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Anketa pokračuje
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Vážení čtenáři,
v minulém čísle jsme vyhlásili anketu, v níž máte
možnost sdělit nám svůj názor na Odraz. Počet odpovědí již dávno překročil stovku. Přesně dle našeho
očekávání papírové formy využívají spíše starší čtenáři, ti mladší upřednostňují odpovědi přes internet.
Těší nás váš zájem o Odraz a jeho budoucnost a vaše odpovědi bedlivě pročítáme. Protože však může mezi vámi být ještě poměrně
mnoho těch, kteří se třeba k minulému Odrazu nedostali, ale přitom
by nám chtěli svůj názor sdělit, anketu ještě neuzavíráme.
Nadále můžete využít internetové podoby ankety na adrese:
www.roztoky.cz/odraz-pruzkum, a to do 27. dubna.
Poté anketu vyhodnotíme a s jejími výsledky vás seznámíme v příštím čísle v rubrice Téma měsíce.
Ať už anketa dopadne jakkoli, stále platí, že vás prosíme ve vašich
příspěvcích o jistou střídmost, co se jejich délky týká. V případě potřeby opravdu nezbývá než příliš dlouhé příspěvky krátit. Nadále
prosíme o dodržování termínu uzávěrky, pochopitelně vás žádáme
i o nezbytnou dávku slušnosti. Žalovatelné osobní útoky či urážky
tisknout nelze, neboť vydavatel je za obsah časopisu odpovědný.
A ještě jednu zásadu je bohužel nutno připomenout – netiskneme
anonymní příspěvky, i kdyby byly sebeslušnější a sebepřínosnější.
Podpisy typu „občanka Roztok“ skutečně nejsou postačující. Doba,
kdy se člověk musel bát vyslovit svůj názor, už opravdu minula.
Příjemné počtení.
Jaroslav Drda
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přišlo jaro, příroda se začíná
zelenat, venku se to hemží
veselými dětmi, ale rád bych
Vám sdělil i několik důležitých informací.

Točité schodiště

Situace v základní škole
Ke konci března ukončila svůj pracovní poměr ve škole paní ředitelka Gabal’ová. Ještě
jednou jí za její práci pro školu děkuji. Od prvního dubna školu řídí z pozice statutární zástupkyně ředitelky paní Drahomíra Moravcová. Ačkoliv není v úplně jednoduché pozici,
přeji jí, aby toto čtyřměsíční období úspěšně
zvládla. V tuto chvíli je již vypsaný konkurz
na nového ředitele (či ředitelku), který by měl
nastoupit od prvního srpna. Chci Vás ubezpečit, že chod školy není jakkoliv ohrožen.
Jak jste si určitě všimli, dostavba školy zdárně pokračuje. Budovy stojí, okna jsou osazena a na venkovních stěnách probíhá připevňování dřevěné fasády. Abyste viděli, jak
práce pokračují i uvnitř budovy, přikládám
několik fotek.

Budoucí výtvarný ateliér

Budoucí tělocvična

Žalov rozhodně není
periferie
Žalov je nádherná část Roztok. Rád bych
všechny Žalovské ujistil, že na ně rozhodně
nezapomínáme. Dovolím si připomenout, že
zde byla opravena Smetanova ulice, doplněno několik herních prvků na hřišti u žalovské školy a jeden další umístěn na konci ulice
Pod Koláčovem. Ale největší investiční akce
nás v Žalově ještě čeká.
Jedná se o vybudování kanalizace, opravu
vodovodního řadu a postavení silnic
a chodníků v léta „zapomenuté“ části, tedy
v ulicích Wolkerova, Na Valech a Pod Řivnáčem. Vloni se městu po dlouhých letech
podařilo vykoupit pozemky pod těmito komunikacemi. V současnosti dobíhá stavební
řízení, v květnu začneme soutěžit, a pokud
vše půjde, jak má, pak by v červenci mohly
práce začít. Do konce roku by onen „zapo-
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menutý“ žalovský kout měl po desetiletích
vypadat jako hezká nová ulice odpovídající
21. století.
Žalovské určitě potěší, že v průběhu května
by měl být dobudován můstek z ulice
Václava Havla do ulice Smetanova, který
usnadní především cestu do školy.
S ředitelem technických služeb Sládkem jsem
domluvený, že se v příštích týdnech „zkulturní“ technický dvůr, prostor mezi sběrným dvorem a ulicí U Školky. Zásadní bude
především úprava a oprava plotu kolem tohoto prostoru.
V neposlední řadě určitě není bez zajímavosti, že zastupitelstvo schválilo pořízení změny
regulačního plánu Panenská II. Po dohodě
s investorem by mělo dojít k zásadnímu
snížení počtu bytových jednotek. Menší
bytové domy budou nahrazeny domky
a na křižovatce Lidické a Přemyslovské nedojde k výstavbě původně velkoryse naddi-

menzovaného polyfunkčního centra. Zároveň jsme s investorem otevřeli téma
plánované školky v této lokalitě. Jsem rád, že
jsme se shodli, že ideální variantou je to, aby
byla budova školky ve vlastnictví města.
V plánovací smlouvě, jejíž znění domlouvali
naši předchůdci, to bylo domluveno tak, že
město mělo platit po dobu patnácti let roční
nájemné milion korun a potom měla školka
zůstat investorova. Doufám, že tuto ne zcela
výhodnou dohodu dokážeme změnit ke spokojenosti všech, a ještě více doufám, že Žalov
bude ještě krásnějším místem našeho města
než doposud.
Pokud byste měli nějaký nápad, co by bylo
možné v Žalově zlepšit, postavit či upravit,
neváhejte se na mě obrátit. Děkuji.
S přáním krásných jarních dní
Jan Jakob,
starosta města Roztoky
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O čem jednala městská rada v březnu
Na svatého Řehoře, kdy „čáp
letí přes moře a líný sedlák,
který neoře“, se sešla k svému jednání Rada města, aby
projednala řadu důležitých
věcí.
Na úvod jednání se radní za přítomnosti ředitele TS pana Sládka a vedoucího odboru
SRMŽP MÚ pana Poláka zabývali otázkou
úklidu komunikací a veřejných prostranství
v průběhu a po skončení stavebních prací.
Uklidit po sobě staveniště je povinností dodavatelských firem, které však tuto službu
zanedbávají (viz např. Školní náměstí). Pokud prostory za ně uklidí TS, faktura zůstane
vesměs nevymahatelná. Dlouhá debata o této
citlivé věci rozkryla různé nuance tohoto
problému a byl snad nalezen způsob, jak zajistit, aby obyvatelé města nebyli rukojmími
nezodpovědných firem.
Rada napravila dluh z minulosti a schválila
pravidla pro odměňování členů výborů ZM
a komisí RM. Jde sice jen o symbolické odměny, ale alespoň malinko oceňující dobrovolnou práci členů těchto orgánů města.

Konkurzy na ředitele ZŠ a MŠ
Havlíčkova vyhlášeny
RM schválila účetní uzávěrky příspěvkových
organizací města za rok 2013, vzala na vědomí kritéria pro udělování osobních příplatků
a odměn pro pedagogické i nepedagogické
pracovníky základní školy, které předložila
ředitelka školy, a rozhodla o pověření řízením základní školy po odchodu současné
ředitelky A. Gabal’ové. S účinností od 1. 4.
2014 byl touto funkcí pověřen učitel této
školy Ing. Ivo Cihlář, který je současně členem zastupitelstva města; rozhodnutí Rady
o tomto řešení přechodného období nebylo
jednomyslné.
V návaznosti na tento bod schválili radní
návrh zadávacích podmínek ke konkurzním
řízením na pozici ředitele ZŠ a ředitelky MŠ
Havlíčkova. Podle schváleného harmonogramu by měli být noví ředitelé vybráni do konce května 2014.
Rada též schválila složení konkurzní komise,
kterou tvoří v souladu s legislativou zástupci
zřizovatele (města), Krajského úřadu Středočeského kraje, České školní inspekce, pedagogů ZŠ a Školské rady. Předsedou komise
byl jmenován odborník z praxe, ředitel podobného školského zařízení v Praze. Nezbývá než doufat, že nabídka uchazečů bude reprezentativnější než před rokem, kdy se sešly
jen dvě přihlášky.
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Jak se již stalo pravidlem, RM schválila záměry pronájmu několika obecních pozemků
pod garážemi soukromých vlastníků. Záměry budou zveřejněny v souladu se zákonem.
Trochu jiným případ byla žádost majitele
garáže o odkoupení takového pozemku,
k čemu se RM naopak postavila odmítavě.
Rozhodnutí bude na ZM.

Příprava nového územního
plánu
Jedním z nejdůležitějších bodů jednání byla
příprava nového územního plánu města. MÚ
Černošice, který byl určen za jeho zpracovatele, si vyžádal doplňující podklady, tj. pasport komunikací, veřejného osvětlení a dešťové kanalizace, vše v digitální podobě. Rada
také vyzvala všechny své odborné komise
o předložení námětů vhodných pro řešení
zadání územního plánu. Očekáváme, že náměty z komisí budou významnými podklady
pro formulaci návrhu zadání, který musí
schválit zastupitelstvo. Tomu bude ještě
předcházet tzv. veřejné projednání, o němž
budou občané včas informováni.
Změny územně plánovací dokumentace se
připravují i v oblasti lokality Na Panenské
s cílem zpřesnit vymezení veřejně prospěšných staveb a dopravních propojení. Pro
zpracování změny č. 4 ÚPnSÚ města Roztoky, které bude v tomto případě pořizovatelem, byl vybrán specialista – architekt, s nímž
bude uzavřena příslušná smlouva. Zásadní
změna se ovšem chystá Na Panenské II
na základě přehodnocení rozsahu a charakteru zástavby investorem. Pokud s ním dojde
k dohodě, bude výrazně zredukován počet
bytových domů ve prospěch rodinných
domů, a tím i významně snížen celkový počet obyvatel této lokality, což je pro obyvatele
našeho města skvělá zpráva.

Další fáze výstavby
kanalizace v Žalově
i v Roztokách
Trochu dál se zas posunula realizace vodohospodářské infrastruktury v ulicích Na Valech,
Pod Řivnáčem a Wolkerova, když byla schválena smlouva na projekt kanalizačních přípojek v této ulici. Nejedná se o žádnou drobnost
– jde o 60 přípojek! Projednán byl i další postup při vybudování asi 20 kanalizačních přípojek v Třebízského ulici. V této souvislosti
budou osloveni majitelé dotčených nemovitostí. Odsouhlasena byla i smlouva provedení
zemních prací pro rekonstrukci vodovodu

v Máchově ulici, která předchází kompletní
rekonstrukci komunikace.
Také byl vybrán dodavatel studie na protipovodňová opatření v oblasti dolních Roztok,
což je dozvuk loňské červnové povodně.
Z jiného soudku je důležité sdělení pro inzerenty Odrazu. Grafické vytvoření plošného
inzerátu podle podkladů inzerenta bude
zpoplatněno částkou 300 Kč za kus.
Město se též dohodlo na prodloužení smlouvy o výpůjčce s firmou Trigema, která se týká
pronájmu veřejných parkovišť kolem hotelu
Academic na Tyršově náměstí, a to do roku
2024.

Nabídka nebytových prostor
a bytu v Nádražní ulici
Znovu budou nabídnuty k pronájmu nebytové prostory v čp. 21 a čp. 22 v Nádražní ulici,
a to za cenu 900 Kč/m2/rok.
K pronájmu je též nabídnut volný obecní byt
v Nádražní 22, a to obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Oboje podrobněji na jiném
místě Odrazu.
Rada se též zabývala složitým problémem
dvou pozemků, které jsou a vždy byly součástí školní zahrady roztocké školy a které
katastr zapsal na soukromého vlastníka.
Na základě právního posudku podá město
žalobu o určení vlastnictví těchto pozemků.
Závěr šestihodinového jednání patřil zprávě
o činnosti Městské policie a zápisům z komisí RM, a to zejména ze sociální komise, která
doporučila odsouhlasit jednorázové příspěvky vdovám a osobám zdravotně handicapovaným a sociálně znevýhodněným. Všechny
tyto návrhy RM schválila. Důležitým podkladem pro rozhodování RM jsou i vyjádření
stavební komise, která bdí nad dodržováním
pravidel výstavby v našem městě. K některým složitějším otázkám se ještě Rada vrátí,
se stavebními úpravami celkem 7 rodinných
domů vyslovila souhlas.

Nový vedoucí městské
knihovny jmenován
Skutečnou tečkou za jednáním bylo jmenování pana Michala Špačka vedoucím Městské
knihovny v Roztokách, a to na základě doporučení výběrové komise. Novému vedoucímu knihovny přejeme mnoho úspěchů
v práci, kterou by navázal na dlouholetou
úspěšnou činnost paní Urxové, jež odešla
do důchodu.
Stanislav Boloňský, místostarosta
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Březnové zastupitelstvo
Ke své březnové schůzi se zastupitelé sešli
dne 26. března 2014, aby se vypořádali
s více než 30 body programu.
Ačkoliv průběh jednání byl zpočátku poměrně svižný, stejně zůstalo několik bodů
neprojednaných a odložených na schůzi
dubnovou.

Vstřícný krok vůči
společnosti RHG s.r.o.
Hned na začátek jednání byl pozván ředitel
společnosti RHG s.r.o., která vlastní a provozuje nemocnici v Tichém údolí, jež slouží jako léčebna dlouhodobě nemocných.
Když zastupitelstvo odhlasovalo v roce
2010 souhlas s prodejem tohoto objektu,
tzv. Sakury, vymínilo si, že 5 mil. Kč bude
uloženo do advokátní úschovy pro případ
vyplacení smluvní pokuty. Ta by přicházela
v úvahu v případě, že by společnost RHG
s.r.o. změnila využití objektu k jiným podnikatelským záměrům. Nyní jednatel společnosti požádal o uvolnění této částky,
kterou chce využít ke stavebnímu zvelebení vnitřních prostor nemocnice. Po živé
diskusi, do níž se zapojilo celkem 13 zastupitelů (někteří i několikrát), nakonec ZM
odhlasovalo většinou hlasů, že souhlasí
s uvolněním této částky, která by na depozitu časem jen ztrácela na hodnotě, s tím,
že smluvní pokuta 5 mil. Kč zůstala
ve smlouvě zachována. Nezbývá než se těšit, že tento vstřícný krok zastupitelstva
přispěje k dalšímu zlepšení prostředí
v tomto zdravotním zařízení, které kromě
lůžkové části nabízí i některé ambulantní
služby.

Kompenzace za modernizaci
obecního bytu
Po projednání zápisů z finančního a kontrolního výboru, které jsou vždy zdrojem
důležitých doporučení, přistoupili zastupitelé k projednání žádosti o finanční vyrovnání za zhodnocení obecního bytu nájemníkem. RM si k této věci nechala zpracovat
odborný posudek i předložit vyjádření
správce bytového fondu, neboť jde o precedenční rozhodnutí. Zatím byly totiž obecní
byty po jejich opuštění spíše zralé na celkovou rekonstrukci, viz dva byty v Jungmanno
vě ul. 286. V tomto případě však bylo zhodnocení bytu evidentní a prokazatelné. Proto
také nakonec zastupitelé vyslovili souhlas
s finanční úhradou bývalému nájemníkovi
ve výši 50 % požadovaných nákladů.
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Přísedící okresního soudu
se představili
Zastupitelé se opět zabývali úvěrovou smlouvou s bankou na dostavbu ZŠ, kterou díky
státní dotaci není třeba v předpokládaném
rozsahu čerpat. To však město nezbavuje určitých závazků vůči bankovnímu domu.
Zastupitelé si na své jednání pozvali i dosavadní přísedící Okresního soudu Praha-západ, kteří projevili svůj zájem v této práci
pokračovat i v následujícím čtyřletém období. Poté, co se oba kandidáti krátce představili, souhlasili zastupitelé s jejich nominací,
která ještě podléhá souhlasu předsedkyně
Okresního soudu.

Dostavba ZŠ a vybavení
nových prostor finišuje
Potom se zájem zastupitelů přesměroval
k ryze praktickým záležitostem – schválení
zadávacích podmínek pro dodávku a instalaci techniky do tělocvičny a víceúčelového
gymnastického sálu ZŠ Roztoky. Na to navázalo schválení zadávacích podmínek pro
dodávku ICT v nové i staré budově ZŠ
(na základě vyjádření expertní pracovní
komise) a též na dodávku a instalaci nového
nábytku. Soutěží těchto veřejných zakázek
se podařilo předpokládané náklady citelně
snížit.
Trochu vzruchu nastalo při projednávání
darovací smlouvy se společností Talora, kdy
na základě závazku ze smlouvy o smlouvě
budoucí město převezme vodohospodářskou
infrastrukturu (vodovodní řad, splašková
kanalizace) a veřejné osvětlení v lokalitě Panenská II. Tuto infrastrukturu na své náklady vybudovala investorská firma, starat se
o ní teď bude město.
Město zatím odmítlo převzít dešťovou kanalizaci, u níž bude nejprve provedena zkouška
funkčnosti, a také retenční nádrž – suchý
poldr, neboť zde ještě budou probíhat další
stavební práce, které by mohly způsobit jeho
zanesení. Možná se může někomu zdát zdrženlivost zastupitelů při přebírání daru přehnaná, ale zkušenosti z minula – viz kvalita
veřejného osvětlení na Panenské – opravdu
nabádájí k opatrnosti.

Podstatná změna zástavby
na Panenské II
S Panenskou II souvisel i další bod – žádost
investora o změnu regulačního plánu v této
lokalitě. Tato změna vychází ze změny pod-

mínek na trhu s byty, ale ve svých důsledcích je pro město velmi zajímavá, neboť výrazně snižuje hustotu zástavby, a tedy
i lidnatosti tohoto sídliště. Výrazně se sníží
množství bytů v bytových domech, které
budou nahrazeny rodinnými domy. Závazek vybudování mateřské školy pro 75 dětí
však zůstane zachován, bude se jednat
i o lepších finančních podmínkách, než jaké
byly stanoveny původní plánovací smlouvou z roku 2010.
Na návrh RM a sociální komise souhlasili zastupitelé se zakoupením kompenzační pomůcky pro invalidního občana Roztok – elektrické tříkolky, která mu bude na dobu nutnou
zapůjčena. Na tento typ pomůcky se bohužel
nevztahuje příspěvek zdravotní pojišťovny.
Zastupitelé ještě stačili rozjednat dva body
týkající se případných prodejů pozemků
a v souladu s jednacím řádem byl pan starosta nucen po dosažení časového limitu 23.00
hodin jednání ukončit. Na své další schůzi se
ZM sejde 23. 4. 2014.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Mimořádná
březnová rada
Rada města se sešla k svému mimořádnému
jednání v předvečer jednání zastupitelstva
26. 3. 2014, a to k projednání jediného bodu.
Na své minulé schůzi RM svým usnesením
pověřila pana Ing. Ivo Cihláře řízením školy
od 1. 4. 2014 do doby jmenování nového ředitele školy, který vzejde z konkurzu. Dne
19. 3. však vedení města obdrželo dopis pana
učitele Cihláře, že na toto pověření rezignuje.
Proto bylo bezpodmínečně nutné se znovu
touto otázkou zabývat. Problém je trochu
v tom, že školský zákon ani příslušné vyhlášky postup a podmínky pověření řízením neupravují a právní stanoviska v této věci jsou
dosti odlišná. RM se tak řídila stanoviskem
MŠMT a konstatovala, že po toto přechodné
období bude školu řídit statutární zástupkyně
ředitelky paní Drahomíra Moravcová.
RM pak ještě schválila delegaci města
na květnovou konferenci partnerských měst
do polské Skawiny ve složení St. Boloňský,
M. Šlancarová a V. Calta a vzala na vědomí
harmonogram investičních akcí města pro rok
2014 předložený místostarostou R. Jandíkem.
Stanislav Boloňský, místostarosta
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti
Městské policie Roztoky, a to za období od 27. 2. 2014 do 26. 3. 2014:
dne 27. 2. 14 oznámen nález peněženky s doklady a mobilním telefonem Nokia v místě u dětského hřiště v ulici Obránců míru – nalezené
věci uloženy MP Roztoky, nález bude zveřejněn na webových stránkách
města Roztoky a MP Roztoky,
dne 1. 3. 14 oznámeno vloupání do pokoje na ubytovně firmy Renova v Přílepské ulici – výjezd na místo, zajištění místa, předáno na místě
PČR k jejich realizaci jako podezření z přečinu krádeže vloupáním dle
ustanovení § 205 tr. z.,
dne 1. 3. 14 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově
náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny
– výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba pronesla zboží
z prodejny přes pokladny, aniž by toto zboží zaplatila, při východu
z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se doznala,
věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti majetku
dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., věc vyřešena v blokovém řízení,
dne 2. 3. 14 oznámeno odcizení kování z vrátek domu v ulici Alšova
– provedeno šetření, věc kvalifikována jako podezření z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,
dne 2. 3. 14 oznámeno odcizení finanční částky z prostor kanceláře
pekárny Pekara v Jungmannově ulici – věc předána PČR k jejich realizaci jako podezření z přečinu krádeže dle § 205 t. z.,
dne 4. 3. 14 oznámen volně pobíhající pes v ulici Lederova – výjezd
na místo, pes odchycen, zjištěn majitel, majiteli pes předán v pořádku,
věc Pk dle ustanovení § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV
č. 8/2011 vyřešena v blokovém řízení,
dne 5. 3. 14 oznámen volně pobíhající pes v ulici Chelčického, kterého oznamovatel přivedl na MP Roztoky – pes umístěn do kotce MP,
provedeným šetřením zjištěn majitel, tomuto pes předán v pořádku, věc
Pk dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena v blokovém řízení,
dne 7. 3. 14 v rámci hlídkové činnosti zjištěna osoba pohybující se
v kolejišti železniční tratě v místě u kynologického cvičiště, provedenou
lustrací zjištěno, že jde o osobu, která je hledaná Policií Slovenské republiky, osoba předána PČR k jejich dalšímu opatření,
dne 7. 3. 14 oznámena krádež věcí z pokoje na ubytovně firmy Renova v Přílepské ulici – výjezd na místo, na místě zjištěno, že osoba, která
byla na pokoji ubytovaná, při opuštění pokoje odcizila zařízení pokoje,
věc předána PČR k jejich realizaci jako podezření z přečinu krádež,
dne 8. 3. 14 oznámen volně pobíhající pes v ulici U Školky s tím, že pes
byl oznamovatelem odchycen – výjezd na místo, pes umístěn do kotce MP
Roztoky, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z Pk dle § 46/2 z. č.
200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011, v následujících dnech zjištěn majitel tohoto psa, majiteli pes předán v pořádku, věc Pk dle § 46/2 z. č.
200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 8/2011 vyřešena v blokovém řízení,
dne 8. 3. 14 oznámeni dva volně pobíhající psi v prostoru Holého
vrchu – výjezd na místo, proveden odchyt psů, psi umístěni do kotce
OŽP v Lidické ulici, následující den zjištěn majitel těchto psů, tomuto
psi předáni, věc Pk dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV
č. 8/2011 vyřešena v blokovém řízení,
dne 11. 3. 14 v rámci hlídkové činnosti nalezeno na parkovišti v ulici
Braunerova zaparkované vozidlo tov. zn. Opel Omega, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, na vozidlo vylepena výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace, zadokumentováno,
oznámeno OSRMŽP MÚ Ro,
dne 12. 3. 14 oznámeno volání o pomoc z bytu bytového domu v ulici Masarykova – výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěno, z kte-

•
•
•

•
•
•
•

rého bytu bylo slyšet volání o pomoc, dále bylo zjištěno, že došlo
k vzájemnému napadení mezi druhem a družkou bydlících ve společné
domácnosti, v době příjezdu hlídky na místo byl na místě již klid,
ke zranění osob nedošlo, lékařské ošetření nevyžadováno, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z návrhového přestupku proti občanskému soužití dle § 49 z. č. 200/90 Sb.,
dne 12. 3. 14 oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že
podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – výjezd na místo,
provedeným šetřením bylo zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru
prodejny uložila zboží pod košili a toto pronesla přes pokladnu, aniž by
toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou
prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku proti
majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb.,
dne 13. 3. 14 oznámena krádež obkladů ze zděného oplocení novostavby domu v ulici Žirovnického – výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že nezjištěný pachatel oloupal přilepené obklady
na zděném oplocení a tyto odcizil, věc na místě předána PČR Libčice,
a to vzhledem ke způsobené škodě jako podezření z přečinu krádeže,
dne 13. 3. 14 oznámen nález dámské kabelky na pozemku zahrady
v ulici V Úvoze – nalezená kabelka uložena na MP Roztoky jako nález,
provedeno šetření cestou PČR, zdali věc neprochází v evidencích PČR
jako věc odcizená (neprochází), nález bude zveřejněn na webových
stránkách města Roztoky, MP Roztoky a Roztoky.com,
dne 13. 3. 14 oznámen nález mobilního telefonu Sony Ericsson Xperia na chodníku v ulici Palackého – nalezený MT uložen na MP jako
nález, provedeno šetření cestou PČR, zdali věc v evidencích PČR neprochází jako věc odcizená (neprochází), nález bude zveřejněn

•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

7

INFORMACE Z RADNICE
prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako
podezření z přestupku proti majetku dle § 50
odst. 1 písm. a) z. č. 200/90 Sb., podezřelá
osoba se ke krádeži doznala, věc přestupku
proti majetku vyřešena v blokovém řízení,
dne 22. 3. 14 opět oznámena krádež zboží
v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba
byla zadržena ochrankou prodejny – výjezd
na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila do tašky a toto pronesla přes pokladnu, aniž by toto zboží zaplatila, u východu
z prodejny byla zadržena ochrankou prodejny, věc kvalifikována a šetřena jako podezření
z přestupku proti majetku dle § 50 odst. 1
písm. a) z. č. 200/90 Sb., podezřelá osoba se
ke krádeži doznala, věc přestupku proti majetku vyřešena v blokovém řízení,
dne 22. 3. 14 oznámeno narušení občanského soužití v domě v ulici Řachova – výjezd
na místo, v době příjezdu hlídky na místě již
klid, k dalšímu napadání nedocházelo, na

na webových stránkách města Roztoky, MP
Roztoky a Roztoky.com,
dne 19. 3. 14 oznámeno poškození vozidla
tov. zn. Volvo V 70 zaparkovaného ulici Třebízského – provedeným šetřením bylo zjištěno, že nezjištěný pachatel poškrábal oba boky
vozidla a dále poškodil levé zpětné venkovní
zrcátko, vzhledem k výši způsobené škody věc
předána jako podezření přečinu poškozování
cizí věci PČR k jejich další realizaci,
dne 19. 3. 14 oznámen požár elektrické rozvodny na křižovatce ulice Svobody x Zeyerova
– výjezd na místo, na místě hasiči, kteří požár
uhasili, na místo též pracovníci PRE a PČR,
dne 22. 3. 14 oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla
zadržena ochrankou prodejny – výjezd
na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru prodejny uložila pod bundu a toto pronesla přes
pokladnu aniž by toto zboží zaplatila, u východu z prodejny byla zadržena ochrankou

•

místo též hlídka PČR, která si věc návrhové
Pk proti občanskému soužití na místě převzala k jejich realizaci,
dne 24. 3. 14 oznámen nález Opencard
na Tyršově náměstí před Albertem – uložena
na MP, zjištěn majitel, tento vyrozuměn a nalezená Opencard mu předána, majitel by touto
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci.
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.
602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě
e-mail: info@mproztoky.cz).
Děkujeme předem za spolupráci.

•

•

•
•

•

Vevera Petr, ved. str. MP Roztoky

Od 1. 4. 2014 do 31. 7. 2014 dojde v rámci rekonstrukce stropní desky stanice metra Dejvická k dočasné změně trasy, zastávek a spojů
na všech denních linkách v oblasti Vítězného náměstí. Na následujícím schématu je zachyceno umístění všech zastávek.
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Kafkova

Svatovítská

Výtah
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604 výstupní
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180 výstupní
Kafkova
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ROZHOVOR MĚSÍCE

Štěpán Tkadlec,

ředitel Únětického pivovaru

Při cestě za tímto rozhovorem jsem měl možnost poprvé vyzkoušet novou autobusovou
linku 359. Pan Tkadlec s ní ostatně ze svého
žalovského bydliště přijel do práce také, čímž
mě nemálo potěšil. Jsou tedy už i tací úspěšní
podnikatelé, kteří se nemusí vozit v rozměrných a nablýskaných SUV, jejichž krédem
není rychle zbohatnout, ať to stojí, co to stojí.
S panem Tkadlecem jsme si povídali – jak jinak
– v příjemném prostředí pivovarské restaurace.

• O vašich začátcích už toho bylo poměr-

ně dost napsáno, přesto možná někteří
čtenáři Odrazu váš příběh ještě neznají.
Můžete jej stručně převyprávět i pro ně?
Proč ne? Léta jsme s manželkou pracovali
v jednom velkém pivovaru a cítili jsme potřebu změny. Pak jsme si koupili domek v Žalově
a při průjezdu Úněticemi jsme si povšimli
chátrajícího bývalého pivovaru. A když jsme
zjistili, že objekt je na prodej, začali jsme počítat, jestli by byl průchodný podnikatelský záměr na obnovu pivovaru.

• Když si vzpomenu, v jakém stavu objekt

máme vlastní recepturu, jejímž autorem je
náš vrchní sládek Vladimír Černohorský. Toho
jsme získali na doporučení od známého a byla
to trefa do černého. Naším cílem bylo od začátku poctivé české pivo. Vaříme desítku a nefiltrovanou dvanáctku, příležitostné speciály.

byl ještě před pár lety, tak to asi nebyla
zrovna levná záležitost. Opřeli jste se o silného partnera nebo jste si vzali úvěr?
Obojí. Jsme čtyři akcionáři a splácíme úvěr.
Investice je rozpočítána na deset let.

•

Deset let tedy budete splácet závazky.
Máte představu o další budoucnosti pivovaru?
Tenhle podnikatelský záměr považujeme
za celoživotní. Chtěli bychom natrvalo zůstat
rodinným pivovarem s regionální působností.
Naše výrobní kapacita je 10 000 hektolitrů
ročně, loni jsme se této hranici už přiblížili,
navyšovat ji nemíníme. Chceme znát svého
zákazníka. Zavážíme restaurace v okruhu
do nějakých 30 kilometrů, máme jich kolem
osmdesáti. Nechceme prodávat přes žádného
prostředníka, protože pak už bychom nemohli
zaručit, že je pivo řádně ošetřené a dostane se
ke konzumentovi v odpovídající kvalitě.

•

Kontrolní otázka: víte zpaměti, který
podnik z těch, kam dodáváte, je nejvzdálenější?
Změřené to nemám, ale buď je to podnik s poetickým názvem Nejmenší vinárnička u středně velké vrtule v Horních Měcholupech, nebo
restaurace Továrna ve Slaném.

•

V této souvislosti se vás chci zeptat, jaký
je váš názor na pivo v PET lahvích, které
také prodáváte?

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

•

Máte při vedení pivovaru čas i na nějaké
koníčky?
Ale ano, snažím se sportovat, a hlavně věnovat co nejvíc času rodině, máme dvě děti.
Z ekologického hlediska tedy zrovna nejásáme, ale potřeba krátkodobého obalu za přijatelnou cenu tu prostě je. I zde platí, že nechceme, aby bylo naše pivo kdovíkde a kdovíjak
dlouho skladováno. Pivo v PET lahvích prodáváme jen zde v pivovaru, jako doplňkový
prodej, a tvoří asi 5 % naší produkce.

•

Myslíte si, že v oblíbenosti vašeho piva
hraje roli i určitý lokální patriotismus zákazníků?
Určitě to svůj podíl má. Lidé se pomalu obecně
vracejí k regionálním výrobkům. Objevují se
místní pekárny, masny, farmářské trhy, lidé
oceňují skutečnost, že znají původ výrobku.
Možná se to projevuje i u piva.

•

Předpokládám, že původní receptura,
podle které se v Úněticích vařilo pivo dříve,
se nedochovala.
Nedochovala, ale podle té by se stejně už dnes
vařit nedalo, technologie je úplně jiná. My

•

Pořádáte v pivovaru i nějaké kulturní,
společenské nebo sportovní akce?
Ano, těch je poměrně dost. Spolupracujeme
mimo jiné s obcí, se sdružením Roztoč. Hrajeme u nás pohádky, pořádáme koncerty, ale
spíše komorního rázu, přece jenom jsme
v obydlené oblasti. Pravidelně se konají jazzové večery, za nimiž stojí pan Dědina, bývalý
člen kapely Ivana Mládka. Chystáme cyklovyjížďky, běžecké závody, v srpnu tu bude posvícení. O víkendech pořádáme i prohlídky pivovaru pro početně omezené skupiny.
Nechceme ale pořádat žádné velké akce, ani
celou restauraci pro privátní akce nerezervujeme, chceme, aby lidé z Únětic a okolí, turisti
a cyklisti našli u nás vždy otevřené dveře.
Chceme tu zkrátka být pro lidi.
Lepší podnikatelský záměr snad ani nemůžete mít. Tak ať se vám daří.
Jaroslav Drda
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Změny ve vedení dvou škol
Od příštího školního roku nastanou významné změny
ve vedení dvou roztockých škol. Zatímco ředitelka Mateřské
školy Havlíčkova paní Kulhánková odchází s ohledem na svůj
důchodový věk, paní ředitelka Gabaľová odchází z čela
základní školy z osobních důvodů.
Obě školy prošly v posledních letech obdobím
charakterizovaným výraznými změnami a investicemi.
Za působením paní ředitelky Gabaľové se podrobně ohlíží
členka školské rady MUDr. Pechačová.
Jaroslav Drda

Poděkování Aleně
Gabaľové
V posledních týdnech se roztocká veřejnost dozvěděla o odchodu paní
ředitelky Mgr. Aleny Gabaľové ze základní školy. V této souvislosti se
zároveň rozšiřují nejrůznější dohady a spekulace – těmi se nyní zabývat
nechci, ale ráda bych přispěla do veřejné diskuse některými fakty o Základní škole Roztoky.
Na webu školy a v dalších veřejných zdrojích informací lze dohledat
údaje objektivně dokládající výsledky školy v posledních letech.

Česká školní inspekce
V lednu 2011, tedy 2,5 roku po nástupu Mgr. Gabaľové do funkce
ředitelky, vykonala ve škole návštěvu Česká školní inspekce. Inspekční zpráva je v plném znění k dispozici na webu školy. V hodnocení hlavních výsledků vzdělávání ve vztahu ke Školnímu vzdělávacímu programu inspekce konstatovala dobrou práci školy
v oblasti práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami,
v přístupu k prevenci sociálně patologických jevů, rozvíjení klíčových kompetencí, v realizaci projektů a dalších navazujících programů a v mnoha dalších aspektech. Dle zjištění inspekce škola využila
účelně finanční prostředky, zhlédnutá výuka měla převážně dobrou
až nadprůměrnou úroveň. Škole byla doporučena vyšší míra uplatňování diferenciace učiva, respektování osobního tempa jednotlivých žáků a jejich hodnocení podle individuálních schopností, byly
nalezeny dílčí nedostatky ve znění školního řádu a je uvedena nepříznivá skutečnost, že v hlavní budově školy chybí tělocvična. Jiné
nedostatky ve škole při této inspekci zjištěny nebyly.
O vedení školy je v inspekční zprávě uvedeno: „Řízení je plánovité,
pečlivé a odpovídá velikosti, typu a specifickým podmínkám školy.“
V pasáži zabývající se financováním školy se uvádí: „Pro zkvalitnění
výuky ředitelka úspěšně zpracovává a realizuje různé projekty a programy, čímž získává i jiné zdroje financování.“ Jednalo se o dotace
z rozvojových programů MŠMT, o prostředky z Humanitárního
fondu Středočeského kraje, z projektu „Zlepšení podmínek pro
vzdělávání na ZŠ“ (Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost v rámci Strukturálních fondů EU) a dalších projektů
v rámci Evropského sociálního fondu, dále z projektu „Dobré sousedství – Letiště Praha“, škole se také podařilo získat sponzorské
dary od fyzických i právnických osob.
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Spolupráce školy s dalšími subjekty je ve zprávě popsána: „Škola je
otevřena spolupráci se všemi strategickými i tradičními partnery.
Velmi dobře spolupracuje se zřizovatelem, který je srozuměn s koncepcí rozvoje školy, přispívá škole finančně i nad rámec svých povinnosti, usiluje o navýšení kapacity školy, některé úpravy objektů, výstavbu tělocvičny. (…) Kredit školy u rodičovské veřejnosti a zájem
o její služby vzrůstá.“
V závěru zprávy je uvedeno: „Ve většině oblastí se ředitelka po nástupu do funkce velmi dobře zapracovala a vytváří dobré předpoklady
pro další rozvoj školy.“
V předchozích inspekčních zprávách z let 2000, 2002 a 2006 je uvedena celá řada výtek na adresu způsobu řízení školy, vedení dokumentace, kvality vzdělávání (způsob výuky, absence srovnávacích
testů) i vybavení tříd (nedostatečně motivující prostředí), opakovaně jsou zmiňovány četné stížnosti rodičů a snižující se zájem o zápis
dětí. Škola byla hodnocena dlouhodobě jako průměrná, i když bylo
konstatováno zlepšování ve zmiňovaných oblastech. Poslední inspekční zpráva z roku 2011 vyznívá ve všech těchto směrech jednoznačně pozitivně a je zřejmé, že je škola stabilizována, dobře zajištěna personálně, pracuje na zkvalitňování a modernizaci vzdělávání
a celkově je ze srovnání inspekčních zpráv patrný rozvoj školy velmi
dobrým směrem.

Úspěšnost žáků ve srovnávacích testech
a přijímacím řízení
Žáci ZŠ Roztoky se od roku 2006 pravidelně zúčastňují srovnávacích testů a předmětových soutěží, přičemž úspěšnost v těchto testech slouží jako orientační ukazatel kvality vzdělávání na škole.
Od roku 2007 jsou využívány srovnávací testy společnosti SCIO.
V školním roce 2011/2012 se do těchto testů pro 2. stupeň ZŠ zapojilo 871 škol, celkem 24 978 žáků. Test se skládá ze čtyř částí – český
jazyk, matematika, angličtina a obecné studijní předpoklady. Přiložené grafy uvádějí srovnání průměrného výsledku žáků ZŠ Roztoky
s průměrným výsledkem všech žáků, kteří test absolvovali. Hodnota
100 % odpovídá průměrnému výsledku všech žáků (tuto hodnotu
však nelze obecně interpretovat jako hranici mezi podprůměrným
a nadprůměrným žákem). Z grafů je zřejmé, že se výsledky roztockých žáků v posledních letech zlepšují a jejich výsledky dosahují
jednoznačně nadprůměrných hodnot.
Testování žáků 1. stupně probíhá jen na malém počtu škol, proto je
pro tuto skupinu dostupné jen malé množství dat. Nicméně ve školním roce 2009–2010 obdržela roztocká škola v rámci hodnocení tento
komentář: „Výsledky Vaší školy v českém jazyce/matematice jsou
špičkové. Vaše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v testování.“
Každoročně se žáci roztocké školy umisťují na předních místech
olympiád a dalších vědomostních soutěží – podrobně viz výroční
zprávy školy.
Dle výročních zpráv školy byli žáci 9. tříd přijati na střední školy již
v 1. kole přijímacího řízení, od roku 2010 více než 85 % žáků
na střední školy zakončené maturitní zkouškou, většina žáků měla
možnost výběru, protože uspěli v přijímacím řízení na více škol.
Úspěšnost žáků 5. a 7. tříd v přijímacím řízení na víceletá gymnázia
přesahuje každoročně 75 % z přihlášených.

Získávání grantů
ZŠ Roztoky získává granty zejména z Evropského sociálního fondu
Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost (OP VK).
Dle zdrojů MŠMT byla ZŠ Roztoky v rámci OP VK k 28. 2. 2014
přiznána celková částka 13 726 018 Kč. V celkovém pořadí všech
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Úspěšnost žáků ZŠ Roztoky ve srovnávacích testech – vysvětlení v textu
Český jazyk
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škol v České republice je ZŠ Roztoky aktuálně na 18. místě z celkového počtu 3882 mimopražských základních škol. V rámci Středočeského kraje je ZŠ Roztoky v úspěšnosti čerpání grantů z OP VK
na 4. místě z 524 základních škol.
Přes 90 % českých škol získalo granty v rozmezí od 300 tis. Kč
do 3,9 mil. Kč. Je tedy zřejmé, že ZŠ Roztoky je s částkou 13,7 mil. Kč
velmi úspěšná v získávání finančních prostředků z Evropského sociálního fondu, a to zcela neokázale. Škola má tak možnost investovat
do nového vybavení, modernizace vzdělávání a zlepšení péče o žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami.

Závěrem
Z uvedených dat je zřejmé, že ZŠ Roztoky vykazuje v posledních letech objektivně doložitelné velmi dobré výsledky v různých oblastech
své činnosti.
Odstupující ředitelce ZŠ Roztoky paní Mgr. Aleně Gabaľové moc děkujeme za úsilí, které škole věnovala – svou práci vykonávala kompetentně, spolehlivě a s plným nasazením. Se svým týmem se tak zasloužila o smysluplný rozvoj školy.
Paní Mgr. A. Gabaľové přeji zdraví, spokojenost, dostatek elánu a inspirace a hodně pracovních i osobních úspěchů.
Za poskytnutí podkladů týkajících se grantů a srovnávacích testů děkuji panu Ing. Jiřímu Běhounkovi.

Zdeňka Pechačová
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Město Roztoky
vyhlašuje
konkurzní řízení
na obsazení míst ředitelů
příspěvkových organizací:
Základní škola Roztoky,
Školní náměstí 470, Roztoky
a

Mateřská škola,
Havlíčkova 1024, Roztoky.
Uzávěrka přihlášek 18. 4. 2014.

Bližší informace na www.roztoky.cz/uredni-deska
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Odstraňování ekologických hříchů
Většina obyvatel našeho města si jistě všimla,
že hlavní budova továrny VUAB Pharma
„omládla“, neb dostala „nový kabát“. Nejde
jen o změnu estetickou, ale i funkční, skrývá
se za ní i celková rekonstrukce objektu. Zcela
stranou zájmu veřejnosti a tak říkajíc bez televizních kamer však v tomto továrním areálu probíhá již druhým rokem významná
ekologická akce, jejímž cílem je zlepšení životního prostředí ve městě.
Firma Dekonta a.s. zde provádí sanaci – odstraňování starých ekologických zátěží
vzniklých v důsledku půlstoletí výroby bývalé Penicilínky, resp. VUAB. Akce, která je
plánována až do roku 2019, probíhá pod
dohledem Ministerstva životního prostředí,
České inspekce životního prostředí, Povodí
Vltavy, KÚ Středočeského kraje, MÚ Černošice, města Roztoky a samozřejmě Ministerstva financí, které je investorem tohoto projektu. Smyslem této sanace, která se realizuje
na základě nápravných opatření uložených
ČIŽP v roce 2005, je zejména likvidace chemických látek, které ve vysoké koncentraci
zamořily výrobní i servisní prostory továrny.
Ačkoliv Penicilínka, potažmo VUAB, vyráběla antibiotika, efedrin a další farmaceutické produkty, byla ve své podstatě chemickou
továrnou se všemi negativními dopady na životní prostředí. Obyvatelé Roztok vnímali
dopady výroby jen v podobě několika druhů

nepříjemného zápachu, kterým byli podle
směru větru v různé míře obtěžováni; další
dopady na životní prostředí zůstávaly skryty
a příliš se „neřešily“. Nyní, díky dotačnímu
programu ministerstva financí dochází k nápravě starých ekologických „hříchů“. Jde zejména o okolí výrobní haly tzv. Ketolu, podzákladí odstraněných mazutových nádrží
a stáčiště mazutu, dále skladu hořlavin tzv.
Dachau, butylacetátové jímky, podzemní nádrže Streptomycinu a chemické kanalizace.
Hlavní náplní sanace je odstranění zeminy,
která byla silně prosycena chemickými látkami, jež ohrožují podzemní vodní zdroje.
V ohniscích největšího zamoření bylo provedeno odtěžení zeminy až do hloubky osmi
metrů. Hlavním zdrojem kontaminace této
lokality je chemická látka butylacetát, což je
průmyslové rozpouštědlo na bázi kyseliny
octové využívané ve farmaceutickém průmyslu. Kontaminovaná zemina byla v loňském
roce postupně odvezena, vyčištěna a opět
navezena zpět. Současně je ze sanačních vrtů
čerpána a v několika stupních dekontaminována podzemní voda. Z těchto znečištěných
vod jsou odlučovány ropné látky, odstraňovány těkavé organické látky a nakonec jsou
čištěny promýváním přes filtry s aktivním
uhlím. Účinnost této technologie je deklarována na 90 %. Toto čerpání bude probíhat
ještě další dva roky. než zatížení klesne pod

přijatelnou mez. Letos na jaře budou rekultivované plochy osety trávou a vnitřní prostory továrního areálu se výrazně změní. Je potřeba říci, že vyčištění tohoto prostoru, které
si vyžádá celkově více než 20 mil. Kč, nebude
již nikdy stoprocentní, určitá stopa zatížení
říční nivy, břehových štěrků a šterkopísků
zde patrně navždy zůstane. Přesto je tato
akce z hlediska životního prostředí a ochrany našeho zdraví skvělá věc.
Je neuvěřitelné, jak agresivní vůči svému
prostředí dokážou být při dlouhodobém působení chemické látky, které prostupovaly
základy staveb, stavební konstrukce, betonové podlahy a vany. Byla tedy nutná i demolice podlah a vytěžení zeminy uvnitř budovy
Ketolu. Objekt Ketolu bych s jistou nadsázkou nazval „jedovou chýší“ továrny. Před
mnoha lety jsem tam byl za plného provozu
na exkurzi, ale již po několika minutách jsem
musel urychleně na vzduch, protože jsem
měl pocit, že umírám. Pálily mě oči a nemohl jsem dýchat. Jak v takovém prostředí
mohli zaměstnanci továrny pracovat osm
hodin denně, to jsem dodnes nepochopil.
To vše je už naštěstí minulostí. Výrobní i administrativní provozy VUAB Pharma procházejí celkovou obnovou, takže tento podnik může být opět chloubou našeho města.
Stanislav Boloňský

Rekonstrukce ulic a kanalizace
– důležité informace o projektech
Na konci března jsme dokončili podstatnou část
projektových prací týkajících se plánované obnovy
městských komunikací
a výstavby kanalizace.
Rád bych v této souvislosti roztocké spoluobčany o nastalé situaci informoval.
Velké množství investičních akcí s sebou
bezesporu ponese i negativa, která je potřeba co nejvíce eliminovat. Některým bohužel
úplně předejít nedokážeme, některá však
plynou ze špatné informovanosti a komunikace mezi radnicí a občany. Proto jsme se
po dohodě s úředníky rozhodli, že všechny
projekty, respektive základní půdorysy, které budeme mít k dispozici, postupně zveřejníme na stránkách města – konkrétně
v pravém menu, kde se nacházejí důležité
odkazy. Velmi doporučuji, aby se každý,
koho se rekonstrukce ulice bude týkat,
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na projekt podíval, protože tím doufám
předejdeme řadě problémů, které jinak řešíme až v průběhu stavby. Typově se jedná
o zakreslení vjezdu, které sice odpovídá katastrální mapě, ale odporuje reálné situaci.
Na blížící se realizaci stavby budou občané
ještě individuálně upozorněni. První projekty budou na webových stránkách již začátkem dubna.

Kterých ulic se to týká?
Největší změna se bude týkat ulice Jana Palacha, která bude nově obousměrná po celé
své délce, což bude změna poměrně zásadní.
Je nutno dodat, že s tímto řešením počítá
územní plán, a osobně si od toho slibuji zkulturnění zeleně ve středovém pásu a omezení
prašnosti v tomto území a hlavně budou mít
občané ke svým nemovitostem standardní
přístupovou cestu. Další v pořadí je ulice

Puchmajerova – respektive jen její neopravená část. Rozsáhlá výstavba bude ale probíhat zejména v Žalově, kde je počítáno s kanalizací a pevným povrchem v lokalitě
Na Valech, Wolkerova a Pod Řivnáčem.
Kanalizace a pevného povrchu se dočká i ulice Třebízského. Projekty máme rovněž
na komunikace Dobrovolného, Vidimova,
Řadová, Sedláčkova, Na Vyhlídce a Smetanova. Projekt Plzeňská – Zeyerova byl snad
již dostatečně komunikován v minulém roce.
Stavební činnosti již také probíhá v ulici Máchova – Nad Vinicemi. Bohužel problémy
jsou s projektem komunikace Šaldova,
Na Pískách a V Úvoze. Investice budou probíhat podle finančních možností města. Zastupitelstvo prozatím na komunikace uvolnilo 17 milionů korun a dalších 14,6 mil. Kč
deponovalo v adresné rezervě.
Ing. Roman Jandík, místostarosta města
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Proč úvěr na dostavbu ZŠ?
V roce 2013 bylo v rozpočtu města celkem
50 mil. Kč, určených výhradně na dostavbu
školy v Roztokách. Veřejnou zakázku na dostavbu školy získala firma Metrostav, která
se smluvně zavázala postavit školu za zhruba 70 mil. Kč. Městu chybělo 20 mil. Kč
na dostavbu školy a asi 10 mil. Kč na vybavení a venkovní hřiště. Koncem června 2013
byla podána žádost o dotaci na MF ČR
a zároveň zveřejněna výzva k podání nabídky v nadlimitní veřejné zakázce dle zákona
o veřejných zakázkách a odůvodnění účelnosti veřejné zakázky na výběr poskytovatele úvěru na zajištění financování dostavby
objektu ZŠ Roztoky. Město dotaci na dostavbu školy obdrželo ve výši 49,5 mil. Kč a zastupitelstvo města ji na srpnovém zasedání
přijalo. V rozpočtu města bylo v tento okamžik bezmála 100 mil. Kč na dostavbu školy.
Potřeba jakéhokoliv úvěru na dostavbu školy i jejího vybavení byla zbytečná, výběrové
řízení na poskytovatele úvěru na zajištění

financování dostavby školy mohlo být v řádném termínu zrušeno. Nestalo se tak, výběrové řízení proběhlo. Na zářijovém zasedání
ZM pověřilo OSRMŽP přípravou úvěrové
smlouvy s vítězným uchazečem a pan starosta všem zastupitelům vysvětlil nutnost
uzavření úvěrové smlouvy z důvodu rizika
neobdržení plné výše státní dotace vzhledem k nejisté politické a rozpočtové situaci.
Každopádně v rozpočtu města na dostavbu
školy bylo 80 mil. Kč, takže i bez rizikové
části přidělené dotace město na dostavbu
školy mělo. Lhůta pro zrušení výběrového
řízení bez sankcí na poskytovatele úvěru
na dostavbu školy uplynula.
Do konce roku 2013 nebyla úvěrová smlouva
podepsána a zároveň v materiálu pana starosty ke schválení uvěrové smlouvy z prosince 2013 je uvedeno, že úvěr na dostavbu
školy město de facto nepotřebuje. K jednání
o úvěrové smlouvě a získání již nepotřebného úvěru došlo až na březnovém zasedání

ZM tohoto roku. Navržené usnesení s tímto
textem znělo: „ZM souhlasí s uzavřením úvěrové smlouvy v přiloženém znění a průběh
čerpání úvěru s ohledem na reálné potřeby
stavby plně ponechává v kompetenci vedení
města. Vedení města bude radu města průběžně o čerpání a splácení úvěru informovat.“
Na návrh opozice bylo toto usnesení upraveno, neboť nakládat s čerpáním 50 mil. úvěru
dle uvážení vedení města je bez souhlasu ZM
trestné. To si zřejmě pan starosta jako předkladatel usnesení neuvědomil.
Dle právního posouzení advokátní kanceláře hrozí městu za zrušení výběrového řízení
pokuta až do výše 20 mil. Kč a podpisem
jakékoliv varianty úvěrové smlouvy finanční škoda. A kdo je za to zodpovědný? Zřejmě nikdo, konalo se přece v zájmu dostavby
školy a snížení rizik...
Jiřina Roškotová, zastupitelka za D.O.S.T,
členka finančního výboru ZM

e-Aukce elektrické energie a plynu končí 23. dubna
Dne 23. dubna končí doba, dokdy se mohou občané Roztok připojit k druhému
kolu projektu elektronické aukce elektrické
energie a plynu, které připravila společnost
eCENTRE ve spolupráci s městem Roztoky.

Kdy a kde se můžu
k e-Aukci připojit?
Do aukce se můžete přihlásit tak, že přinesete potřebné podklady na kontaktní místo
v přízemí MÚ Roztoky
od 26. března 2014 do 23. dubna 2014
každou středu 13.00–17.00 hod.

Jak se zapojit do aukce?

• 1. krok:

Na MÚ Roztoky podepíšete smlouvu s organizátorem e-aukce – společností eCENTRE,
a.s., a předáte potřebné podklady: Kopie
stávající smlouvy na elektřinu/plyn včetně
všech dodatků a obchodních podmínek
(smlouva o dodávkách).
Kopie vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnná fakturace + detailní rozpis vyúčtování).
2. krok:
Organizátor sesbírá podklady od všech domácností.

•

• 3. krok:
Organizátor sdruží poptávku do e-Aukční síně.
• 4. krok:

Organizátor osloví široké portfolio dodavatelů a vyzve je k účasti v e-aukci.
5. krok:
V internetové aukci soutěží dodavatelé nejnižší cenu komoditní složky elektrické energie nebo plynu.
6. krok:
Organizátor služby porovná vaše dosavadní
ceny s cenou vzešlou z e-aukce.

•
•

(pokračování na další straně)

www.makler-ﬁlip.cz
RE/MAX prodává nejvíce realit na světě

Přejeme krásné a slunečné Velikonoce
Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

608 055 943

ﬁlip.tretinik@re-max.cz
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Mgr. Olga Tretiníková
realitní makléř

602 946 990

olga.tretinikova@re-max.cz
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• 7. krok:

Je-li cena z e-aukce nižší než vaše stávající cena, eCENTRE zajistí podpis dvouleté smlouvy mezi vámi a vítězným dodavatelem.
Máte-li jakýkoliv další dotaz nebo potřebujete více informací, kontaktujte zástupce společnosti eCENTRE:
Pavel Ciprys, tel.: 724 132 579
E-mail: ciprys@ecentre.cz, www.ecentre.cz

Jak elektronická aukce funguje?
Výhodných cen je dosaženo spojením poptávky více domácností
či firem do jednoho velkého balíku, který je pak soutěžen najednou v elektronické aukci, kde dodavatelé znají v reálném čase nabídky konkurence a mohou tak upravit své nabídkové ceny, aby
získali celý balík zákazníků. Klient má bezplatně zajištěn veškerý
administrativně-právní servis. Do aukce se můžete zároveň přihlásit i s jiným odběrným místem než na území našeho města
(chata, chalupa apod.), stejně tak se můžete přihlásit i s odběrným
místem na území města, i když zde nemáte trvalý pobyt. Konečná
vysoutěžená cena závisí nejen na množství občanů, kteří se soutěže účastní, ale zejména na ceně komodity na kapitálovém trhu
v době soutěže. Uvidíme, zda se druhé kolo povede stejně dobře
jako kolo první.
Ing. Roman Jandík, místostarosta města

Rub a líc jedné mince
S přicházejícím jarem se v Roztokách rozeběhla již druhá kampaň
na e-Aukci, kterou pořádá opět firma e-CENTRE. Jak jinak než pod
záštitou města.
V propagačním materiálu této firmy, umístěném na webu města,
sice nechybí zhodnocení loňské akce, ale chybí tam například informace o tom, které distribuční firmy vyhrály v této roztocké e-Aukci.
Zajímalo by mě proto, jaký prospěch z této akce má pokladna
města, že propaguje a pronajímá 1 místnost včetně velké zasedací
místnosti této firmě, a to již podruhé, na úřadě města. Nestačilo by,
že akce je prezentována zdarma na webu, stránkách ODRAZU
a město přebírá nad akcí záštitu?
Proč v lákavé propagaci e-Aukce firma neupozorní zájemce na to, aby
každý zvážil podpis pod smlouvou za zprostředkování, že pokud se
rozhodne a podepíše s ní smlouvu, následně si to však z jakéhokoli
důvodu rozmyslí, tak na něj čeká sankce? Naopak se ale všude dočtete, že máte 100% administrativní servis při podpisu smlouvy s novým
dodavatelem obou komodit zadarmo. To je tedy terno!
Pokud se o celé věci chcete dozvědět více, musíte pátrat na vlastní
pěst. V minulém roce vyhrála v e-Aukci na elektrickou energii distrubuční firma Bicorn s. r. o. Tato firma se přejmenovala 1. 9. 2013
na RICHT POWER energy. Čili všichni, kteří podepsali smlouvu
v minulém roce s Bicornem, jsou pod křídly této firmy. Ve smluvních podmínkách RP energy platných od 1. 2. 2014 je na pěti stránkách drobným písmem uvedeno, co má odběratel za práva a povinnosti. Je tam například maličkost, jednoměsíční výpovědní lhůta,
a to i přesto, že máte smlouvu na dobu určitou. Budete-li něco
od distributora potřebovat, např. změnit výši zálohy, zavoláte
na zpoplatněnou Infolinku 844 44 55 66 (částka za minutu hovoru
není známa). Jednou z povinností je také sledovat webové stránky,
kde jsou informace zveřejňovány. Námitka typu, že je povinností
každého se seznámit s podmínkami smlouvy a že nikdo nikoho
nenutí k podpisu, je poněkud scestná. Když nad vámi „visí“ možnost sankce za nepodepsání smlouvy od firmy e-CENTRE.
Je to opravdu taková výhra pro občany Roztok? Částky, které mohou
občané tzv. ušetřit, lákavé barevné grafické znázornění úspěchu a neúplné informace jsou zavádějící. Spoléhá se na to, že občan v němém
úžasu zjistí, že třeba ušetří 3500 Kč ročně. Jaké služby však vítězná
firma dále nabízí, se ale účastník dozví až na místě při podpisu
smlouvy s vítězným dodavatelem, kde má sice možnost si vše přečíst,
ale vzhledem k časovému presu dokument přelítne očima a v podstatě některým ustanovením ani pořádně nerozumí. Počítá se zřejmě
s tím, že smluvní podmínky většinou nikdo podrobně nečte až
do doby, než se něco stane.
Někteří občané se v dobré víře upisují na dva roky na něco, co doporučilo město. Kolik jich prošvihne dát měsíční výpověď před koncem
tohoto období, pokud budou chtít odstoupit ze smlouvy? Když výpověď nepošlou včas, automaticky se ze smlouvy na dobu určitou stává
smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Zajímalo by mě proto, kolik radních a zastupitelů se do předchozí
akce přihlásilo a jak jdou občanům příkladem, když se jedná o tak
úžasnou nabídku.
Komunální volby se blíží, a tak se pro lidi dělá narychlo to i ono.
V každém případě by radnice měla, než něco nabídne občanům, vše
důkladně prověřit a být opatrnější v aktivitách tohoto typu.

Petr Janoušek
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Privatizacofobie
Volební období obecní vlády, které v tomto
roce vrcholí, bylo charakteristické několika
tématy. Mezi nimi i privatizací majetku, nejviditelněji reprezentovanou prodejem městských bytů. Vzhledem k tomu, že kauza se
nejspíš přelije i do období následujícího, stojí za to, se na věc podívat.
Pozoruhodné je, jaká nevole se obvykle
zvedne, když padne slovo „privatizace“. Dílem jistě kvůli špatnému mediálnímu obrazu
privatizace z 90. let, který mám ovšem
za značně nespravedlivý. V mezinárodním
srovnání byla naše privatizace v řadě ohledů
jedna z nejefektivnějších. Speciálně privatizaci kuponovou považuji za naprosto jedinečnou příležitost, kdy stát doslova rozdal
svůj majetek mezi občany tak, že každý měl
stejné výchozí šance (nikoliv ovšem schopnosti). Následná frustrace potom pramenila
ve velké míře z toho, že se tehdy Češi po čtyřiceti letech bolševického morálního huntování střetli se zjištěním, že svobodná společnost s volným trhem, byť na počátku velmi
rovnostářská, vede nevyhnutelně k nerovnoměrné distribuci bohatství. Což ovšem nevadí, neboť ze svobody a volného trhu profituje
nakonec úplně každý.
I ve druhém důvodu nevůle k privatizacím
všeho druhu mají podle mého prsty komouši. Ještě si pamatuji, jak jsem coby dítko školou povinné slýchal něco v tom smyslu, že
„v socialismu patří továrny všem“. To celkem
koresponduje s i dnes poměrně častým přesvědčením, že veřejný majetek je tak nějak
každého z nás. Vlastnictví má ovšem určité
atributy, např. že vlastněný předmět může
jeho majitel prodat, má z něj na rozdíl od nemajitelů užitek apod. Veřejný majetek nic
takového nesplňuje. Že by snad měl občan
k veřejnému majetku jakýkoliv vztah podob-
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ný vlastnictví, je iluze roztomile pitomá.
Ve skutečnosti s ním nemá společného vůbec
nic. Kdo je tedy potom faktickým „majitelem“? Těžká otázka – např. časopisy sestavující různé žebříčky boháčů často počítají
v případě diktatur veškerý veřejný majetek
do osobního vlastnictví vládnoucí kliky.
Když se nad tím člověk zamyslí, dává to celkem smysl.
A konečně, protiprivatizační argument snad
nejpopulárnější: „Proč bychom to prodávali
soukromníkovi, když se o to můžeme postarat sami (my radnice, vláda apod.) a užitek
z takového majetku může mít veřejnost.“
Tento častý omyl pramení z přesvědčení, že
demokratická vláda, dejme tomu obecní,
může být při správě majetku stejně efektivní
jako soukromý majitel. Nemůže. Nikdy.
Z definice. I kdyby zaměstnávala nejpracovitější a nejschopnější lidi, i kdyby sehnala
ideální poctivce, kteří by k veřejnému majetku přistupovali se stejnou motivací jako
ke svému vlastnímu (což je podmínka sama
o sobě nesplnitelná, protože z eráru krev
prostě neteče), narazí na nepřekročitelný
problém demokratického rozhodování.
Rozhodování ve vedení soukromých společností je mnohem rychlejší a méně formální než rozhodování veřejné. Představenstva firem zpravidla rozhodují jednomyslně,
často ani není nutné se fyzicky scházet.
Důvodem je (alespoň teoreticky) jasný společný cíl: tvorba zisku, resp. zvyšování hodnoty podniku. Demokratická tělesa jsou
naproti tomu složena z různých názorových
proudů sledujících odlišné cíle. Bude-li
např. byt prodávat soukromník, jeho přirozenou snahou bude prodat jej co nejdráž.
Je-li prodejcem město, objeví se pravděpodobně také názory, že by se byt měl prodat

stávajícím nájemcům se slevou nebo že by
město mělo držet nějaké byty pro své zaměstnance atd. atd. Někdo souhlasit bude,
někdo ne, každopádně o tom nastane diskuse. Zkrátka, pokud dojde na efektivitu rozhodování a z ní plynoucí efektivitu hospodaření, soukromý subjekt pokaždé, bez
výjimky vyhrává.
Znamená to tedy, že je správné „řídit stát
jako firmu“, jak před časem proklamovalo
momentálně populární hnutí ANO? Rozhodně ne. Soukromé rozhodování je z podstaty nedemokratické; pravdu prostě má majitel. Pokud se zásadně neshodne se
zákazníky, ti mají šanci najít si jiného dodavatele. Občané si jinou vládu najdou podstatně obtížněji, proto demokratický systém
musí zajistit soutěž různých názorů a formality jsou v něm alfou a omegou. Tudíž také
zavádění praktik typu „omezování tlachání
v Parlamentu“ nebo boj proti korupci dosahující jakobínského fanatismu s veřejnou objednávkou „někoho za každou cenu zavřít“
nevyhnutelně povede ke zhoršení demokratických standardů a omezení občanských
svobod. A to mi vadí podstatně více, než že
je šéf zmíněné povedené partičky evidován
jako udavač Státní bezpečnosti.
Co z toho plyne: veřejný sektor by neměl být
řízen jako firma. Měl by se zbavit majetku,
který jsou soukromé firmy schopné spravovat efektivněji, což je téměř všechen, a o to
více by se měl zaměřit na to minimum, o které se soukromý sektor dobře postarat nedovede (v Roztokách silnice a základní vodohospodářská infrastruktura) nebo prakticky
dost dobře nemůže (základní škola, budovy
MÚ, služebna MP).
Tomáš Šalamon
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Jóga nad Vltavou bude mít první výročí
Malé studio Jóga nad Vltavou v Roztokách
bude v dubnu slavit první rok své existence
a při té příležitosti bych ráda za celý tým
lektorů poděkovala našim „věrným“ za přízeň a vytrvalost.
Pro ty z vás, kteří jste třeba o možnosti
cvičení v našem studiu nevěděli, přikládám stručné informace o nabídce kurzů.
Pravidelně cvičíme jógu, a to každý den,
kromě pátku, v ranních (po, út, čt), ale
i večerních hodinách (st). Přijít je možné
kdykoli, lekce jsou přátelské i k úplným
začátečníkům.
V pondělí od 19 hod. probíhá kurz tchaj-ťi
– začátečníci a mírně pokročilí – v kurzu
jsou asi dvě volná místa, kdyby tedy někdo
měl zájem se přidat, je to ještě možné.
V úterý odpoledne víří sálem malé růžové
holčičky na kroužku pohybové a taneční
průpravy a večer se natřásají maminky
na břišních tancích.
Ve středu odpoledne máme jógu pro předškolní děti. Cvičení jógových ásan je zde upraveno
do hravé podoby, děti se seznamují s vlastním
tělem, napodobují zvířátka, funí a plazí jazýčky
a při tom všem si zlepšují koordinaci, motoriku, dech, soustředění a imunitu.

Čtvrteční večer je ve znamení klidného cvičení čchi-kungu s meditací a pátek je den,
kdy je prostor vyhrazený masážím a shiatsu
– po domluvě a na objednání.
Kromě pravidelného cvičení pořádáme celodenní semináře, nejbližší je momentálně seminář Tantra jógy pro ženy, který se bude
konat v neděli 27. dubna od 10.00 do 17.00
hod. Vhodný je pro všechny věkové skupiny,
je zaměřen především na pánevní dno a jeho
zfunkčnění. Zkušenost s tantrou či jógou je
zde výhodou, ne však podmínkou – den je

pojatý jako hluboké ponoření se do vlastní
ženské energie, odpočinek, harmonizace
a znovunabytí ztraceného klidu.
Na léto jsme pro vás přichystaly dovolenou
u moře v Chorvatsku, s cvičením a masážemi.
22.–31. srpna – jóga & čchi-kung a 29. srpna
– 7. září – čchi-kung v letovisku Suha Punta
na Rábu.
Pokud by vás naše nabídka oslovila, podívejte se
na stránky www.joganadvltavou.cz, kde najdete
rozvrh, ceny a další užitečné informace.
Za celý tým
Kateřina Kabešová, Jóga nad Vltavou,
Nad Vltavou 2164a, Roztoky-Solníky

Úspěch mladých hasičů Roztoky

Vážení spoluobčané,
rádi bychom vás pozvali na návštěvu

Levého Hradce.
Přijďte si prohlédnout se svými rodinami
a přáteli naši národní kulturní památku
a dozvědět se více z historie místa,
kde žijete.
Ve věžičce u autobusové točny si můžete
koupit turistické známky, pohledy
a různé publikace o městu
a Levém Hradci.
Řadu upomínkových předmětů
jsme rozšířili o nové pohledy,
knihu Roztoky očima staletí
a o turistické vizitky.
Bližší informace o prohlídkách
na www.levyhradec.cz.
V sobotu 22. 3., za krásného jarního dne, se
v Klínci mladí roztočtí hasiči zúčastnili
soutěže „Uzlová štafeta“, kterou pořádalo
Okresní sdružení hasičů Praha-západ. Děti
při soutěži musí co nejrychleji správně uvázat celkem pět vybraných uzlů. Soutěžilo se
v jednotlivcích a štafetě družstvech. A právě
v kategorii družstev se naši mladí hasiči
ve složení Tereza Čápová, Eliška Černá,
Pavlína Roučková, Jonáš Pavlatovský,
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J akub Pošta a Radek Šišák umístili na krásném 3. místě. Gratulujeme.
Fotografie ze soutěže i z další činnosti
SDH Roztoky si můžete prohlédnout na 
www.sdh-roztoky.cz. Pokud by měl někdo
z dětí zájem stát se mladým hasičem, ať rodiče prosím kontaktují jejich vedoucí paní
Simonu Mádlovou (mob.: 737 507 532).
starosta sboru Vlastimil Drchota

Těšíme se na návštěvu,
vaši průvodci z Levého Hradce.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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MDŽ
Jako každoročně, tak i letos jsme 8. března uspořádali oslavu Mezinárodního dne žen. I letošní oslavy se vydařily, je vidět, že stále více
žen tento svátek slaví – a proč také ne. Všechny ženy dostaly květiny,
bylo připraveno pohoštění a k dobré náladě hrálo duo Míla/Míla.
Všem se oslava líbila, o obsluhu se starali členové naší ZO A. Blažek,
M. Štěpánek, M. Zámecká, M. Růžková a V. Dvořáková, svými kulinářskými výrobky přispěly Marcela a Dagmar Truxovy. Oslavy se
zúčastnil i krajský zastupitel za KSČM Martin Krajdl, který se též
aktivně podílel na organizaci slavnosti.
Všem, kteří se podíleli na přípravě, uspořádání a vytvoření příjemné
atmosféry tohoto setkání, patří naše upřímné poděkování.
František Štěpánek, předseda ZO KSČM Roztoky

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, hrnky, skleničky
(NEROZBITNĚ ZABALENÉ!!). Vatované přikrývky, polštáře
a deky. Obuv – čistá, nepoškozená. 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…)

Město Roztoky,
Český svaz bojovníků za svobodu Praha–západ
a Československá obec legionářská
si Vás dovolují pozvat na

PIETNÍ VZPOMÍNKU
NA OBĚTI
TRANSPORTU SMRTI,
která se koná v úterý 29. dubna 2014 od 11 hodin
na levohradeckém hřbitově.

(Náklady na likvidaci těchto věcí výrazně snižují hodnotu sbírky,
a především vašeho dobrého úmyslu.)
Sbírka se uskuteční 26. dubna od 9 do 12 hodin, v únětické
sokolovně (Školní 2, naproti MŠ, zadní vchod!!)
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

Město Roztoky
si Vás dovoluje pozvat na

PŘIPOMÍNKU
69. VÝROČÍ KONCE
2. SVĚTOVÉ VÁLKY,
která se koná
ve středu 7. května 2014
v 11.00 hodin na Školním náměstí položením květin
u památníku padlých

Následovat bude v 11.45 hodin položení květin
k pomníku roztockým Židům na nám. 5. května
a ve 12.15 hodin k pamětní desce připomínající
zastavení vlaku s vězni na roztockém nádraží.

a
v 11.30 hodin v Žalově na Levohradeckém náměstí.

Srdečně zveme všechny občany.

Srdečně zveme všechny občany.

Jan Jakob v. r.
starosta

Jan Jakob v. r.
starosta

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Vyúčtování veřejné sbírky na vybavení dostavby
školy
V souladu se zákonem o veřejných sbírkách
uveřejňujeme vyúčtování veřejné sbírky
na vybavení dostavby školy. Vyúčtování bylo
společně s kopiemi účetních dokladů předloženo ke kontrole Krajskému úřadu Středočeského kraje, který vyúčtování schválil.
Sbírka byla uskutečněna prostřednictvím prodeje výtvarných děl a benefičního koncertu.

krytí nákladů koncertu lze použít 5 % z hrubého výtěžku, tj. 4 608 Kč. Čistý výtěžek určený škole tedy činil 87 553 Kč. Na účet ZŠ
Roztoky bylo poukázáno 87 600 Kč.
Skutečné náklady sbírky:

Příjmy sbírky:
Příjmy z prodeje výtvarných děl....51 400 Kč
Příjmy ze vstupenek na koncert.....51 000 Kč
Příjmy celkem............................ 102 400 Kč

Pronájem sálu (se slevou)..................3 600 Kč
Ozvučení koncertu.............................4 000 Kč
Honorář klavírista..............................4 945 Kč
Květiny pro umělce...............................800 Kč
Vedení účtu sbírky u ČS a.s.................543 Kč
Ostatní náklady......................................920 Kč
Náklady celkem........................... 14 808 Kč

Do hrubého výtěžku sbírky bylo určeno
90 % z vybrané částky, tj. 92 161 Kč. Na po-

Ještě jednou děkujeme všem, kdo se na úspěchu sbírky podíleli.
CČSH
Roztoky

neděle
13. dubna 2014
od 13 hodin

zahrada Husova sboru,
Jeronýmova 515,
Roztoky

A malá poznámka na závěr: vyúčtování nezveřejňujeme proto, abychom se zviditelnili, ale
protože nám to ukládá zákon. O popularitu se
nám postaral svým článkem v minulém Odrazu pan Šefr, za což mu srdečně děkujeme.
Pravda, některé naše aktivity a funkce vynechal, ale to je možná dobře. I v dnešní době jsou
lidé, kteří vyznávají osvědčenou totalitní zásadu, že když někdo moc vyčnívá z řady, je tak či
onak podezřelý a je třeba mu zatnout tipec.
Navzdory svému oznámení v závěru článku
pan Šefr ani na maškarní bál, ani na country
bál nedorazil, což nás mrzí, rádi bychom ho
byli přivítali.
Vlaďka a Jaroslav Drdovi

Jarní trhy v Zahradě vůní

Akce je podpořena grantem
a spoluúčastí města Roztoky.

stánky s řemeslným zbožím, zvláště velikonočním, živá zvířátka, pletení pomlázek,
Divadélko Kvítko - jarní pohádka, výtvarná velikonoční dílna, jízda na ponících (zpoplatněná)
sbor Roztocké děti - velikonoční pásmo písní, tanců a říkadel,
občerstvení: palačinky, pivo, limo, medovina a j.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA v prostorách Husova sboru na téma: "JARNÍ ZAHRADA"
(dílna ve čtvrtek 10. 4. od 14 do 16 hodin - výroba věnců, malování na porcelán...)

MEZINÁRODNÍ DEN TANCE V ROZTOKÁCH
29. dubna 2014

„…Tanec má v našem životě ustanovit ohnivou a živou harmonii stálého vztahu
ducha a těla…. Platón tančil a rovněž i úředníci a generálové antických republik
a tento zvyk vnášel do jejich myšlení půvab a rovnováhu a učinil je nesmrtelnými…“
(Isadora Duncan 1927)
Tanec je nejstarší formou sociální interakce, která nám zůstala zachována jako
důležitý nositel kulturního projevu člověka. Prostřednictvím společenského
tance, ať kolového, párového, nebo individuálního v anonymitě tančícího davu,
komunikujeme. Aniž bychom potřebovali slova, jazyk, hlas.
Je mnoho tvarů kultivovaného pohybu, ale jen tanec dává tomuto pohybu duši.
Harmonicky rozvíjí děti i dospělé, neboť vychovává člověka komplexně: po jeho
psychické i fyzické stránce. Taneční umění je stejně pomíjivé jako život sám,
a proto je jeho nejoblíbenější metaforou.
Přijďte společně oslavit jedinečnost tance formou TANEČNÍHO HAPPENINGU
u příležitosti Mezinárodního dne tance 29. dubna, který je akceptován a slaven
ve více než 200 zemích po celém světě a podporován International Dance Council
CID při UNESCO.
Setkání s tancem je plánováno na úterý 29. dubna 2014 asi od 17.00 hod.
do prostoru „louky“ mezi kostelem sv. Jana Křtitele a domem DPS v Roztokách.
Přijďte si zatančit vesele či jen utajeně uvnitř sebe v jednu chvíli spolu s celým světem.
Akce je spontánním setkáním pro radost z tance. Pokud chcete realizovat nějaký
svůj taneční výstup, prosím, kontaktujte iniciátorku akce Zuzanu Smugalovou
(e-mail: smugalova@volny.cz, mob.: 777 802829).
Každý tanec v jakékoliv podobě je vítán.
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v sobotu 26. 4. 2014
od 9:30 do cca 14 hodin
bylinky
květiny
antikvariát
textil
šperky
hračky
dílny pro děti
mandaly
dětský časopis Hrana
domácí chléb
káva a čaj
a další rozmanitosti

Pořádá sdružení Roztoč v zahradě u lékárny.
Podpořili Trees s. r. o. a Město Roztoky.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Bleší trh se blíží
Přijměte pozvání na tradiční bleší trh v Roztokách, který proběhne
v sobotu 17. května.
Kdo z vás už tam byl, to zná: blešák je místem přímo dobrodružným, kde
návštěvník může ulovit nejeden poklad. Na cestě mezi stánky objeví nespočet skleniček, hrníčků, mis a misek, příborů, dětských hraček všeho
druhu, klobouky, sukně i šaty a košile, jízdní kola, brusle, boty, vánoční
ozdoby, těžítka i sněžítka, nejroztodivnější šperky, mnohé knihy, cédéčka,
gramofonové desky, chlebníky i batohy, hrnce i pokličky, lyže, kola, kočárky i brusle, dětského oblečení přehršel, rostliny živé i umělé a tak dále
a tak podobně. Objeví i předměty tajemné, u nichž není jasné, k čemu
sloužily či slouží, ale jsou pozoruhodné a probouzí představivost.
Blešák je jednoduše místem, kde může každý z nás prodat to, co už
nepotřebuje, ale co by se někomu jinému třeba ještě hodilo. 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 dobré a pestré občerstvení včetně voňavé kávy, na chráněné dílny s jejich výrobky,
na řemeslníky i na dětský koutek. Za vaše příspěvky do klobouku
zahraje výtečná kapela Praguematique.

Více informací a informace pro prodejce naleznete na našich stránkách: www.blesak-roztoky.cz, eventuálně na tel. čísle 777 852 195.
Pozor, registrace předem je pro prodejce nutná.
Prosím nejezděte, je-li to možné, na blešák autem, přispějete tak
ke zjednodušení dopravní situace.
Těšíme se na setkání!
Za organizátory Ridina Ahmedová, Zuzana Šrůmová,
Lucie Nedomová a Tomáš Zděblo

Omluva

V minulém čísle jsme nedopatřením neuvedli jméno autora fotografií z historie roztockého masopustu na str. 12.
Je jím pan Josef Mirovský, kterému se tímto omlouváme.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy vás zve na výstavy
POZNÁVEJ SE!
Interaktivní výstava science centra Liberec.
Heslo výstavy:
Dotýkati se exponátů přikázáno!
Velká výstavní síň 18. 4. 2014–13. 7. 2014
Putovní výstava IQparku Liberec ,,Poznávej se“,
která čítá přes 60 exponátů, má hravou formou
přinést základní poznatky o stavbě a fungování
lidského těla, jeho schopnostech i nedokonalostech, o lidských smyslech, ale i o tom, jak nás
někdy klamou. Výstava napoví hodně o motorice lidského těla, o vnímání hmatem, sluchem
i zrakem. Doplněna je i prostorovými hlavolamy, které jsou hravé a potrápí nejednu hlavičku. Výstava vzbuzuje zájem o vědu, techniku
a přírodní obory. Záměrem výstavy je aktivovat
zejména u mladší generace hravost, schopnost
logického uvažování a kreativní myšlení v duchu okřídleného rčení „Škola hrou“.
Objednávky pro školy:
propagace@muzeum-roztoky.cz, 233 029 042

ČOKOLÁDA – historie
a současnost s vůní a chutí
Galerie/Kabinet 18. 10. 2013–30. 4. 2014
Motto: Devět z deseti lidí miluje čokoládu. Ten
desátý lže…
(John Tullius)
Čokoláda je pochoutka, která útočí na smysly
lidí po celém světě již stovky let. Málokdo ví,
jak složitá je cesta od semínka kakaového

bobu až po tabulku čokolády. Prostřednictvím
několika stovek exponátů představujeme historii, výrobu i způsob prodeje této vynikající
a oblíbené pochoutky. Prezentujeme nejen
skvělé cukrářské výrobky, ale i dobové nádobí
spojené s konzumací čokolády a mnoho dalších „čokoládových“ věcí. Oko potěší krásné
historické formy na odlévání čokolády, žaludku polahodí prodej pralinek a špičkových čokolád v muzejní prodejně.
Výstava je připravena ve spolupráci s Krkonošským muzeem v Jilemnici a Choco-Story Praha.

Vítání dětí
v Roztokách
Vážení rodiče,

dne 27. května 2014
se pod záštitou starosty města Roztok
uskuteční slavnostní akt vítání dětí,
které se narodily v období
od 1. července 2013
do 31. prosince 2013.

Čokoládová animační dílna
Co se skrývá v tabulce čokolády? Kdo tu čokoládu sní? Nebo sní ona nás? Přijďte si vyzkoušet jednoduchá kouzla animace. Pro
koho: Dílna je určena dětem prvního stupně
základních škol, maximální počet 20 žáků.
S sebou: Flash disk. Kurz vedou lektorky Roztoče Anna Krtičková a Dorota Tichá. Cena: 50 Kč/
dítě (vstup na výstavy zdarma) Termíny dílen:
17. 4. 2014 10–12 hod. Rezervace nutná!

DEN ZEMĚ
26. dubna 2014 – Interaktivní program vedený muzejním zoologem. Povídání o obojživelnících.
Z důvodu povodně bude Ateliér Zdenky
Braunerové až do odvolání uzavřen.

Máte-li zájem, aby Vaše děťátko
bylo v tento den přivítáno
mezi občany města Roztok,
sdělte prosím jméno a příjmení dítěte,
datum jeho narození
a Vaši adresu na Městský úřad Roztoky,
a to buď e-mailem na adresu
vysehradska@roztoky.cz,
osobně u paní Vyšehradské
nebo telefonicky
na čísle 220 400 226,
a to nejpozději do 30. 4. 2014.
Pozvánka s uvedením místa
a času konání bude včas zaslána.
Dagmar Vyšehradská – matrika

Eva Koktová

Městská knihovna
Nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených do městské knihovny během měsíce
března 2014.
Beletrie
Moyes, J.: Poslední dopis tvé lásky (mimořádně silný příběh vášně, nevěry a ztráty z pera
respektované britské autorky, který získal
v roce 2011 prestižní ocenění The Romantic
Novel of the Year Award)
Meacham, L.: Dlouhé stíny (nepříliš sladký
milostný román s nádechem detektivky)
Murakami, H.: Spánek
Detektivky
Flynn, G.: Temné kouty

•

•

Flynn, G.: Ostré předměty (dvě knihy od autorky oblíbeného titulu Zmizelá)
Lamb, J. J.: Proradný medvídek
Leino, M.: Past
Christie, A.: Sloni mají paměť
Životopisy
Ulč, O.: Škvorečtí (vyprávění o čtyřiceti letech přátelství se známým exulantem)
Zajcev, V.: Zápisky odstřelovače (příběh druhého nejlepšího odstřelovače světových dějin)
Historické romány
Bauer, J.: K výšinám císařského trůnu. V tajných službách Otce vlasti (román o cestě
Karla IV. na císařský trůn)

•
•

Erickson, C.: Anna Boleynová (příběh nejznámější manželky Jindřicha VIII.)
Pro děti
Brezina, T.: Záhadný duch (další díl oblíbené
série Klub Tygrů)
Davies, B.: Méďa a kamarádi
Kubátová, M.: Velká kniha pohádek
Naučná
Parker, S.: Super rychlé stroje
O těchto i dalších knihách se dozvíte více
informací na webových stránkách městské
knihovny nebo přímo v městské knihovně.

•
•

Za městskou knihovnu Mgr. Michal Špaček

Upozorňujeme žadatele o městské granty na druhé pololetí, že uzávěrka přijímání žádostí je v pátek 9. 5. 2014 ve 14 hodin.
Podrobnosti o podávání žádostí naleznete na webových stránkách města.
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KULTURA

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – duben/květen
Ne 13. 4. 2014

Velikonoční jarmark – řemeslné stánky, pletení pomlázek, živá zvířátka, jízda na ponících,
divadélko Kvítko, občerstvení, pořádá CČSH, od 13 hod.

Zahrada Husova sboru,
Roztoky

So 18. 4. 2014

Irský večer. Program – Vintage wine, CURLIES. Akce je NEKUŘÁCKÁ. Vstupné 100 Kč, od 20 hod.

Hospoda Na Růžku, Roztoky

Út 22. 4. 2014

Členy i příznivce sdružení Roztoč zveme na valnou hromadu. Na programu bude projekce
fotek z minulého roku, občerstvení a povídání o našich aktivitách.

Ateliér Jungmannova, Roztoč

Čt 24. 4. 2014

Hospodkál aneb Boj o pípu, pohostinské oratorium o dvou dějstvích. Vstupné 130 Kč.
Více informací na facebook.com/studiomladych, od 19.30 hod.

Hospoda Na Růžku, Roztoky

Pá 25. 4. 2014

Čarodějnice pro děti – hry, soutěže, dětská diskotéka, pálení čarodějnic, od 16 hod.

Hospoda U Hřiště, Žalov

So 26. 4. 2014

Zahrada vůní – od 9.30 do 14 hod.

Zahrada vůní, Roztoky

So 26. 4. 2014

Koncert dětí a lektorů hudebních kroužků sdružení Roztoč – Sboreček (Barbora Hlavičková),
Klasická kytara (Kateřina Judová), Hrátky s flétnou (Adam Janoušek), Housle (Antonie
Nowaková). Přijďte se naladit na jaro. Od 17 hod.

Historický sál, zámek

Ne 27. 4. 2014

ROSA opět na zámku – Komorní smíšený pěvecký sbor ROSA,
vstupné dobrovolné http://www.sbor-rosa.cz/, od 17 hod.

Středočeské muzeum
v Roztokách

Út 29. 4. 2014

Pietní vzpomínka na oběti transportu smrti – od 11 hod. na levohradeckém hřbitově

Hřbitov na Levém Hradci,
Roztoky

Út 29. 4. 2014

Veřejný koncert ZUŠ – koncert účastníků soutěže ZUŠ a dalších vybraných žáků, od 18 hod.

Historický sál, zámek

Út 29. 4. 2014

Mezinárodní den tance – cca od 17.00 hod. v prostoru „louky“ mezi kostelem sv. Jana Křtitele
a domem DPS v Roztokách.

Louka u DPS, Roztoky

St 30. 4. 2014

Čarodějnice u Šraněk s country kapelou Klikaři – k tanci a poslechu hraje country kapela
Klikaři.

Občerstvení u Šraněk,
Roztoky

Pá 2. 5. 2014

Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci – slavnostní liturgie v kostele sv. Klimenta, od 19 hod.

Levý Hradec

So 3.5. 20114

Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci – poutní mše sv. na louce před kostelem, od 10 hod.

Levý Hradec

St 7. 5. 2014

Připomínka 69. výročí konce druhé světové války – od 11 hod. na Školním náměstí
Od 11.30 hod. – Žalov – Levohradecké náměstí

Školní náměstí – Roztoky
Levohradecké náměstí –
Roztoky-Žalov

So 17. 5. 2014

Jarní blešák

Park u Tyršova náměstí, Roztoky

So 31. 5. 2014

Festival Zámeček. Program – multižánrový festival s pestrým programem pro děti i dospělé,
Vstupné dobrovolné, od 12 do 23 hod.

Středočeské muzeum
v Roztokách

Studio mladých
zve na premiéru muzikálu
Milí přátelé, přátelé roztocké kulturní fronty zvláště. Ve čtvrtek
10. dubna uplynuly čtyři plodné roky od založení divadelního
souboru Studio mladých. Plodné roky to byly nejen proto, že se
nám podařilo uvést v život tři inscenace, které těší diváky nejen
zde, ale i v Praze, Karlových Varech, Plzni, Chebu a na řadě
dalších míst. Avšak plodné i proto, že vám nyní hrdě představujeme naši čtvrtou inscenaci.
Premiéra nové hry Studia mladých nazvané

Hospodkál aneb Boj o pípu

navíc není nic menšího než velkolepý a přitom až intimně jímavý muzikál z prostředí, ve kterém byste se ho nenadáli. Totiž
z poctivé české hospody. Takové, jakou všichni známe a máme
rádi. Hospoda je totiž místo, kde tepe život. Kde každý má svůj
příběh. Kde není nouze o pochopení i ostřejší slovo. Kde se
odehrávají často dramata, kterým ta antická nesahají ani ke kotníkům. A kde nikdy není nouze o legraci. Kde hospodský svým
štamgastům rozumí, a když náhodou ne, odejde do sklepa. Kde
štamgasti dělají, jako že se neznají, a přitom by za sebe dýchali.
A kde je dobře, i když se místo pípy používá spíš otvírák.
A kde jinde v Roztokách poprvé toto dílo předvést než v hospodě? Než tam, kde se i náš soubor cítí být „doma“? Ano!
Nechte se proto pozvat na čtvrtek 24. dubna do žalovské hospody Na Růžku! Začínáme v 19.30 a vstupné vás přijde na milých
130 korun. Těšíme se na vás!
Studio mladých, tedy Radek Bár, Tomáš Zámečník a Vojta Efler

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

PROCKERT & HYNEK a.s.
Výstavba a opravy plynovodů,
vodohosp. stavby

přijme pracovníka na pozici:
finanční účetní
požadujeme: SŠ vzdělání ekonomického
směru zakončené maturitou, znalost
účetnictví a základní daňové problematiky,
znalost práce na PC, spolehlivost
a pečlivost
Zájemci volejte po–pá od 8.00 do 16.00 hod.
tel. 220 912 226, 777 781 763
p. Ing. Janča,
popř. e-mail: info@prockert-hynek.cz

21

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče,
duben je všeobecně vždy měsícem bezpečnosti,
letos i Velikonoc, ale ve škole je především
měsícem čtvrtletního hodnocení a pilování
vědomostí potřebných na dubnové přijímací
zkoušky na gymnázia. Březen, kterého se naše
„Okénko“ týká, byl pro naše aktivity sice kratší
o týden prázdnin, ale i tak jsem tu pro vás připravila pár ukázek z pestrého života naší školy,
které by, alespoň podle mne, stály za přečtení.
Proto čtěte, hodnoťte, a hlavně v různých aktivitách podporujte své děti, protože to je pro ně
ta největší motivace v životě. Přeji všem krásné
Velikonoce a na shledání příště se těší
Věra Zelenková
Návštěva amerických studentů
u nás ve škole
V pátek 21. března se žáci devátých tříd sešli již
potřetí se studenty z USA, kteří u nás v rámci
svých vysokoškolských studijních oborů studují jeden semestr český jazyk. Na začátku jsme si
opět zazpívali všichni společně dvě písničky
za kytarového doprovodu p. učitele M. Bulaka,
L. Burdy a Petra Kadeřábka. Gábina Gaislová
očarovala všechny svým krásným hlasem.
Všichni žáci a studenti se představili a potom
následovala společná práce v osmi utvořených
skupinách. Každý tým si mohl vybrat jedno ze
tří témat na tabuli a toto téma písemně zpracovat na plakát. Druhá část byla konverzační –
každý žák a student měl svou otázku na papírku a s tou obešel všechny ostatní, tak se všichni
vzájemně lépe poznali. Bylo příjemné pozorovat a poslouchat spontánní rozhovory, naši žáci
si s americkými studenty povídali o všem, co
takové mladé lidi zajímá. Musím pochválit
naše žáky za jejich angličtinu, z které jsem měla
upřímnou radost.

Paní profesorce Petře Landergott přeji šťastné
narození druhého potomka.

Preventivní program v žalovské tělocvičně
Pro žáky sedmých až devátých ročníků byla
připravena v žalovské tělocvičně přednáška
s MUDr. J. Preslem. Projekt ŘEKNI DROGÁM NE! vznikl ve spolupráci s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR. Přednáška
MUDr. Jiřího Presla, vedoucího lékaře Centra metadonové substituce DROP IN a špičkového odborníka na téma „návykové látky“,
je založena na interakci mezi panem doktorem a žáky.

ných střetnutí, nemluvě o spoustě zábavy
mezi hráči. Když se i snaha najít nocleh pro
víc než tucet ozbrojených dobrodruhů
v drobné uhlířské vesničce stočila téměř až
k požáru, jistě si každý představí, jak napjatý
byl spor o vlastnictví vzácné sošky, řešený
střelbou z kuše, nebo herecký výkon „nevěřícího Tomáše“, když se vlastní rukou musel
přesvědčit, že strom právě rozpuštěný něčím
na prach bude ještě nebezpečný.
Právě se blížíme závěru dobrodružství v tajemném prokletém lese a hned, co se podaří
vyřešit situaci v prastarém válečném pohřebišti, kam nás příběh zavedl, se chystáme
do nedalekého obchodního městečka za dalšími příhodami.

Michaela Černá

Michal Sláma

1. místo a pohár ve volejbale aneb Dívky
zabodovaly
V úterý 18. 3. se naše volejbalistky z II. stupně vydaly dobýt svět. Volejbalové družstvo
dívek ZŠ Roztoky se tohoto dne zúčastnilo
okresního kola základních škol. Po vítězství
v základní skupině nenašly roztocké dívky
přemožitelky ani v semifinálovém a finálovém zápase a turnaj s přehledem vyhrály.
Obhájily tak loňské vítězství. Vítězná sestava
byla v podobě: Bára Chládková, Dominika
Šárová, Amálie Nikodýmová, Aneta Rückerová, Kateřina Krajinová, Valerie Sasková
a Kristýna Pejřilová.

Máte rádi zvířata? My ano
Můj domov zoo
Jednoho dne, 21. 3. 2014, já a moje sestra
jsme předváděli, co všechno dokážeme
v zoo. Já jsem měl za sebou plavecký výcvik.
Plaval jsem pořád dokola a moje sestra pořád chodila na souši dokolečka. Jéé, pardon,
zapomněl jsem se představit, já jsem lední
medvěd a moc rád jím výborné ryby. Najednou ke mně přišla třída 4. B ze Základní
školy Roztoky. Dívali se na nás a divili se, co
to děláme. Podíval jsem se na ně a jeden
kluk mi připomínal jednoho chlapce. Ano,
byl to on, Saša Fishman. Už jsem si říkal, že
je tady asi podevátý. On a jeho spolužáci
byli veselí, protože bylo krásné počasí a děti
si mohly koupit ledovou tříšť a jít zpátky
do školy. Přišel večer a já unaven šel zase
spát.

Michaela Černá

Ladislav Roučka
Ve škole je Dračí doupě!
Kroužek her na hrdiny má za sebou půl roku
a jedno téměř ukončené dobrodružství. Naše
družina zažila mnoho zajímavých a nároč-

Rožálek
V pátek 28. března se v MC Rožálek konal
tradiční jarní bazárek, na kterém maminky
mohly nabídnout k prodeji dětské a těhotenské oblečení, hračky a další potřeby pro děti.
Účast byla ke spokojenosti prodávajících
i nakupujících veliká. Děkujeme všem zúčastněným za využití této akce, a to nejen
z důvodu prodeje a nákupu, ale i milého setkání v roztockém mateřském centru.
Rády bychom vás upozornily na nový kroužek English in everyday use, který každý pátek dopoledne vede po aerobiku Vendula
Vávrová. U obou kroužků je zajištěn program pro děti jakéhokoli věku.
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Ostatní stávající kroužky pro samotné děti
nebo děti s doprovodem se nemění. Noví
zájemci si mohou prohlédnout náš časový
harmonogram na stránkách www.rozalek.cz.
Všem děkujeme za přátelský přístup a těšíme
se na další setkávání s vámi v MC Rožálek.
Za celý tým Simona Mádlová,
Vendula Bromovská a Eva Tluková
Mateřské centrum ROŽÁLEK
Roztoky u Prahy
Mobil: 773 245 147
www.rozalek.cz

Saša Fishman, 4. B

Poděkování
Rádi bychom touto cestou
poděkovali
paní ředitelce ZŠ
Mgr. Aleně Gabal'ové za práci,
kterou odvedla během svého působení
v roztocké škole.
Jsme velice rádi,
že do školních lavic
přivítala naše děti právě ona.
Předem moc děkujeme.
Rodiče žáků 2. A
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Sdružení Roztoč
Letní příměstské tábory sdružení Roztoč
Prázdniny s hudbou 28. července – 1. srpna 2014
Příměstský tábor pro kytaristy, flétnisty
a zpěváky v duchu Orffovy hudební školy.
Individuálním i společným hraním vás
provedou zkušení lektoři.
Pro koho: Pro děti od 7 do 18 let. Pro hru
na flétnu a kytaru je nutná alespoň roční
hudební zkušenost, pro zpěv nikoliv.
Místo konání: Ateliéry sdružení Roztoč
v Roztokách (ulice Jungmannova, Puchmajerova, Havlíčkova), místa v Roztokách
a okolí, pod širým nebem.
Program: Pondělí až pátek od 9.00 do 17.00
hod.
Každý den bude začínat společnou hudební
„rozcvičkou“, následují hudební dílny po nástrojích, oběd, odpolední skupiny nástrojově
smíšené, práce na společných písních.

V pondělí odpoledne proběhne úvodní
představovací koncert lektorů pro děti. V pátek odpoledne ukončí týdenní hudební setkání společný koncert pro rodiče.
Cena: 2500 Kč pro členy sdružení Roztoč,
2900 Kč pro nečleny. V ceně oběd a pitný
režim.
Rezervace místa: e-mail: roztoc@roztoc.cz,
tel. 775 889 940, Dita Votavová
Lektoři sdružení Roztoč: Dita Votavová,
Kateřina Judová, Adam Janoušek, Barbora
Hlavičková
Externí lektoři: Zpěv a hlasová průprava/
Pavla Fendrichová je absolventkou pražské
Konzervatoře Jaroslava Ježka v oboru zpěv
a PedF UK v oboru sbormistrovství a hudební výchova. Je lektorkou vokálních workshopů (Německo, Švédsko, Švýcarsko, ČR) a hla-

sovou poradkyní. Založila a vede ženský
komorní sbor Chrpy. Jako zpěvačka pravidelně vystupuje v tuzemsku i v zahraničí.
Flétna/Veronika Vendlová učí hru na flétnu
v ZŠ Marjánka v Praze-Břevnově. Dále se věnuje muzikoterapii, pracuje s dětmi zdravými
i s dětmi se specifickými potřebami.
Kytara/Patricio Zeoli se narodil v Argentině, vyrostl v Irsku a dnes žije v Berlíně.
Kromě pedagogické práce v Německu vede
pravidelně semináře v Bolívii, Estonsku
a Irsku. Je uznávanou autoritou v interpretaci jihoamerické hudby (kromě kytary
hraje na charango) a vytvořil vlastní systém
studia kytarové techniky založený na improvizaci. V současné době hraje v duu
s pianistou Josém Cibilsem a v barokním
kvartetu Los Ympossibles.

Pět dní s cirkusem 21.–25. července 2014
Letní příměstský tábor žonglování pro
začínající i pokročilé. Osvojíte si různé
žonglérské dovednosti: žonglování
s míčky, diabolem, flowersticky, kuželkami,
točení poiek, chození po slackline, jízdu
na jednokolkách.
Pro koho: Pro děti a mládež od 10 do 18
let, pro začátečníky i pokročilé.
Místo konání: V Úněticích v sokolovně
a na hřišti pod širým nebem.
Program: Pondělí až pátek od 9.00 do
17.00 hod.
Každý den bude začínat společnou balanční
a žonglovací rozcvičkou a poté následuje
procvičování jednotlivých technik. Po obě-

dě budeme připravovat společné vystoupení s pomocí externího lektora, který též
předvede ukázky své práce. Účastník kurzu
si během prvního dopoledne vyzkouší
všechny disciplíny, poté si vybere dvě, které
bude celý týden procvičovat. V pátek zakončíme společným vystoupením pro veřejnost.
Doprava: společný odjezd s lektorem
z Roztok Tyršova náměstí autobusem 359
v 8.36 a návrat do Roztok 17.18.
Cena: 1300 Kč pro členy sdružení Roztoč,
1500 Kč pro nečleny. V ceně oběd a pitný
režim.
Rezervace místa: e-mail: roztoc@roztoc.cz,
tel. 775 889 941, Jitka Tichá

Žonglovací tábor, foto: Jos. Mirovský
Lektoři sdružení Roztoč: Alžběta Tichá,
Jonáš Tichý a Jakub Mirovský
Externí lektoři: po upřesnění najdete
na www.roztoc.cz
Podpořeno programem Mládež v akci.

Pobytový tábor sdružení Roztoč
Všemi smysly 19.–25. července 2014
Týden na chalupě
v Jizerských horách.
Pro koho: Pro děti od 7 do 13 let. Tábor je
určen pro maximálně 25 dětí.
Program: Zaměříme se na objevování tajemství přírody pomocí „všech smyslů“.
Budeme pozorovat, poslouchat a prožívat
okolní krajinu – lesy, louky, potoky. Své
dojmy budeme zaznamenávat malbou,
kresbou a fotografií. Zároveň na děti čeká
napínavé dobrodružství, hry inspirované
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příběhem, večerní ohně a další společné
zážitky.
Místo konání: Skautská chalupa v Desné
v Jizerských horách, http://desna.prosek.org/
Ubytování a strava: Ubytování na postelích v chatě ve vlastních spacácích, společné vaření.
Doprava: vlastní, sraz je přímo v Desné.
V případě potřeby pomůžeme domluvit
dopravu z Roztok.
Vedoucí: Jitka Klinkerová – lektorka sdružení Roztoč, vedoucí oddílu OB, Terka

Klinkerová – studentka architektury, vedoucí v turistickém oddíle Draci, Vojta
Semík – student ČVUT, dlouholetý vedoucí skautského oddílu, horolezec a fotograf, Zuzka Matějková – studentka PřF
UK, vedoucí skautského oddílu, horolezkyně, Žofka Matějková – studentka
GJK, výtvarnice
Cena: 3200 Kč členové sdružení Roztoč,
3600 Kč nečlenové.
Další informace a přihlášení na adrese
jitka.klinerova@ecn.cz
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

aneb ohlédnutí za březnovými dílnami

dcerou. Vyzkoušely jsme různé animační
techniky a hledaly, co nás nejvíc baví. Překvapilo mě, kolik jsme udělaly za ta dvě
odpoledne práce, vůbec jsme se nenudily.
A navíc výstupem je milý filmeček. Doufám, že bude nějaké pokračování.
Lenka Blažejová

„Na hudbu trochu jinak“
aneb hudební nástroje
a jejich barvy
Foto: A. Krtičková
Animační víkendová dílna
Animační dílna pro děti a rodiče s Aničkou
Krtičkovou a Bárou Quaiserovou byla
skvělá. Líbil se mi trpělivý a hravý přístup
lektorek. Dílnu jsem navštívila s šestiletou

s FOK věnované Bedřichu Smetanovi. Koncert navštívily děti společně s lektory a některými rodiči.
„Návštěvu FOK jsme si užili všichni – čtyřletý Jiřík, sedmiletý Filip i já. … Nenudili jsme
se, poučili, poslechli krásnou hudbu v přiměřených dávkách a ještě si dlouho měli o čem
povídat,“ řekla jedna z účastnic Lucie Šplíchalová.

Březnový seminář pro děti z hudebních
kroužků nabídl hravé setkání s hudebními
nástroji, s jejich barvami a složením symfonického orchestru. Seminář vedla Rafaela
Drgáčová, lektorka České Orffovy společnosti. Na seminář navázala návštěva Smetanovy síně v Obecním domě, kde v rámci
projektu Orchestr na dotek proběhlo setkání

Foto: D. Votavová

Pohyblivé obrázky a barva
hudebních nástrojů

Letní tábory a nové aktivity v Lexiku
Pedagogicko-psychologická
poradna Lexik
V Lexiku zahajujeme od 23. dubna 2014
nový běh programu Grafomotorika pro
předškoláky s rodiči, který se bude konat
ve středu od 15.30 hodin.
Připravili jsme rovněž nový kurz Prvňáček
pro děti, které již první třídu navštěvují a potřebují rozvíjet psaní a grafomotorické dovednosti. Hlavním cílem je pomoci dětem
ve chvíli, kdy se v průběhu prvního roku
ve škole objevují obtíže při psaní. Bude se
konat ve středu od 16.45, během kurzu proběhne i edukace rodičů, jak s dětmi pracovat
doma. První lekce se uskuteční dne 23. 4.
2014 a bude pokračovat do června.

On-line psychologická
poradna
V Lexiku vám nabízíme nově možnost
on-line psychologické poradny. Cílem poradny je pomoc lidem, kteří se ocitli v osobní
krizi, čelí výchovným problémům nebo obtížným životním situacím. Na e-mailové adrese poradna-online@lexik.cz můžete své
problémy konzultovat přímo s psycholožkou
Mgr. Lucií Součkovou.

Letní tábory
Blíží se léto a s ním i období letních táborů.
Pokud právě uvažujete, jak dětem zajistit
kvalitní program, můžete si vybrat z nabídky
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našich osvědčených letních táborů. Tábory
se konají v Lexiku a v okolí Roztok vždy
od 9.00 do 17.00 hodin s možností děti přivést již v 7.45 hod. Nemusíte se bát přihlásit
i ty, kteří již tábor v minulých letech absolvovali. Jsou připraveny nové aktivity a vaše děti
se určitě nebudou nudit.
S. O. S. Sportovně turistický tábor
s angličtinou
Tábor je zaměřen na průpravu dětí, jak se
chovat v krizových situacích, první pomoc
a prázdniny v cizině. Program nachystá opět
Tomáš Hána, který je zkušeným táborovým
vedoucím s velmi kvalitní znalostí anglického jazyka. Podle úrovně dětí ve skupině se
bude snažit děti naučit základy anglické
konverzace pro pobyt v zahraničí. Tábor je
určen pro děti od 6 do 13 let.
„Děti se rozhodně nebudou nudit, mám nachystaný pestrý program, který přizpůsobíme
osazenstvu tábora. Jsem zkušený skaut, a tak
bude i naučná část, ale v lavicích to rozhodně
nebude. Budeme například střílet i z luku,
chystáme výlety v přírodě,“ říká lektor a vedoucí tábora Tomáš Hána.
Tábor se bude konat v týdnu od 25. srpna
2014.
Novinářský tábor s exkurzemi
Opět jsme pro děti připravili tábor pro malé
novináře. Pod vedením spisovatelky a novinářky Jitky Lenkové a dalších skvělých novinářů se letos děti seznámí nejen s jejich prací,
ale vydají se i na exkurze do mediálního záku-

lisí. V minulých letech jsme byli v zákulisí
České televize, Českého rozhlasu, byli jsme
v živém vysílání a děti si „zahrály“ i v pořadu
Retro. Letos navštívíme zákulisí velké tiskárny
a účastníci si mohou osahat, jak vlastně noviny a knihy přicházejí na svět. Hlavním programem je ale vlastní redakce a novinářská
práce dětí. Všichni se můžeme těšit na časopis, který společnými silami vytvoří. Tento
tábor je určen dětem od 9 do 15 let.
Tábor se bude konat v týdnu od 25. srpna
2014.

Rozjezd před školou
Pokud máte pocit, že vaše dítě potřebuje
před začátkem září trochu pomoci, aby pak
začátek roku tolik nebolel, je ideální náplní
posledního prázdninového týdne doučovací
tábor. Zaměřujeme se na češtinu a matematiku: těm se děti věnují každé dopoledne
čtyři hodiny. Náplň upravíme aktuálně podle
potřeb účastníků.
Odpoledne pak samozřejmě patří hrám a zábavě. Tento tábor je určen pro děti od 9
do 14 let.
Tábor se bude konat v týdnu od 18. srpna
2014.
Na všechny naše aktivity se můžete přihlásit
na info@lexik.cz nebo telefonicky na
739 035 000. Těšíme na vás i vaše děti.
Za kolektiv Lexiku
Mgr. Lenka Červenková,
ředitelka

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

SPORT

Poděkování
sponzorům

Vyhlášení
SK Roztoky
tenisové nereligy – fotbal

Vážení,
dovolte mi, abych Vám jménem fotbalového
oddílu SK Roztoky poděkoval za podporu,
ať již formou sponzorského daru, pracovní
výpomoci, dodávkou materiálu apod., kterou jste našemu oddílu v loňském roce
projevili.
Neustále se nám zvyšuje počet členů, hlavně z řad dětí a mládeže. To s sebou přináší
stále více požadavků na dresy, míče, tréninkové pomůcky. S přibývajícím počtem
mužstev dochází také k většímu zatížení
trávníku a tím i k růstu nákladů na jeho
udržování.
To vše se nám, i díky vaší pomoci, daří naplňovat. Všechna naše mužstva, máme jich
celkem 7, z toho 5 mládežnických, se v sezoně 2012/13 umístila do čtvrtého místa svých
soutěží.
V podzimní části sezony 2013/14 jsme
na tom, s výjimkou starších žáků a dorostu,
v podstatě stejně. Starší žáci i dorost již
ovšem hrají soutěže Středočeského kraje,

kde mají soupeře podstatně těžší, než tomu
bylo na Praze-západ. Ale rozhodně svými
výkony nedělají Roztokům žádnou ostudu.
Díky kvalitnímu trávníku k nám jezdí trénovat reprezentační výběry chlapců a dívek
nejen z České republiky, ale i ze zahraničí.
V letošním roce bychom chtěli pokračovat
v úspěšné práci z let minulých.
Doufáme, že nám nadále zachováte přízeň
a že i s vaší pomocí se nám podaří vyřešit to,
co nás v současnosti nejvíce trápí. To je rozšíření počtu kabin a další úpravy okolí hřiště
tak, aby dělalo našemu městu čest a aby nám
ho mužstva z ostatních, podobně velkých
měst Středočeského kraje záviděla.
Za vaší pomoc vám předem děkujeme.

První ročník tenisové nereligy žen se hrál od listopadu do února. Celkem se ho zúčastnilo
8 nadšených hráček, které sehrály řadu zajímavých utkání ve dvouhře i čtyřhře. Poctivě trénovaly, bojovaly a sbíraly body za vítězství
i za účast, protože ta je zásadní pro úspěch podobných soutěží. Nejúspěšnější tenistkou se stala
jednoznačně Petra Dolejší, která prošla všemi
zápasy bez porážky. Souboj o další příčky byl
vyrovnanější a o stříbro se podělily Blanka Smith
a Lenka Vejmolová, na 3. příčce se umístila Petra
Studecká. Na závěrečném vyhlášení bylo pro
dámy připravené malé občerstvení a pro nejlepší
tři samozřejmě zasloužený pohár.
Paralelně se hrála také nereliga mužů, kde
spolu soupeřily dvoučlenné týmy. Před posledním odloženým utkáním je jasné umístění na prvních dvou příčkách – vítězi se stanou
přespolní Petr Dvořáček s Petrem Veselíkem
před domácími borci Radkem Přibylem a Kamilem Tomášem. Protože taková soutěž přináší možnosti, jak poznat nové přátele i vyzkoušet jiné soupeře, připravili jsme na období
květen až září tenisovou ligu dvouher mužů
i žen pro širokou veřejnost, tak se neváhejte
přihlásit.

Právě nám začala jarní část soutěže fotbalového ročníku 2013/14. U většiny našich týmů je
stále o co hrát. Áčko se pokusí postoupit
do okresního přeboru, béčko udržet nadějnou
pozici z podzimu, mladší žáci budou chtít
potvrdit první místo, obě přípravky se určitě
pokusí zlepšit svá umístění a udržet nebo dostat se na pódium, starší žáci napravit reputaci
z podzimní části a dorost hlavně konsolidovat
kádr, což by mělo vést ke zlepšené hře a tím
i posunu v tabulce.
Zvu proto všechny fanoušky fotbalu z Roztok i okolí, aby chodili v co možná největším počtu fandit a podpořit nejenom ty
velké, ale i naše malé fotbalisty v jejich úsilí.
Děti si to určitě zaslouží a mají ohromnou
radost, když mohou hrát před plným hledištěm.
Termíny všech zápasů jsou na plakátech
na plakátových plochách po celých Roztokách. Současně jsou uvedeny i na stránkách www.skroztoky.cz, kde jsou uvedeny
i komentáře k jednotlivým zápasům a další
zajímavosti ze světa roztockého fotbalu.

S přáním krásného jara Jan Šrámek

Tomáš Novotný, předseda SK Roztoky

Děkuji a těším se na setkání s vámi

OMALOVÁNKY
osmi významných roztockých míst
nakreslila Václava Bromovská, vydalo město Roztoky

Mezi naše partnery patří a největší poděkování si zaslouží město Roztoky, Hydrolink
Roztoky, Prockert & Hynek Roztoky, Autodoprava Čech, Tropic bar, Renova, Alchimica, Pešek+Kala – skříně, Regios, Maso Zrůbek a další.
Doufáme, že se nám podaří získat i další
partnery z řad roztockých firem a podnikatelů. Můžeme jim propůjčit na hřišti a kabinách, popř. i dresech, reklamní plochy k propagaci jejich firem a výrobků.
Tomáš Novotný,
předseda SK Roztoky

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

Levý Hradec, zámeček, kostel, Husův sbor, nádraží, radnice,
židovský pomník, Tyršovo náměstí
V prodeji za 25 Kč v městské knihovně a v podatelně městského úřadu
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Vzpomínka

nost ještě na konci války si zabojovat jako stíhač v kabině slavného Spitfiru. Po skončení
války se vrátil do vlasti a působil v našem letectvu. Po nástupu komunistů byl hned v roce
1948 vyhozen, a protože tušil, že ho zde nečeká
nic dobrého, opět uprchl a postupně následoval
svoji anglickou manželku do Anglie, kde pak
žil ve městě Knutsford.
Co dodat závěrem? Pan Kratochvíl byl velice
milý, moudrý a přátelský člověk a vždy
na něho budeme s vděčností a láskou vzpomínat! Je třeba si takové úžasné lidi neustále
připomínat, zvláště dnes i v budoucnosti,
kdy v naší společnosti se takové atributy, jako
je charakter, morálka a vlastenectví, zrovna
„nenosí“.

Nedávno, 25. února 2014, zemřel ve věku
téměř 95 let jeden z posledních stíhačů, kteří
bojovali v letounu Spitfire v řadách slavné
310. skvadrony RAF ve druhé světové válce.
Byl to plukovník Miloslav Kratochvíl –
Bitton. Proč jej chci na stránkách Odrazu
připomenout? Protože pan Kratochvíl v letech 2007 a 2009, v době své návštěvy České
republiky, navštívil opakovaně také Roztoky,
kdy jsme jej mohli uvítat v naší rodině.
Doba, kterou u nás strávil, se nesla v duchu
zajímavého vyprávění, a hlavně nádherného
setkání se vzácným a moudrým přítelem.

Jan Lehovec, Masarykova 895

A mimoto jsme mu také ukázali naše město
a jemu se Roztoky moc líbily.
Miloslav Kratochvíl se narodil v roce 1919
v české rodině v ruské Alexandrovce. Po několika letech celá rodina přesídlila do Československa, kde žila na jižním Slovensku. Po obsazení republiky a vzniku Slovenského štátu
mladý Milo, stejně jako další vlastenci se nechtěl smířit se situací , uprchl do Maďarska, kde
ještě pomáhal mnoha ostatním v útěku do zahraničí, aby pak přes Jugoslávii a další země se
dostal na Blízký východ, kde vstoupil do čs. armády. Bojoval pak také u Tobruku. Po skončení působení našich vojáků v Africe se přesunul
do Anglie. Tam byl zařazen k letectvu a po absolvování výcviku a získání pilotního odznaku
byl zařazen do 310. perutě (čs.), kde měl mož-

Poděkování
Měsícem březnem přebírá cukrárnu
Růžový slon nový majitel.
Děkujeme bývalé majitelce
paní Jindřišce Bromovské,
která vedla tuto cukrárnu několik let
s velkou ochotou a vstřícností
ke svým zákazníkům.
Přejeme jí hodně štěstí
a elánu do dalšího života.
Za všechny zákazníky R. Červenková

SOUKROMÁ INZERCE

• Provedu zednické a obkladačské práce. bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod.,
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
Tel. 777 160 970
Prodám
dům
v
Roztokách.
737
828
207
•
• Prodám sadu letních gum, prakticky nepoužívané. Cena celkem: 2000 Kč. Více inKoupím
byt.
604
687
148
•
formací na www.koupit.webnode.cz
Prodám
dům
v
Roztokách.
Cena
•
2 950 000 Kč. Telefon: 736 674 553
• Prodám dva dřevěné nástěnné věšáky
+
zrcadlo za 700 Kč. Více informací na
Prodám
nebo
za
větší
byt
a
doplatek
vy•
www.koupit.webnode.cz
měním prostorný dvougenerační RD v Roztokách. Drobné nedodělky. Vyšší odhad.
• Prodám pozemek v osobním vlastnictví
Cena dohodou. Tel.: 604 458 629
– zahradu v Žalově. Telefon: 603 705 944
• Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, • Prodám krbovou vložku s teplovodním
oznamuje svým zákazníkům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann
hnědý, Tetra hnědá a Dominant – černý,
modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří: 15–20
týdnů. Cena 149–185 Kč/ks dle stáří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé
slepičky pouze našeho chovu! Prodej se
uskuteční v úterý 13. května a 10. června
2014.
Roztoky – parkov. u restaur. Tiché údolí –
12.05 hod. Při prodeji slepiček výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Případné
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výměníkem AQUAFLAM, používanou rok
a půl. Telefon: 603 705 944
Daruji zeminu za odvoz, tel. 725 492 730
Vyměním 2+kk s terasou, DV v Praze 6,
49,5 m2, 3. p. cihl. domu, 2 terasy 14 a 11 m2
za podobný v nižším podlaží v Roztokách.
Tel. 723 984 193, 737 184 263
Pronajmu byt 2+1 v rodinném domě
v Roztokách. Byt je prostorný, zařízený,
s koupelnou, WC a 2 balkony. Cena 11 tis.
Kč/měsíc (včetně poplatků) + internet.
Mobil: 606 828 265

•
•
•

•

Hledá se babička na občasné hlídání
4,5letého chlapečka při nemoci. P. S.: Za odměnu. Tel. 602 668 328
Prodám malá kamna Petry za 300 Kč,
Roztoky. Tel. 702 050 640, 737 506 180
Prodám hrobové místo na Levém Hradci.
Cena dle dohody. Informace na tel.: 604 702 988
Nabízím invalidovi na vozíku S CHODOLEZ
– cena dohodou. Tel.: 604 734 601
Hledám paní/slečnu na hlídání holčičky +
chlapečka (3 roky), dlouhodobě, 1–2x týdně
dopoledne, případně častěji. Tel. 774 717 393
Hledám pána silné postavy s brýlemi,
který dne 27. 3. 2014 vystupoval z vlaku
v Roztokách ve 13:25 hod. Podal mi ruku,
řekl: „Nashledanou“, ruku mi políbil se slovy
„bylo mi potěšením“. Musím ho najít, neboť
jeho krásná duše ke mně promluvila. Jezdí
k Sibiři a do Itálie. Pokud ho někdo poznáte
podle toho mála, co zde píši, dejte mu vědět
o tomto inzerátu, nebo SMS, víte-li, jak bych
ho našla. Zn. Můj telefon 605 168 375, prosím v čase 19–20 hod. Velice vám děkuji.

•
•
•
•
•

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

Lidická 531, 252 63 Roztoky, Po – Pá 10 – 17

na přání možnost sjednání individuálního termínu na tel. čísle 722 914 700

300 m2 výstavní plochy

AKCE PRODLOUŽENA!
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Nabízíme atraktivní design a kvalitu prémiových značek
za rozumné ceny. Výhodně u nás můžete pořídit outletový
sortiment nábytku prodejen STOPKA v Praze a Bratislavě,
spotřebiče Miele za speciální ceny, nový bytový textil od
exkluzivních německých a italských výrobců se slevou
30 %, německé kuchyně a doplňky.
V rámci kompletních služeb provádíme šití záclon, závěsů,
přehozů, ubrusů atp. Dále také montáž okenních systémů
(garnýže, kolejnice, japonské stěny, římské rolety) a stínící
techniky (plissé, žaluzie, rolety a jiné).

www.outletstopka.cz

VÁŠ CERTIFIKOVANÝ PARTNER V OBLASTI AUTOSERVISU

PNEUSERVIS AUTOSERVIS STK + EMISE PRODEJ ND RUČNÍ MYTÍ

JARNÍ NABÍDKA
PRO VÁŠ AUTOMOBIL

Přílepská 1233, Roztoky
PNEUSERVIS: +420 220 911 128
AUTOSERVIS: +420 233 910 042
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

www.superpneu.cz

Při koupi a montáži 4ks pneumatik
o rozměru 15” a více,
ruční mytí vozu ZDARMA*

www.autohouser.cz

*akce platí při nákupu pneumatik značek: MICHELIN, PIRELLI, KLEBER, BFGOODRICH v období od 21. 3. do 31. 5. 2014

