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Nejen dokončení příjezdové komunikace z Prahy a důstojný,
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A taky každý soudný občan ví, že i při dobré vůli může město tyto
investice realizovat nejdřív za několik desítek let, na víc městský
rozpočet nestačí.
Samozřejmě, že existují i jiné cesty, to je přece evidentní. Peníze se
přece nejlépe získávají tam, kde se o nich rozhoduje. A když už jsme
se vlastní liknavostí připravili o možnost být pověřenou obcí III.
stupně, odkud je k penězům mnohem blíž, a přenechali „velkoryse“
tuto šanci Černošicím, měli bychom usilovat dostat se přímo
k pramenům. Tj. prosadit svého zástupce do Zastupitelstva
Středočeského kraje. Věřím, že na tom se všichni soudní roztočtí
činitelé i občané teoreticky shodnou. To je ale bohužel to jediné,
čeho jsou schopni.
Volby do „kraje“ se opět blíží. Myslíte, že někdo z roztockých
kandiduje? O nikom nevím. Myslíte, že jsme schopni se na někom
shodnout a volit ho? Ale kdeže….
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Z 5. jednání RM
Rada města na svém pátém letošním jednání za tři a půl hodiny
a v plném složení projednala následující:
-

souhlasila s pronájmem části pozemku parc.č. 1526/2 za
účelem zřízení venkovního posezení před sokolovnou
o maximálním rozměru 11x3 m v období od 1.4.2008 do
31.10.2008.

-

souhlasila s pronájmem nebytových prostor (bývalé
Potraviny) v domě čp. 21 v Nádražní ulici firmě UNIRALEX
Co Ltd. za účelem propojení prostoru se stávající restaurací.

-

nedoporučila ZM souhlasit se záměrem prodeje pozemku
2
parc.č. 117 o výměře 583 m v k.ú. Roztoky .

-

uložila MÚ připravit pro příští jednání RM návrh změny
zřizovacích listin příspěvkových organizací, jichž je město
zřizovatelem, kterými bude omezena možnost ředitele
organizace zatížit užívané nemovitosti dlouhodobými
nájemními vztahy.

-

-

-

souhlasila s udělením výjimky z počtu žáků ve třídě pro žáky
se specifickými poruchami učení stanoveného ustanovením
§ 10 odst. 1 vyhlášky MŚMT ve třídě SPU 1 ze 14 na 16 žáků.
vzala na vědomí Rozhodnutí MF ČR ze dne 26.2.2008 (čj.
43/11 188/2008 - 434) ve věci žádosti města (podané dne
13.12.2007) o prominutí odvodů a penále za porušení
rozpočtové kázně (objekt DPS Roztoky), kterým byl prominut
odvod ve výši 18.300.000,- Kč a částečně bylo prominuto
penále ve výši 17.568.000,- Kč. Město v souladu s platebními
výměry ze dne 8.11.2007 uhradilo z celkové částky penále
732.000,- Kč.
uložila odboru SRM, aby zajistil vyčištění ochranných sítí
v serpentině od spadaného kamení a obnovu vodorovného
dopravního značení přechodů pro pěší na všech místních
komunikacích města, kde jsou přechody vyznačeny.

Jednání skončilo ve 20.35 hodin.

Z 6. jednání RM
Rada města na svém letošním šestém jednání projednala
v šestičlenném složení za dvě a tři čtvrtě hodiny následující:
- odsouhlasila návrh kulturní komise na rozdělení dotací pro
spolky na rok 2008 a grantů na 1. pololetí roku 2008.
-RM se seznámila s návrhy řešení (možnosti udělení výjimky ze
stavební uzávěry ve smyslu usnesení URM 28-2/08 ze dne
4.2.2008) předloženými místostarostou týkajících se realizace
Polyfunkčního domu firmou S-Development.
-vzala na vědomí místostarostou města předložené návrhy
řešení týkajících se realizace Polyfunkčního domu firmou
S-Development a souhlasí s předloženým návrhem řešení č. 3
(souhlas s pokračováním územního řízení o umístění stavby dle
§ 190 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. bez udělení výjimky ze
stavební uzávěry).
-schválila dodatky k Dohodám o spolupráci mezi jednotlivými
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příspěvkovými organizacemi města (školy) a městem Roztoky
v rámci jejich právní subjektivity takto: "ZŠ (ZUŠ, MŠ) je
oprávněna, po odsouhlasení konkrétní nájemní smlouvy Radou
města, k pronájmu školních prostor", a to s účinností od
18.3.2008.
-schválila návrh změny textu Jednacího řádu Rady města Roztoky
v ustanovení § 3 (Svolání jednání RM) o zvláštní formu
mimořádného jednání "per rollam" s účinností od 17.3.2008
s rozšířením textu v bodě 4: "Usnesení RM je právoplatné pouze
v případě, vyjádří-li se k předloženému návrhu nejméně 6 členů
RM".
-schválila záměr lektorovat reprezentativní publikaci "Roztoky
od nejstarších dob k dnešku". RM žádá autory publikace
o předložení písemné zprávy o současném stavu rozpracovanosti
publikace na dubnové jednání RM.
Jednání skončilo v 19.45 hodin.
Olga Vavřínová

Věcně a bezstarostně….
(zpráva z jednání ZM 26.3.08)
…a tentokrát i bez starostky, což v žádném případě není v nějaké
příčinné souvislosti, neboť nemoc si jak známo nevybírá.
Program tohoto jednání byl totiž neběžně krátký, střídmý a nijak
komplikovaný. Projednávaly se většinou body, které měly už
svou ostrou diskusi za sebou, resp. témata, která bylo třeba teprve
uložit ke zpracování a až po jejich předložení nás ohnivé debaty
teprve patrně čekají (dostavba ZŠ, výstavba nové MŠ, rozhodnutí
Ministerstva financí,atd.). Navíc horké téma s názvem
,,Budoucnost sběrného dvora“ projednáno být nemohlo, pro již
zmíněnou nepřítomnost starostky, která byla na minulém ZM
pověřena osobním jednáním v této věci.
A tak nebýt zastupitele T.N., který vyslovil svůj podiv nad
rozhodnutím RM, která schválila pronájem části pozemku parku
před sokolovnou ,,za účelem zřízení venkovního posezení“,
nezažilo by jednání ZM jakýkoli trochu vzrušující okamžik, což
by bylo zcela jistě proti tradicím tohoto úctyhodného
zastupitelského sboru. Leč vzrušení byl záhy konec, když radní
J.R . a J.B. a zvláště zastupitel J.D. obavy tazatele zcela uspokojili
ujištěním, že se nejedná o noční lokál pro vagabundy všeho druhu
z řad pokleslého občanstva a náhodné nájezdníky z okolních
ubytoven, ale o denní posezení pro účastníky sportovních aktivit
na hřišti i sokolovně, které se setměním končí , stoly a židle budou
uklizeny a eventuální eldorádo rušitelů dobrých mravů včetně
části nezvládnutelné mládeže se přesune do zdmi obehnaných
lokálů, jak bývá v Roztokách i celém světě státy podporovaným
obyčejem už celá staletí.
Na rozdíl od minulého (pětihodinového) jednání dospěli
zastupitelé za pouhé dvě a půl hodiny k následujícím závěrům:
ZM UKLÁDÁ:
1) ZM ukládá MÚ do 30.4.2008 vypořádat písemné připomínky
Koordinačního výboru k IAPRM za součinnosti firmy Deloitte
a starostky města.
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2) ZM ukládá vedení města předložit na příští jednání ZM návrh,
jak město v roce 2008 hodlá využít možností financování
projektů z operačních programů, v jaké fázi připravenosti jsou
projekty uvedené v projektových kartách IAPRM se zahájením
v roce 2008, a které projekty navrhuje MÚ realizovat v období do
roku 2013.
3) ZM ukládá MÚ zveřejnit na webu MÚ úplné znění IAPRM
včetně projektových karet, komentář Koordinačního výboru
k IAPRM, informace o dosud zveřejněných výzvách k předkládání projektů které obdržel MÚ od firmy Deloitte a další budoucí
dokumenty včetně kontaktní osoby, se kterou mohou být projekty
konzultovány, koordinovány a připravovány.
4) ZM ukládá MÚ zajistit zpracování investičního záměru
dostavby Základní školy Roztoky a návrhu jeho financování.
5) ZM ukládá MÚ, aby na příští jednání ZM byly připraveny
podklady nezbytné pro rozhodnutí, jak velké náklady si vyžádá
zpracování či obnova projektu na rekonstrukci žalovského
vodojemu.
6) ZM ukládá MÚ zajistit zpracování investičního záměru na
výstavbu nové mateřské školy v Roztokách.
7) ZM ukládá vedení města jednat s vlastníkem pozemků
vymezených platným územním plánem na výstavbu mateřské
školy v Solníkách o získání tohoto pozemku pro město s využitím
všech možností, které městu poskytuje územní plán a jeho přílohy.
8) ZM ukládá starostce města prošetřit právní cestou
osobní odpovědnost za vzniklé finanční škody městu ve výši
1,122 mil. Kč.
ZM SCHVALUJE:
1) ZM schvaluje snížení rozpočtové rezervy o 1,122 mil. Kč
a převádí tuto částku do kapitoly 6399 rozpočtu města k úhradě
neprominutého penále.
2) ZM podporuje záměr výstavby Domu volnočasových aktivit
a doporučuje RM, aby po předložení konkrétního návrhu
sdružením Roztoč bylo vytvořeno strategické partnerství pro
přípravu tohoto projektu (včetně modelu jeho financování).
3)ZM trvá na plnění svého usnesení č. 165-10/07 z 24.10.2007
v němž žádá odstranění zjevných vad IAPRM, a to do 30.4.2008.
ZM BERE NA VĚDOMÍ:
1) ZM bere na vědomí Rozhodnutí MF ČR ze dne 26.2.2008 (čj
43/11 188/434) ve věci žádosti města (podané dne 13.12.2007)
o prominutí odvodů a penále za porušení rozpočtové kázně
(objekt DPS Roztoky), kterým byl prominut odvod ve výši
18.300.000 Kč a částečně bylo prominuto penále ve výši
17.568.000 Kč. Město v souladu platebními výměry ze dne
8.11.2007 uhradilo z celkové částky penále 732.000 Kč.
ZM NESCHVALUJE:
1) ZM nesouhlasí se záměrem prodeje pozemku parc.č. 117,
o výměře 583m2, v k.ú. Roztoky za cenu dle směrnice pro prodej
pozemků ve výši 1.500 Kč/m2.
Jednání skončilo ve 20.30 hod.
Ladislav Kantor

Přestěhování OSSZ
Praha západ na Prahu 9
Od 17.3.2008 působí v nové budově ČSSZ Okresní správa
sociálního zabezpečení Praha západ a to na adrese Praha 9,
Sokolovská 855/225.
Nejrychlejší spojení do tohoto místa je metrem „B“ stanice
Vysočanská, výstup směr ulice Sokolovská budova OSSZ Praha
západ je cca 100 m přes ulici přímo proti radnici Městské části
Praha 9.
V budově dále sídlí pobočka OSSZ Praha východ a Praha 6.
Úřední hodiny podatelny a klientského centra pro sepisování
důchodů jsou:
Pondělí, středa 8.00 17.00 hodin
Úterý, čtvrtek 8.00 14.00 hodin
Pátek 8.00 13.00 hodin
Telefon na ústřednu : 284 005 111. Z automatické ústředny se
dle potřeby přepojíte na jednotlivá oddělení OSSZ Prahazápad, Praha východ a Praha 6.
M. Kalinová

Z deníku Městské
policie Roztoky:
Městská policie Roztoky, ul. 17. listopadu
čp. 37, 252 63 Roztoky, tel: 220 910 468, 602
666 458, e-mail: m.p.roztoky@seznam.cz
V této rubrice bychom občany Roztok rádi
informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od
1.3.08 do 28.3.08 :
- dne 1.3.08 v rámci hlídkové činnosti kontrolována v ulici
U Zastávky v Roztokách v Žalově osádky dvou vozidel - u
obou zjištěno poškození čelního skla - s přestupci sepsáno
oznámení o přestupku - toto zasláno na příslušný správní
odbor dopravy k zahájení správního řízení s řidiči vozidel
- dne 3.3.08 oznámen olej na komunikaci ulice Přemyslovská
v úrovni skladu - výjezd na místo, na místě též hasičský sbor
a pracovníci OŽP - provedeným šetřením zjištěno, že olej tekl
z ulice Za Cihelnou, na místě sjednána náprava ze strany
Technických služeb Roztoky - věc si převzali na místě
pracovníci Odboru životního prostředí Městského úřadu
Roztoky ( dále jen OŽP)
- dne 4.3.08 oznámen volně pobíhající pes v ulici Lidická,
výjezd na místo, proveden odchyt tohoto psa, pes umístěn do
kotce OŽP, věc šetřena jako přestupek proti pořádku v územní
samosprávě dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění
OZV č. 5/2003 Sb., zjištěn majitel, pes předán bez závad
majiteli, věc přestupku vyřešena v blokovém řízení
- dne 5.3.08 v rámci hlídkové činnosti kontrolovány v oblasti
Solník osádky dvou vozidel jezdící v této lokalitě rychle po
místních komunikacích, kontrolováno celkem 6 osob, řešeno
jako přestupek v dopravě v blokovém řízení
- dne 7.3.08 oznámena nehybně ležící osoba v prostorách parku
na Tyršově náměstí, výjezd na místo, zjištěno, že muž jeví
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známky života, je v silně podnapilém stavu a zraněný,
přivolána lékařská pomoc, tato muže ošetřila a propustila do
domácího léčení, věc šetřena jako přestupek proti veřejnému
pořádku
- dne 8.3.08 oznámena dopravní nehoda na Tyršově náměstí
u Alberta, zajištění místa, při šetření na místě zjištěno, že
jeden z řidičů není vlastníkem řidičského oprávnění,
přivolána PČR skupina dopravních nehod, této věc na místě
předána k realizaci
- dne 10.3.08 oznámena krádež os. automobilu tov. zn. Fiat
Tipo v ulici Svobody, výjezd na místo, provedeno místní
pátrání po vozidle, předáno na místě PČR
- téhož dne oznámen pokus o sebevraždu v domě v ulici
Bezručova, na místo přivolána rychlá lékařská záchranná
služba, na místo PČR, poškozený převezen za asistence PČR
do PL Bohnice
- dne 11.3.08 oznámena dopravní nehoda na křižovatce ulic
Chelčického a Havlíčkova, zajištění místa, přivolána PČR,
oba účastníci se před příjezdem PČR skupiny dopravních
nehod na místě dohodli, že oznámí věc na pojišťovnu sami
- dne 12.3.08 oznámeno porušování občanského soužití v ulici
Václavská výjezd hlídky na místo - řešeno domluvou,
- dne 13.3.08 oznámeno vloupání do os. automobilu Škoda 120
v ulici Na Valech, zajištění místa, předání PČR
- dne 14.3.08 oznámeno pokousání psa jiným volně
pobíhajícím psem v ulici Opletalova - provedeno šetření
majitele volně pobíhajícího psa, věc šetřena jako přestupek
proti pořádku na úseku samosprávy dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb.,
s odkazem na znění OZV č. 5/2003 Sb., věc bude oznámena
komisi pro projednávání přestupků,
- téhož dne v rámci hlídkové činnosti v pozdních nočních
hodinách kontrolována v ulici Přemyslovská osádka os.
automobilu Ford Escort, při kontrole u řidiče zjištěno požití
alkoholu před jízdou - předáno PČR k další realizaci
- dne 15.3.08 oznámen požár staré slámy v Levohradecké ulici
- výjezd na místo, na místě hasičský sbor, uhašení požáru,
předáno majitelce
- dne 16.3.08 oznámeny převržené kontejnery na tříděný odpad
v ulici Lidická v místě u bývalé prodejny Sádlo, oznámeno
řediteli TS Roztoky sjednána náprava, šetřeno jako přestupek
proti veřejnému pořádku
- téhož dne oznámen založený požár v prostorách dětského
hřiště U rampy v ulici Obránců míru - výjezd na místo, na
místo též hasičský sbor - požár uhašen - oznámeno řediteli TS
Roztoky, sjednána náprava, šetřeno jako přestupek proti
veřejnému pořádku
- dne 17.3.08 v rámci hlídkové činnosti v ulici Vraštilova
nalezeno odcizené vozidlo tov. zn. Mitsubishi Colt, odcizené
na Praze 10 předáno na místě PČR
- dne 20.3.08 oznámen volně pobíhající pes v ulici Lidická,
proveden odchyt psa hlídkou MP, pes umístěn do kotce OŽP,
dodatečně zjištěn majitel psa, kterému byl předán pes bez
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závad, věc přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb. vyřešen
v blokovém řízení,
- dne 21.3.08 oznámeno odcizení dodávkového automobilu
tov. zn. VW v ulici Olbrachtova, provedeno místní pátrání po
vozidle, věc předána PČR na místě
- dne 21.3.08 oznámena dopravní nehoda v ulici Lidická
(v serpentině ) - výjezd na místo, usměrňování dopravy
hlídkou MP do příjezdu dopravní policie PČR, předáno na
místě skupině dopravních nehod
- dne 22.3.08 v rámci hlídkové činnosti kontrolována na ulici
Zaorálkova osoba - muž ukrajinské národnosti, u něhož
zjištěno neplatné povolení k pobytu - předán PČR k jejich
další realizaci
- dne 23.3.08 v nočních hodinách zajištěn na komunikaci ulice
Obránců míru řidič vozidla, u něhož bylo zjištěno, že před
jízdou požil alkohol - při stavění vozidla došlo k poškození
služebního vozidla, míra zavinění je předmětem šetření PČR,
které byla věc na místě předána
- dne 24.3.08 oznámeno vloupání do podzemních garáží
a sklepních kójí pod objektem Academiku, zajištění místa
předáno na místě PČR
- dne 27.3.08 oznámena dopravní nehoda na ulici Jana Palacha
zajištění místa, usměrňování dopravy, věc předána na místě
skupině dopravních nehod PČR k realizaci
- téhož dne oznámeno znečištění komunikace ulice Lidická
v serpentině - výjezd na místo, vyrozuměn ředitel TS
Roztoky, sjednána náprava

Vedle toho v rámci hlídkové činnosti bylo za toto období
kontrolováno celkem 175 vozidel a 285 osob a to zejména
v nočních hodinách, řešeno celkem 78 přestupků v dopravě
(místní úprava), na pokutách bylo vybráno celkem 19 700,- Kč.
Dne 12.3.08 byla uskutečněna v Základní škole Roztoky beseda
s žáky čtvrtých tříd na téma „šikana a krádeže nezletilých“, tyto
besedy budou opakovány v dalších termínech pro žáky jiných
tříd.
Závěrem se prostřednictvím našeho článku obrací na Vás jako
občany Roztok obrací Policie ČR s žádostí o pomoc při pátrání po
pachateli loupežného přepadení pobočky České spořitelny
v Roztokách, ke kterému došlo dne 30.1.08 v době od 17.30 h do
17.45 hodin, kdy maskovaný muž pod hrozbou střelnou zbraní
vyzval pokladní k vydání finanční hotovosti. K popisu muže:
muž ve stáří cca 30 let, štíhlé postavy, výška 170-175 cm, na sobě
měl sportovní oblečení - světlou mikinu s kapucí, kterou měl
v době přepadení na hlavě, pod kapucí červenou basebalovou
čepici, světlé široké kalhoty, na nohou sportovní obuv tmavé
barvy. Přes obličej měl pachatel v době přepadení omotanou
potravinářskou folii.
Na přiložených fotografiích jsou sestavené identity, jak pachatel
pravděpodobně vypadal.
S jakýmkoli poznatkem, kterým byste mohli přispět k objasnění
případu, se prosím obracejte buď přímo osobní návštěvou

INFORMACE Z RADNICE

Neziskovky prošly hladce...
Jakkoliv bych maliličko polemizoval s kolegou Kantorem o tom,
že ještě nikdy nebyl tak hladce schválen rozpočet jako letos
(párkrát už opravdu ano, tohle je cca potřetí...), odehrál se na
předminulém zastupitelstvu jeden příjemný primát doopravdy.
Prostředky určené neziskovým organizacím přežily bez újmy
veškerá vyjednávání před schválením celkové podoby rozpočtu!
Kulturní a spolkové podniky v naší obci budou podpořeny částkou
o něco vyšší než milion korun. Je to částka rozumná, inflaci sice
nerespektující, ale zaplaťpánbůh za ní.
služebny služby kriminální policie OŘ Praha-venkov
v Roztokách, tj. Roztoky, ul. 17. Listopadu č. 37 (objekt kde sídlí
Městská policie Roztoky), nebo telefonicky na tel. 233 910 861,
popřípadě 974 881 101 (operační důstojník OŘ PČR Prahavenkov), nebo osobní návštěvou MP Roztoky, popřípadě
telefonicky na zdejší služebnu MP Roztoky, tj. na výše uvedené
telefony, či emailovou adresu.
Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Díky všem kolegům, kteří s ní neměli problém v kuloárech i při
průběžném jednání o rozpočtu.
A v čem je ten primát? Na zastupitelstvu, které rozpočet
schvalovalo, se poprvé za mnoho let nekonaly ony ritualizované
již tance právě kolem těchto peněz.
Jsem přesvědčen - a kolegové z kulturní komise, kteří se na
rozdělování prostředků podíleli, budou jistě souhlasit - že jsou
podpořeny rozumné kulturní akce a úctyhodné spolky, koření naší
obce.
Tomáš Novotný
předseda kulturní komise

Oznámení občanům o uzavření MÚ
ve dnech 2. a 9. 5. 2008
Ve dnech 2. a 9. 5. 2008 (pátek) bude budova městského úřadu pro
veřejnost uzavřena.
Důvodem je starostkou města nařízené čerpání dovolené pro
všechny zaměstnance, která bezprostředně navazuje na květnové
svátky. Služeb městského úřadu můžete využít opět následující
týden ve dnech 5. až 7.5.2008 a poté ode dne 12.5.2008.
V. Schulz

Kalendář města Roztoky očima dětí 2
Město Roztoky vyhlašuje dětskou výtvarnou soutěž s tématem
Roztoky očima dětí 2, aneb naše město v různých ročních obdobích
Zadání:
Formát A 3, výtvarný styl neomezený, uzávěrka 30. 5. 2008,
obrázky prosíme dodat do podatelny úřadu.
Na zadní stranu obrázku uveďte celé jméno autora, jeho adresu,
označení mateřské či základní školy a třídy nebo název výtvarného
kroužku.
Začátkem června komise vybere vítězné obrázky, které otiskneme
v propagačním kalendáři.

Město Roztoky
Český svaz bojovníků
za svobodu
pořádají tradiční pietní
vzpomínku na tzv. Transport
smrti u památníku na Levém
Hradci
v pátek 25. dubna 2008
v 10 hodin.
Delegace se dále přesune
k pomníku roztockých Židů
před radnicí a k pamětní desce
na roztockém nádraží.

Ceny pro vítěze předá paní starostka.
Prosíme všechny děti z mateřských škol, základní školy, různých
výtvarných kroužků, aby se druhého ročníku soutěže zúčastnily a
opět nám namalovaly spoustu krásných obrázků. Kalendář na rok
2009 chceme vydat na podzim jako čtrnáctidenní, formátu A 4,
zpracovaný tak, aby bylo možné postavit jej na stůl nebo pověsit na
zeď - podle přání majitele.
Předem děkujeme malým výtvarníkům i paním učitelkám
a lektorkám, které jim pomohou pracovníci městského úřadu

Všechny občany srdečně zvu
k účasti
Za pořadatele
Ing. Arch. Olga Vavřínová v.r.
starostka města
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Historické repetitorium
aneb
Roztocký uličník část IX.

evropsku, ale že přijme místní životní styl i způsob oblékání. Jedla
hůlkami, chodila v kimonu, dodržovala místní zvyky, žila
s místními pospolitým životem. Brzy se naučila japonsky. Učila
zde angličtinu a do Čech posílala své články a fotografie, které se

Vzhledem k tomu, že na 9. duben připadá 150. výročí narození
Zdenky Braunerové, měl bych věnovat toto pokračování této
významné umělkyni a emancipované ženě, která část svého
neklidného života prožila v Roztokách. Leč - v Roztokách nemáme
ulici Zd. Braunerové a v minulém čísle ji uctila pěkným článkem
Marcela Šášinková.
Možná by stálo za úvahu vzpomenout také 550 let od volby
a korunovace českého krále Jiříka z Poděbrad. Poděbradovu ulici
v Roztokách máme - ale mám dojem, že by to nebylo dostatečně
„atraktivní“, neb v obecném povědomí spíše převládá pocit, že
o tomto „husitském“ králi víme všechno. Ale jen pojednání o tom,
zda přídomek husitský patří či nepatří do uvozovek, by byl
zajímavý článek o národních mýtech a iluzích.
Vzpomenu proto tentokrát jinou zajímavou ženu, po níž jsme ulici v
Solníkách pojmenovali teprve nedávno a na jejíž 50. výročí úmrtí
jsme loni v dubnu nějak pozapomněli. Je jí první česká
cestovatelka, spisovatelka a obdivovatelka země vycházejícího
slunce, Barbora Markéta Eliášová. Svůj pestrý život spojila též
s Roztokami, které byly svého času domovem i Joe Hlouchovi.
Mezi osudy obou je pozoruhodné množství paralel - oba zůstali do
konce života svobodní, bezdětní a zemřeli osamoceni a téměř
zapomenuti, a to i ve stejném roce 1957. Joe Hloucha přežil B. M.
Eliášovou o necelé dva měsíce.

Barbora Markéta Eliášová
(2. 11. 1885 - 27. 4. 1957)
B. M. Eliášová měla velmi těžké dětství. Narodila v Jiříkovicích
u Brna z nemanželského vztahu. Otce nikdy nepoznala, její
matka byla navíc vážně nemocná a zemřela, když byla Barbora
ještě děcko. Po skončení obecné školy odešla pracovat do továrny
v Brně a po večerech se učila německy. Díky tomu získala místo
společnice v německé rodině, která posléze přesídlila do Vídně.
Zde se naučila další cizí jazyky - angličtinu a francouzštinu. Když
se v jazycích zdokonalila, odjela hledat práci v Praze. Složila zde
státní jazykovou zkoušku
z angličtiny, posléze i
z němčiny a začala učit na
vyšší dívčí škole. Napsala
i několik učebnic, ale
poklidné zaměstnání jí však
zcela neuspokojovalo.
Chtěla poznat svět. Ve
školním roce 1912-13 si
vzala roční neplacenou
dovolenou a vydala se na
svou první cestu osamocené
cestovatelky (přes Rusko) do
dalekého Japonska, a to
s minimálním finančním
zajištěním.
Eliášová se rozhodla, že
v Tokiu nebude žít po
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B. M. Eliášová v roce 1913
později staly základem její knihy Rok života mezi Japonci
a kolem zeměkoule. Po ročním pobytu v Japonsku se vrátila přes
USA do vlasti. Její další cestovatelské plány zhatila 1. světová
válka. Již v roce 1920 však opět vycestovala do Japonska
a nastoupila jako administrativní pracovnice na Československém
původní vzhled domu čp. 213, kde v Roztokách bydlela

Z HISTORIE MĚSTA / INZERCE
velvyslanectví v Tokiu. Stala se zde velkou propagátorkou nového
samostatného Československa. Práce na naší ambasádě jí však
velmi zklamala, intriky a dusné české poměry jakoby se přenesly
i do této země na opačném konci zeměkoule. Své zážitky z této
práce opět vtělila do své knížky. Její život po návratu do republiky
naplnily desítky přednášek o „zemi samurajů“. Potřetí odjela do
Japonska (přes Afriku, Cejlon a Singapur) v roce 1923. 1. září
tohoto roku však zažila v Jokohamě katastrofální zemětřesení,
které si vyžádalo asi 150 tisíc lidských obětí. Přišla zde úplně
o všechno, zachránila jen holý život. Přes Kanadu se vrátila domů,
když mezitím ještě málem přišla o život při železničním neštěstí.
Čtvrtou cestu kolem světa podnikla v letech 1925-26, kdy
navštívila i Austrálii a jižní Afriku. O této cestě napsala knížku Rok
života na jižní polokouli. Její poslední velká cesta v roce 1929
vedla opět do milovaného Japonska, Mandžuska, Korei a Ruska.
Po návratu do ČSR pracovala až do roku 1939 jako překladatelka
na ministerstvu zahraničí. Vydala ještě několik knížek o Japonsku,
které byly ve své době velmi populární. V Roztokách si zakoupila
nevelký dům čp. 213 v Jungmannově ulici. Přesné souřadnice
jejího pobytu v Roztokách nejsou k dispozici. Dům čp. 213 byl
postaven v roce 1920 a v roce 1939 již má prokazatelně jiného
majitele. Traduje se, že to byla právě B. M. Eliášová, která začala
vysazovat v Roztokách růžové sakury a založila tak tradici, která
trvá dosud. Na konci života zůstala úplně sama, trpěla kloubním
revmatismem, upoutána na invalidní vozík, odkázána na cizí
pomoc. Přes tyto neduhy se dožila 82 let.
Stanislav Boloňský
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Všeho do času, okruh navěky!
Je to už cca 14 let, kdy byl znovu posvěcen „definitivní“ koncept
řešení katastrofální dopravní situace v hlavním městě Praze. Tak
začala tzv. „závěrečná etapa“ projektu výstavby dálničního okruhu
kolem Prahy.
Zatímco na jihu města se konečně intenzivně staví , např. mezi
Slivencem a brněnskou dálnicí, kde auta pojedou po dlouhém mostě
mezi Radotínem a Komořany přes Berounku a Vltavu a jeden ze
dvou tunelů této části okruhu mezi Lahovicemi a Vestcem je již
dokonce proražen, takže naděje na dokončení tohoto úseku do
r.2010 má reálnou podobu. (Tím se významně odlehčí tzv. Jižní
spojce a kritické situaci v oblasti Barrandovského mostu). Když si
navíc představíme, že už letos bude zahájena stavba mezi
Běchovicemi a brněnskou dálnicí, můžeme termín zprovoznění
tohoto úseku (r.2011) brát vážně, a našim jižním sousedům jen
závidět.

A právě starostové Suchdola a Dolních Chaber jsou vášnivými
odpůrci jižní varianty s kterou naopak souhlasí Magistrát hl.m.
Prahy, Krajský úřad Středočeského kraje a -vyjma zmíněných
dvou- i všechny ostatní obce.
Severní trasa je (podle jejích zastánců) levnější a ekologičtější.
Jejich řady nedávno rozšířila i známá poslankyně Kateřina Jacques,
což spolu s hrozbou žaloby u evropského soudu ve Štrasburku
pravděpodobně stavbu neurychlí. Zvláště když se patrně vloží do
hry o posouzení severní varianty i vláda, která se koneckonců na
tom sama usnesla už na podzim.
Nechci malovat čerta na zeď, ale zdá se, že se optimálního řešení
v dohledné době nedočkáme. Zkušenější a znalí občané už tuší, že
dojde k tzv. „únavové“ variantě, kdy bude všem jedno, která
varianta,,zvítězí“, hlavně že bude jedna z nich stát.
Ladislav Kantor

Vysvětlení je vlastně jednoduché: na jihu došlo k dohodě mezi
všemi obcemi Středočeského kraje i městskými částmi.

Studené Velikonoce 2008 i 1845.

(Absurdní je, že celý dálniční okruh (83km) byl na prknech
architektů už před II. světovou válkou (!!!) a stavba byla
schválena už v r. 1963 (!!!). Po prvním úseku se řidiči svezli
v r. 1984 (!!!) a za posledních čtrnáct let se postavilo necelých
6 kilometrů (!!!). Tak se pracuje v Čechách!)

Chladné počasí letošních Velikonoc nadchlo asi jen skalní příznivce
zimních sportů. Většinu z nás spíše zklamalo, protože
o velikonočních svátcích už jsme zvyklí spíše na jarní počasí. Jak
ukazují historické záznamy, bývalo však o Velikonocích i počasí
ještě horší a zejména studenější.

Situace na severu Prahy je mnohem složitější. Ředitelství silnic
a dálnic sice optimisticky tvrdí, že první část severního okruhu bude
hotova za tři roky, ale upřímně řečeno, jejich optimismus téměř
nikdo nesdílí. Boj mezi jižní a nově navrhovanou severní variantou
léta zuří na všech frontách.

Zaujal mě např. případ Velikonoc v roce 1845. Tehdy připadl Hod
boží velikonoční (neděle) stejně jako letos na 23. března. Tehdejší
tisk psal o Velikonocích na ledě. „Pražané Podskalští po Vzkříšení
Páně, okolo 7. hodiny večerní v sobotu 22. dne března, na ledě při
hudbě dělostřelecké, při rozžatých pochodních, ohňostroji a střílení
z moždýřů velikonočního beránka na ledě požívali, dětem na
památku od velikonočního beránka, velikonočních mazanců, vajec,
koláčů a housek udělovali a na chudé pamatovali“. Toto požívání
velikonočního beránka nebylo zaznamenáno jen v Praze, ale
i v jiných lokalitách, např. v Dolních Beřkovicích na Labi, či
v Poděbradech.

Zastánci jižní trasy, na níž bylo právě zahájeno ÚR mají
několikaletý náskok. Tvrdí, že má-li se ulevit Dejvicím
a Holešovicím, musí vést okruh co nejblíže centru, jinak ho nebude
nikdo využívat a Praze neuleví. Okruh má vést z Ruzyně kolem
Horoměřic, tunelem pod Suchdolem a přes dvoupatrový most přes
Vltavu dál k Dolním Chabrům.
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Mnozí však s obavami hleděli na množství sněhu a zamrzlé řeky,
které byly v důsledku dlouhotrvajících mrazů pokryté mocnými
ledovými příkrovy. Neobyčejné záplavy sněhu byly zejména
v Krušných horách a Krkonoších, a to až do konce března.

Železniční muzeum Zlonice, Tyršova 444., 273 71 Zlonice,
+420 728 957 315 zmzlonice@seznam.cz ,
http://www.sweb.cz/zmzlonice
T. Čech

27. března však přišla náhlá a výrazná obleva spojená s deštěm
a teplým povětřím. Ledy pod Vyšehradem začaly hlučně praskat
a upoutaly pozornost zvědavců. Zatím to všichni brali jako
zajímavé přírodní divadlo, včetně pozorování nebezpečně se
navyšujících ledových bariér. Avšak brzo ráno 28. března probudily
Pražany výstřely z děla na Vyšehradské skále, varující před
nabývající povodní. O půlnoci na 29. března již výška vody dosáhla
červnové povodně v roce 1824, a voda dále rychle stoupala. Ráno
toho dne již se výška vody blížila k nejvyšší zaznamenané hladině
Vltavy z roku 1784. 30. března povodeň kulminovala na nové
rekordní výšce povodňové hladiny. Tato povodeň způsobila
obrovské ztráty na majetku a také stála mnoho lidských životů, a to
nejen v Čechách, ale i v Rakousku. Šlo totiž o největší
středoevropskou povodeň 19. století (větší, než ta slavná v roce
1890), v povodí Vltavy patrně na úrovni roku 2002.

Do 21. dubna bude noční klid

Takže nežehrejme na počasí, mohlo by být ještě hůře.
Stanislav Boloňský

Správa Letiště Praha zahájila 17. března pravidelnou úpravu
vzletových a přistávacích drah. Nejprve - v plánovaném termínu od
17.3. do 1.4. 2008 - byla uzavřena vedlejší dráha RWY 13/31,
v době od 2. 4. do 21. 4. 2008 se pro letadla uzavře hlavní dráha
RWY 06/24 a veškerý provoz se přesune na vedlejší. Přistání
budou probíhat převážně ve směru od Prahy, vzlety ve směru na
Kladno.
Současně s uzavřením hlavní dráhy RWY 06/24 od 2. do 21. dubna
bude v souladu s dohodou Správy Letiště Praha s představiteli
okolních obcí a městských částí v noci od 24.00 do 05.00 hodin
zastaven provoz i na vedlejší dráze RWY 13/31, a tím dojde
k uzavření celého letiště. Výjimku budou tvořit pouze lety v nouzi
a pro záchranu lidského života, dále pak lety zpožděné, plánované
na dobu před půlnocí, ale jen tehdy, uskuteční-li se nejpozději do
01.00 hodin.

Akce Železničního muzea Zlonice
26. 4. 2008 - Parní vlak na Říp
Praha Masarykovo nádraží - Ctiněves (Říp) - Zlonice
Zahájení 12. sezony v Železničním muzeu Zlonice
V sobotu 26. 4. 2008, tedy o týden dříve než je obvyklé, zahájí naše
muzeum již 12. sezónu. K návštěvě slavnostního zahájení můžete
využít spěšného parního vlaku, který je zajišťován akciovou
společností České dráhy jako posilový spoj vedený dle platného
jízdního řádu.
Cena zpáteční jízdenky činí do Zlonic z Prahy 180 Kč (jednosměrné
120 Kč), z Kralup nad Vltavou 120 Kč (jednosměrné 60 Kč), ze
Straškova nebo Ctiněvesi 60 Kč (jednosměrné 30 Kč). Děti ve věku
6-15 let zaplatí polovinu uvedené ceny.
Jízdní řád parního vlaku
Správa Letiště Praha se na splnění tohoto požadavku představitelů
okolních obcí a městských částí připravila už vloni při tvorbě
letového řádu. V termínu, kdy bude hlavní dráha uzavřena, proto
není na dobu od 24.00 do 05.00 hodin naplánován jediný let. Jestliže
se let plánovaný před půlnocí zpozdí tak, že nestačí odletět nebo
přiletět do 01.00 hodin, posune se až na ráno po páté hodině.

Jízdenky s uvedenou speciální cenou lze zakoupit v předprodeji
výhradně v osobní pokladně železniční stanice Praha-Braník
(denně od 7 do 18 hodin). Prodej bude zahájen 14. dubna 2008.
K jízdenkám lze v předprodeji zakoupit i místenku. Informace
o aktuálním stavu předprodeje získáte na telefonním čísle 972 228
853. Jízdenky lze také zakoupit přímo ve vlaku u průvodčích.
Vstupenku do muzea s běžnou cenou, která Vás opravňuje
k prohlídce expozic i výstavy, koupíte přímo v expozici
zabezpečovacího zařízení (v sídle muzea), v den jízdy uvedeného
parního vlaku navíc též při vstupu do areálu výtopny na okraji
nádraží. Muzeum je otevřeno od 9 do 15 hodin. Občerstvení cestou
i ve Zlonicích zajišťuje historický bufetový vůz řazený v soupravě
vlaku.

Měl bych dodat ještě jednu důležitou věc. Výstavba nové příletové
„bis“ dráhy se stále odsouvá, ministerstvo životního prostředí
vydalo negativní stanovisko k předložené dokumentaci a požaduje
ji doplnit o studii, která mj. doloží maximální kapacitu nové dráhy,
vliv vzletové dráhy na obyvatele okolních obcí, na okolí
i projektovaný silniční okruh. Správa Letiště však zatím trvá na
tom, že harmonogram prací ohrožen není.
Z informací Letiště Praha J.Huk

Sdělení občanům
Kožní lékař MUDr. Zdeněk Preclík (ordinace: Řachova 486,
Roztoky, tel.: 220 910 771) oznamuje, že od 1.4.2008 ošetřuje
pojištěnce těchto zdravotních pojišťoven: 1)Všeobecná zdravotní
pojišťovna - VZP (111), 2) Česká národní pojišťovna ČNZP (222),
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra - ZPMV (211).
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Lídři (opravdu) nad zlato
Kolegu zastupitele Huka je třeba pochválit za to, že své názory
nemění. Ve svém článku s názvem Lídři nad zlato v minulém čísle
Odrazu kritizoval zvyk předběžné přípravy rozpočtu na poradách
lídrů volebních subjektů. Ano, je pravda, že tyto porady
zpochybňoval i v minulém volebním období. Je to ovšem
bohužel tím, že význam takovýchto jednání nepochopil,
pravděpodobně proto, že jej pochopit nechce.
Pan Huk chápe poradu lídrů jako něco, co ohrožuje rozložení sil
v zastupitelstvu, a tím snad i výsledek voleb a dokonce samu
podstatu parlamentní demokracie.
Jenomže mu jaksi uniklo, že porada lídrů nepřijímá žádná
usnesení, že o ničem nehlasuje a nerozhoduje. Porada lídrů slouží
pouze k předjednání složitých problémů (v našem případě
rozpočtu města), k hledání maximální shody a jejím jediným
cílem je usnadnění průchodnosti předloženého návrhu při
schvalování zastupitelstvem.
Letošní schvalování rozpočtu je nejlepším důkazem užitečnosti
tohoto mechanismu. Letos se lídři poctivě sešli třikrát,
o námitkách se vážně jednalo a hledala se přijatelná řešení.
Výsledkem bylo hladké schválení rozpočtu, jaké já osobně za
deset let práce v zastupitelstvu nepamatuji. V minulosti bylo
bohužel zvykem vládnoucí koalice protlačit své jednostranné
návrhy silou svých hlasů, hlas opozice se nebral na zřetel
a výstupy ze schůzky lídrů se pokud možno bagatelizovaly
(s významným přispěním pana kolegy Huka). Výsledek? Hodiny
trapného hádání zastupitelů o marginální položky s logickým
důsledkem, že na řádné projednání zásadních výdajů už nezbyly
síly. Při obvyklém těsném rozložení sil v zastupitelstvu pak stačil
jeden či dva nepřítomní koaliční zastupitelé a návrh rozpočtu
neprošel, k nezměrnému údivu a rozhořčení čelných
představitelů koalice. Vrcholem pak byla poměrně nedávno
situace, kdy se nepodařilo schválit ani program zasedání
zastupitelstva, takže schůze se vůbec nekonala a na rozpočet se
ještě muselo pár týdnů počkat.
Na rozdíl od Jardy Huka si prostě myslím, že porada lídrů je
velmi užitečná a že by se mohla využívat nejenom k přípravě
rozpočtu, ale vůbec k předjednávání všech komplikovaných
problémů. Na začátku tohoto volebního období jsem také podal
návrh, aby se lídři scházeli pravidelně jako jakýsi organizační
výbor. Návrh ovšem neprošel. Co si budeme povídat, každá
koalice by si nejraději rozhodovala o všem sama. V situaci,
kterou teď v roztockém zastupitelstvu máme, kdy nikdo pořádně
neví, jestli nějaká koalice existuje, je porada lídrů opravdu nad
zlato.
Jaroslav Drda

James Bond, aneb sladké zapomněníjak to bylo!?!
Psal se rok 1998, byly volby. Po volbách koalice ODS a Sakura.
Školu řídil p.Vondra. A zde pomalu začíná problém „škola“. Ve
školské komisi zasedá p. Jitka Tichá. A pomalu začíná „masáž“
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ředitele školy. Tu rozpočet, tu zase odchod žáků do pražských
škol. Učitelský sbor je však v jednom šiku s p. ředitelem. Utíkají
léta a škole stále ubývají žáci. Je rok 2002 a znovu volby. Opět
koalice ODS-Sakura. Starostou je zvolen p. Mgr. Boloňský.
V Radě města zasedá p. Tichá, která předsedá i školské komisi.
A „masáž“se stupňuje. Tu na Městskou policii - a hlavně na
školu. P. ředitel získává pro školu právní subjektivitu.
V r.2003 je už tlak na ředitele silný. A ač není třeba, je vypsán
konkurz na ředitele školy (platí starý školský zákon). Paní Tiché
se podařilo za účasti Sakury a některých zastupitelů ODS vyvolat
dokonalý převrat školy podle jejich představ.
Nelze zapomenout na památnou větu pana starosty při setkání
s řediteli dalších školských zařízení „ pro některé z vás bude
konkurz formalita, a pro některé zásadní věc“. Ač není třeba, ani
to neukládá zákon, připravují se konkurzy na všechna školská
zařízení. Ředitel školy je 31.7.03 odvolán a 1.8.03 nastupuje p.
Voda - začíná rozkol s rodiči i v učitelském sboru. Děti odcházejí
dále do pražských škol a odcházejí i mnozí učitelé. Nejsem
odborník na školskou problematiku, ale jako zastupitel v letech
1998-2002 a pozdější člen kulturní komise jsem tento proces se
zájmem sledoval, aniž bych se k němu vyjadřoval. Tento článek
píši pouze pro osvěžení paměti a nikoliv ze zášti proti někomu
a snad ani proti postupům, jaké byly zvoleny.
Později se ukázalo, že byly v řadě případů špatné. Je rok
2006,odchází p.Voda. Koalice ODS-Sakura prohrála volby,
p. Tichá už ani nekandidovala a mnozí učitelé se v hojném
počtu scházejí s p.Vondrou dodnes…
Takže zachovejte klid a oprašte jeho záměr, že v Roztokách by
měla být Střední škola a Základní škola by měla mít nějaké
zaměření, třeba sportovní, jinak bude jako každá jiná. Vždyť
studii na přístavbu školy už máme a na zanedbané školní zahradě
je místa dost.
Všechny vás zdraví
F. Šulc

Marné snahy pana Huka
Pan Huk nás v Odrazu č.3, článku ,,Lídři nad zlato“ informoval
o své marné snaze místostarosty (r.2002-2006) prosadit
přijímání rozpočtu v předstihu, protože „rozpočet je stejně jenom
předpověď“, tak proč z něj „dělat posvátnou krávu“.
Pan Huk dále píše, jak se snažil zbavit porady lídrů, které zavedli
jeho předchůdci ve funkci. Popisuje i své důvody, které ho k tomu
vedou. Ten první je hodně úsměvný. Pan H. prý v takové situaci
nepozná, kdo mluví na šestičlenné schůzce lídrů sedmi hlasy
a kdo jen tím svým jediným! Tím chce asi říct, že by na schůzce
lídrů nemělo sedět šest osob,ale jakési koeficienty zastupitelů
zvolených do 21 členného roztockého ZM-prostě tak, aby to
odpovídalo výsledkům voleb. To je opravdu skvělá myšlenka,
počítejte se mnou: v ZM je 6 stran = 6 lídrů. DOST má
7 zastupitelů, tj. nárok na cca 1,2 šéfa, zatímco např. Netřesk
2 zastupitele, tj. nárok na cca 0,4 šéfa, atd. Představa, že na
poradě lídrů bude sedět 1,2 Olgy Vavřínové a 0,3 Martina Štiftra
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je víc než silvestrovská, pan Huk je opravdu veselá kopa - jinak si
takovou úvahu od profesionála zabývajícího se ve STEMU
politickými analýzami vůbec nedokážu vysvětlit. Jeho
povzdechnutí, že všechny subjekty v ZM mluví „skoro vždy
jedním hlasem“, zatímco jeho rodnou ODS „poznáte většinou jen
podle toho, že sedí v jednom chumlu“ sice s lídry nijak nesouvisí,
asi celkem věrně charakterizuje motiv jeho článku.
Člověku by ho bylo až líto, jak se jeho odvážné záměry napůl
zhatily nepochopením ostatních-to by ovšem nesměl znát
výsledky jeho vlastní práce. Když ve svém článku říká ,,šéfové
by přece měli mít jiné starosti než počítat desetitisíce
v kapitolách rozpočtu“ a připomeneme si jeho názory na
rozpočet, které cituji v úvodu tohoto článku,vidíme,že názory
p. Huka na rozpočet a jeho vytváření jsou trochu zvláštní, a ve
veřejné správě dost neběžné.
Nic proti tomu, kdyby se ovšem nejednalo o člověka, který byl
z titulu své funkce místostarosty za rozpočet odpovědný. Když
ovšem v současné době město obdrželo rozhodnutí Ministerstva
financí o zamítnutí žádosti města o prominutí odvodů a penále za
porušení rozpočtové kázně ve výši 1,122mil.Kč, je po legraci.
Město musí situaci nejen ihned řešit,ale i bez pardonu zaplatit
z peněz daňových poplatníků !!!
A pan Huk, který byl v inkriminované době za rozpočet města
odpovědný, by měl začít psát úplně jiný článek.
Ivo Cihlář

Roztoky za školu?
Jsou to dva, tři roky, kdy jsem, ještě jako místostarosta, slyšel
z publika při zasedání zastupitelstva nabroušené hlasy „vy to
vedete k tomu, abyste tu školu zavřeli a mohli ji prodat!“. Ta
druhá část byla ošklivá spekulace, ta první - věřme - upřímná
obava z toho, že v rostoucím městě ubývá v základní škole
postupně, ale vytrvale žáků.
Uplynuly dva nebo tři roky a v zastupitelstvu řešíme problém, co
se základní školou, která prý, aspoň podle výpovědí některých
kolegů zastupitelů, praská ve švech. A pokud nepraská, tak určitě
praskne, za rok, za dva, ale praskne.
Nechci zpochybňovat, zda změna počtu dětí o třicet či čtyřicet,
tedy o pět, deset procent stavu, může změnit kyvadlo z polohy
„extrémní sucho“ ke značce „hrozí povodně“, ale budiž. Přísná
pravidla pro počty žáků ve třídách, potřeba dělit třídy při
některých předmětech, to všechno může kapacitu školy nějak
omezit. Posuďte sami nakolik.
Ale rozhodně není třeba nějak zvlášť posuzovat to, že v základní
škole chátrá vybavení, že táhne okny, že vržou podlahy a že nad
učebnami jsou dvě obrovské půdy, donedávna eldorádo holubů
a skladiště všech možných krámů, které by byly zlatým dolem,
kdyby někdo do jejich rekonstrukce a praktického využití vložil
základní kapitál. A vůbec nikdo nepochybuje o tom, že škola bez
tělocvičny přímo v budově anebo alespoň v areálu je pro
sedmitisícové město ostuda.
Ale kde na to vzít?

Na internetových stránkách města se před časem objevilo
několik variant, jak dostavbu naší základní školy řešit. Lišily se
rozsahem přístaveb, jejich prostorovým uspořádáním, tím, kolik
nabízely nových učeben a také cenou. Tělocvičnu obsahovaly
samozřejmě všechny.
Rada města učinila několik kroků k tomu, abychom tyto
představy zvážili a zadali projekt, který by tu nejlepší z nich
proměnil v projektovou dokumentaci, a ta by získala stavební
povolení a mohla se ucházet o štědrou podporu z evropské
pokladnice.
Pak nastalo únorové jednání zastupitelstva - a ejhle! Objevili se
tací, a bylo jich dokonce mnoho, tolik, že rozhodnutí zvrátili,
kteří chtěli vidět nejdřív slušnou rozvahu, co bude dál. Co se
stane s projektem, který bychom za půldruhého miliónu dali
zpracovat, za co pak tu dostavbu školy pořídíme.
Odpovídám všem: za své. Za svých či tržně vypůjčených
osmdesát, možná sto miliónů.
Neexistuje dotační titul, který by na tyto účely byl použitelný
a byl zároveň tak bohatý, aby tak gigantický záměr pokryl (jako
byl SROP v období minulém). Jediný využitelný program, ROP,
dává letos v první výzvě na všechny středočeské základní školy
41 miliónů korun. Napřesrok prý bude štědřejší. Možná
dvojnásobně. Pomůže to? Na skoro stomiliónový projekt, který
navíc kulhá na obě nohy v hodnocených a nezměnitelných
faktech, jako jsou vývoj počet žáků ve škole za poslední roky,
kapacita školy podle jejích základních dokumentů, možnosti dětí
dojíždět do jiných škol, dopravní dostupnost města?
A tak jsem si vzal seznam potřebných akcí pro město, v mnoha
případech dokonce realizovatelných s pomocí evropských
fondů, a začal počítat. Na jednu misku vah jsem pak položil onu
dostavbu základní školy a proti ní to, co by se dalo za stejných,
v nabídce školních projektů skromných 80 miliónů korun pořídit.
Novou mateřskou školu, na kterou se nějak pozapomnělo, jako
kdyby těch malých, velké školy ještě nedorostlých dětí, přestalo
přibývat. Na kterou se přestalo myslet zrovna ve chvíli, kdy již
zmíněný regionální operační program nabízí za přísných kritérií,
která jako jedno z mála měst a obcí kraje splňujeme (15% nárůst
počtu obyvatel za posledních pět let), neuvěřitelných 92,5 %
ceny díla, do níž si můžeme započítat i cenu pozemku, který za
tím účelem koupíme. Nemáme náhodou v územním plánu zrovna
takový pozemek v Solníkách vymezený a není v držení firmy
Ekospol?
Ale postupme k dalším položkám. K žalovskému vodojemu,
který vyžaduje rekonstrukci, na niž by se velmi hodil operační
program Životní prostředí. I ten Žalovský potok bychom mohli
opatřit proti povodním a taky by došlo na zbytek starých
vodovodních řadů to ovšem za své. A pořád ještě zbývá bratru
deset miliónů na opravu té naší staré školy anebo alespoň na
částečnou rekonstrukci a obnovu obrovských půdních prostor,
jimiž naše škola disponuje.
To všechno prosím za nejskromnějšího předpokladu, že z výše
uvedených evropských šancí nevyužijeme ani jednu. Ale žádost
o dotaci na novou mateřskou školu, zvláště pokud bychom
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projekt mírně vyšperkovali třeba o prostory pro zájmovou
činnost malých dětí, má dost málo potenciálních konkurentů,
takže bychom nemuseli vyjít naprázdno. A pak by zbylo i na tu
tělocvičnu, přilepenou k budově základní školy, nebo možná i na
oba půdní prostory - totiž na dvacetimiliónovou rekonstrukci
vybavení a půd by se i ten regionální operační program nebyl už
tak beznadějně chudý.
Dívám se na váhy a - jak by řekli staří Řekové - los s generální
dostavbou školy za 80 miliónů klesl hluboko k Hádu. Pokud toho
nepříliš přívětivého strážce podsvětí neznáte, tak si to přeložte
jinak.
Na našem březnovém zasedání zastupitelstva jsem podobně
buřičsky jako tento článek sepsaný materiál předložil
a výsledkem bylo, domnívám se, velmi rozumné rozhodnutí. Na
počátku celého díla musí být investiční záměr, zahrnující
samozřejmě i projekt, který vymezí, jak by mohla dostavba
základní školy vypadat, kolik to zhruba bude stát a z čeho by se to
dalo zaplatit. Zastupitelstvu by měl být tento záměr předložen na
červnovém zasedání. Najde-li se 11 nebo více zastupitelů, kteří
pro záměr zvednou ruku, dostane dostavba školy zelenou.
V opačném případě budeme mít asi příležitost se porozhlédnout
po městě a uvědomit si, že základní škola je jenom jednou z velmi
důležitých věcí, které potřebujeme, a že i do ní se dá investovat
možná méně efektními, ale mnohem hospodárnějšími způsoby.
J.Huk

Běž za hejtmanem. Zakázal
náklaďáky, dá třeba i parkoviště...
V minulém Odrazu se sešly dva články. Oba se dotýkaly Blanky,
totiž tunelu, kterým betonářská lobby vyřeší na věčné časy
ucpaný průjezd Prahou tak, že všichni budou šťastni. Blanka
v mém, anarchisticko-nesystémovém podání člověka, který patří
mezi vyvrhele porušující zákon tím, že blokuje tělem, znamenala
neuvěřitelnou aroganci právě oné stavební lobby, která neměla
ani tolik slušnosti, aby se předem omluvila obcím, které nákladní
vozy plné vytěžené hlíny budou ničit a které to všechno nakonec
odnesly "jen" zhoršeným životním prostředím a polámanými
krajnicemi.
Kolega Landa (nevěda, co napíšu já, stejně tak, jako já jsem
netušil, jaký příspěvek o Blance a jejích náklaďácích pošle do
Odrazu on) připisuje zásluhy o zastavení průjezdu nehorázných
náklaďáků hejtmanu Bendlovi. Inu, špatně je to obojí. Kdyby
všechno fungovalo alespoň maličko dobře v této středočeské
zemi, nebo dejme tomu v kolečku investor-firmy-koordinátoři
dopravy a čert ví jací krajští či státní úředníci, kdyby páni,
o kterých mluví kolega zastupitel Landa jako o korektních, byli
takoví opravdu, k tomu drobně prozíraví a na svých místech,
nemusel se dělný lid vztekat a poposedávat na silnicích před
nákladními vozy. Kdyby tomu tak bylo, nemusela věc řešit strana
a už vůbec ne hejtman. Ale věc je snad za námi, jen ty rozlámané
krajnice zůstaly - snad ne na věčné časy. Neměl by tam na ně pan
hejtman ještě trošku energie? Jsou místy rozlámané hodně,
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takříkajíc o hubu. Pro hejtmana mám ale ještě jeden námět.
Hezky by se jím zviditelnil. Ostatně, blíží se volby, každý hlásek
dobrý.
Co naše slavné parkoviště v lokalitě U koruny, zkrátka vedle
Braunerova mlýna? Lidová šeptanda říká, že se celá slavná
přeložka zasekla na několika málo milionech pro archeology. To
by bylo typické pro naši zemi a pro stranicko-stavitelskou
vrchnost zrovna: obří kšeft za stamiliony korun, však stavíme
silnice a dálnice nejdráž v celé sjednocené Evropě! - a ono se nám
to potvorně zasekne na nezměrné drzosti archeologů, kteří jsou
prý drazí... Co na tom, že tady učinili exkluzivní objevy, co na
tom, že je to doslova výzkum století - peníze se ne a nenajdou.
Jestli je to všechno jinak a jestli budu okřiknut, že jsem si měl
zjistit podrobnosti, pravím, že si nic zjišťovat nechci. Chci
výsledek. Parkoviště je těsně před dokončením, jen pár cihel a
obrubníků se mezitím rozkradlo. Skoro to vypadá jako pomsta já nevím komu. Muzeum nemá kde parkovat, svatebčané "věší"
auta trapně za sebou v Tichém údolí nebo v Nádražní. Muzeum je
zřízeno krajem a ceknout asi moc nemůže. Kraj je investorem
slavné přeložky, na ceduli u neskutečně rozkopaného parkoviště,
které zrovna dráždí právě tím, že by mohlo být dokončeno
cobydup, se nám pěkně omlouvá. Na omluvy ale po víc než roce
každý kašle.
Nuže? Nepomohl by telefonát, dva, nějaké to usneseníčko
z partajní schůze? Depeše na hejtmanství? Moc se za to
přimlouvám. Já už pak žádné prosby mít nebudu, chvíli. Jen to
parkovišťátko kdyby blahorodí hejtman zařídil... Jinak zase
nějakou chátru, co ji nikdo nevolil a co jedná, mluví a vůbec
myslí mimo systém, kdovíco nepěkného napadne...a jsou taky
televize....a tisk nezávislý občas....
Tomáš Novotný

Lekce z demokracie
(Made in J.Huk)
Asi nebudu jediný, koho článek kolegy Jaroslava Huka „Lídři
nad zlato“ v Odrazu č. 3 trochu zvedl ze židle. Jeho názory na
rozpočet, na jeho vytváření a schůzky lídrů mě nikterak
nepřekvapily, neboť je celá léta znám, a měl jsem tu čest s nimi
mnohokrát nesouhlasit. Byl jsem totiž odjakživa přesvědčen, že
o rozpočtu (tj. o zásadních věcech)mají rozhodovat zástupci
všech voličů, nejen vítězů voleb spojených v koalici, neboť
příjmy města netvoří nějaké dary z nebes, od státu či dotace
z Bruselu,ale hlavně daně všech práceschopných, cca čtyř tisíc
roztockých občanů. I těch, kteří „vítězné strany“nevolili
(dokonce i těch, kteří k volbám ani nešli).
To ale nepovažuji za nic až tak neběžného, to už tak bývá, že
různí lidé vidí různé věci různě. Spíš mne zaujaly jiné,
v článku prezentované úvahy, které bych nikoli ze zavilosti, ale
pro stručnost označil jako jakési „lekce z demokracie“.
1.

Tvrdí-li J. H. ,že tyto „schůzky jsou nepříliš dobrým
zásahem do systému parlamentní demokracie“, nechápu
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o čem to mluví. Lidé si prostě své zástupce volí. To, že se
neschází celé národy, parlamenty a vlády či zastupitelstva je základním principem zastupitelské demokracie
v které žijeme.
Vždyť historie časů minulých i současná praxe ho
stotisíckrát usvědčuje z nepochopení dějin a reálné
politiky. Namátkou z okruhu notoricky známých
příkladů:
a)

Když v roce 1918 navštívil prof. TGM amerického
prezidenta W.Wilsona, aby s ním projednal vznik
samostatného československého státu, nedoprovázelo ho na jednání dvě stě českých vlastenců, ani
představenstvo Obce sokolské.

b)

Stejně tak se o dvacet pět let později sešel
F.D.Roosevelt s W.Churchillem a J.V.Stalinem, aby
zastavili hrůzovládu jistého A.Hitlera a čerta
starého záleželo na tom, kolik mají za sebou voličů,
ani na tom, že Roosevelt zastupuje nejbohatší zemi
světa, Churchill o něco chudší Britské imperium a
Stalin zbídačelý Sovětský svaz.
Ani se „nesešel“ kompletní Kongres, Dolní
sněmovna a Nejvyšší sovět, nýbrž pouze tito tři
muži.
Stejně tak se později-z nepochybně důležitých
důvodů-sešel J.F.Kenedy s N.S.Chruščovem,
R.Reagan s Gorbačovem atd.

c)

Kdyby se páně Hukův big šéf a premiér Mirek
Topolánek řídil jeho radami, nesvolával by čím dál
častěji tzv. „koaliční devítku“( tři zástupci ODS, tři
lidovci, tři ,,zelení“), ale začal by jim vyprávět, že
ODS má 81 poslanců , lidovci 13 a zelení 6 a tak
schůzka bude, ale v tomto poměru, nejen že by nebyl
premiérem, ale padla by dávno i celá jeho vláda.

2.

Další Jaroslavovo tvrzení je opět bohužel mylné. Jeho
„s výjimkou kolegy Kantora, který zastupuje jen sám
sebe“ je téměř neuvěřitelné. Ví přece dobře, že ani já, ani
on, ani nikdo jiný, nezastupujeme v zastupitelstvu „sami
sebe“, ale stovky voličů, kteří nás volili. Ostatně i slib
zastupitele, který skládá a stvrzuje svým podpisem dle
zákona č. 128/2000 Sb., § 69 to jasně deklaruje.

3.

Další tvrzení J.Huka, že schůzka lídrů ohledně sběrného
dvora nedošla k žádnému závěru, se míjí se skutečností.
Omyl Jaroslave, došla. Navrhla vést jednání v intencích
obou existujících variant a tuto verzi zastupitelstvo také
schválilo.

J.Huk napsal za cca 10 let do ODRAZU stovky článků,z nichž
naprostá většina měla hlavu a patu. Mnohé z nich byly dokonce
znamenité. Tohle se mu však příliš nepovedlo. Inu i Mistr tesař se
utne.
Ladislav Kantor
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
Milí čtenáři,
měsíc utekl jako voda (možná spíš proletěl jako „uragán“ - ať jsme
in) a mně to připadá, že se snad ani neučíme a jen plánujeme
a uskutečňujeme rychlostí blesku jednu akci za druhou. Takže
nebudu zdržovat, jen upozorním na chystanou velkou akci
k 75. výročí otevření roztocké školy v červnu a už přeji pěkné
počteníčko.
V. Zelenková
LVZ Strážné 17. 2. - 24. 2. 2008
V týdnu od 17. do 24. února byli žáci roztocké školy na lyžařském
výcviku ve Strážném v Krkonoších. Sněhové podmínky byly
nedostatečné, ale podařilo se splnit program výcviku i se
závěrečnými závody ve slalomu i v běhu na lyžích. Museli jsme za
sněhem dojít pěšky 15 - 20 minut. Výsledky závodů:
Slalom na snowboardu:
1. L. Valík
2. R. Voves
3. T. Frenzl
Běh na lyžích:
1. A. Hánová
2. D. Hesounová
3. M. Hausknechtová

1. F. Říha
2. R. Voves
3. A. Němec

Sjezdovky - slalom:
1. L. Plassová
2. N. Horníková
3. K. Valocká

1. F. Říha
2. V. Panenka
3. M. Seidl

,,…u nás ve 4.A byl poldyš, teda pan policista. Nejvíce nás
zajímala jeho výzbroj a hlavně - proč si bere do 4. A pistoli?
Vysvětlil nám, že je ve službě a kdyby ho volali parťáci do akce,
musel by pro zbraň na služebnu a nestihl by zasáhnout. Pak jsme si
povídali o šikaně. Ptali jsme se na různé otázky a on nám na
všechno odpovídal. Moc se mi ta přednáška líbila.“
Z. Fišerová a děti 4.A
Projekt „Tučňáci“ v 6. A
Ve čtvrtek 28. 2. jsme malovali třídu. Nejdříve jedna polovina dětí
sundala nástěnky a dala na podlahu igelit, aby se neumazala
podlaha. Poté se připravily barvy a jiné věci na malování, nakonec
se určilo, kdo bude malovat a kdo půjde do učebny informatiky na
různé prezentace, kde byla paní učitelka Kratochvílová. Nejdříve
jsme malovali pozadí modrou barvou, kterou nám namíchala paní
učitelka Jeníčková, pak se rozvrhly kresby tučňáků, které máme
i pojmenované, např.Ducek, Kája,… Během naší práce se na nás
přišli podívat učitelé a o přestávkách i ostatní děti. Pro nás nebyla
přestávka, ale občas jsme se o hodině museli občerstvit malou
svačinou. Nakonec se rozhodlo, že také na dveřích najdou tučňáci
svá místa, a zvenčí potom kluci napsali nápis Zeměpisna. Nakonec
uklízení - nejméně zábavná práce tohoto dne, ale té se ujali
překvapivě kluci, kteří do toho šli s vervou a byla velká sranda.
Každý pomohl, ať míň nebo víc - to ocení třída a naše třídní paní
učitelka Černá. Tento den si, myslím, třída užila.

J. Hroudová
Školní družina v Beckilandu
Pro velký úspěch jsme opakovali návštěvu největšího zábavního
centra pro děti - Beckilandu. Cesta autobusem na Zličín uběhla
rychle a už vstupujeme do ráje zábavy. Děti se nemohly dočkat,
poskakovaly na místě a švitořily. Hurááá!!! Teď začíná ta pravá
zábava. Skluzavky, horolezecké stěny, bazén s míčky, trampolína,
vláček … Vše musely vyzkoušet. Odpoledne v Beckilandu uběhlo
velmi rychle. Rozloučili jsme se s příjemným personálem a
nastoupili do našeho autobusu. Děti, plny zážitků a dojmů, se už
těšily na rodiče. Bylo to pěkné odpoledne.
M. Zapletalová, ŠD Roztoky
Za 6.A Tereza Náhlovská

Beseda s Městskou policií Roztoky
V rámci programu prevence sociálně patologických jevů proběhla
ve středu 14. 3. 2008 ve 4.A ZŠ Roztoky beseda s Městskou policií.
Navazovala na přednášku školní metodičky prevence pro 1. stupeň
Mgr. Michaely Černé a věnovala se zejména tématu šikany. Z řad
policie k nám přišel pan Tomáš Pajer, kterému tímto děkujeme, že
se nám maximálně věnoval. Zde je pár postřehů z reakcí dětí:
,,…skončila přestávka a začínala hodina. Paní ředitelka nám
přišla představit pana policistu a naše paní učitelka si sedla mezi
nás jako žákyně. Bylo to pro nás velké napětí, o čem si budeme
povídat. Dozvěděli jsme se hodně věcí o šikaně, jak přivolat pomoc
a také něco o krádežích. Bylo to pro celou třídu poučné a dozvěděli
jsme se toho hodně. Pan policista byl příjemný a byla s ním
sranda.“
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Volejbalový turnaj -ŠSL
Dne 11. 3. nás mile překvapili naši chlapci, když v Davli porazili
všechny soupeře ve skupině a pak ve finále těsně prohráli boj
o první místo se ZŠ Rudná. Utkání na sety skončilo 1:1, ale podle
předchozího usnesení vyhrálo to družstvo, které mělo větší počet
bodů. Větší štěstí se přiklonilo na stranu ZŠ Rudná, proto byli
první a naši chlapci druzí! Je to nečekaný úspěch. Blahopřejeme.
Děvčata také postoupila do finále z druhého místa ve skupině
a celkově skončila na 4. místě. Do konce ŠSL nás ještě čeká fotbal,
atletika a nohejbal.
M. Jungwirthová

ŠKOLY, ŠKOLKY etc...
Velikonoční přípravy dětí ze 3. B

Jarní akademie

Letošní rok připadly „svátky jara“ - Velikonoce na březen, necelé
dva týdny po jarních prázdninách. Proto všechny přípravy na
jejich oslavu byly velice hektické. I ve 3. B se děti chystaly na
„Jarní akademii“ a velikonoční jarmark.

18. března se žalovská tělocvična ukázala v plné kráse. Všechny
třídy 1. stupně a i některé z 2. stupně vystoupily se svým
programem na JARNÍ AKADEMII. Čarodějky, mravenečci,
fotbalová jedenáctka, broučci, hip-hopové duo, tanečnice,
zvířátka ze ZOO i z lesa, dokonce i velký medvěd či slavné
modelky, ti všichni a i jiní nám hráli, zpívali, tančili,… Sál
praskal ve švech, rodiče přicházeli a odcházeli, zašli i do našeho
obchůdku s velikonočními předměty a zakoupili nějaký suvenýr.

Tentokrát nám s výrobky přišla pomoci paní Sasková, která pro
děti připravila dvě výtvarné dílny. Obě se velice zdařily, děti pilně
pracovaly a výsledky své práce prodávaly na velikonočním
jarmarku. Domů na výzdobu si odnášely krásného zajíce s vajíčky
a osení (které samy vypěstovaly) s kuřátky z korkových špuntů.
Tímto bych chtěla paní M. Saskové poděkovat za skvělou
spolupráci.

Děkujeme všem hostům za vstupné, které bylo dobrovolné.
Celkově se vybralo 9 500 Kč, ze kterých část bude použita na
nákup nového zvukového vybavení tělocvičny (omlouváme se
za zhoršenou kvalitu zvuku). Celá akce měla velký úspěch
a účinkující sklidili zasloužený potlesk.
75. výročí otevření Základní školy Roztoky
Ředitelství základní školy Vám oznamuje, že dne 20. 6. 2008 se
v odpoledních hodinách bude konat ZAHRADNÍ SLAVNOST
u příležitosti 75. výročí otevření budovy ZŠ v Roztokách, na
kterou Vás všechny srdečně zveme. Případné sponzorské dary
jsou vítány. Předem děkujeme. Detailní program oslav bude
k dispozici na webových stránkách školy a v červnovém čísle
Odrazu.
A. Gabalová

Dita Blechová a žáci 3. B
Výlet do Příbrami

D R U Ž I N KA Ú n ě t i c e
Zveme Vás do Družinky kamarádit se a hrát si!

V úterý 11. 3. nám skončilo vyučování dřív než jindy. V jednu
hodinu jsme (my děti i paní učitelky) již seděly v autobuse
a ujížděly do Příbrami. Tam na nás čekala velikonočně vyzdobená
chaloupka. Viděly a vyzkoušely jsme si zdobení kraslic voskem,
pletení pomlázek, pečení a zdobení perníčků. Seznámily jsme se
s velikonočními tradicemi, obyčeji a zvyky. V dole na nás kromě
permoníčka čekalo ještě jedno překvapení - povozily jsme
se důlním vláčkem.. Bylo to moc hezké odpoledne.

Hravý, hudebně výtvarný program pro děti od 1roku s rodiči!
Podpora mezilidských vztahů mezi dětmi a rodiči, seznámení
s vrstevníky, společenské vyžití, postupné osamostatňování dětí
a příprava do kolektivu.
KAŽDÝ PÁTEK 9:30-11:00
Ateliér Sdružení Roztoč, 2.patro v MŠ ÚNĚTICE
Kurzovné: 80Kč druzinka@email.cz

Děti ze ŠD
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Mateřský klub Rybička
Sedlec, Roztocká 5
Pro maminky s dětmi z Roztok, Sedlce, Suchdola a okolí
nabízíme pravidelné programy rozdělené podle věku dítěte.
Hrajeme s maňásky, zpíváme, cvičíme, tvoříme, malujeme dle
schopností dětí a zájmu maminek. Od dubna 2008 otevíráme dva
nové dopolední kroužky pro maminky s miminky a batolaty.
Navštivte nás a vyzkoušejte si, která skupina vašemu dítěti
nejvíce vyhovuje.
Pondělí od 9.00 a od 10.15 pro děti
(2-4roky)
Úterý od 9.30 pro miminka (0-1rok)
Středa od 9.30 biblické příběhy
formou divadla (1,5-4roky)
Pátek od 9.30 pro batolata (1-2roky)
Za vstup na dopolední kroužky zaplatíte 30 Kč za maminku
a dítě, můžete si zakoupit i permanentku za 300 Kč na 12 vstupů.
Mateřský klub nabízí přátelskou atmosféru, kde se mohou
maminky setkávat, seznámit se, vyměňovat si nápady
a navzájem se naučit nové dovednosti. Děti si zase mohou
vyzkoušet jednoduché výtvarné techniky, naučit se nové
písničky a říkanky, najít nové kamarády a s maminkou za zády se
postupně zvyknout na kolektiv dětí a připravit se tak na vstup do
mateřské školky.
Program pro děti připravují samy maminky, mateřský klub
funguje na základě dobrovolnické práce.
Připravujeme také vzdělávací akce pro rodiče, besedy s psychologem, odborné přednášky a akce pro celou rodinu.
Začátkem dubna se uskuteční kurz masáží miminek lektorky
Blanky Stablerové, která nás naučí nejen masáže dětí miminek,
ale také nás seznámí s použitím esenciálních olejů a zasvětí do
tajů aromaterapie.
Ve středu 6.4. a 23.4. od 17hod se můžete zúčastnit výtvarné
dílny. Zuzka Krumpholcová pro nás připravila malování na
hedvábí.
Pokud chcete obohatit šatník svých dětí či naopak nabídnout
k prodeji oblečení, hračky či sportovní potřeby navštivte Jarní
dobročinný bazar, který se uskuteční 27.- 28.4.2008
v mateřském klubu Rybička. Příjem věcí do prodeje bude
pobíhat v neděli dopoledne a prodej bude pokračovat až do
pondělního odpoledne.
Bližší informace a přehled chystaných akcí najdete na našich
webových stránkách: www.klubrybicka.blog.cz či na tel.:
Vlaďka Jarešová 732 311 927 a Jitka Kafková 603 461 893.
Adresa klubu Rybička: Roztocká 5/44, Praha 6 - Sedlec
Přijďte se podívat, těšíme se na Vás.
J. Kafková
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KULTURA
Pánové a kluci, právě pro vás Středočeské muzeu připravilo

Salon Zdenky Braunerové
Na sklonku loňského roku započalo svou činnost občanské
sdružení „Salon Zdenky Braunerové“, které chystá ve
spolupráci se Středočeským muzeem a městem Roztoky, dne
17. května, celodenní akci pro veřejnost.
Předsedkyní OZ se stala operní a koncertní pěvkyně
Zdeňka Kloubová, která iniciovala založení této společnosti.
Členové sdružení se etablují z různých kulturních
a společenských kruhů, divadelní umělci, výtvarníci, historici,
ale i podnikatelé, které osobnost umělkyně nějakým způsobem
oslovila, ať už svým dílem nebo společenskými aktivitami.
Čestnými členkami Salonu se staly i dcery praneteře Maryšky
Pellé z Paříže, které projevily o účast v Salonu opravdový
zájem.
První veřejnou akcí Salonu podpořenou Středočeským muzeem,
Městem Roztoky a dalšími subjekty bude sobota 17. 5. Tento den
od dopoledních hodin až do podvečera bude věnován památce
Zdenky Braunerové. V 10 hodin dopoledne se bude konat
v kostele sv. Klimenta na Levém Hradci zádušní mše, kterou
bude celebrovat P. Petr M. Bubeníček. Odpoledne budou
následovat oslavy v areálu Středočeského muzea, zejména
v zahradě u ateliéru Z. Braunerové. Tak jako se bavila malířka
sama na počátku 20. století, zažijí návštěvníci podobné
odpolední garden party s občerstvením. Dalším pořadem bude
komponovaný pořad připravený režisérkou Janou Kalašovou
a koncert pěvkyně Zdeňky Kloubové v prostorách zámku.
Ve večerních hodinách zahrají a zazpívají členové folklorního
souboru.
Marcela Šášinková

20

Fenomén Merkur
Merkur
výstavu Fenomén
ze sbírky Jiřího Mládka
Výstava představuje tři fenomény - geniální stavebnici, českou
důmyslnost a umanuté sběratelství.
Stavebnice Merkur - fenomén děrovaných plíšků, z kterých již
několik generací sestavuje téměř cokoliv. U jejího zrodu stál
Jaroslav Vancl se svou firmou Inventor, založenou v roce 1920
v Polici nad Metují, v níž vyráběl stavebnici pod stejným jménem.
V roce 1925 přešel na nový systém spojování jednotlivých dílů
stavebnice, a to pomocí šroubků a matiček o velikosti M 3,5. Ten se
zachoval, stejně jako nový název stavebnice - Merkur,
v nezměněné podobě až dodnes.
Merkur baví, poučuje, rozvíjí fantazii, uvádí do základů techniky
a mechaniky. Akademiku Ottovi Wichterlemu v roce 1963
dokonce pomohl k sestavení prvního poloprovozního modelu na
odstředivé lití kontaktních čoček. V dnešní době stavebnice žije
díky Jaromíru Křížovi a jeho synům, kteří založili firmu Merkur
Toys, s. r. o., kde pokračuje výroba této české hračky proslavené
i v zahraničí, a Muzeum stavebnice Merkur.
Jiří Mládek - největší sběratel kovových stavebnic - si plní své
dětské přání, a to koupit si ty největší Merkury a postavit něco
velikého. Doposud největším jeho modelem je Ocelové město. Na
výstavě v Roztokách představí svoji rozsáhlou sbírku doplněnou
několika modely z Muzea Merkuru, poprvé zde vystaví Ruské
kolo, které dokončil právě nyní. Jak se staví ze stavebnice Merkur,
to si bude moci na výstavě zkusit každý zájemce.
Výstava bude zahájena 17. dubna v 17 hodin a potrvá do 21. září.
Přijďte si zavzpomínat, obdivovat, poznávat nové a stavět vlastní
modely. A nezapomeňte - kdo si hraje, nezlobí!
Táňa Pekárková

KULTURA

Městská knihovna v Roztokách
informuje
Výběr knih zakoupených do knihovny v březnu
Beletrie- česká a světová
Banville J.- Moře /psychologický román oceněný nejprestižnější
britskou literární cenou/

Detektivky a krimi
Sanders L. - Vražda v bludišti /atrakce se stane dějištěm vraždy,
bludištěm se pro vyšetřovatele stanou i komplikované vztahy
všech zúčastněných a podezřelých/
Rankin I. - Hlas krve / další ze série čtivých detektivek s postavou
detektiva Johna Rebuse/
Odborná literatura

Janouchová K. - Ukradené dětství /autobiografický román- dětství
v emigraci/

Pratt S. - Superpotraviny /o zdravé výživě, prevenci chorob,
potravinách pro zdraví/

MacEwan I. - Pokání /zfilmováno/

Cizojazyčné:

Mayle P. - Kromě sňatku uvážím cokoliv /humoristický románProvence/

Prescott R. - Ring of Thieves/ anglicky pro středně pokročilé/
Milne J. - The Black Cat /anglicky pro začátečníky s CD/

Falconer C. - Anastázie /historický román- životopisný/

Pro děti

Dreyer E. - Neber si to osobně /román z lékařského prostředí/

Steklač V. - Případ strašidelného mnicha /napínavá dobrodružná
četba/

Dobrodružná literatura
Divišová J. - Rubín věčného Žida Ahasvera /tajemný příběh ze
současné Prahy/
Rollins J. - Amazonie /po stopách tajemství do hlubin neprobádané džungle/
Faber M. - Pod kůži /psychologický román z prvky hororu/
Literatura faktu
Kmenta J. - Kmotr Mrázek /podsvětí a organizovaný zločin
v Česku/

Rowling J. - Harry Potter a relikvie smrti /7.díl série/
Leporela pro nejmenší s názvy: Jedeme, jedeme, Hledej a najdi,
Bezpečně na cestě: Auto
Více informací o těchto a dalších knihách naleznete na webových
stránkách městské knihovny http://knihovna.roztoky.cz/
Vyhledávání a další služby prostřednictvím internetu máte
k dispozici pouze v programu Microsoft Internet Explorer.
A.Urxová
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Granty a dotace 2008
Městská rada akceptovala návrh kulturní komise (KK) a schválila
dotační prostředky pro spolky pro rok 2008. Přidělila též granty
na pořádání kulturních podniků v prvním pololetí letošního roku.
Harmonogram přidělování grantů na kulturní podniky ve
II. pololetí bude následující:
Od 20. března budou na www města vyvěšeny formuláře pro
II. pololetí. Budou též k mání u paní Dědičové na radnici. Vyplněné
a podepsané formuláře je třeba doručit k rukám paní Dědičové
(správní oddělení), v případě spolků též orazítkované, do
30. dubna 2008.

Výsledky grantů na II. pololetí by měly být známy zkraje června
2008.
Prosím všechny žadatele o granty na II. pololetí, kteří získali grant
na nějaký kulturní podnik již v pololetí prvním, aby byli ve svých
požadavcích skromní - přednost dostanou ti, kdo letos žádají
poprvé.
Přehled přidělených dotací a grantů naleznete ve zveřejněné
tabulce.
Tomáš Novotný
předseda KK

* Paní starostka přislíbila tuto akci Středočeského muzea
podpořit z reprefondu - komise tedy počítá s tím, že zde
uvedených 10000 Kč použije na posílení grantů v 2. pololetí
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Mladé umění v Bizzare clubu
Andy Warhol v obrazech a lámavé beaty od vybraných DJs
v nedávno otevřeném Roztockém klubu Bizzare aneb vernisáž
mladé umělkyně Adély Marešové. Dne 29. 2. proběhla
v prostorách sympatického podniku kulturní akce jejímž hlavním
odkazem je vzpomínka na dílo a osobnost světoznámého Andy
Warhola, ikony pop artu a společnosti ve které se pohyboval.
Barevné stěny zdobí o to více zářivé barvy obrazů vytvořené
studentkou VOŠUP Adélou Marešovou jenž označila jakožto
shrnutí určitého tvůrčího úseku a zároveň maturitní prací. Více
o průběhu zajímavého večera, díle a inspiraci již hovoří sama
autorka.
"Samotná vernisáž začínala okolo 6-té hodiny a byl připraven
i další program. Z počátku jsem měla obavy zdali se vůbec všichni
vejdeme dovnitř, ale lidi odcházeli a přicházeli zase nový, takže
vše dopadlo výborně."
Kde vznikla myšlenka vytvořit díla o Andy Warholovi?
"Myšlenka přišla ve 2-hém ročníku střední školy a neopouštěla
jsem ji a proto jsem v maturitním ročníku vytvořila cyklus
Vzpomínka na Andyho Warhola. Tento umělec mě nadchnul svojí
dokonalou prezentací vlastního umění, vytvořením kultu a dokázal
lidem dát to co chtěli, měli rádi a obdivovali."
Co samotná technika malby a provedení obrazů?
"Malovala jsem na plátno černobílé fotky olejem ,které jsem
zasadila do zářivých odstínů akrylátových barev.Na pozadí těchto
barev jsem natiskla sítotiskem známé motivy od Andyho a u další
poloviny obrazů jsem použila vliv street artového umění v dnešní
době a do pozadí jsem použila stencil artovou techniku."
Jaké byli reakce na vaše umění a samotnou akci?
"Setkala jsem se ve větší míře s kladnou kritikou, ale i s negativním
pohledem na má díla. Každá kritika a každý ohlas na mé umění mě
potěší, protože pak dokáži odhadnout lépe jak mé díla působí na
lidi. A kterým směrem bych se měla dále ubírat. Reakce jsou pro
každého umělce podle mého velmi důležitou informací, která ho
dokáže hnát dál, zdokonalovat se a pohlížet na dílo i lehce jiným
způsobem, než je vidí on sám. Samotná akce probíhala podle mých
představ. Hudba i přátelé, kteří přišli na mou vernisáž mě velmi
potěšila. DJs z Opavy hráli výbornou breakbeatovou (dj fazole)
a electro (DJ Tommyfeik) hudbu, kterou doplnil můj kamarád Saša
o příjemné jazzové jamování, které mě i ostatní opravdu
překvapilo.Později jsem měla připravené speciální vystoupení
mladé breakdancové tanečnice Mery, která večírek rozproudila
a velmi mě potěšila svými výkony na electro hudbu od DJ
Tommyho. Z mé první vernisáže mám velmi dobrý pocit a budu se
těšit na další setkání s reakcemi na mé umění."
Do kdy máme možnost shlédnout Vaše obrazy a jsou na prodej?
".....(smích)To nevím! Nejspíš do té doby než si je někdo koupí
a dokončím celý desing klubu Bizzare. Zatím zde budou k vidění
a ke zpříjemnění atmosféry tohoto skvělého prostředí."
Juan alias Johny Bravo (www.contest.cz)
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Stolní fotbal v Bizzare Clubu
Málokdo asi ví, že Stolní fotbal má své vlastní ligy, poháry
a turnaje. Vše se dá zjednodušeně přirovnat ke klasickému
fotbalu, který každý přece dobře zná. Nebudeme se tedy prodírat
detaily, které jsou stejné velkému fotbalu. Čím se však liší je
způsob hraného zápasu.
Fotbálkové zápasy se hrají poněkud zvláštním systémem. Zápas
je rozdělen do 12 samostatných her, ze kterých vždy některý
z týmů získá 1 bod. Na konci těchto 12 her je buď znám vítěz,
který si do tabulky připíše 3 body, nebo je hra vyrovnaná tedy 6:6
a oba týmy mají jistý 1 bod. V tuto chvíli tak přichází na řadu
prodloužení. Tým, který prodloužení vyhraje si připíše ke
stávajícímu 1 bodu za remízu ještě 1 bod za výhru v prodloužení.
Týmy ze zápasu tedy mohou získat: 3 body za výhru v základní
hrací době, 2 body za výhru v prodloužení nebo 1 bod za prohru
v prodloužení.
Jednotlivých 12 her zápasu není stejných, ale řídí se podle
určitých pravidel, s kterými Vás rádi seznámíme-stačí nás
navštívit.
Po tomto stručném úvodu má Bizzare revue tu čest Vám
představit tým složený pouze z Roztockých jinochů, kteří víc jak
obstojně reprezentují město Roztoky, v této, pro někoho,
hospodské zábavě. Tato parta dodnes vcelku tiše proplouvala
Roztokami a nikdo jim nevěnoval větší pozornost, než když
někde v rohu „hospody“uviděl partičku, trochu nezvykle
připravenou ukazovat své ekvilibristické kousky s gumovým
míčkem a zdánlivě neohrabanými hráči. Nutno podotknout, že
tento sport je prozatím v plenkách.
Když mluvím o partě, myslím tím fotbálkový tým Mashina. Tým
Mashina vznikl v roce 2005 a od té doby dostál mnoha změn.
Nejen, že z původního týmu zbyli pouze dva hráči, ale
tato parta od letošního roku získala přízeň sponzora, který
jim propůjčil i své honosné jméno
(www.skateshop.cz) a oni mu přízeň
vracejí plnými doušky. V nově zrekonstruovaném Bizzare Clubu (bývalá
Bahama club) našli své domácí hřiště,
kde se dvakrát týdně scházejí na tréninku
a kde odehrávají i své domácí zápasy.
Loňský rok a celou svou klubovou
historii museli odehrát v domácím
prostředí některého pražského klubu, což
jim nepřinášelo asi největší pohodlí,
neboť věčné dojíždění do Prahy (všichni
známe osobně na vlastní kůži, co to asi je
2x týdně cetovat do vzdáleného místa
v Pze) není důstojné ligovým hráčům.
Nutno říci, že pánové svého sponzora
reprezentují velmi obstojně, neboť se
perou o postupová místa, která by je
vymrštila do druhé ligy. Ano poznali jste
správně, Skateshop.cz se velmi slibně
drží prvních třech míst.
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Tým má momentálně celkem 7 hráčů: Jindřich Marek, Tomáš
Marek, Jiří Buchal, Jonáš Vavřín, Radim Javůrek, Michal
Šalamon a Tadeáš Jakubec. Pokud Vám tento výčet jmen
neudělal jasnější hlavu anebo jen chcete vědět o hráčích více, tak
v příštích dílech Odrazu Vám jednotlivé hráče představíme
osobně.
Díky možnosti pravidelných tréninků a účasti hráčů na různých
turnajích se po ne příliš povedeném začátku sezóny tým zlepšil
a po polovině sezóny se drží ve 3. středočeské lize na třetí pozici
s 2 zápasy k dobru na průběžně druhý tým. Zároveň se tým poprvé
účastní Středočeského poháru, jehož vítěz postupuje do
celorepublikového finále.

Průběžné pořadí - 3. C středočeská liga
#
Družstvo Kol V VP R PP
1. Sfumáti
13 11 1 0 0
2. SD Foosin'
15 10 2 0 0
3. Skateshop.cz 13 10 0 0 1
4. Grande Zero 14 9 1 0 1
5. Gbelínci
14 6 1 0 2
6. Pivní komando 14 7 0 0 4
7. FC - C
14 5 1 0 2
8. Dorky
15 4 3 0 0
9. Uraňáci B
14 3 1 0 1
10. Inarabu
14 4 1 0 0
11. D.N.S.
20 0 0 0 0

P K SK
LG BO
1 0 119:38 261:106 35
3 0 121:61 265:163 34
2 0 102:55 222:135 31
3 0 111:59 256:156 30
5 0 98:73 225:173 22
3 1 97:75 213:181 22
6 0 94:77 215:178 19
8 1 90:93 224:212 15
9 0 74:96 183:216 12
9 1 65:104 160:224 11
20 20 0:240 0:480 -60

Závěrem snad jen dodat, že pokud budete chtít podpořit
v tréninku Skateshop.cz, můžete tak učinit každé úterý a čtvrtek
od 18 do 20 hod, popřípadě na některém zápase v Bizzare Clubu.
Bližší info na nástěnce klubu.
Yarin

OHLASY

Ad mateřské školky
Dne 1.4. 2008 jsem byla pozvána k osobnímu pohovoru do MŠ
Přemyslovská, ohledně přijetí mé dcery do školky, kde jsem se
stejně jako téměř všichni ostatní pozvaní rodiče dozvěděla, že
naši dceru pravděpodobně nepřijmou.
Důvodem nepřijetí je, že kapacita školky je omezená a já jsem na
mateřské dovolené s druhým dítětem. Ano, jsem sice doma,
o dceru se budu ráda starat, ale pokud se nemýlím, tak právo na
školku by mělo mít každé dítě starší 3let.
To, že je kapacita školek nedostačující se ví už hodně dlouho
a problém skončil pouze u diskuzí.
Jménem všech rodičů, kteří mají stejný „problém“ jako my a své
dítě se jim nepodařilo do školky umístit - jsme chtěly vyzvat paní
starostku a městské zastupitelstvo k otevřené debatě na toto téma.

DŮSLEDNOST
ODPOVĚDNOST
SPOLUPRÁCE
TVOŘIVOST???
Proto vyzýváme paní starostku a městské zastupitelstvo
k veřejné diskuzi nad tímto tématem. Rádi bychom se dozvěděli,
co pro tuto věc udělali a jak chtějí problém řešit.
Pokud má paní starostka pocit, že řešením této situace je vyzvat
maminky, které jsou na mateřské dovolené s druhým dítětem, aby
své stávající děti v mateřských školkách odhlásily a vytvořily tak
místo pro jiné děti, tak to je pro nás naprosto nemyslitelné
a v dnešní době, kdy podpora rodičovství a mateřství se stává
prioritou, naprosto odstrašující!
Za nemalý počet rodičů Š. Čížková a M. Willheimová

Zde je náš návrh do společné diskuze:
Podle našeho názoru je stav a kvalita roztockého školství jedním
z prioritních ukazatelů kvality života města.
Město tedy musí vytvořit podmínky pro kvalitní předškolní
i školní zařízení.
A především musí zajistit dostačující kapacitu, která je v případě
předškolních zařízení nedostačující. Situace v této oblasti je více
než kritická.
Vzhledem ke skutečnosti, že se rodí stále více dětí a díky
výstavbě se do Roztok stěhují další rodiny, je nemyslitelné tento
problém stále odsouvat.
Letos, stejně jako již minulý rok jsme se setkaly s tím, že všechny
děti nepřijmou do mateřské školky. Všechny školky totiž hlásí
plný stav (přesné údaje přihlášených a následně přijatých dětí si
vyžádáme u příslušných MŠ).
Rodiče nadále zůstávají se svými potomky doma a přicházejí
o svá pracovní místa.
V případě matek na mateřské dovolené je staršímu dítěti
odebrána možnost zapojit se do kolektivu. Dítě ale potřebuje
kontakt s dalšími dětmi. A na to je školka ideálním prostředím.
Každé dítě mezi 3-6 rokem má tedy morální a předškolní děti
i právo ze zákona na kvalitní předškolní výchovu.
Z těchto důvodů si dovolujeme citovat část vašeho volebního
programu týkajícího se této problematiky:
Mateřské školy a předškolní výchova
,,Předškolní výchova a mateřské školy patří rozhodně
k prioritám, kterým je nutné se věnovat koncepčně, tj. na základě
demografické studie v předstihu plánovat a zajišťovat kapacitu
školky.V první fázi je třeba především zjistit současné kapacitní
požadavky, které vyplývají z rychle rostoucího počtu obyvatel
Roztok a v závislosti na zjištěných potřebách hledat reálné
možnosti urychleného zvýšení kapacity zařízení předškolní
výchovy.“
Marně si klademe otázku, kam se vytratilo vaše volební heslo:
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Čtyřkolky
Posílám Vám foto z „přírodní rezervace“ Tiché údolí z úterý 11. 3.
2008 - 15.50 hod. Nejprve jsme hochy na dvou stejných
čtyřkolkách a jedné krosové motorce potkali přímo u Únětického
potoka u bývalého lomu a pak se vraceli (viz. foto) od Trojanova
mlýna směrem k Holému vrchu. Bohužel je to tam více než běžné.
S pozdravem M. Danešová
P.S. To abychom nenapomínali stále jen pejskaře.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SOUKROMÁ INZERCE
Daruji občanovi Roztok, který je počítačovým začátečníkem,

Společenská kronika
Poděkování p.starostce a MÚ za blahopřání k životnímu
jubileu,výročí sňatku atd. zaslali:
Bejtlerová Zdeňka, Beranová Květuše, Dudák Miroslav, Fiřtová
Anna, Häusler Oldřich, Hessová Helena, Horáková Emilie,
Hostková Věra, Houser Miroslav, Hradil Zdeněk, Hrubá Jaroslava,
Jabulka Otakar, Klíčová Marie, Kmochová Marie, Koudelková
Danuše, Koukola Miroslav, Krtil Josef, Kurec František, Košťál
Josef, Kubová Věra, Lužová Jaroslava, Lyer Pavel, Mašková
Růžena, Mervartová Soňa, Najman Jiří, Palasová Věra, Pelichová
Jiřina, Plašilová Marie, Pošta Rudolf, Pulkrábek Jiří, Petelín Alois,
Ryšan Josef, Sedlák Bedřich, Sedláková Marie, Suchá Bohumila,
Štifterovi Julie, Markéta, Vratislav, Votroubková Eva, Zámecký
Jindřich

plně funkční barevný monitor 17´´, připravený pro transport v
původním obalu. Odběr možný kdykoliv dle telefonické dohody
- tel.: 723 835 572 nebo 220 911 314.
-------------Hledám doučování z matematiky pro žáka 7. a 9. třídy ZŠ. Tel.:
775 320 116.
-------------Hledám menší byt o velikosti 1+1 až 2+1 do pronájmu v
Roztokách a okolí. Možno i v rodinném domku. Případné
nabídky na tel.: 721 114 449.
-------------Hledám spolehlivou paní na pravidelný úklid rodinného domku
v Roztokách-Žalově, 1x týdně cca 4 hod. Bližší informace na
tel.: 777 848 441.
-------------Koupím byt v osobním vlastnictví v Roztokách. Tel.: 605 106

Poděkování Dr. Bartošovi
Mám velice dobrou zkušenost s přístupem doktora Bartoše,
ortopedem, který ordinuje jednou týdně v Sakuře. Poslední tři roky
jsem odkládal, dá se říci nevyhnutelnou, výměnu kyčelního kloubu.
Koncem loňského roku jsem přistoupil k této možnosti a u pana
doktora jsem se nechal objednat. Neřešil jsem nějaká doporučení
známých a myslím si, že jsem dobře udělal. Výměna byla
provedena v Klaudiánově nemocnici v Mladé Boleslavi, osobně
panem Bartošem koncem června 2007. Dnes již dva měsíce chodím
bez berliček a chodím do zaměstnání. To, že jsem byl na nějaké
operaci není poznat, a to i bez rehabilitace a lázní. V nemocnici mi
byla poskytnuta dobrá péče a přístup personálu byl vynikající. Jen
mě mrzí, že jsem za tu dobu nestačil ani panu doktorovi poděkovat.

Telefonujte na 736 674 553.
-------------Koupím dům nebo pozemek v Roztokách. Tel.: 775 144 702.
-------------Koupím ihned stavební pozemek v Roztokách, Žalově a okolí.

Toto je reakce na příspěvek v diskuzním fóru města Roztoky na
internetu pod zn. Kata a Sidi.

Tel.: 603 579 048.
-------------Nabízím zeminu cca 500 m3, vhodné k dorovnání terénu.

Jinak vím i o dalších pacientech, kteří byli u pana doktora v Mladé
Boleslavi operováni a jsou s ním velice spokojeni.
B. Ščučka

350.
-------------Koupím domek nebo pozemek v Roztokách, Žalově a okolí.

Tel.: 603 705 944.
-------------Koupím rodinný dům se zahradou v Roztokách.

Tel.: 607 985 733.
-------------Nabízíme možnost ubytování v Roztokách u Prahy. Jde
o ubytovnu, která se nachází v areálu Sokola nedaleko od
náměstí. Je vybavena společnými záchody a kuchyňkou. Pouze

Poděkování

jeden pokoj má vlastní sprchový kout a kuchyň. Je navíc

Děkujeme touto cestou všem přátelům a známým za projevenou
soustrast k úmrtí našeho tatínka, dědečka, pradědečka a tchána
p. Antonína Vacka st.
H.Čížková, A.Vacek ml.

rozměrově větší, proto je také dražší o 40,- Kč na noc. Ceny se
liší podle počtu ubytovaných, ročního období a délky samotného
ubytování. Cena ubytování začíná od 160,- Kč na noc a osobu,
při dlouhodobém ubytování poskytujeme slevu. Určeno pouze
pro solventní a předem platící zájemce, občanský průkaz nebo

Soukromá inzerce
Byt 2+kk k dlouhodobému pronájmu, 50m2 v Masarykově ulici.

pas nezbytností. Kontakty na tel.: 220 910 314, 724 529 788,

částečně zařízen, nastěhování možné ihned. Preferujeme

602 551 148.
-------------Welshcorgi - nabízíme štěňátka tohoto vzácného plemene.

nekuřáka bez domácích mazlíčků. Cena : 9.000,- Kč + poplatky

Štěňátka budou k odběru začátkem dubna, očkovaná, pravidelně

(voda, elektřina, plyn). Tel. : 602 242 370.
-------------Dám lekce kulturistiky začátečníkům i pokročilým v Roztokách

odčervená, odchovaná v rodině s celodenní péčí. Corgi je malé

Byt je po rekonstrukci - zděné jádro, nová plastová okna a je

na Tyršově náměstí. Cena dohodou. V případě zájmu volejte na
tel.: 721 114 449.
--------------

ovčácké plemeno vhodné pro sport agility nebo jen jako domácí
mazlík. Cena dohodou (toto plemeno chová anglická královna).
Tel.: 777 219 910, 220 912 102.
--------------
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SOUKROMÁ INZERCE
Přenechám v zahrádkářské kolonii skleník. Kolonie se nachází

Prodám podsklepenou nadstandardní vilu v Roztokách, 7+2, 4x

v ulici Třebízského v Roztokách. Šípek Richard, Šaldova 875,

soc. zař., zázemí s garáží, zahradním domkem a bazénem. Více

tel.: 724 219 113.
-------------Přenechám výhodně nájemní smlouvu na dobu neurčitou

informací na tel.: 603 554 485.
-------------Prodám pracovní zahrádkářské nářadí, i jeden rok starou

v Praze 3 u majitele (2+1, 88 m2) nebo vyměním za malý byt

elektrickou sekačku. Možno rozebrat a převést vybavenou

v Roztokách. Tel.: 606 271 788.
-------------Přijmeme paní na úklid - Roztoky Žalov, 1x týdně na cca 3hod,

obyvatelnou chatku. Cena podle dohody. Tel.: 220 911 286.
-------------Prodám thuje (modré) 100-110 cm vysoké 12 ks.

100Kč/hodinu. Vyžadujeme pečlivost, spolehlivost a poctivost.

Tel.: 220 911 762.
-------------Prodám variabilní nábytek do obývacího pokoje nebo kanceláře,

Uvítáme reference. Tel.: 608 202 133.
-------------Prodám byt v OV 1+kk v klidné části Roztok, novostavba,
kompletně zařízený. Tel.: 739 017 072.
-------------Prodám dětskou tříkolku se zadním vodícím madlem (od 3 do

barva mahagon, cena dohodou. Tel.: 603 471 369.
-------------Prodám zánovní silniční kolo RETA osazené SACHS. Modrá
metalíza, najeto cca 4.000 km. Cena 2.000 Kč. Tel.: 608 957

5 let). Pův. cena 4.000,- Kč, nyní 2.000,- Kč. Tel.: 603 214 840.
-------------Prodám do dřevěných oken 5 ks hliníkových žaluzií š. 48,5 cm

964.
-------------Pronajmu byt 2+1 I. kat., ve finském domku po celkové

za poloviční cenu, tj. 1.500,- Kč. Použité pouze jednu sezónu.

rekonstrukci, zařízený, parkování v zahradě možné. Byt je

Tel.: 602 594 110.
-------------Prodám garáž v lokalitě Nad Čakovem - levně.

v 1. patře se zvláštním vchodem, slunný, zateplený.

Tel.: 602 173 743.
-------------Prodám horské kolo na 8-14 let, málo používané, cena: 500,Kč. Tel.: 724 181 721.
-------------Prodám: 1) nová hnědá pánská kožená bunda, vel. L-XL, pův.
cena 5.500,- nyní 1.500,-Kč. 2) postřikovač + příslušenství,
vybavení i na vysoké stromy, nové. 3) dvoukolový vozík, skoro

Cena 11. 000 Kč + poplatky. Mobil: 737 405 533.
-------------Pronajmu byt v Roztokách 2+kk. Byt je po rekonstrukci, nájem
9.000,- Kč + poplatky 2.500,- Kč. Tel.: 775 942 964.
-------------Pronajmu byt 2+kk v Roztokách u Prahy v cihlovém domě cca
50 m2. Byt je zařízen kuch. linkou s lednicí a sporákem,
rozkládací sedací soupravou a velkou šatní skříní. Koupelna je
vybavena vanou a WC. Nájem 7.500.- Kč včetně vytápění.

rozměr výš. 130 cm, šířka 100 cm. 5) nové holinky, vel. 43 a 46.

K pronájmu od dubna 08. Tel.: 603 482 162.
-------------Pronajmu byt 3+kk jedné osobě v Roztokách na Tyršově

6) nový pětiramenný lustr s křišťálovými ověsy. 7) palma výška

náměstí. Cena: 5.800,- Kč včetně poplatků. V případě zájmu

170 cm. 8) mosazné a měděné vázy a korbely. 9) hrnec na

volejte na tel.: 721 114 449.
-------------Pronajmu suterénní 1+kk (30m2) v rodinném domku v

nový. Pův. cena 1.400,- nyní 300,- Kč. 4) starožitné zrcadlo,

zavařování kompotů. 10) koňský chomout. 11) zavařovací lahve
s víčky. Tel.: 728 012 708.
-------------Prodám kulečník Pool ProFi „Brunswick 8“ včetně lampy.
Cena: 15.000,-. Tel.: 606 351 669. Při rychlém jednání sleva.
-------------Prodám málo používané dětské kolo na 5-6 roků, barva žlutočervená, možnost přidělání postranních koleček. Cena 999,-.
Tel. 724112501 nebo inzerat.kolo@napismi.cz.
-------------Prodám pánskou snowboardovou bundu Hannah, velikost XXL,
barva zelená (khaki), mnoho praktických kapes, kapuce,
protisněžný pás, nepromokavá. Koupena před rokem, téměř
nenošená, jako nová. Původní cena 3.000,- Kč, nyní 1.300,- Kč.
Tel.: 724 786 830.
-------------Prodám pozemek s chatou v zahrádkářské kolonii v Roztokách
na pěkném místě (není v záplavovém pásmu). Tel.: 603 108 227.
--------------
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Roztokách, samostatný vchod, 5 min. od MHD. Od 1.4.2008.
Tel.: 604 921 990.
-------------Stavební práce; maltové omítky, zednické práce. O. Botun.
Tel.: 728 175 336.
-------------Vyměním 1+1 IV.p. s výtahem v Roztokách za 2+1 nebo větší
(doplatek) v Roztokách v os. vl. Nebo družstevní.
Tel.: 736 525 613, 723 468 481.
-------------Vyměním byt 2+1 v OV v Roztokách za 3+1 nejlépe
v Roztokách. Doplatek. Tel.: 777 812 812.
-------------Vyměním 2+1 v panelovém domě v Roztokách u Prahy
za garsoniéru též v Roztokách. Tel.: 777 886 310.
-------------Výuka angličtiny a francouzštiny pro děti v Roztokách.

jaro na Solníkách

„Krajina s igelity“ foto: Stan. Marušák

