmu chatu o třech místnostech na rekreaci v Roztokách-Žalově (není v záplavovém pásmu) pozemkem 360 m2 a krásným výhledem na Vltavu. Telefon 736 674 553.

Prodám dům s přilehlými stavbami před rekonstrukcí s velkým
pozemkem 1335 m2 v Roztokách-Žalově. Telefon 736 674 553.

Pronajmu garáž v rodinném domku v Roztokách, možné i jako
skladovací prostor, cena 1500 Kč/měs. Tel.: 723 937 418.

Prodám ideální polovinu domu 4+1 větších rozměrů v pěkném stavu s garáží pro dvě auta a pozemkem 778 m2 v Roztokách-Žalově na
pěkném a klidném místě. Telefon 603 705 944.

Přenechám hrob v Úněticích u Prahy, okres Praha-západ, vhodný
k uložení rakve. Cena dohodou. Informace na tel.: 724 271 105.

Prodám kočárek CORTINA X3 EVOLUTION v oranžovo-béžové kombinaci, vhodný od narození do 3 let. Má prostornou korbu
nastavitelnou na oba směry jízdy. Hluboká korba má nastavitelnou
opěrku zad a zabudovanou moskytiéru. Souprava obsahuje hlubokou korbu, sportovní korbu, autosedačku, pláštěnku, tašku na kočár, nánožník na hlubokou korbu, sportovní korbu a autosedačku.
Přidám velký kojící polštář, zimní fusak do kočárku a lehátko do
vany. Cena 3200 Kč. Tel.: 605 783 906.
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Pronajmu zařízený byt 2+1 s balkonem v 1. patře finského domu.
Parkování možné v zahradě. Cena 8000 Kč + poplatky.
Tel.: 737 405 533 , 732 510 550.

Přenechám válendu za odvoz, možno včetně matrací.
Tel.: 603 358 743.
Výpomoc v domácnosti. Zkušená hospodyně vypomůže v domácnosti, zejména žehlení. Tel: 603 841 839.
VÝUKA / DOUČOVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA, pro žáky základních škol již od 2. třídy.
Tel.: 604 914 799 (po 18.00 hod.).

