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ÚVODEM

Vážení spoluobčané,
v dnešním vydání Odrazu se v tématu měsíce věnujeme
osobnosti Zdenky Braunerové, neboť v měsíci dubnu
si připomínáme její výročí narození. Život Zdenky
Braunerové byl bytostně spjat s Roztokami. Byla nejen
významnou malířkou a grafičkou, ale také organizátorkou
kulturního života. V jejím roztockém sídle se scházela
tehdejší umělecká elita. Jsem velmi rád, že na jednu
z nejvýznamnějších roztockých osobností nezapomínáme.
Jsem totiž přesvědčený, že je potřeba připomínat si jak naši
historii, tak její důležité postavy. Roztoky mají nejenom
mimořádně bohatou minulost, ale i spoustu osobností
s více než regionálním významem. Zdenka Braunerová
patří bezpochyby k těm největším. Proto jsem rád, že
si její život připomínáme a že nám může být nejen
vzorem a inspirací, ale i zdrojem hrdosti na naše město.
Z událostí minulého měsíce vyberu jednu zásadní, která
určitě potěší především obyvatele lokality Panenská
II. Podařilo se nám rozplést hodně zapeklitý právní
i technický rébus s tamějším osvětlením, lépe řečeno
již po dlouhá léta „neosvětlením“. Celá situace byla
způsobena tím, že developer, který tuto lokalitu vystavěl,
přešel do likvidace, a tím, že tehdejší představitelé radnice
v té době trochu zaspali. Když jsme se situací před rokem
začali zabývat, vyvstalo mnoho právních potíží, z nichž
tou nejzásadnější byla skutečnost, že dle platných smluv
jsme jako město nemohli toto nezkolaudované osvětlení
převzít. Zamotané klubko právních problémů se nám ale
podařilo rozplést a zastupitelstvo města mohlo na svém
březnovém zasedání schválit změnu smlouvy o smlouvě
budoucí, následnou smlouvu darovací a především přijetí
tohoto nezkolaudovaného veřejného osvětlení. Po vyřízení
těchto právních kroků se budeme moci vrhnout na nezbytné
opravy osvětlení tak, aby mohla co nejdříve proběhnout
jeho kolaudace. Protože v tuto chvíli nikdo neví, co
přesně skrývají jednotlivé části kabelového zapojení,
budou opravy probíhat v etapách. Podle prvních analýz
technického stavu by mohlo v brzké době dojít k rozsvícení
osvětlení v ulici Šebkově a Burgerově, následně pak
v části ulice Na Panenské po ulici Vlháčkovu včetně a na
závěr ve zbytku ulice Na Panenské a v ulici Chalupeckého.
Pro rychlost těchto kroků uděláme maximum. Věřím, že
obyvatelé lokality Panenská II již brzo nebudou muset
chodit v noci po tmě nebo s čelovkami, jak jim bylo
údajně kdysi úřadem doporučeno.
S přáním hezkého prožití Velikonoc
Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Na titulní straně: Portrét Zdenky Braunerové od finské malířky Heleny Schjerfbeck (1881-83), Středočeské muzeum
v Roztokách.
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O čem jednala městská rada v březnu
Městská rada se sešla k svému jednání
7. března nad olbřímí agendou 35 bodů.
Vybírám proto jen nejpodstatnější.

Ředitel ZUŠ potvrzen ve funkci

RM pozvala na úvod svého jednání ředitele ZUŠ pana MgA. B. Šlégla, aby se
seznámila s jeho představou dalšího rozvoje základní umělecké školy. Poté se
rozhodla nevypisovat konkurz na místo
ředitele ZUŠ (viz novela školského zákona), ale potvrdit pana Šlégla ve funkci na
další šestileté období.
Vyhodnotila nabídky (formou „obálkové metody“) na pronájem obecního
bytu v Nádražní ulici čp. 21 a souhlasila
s uzavřením nájemní smlouvy se zájemkyní, která nabídla nejvyšší cenu.

Složité aspekty nové výstavby

Následoval blok týkající se žádostí různého typu o novou výstavbu v Roztokách.
Pokud jde o Obytný soubor Nádražní
(na místě dnešní továrny), RM postoupila věc komisi stavební a rozvoje města
a současně uložila MÚ prověřit, zda je
záměr v souladu s platným územním
plánem. Se třemi žádostmi o výstavbu
rodinných domů se však již musela „poprat“ sama. Průběh projednávání ukázal, jak je obtížné zvažovat všechna pro
i proti individuálních stavebních záměrů; do jaké míry jsou hmotově v souladu s dosavadní zástavbou, do jaké míry
mohou negativně ovlivňovat pohodu
bydlení sousedů apod. S jednou žádostí
vyjádřila RM souhlas, s druhou nesou-

hlas a v případě novostavby RD Na Vyhlídce na stísněném pozemku se dokonce neshodla na jednotném stanovisku.
RM též vzala v úvahu námitky občanů
a souhlasila s přesunem kontejnerů na
separovaný odpad v lokalitě Panenská
II. Zřejmě ani nové stanoviště nebude
ideální, ale lepší řešení (s ohledem na
vlastnictví pozemků) se momentálně
nenabízí.

Nová směrnice pro prodej a pronájem
majetku města

RM také přijala novou Směrnici pro
prodej a pronájem nemovitého majetku města, neboť vývoj na trhu s nemovitostmi učinil ze směrnice z roku 2008
nepoužitelný dokument.
RM se rozhodla zrušit výsledky výběrového řízení na poskytování právních
služeb městu Roztoky.
Poskytování právních služeb je natolik
složitý problém, že jeho řešení běžným
výběrovým řízením se ukázalo jako neefektivní. RM proto též schválila nové
zadávací podmínky výběrového řízení.
V rámci projektu „Pomáháme společně“
souhlasila s přímou objednávkou na pořízení externího automatizovaného defibrilátoru pro potřeby Městské policie
Roztoky. Tento přístroj může být účinným pomocníkem při záchraně lidských
životů. RM se zabývala též podmínkami
poptávkového řízení na dodávku výzbroje a výstroje jednotky dobrovolných
hasičů.

Tovární objekt v Nádražní ulici čp. 23, počátek 20. století, archiv Středočeského muzea v Roztokách.
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Dětské hřiště v Žalově opět v centru
pozornosti

Složitým bodem jednání se ukázalo
schválení podmínek poptávkového řízení na dodávku a instalaci herních prvků
pro dětské hřiště u základní školy Žalov
v Zaorálkově ulici. Část rodičovské veřejnosti totiž vyjádřila nesouhlas s navrženým řešením připraveným oddělením životního prostředí MÚ. Problém je
ovšem v tom, že hřiště se má dovybavit
z peněz poskytnutých Letištěm Praha
a.s. a ze smlouvy o tomto daru vyplývají
časové i věcné závazky. Bude tedy třeba
rychle se setkat s oponenty k vyjasnění
jejich stanoviska a také oslovit Letiště se
žádostí o prodloužení termínu realizace
(původně se mělo začít již v dubnu).
RM též projednala analýzu obsazenosti,
nákladů a výše příspěvků na neinvestiční náklady našich mateřských školek.
Tyto náklady se dosti podstatně liší, což
je dáno velmi odlišnými podmínkami
provozu jednotlivých objektů. Promítá
se to pochopitelně i do výše měsíčních
úplat na dítě, jejichž velikost je tím pádem v jednotlivých MŠ výrazně odlišná.
Na žádost sdružení DOST souhlasila
RM s personální změnou v redakční
radě Odrazu a projednala zápisy z komisí. V této souvislosti se na základě návrhu sociální komise též zabývala definicí
sociálního bydlení a pravidly pro pronájem těchto bytů.
Stanislav Boloňský, místostarosta

INFORMACE Z RADNICE

Březnové zastupitelstvo
se konalo 21. března. Pouhých 12 bodů
agendy slibovalo rychlý a nekonfliktní
průběh, ale bohužel se ukázalo, že předpoklady opět selhaly.
Rozcvičkou bylo už jednání o zápisech
z minulých dvou jednání, kde se racionální obsah připomínek občas ztrácel
v emocích.
ZM vzalo na vědomí čerpání rozpočtu
za leden a únor. Je potěšitelné, že se zatím vyvíjí celkem příznivě. Byla přijata
i dílčí rozpočtová opatření.

Finanční výbor provedl řadu kontrol

První zátěžovou zkouškou bylo projednání zápisu z jednání finančního výboru, který obsahoval řadu doporučení
zastupitelstvu. Ne všechna doporučení
však ZM akceptovalo. Např. projednání
výsledku kontroly (spolu s kontrolním
výborem) pozdního proplacení faktury
firmě Chalupa architekti bylo odloženo
na příští jednání a také ZM neschválilo
v plné výši navržené peníze za praní prádla MŠ Spěšného. Vzalo na vědomí výsledky provedených kontrol financování
Technických služeb a městské policie.
Většinově se potom shodlo na tom, že
MÚ zpracuje Plán hospodaření příspěvkových organizací města, což by mělo
přispět k větší racionalizaci hospodaření
těchto organizací.

Přípravy ke zpracování nového
územního plánu byly zahájeny

Ústředním bodem jednání bylo rozhodnutí ZM o zahájení prací na přípravě no-

vého územního plánu města. Zcela pochopitelně se rozvinula k tomuto bodu
jednání poměrně široká diskuse, neboť
územní plán zásadním způsobem určuje
parametry dalšího rozvoje města. Když
však došlo na hlasování, ukázalo se, jak
složitá budou jednání na toto téma. Prošlo všemi hlasy jen základní usnesení,
že „ZM schvaluje zahájení prací na pořízení nového územního plánu města
Roztoky“. Další podpůrná usnesení, mj.
o tom, že místostarosta Šefr bude pověřeným zastupitelem v této věci, neprošla
ani opakovaným hlasováním.

Město převezme veřejné osvětlení
Na Panenské II

Velká debata byla i nad bodem, který
se vleče již delší čas, a totiž problémem
osvětlení Na Panenské II. Podle smlouvy o smlouvě budoucí z roku 2006 mělo
město převzít osvětlení po jeho zkolaudování. K tomu však dosud nedošlo,
neboť je nefunkční a náprava zřejmě
nebude levná. Veškerá snaha města vyřešit věc přijatelně pro všechny strany
byla neúčinná, neboť tehdejší smluvní
partner města je nesolventní, neboť je
v likvidaci. „Rukojmími“ tohoto několikaletého sporu jsou tak obyvatelé této
lokality, kteří zde klopýtají potmě.
Zastupitelstvo tedy nyní udělalo vůči
obyvatelům Panenské významný vstřícný krok v tom, že se rozhodlo přijmout
darem i nezkolaudované veřejné osvětlení do svého vlastnictví, včetně chodníků.
Tím je dáno i to, že na vlastní náklady

osvětlení zprovozní, což je sice nesystémový krok, ale asi jedině možný v této
složité situaci.

Optická síť je skvělý nápad, ale…

Podobně čilá rozprava byla i nad návrhem smlouvy o smlouvě budoucí na
1. etapu vybudování optické sítě (Žalov).
Asi není nikoho, kdo by výhody položení optické sítě nevnímal, ale vlastní
realizace má řadu otazníků, které nakonec vedly k tomu, že smlouva schválena
nebyla a bude ještě doplněna o některé
podněty zastupitelů. Uložení optické
sítě do pozemků města by sice nemělo
městský rozpočet nijak zatížit, ale fakticky to také znamená rozkopání všech
dotčených komunikací, resp. chodníků.
Nejen že bude nutné uvést vše do původního stavu, což se bohužel v předchozích letech příliš nedařilo, ale navíc
je ohrožena veřejná zeleň, zejména kořenový systém stromořadí. Čertovo kopýtko je pak v tom, že pokud strom na
následky necitlivého zacházení při výkopu uschne, nový tam již nemůžete zasadit, protože podle platné legislativy mají
všechny sítě svá ochranná pásma, kde se
nesmí žádná zeleň vysazovat.
Závěr jednání si zastupitelé ještě zpestřili „přestřelkou“ mezi opozicí (DOST)
a panem starostou o formách poskytování informací zastupitelům.
Jednání bylo ukončeno v 21.30 hodin
a nálada v sále příliš neodpovídala prvnímu jarnímu dni.
Stanislav Boloňský, místostarosta
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Městská knihovna informuje
o výběru nových knih, zakoupených
v měsíci březnu 2012.

Beletrie

Kinsella S.: V rytmu charlestonu (romantický příběh ze současnosti)
Frank P.: Svlečeni bohyněmi ( románová sága rodu o 1. pololetí 19. století do
2. pol. 20. století)
Lowell E.: Podzimní milenec (1. díl ságy
rodiny Maxwellů začíná za občanské války v USA)
Brewin M.: Devět rostlin touhy (když
si hlavní hrdinka příběhu koupí na
trhu od neznámého muže exotickou
rostlinu, netuší, jak moc jí to změní život…)

Historické romány

Lieckfeld C. P.: Kniha Haithabu (děj
se odehrává v 9. století na územích Evropy dobývaných Vikingy)
Whitton A.: Císařova hvězda ( životopisný román o Rudolfu II. Habsburském)
Obermeier S.: Šalamoun a královna
ze Sáby (děj čtenáře zavede do období
9. století př. n. l.)

Detektivky

Vražda na vidličku (34

kriminálních

povídek + 120 kuchařských receptů)
Gradner L.: Úkryt
Lutz J.: Potřeba zabíjet
Granger A.: Dotek smrtelnosti

Literatura faktu-odborná-naučná

Lisá E.: Hry k rozvoji sociálních kompetencí žáků 1. stupně ZŠ
Motyčková K.: Naučné stezky (téměř
500 naučných stezek v Česku)
Hrubínová M.: Co mi povíš, Matěji?
(určeno rodičům, kteří chtějí pomoci
svým dětem se správnou výslovností )
Assange J.: Julian Assange (paměti zakladatele serveru WikiLeak)
Brodek A.: Papír. Umělecká tvorba ozdobných předmětů (ruční papír, papírmašé, dekorace, modely,
koláže, pracovní postupy)

Pro děti

Disney W.: Ariel a delfín Flip (pohádkové dobrodružství mořské víly)
Čtvrtek V.: Rumcajsova loupežnická
knížka (příběhy loupežnické rodinky)
Cipískova loupežnická knížka (další dobrodružství z lesa Řáholce)
Uč se anglicky s pohádkou (souběžný český a anglický text)

Bahenský P.: About Tigres and Giraffes
(jednoduché pohádky anglicky)
Pospíšilová Z.: Školní detektiv (hlavní
postavou pohádkového příběhu je školní strašidýlko Radílek, které se stane
detektivem)
Registrovaní čtenáři mohou využít službu on-line při rezervacích.
Každou středu Čteme dětem od 17.00
do 17.30 hodin z knížky L. Štíplové Pohádky s hádankami. Vstup zdarma.
P o z v á n k a – v úterý 24. dubna
v 16 hodin literární pořad s knížkou E.
Petišky „Anička malířka“. Čtení, povídání, písničky, tvořivá minidílnička. Určeno dětem 3-6 let. Vstup zdarma.
Upozornění! Ve dnech 16.-30. dubna
bude ve vyhrazených prostorách městské knihovny probíhat odprodej vyřazených knih z fondu městské knihovny
za jednotnou cenu 1 sv./5 Kč. Odprodej
bude probíhat v provozních hodinách
pro veřejnost.
Za městskou knihovnu
Alena Urxová

Kulturní kalendárium - duben
Pá 10.2. –
13.5.
Pá 30.3. –
23.9.
St 4.4. –
31.5.
Pá 13.4.
So 14.4.

Středočeské muzeum,
Roztoky
Středočeské muzeum,
Roztoky
Galerie hotelu Academic,
Roztoky
Hostinec Na Růžku, Žalov
hřiště Tiché údolí, Roztoky

Pá 20.4.

Svatovojtěšská pouť od 19.00 hod., mše svatá řeckokatolická

kostel sv. Klimenta

So 21.4.

Svatovojtěšská pouť od 10.00 hod.

louka Levý Hradec

So 21.4.

VOKO – cyklistický závod horských kol, místo startu náměstí
v Roztokách. Start v 15.00 hod., více na www.vokolo.tk

Čt 26.4.

Tryzna na památku Transportu smrti od 11.00 hod.

Tyršovo náměstí, Roztoky
Levý Hradec

Veřejný koncert žáků ZUŠ.
Od 18.00 hod.
FUNKY SKUNKY – funk/rockový večer z hudebního cyklu RR.
Vystoupí Simple Muffin, The Quoters a další. Vstup 70 Kč.
Od 19.30 hod.
Koncert v Husově sboru – Antonín Tučapský, Antonín Dvořák,
Leoš Janáček, ROSA Chamber choir. Od 15.00 hod.

Hostinec na Růžku, Žalov

Ne 29.4.

Jarní maškarní rej pro děti s Beruška Bandem. Od 15.00 hod.

Hotel Academic, Roztoky

St 16.5.

Taneční představení ZUŠ Roztoky. Od 17.30 hod.

Čt 26.4.
Pá 27.4.
Ne 29.4.
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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.
Je Ferda nejlepší mravenec? – výstava malíře a spisovatele Ondřeje
Sekory. Vernisáž výstavy je 29. 3. v 17.00 hod.
Výstava – Martin Salajka SPORT Dne 15. 5. se koná beseda
s autorem od 19.00 hod.
DRUMS´N´FOREVER – program DJS – Checker, Supa Fly, Rafa,
Cycloonez. Pořádá OS RR, vstup 70 Kč. Od 20.00 hod.
Roztocká kuličkiáda – neváhejte a přijďte si zacvrnkat. Zápis od
13.30 hod., zahájení ve 14.00 hod. více na www.roztoc.cz

Husův sbor, Roztoky

Husův Sbor, Roztoky

Kongresový sál hotelu
Academic, Roztoky

TÉMA MĚSÍCE

Zdenka Braunerová *9. 4. 1858 (ve starší literatuře též uváděn rok 1862) +23. 5. 1934
česko-francouzských kulturních vztahů.
Sblížila se s francouzskými umělci i se
sochařem A. Rodinem, jehož výstava
v Praze (1902) měla na české prostředí
naprosto zásadní význam. Od konce 90.
let se soustředila na grafické techniky,
zejména na techniku leptu. Snažila se zachytit kouzelnou atmosféru mizející staré Prahy při asanaci pražského židovského ghetta, Starého Města a Josefova. Ve
víceméně neúspěšném boji za záchranu
staré Prahy spojila své úsilí s Vilémem
Mrštíkem (Bestia triumphans), který
se stal její velkou životní láskou, nakonec ovšem nenaplněnou. Nejhlubšího
duchovního souznění našla v přátelství
s básníkem Juliem Zeyerem a také s břitkým kritikem F. X. Šaldou. Pevné přátelství ji vázalo i k sochaři Františku Bílkovi, jehož podporovala v jeho obtížných
počátcích, zpočátku i materiálně. Později
se sblížila s o generaci mladším literátem
Z. Braunerová v roztockém ateliéru, kol. r. 1910.
Milošem Martenem – Šebestou a také
francouzským básníkem a dramatikem
vlastní cestu v umění i v životě.
Výtvarný talent zřejmě zdělila po své Paulem Claudelem. Jejím pozdním obmatce. Jejím prvním učitelem malby byl jevem byl mladý malíř Jan Zrzavý, jemuž
Soběslav Pinkas, první láskou a umělec- dodala sebevědomí a uspořádala jeho
kým vzorem krajinář Antonín Chittussi. první pražskou výstavu.
Studovala na známé akademii Colarossi Počátkem 20. století se začala intenzivně
v Paříži, významnější pro ni však byla věnovat knižní grafice, navrhuje i maluinspirace „barbizonskými“ malíři, kte- je na sklo. Vdechla osobitou grafickou
ří výrazně ovlivnili její malířský projev tvář časopisu Moderní revue. Výrazně
v 80. a 90. letech 19. století. Dobová ovlivnila tvář české knihy, do té doby si
kritika napsala: „S jemným citem, vní- libující v pozlátkovém nevkusu. Inspiramajíc celkový barevný charakter kraji- ci hledala ve starých kancionálech a neny a světelnou náladu jí vládnoucí, umí beklíčích, nezatížených biedermeierem
postřehnutý obraz vystihnouti věrně 2. poloviny 19. století. Obdivovala i „čisa bez malichernosti.“ Zásadní vliv na její tý“ slovácký folklor, zdánlivě nezkažený
osobnost mělo zejména prostředí paříž- měšťanským životním stylem. Měla velské intelektuální a umělecké elity. Její se- mi kritický pohled na přidušené, pokrystra Anna se do Francie provdala a ona tecké a závistivé pražské poměry, který
sama výrazně přispěla k prohloubení neváhala dávat veřejně najevo. Její osobní život byl bohatý,
ale komplikovaný.
Impulzivní povaha jí nedovolovala
zakotvit v tradičním vztahu, ačkoliv po něm vnitřně
toužila. I její vazby k rodině nelze
označit za bezproblémové. Neprovdala se a celý
život se zásadně
psala s krátkým
„a“ na konci příjmení na znameAugusta Braunerová: Braunerův mlýn v 70.–80. letech 19. století
Česká malířka, grafička, podporovatelka
umělců, organizátorka výtvarného života, emancipovaná žena.
Jejím otcem byl významný staročeský
politik JUDr. František Augustin Brauner, matka Augusta, rozená Neumannová, z německé patricijské rodiny.
Přestože Z. B. pocházela z nejvyšší společenské vrstvy, na svou dobu byla velmi
nezávislou osobností překonávající společenské konvence a neustále hledající

ní toho, že je stále slečnou.
Její život je úzce spjat s Roztokami.
V roce 1861 zde koupil její otec tzv.
Malý mlýn na Únětickém potoce, který
zadaptoval na letní rodinné sídlo (kromě toho měli Braunerovi dům v Praze

Z. Braunerová poč. 80. let 19. století.

na Ferdinandově třídě čp. 342 a byt ve
Vídni). Mlýn, stojící v sousedství vily
Albína Bráfa (ministra orby v rakouské
vládě, zetě F. L. Riegra), se stal centrem
setkávání společenské a intelektuální
české elity. V letech 1902–4 si postavila
v zahradě u mlýna ateliér ve stylu anglického venkovského domu, který se stal
jejím útočištěm v druhé polovině jejího
tvůrčího období (dnes je tam velmi pěkná expozice díla Z. B.). Byla v Roztokách
známou, i když poněkud extravagantní
osobností. Budila pozornost již tím, že
chodila se stojanem malovat do plenéru.
Byla zaujata i módním japonským romantismem v prvních dvou desetiletích
20. století. V pozdním věku se prohluboval její vztah ke křesťanství, vášnivě např.
protestovala proti zboření mariánského
sloupu na Staroměstském náměstí a podílela se i na svatováclavských oslavách
v roce 1929. Ústním podáním se dlouho
udržovaly zkazky o tom, jak se i ve zralém věku koupala nahá ve Vltavě, a o jejím nespoutaném osobním životě, které
se ovšem z dnešního hlediska jeví spíše
jako úsměvné. Zdenka Braunerová je
bezesporu nejvýraznější osobností kulturního života, která žila a tvořila v Roztokách.
Stanislav Boloňský
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„Živý“ rozhovor se Zdenkou Braunerovou                         
Dobrý den,
vážená slečno, jsem rád, že jste souhlasila s tímto nevšedním rozhovorem.
Nemáte tady na Vyšehradě ale moc příjemné prostředí, s dovolením si sednu
na náhrobek.

Z. B.: Jen si poslužte, mladý muži – já
měla pro muže od pera vždycky slabost…
Jenže slečno Braunerova, já nejsem
žádný extra písmák, jen učitel ve výslužbě, takže ani mladík.
Z. B.: To nevadí, však on ten Viluš (Mrštík, pozn. red.) se také pořád nemohl rozhodnout, zda psát, či učit, a ještě koukal
po mladších…

ale nakonec na něj žádný ouřad nezbyl.
Povídáme si ale často s Ulianem (Juliem
Zeyerem, pozn. red.), má to ke mně několik řad, zejména o tom, co jsme v životě nestihli, a o těch jeho vizích. Také
chtěl spočinout na Lomci – a šoupli ho
jako nějakou mumii do
Slavína. Přitom vyhrožoval, že v tom případě nás
bude chodit strašit…
Takže pojďme s dovolením k meritu věci. Chci
vám, vážená slečno, popřát k vašim letošním
150.
narozeninám!,
i když vlastně nevím,
k čemu se přeje dámám
ve vašem postavení, či
spíše položení.
Zdraví vás i od Náprstků a od Francouzů ze
Štěpánské a samozřejmě zejména z Roztok,
kde jste tak ráda pobývala. Mimochodem,
nějaký šťoura vyhledal
kdesi v matrice, že jste
se vlastně narodila již
v roce 1858 a ne až 1862,
jak píše pan Otto ve
svém slovníku, nebo dokonce 1866, jak jste snad
někde uvedla…
Z. B.: Nechme to být, příteli, na věk slečny, která
překročila již třicítku,
není vhodné se ptát…
Nechme to těm Šaldům, co se v tom po-

řád vrtali … tomu to leželo v hlavě, že
Růžena (Svobodová, pozn. red.) je o tolik mladší než já – a zřejmě i on. On byl
opravdu hlava složitá, někdy jsem mu
moc nerozuměla, např. se ke mně na Vyšehrad doneslo, že na konci života koketoval s tím Fučíkem…
Ve vašem ateliéru v Roztokách je teď
moc pěkná expozice vašich obrazů, mimochodem dlouho po vašem odchodu
tu vaši chaloupku koupil jistý Jiří Trnka (narodil se zrovna před 100 lety –
v roce 1912), ale nijak si to neužil, zemřel předčasně již v roce 1969. A chvíli
jsem tam poté pracoval i já, pořád jsem
vás tam viděl u toho velkého okna…
Ovšem v roce 2002 byl až po střechu
pod vodou!
Z. B.: To já dobře znám ještě ze mlýna,
jak jsme tam občas stěhovali peřiny na
půdu, než nám to vypláchlo mlýnici.
Jednou se tam málem utopila i Zdeňka
Havlíčková, ona měla souchotě, víte,
a dokonce můj otec ji vynášel oknem
ven. Půl roku po té povodni zemřela.
Měla nešťastný osud, ta „dcera národa“.
Jen jsme se při obnově ateliéru nějak
nemohli dohodnout, zda mají být kolem něj vysazeny švestky, či jabloně, na
starých fotografiích se nedají dost dobře identifikovat.
Z. B.: To já si už také moc nepamatuji,
ale však on Vladimírek (Vladimír Hellmuth-Brauner, pozn. red.) prý vydal
mou korespondenci s Ulianem a tam to
všechno píši. Doufám ale, že tam nedal
ty intimnosti s Mrštíkem. Prostě jsem
to tehdy potřebovala napsat, nedokázala

Kdyby bylo po vašem a uložili vás na
Levém Hradci, jak jste chtěla, bylo by
vám asi komfortněji (to slovo se teď
hodně používá). Nu což, jste v rodinné
hrobce se svými rodiči a bratry a snad
už jste si vše sporné po těch letech vyříkali.
Z. B.: To víte, jak to chodí, mrtvý se nemůže bránit … s bratry si moc nepoklábosím, Bohuslav pořád jen vzpomíná
na kolegu Mendělejeva a Vladimíra štve,
že sice boural s Kramářem Rakousko,
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Třešňový sad (1900-1910), Středočeské muzeum v Roztokách.
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jsem s tím žít v sobě. Představte si, týden před naší svatbou mu blesklo hlavou
a zrušil ji! Já už měla ušité svatební šaty!
A nebyly levné. Ale ten jeho konec mu
není třeba závidět. On byl hrozně vnitřně rozervaný, k manželskému životu nevhodný, jako milenec ale docela dobrý,
i když…
I když byli lepší? Co třeba Chittussi,
nebo Šalda, Zeyer, Roden, Bílek, Marten – Šebesta? Když mluvíme jen o těch
obecně známých výtečnících, psalo se
i o Zrzavém, ten byl ovšem o hodně,
o hodně mladší, že…
Z. B.: To víte, za našich časů nemohla
žena jít sama ani do parku, natož si pozvat muže do atelieru na večeři. Teď už
je to asi docela normální, i to, že za život
vystřídáte více partnerů. Navíc – oni lidé
od kumštu jsou vesměs trochu nestálí
a zahledění do sebe, platí to asi o všech,
které jste jmenoval…
Hodně jsou to také bulvární pověsti. Se
Zeyerem to bylo čistě duchovní spříznění, vždyť on byl asketa, na ženách obdivoval jen jejich ducha, tělesnost mu nic
moc neříkala … a Jeníkovi Zrzavému
podobně. No, a jak na tom byl zdravotně Šalda, když onemocněl tou francouzskou nemocí, to se přece ví, kdybych ho

nevytáhla hrobníkovi z lopaty, když už
blouznil v Uhříněvsi…
Asi vaší pověsti s dovolením neprospělo, že jste se chodila ráda koupat do
Vltavy, a to jaksi bez koupacího dresu.
Z. B.: A divíte se, mladý muži? Chtěla
jsem užívat života plnými doušky. Co je
mi po lidech, že očumovali za křovím?
Oni to byli spíš malí haranti a pak to dávali k dobrému dalšího půl století. Ale já
se nejvíc koupala rovnou v potoce u našeho mlýna nebo v bazénku za rybízy, do
toho nebylo nikomu nic – ani té Libuši,
co mě ze sousedství šmírovala triedrem,
to byla vzhledem k její tloušťce jen slepá
závist.
No víte, milá slečno, oni se dodnes po
vás zdráhají pojmenovat roztockou
školu. Původně se měla jmenovat po
prezidentu Masarykovi, ale z Hradu
nedali tehdy souhlas, tak je to dnes
Základní škola, okres Praha-západ
– trochu název jako nějaké věznice.
A škola Zdenky Braunerové se jim zdá
nevhodná, vždyť jste žila takovým rozpustilým životem, zůstala bezdětná,
bůhví, jaký jste měla vztah k dětem.
Z. B.: Ale já jsem děti milovala, zejména
svou neteř Situ od sestry Anny, chuděru!
Je pravda, že utírat prdelky bych jim ne-

musela, ale na to měli ženskou. Je vidět,
že ty drby od Bráfů přežily století.
Byla jste vůbec v Čechách šťastná? Zdá
se mi, že bližší vám byl život v Paříži
či Anglii, vždyť ve vašem těle prý ani
mnoho české krve nekolovalo. Dokonce i váš otec, velký český vlastenec
a rusofil, byl po otci Němec a po matce Francouz. A o tom, jak vládla češtinou vaše maminka, kolovaly po Praze
– s prominutím – anekdoty.
Z. B.: Já jsem byla česká vlastenka tak
trochu ze vzdoru. Oni ti Francouzi a Angličané měli ve své nadutosti problém
nás jen odlišit od Rakušanů a Maďarů.
Nic o nás nevěděli, podceňovali nás, stejně tak na český živel nahlíželi skrz prsty
pražští Němci. Pravda je ale i ta, že se někteří čeští poslanci chovali ve Vídni jako
křupani. Ale doneslo se na Vyšehrad, že
se tak chovají ve sněmovně podnes!
A rozbitím Rakouska jsme si také mnoho nepomohli, a už vůbec ne tou demolicí mariánského sloupu, to Franta Sauer
opravdu přehnal.
Asi byste, milá slečno Braunerova,
dnešní svět vůbec nepoznala, tolik se
změnil.
Děkuji za rozhovor,
Stanislav Boloňský

Švestkový sad v Roztokách, olej, Středočeské muzeum v Roztokách.
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INFORMACE Z RADNICE

Z deníku Městské policie Roztoky
za období od 26.1.12 až 23.2.12:
- dne 25.2.12 oznámeny padající kusy kamení ze skály v ulici zvané „ Myší díra“,
zamezení vstupu do místa, kde hrozilo
nebezpečí zranění, na místo HZS Roztoky, likvidace uvolněných částí skály;
- dne 25.2.12 oznámena krádež čerpadla
ze stavby domu v ulici Potoky - výjezd
na místo, předáno PČR jako podezření
z přečinu krádeže;
- dne 25.2.12 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu hudbou
z objektu nočního podniku Bizzard club
v Nádražní ulici – výjezd na místo, zde
zjištěno, že v clubu byla produkce živé
hudby, věc podezření z přestupku s odkazem na znění OZV č. 3/2011 (rušení
nočního klidu) oznámena komisí pro
projednávání přestupků MÚ Roztoky;
- dne 26.2.12 v ranních hodinách oznámen požár v objektu domu v ulici Lidická – výjezd na místo spolu s HZS Roztoky, požár uhašen, příčina – závada na
elektroinstalaci;
- dne 27.2.12 oznámena krádež měděných svodů z domu v ulici Třešňovka –
výjezd na místo, zadokumentováno a šetřeno jako podezření z přestupku proti
majetku;
- dne 27.2.12 v nočních hodinách oznámena krádež měděných okapů z domu
v ulici Žirovnického, před příjezdem
hlídky podezřelé osoby i s odcizenými
okapy z místa odjely, provedeno místní
pátrání dle získaného popisu s negativním výsledkem, vzhledem k výši způsobené škody věc předána PČR;
- dne 28.2.12 oznámeno vloupání do
zaparkovaného vozidla v ulici Třebízského, kdy pachatel rozbil okno, odcizil
dámskou kabelku a poté z místa odjel –
provedeno místní pátrání dle získaného
poznatku s negativním výsledkem, PČR
si věc převzala jako podezření z přečinu
krádeže vloupáním;
- dne 28.2.12 ve večerních hodinách
oznámeno vloupání do
rodinného
domu v ulici Máchova – výjezd na místo, zde zjištěny poškozené vstupní dveře,
chybějící mobilní telefon a notebook,
předáno PČR;
- dne 29.2.12 oznámena dopravní nehoda bez zranění na Tyršově náměstí.
Vozidlo, které dopravní nehodu způsobilo, z místa odjelo – provedeno
místní pátrání dle získaného poznatku k tomuto vozidlu. Vozidlo nalezeno odstavené v ulici Rýznerova, pře-
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dáno skupině dopravních nehod PČR;
- dne 3.3.12 oznámeno odcizení divokého kance (výhra v tombole na plese ZŠ
Roztoky) z chodníku v ulici Opletalova,
kam si kance výherce odložil před naložením do svého vozidla – věc kvalifikována jako podezření z přestupku proti
majetku dle § 50/1 a) z.č. 200/90 Sb.;
- dne 4.3.12 v rámci hlídkové činnosti
kontrolován v ulici U Hřiště řidič dodávkového vozidla VW Transporter, při
kontrole zjištěno, že řidič před jízdou
požil alkoholické nápoje – předáno PČR
k jejich další realizaci;
- dne 4.3.12 ve večerních hodinách
oznámeno sražení srnce vozidlem v k.ú.
Úholičky, srnec utrpěl zranění – na místo přivolán člen mysliveckého sdružení,
který si zraněného srnce převzal;
- dne 4.3.12 v nočních hodinách v rámci hlídkové činnost v ulici Lidická zjištěn
v areálu TS Roztoky neoprávněný výskyt
cizí osoby, ta zajištěna, kontrolována –
provedeným šetřením zjištěno, že osoba
se snažila se vniknout do zaparkovaných
uložených autovraků – předáno PČR
k jejich realizaci;
- dne 5.3.12 ve večerních hodinách
oznámen požár chatky v kolonii U Jezu
– na místě též 6 hasičských sborů z Roztok a okolí, požár uhašen, na místo vyšetřovatel od hasičů, PČR;
- dne 6.3.12 oznámen nález opencard
v ulici U Hřiště v Roztokách – zjištěna
její majitelka a karta předána, majitelka
by touto cestou chtěla poctivému nálezci
poděkovat;
- dne 7.3.12 oznámeno, že jednoroční
dítě zabouchnuté v domě v ulici Nad
Vltavou – výjezd na místo, zde též HZS,
kteří provedli otevření vchodových dveří, dítě předáno v pořádku matce;
- dne 8.3.12 oznámena krádež zboží
v prodejně Albert s tím že personál zadržel podezřelou osobu – výjezd na místo,
provedeným šetřením zjištěno, že podezřelý si zboží uložil do tašky a při placení
u pokladny zboží nezaplatil. Byl zadržen
personálem prodejny u vstupních dveří,
věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku, vyřešena v blokovém řízení;
- dne 9.3.12 oznámeno vloupání do
sklepa zahradní chaty v zahrádkářské
kolonii U Jezu – výjezd na místo, zde
zjištěno i vloupání do dalších chat, předáno OO PČR Libčice;
- dne 9.3.12 oznámeno pokousání psem

v místě u Řivnáče – poškozená venčila svého psa, na něhož se vrhl jiný pes
a když se snažila svého psa ochránit, došlo k pokousání poškozené – provedeno
místní pátrání po útočícím psovi, který
z místa utekl, a jeho majiteli, věc kvalifikována jako přestupek proti občanskému soužití;
- dne 10.3.12 oznámení o zaběhnutém
psu v ul. Čechova – výjezd na místo,
provedena kontrola na katastru obce,
pes nalezen a předán majitelce, věc Pk
s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena domluvou;
- dne 10.3.12 oznámení o podezřelých
osobách v prostorách parku na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místě
zjištěna u lavičky ležící podnapilá nezraněná osoba, převezena do místa bydliště,
věc byla oznámena přestupkové komisi
při MÚ Roztoky;
- dne 10.3.12 oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí
se zadržením podezřelé osoby – s odcizeným zbožím byla zadržena ochrankou
prodejny u vstupních dveří z prodejny,
věc šetřena a kvalifikována jako Pk proti
majetku věc vyřešena v blokovém řízení;
- dne 10.3.12 oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí
se zadržením podezřelé osoby – na místě zjištěno, že podezřelá osoba si dala
zboží, které nezaplatila, do batohu, byla
zadržena ochrankou prodejny, věc vyřešena v blokovém řízení;
- dne 12.3.12 oznámeno vloupání do
vozidla zaparkovaného v ulici Levohradecká s tím že z vozidla byly odcizeny
airbagy – předáno PČR k jejich realizaci
jako podezření z přečinu krádeže vloupáním;
- dne 12.3.12 oznámeno, že v ulici Vidimova leží na zemi žena – na místě
zjištěno, že žena je nezraněna, ale v silně
podnapilém stavu, zjištěna její totožnost,
dovedena do místa bydliště, věc Pk proti
veřejnému pořádku vyřešena napomenutím;
- dne 12.3.12 oznámeno loupežné přepadení, ke kterému mělo dojít v Jungmannově ulici v místě u DPS, kdy dva
pachatelé za použití násilí odcizili mladistvé poškozené mobilní telefon - provedeným šetřením zjištěny podezřelé
osoby, věc předána PČR k jejich realizaci
jako podezření z tr. činu loupeže;
- dne 14.3.12 oznámeno napadení nezletilé osoby v Přílepské ulici, ke které-
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mu mělo dojít dne 13.3.12 v odpoledních hodinách, předáno PČR k jejich
realizaci;
- dne 15.3.12 oznámen volně pobíhající
pes v prostorách vlakového nádraží ČD
Roztoky – psa zadržel výpravčí žel. stanice, hlídka psa převzala, zjištěn majitel,
jemuž pes předán, věc vyřešena v blokovém řízení;
- dne 15.3.12 oznámen nález peněženky
s doklady v místě U Váhy- nalezená peněženka s doklady zajištěna, zjištěn majitel a vyrozuměn;
- dne 16.3.12 oznámen nález svazku
klíčů u dětského hřiště u žalovské školy
v ulici Zaorálkova – klíče uloženy na MP

Roztoky, nález zveřejněn na webových
stránkách MP Roztoky a města Roztoky;
- dne 18.3.12 oznámen vysazený kanalizační poklop na komunikaci v ulici Nádražní – výjezd na místo, poklop nasazen zpět, dalším šetřením zjištěno, že na
objektu Bizzard clubu v Nádražní ulici
byla vytržena plechová skříňka od hlavního uzávěru plynu, poštovní schránka,
reklamní tabule Gambrinus a poškozená
výplň vstupních dveří (drátosklo) provozovny, zadokumentováno, kvalifikováno jako podezření z Pk proti majetku;
- dne 18.3.12 oznámen volně pobíhající
pes na Tyršově náměstí – pes umístěn
do kotce MP, zjištěn majitel odchycené-

ho psa, věc vyřešena v blokovém řízení;
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách
MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení
policie ČR Libčice (tel.: 974 882 730,
nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468, popřípadě
e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme
předem za spolupráci.
Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Potírání zločinu v Roztokách
Za minulý měsíc jsem se několikrát setkal s pozoruhodnou situací na Tyršově
náměstí. Ve večerních hodinách přijíždí
jeden z posledních autobusů od Prahy
a na vystupující u bistra na druhé straně Lidické ulice již „číhají“ příslušníci
městské policie. Jdou najisto. Spousta
lidí si v pozdních hodinách zkracuje
svou cestu přes prázdné náměstí a Masarykovu ulici mimo vyznačený přechod
pro chodce. Následuje blikot modrých
světel, rychlý přejezd na druhou stranu
křižovatky, zablokování jízdního pru-

hu, kontrola dokladů, demonstrace síly
pohrůžkou vysoké pokuty ve správním
řízení, vše končí nižší pokutou nebo domluvou. Následně strážníci zajedou zpět
k bistru a čekají na další autobus. A že se
ve večerních hodinách načekají…
Nechci se pouštět do polemiky nad tím,
jestli je ten přechod postaven na nevhodném místě. Spíš mě zaráží, proč
místo této činnosti strážníci raději více
nezajíždějí do okrajových částí Roztok,
odkud jsou často hlášeny krádeže kovů,
automobilů nebo jejich vybavení a v ne-

poslední řadě vloupání do chatek v zahrádkářských koloniích.
Ano, v ideálním městě, kde je perfektně
zajištěno bezpečí obyvatel i jejich majetku, je na místě, aby se strážníci městské
policie při nočních službách zabývali
dolaďováním detailů, mezi které bezpochyby patří přecházení komunikace
mimo vyhrazená místa. Podle mě se ale
Roztoky v takovéto situaci nenacházejí.
Václav Strnad

Rozvoj VTP je příležitostí pro posílení
daňových příjmů města
V polovině měsíce ledna 2012 oznámila
americká společnost Eaton Corporation
ve spolupráci s agenturou CzechInvest
a ČVUT otevření nejnovějšího světového vývojového centra v Roztokách,
v areálu VTP. V průběhu prvního roku
od otevření plánuje Eaton zaměstnat 50
vysoce kvalifikovaných inženýrů s tím,
že celkový počet zaměstnanců má v dalších 5 letetech dosáhnout počtu 300
(volně přeloženo z www.eaton.com/Eaton/OurCompany/NewsEvents).
K této zprávě lze samozřejmě přistupovat různě. Buď to vyhodnotit jako další zátěž pro městskou infrastrukturu
(služby, komunikace, školská zařízení)
a životní prostředí (kvality „vilového
městečka“, poklidná atmosféra), nebo
jako příležitost přilákat do města nové
právnické osoby, které svými daňovými odvody posílí příjmy města, stejně
tak další obyvatele, kteří budou svým
sociálním a příjmovým postavením pro

městskou pokladnu spíš přispěvatelem
než uživatelem.
Já jsem osobně zastáncem druhé varianty, leč má to to několik háčků, z nichž za
nejzásadnější považuji nedostatek dostupného bydlení. Ačkoliv je v současné
době ve výstavbě areál Na Panenské II,
lze oprávněně předpokládat, že většina
pozemků a bytových jednotek je již rozprodána. Ostatní rozvojové plochy města jsou pod stavební uzávěrou. Ta určitě
měla své opodstatnění v určitém období,
kdy pochybení vedení města v jednání
s developery byla později vodou na mlýn
sdružení DOST, jež s tématem stavební
uzávěry vyhrálo předposlední komunální volby. Nicméně současná situace, kdy
někteří developeři, tehdy oblíbenější než
druzí, dostali přednost před ostatními
vlastníky pozemků ve stavební uzávěře,
také není přijatelná. Toto do jisté míry
deformování volné soutěže způsobilo, že
nabídka možnosti k bydlení či k výstavbě rodinných domů je zúžena a cena vol-

ných stavebních pozemků, pokud jsou
nějaké mimo stavební uzávěru, snadno
dosahuje 3násobku tržní hodnoty před
5 lety. Dalším z viditelných „výsledků“
dogmatického uplatňování stavební uzávěry je rumiště v okolí Maxmiliánky.
Proto v roce letošním a dvou letech
následujících stojí před vedením města a zastupitelstvem nejenom nelehký
úkol tvorby nového územního plánu,
ale i úkol otevření volné soutěže mezi
developery tak, aby se nabídka bydlení
v Roztokách rozšířila, tudíž klesly ceny
pozemků a bytů a následně se staly dostupnými pro nové obyvatele města. Dávám přednost otevřené a férové soutěži,
bez stranění jednomu nebo druhému
developerovi, nicméně se závazkem, aby
se stavebník určitým způsobem podílel
na posílení infrastruktury města. Je nejvyšší čas s tím začít.
Mgr. Tomáš Pařízek
radní města za ODS

11

POLEMIKY A KOMENTÁŘE

Plán obnovy roztockých komunikací            
Není potřeba příliš zdůrazňovat tristní stav roztocké infrastruktury. Každý,
kdo se městem po dešti prošel, to jistě
poznal sám. I když je obnova komunikací jednou ze základních povinností
města, podařilo se v tomto volebním
období rekonstruovat pouze část Masarykovy ulice – a to je málo.

Schválení plánu rekonstrukce
komunikací

Na únorové radě města byl schválen plán
rekonstrukce komunikací. Je to výchozí dokument, který zmapoval, v jakém
stavu silnice a chodníky v Roztokách
jsou, kde již je vyhotovena projektová
dokumentace a kde není. Výsledkem je
pořadí ulic, podle kterého by měly být
opravovány, a to nejen v tomto volebním
období. Nutno samozřejmě přiznat, že
formální vznik dokumentu nemá výrazný vliv na zablácení bot nebo opotřebení
tlumičů vašeho vozu, protože chodit ani
jezdit se po dokumentu nedá, přesto je
to krok správným směrem.

Seznam rekonstruovaných ulic

Jako první přijde v dubnu nebo květnu
na řadu rekonstrukce části Jungmanno-

vy ulice, následovat bude Školní náměstí
(recyklát), Smetanova, Máchova, Čakov
(recyklát), Dobrovského, Sedláčkova,
Vošáhlíkova, Krásného, Plzeňská a další. V seznamu komunikací jsou všechny
ulice s nezpevněným povrchem. Obyvatelé vyjmenovaných ulic, nejásejte,
protože vše je odvislé od finančních
prostředků a bohužel je potřeba zmínit,
že roztocké silnice jsou jakousi chudou
příbuznou, která v koutě čeká, co na ní
při porcování rozpočtu zbude, a nepatří mezi opravdové priority zastupitelů.
V letošním roce je v kapitole silnice pouze 4,63 mil. Kč, což je podle mě smutně
málo.

Dárečky pro některé, nebo silnice pro
všechny?

Myslím si, že jediná šance, jak celý proces
uspíšit, je vzdát se některých zbytných
věcí – například různých darů občanům
za několik set tisíc korun, protože potěšit
a poděkovat se dá i symbolicky květinou,
případně dobrým slovem. Upřímně, kolikrát jste v životě od města něco dostali,
aby vás to vytrhlo?
Sociální pomoc v celkové výši 2,36 mil.
Kč bych adresoval pouze těm, kteří ji

skutečně potřebují – například zdravotně postiženým. Zmíněná pomoc nemá
nic společného se zákonnými sociálními
dávkami státu, město ji vykonává, aniž
by muselo, a každý na ni z daní ze svého přispíváme ročně v přepočtu 310 Kč
(platí i senioři a děti). Dle mého názoru
se dá nejvýrazněji ušetřit na chodu celého úřadu a městem zřízených příspěvkových organizací.
Chápu, že podobné teze jsou v dnešní
době krajně neoblíbené, žádnou popularitu mi to nepřinese, ale jako pravicová strana, za kterou v Roztokách nestojí
žádná nezisková organizace, si můžeme
podobné liberální myšlenky dovolit. Jednotlivé položky jsou pouze střípky z celkové skládačky a po zralé analýze a při
troše vůle by se dalo navíc v rozpočtu
nalézt dalších 5 až 7 mil. Kč, což by na
nějakou základní rekonstrukci ve střednědobém horizontu stačilo. Nepřípustné
je řešit rozpočtovou situaci města zvyšováním místních daní a je potřeba uvést,
že daň z nemovitosti mají Roztoky jednu
z nejnižších.
Ing. Roman Jandík
radní a předseda ODS Roztoky

Bylo toho DOST           
Nemohu nereagovat na článek bývalé
paní starostky Vavřínové „Transparentní
zadávání veřejných zakázek, …“, který
vyšel v minulém vydání Odrazu. Bývalá paní starostka mě a některé úředníky v tomto článku obvinila z nedodržování směrnice o zadávání zakázek a
z jakéhosi „šikovného zašulování“. Vůči
těmto nepodloženým obviněním a patrně záměrně nepřesným informacím,
které se týkají daru od Letiště Praha a.s.
na výměnu oken na radnici, se musím
ohradit.
Pokusím se být stručný a faktický:
- Dar podle paní Vavřínové údajně nebyl
přijat zastupitelstvem ani o něm údajně
nebylo informováno. Opak je pravdou.
Protože je tento dar městu poskytován
na základě rámcové smlouvy každoročně, byl zahrnut do rozpočtu města na
rok 2011 již při jeho schválení v únoru
téhož roku. Stejně tak je dar rozpočtován i letos. Konečná částka, která byla za
výměnu oken utracena, byla upravena
při schvalování čerpání rozpočtu za prosinec 2011. Zastupitelstvo tedy o daru
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nejen vědělo, ale schválilo ho i v rámci
rozpočtu.
- Údajně jsme měli postupovat v rozporu
s vnitřní směrnicí města. Není tomu tak.
Výměnu oken jsme zadali Technickým
službám, protože jejich práce je pro nás
nejlevnější, ale především však proto, že
i Technické služby měly v plánu výměnu svých oken. Tím jsme dosáhli nemalé
úspory. Nutno podotknout, že směrnice
se vztahuje na veřejné zakázky města,
nikoliv příspěvkových organizací (technických služeb), a to na základě zákona
o veřejných zakázkách. Důležitou informací také je, že dodávka samotných
oken subdavatelem byla poptána u jedenácti firem, z nichž pět nabídku podalo.
Vítězný subdodavatel byl o téměř 100
tisíc Kč levnější než druhý v pořadí. Je
zřejmé, že o transparentnosti a efektivitě
vynaložení prostředků z daru nemůže
být pochyb.
- Paní Vavřínová také zpochybňuje včasnost realizace výměny oken, což by podle ní mohlo vést k vrácení daru. Ten
měl být dle smlouvy vyúčtován do konce

ledna 2012. Tak se i stalo. Podle vyjádření letiště proběhlo všechno v pořádku.
Shrnuto a podtrženo, akce proběhla
v pořádku, došlo při ní k úspoře vynaložených prostředků a díky ní dojde
k úspoře nákladů na energie. Zbytečných výpadů paní Vavřínové bylo DOST.
Musím ale připomenout, jak se s veřejnými prostředky hospodařilo za vlády
bývalé starostky Vavřínové. V tomto
období byly vynaloženy na nerealizovatelné projekty nemalé miliony Kč.
Projekt dostavby školy podle paní Vavřínové, který není možné použít, protože
by dostavba stála minimálně čtvrt miliardy Kč a protože by škola musela být
na celý rok uzavřená, stál téměř 12 milionů Kč. Další opravdu nákladné, a tudíž nerealizovatelné projekty, které paní
Vavřínová nechala zpracovat, stály další
statisíce až miliony Kč. Jedná se např.
o projekty na stavbu školky či na revitalizaci Školního náměstí. První jsme
zvládli třikrát levněji a druhé bude ještě
levnější. A aby toho nebylo málo, tak bývalá starostka Vavřínová uzavřela oprav-
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du nevýhodné smlouvy s firmou Aldera
na správu městské počítačové sítě a vedení městského účetnictví. Této firmě se
celkem zaplatilo více než 6,5 milionu Kč.
Jenom těmito nesmyslnými kroky paní
Vavřínové v minulosti město přišlo
o 20 milionů Kč. Neuvádím tady všechno, ale je zjevné, že toho bylo DOST.

Takovýto způsob nehospodárnosti je mi
opravdu cizí.
PS: Je smutné, že se zastupitelé za DOST
ze svých chyb nedokážou poučit. Přijde
mi minimálně nevhodné, že paní zastupitelka Roškotová (za DOST) bez mého
vědomí a v mé nepřítomnosti navštívila mou zamknutou kancelář, kterou jí

odemkla zaměstnankyně ve výpovědi. Neupozorňoval bych na to, kdyby
to paní zastupitelka sama neuvedla při
zasedání zastupitelstva. Myslím, že tyto
způsoby některých zastupitelů celou situaci a jejich výpady trefně dokreslují.
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Občané sobě aneb fakt se budeme skládat
na roztockou školu?
V posledním Odrazu mě pobavil nápad vyhlásit na dostavbu školy veřejnou
sbírku. Teď už jen čekám, kdy městská
rada opráší „Akci Z“ (program, v rámci
kterého občané v socialistickém Československu pseudodobrovolně a zdarma
pracovali na různých veřejných stavbách, které nedokázala bolševikem totálně zhuntovaná ekonomika vyprodukovat normálním způsobem), aby se také
začaly opravovat silnice. Sbírku lze totiž
chápat jako přiznání, že nedokážeme
ve více než velkorysém rozpočtu města
najít peníze na investice. Ani srovnání
s předválečnou sbírkou na tentýž účel
neobstojí – bylo by totiž také dobré vzít
v úvahu, že lidé tehdy platili podstatně
nižší daně. Veřejné rozpočty musely ve
30. letech vyjít se zhruba třetinou peněz
(v poměru k HDP) oproti rozpočtům
moderním. Tak proč to u všech všudy
nyní nestačí a ještě potřebujeme vypisovat sbírky?
Roztocký rozpočet na rok 2012 činí
104,5 mil. Kč. Je to podle mě víc, než
bychom opravdu nutně potřebovali.
O dostavbě roztocké školy se hovoří už
minimálně šestým rokem. Pokud by se
v tomto období podařilo každý rok vytvořit v rozpočtu účelovou rezervu ve
výši nějakých 5 %, což je rozhodně zcela
zvládnutelné (řádově to může odpovídat
výši splátek úvěru, který si na školu město bude brát, a bude ji tedy stejně muset v budoucnu vyčlenit), měli bychom
k dispozici místo nynějších 40 mil. (z čehož 23 pochází z prodeje nemocnice)
o téměř 30 mil. více, mohli se následně

zadlužit mnohem méně, případně vůbec, a nezanedbatelné peníze tím pádem
investovat do něčeho užitečnějšího, než
je dluhová služba (úroky). A možností,
kde v rozpočtu šetřit, je více než dost.
Jen namátkou:
Výstavba roztocké dépéesky byla – alespoň podle toho, co o věci vím – podepírána mimo jiné i argumentem, že
nebude zátěží pro městský rozpočet. Co
se týče péče o malé děti a staré lidi, jsem
poněkud konzervativní – zastávám názor, že je to věcí jejich rodiny (s výjimkou mimořádných sociálních případů,
které ovšem jistí státní sociální síť). Rozumím, že v některých situacích může
být složité daný úděl zvládat. Potom by
ale ten, kdož potřebuje odložit staříka
do ústavu, měl péči o něj také zacvakat.
Připadá mi totiž nepříliš mravné hodit
své rodiče za více méně symbolický poplatek na krk daňovým poplatníkům. Ve
stejném kontextu lze diskutovat i o mateřských školách a jsem rád, že před časem otevřel debatu na toto téma Roman
Jandík, jehož názor, že by erár měl účast
na hlídání malých dětí do jisté míry limitovat, plně podporuji.
Otázku mizerné efektivity kulturních
grantů tady nechci opět diskutovat, psal
jsem o ní již mnohokrát. Méně už se ale
ví, že se nám po různých paragrafech
rozpočtu rozlézají položky, které věcně
této oblasti odpovídají a daly by se pohodlně z předimenzovaného kulturního a volnočasového rozpočtu pokrýt.
Jde mimo jiné o výdaje § 3429 (Klub
důchodců), § 3399 (záležitosti kultury

a církví), § 3419 (využití volného času
mládeže), § 3231 (ZUŠ) a možná i nějaká koruna z § 5512 (dobrovolní hasiči).
Ušetřit by se dalo i na věcných darech,
pohoštění, vítání občánků a podobných
radovánkách, které – rozděleny do několika položek – čítají dohromady bezmála
350 tis.! Myslím, že ocenění tíhou starostenské autority je samo o sobě takovým
zážitkem, že jakýkoliv dar může dojem
už jen rozmělnit.
Hledat úspory tímto způsobem, po syntetických (součtových) účtech rozpočtu,
je samozřejmě obtížné a nezbývá než věřit, že odpovědní činitelé stejně nekompromisně jdou po jednotlivých dílčích
položkách, které v globálním pohledu
vidět nejsou, ale právě v nich lze obvykle
odhalit úspory nejvýznamnější. Je nepochybné, že stávající radniční koalici
se podařilo vymést z městských financí
ty největší nešvary, které tam zůstaly po
předchozí garnituře. Patří jí za to uznání.
Nezakrývám ale, že jsem čekal, že městská vláda hlásící se povětšinou k pravici
bude ve škrtání výdajů daleko odvážnější, než se nakonec ukázala. V tom
bohužel neblaze kopírujeme centrální
vládu, u které rovněž žádné podstatnější
slibované škrty, úspory a reformy vidět
nejsou, zato primitivní zvyšování daní
pan ministr financí pěkně po socialisticku vymýšlí, kudy chodí. Šance s financováním školy se už sice promrhala, ale
škola není investicí poslední. Je dobré
na to myslet při sestavování budoucích
rozpočtů.
Tomáš Šalamon

Římskokatolická farnost Roztoky
Vás srdečně zve na tradiční

Svatovojtěšskou pouť na Levém Hradci

na památku mučednické smrti sv. Vojtěcha a jeho volby pražským biskupem na tomto památném místě,
která se koná v pátek 20. dubna 2012 večer v kostele sv. Klimenta s řeckokatolickou bohoslužbou
a v sobotu 21. dubna 2012, kdy poutní mši sv. na prostranství před kostelem bude od 10.00 hodin koncelebrovat
generální vikář pražské arcidiecéze ThDr. Michal Slavík.
Po skončení bohoslužby bude následovat beseda s čestným hostem pouti a také kulturní program pro děti i dospělé.
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Roztocký maškarní ples
Městský maškarní ples plný seriózních
i rozpustilých masek zaplnil 24. března kongresový sál hotelu Academic. Již
čtvrtý ročník zorganizovalo občanské
sdružení Roztoky – město pro život,
poprvé však pod záštitou a ve spolupráci s městem Roztoky.
Na počátku se na parket nechalo zlákat
hudebníky jen několik odvážnějších
tanečních párů, ale netrvalo dlouho
a parket byl zcela zaplněn rejem masek.
Organizátoři akce Vlaďka a Jaroslav Drdovi celou akci ve spolupráci s městem
nejen připravili, ale také obohatili svými
hudebními vstupy, vždy doprovázenými
novými kostýmy. Za město se spolupráce na přípravě ujala paní Věra Dědičová.
Motivem plesu byl květ třešně a s ním
spojené písničky Karla Hašlera. Zejména skladba „V roztocké třešňové aleji“ se
stala songem plesu.
Doprovodný program také ukázal, jaké
talenty skrývá ZUŠ Roztoky. Vystoupili nejen Lucie Šimůnková a Petr Muric
(učitel tanečního oboru), ale také žákyně
ZUŠ – Adéla Kabrhelová, Petra Drdová
a Tereza Svobodová. Ohnivé flamenco
zatančila Olga Svobodová.

Městský maškarní ples jsme s manželem navštívili poprvé a jeho přátelská
a rozverná atmosféra byla pro nás velmi
příjemným překvapením. Už nyní pře-

mýšlíme, čím nahradíme naši letošní
decentní masku příští rok.
Eva Frindtová
Foto: Jan Chvojka

S pomocí Obecního úřadu Únětice, za přispění Sokolovny Únětice

se pro Občanské sdružení Diakonie Broumov uskuteční

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA
VĚCI, KTERÝMI MŮŽETE POMOCI:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské, dětské/, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, větší látky.
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky /vše jen funkční/.
Vatované přikrývky, polštáře a deky, obuv – veškerou, nepoškozenou.
Hračky – nepoškozené a kompletní.
VĚCI, KTERÉ PROSÍM NENOSTE:
Vše, co je špinavé, mokré nebo zatuchlé.
Elektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače, nábytek, jízdní kola, lyže, matrace, koberce.
Dětské kočárky /transportem se znehodnotí/.
/Náklady na likvidaci těchto věcí výrazně snižují hodnotu sbírky a především Vašeho dobrého úmyslu./
Sbírka se uskuteční v sobotu 14. dubna od 9 do 12 hodin v únětické Sokolovně! (Školní 2, naproti MŠ)
Věci musí být zabalené do pevných igelitových pytlů či krabic. Jinak je nelze přijmout.
Předem děkujeme všem dárcům!
Více na www. diakoniebroumov.org
tel.: 224 316 800, 224 317 203 nebo Eva Lišková, tel.: 721 420 270
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Bleší trh se blíží!      
Přijměte pozvání na již tradiční Bleší trh
v Roztokách, který proběhne v sobotu
19. května. Je místem, kde může každý
z nás prodat to, co už nepotřebuje, ale co
by se někomu jinému třeba ještě hodilo.
Je otevřen i drobným výrobcům včetně
těch dětských.
Na blešák se dá zajít, když potřebujete
něco, co nemusí úplně zářit novotou, ale
bude dělat radost i svým příběhem a his-

torií. Ožívá zde svět půd, sklepů, pozapomenutých kamrlíků a živé tvořivosti.
A samozřejmě na něm potkáte i spoustu
milých lidí...
Místem konání bude opět park na Tyršově náměstí (u Sokolovny), těšit se můžete vedle blešákových stánků také na produkty fair trade, chráněné dílny s jejich
výrobky, na řemeslníky, pravé bretaňské

palačinky naslano i nasladko i na dětský
koutek.
Více informací a informace pro prodejce
naleznete na našich stránkách
www.blesak-roztoky.cz,
eventuálně na tel. čísle 608 10 66 43.
Těšíme se na setkání!
Za Bleší trh Ridina Ahmedová,
Zuzana Šrůmová a Tomáš Zděblo

Pozvánka na Vítání ptačího zpěvu   
Česká společnost ornitologická zve
všechny milovníky ptáků a přírody na
jarní vycházku za ptactvem lidských
sídel, polí, luk i mokřin. Projdeme
se ranní přírodou přes Holý Vrch až
k Únětickému rybníku v Tichém údolí,
poslechneme si a naučíme se ptačí hlasy, a pokud podmínky dovolí, prohlédneme si několik opeřenců i zblízka při
ukázce odchytu a kroužkování ptáků.
Za brzké vstávání budete odměněni

skutečně nevšedními zážitky z čerstvě probuzené přírody. Sraz je v sobotu
28. 4. 2012 v 6.10 hod. na zastávce busu
340 a 350 Roztoky – rozcestí Žalov. S sebou si vezměte boty a oblečení vhodné
do terénu, pokud máte, tak dalekohled,
popř. určovací klíč ptáků a snídani, jejíž součástí by podle tradice neměla být
vajíčka. Akce Vítání ptačího zpěvu probíhají na přelomu dubna a května na
více než sto místech po celé ČR. Jejich

seznam naleznete na webu České společnosti ornitologické www.birdlife.cz.
Přidejte se k tisícům milovníků ptáků,
kteří každoročně v celé Evropě vítají jaro
posloucháním ptačího zpěvu během
akcí Dawn Chorus Day! Případné dotazy prosím posílejte na
hoskova@birdlife.cz.
Na setkání se za Českou společnost ornitologickou těší
Lucie Hošková a Petr Voříšek

Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče,
dne 31. května 2012 se na radnici
uskuteční tradiční 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 panem starostou
přivítáno mezi občany města Roztoky,
sdělte nám, prosím, jméno a příjmení
dítěte, jeho datum narození a Vaši
doručovací adresu, a to e-mailem na
adresu posingerova@roztoky.cz nebo
osobně či telefonicky u paní Pösingerové
(tel. 220 400 260, 220 400 226). Nejzazší
termín přihlášek je 30. dubna 2012.
Podmínkou slavnostního přivítání je
trvalý pobyt dítěte v našem městě.
Dagmar Vyšehradská, matrikářka
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Středočeské muzeum v měsíci dubnu                  
V měsíci dubnu (22. 4.) se slaví Den
Země, a proto se přijďte podívat do Středočeského muzea na výstavu o ohrožených druzích obratlovců středních Čech.
Jsou zde vystaveny úplně všechny ohrožené druhy, které se v současné době na
území středních Čech vyskytují. V rámci
Dne Země budou také probíhat komentované prohlídky a bude zde připravena
malá dílnička pro děti.

Ze světa přírody, lépe řečeno hmyzu, je
i další výstava, kterou můžete v dubnu
navštívit.
Výstava „Je Ferda nejlepší mravenec?“,
která byla zahájena 30. 3. 2012, je plná
barev a zábavy. Připomene vám nejen
známé postavičky z dětských let, ale
také jejich tvůrce, malíře a spisovatele Ondřeje Sekoru, jehož knihy většinu
z nás provázely celým dětstvím. Nejvíce
prostoru dostává jeho Ferda Mravenec,
se kterým oslavíme 85. výročí prvního

uveřejnění v kresleném seriálu. Jsou zde
také opravdoví mravenci, dokonce i ti
živí, abychom je lépe poznali a naučili se
je v přírodě chránit. Své místo 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.
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 v „minikinu“ podívat na filmy
o příbězích Ferdy Mravence a brouka
Pytlíka.
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 nabídky muzea jsou komentované prohlídky.
Eva Koktová,
PhDr. Zita Suchánková
ředitelka SM

•••
Dne 14. 4. 2012 se dožívá 87 let moje maminka Galina Čáslavková, která prožila
pár let v koncentračním táboře Osvětim
a projela transportem smrti až do stanice
Praha Bubny, kde se jí za spolupráce českých lidí podařilo utéct. Do dalších let jí
přejeme mnoho sil a hlavně hodně zdraví,
pohody a lásky.
Syn s rodinou
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Od dubna se opět otevírá ateliér Zdenky
Braunerové, který má v jarních měsících
své osobité kouzlo.
V měsíci květnu se také můžete těšit na
přehlídku historických vozidel, již 33.
ročník jednodenní výstavy veteránů,
která se bude konat v areálu Středočeského muzea dne 8. 5. 2012.

Pietní vzpomínka
na oběti transportu smrti

se koná ve čtvrtek 26. dubna 2012 od
11 hodin na levohradeckém hřbitově.
Následovat bude v 11.45 hod. položení
květin k pomníku roztockým Židům na
Nám. 5. května v Roztokách a ve 12.00
hodin k pamětní desce připomínající
zastavení vlaku s vězni na roztockém
nádraží.
Srdečně zveme všechny občany.
Jan Jakob, starosta města

ŽIVOT V OBCI

V galerii Academic již 30. fotovýstava!
Jak ten čas letí! Na začátku roku 2007
byla v galerii Academic, která je součástí
hotelu Academic, zahájena první fotovýstava. Jednalo se o černobílé portréty
lidí z celého světa a jejím autorem byl Jan
Šroubek. Čas plynul a v galerii se střídala
zvučná jména z oblasti české fotografie –
např.: Jan Šibík, Roman Sejkot, Jaroslav
Kučera, František Dostál, Stanislav Boloňský, Josef Ptáček, Kamil Rodinger…
Stalo se již tradicí, že expozici nezahajuje klasická vernisáž, ale v průběhu
výstavy se koná beseda s autorem, při
které se diváci v přímém kontaktu s vystavujícím fotografem mohou dozvědět
vše, co je zajímá. Besedy mají velmi přátelský průběh, často se jich účastní jako
hosté známé osobnosti (namátkou: On-

dřej Soukup, Lucie Šoralová, Ladislav
Špaček, Jan Přeučil, Jan-Matěj Rak, prof.
L. Baran…) a většinou po ukončení oficiální části mnozí zůstávají a debatují dál
při sklence vína.
Galerie Academic spolupracuje s novinářskou soutěží Czech Press Photo –
každoročně firma Trigema uděluje cenu
Academic za nejpůsobivější fotografii
či sérii snímků živé přírody a její držitel
získává nejen relaxační víkendový pobyt
all inclusive pro dvě osoby v hotelu Academic, ale i možnost uspořádat ve fotogalerii svoji autorskou výstavu a setkání
s odbornou i laickou veřejností. Tento
rok v říjnu se můžeme těšit na fotografie
fotoreportéra deníku MF DNES Dana
Materny.

Je to k neuvěření, ale od 4. dubna 2012
bude v galerii Academic k vidění již
v pořadí 30. výstava! Výstava sportovních fotografií Martina Salajky. Beseda
s ním se koná 15. května 2012 v 19.00.
Zastavte na chvíli každodenní shon,
přijďte si užít pohodové atmosféry galerie, v klidu se zaposlouchejte do zajímavého vyprávění o fotografovaní, sportu
a lidech okolo něj...
Za dobu své existence si galerie našla již
řadu svých příznivců, kteří si nenechají
ujít žádnou její novou událost a těší se
do Academicu, na místo společného setkávání s lidmi, kteří jsou naladěni na
stejnou vlnu. Nepřidáte se?
Těším se na vás
Veronika Souralová

17

ŽIVOT V OBCI

Sdružení Roztoč                  
Ateliér JoE

Výtvarný ateliér JoE se v jarním období
zúčastnil hned dvou výstav.
V muzeu Stará čistírna v Praze – Bubenči
proběhla u příležitosti Dne vody výstava
VODNÍCI A HASTRMANI. Výstava
byla soutěžní, první místo v kategorii
7–11 let za malbu získala Kateřina Lednická z našeho ateliéru. Gratulujeme.

Grundtvig - Projekt partnerství
Celoživotní vzdělávání dospělých
v oblasti hudby

V období 2011–2013 je sdružení Roztoč partnerem v mezinárodním projektu podporujícím vzdělávání dospělých v oblasti hudby. Cílem projektu je
sdílení různých přístupů v hudebním
vzdělávání dospělých, utváření nových
hudebních situací a vzájemná výměna
zkušeností.
Partnery projektu jsou hudební škola
v Joigny/Francie, Vzdělávací institut pro
dospělé v Iisalmi/Finsko, Kulturní centrum v Ogre/Lotyšsko.
První setkání v rámci projektu proběhlo v únoru 2012 ve finském Iisalmi, kde
měli zástupci partnerských stran v rolích studentů i učitelů možnost poznat
zajímavý středofinský region, hudební
vzdělávací systém v daném institutu,
společně se věnovali studiu a hraní lidových písní a poznávání originální finské
kultury. Za sdružení Roztoč se setkání
účastnili 3 lektoři a 4 členové sboru Local Vocal.
Dita Votavová

Kateřina Lednická (8 let), Dušička.
Další výstava s názvem TO JE HLÍNA –
Svět za tisíc let se uskutečnila v Muzeu
Kampa v Sovových mlýnech. Výstava
proběhla pod záštitou ministra zahraničí
Karla Schwarzenberga.

Sdružení Roztoč je v letošním roce organizátorem mezinárodní dílny v programu Grundtvig - Celoživotní vzdělávání
dospělých. Účastníci dílny se seznámí
s možností návrhů a výroby loutek, dle
vlastních návrhů si vyrobí loutky, společně připraví a zrealizují loutkové představení v rámci Zahradní slavnosti na
Levém Hradci 21. 6. 2012.
Celkový počet 20 účastníků budou tvořit účastníci ze zahraničí a 2-3 zájemci
z ČR.
Místo konání: Roztoky/Únětice
Termín dílny: 17. 6. 2012 - 21. 6. 2012
Komunikační jazyk: angličtina
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Kalendář akcí
Kuličkiáda
14. dubna 2012

Jaro se nezadržitelně blíží a s ním i roztocká kuličkiáda. Neváhejte a přijďte si
zacvrnkat. Turnaj probíhá jak pro malé,
tak velké.
Kdy: sobota 14. 4. 2012
od 13.30 zápis do turnaje
od 14.00 zahájení turnaje
Kde: na hřišti v Tichém údolí v Roztokách u Prahy
S sebou: 10 stejných kuliček
Těšíme se na velké i malé hráče. Více na
http://draci.roz¬toky.net.

Valná hromada sdružení
18. dubna 2012

Setkání členů a příznivců Sdružení Roztoč
Kdy: 18. 4. od 19.00
Kde: Ateliér Havlíčkova

Mozaikování VI
21. dubna 2012

Další z celoročního cyklu tvořivých dílen mozaikování

Lada Krupková Křesadlová
lektorka ateliéru JoE

Mezinárodní projekty
Mezinárodní loutkářská dílna „Cibule
a kabát“

poroty. Choreografie Pod kloboukem
byla vybrána do celostátního kola této
přehlídky, které se koná 20. - 22. dubna
v Kolíně. Můžeme gratulovat!
Zuzana Smugalová
lektorka

Jarní bleší trh
19. května 2012
Účastníci setkání ve Finsku
Tomáš Marek (ČR) a David Teboul (FR).

Úspěch „roztočích“ tanečnic

Taneční soubory Po Špičkách a Na patě,
které působí při sdružení Roztoč, se
účastnily mezikrajové přehlídky pantomimy a pohybového divadla Otevřeno
2012. Cílem přehlídky je i podpora pantomimy neslyšících. Choreografie Barevná hra a Pod kloboukem se představily
17. března v divadle Drak v Hradci Králové mezi dalšími osmnácti díly souborů
z východních Čech a Moravy. Taneční
soubory z Roztoče se setkaly s diváckých
ohlasem a zároveň se dočkaly i ocenění

S podporou sdružení Roztoč se opět
chystá jarní bleší trh!
Podrobnosti, možnosti přihlášení předem a všechny informace naleznete na
www.blesak-roztoky.cz.

Velikonoční koncerty duchovní hudby

Komorní smíšený sbor Local Vocal pod
vedením sbormistra Martina Šmída vás
srdečně zve na koncerty duchovní hudby, které pořádá v době velikonočního
času.
12. května 2012 v 16 hodin
kostel Sv. Jana Nepomuckého v Tetíně
u Berouna
13. května 2012 v 18 hodin
kostel sv. Klimenta na Levém Hradci,
Roztoky – Žalov

ŽIVOT V OBCI

Maškarní v Rožálku

BAZÁREK

V pátek 16. března odpoledne se do mateřského centra Rožálek začali scházet
dinosauři, neandrtálci, princové, princezny a jiné pohádkové bytosti. Všechny
je pozval vynalézavý profesor, aby mu
pomohli postavit stroj času. Děti v maskách nelenily, stroj sestavily a díky němu
se pak podívaly do časů dinosaurů či
králů a rytířů. Občerstvit se mohly na
dobové hostině a pobavit při tanci a zpěvu.
Věříme, že si maškarní rej v Rožálku užily nejen děti, ale i jejich rodiče, a děkujeme Marcele Markové a jejímu „týmu“
za realizaci a městu Roztoky za podporu
akce.

Následující týden proběhl v Rožálku
bazárek jarního a letního dětského oblečení. Maminky zde mohly prodat či
nakoupit výbavu pro své ratolesti na
nadcházející slunečné období. Kromě
oblečení byly také nabízeny sportovní
potřeby a kočárky, vše za velmi příznivé
ceny. Další bazárek plánujeme na měsíc
září.
Pro více informací o akcích v MC Rožálek sledujte naše webové stránky
www.rozalek.cz či městské nástěnky.
Příjemné jaro vám přejí
Simona Mádlová, Vendula Bromovská
a Eva Tluková za celý tým MC Rožálek

Letní tábory a přednáška v Lexiku   
Pozor, změna termínu semináře Jak
zvládat konflikty – mediační techniky v praxi aneb Jak se domluvit doma,
v práci nebo se sousedy proběhne ve
středu 11. dubna 18.00–20.00. Srdečně
vás zveme, rezervujte si místo včas.

Letní tábory v Lexiku

Někdo chce být novinářem, jiný záchranářem, tvůrcem webových stránek nebo
premiantem třídy – toto vše si děti mohou vyzkoušet na letních táborech v Lexiku.
Jak se píšou noviny? Pod vedením publicistky, spisovatelky a pedagožky se
účastníci Novinářského tábora seznámí se zásadami zpravodajství a poutavého psaní. Nebudou chybět exkurze
do zákulisí rozhlasu a tiskárny spojené
s výletem, práce v terénu ani vlastní novinářská tvorba. V Lexiku se tak zrodí
malá redakce a měl by vzniknout i nový
časopis za pomoci místní počítačové
techniky.

Příznivci práce s počítači (ale i začátečníci) si mohou na Počítačovém táboře
vytvořit vlastní www stránky, užít si závěrečný turnaj v počítačových hrách, ale
samozřejmě se i trochu vzdělat – seznámí se se základní údržbou počítače a naučí se orientovat v sociálních sítích na
internetu a dbát bezpečnostních zásad.
Nebezpečí číhá na internetu, v lese i ve
městě. Co když se ztratím v úplně cizím
městě v úplně cizí zemi? Pár praktických
rad a anglických frází by se mohlo hodit.
Nejlépe bude, když si podobné situace
děti vyzkouší na oblíbeném S.O.S. táboře s angličtinou, včetně zásad první
pomoci v praxi. Výlety do přírody, hry
a sportovní aktivity posílí tělo i ducha,
vaše dítko bude připraveno na cestu do
lesa i do ciziny, ale nezalekne se ani začátku školního roku.
Ti, co se nemohou dočkat školy nebo se
potřebují před novým školním rokem
trochu „usadit“ a zklidnit, si mohou zábavnou formou osvěžit znalosti z češtiny

a matematiky na táboře Rozjezd před
školou. Náplň bude aktuálně upravena
podle věku a požadavků přihlášených
účastníků. Naše lektorka připraví v případě zájmu i program pro děti se specifickými poruchami učení, tento tábor je
otevřený všem.
Všechny tábory proběhnou poslední srpnový týden, tj. 27. 8.–31. 8. 2012,
od pondělka do pátku, program začíná
v devět hodin, ale pracující rodiče mají
možnost přivést děti již v 7.45. Novinářský a S.O.S. tábor končí v 17.00, stravování a pitný režim je zajištěn, zbylé aktivity končí ve 14.00 a stravování je možno
přiobjednat. Při včasné rezervaci táborů
(do konce dubna) můžete získat 10% slevu. Detaily a kontakty najdete na www.
lexik.cz.
Těšíme se na vás!
Marcela Marková, Lexik

Svatá Juliána – závod Pražské zimní ligy
Nápad uspořádat jeden ze závodů oblíbené Pražské zimní ligy jsme měli několik posledních let. Neuspořádali jsme ho ani jednou,
jelikož to vždy na něčem ztroskotalo. Letos to vypadalo podobně až do doby, kdy se závodu ujali rodiče našich orienťáckých dětí.
Zkušeností měli sice pomálu, ale nadšení dostatek. Navíc měli i ohromné štěstí na vhodný termín těsně před hlavní sezonou,
slunečné a teplé počasí, pěkný les a úžasnou hospodu (U Drahušky v Přední Kopanině), v níž bylo centrum závodu. Závod se
konal 4. března 2012 v lese mezi Přední Kopaninou a Statenicemi. A ač se rodiče zpočátku báli, zdali vůbec někdo dorazí, nakonec
dorazilo více než 120 (!) závodníků. Startovalo se na na třech tratích – 13, 8 a 4 km. Vyvrcholením závodu bylo vyhlášení výsledků
s předáním cen a diplomů. Závod se vyvedl! Informace k závodu: http://www.kovojrv.cz/zavody.htm.
Další závod budeme pořádat 6. 6. 2012 v pražské Stromovce jako závod Pražského poháru žactva.
Web závodu: http://roz.ini.cz/ppz12/.

František Pašek
OK Roztoky (oddíl orientačního běhu), roz.ini.cz
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ŠKOLY A ŠKOLKY,

Školní okénko

Vážení rodiče,
v březnu máme podle pranostiky vlézt za
kamna a vydržet tam až do dubna. My
jsme ale (přesně tak, jako na příkaz reagují děti) naopak „vylezli“, a zřejmě tedy
máme zásluhu na tom nezvykle teplém
březnovém počasí, protože jsme asi těmi
všemi pořádanými akcemi a účastí ve
všech „možných i nemožných“ soutěžích, klokanech a olympiádách vydali
tolik energie, že se to někde prostě projevit muselo. Ještě mnoho akcí zbývá, tak
nezoufejte, bude hezky i v dubnu. Pěkné
počtení přeje
Věra Zelenková

Bubenická dílna

Hru na africké hudební nástroje si vyzkoušeli žáci 3.A, 6.A a 7.A. Lektor a učitel hudební výchovy Jonáš Koukl vede
hru na africké hudební nástroje v divadle Kampa a byl ochotný přijet přímo
k nám do školy. Jonáš dětem předvedl
ukázku hry na neobvyklé hudební nástroje z celého světa a pak se už do toho
žáci „obuli“ sami. Na závěr hodiny si
všichni vybrali buben a společně si pěkně do rytmu zabubnovali. Touto dílnou
se děti učí rozvíjet rytmické cítění, dopřávají si hudební meditaci, zkoumají
různé etnické nástroje a užívají si spontánní hudební projev. Ráda bych touto
cestou poděkovala Jonášovi za jeho milý
a laskavý přístup k dětem, určitě se těšíme na viděnou.
Michaela Černá

Knížka Třídilka podruhé

Jak jinak nejlépe lze začít březen – Měsíc knihy – než skutečným křtem nové
pohádkové knížky a vernisáží všech vítězných pohádek a obrázků, ze kterých
bylo toto dílko vytvořeno. My jsme se
na to zajeli hned 1. března podívat do
Kladna, kde se v Kladenském divadélku
konalo tak dlouho očekávané vyhlášení
vítězů – pisatelů a ilustrátorů této nové
ekoknížky, „Pohádkové knížky Třídilky“. Ta je právě v této době asi rozesílána

všem mateřským školám ve Středočeském kraji, kterým má sloužit nejen jako
krátké pohádkové čtení „po O“ před
usnutím, ale měla by děti hlavně podnítit k tomu, aby pochopily, proč je tak
důležité třídit odpad. Do soutěže přišlo
celkem 541 pohádek a ještě více obrázků. A kdo si jel za naši školu pro ceny?
Za pohádku Ekoman to byl Filip Šašek
z 9. A a za ilustrace k pohádce Kateřina
Kašparová a Lucie Schránilová, obě také
z 9.A. Všechny oceněné děti získaly kromě dárků i výtisk této knihy. Na celou
knihu se můžete podívat na internetovou stránku www.stredoceska-kampan.
cz. Všem oceněným ještě jednou děkuji
za účast, blahopřeji a přeji hodně štěstí
a úspěchů na středních školách, kam po
prázdninách odcházejí.
Věra Zelenková

Navštívil nás kouzelník

Venku pěkně mrzlo, což je v únoru normální, a tak nás 15. 2. ve středu odpoledne přišel pobavit a rozehřát smíchem
kouzelník. Sešly jsme se všechny družiny
v žalovské tělocvičně. Nejdříve se nám
představili, byli totiž dva, on a ona. Svá
kouzla nám začala předvádět kouzelnice.
Vykouzlila z šátku ptáčka, vytáhla z klobouku peníze, motala provázky a stuhy
do uzlů a potom je stříhala, ale vždy to
bylo neporušeno. Také přišly na řadu
kruhy, u nich jsme nepochopili, jak to
dělá, že je spojuje a odpojuje, a přitom
nevidíme žádný spoj. Pak přišel na řadu
kouzelník, ten stříhal do složených novin, a když je rozložil, byly neporušené.
Z papíru vykouzlil klobouk a kalhoty.
Schovával před námi míček, který vždy
někam zmizel a objevil se někde jinde.
Kouzel bylo dost a moc nás to bavilo,
protože se mohly zapojit i děti. Myslím
si, že ty byly nadšené a spokojené nejvíc.
Školní družina

První školní ples
(první po dlouhé době)

Naše škola se odhodlala obnovit tradi-

ci školních plesů v tělocvičně žalovské
budovy, i když mnozí kolegové i rodiče byli skeptičtí v otázce návštěvnosti.
Optimisté, včetně vedení školy (tedy
i mne), se však této myšlenky nevzdali.
V pátek 2. března se žalovská tělocvična
ukázala v plné kráse. Svěží jarní výzdoba na stolech a po celé tělocvičně mile
překvapila každého příchozího, něco na
zahřátí u vstupu potěšilo zejména muže,
sladké koláčky na stolech a pak ostřejší
maso na chilli s hranolky podávané ve
školní jídelně pohladily naše mlsné jazýčky a připomněli všem časy, kdy jsme
stávali v řadě na oběd. Minerálka, káva,
dobré víno nechyběly, a tak bylo už jenom na hostech, jakou náladu si udělají.
Předtančení nám předvedly děti z Aerobic klubu Roztoky pod vedením paní Terezie Kořínkové, poté ještě starší děvčata
z taneční skupiny Caramella pod vedením našeho kolegy Jiřího Vašáka. Malé
holčičky i ty větší si vysloužily velký potlesk a pak už byl parket hned od první
skladby zaplněn samotnými návštěvníky
plesu. Repertoár hudební skupiny byl široký, takže většina z nás si mohla znovu
po letech zkusit krokové variace polky
i rock´n´rollu.
Tombola byla tak bohatá, že musela být
rozdělena do dvou částí, každý stůl si
přišel nejméně pro jednu cenu, malou
nebo velkou – to nebylo důležité, radost
byla stejná. Je opravdu škoda, že někdo
nezvaný si „vzal“ jednu z cen – divokého kance – bez souhlasu výherce (už se
kradou i ceny z tomboly?!). Každá žena
si odnesla domů alespoň jeden žlutý tulipán pro vzpomínku, která, doufáme,
bude trvat déle – alespoň do příštího
roku.
Ohlasy na ples byly velmi pozitivní, dostali jsme i děkovné dopisy, že jsme se
vůbec pustili do organizace plesu. Děkujeme všem, co přišli, a tím nás podpořili.
Věříme, že příští rok se uvidíme na druhém školním plese zase.
Alena Gabaľová, ředitelka školy

Vedení školy moc děkuje všem sponzorům, kteří přispěli ke zdárnému průběhu plesu svým darem finančním nebo věcným:
MĚSTO ROZTOKY, PREMIUM OUTLET STOPKA, PETR POHL, POHL
cz, a.s., PAVEL BOHATÝ, IMMOCAR
service, Ing. ALICE TRMALOVÁ,
VIA VESTRA, Ing. MILAN ROSIČ,
AKVARISTIKA – JIŘINA JIRÁKOVÁ, BOHDANA BÍLKOVÁ – KVĚTINY A CHOVATELSKÉ POTŘEBY,
MAGDALA – MONIKA LAINOVÁ,
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TABÁK, paní KOSÍKOVÁ, PAPÍRNICTVÍ – VLASTIMIL CYRANI, KNIHKUPECTVÍ, KALEN s.r.o., VLASOVÉ
STUDIO EVA UVAROVOVÁ, ŽELEZÁŘSTVÍ-HOLEČEK a GOTSCHALK,
NOWACO s.r.o., STAVEBNÍ FIRMA
PASTYŘÍK, CUKRÁRNA RŮŽOVÝ SLON, PETR HOUSER, AUTO
HOUSER, AUTO DÍLY ČERMÁK,

RESTAURACE
ČERTŮV POTOK,
MANŽELÉ LAŠTOVKOVI, MANŽELÉ STEJSKALOVI, LUCIE KRÁSNÁ,
MANŽELÉ ROŠKOTOVI, MANŽELÉ DEMETEROVI, GASTROPLUS
LOUNY, MAUR, s.r.o., ŘEZNICTVÍ
U RYS, ALFAGRAF, s.r.o., FLORALATELIER – KLÁRA ŠIMKOVÁ, ADRIANA ŠABKOVÁ, EUROWAX s.r.o.

ŠKOLY A ŠKOLKY,

Projekty spolufinancované z evropského
sociálního fondu a státního rozpočtu ČR

operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Naše škola je velmi úspěšná v získávání dotací z ESF na podporu projektů
v operačním program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. V současnosti
na škole probíhají aktivity tří projektů,
které významným způsobem ovlivňují
činnost školy v rámci výuky i v mimoškolních aktivitách, rozšiřují nabídku
vzdělávacích a poradenských služeb. Samozřejmě, důležitá je i finanční otázka –
celkově škola těmito projekty získá více
než 8 milionů Kč, které značně přispějí
k modernizaci naší školy, zejména v oblasti informačních technologií.

Šance pro všechny aneb rovný přístup
ke vzdělání

Již jsme vás informovali o projektu Šance pro všechny aneb rovný přístup ke
vzdělání, který je zaměřen na práci se
žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Tento projekt pokračuje úspěšně
již druhým rokem, podpořili jsme více
než 80 žáků, postupně naplňujeme cíle
projektu. V dubnu a květnu 2012 proběhne závěrečná diagnostika žáků, budeme organizovat odbornou konferenci,
na které budou prezentovány výsledky
práce a inovativní vzdělávací programy,
které byly vytvořeny v rámci projektu.

Informační centrum pro moderní školu

V prosinci 2011 jsme zahájili realizaci

projektu Informační centrum pro moderní školu. Cílem projektu je modernizace školní knihovny a její proměna
v moderní informační centrum, které
bude mít několik funkcí: bude sloužit
jako knihovna, studovna a informační
centrum jak pro žáky a rodiče žáků, tak
pro učitele školy. V rámci projektu již
probíhají mimoškolní vzdělávací aktivity Absolventi, Mladí autoři a Fotografie jako komunikační prostředek, které
se těší velkému zájmu žáků. Jednotlivé
vzdělávací programy se obsahově prolínají a skupiny žáků vzájemně spolupracují. Práce žáků budou prezentovány
v rámci oslav 80. výročí roztocké školy
na podzim roku 2012.
Projekt přinese zlepšené podmínky přístupu k internetu pro žáky ze sociálně
znevýhodněného prostředí, podpoří
počítačovou a čtenářskou gramotnost
žáků školy, bude rozvíjet kreativitu žáků
v oblastech umělecké tvorby (tvůrčí psaní, fotografie), publicistiky (badatelská
práce v rámci hledání úspěšných absolventů školy) a práce s náročnějšími SW
programy. Podstatnou součástí je rozvoj klíčových kompetencí v návaznosti
na školní vzdělávací program, zejména
kompetencí občanských, pracovních
a komunikativních a posilování role
školy jako centra komunitního rozvoje
ve spolupráci s místní správou a obyvateli města.

Škola pro všechny

Tento projekt je v realizaci již druhý
školní rok a je do něj zapojen nejvyšší
počet žáků a učitelů. V období první části projektu (září 2010 – srpen 2011) jsme
využili možnosti individualizace výuky
v rámci matematiky a českého jazyka
v devátém a pátém ročníku a anglického jazyka v sedmém a čtvrtém ročníku.
Došlo k rozdělení tříd na dvě skupiny,
u angličtiny dokonce na tři skupiny. Byl
tím umožněn individuální přístup k žákům ve výuce, a to jak při práci s dětmi
se specifickými poruchami učení, tak při
práci s dětmi nadanými.
Škola si zvolila projektovou práci v různých oblastech – inovace a zkvalitnění
výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti; inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol;
inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT; inovace a zkvalitnění výuky
v oblasti přírodních věd.
V rámci všech těchto šablon v průběhu
dvou let vzniknou sady materiálů pro
výuku ve formě digitálních učebních
materiálů, pracovních listů, laboratorních prací, prezentací, interaktivních
animací, křížovek, testů k ověřování
znalostí a dovedností žáků, flashe, hodnocení a jiné.
Alena Gabaľová, ředitelka ZŠ

Konkurzy na ředitele libčických škol
Město Libčice nad Vltavou, náměstí Svobody 90, 252 66 Libčice nad Vltavou,
e-mail: podatelna@libcice.cz, tel.: 233 101 654,
zve uchazeče na konkurzy na místa:

ředitel/ka základní školy
ředitel/ka základní umělecké školy
ředitel/ka mateřské školy
Konkurzy byly vyhlášeny dne 20.3.2012, jsou zveřejněny na úřední desce města a na elektronické úřední desce
www.libcice.cz.
Přihlášky zašlete do 30.4.2012.
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Jarní ozvěny v ZUŠ Roztoky
Přestože jaro na nás útočí ze všech stran,
musím se, milí čtenáři, ve svém článku
vrátit až do hluboké zimy. V lednu totiž začala školním kolem soutěž ZUŠ.
V tomto roce byla vypsána v oboru dechové nástroje, orchestrální hra, zpěv
a taneční obor.
Do okresního kola v oboru zpěv, které
se konalo 1. února v ZUŠ Dobřichovice,
postoupily čtyři naše žákyně. V 0. kat.
získala Kateřina Lednická 2. místo, ve
2. kat. Denisa Chotěborová 2. místo,
ve 4. kat. Veronika Kalinová 2. místo
a v 6. kat. Hana Voltrová 2. místo. Brány
krajského kola zůstaly protentokrát pro
naše pěvkyně těsně uzavřeny. Přesto jsou
jejich výsledky dobré a svědčí o velké vyrovnanosti.
Do okresního kola ve hře na dechové nástroje, které se konalo 2. února
v Černošicích, postoupilo sedm žáků,
a soudě podle výsledků, dopadlo jejich
účinkování víc než úspěšně. Ve hře na
zobcovou flétnu ve 2. kat. získal Martin
Černík čestné uznání, ve 4. kat. Kryštof
Jirásek a Tomáš Lébr 3. místo. Ve hře
na příčnou flétnu ve 2. kategorii získala
Magdalena Holasová 1. místo s postupem, ve 4. kat. Eliška Urbánková 1. místo s postupem, v 5. kat. Petra Drdová
2. místo. Ve hře na klarinet v 7. kategorii
získala Markéta Gotschalková 1. místo
s postupem a zároveň se stala absolutním vítězem soutěže okresního kola dechových nástrojů!
Okresní kolo v oboru orchestrální hra se
konalo v naší ZUŠ 9. února. Místo ko-

nání vyplynulo logicky z faktu, že žádná
jiná ZUŠ na okrese tento obor neobsadila. Předsedou odborné poroty byl
zkušený pedagog, hráč na trubku Josef
Jež ze ZUŠ Praha – Modřany. Po precizním výkonu postoupil náš Komorní orchestr do krajského kola.
Okresní kolo tanečního oboru proběhlo
5. března v Radotíně. Zúčastnila se ho
dvě naše taneční uskupení, obě v kategorii současný tanec. V tanečním čísle
„Promiňte, ale toto místo je obsazené“
získal kvartet ve složení Petra Drdová,
Kateřina Kostůrová, Teodora Tričkovičová, Tereza Svobodová Cenu za aktuální téma. V tanečním čísle „Svěř se mi“
získalo duo ve složení Petra Drdová,
Adéla Kabrhelová 1. místo s postupem
do krajského kola.
Krajské kolo v orchestrální hře se uskutečnilo 19. března na ZUŠ Mladá Boleslav. V pestré směsici nejrůznějších
orchestrálních uskupení se Komorní
orchestr naší ZUŠ rozhodně neztratil a v ostré konkurenci obsadil skvělé
2. místo v kat. 1 B.
Krajské kolo ve hře na dechové nástroje proběhlo ve dnech 20.–21. března na
ZUŠ v Brandýse nad Labem. Obě naše
flétnistky Magdalena Holasová a Eliška
Urbánková získaly čestné uznání.
V době, kdy je psán tento článek, jsme
se dozvěděli, že klarinetistka Markéta Gotschalková zvítězila v 7. kategorii a postoupila do ústředního
kola! Úroveň její skupiny byla velmi vysoká. Byla udělena dvě 3., dvě

2., a tři 1. místa. Markéta postoupila bodově z absolutně nejvyšší příčky.
Nezbývá než všem oceněným hudebníkům poděkovat za jejich výkony. Opět
výborně reprezentovali naše město na
úrovni Středočeského kraje a potvrdili,
že naše ZUŠ vychovává schopné mladé
umělce.
A ještě k chystaným akcím: Roztocký
babylon se uskutečnil 4. dubna, tedy
ještě před vydáním tohoto čísla Odrazu.
26. dubna se v Husově sboru uskuteční
Veřejný koncert ZUŠ. 16. května proběhne v Academiku Taneční představení.
MgA. Bohumír Šlégl

Informace z Vlastivědného klubu
Vlastivědný klub je občanské sdružení
s dlouholetou tradicí, sdružující občany
s aktivním zájmem o přírodní, technické
a kulturní památky naší vlasti a zajímající se o historii i současné dění ve společnosti. Svou činností sdružení přispívá
zejména k aktivnímu prožívání volného
času.
V letošním roce navštívíme řadu míst.
Nabízíme občanům Roztok účast na
pořádaných akcích a seznámení s naší
činností .
Autobusové zájezdy odjíždějí z Tyršova
náměstí v uvedených časech:
28.4.2012 (6.30 hod.) Stříbro, Kladruby
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26.5.2012 (6.30 hod.) Pelhřimov, Želiv
22.9.2012 (6.30 hod.) Nové Město nad
Metují, Opočno
Vlakové zájezdy se uskuteční z roztockého nádraží s odjezdem v uvedeném
čase
31.3.2012 (9.55 hod.) Nelahozeves
23.6.2012 (6.55 hod.) Děčín (s přestupem v Kralupech)
8.9.2012 (8.00 hod.) Poděbrady
(s přestupem v Praze)
13.10.2012 (7.55 hod.) Roudnice
Účastníci obdrží při každé z těchto akcí
písemnou informaci k navštívenému
místu. Pokud je to možné, využíváme

služeb kvalifikovaných průvodců nebo
místních znalců.
Pro další informace k zájezdům je možno se přihlásit večer na tel. 220911443,
(mobil 723924913).
Vlastivědný klub při své činnosti spolupracuje se Středočeským muzeem.
V letošním roce pro nás pracovníci
muzea uspořádali již dvě komentované
prohlídky výstav. O případných dalších
akcích vás budeme informovat.
Těšíme se na zájem roztockých občanů
o naši činnost.
Ing. Pavla Pecenová
předsedkyně výboru VK
v Roztokách u Prahy, o.s.
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MŠ Spěšného na horách
I v tomto roce vyrazila naše MŠ za zimními radovánkami již tradičně do Lužických hor. Ubytováni jsme byli v našem
oblíbeném penzionu Stará hospoda
v Doubici. Na místě nás čekal milý personál, výborné jídlo, čerstvý vzduch
a spousta zábavy a kamarádů. Tentokrát
jsme vyzkoušeli spolupráci s novou lyžařskou školou Ski areál Jedlová a spolupráce to byla opravdu výborná. Na
děti čekali nadšení lyžařští instruktoři,
s kterými děti trávily na sjezdovce doslova celé dny. Kromě klasické výuky byla
pro děti také připravena jízda na banánu, která se setkala s nadšeným ohlasem,
dále pak večerní lyžování, diskotéka na
sjezdovce a také ovečka Shaun, která
společně s instruktory navštěvovala děti
každý večer na chalupě a přivážela diplomy a odměny pro nejlepší lyžaře.
Bohatý program byl pro děti připraven
i na chalupě. Pobyt byl odstartován pyžamovou diskotékou, plnou her, tance
a sladkých odměn. Kromě promenády
v pyžamech a tanečních vystoupení,
které si děti připravily úplně samy, jsme
si ještě například zahráli hru na židličky, posílali si klobouk, tančili s balonky
a užívali si spoustu legrace. V podobně
radostném duchu se odvíjelo karnevalové rejdění v maskách, kam dorazila
spousta princezen, Sněhurka, piráti,

mušketýr, spidermani, rytíř, Leontýnka
z pohádky Ať žijí duchové, šerif, baletka,
francouzské tanečnice a spousta dalších.
Lyžařští instruktoři dorazili převlečeni
za včeličky, prasátka, policistu, ale i bavorského junáka a nechyběla ani ovečka
Shaun. Děti závodily např. v oblékání
svých paní učitelek, soutěžily o nejkrásnější masku a tančily své oblíbené tanečky. V soutěžích je ochotně a s nadšením
podporovali jejich lyžařští instruktoři,
kteří si posléze zasoutěžili i s pí učitelkami. Naše paní učitelky se nedaly zahanbit a soutěž s přehledem vyhrály. Pro
děti byla také připravena bohatá tombola plná krásných hraček, na kterou se
celý večer těšily.

Naše celotýdenní snažení bylo zakončeno závody ve slalomu. A jak už je u nás
dobrým zvykem, zvítězil každý. Když se
čas naplnil, odjížděli jsme plni nadšení,
nových zážitků, lyžařského umění a s vírou, že se za rok zase všichni shledáme!
Děkujeme personálu Staré hospody,
který nám celý týden věnoval svůj čas
a nadstandardní péči, stejně jako lyžařské škole Ski areál Jedlová, která našim
dětem věnovala minimálně dvojnásobek
času, než bylo dohodnuto. Již teď se těšíme na jarní školu v přírodě, kde nás čeká
např. návštěva lanového centra a krásná
příroda Lužických hor.
Zuzana Kubová

Pozvání na jarní zápasy
aneb Slavoj Houslice v Roztokách
Vážení příznivci fotbalu,
právě začíná jarní část fotbalové sezony
2011/2012. Chtěl bych vás proto pozvat
na jarní zápasy našich mužstev. Data jejich konání si můžete přečíst na našich
webových stránkách (www.skroztoky.
cz), na informační tabuli, na plakátovacích plochách MÚ Roztoky.
Podzimní výsledky všech našich mužstev nasvědčují, že na jaře bude rozhodně o co hrát.
A mužstvo se po podzimní sezoně drží
na čtvrtém místě III. třídy. Pro jaro to
znamená jasný cíl. Pokusit se dosáhnout na místo druhé, ze kterého by se za
příznivé shody okolností dalo postoupit
do II. třídy. První místo jistě nepustí tým
Zbuzan.
B mužstvo nás příjemně překvapilo hojnou účastí na zápasech i docela slušnými výkony. Při trochu větším
štěstí jsme mohli figurovat v klidném

středu tabulky. Na jaře bude jistě lépe.
Dorost pokračoval ve velmi dobrých výkonech z konce uplynulé sezony a svoji
soutěž bez porážky vede. Přejme jim, aby
se na jaře dařilo stejně dobře a aby postoupili do vyšší soutěže.
Starším žákům se také výsledkově daří.
Drží se v popředí tabulky a předvádějí
velice solidní výkony.
Mladší žáci mají přece jen soupeře věkově starší, přesto se snaží předvádět
pohledný kombinační fotbal. Moc bodů
zatím neposbírali, na jaře ovšem doufáme ve zlepšení i v tomto směru.
Nově založená mladší přípravka se
ze začátku pouze rozkoukávala, pro
mnohé její hráče bylo všechno vůbec poprvé. Její výkony se však postupně zlepšovaly a již jsme dosáhli
i několika vítězství. Takže pro jaro určitě příjemné očekávání a hlavně světlá budoucnost pro roztocký fotbal.

Na hřišti máme nový chodník ke kabinám, pergolu, světelnou tabuli, doplněné sedačky pro diváky apod.
Na závěr letošní jarní sezony nás čeká
jedna velice významná událost. V sobotu 23. 6. 2012 proběhnou na fotbalovém hřišti oslavy u příležitosti 100 let
založení fotbalu v Roztokách. Máme
připravený bohatý sportovní a kulturní
program, ze kterého bych snad mohl
prozradit zápas s mužstvem Slavoj
Houslice z Okresního přeboru a večerní
koncert skupiny TYP. Samozřejmě proběhne ještě spousta dalších akcí. O všem
vás budeme informovat na plakátech, na
stránkách Odrazu i na webových stránkách SK Roztoky.

Ing. Tomáš Novotný
prezident SK Roztoky
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SOUKROMÁ INZERCE
Je mi 77 let a mám zdravotní potíže. Kdo pronajme (třeba
i 1 místnost) mé dceři s 13 letou vnučkou. Chtěla by mi být
poblíž, aby mi mohla se vším pomáhat. Děkuji za pochopení.
Kdo pomůže? Volejte nejlépe večer na tel.: 773 502 639.

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

Hledám solidní paní na úklid bytu 1x týdně. Tel.: 605 442 111.

Prodám menší zděnou chatu (polovina dvojchaty) poblíž kamýcké přehrady (v nezátopovém pásmu, lesy) místnost 25 m2
včetně kuchyňského a spacího koutu, 6 m2 obytná veranda,
elektřina, u vchodu do chaty nízká terasa s lavicí. Vše udržováno, vzadu přistavěna kolna. Na zahradě přístřešek pro auto,
menší oplocená zahrada s kopanou studnou. Řeka je kousek
z kopce, rybolov, houby, borůvky, maliny, ostružiny. Důvod
prodeje je stáří uživatelky. Cena 450 000 Kč, dohoda možná.
Telefon večer.: 721 172 211.

Daruji za odvoz psací stůl, šuplíky po obou stranách. Dřevěný.
Tel.: 724 309 204.
Nabízíme včelí med přímo od včelaře: květový i pastový na
adrese Vidimova 607, Roztoky. Vhodné předem zavolat na
tel.: 220 911 665, možno i večer.
Poptávám internetové připojení v Olbrachtově ulici. Prodám:
nákladní přívěs za osobní automobil, tovární výroba, dřevěná korba 120x120 cm, malá kola, cena 5000 Kč, cca 20m2
použitých dřevotřískových desek tl. 18 mm, zdemontováno
z podlahy, cena symbolická, dohodou, použité deskové radiátory RADIK, různé velikosti cena dohodou , šuplíkový mrazák Samsung-Calex cena 500 Kč, automatická pračka Zanussi,
přední plnění, 60x60 cm, rok výroby 2003, cena 3000 Kč. Informace prosím na qwertym@seznam.cz nebo na
tel.: 603 724 264.
Prodám byt 3+kk v Roztokách u Prahy, Tyršovo náměstí,
v 2. patře nad Albertem. Rohový, slunný, s komorou, výhled na
náměstí a do parku, 73m2 + balkon. K bytu náleží garážové stání v suterénu a sklep. Novostavba z r. 2006. Výtah a venkovní
rolety. Uvítám též výměnu za dům (+ doplatek) v Roztokách či
okolí. Tel.: 732 500 411.
Prodám dámské kolo s přehazovačkou. Klec na andulku, zavařovací hrnec, přepravky, anténu na televizi, různé dřevo, hranoly, palubky atd. Vše levně, zachovalé. Tel.: 776 340 421.
Prodám dětskou vaničku včetně stojanu, dále pak dětskou dřevěnou postýlku (borovice, polohovatelná, vyndavací příčky,
s matrací i peřinkami, případně i s povlečením). Možno i jednotlivě, velmi dobrá kvalita, cena dohodou. Tel.: 604 280 452.
Prodám dětské jízdní kolo, vhodné pro dítě od 3 let, s přídavnými kolečky, barva žlutá. Téměř nepoužívané. Původní cena
3200 Kč, nyní 1000 Kč. Tel.: 606 892 292.
Prodám dvě dětská kola (prodám i jednotlivě). Velikost 16
(4-6 let), barva červená, bez přehazovačky (torpédo). Ve velmi
dobrém stavu, cena 2000 Kč za kus (při koupi obou kol sleva).
Tel.: 724 018 880
Prodám dřevěné pražce, cena dohodou. Tel.: 777 282 720.
Prodám dřevěné telegrafní sloupy vhodné např. jako opěrné
zídky nebo na jiné terénní úpravy zahrad apod. Cena dohodou. Tel.: 777 282 720.
Prodám elektro motory přírubový 0,75 kW – 940 otáček, patkový 1,1 kW – 980 a 1410 ot., 0,55 kW 1380 a 940 otáček. Kolo Proflex 656, převody Shimano, pneu
26x1,9. Tel.: 606 269 117.
Prodám elektro vrtačky kovové pro sběratele, levně. Vitráže
okna, různé tvary, stáří 100 let. Zakládací lišty na zateplení fasády 5 cm. Tel.: 606 269 117.
Prodám koženou sedací soupravu ( sofa + 2 křesla), konferenční polohový stolek ( masiv ) a obývací stěnu ( ořech ) vhodnou
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Prodám modem ADSL2/2+ ROUTER. Cena 300 Kč. 2 prodám prošívanou deku, polštář, (péřové),nové. Cena 650 Kč.
Tel.: 602 878 084.
Prodáme pěkný, světlý byt 3+1 v Čapkově ulici v Roztokách
o velikosti 75m2. K bytu náleží balkon o rozměrech 5m2 a sklep
o rozměrech 6,5 m2. Byt je v osobním vlastnictví, nachází se
ve druhém patře dvoupodlažního domu. V bytě jsou plastová
okna, vestavěná skříň, koupelna s oknem, WC zvlášť, plynový
kotel. Pohodlné parkování před domem, pěkný výhled do zahrad, klidná ulice. K nastěhování v létě 2012. Cena: 3 350 000
korun. Kontakt: bytcapkova@gmail.com, tel.: 607 289 677.
Prodám 2 x postele i s molitanovými matracemi, smrkové dřevo. Nové, cena 500 Kč.
Prodám silně pozinkované pletivo s malými očky, vhodné na
voliéry, atd. Prodám netřesky, červené, žíhané. Cena 10 Kč/ks.
Prodám rozkládací gauč pro 2 osoby, nový za 500 Kč. Prodám
větší množství dřeva, hranoly, palubky, prkna atd. Levně, stěhování. Tel.: 776 340 421.
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 4 090 000 Kč. Při
rychlém jednání možná sleva. Tel.: 725 055 571.
.
Prodám dům s přilehlými stavbami před rekonstrukcí s velkým pozemkem 1335 m2, v Roztokách - Žalově.
Telefon: 736 674 553.
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.
Prodám použité pneumatiky 165/70 R 13 a 155/70 R 13. Případně obutá kola na Felicii.
Tel.: 602 123 253.
Prodáváme samostatně stojící RD 4+1, pozemek 606m²,
zastavěná plocha 87m², užitná plocha 195m², který se nachází v klidné, lukrativní části města Roztoky, lokalita Tiché údolí. Podlahové topení, možnost krbu, plyn na hranici
pozemku, voda, kanalizace i vlastní jímka, telefon, alarm.
V roce 1999 kompletní rekonstrukce - nová střecha, okna,
zateplení spec. omítkou, podlahy, stropy, v suterénu vesta-

SOUKROMÁ INZERCE, INZERCE
věné skříně. Přímý prodej, bez RK. Prosím kontaktujte nás:
tiche.udoli@seznam.cz

Pronajmu od května 2012 garáž v Roztokách, ulice Na Čakovem. Tel.: 728 527 211.

Prodáme vícegenerační vilu v Roztokách u Prahy. Nutná rekonstrukce střechy. Cena 7 500 000 Kč.
Tel.: 776 340 421.

Pronájem 2+1 v rodinném domě Pha 6 - Suchdol, samostatný vchod. Vhodné pro studenty, cena 8000 Kč vč. poplatků.
Tel.: 737 125 450.

Prodám stavební míchačku na jedno kolečko za 1200 Kč. Pneu
letní 165 SR 13 na diskách Škoda 120. Dvoukolový drátěný vozík, na Felicia disky. Tel.: 606 293 251.
Prodám sedací soupravu 2+1, hnědá kůže + dřevo, vhodné i do
menšího bytu. Cena dohodou.
Tel.: 605 442 111.
Pronajmu byt 2+1, 61 m2 v dolních Roztokách. 10 min. od železniční a autobusové stanice. Cena dohodou. Tel.: 774 949 463

Pronajmu zahradu 250 m2 u finského domku. Tel.: 724 309 204
Prosím, kdo věnuje nějaké skříně pro dva seniory? Děkuji.
Tel.: 777 282 720.
Přenechám za odvoz starší, ale funkční barevnou televizi na dálkové ovládání. Roztoky u Prahy, volejte po 18 h. na
tel.: 604 203 996.
Studentka ČVUT doučí matematiku ZŠ a SŠ, včetně přípravy
ke zkouškám. Tel.: 721 224 831.
e-mail: katka@azp-company.com

Pronajmu byt 2+kk 50 m2 + terasa 37 m2 v 1. patře rodinného
domku v Roztokách. Klidná a tichá lokalita, zahrada, kousek
do přírody. 2 min na bus, 20 minut busem na Dejvickou. Kuchyň a koupelna vybaveny, byt částečně vybaven nábytkem lze využít nebo použít vlastní. Internet. Volné ihned.
8000 Kč včetně poplatků. Max 2 osoby. Tel.: 723 922 390.

V zahrádkářské kolonii U Jezu se uvolnily 2 parcelky (cca
400 m2). Zájemci se mohou informovat na tel.: 603 233 623.

Pronajmu zařízený byt 2+1 s balkonem v 1. patře finského
domu. Byt je po rekonstrukci. Parkování možné v zahradě.
Cena 8000 Kč + poplatky. Tel.: 737 405 533.

VÝUKA / DOUČOVÁNÍ ANGLICKÉHO JAZYKA pro žáky
základních škol již od 2. třídy.
Tel.: 604 914 799 ( po 18 hod.).

Věříte, že můžete kreslit také Vy? Naučíte se to na třídenním
kurzu Kreslení pravou mozkovou hemisférou 11.-13. května v Roztokách. Informace na lautnerova@volny.cz nebo
603 752 229.
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