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Pozoruhodný měsíc květen…
Málokterý měsíc (jestli vůbec nějaký), zaznamenal takovou změnu
symbolických aspektů s ním spojených. A asi žádný tak silně
neodráží proměny tohoto světa.
Od 19. století byl spojován s prvomájovými průvody, které nám
znechutili komunisti (kteří si je přivlastnili), ač byl původně
spontánním hnutím amerických dělníků zvaným Svátek práce
(Chicago, r. 1890)…Dnes se ale už asi nepracuje, nýbrž jen
vydělává, nebo podniká…
Od týchž časů to byl též měsíc lásky s kultem K. H. Máchy…
Pravda, dodnes se Svátek práce připomíná. Sic ne masově a na
ulicích, ale v poněkud komornějším pojetí. I na Petřín chodí
osamělci, kteří se těžce vyhýbají politickým stranám, kteří
obklopují sochu básníka za účelem volební kampaně.
Letošní květen je ještě ke všemu poznamenán nejdelší, nejhloupější
a nejsprostší volební kampaní.
A ještě ke všemu do toho zcela nemájově prší - s březnovými
teplotami.
Přesto kvetou stromy, a v mnoha lidských tvářích je vidět úsměv,
neboť přese všechno platí: všeho do času…
Ladislav Kantor

Co přináší Odraz č. 5?
Co naplat-je to Odraz trochu předvolební, tomu se vyhnout nedá,
a jistě si mnozí si oddychneme, že nejdelší volební kampaň
v českých dějinách aktem voleb na sklonku měsíce skončí….
Dočtete se i o důstojné vzpomínce na oběti II. světové války
u příležitosti 65. výročí Transportu smrti…
Dění ve městě nepostrádá mnohé zajímavosti, i diskuze na
stránkách čísla je plná nervozity předvolební atmosféry, neboť
demokracie ostatně není nic jiného, než věčné hledání a diskuze…
Na své si ale přijdou hlavně ti, kteří dávají přednost událostem
poněkud klidnější povahy….
První bleší trh v Roztokách, Festival Rozkřik, Pohádkový les,
Salon Zdenky Braunerové, Festival skotské a irské hudby, Koncert
,,domovského“ Komorního orchestru Dvořákova kraje i ROSY,
atd. je opravdu nabídkou nevšední…
Tak hezké počtení a užijte si jara.
Ladislav Kantor
Odraz č. 5/2010
vychází dne 14. 5. 2010, uzávěrka tohoto čísla
29. 4. 2010, uzávěrka příštího čísla 27. 5. 2010
vydává: Městský úřad Roztoky, IČO 241610, adresa
redakce: Odraz, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky,
e-mail: mu@roztoky.cz
Periodikum je v evidenci MK ČR pod č. MKČR E 13632
Redaktor: Ladislav Kantor, Redakční rada: J. Drda (předseda), I. Kubečková (místopředseda), M. Jungwirthová,
R. Šefr, L. Kantor, V. Calta, zlom a sazba: Jan Vítek,
tisk: Tiskárna KOČKA, Slaný, náklad 3800 ks
Soukromá inzerce zdarma. Firemní inzerce: celostrana
uvnitř čísla 3300 Kč, polovina 1800 Kč, čtvrtka strany
1000 Kč, celostrana uvnitř obálky 3800 Kč, polovina
2000 Kč, čtvrtina 1200 Kč.
Fotografie na titulní straně: 65. výročí Transportu
smrti, foto: Stan Marušák

ÚVODEM..................................................................................... 3
Květen
(L. Kantor)
Co přináší ODRAZ č. 5?
(L. Kantor)
__________________________________________________
TÉMA MĚSÍCE............................................................................ 4
Volby do Poslanecké sněmovny ...
(M. Hojsáková)
Konečně volby !
(L. Kantor)
A jedna předvolební
(J. Blažek)
_______________________________________________
INFORMACE Z RADNICE....................................................... 10
65. výročí Transportu smrti
(M. Hojsáková)
Informace z jednání ZM dne 28. 4. 2010
(O. Vavřínová)
Informace z jednání RM v dubnu 2010
(O. Vavřínová)
Z deníku MP
(P. Vevera)
Městská knihovna informuje
(A. Urxová)
Kanalizace není popelnice
(E. Krautová, ŽP)
Školská rada
(J. Drda)
Výběrové řízení MÚ
(V. Schulz)
___________________________________________________
CO SE DĚJE VE MĚSTĚ............................................................ 15
Co se ve městě děje
(O. Vavřínová)
Noc otevřených kostelů
(J. Kučerová)
Svatovojtěšská pouť
(St. Boloňský)
Slavnostní bohoslužba ...
(J. Pelcbauer, J. Kučerová)
Nabídka pro postižené
( K. Rousová)
První bleší trh v Roztokách
(Z. Smugalová)
Diakonie CČSH zve
(S. Protivová)
Čarodějnice v Žalově
(E. Uvarovová)
Rádce pro domácí kompostování
(ŽP)
Středověké rytířské divadlo účinkovalo v Roztokách
Měření tělesného tuku zdarma
(N. Ryšavá)
Zdravé opálení
(M. Velková)
___________________________________________________
KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE.................................. 21
I dinosauři mohou být prospěšní
(St. Boloňský)
Poděkování p. Mgr. Novotnému
(M. Štifter)
Otevřený dopis řediteli Ekospolu
(H. Ryšánová)
Zvítězí totiž mladí
(St. Marušák)
Kultura za 141, 70 ?
(J. Drda)
Kdy budou v Roztokách silnice?
(R. Jandík)
Bacha: nový vítr!
(L. Kantor)
Prodat či neprodat roztockou nemocnici?
(R. Jandík)
___________________________________________________
Z HISTORIE MĚSTA............................................................... 26
90. výročí CČSH v Roztokách
(J. Kučerová)
___________________________________________________
ŠKOLY, ŠKOLKY, etc... .............................................................27
Školní okénko
(V. Zelenková a kol.)
Rožálek
(V. Bromovská, V. Lašová)
Roztoč
(Z. Smugalová)
Akce Lexiku
(L. Červenková, I. Babulíková)
Škatulata batolata, hejbejte se!
(J. Smržová)
Hudební Babylon a 60. výročí založení
(B. Šlégl)
Poděkování a prosba o finanční přispění
(K. Straková)
Pohádkový les
(T. Novotný)
Dětský den MS Hubertus
Oslava Dne dětí na školní zahradě
(Vl. Drdová, A. Gabalová)
Přijímání dětí do ZUŠ
(B. Šlégl)
Trampolining v Roztokách
(A. Vašků)
___________________________________________________
KULTURA................................................................................. 35
Kulturní kalendárium – květen
(J. Šnajdrová)
Rozkřik !
(V. Kahle)
Za fiskální zdrženlivost !
(T. Novotný)
Ohlédnutí za dubnovým programem
(V. Pochmanová)
Salon Zdenky Braunerové
(SM)
Výtvarná dílna pro studenty
(J. Šosová)
Festiválek skotské a irské hudby
Jarní maškarní rej
(M. Chocholová)
Koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje
(V. Pavlík)
Taneční pohybové kurzy v Roztokách (Vl. Drdová, H. Chvojková)
Pár desetikorun pro Tomáše Šalamouna
(T. Novotný)
Sokolové, tomíci díky !
(T. Šalamon)
Candrbál v rytmu let minulýc
(Restaurace U Hřiště)
Koncert pěveckého sboru ROSA
(J. Marek)
___________________________________________________
SPORT......................................................................................... 41
Nohejbalový turnaj k zahájení sezóny 2010
(B. Ščučka)
Nábor mladých rybářů
(MO Rybářského svazu Roztoky)
___________________________________________________
OHLASY................................................................................... 42
___________________________________________________
SPOLEČENSKÁ KRONIKA..................................................... 45
____________________________________________________
SOUKROMÁ INZERCE............................................................ 45

03

VOLBY

Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 2010

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

se uskuteční v pátek 28.5. od 14 do 22 hodin a v sobotu 29.5. od

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji

8 do 14 hodin. Město Roztoky má 7 volebních okrsků:

totožnost a státní občanství České republiky (platným

volební okr. č. 1

občanským průkazem; nebo platným cestovním, diplomatickým

sídlo: Středočeské muzeum v Roztokách, Zámek č. 1

nebo služebním pasem ČR; anebo cestovním průkazem ČR).

Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, Nádražní, Riegrova,

Volič, který se dostaví do volební místnosti s voličským

Rýznerova, Svojsíkovy sady, Tiché údolí, Únětická, Vltavská, Za

průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební
komisi. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze

Potokem
volební okr. č. 2
sídlo: Městská knihovna, Jungmannova 966

zvláštního seznamu voličů ve dnech voleb v jakémkoli volebním
okrsku na území ČR, popřípadě zvláštním volebním okrsku
vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě ČR

Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na

v zahraničí.

Vyhlídce, Nad Čakovem, Nám. 5. května, Nám. Jana Procházky,
Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Puchmajerova, Spěšného,
Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, Třebízského, Vošahlíkova,

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby
mohl hlasovat mimo volební místnost. Příslušná volební komise

Žirovnického

k takovému voliči vyšle dva své členy s přenosnou volební
volební okr. č. 3

schránkou.

sídlo: Základní škola Roztoky, Školní náměstí 470
Každý občan je povinen uposlechnout pokynů předsedy
B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova,
Čáslavského, Dobrovolného, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr.
Tichého, Nad Vltavou, Najdrova, Obránců míru, Plk. Poláčka,

okrskové volební komise

k zajištění pořádku a důstojného

průběhu hlasování ve volební místnosti a jejím bezprostředním
okolí.

Poděbradova, Seržanta Hniličky, V Solníkách, 17. listopadu
Podrobné informace potřebné pro realizaci volebního práva
volební okr. č. 4
sídlo: Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2
Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo nám., Chelčického,
Jeronýmova, Masarykova, Nerudova, Sedláčkova, Vidimova,
Žižkova

a k úpravě hlasovacích lístků budou voliči doručeny spolu se
sadou hlasovacích lístků nejpozději tři dny přede dnem voleb, tj.
do 25.5.2010
Ve dnech voleb, na žádost voliče ve volební místnosti, vydá
okrsková volební komise za

volební okr. č. 5
sídlo: Sokolovna, Tyršovo náměstí 480
Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina, Lidická,

chybějící nebo znehodnocené

hlasovací lístky nové.
Do 28. 4. do 16 hodin mohly zaregistrované volební
strany delegovat jednoho člena a náhradníka do každé

Máchova, Na Sekeře, Nad Vinicemi, Plzeňská, Řachova,

okrskové volební komise. V zákonem stanoveném termínu

Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám., Václavská, Vančurova,

a s předepsanými náležitostmi podaly delegátky svých zástupců

Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova

do volebních komisí v Roztokách pouze KSČM, ODS a Věci

volební okr. č. 6

veřejné.

sídlo: Základní škola Roztoky (Žalov), Zaorálkova 1300
Burgerova,

Monika Hojsáková
kancelář starosty

Jiráskova, Ke Kocandě, Kuželova, Levohradecká,

Levohradecké nám., Na Dubečnici, Na Pískách, Opletalova, Pod
Vodojemem, Potoky, Přílepská, Smetanova, Šebkova, U Školky,
V Úvoze, Zahradní, Zaorálkova

Konečně volby!

volební okr. č. 7

(aneb malý průvodce volební místností)

1876 - po maturitě
sídlo: Mateřská škola (Žalov), Přemyslovská 1193

Troufám si tvrdit, že je to dobrá zpráva. Volbami skončí

Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova, Chalúpeckého,

nešťastné a příliš dlouhé (roční) období nervozity, nejistot

K Nádraží, Komenského, Krásného, Krolmusova, Mühlber-

a faktického bezvládí, kdy nikdo neví, co vlastně bude, co ještě

gerova, Na Panenské, Na Valech, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod

platí a co už ne, a od kdy. Připočteme-li k tomu důsledky

Řivnáčem, Přemyslovská, Příčná, Řadová, Souběžná, Sportovní,

hospodářské krize a její důsledky, z nichž nejpalčivější je

Stříbrník, Sv. Ludmily, U Háje, U Hřiště, U Zastávky, Vlháčkova,

enormní nezaměstnanost, pachuť neuvěřitelných politických,
soudních a policejních afér, není divu, že mnozí vzhlíží k volbám
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jako k majáku věštícímu jakous takous naději, že bude líp…
To je sice ve hvězdách, nicméně leccos nasvědčuje tomu, že jistá

NĚJAKÝ SMYSL?
1.

Kolotoč slibů a lží, na kterém nás mocní tohoto státu

naděje tu přece jen je…

točí, lze vypnout jen jednou za čtyři roky. Tomuto

Poslední tři volební období byla totiž vlastně jen „ideologickým

okamžiku se říká VOLBY.

zápasem“ modrých a oranžových, kdy se občané stali pouhými

2.

Stav české společnosti je na samém dnu

statisty jejich zcela protichůdného vidění světa. Měnilo se vše:

UDRŽITELNOSTI. Hůř snad ani být nemůže. Aktuální

daně, zahraniční politika, sociální služby, školství, zákony…

hrozbu státního bankrotu vyvracejí nejen tabulky
evropských institucí, ale i většina seriózních ekonomů.

Nikdo se dodnes v ničem pořádně nevyzná…

Strašení volebních manažerů některých stran, je nejen
Vršily se sliby po desítkách:
- daňové přiznání bude na jednom listu papíru, včetně údajů pro

svinstvo, ale i bezdůvodné.
3.

zdravotní a sociální pojištění,

Samozřejmě – rozpočtová opatření státu jsou nutná, ale
hledat úspory omezením chudých vede do pekel, ne-li

- snížíme poslanecké platy i platy ředitelů státních a polostátních

k naprostému ROZVALU společnosti. Hledat peníze

podniků,

tam kde nejsou, je na hranici IDIOCIE a tendenčních
úvah ZBOHATLÍKŮ. (Ani tisíce českých houbařů

- zdaníme poslanecké náhrady

nechodí do lesů, kde žádné houby nerostou…)

- zprůhledníme a zlevníme státní zakázky, zabráníme tunelování
ve velkém atd.

4.

penězmi. Jde o to, zabránit řádění mafiánů, kteří se

Tři volební období bylo „ natřeno“ na oranžovo, nebo na modro.

domnívají, že tento stát je „jejich“, a MOHOU SI

Vždy když skončil onen zdánlivě „ bratrovražedný boj“, chlapci

DOVOLIT VŠECHNO.

zasedli-a dohodli se: VÍTĚZOVÉ zasedli do vládních lavic,
PORAŽENÍ (za stejné peníze) do správních, dozorčích,
televizních a bůhvíjakých rad…

Jde o to, omezit nehorázné plýtvání státu s našimi

5.

Můj „optimismus“ pramení i z toho, že už na ně mnohé
„prasklo“. Každý kouzelník okresního formátu ví, že
prozrazené TRIKY, se podruhé NEDAJÍ OPAKOVAT.

Tak vládli (střídavě) dvanáct let. Poprvé s Unií svobody,
naposled se Zelenými - vždy s Lidovci…. Najednou však
vznikly nové volební subjekty, a obraz politické scény se
změnil-MONOPOL SKONČIL!
Téměř všichni odborníci se shodují, že reálnou šanci vstoupit do
Sněmovny má SEDM subjektů! Zda nové strany jsou „ nové“,
a co NOVÉHO předvedou, je sice nanejvýš sporné, ale zkusme
být (možná bezdůvodnými) optimisty - i když víme, že: ZE
STÁVAJÍCÍCH 200 POSLANCŮ MÁ TU DRZOST ZNOVU
KANDIDOVAT (cca) 150!!!

(Opencard, snaha o zbourání Masarykova nádraží, akce
Krejčíř, Řebíčkovy dálnice, zdražování energií pod
taktovkou ČEZU, případ ČUNEK, Krakatice,
Toskánsko, česká verze „obnovitelných zdrojů“
energie atd.)
Demokracie nám dává jen jedinou šanci: jednou za
čtyři roky ovlivnit obraz společnosti, tj. svou vlastní
existenci. Nevěřte tomu, že váš hlas nic neovlivní.
Jděte k volbám. Jinak se stanete pouhými diváky
svých vlastních životů.

Jak tedy budeme volit? Do našeho rozhodování vstupuje v daleko

Ladislav Kantor

větší míře než v časech předchozích zcela nový aspekt. Podle
oficiálního sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí bere cca
70 % zaměstnaných podprůměrnou mzdu. I když si mnozí z nich
uvědomují nutnost šetřit, nemají skoro z čeho…
Je samozřejmě užitečné, diagnostikuje-li vám lékař vážnou

A jedna předvolební
Čtyři roky utekly jako voda a aniž by bylo nutné to nějak zvlášť

nemoc a doporučí operaci, leč je zcela na „ pacientovi“,zda vůbec

sledovat poznáte příchod komunálních voleb a voleb do

hodlá takovou operaci podstoupit, zvláště je-li přesvědčen, že jí

Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR podle neklamných

nemůže přežít…
A tak je to i s rozpočtovými škrty. Někdo je přijme s lehkostí, jiní
se skřípěním zubů, pro mnohé jsou pádem do bídy…Obávám se,
že toto jednoduché hledisko bude v nastávajících volbách
určující. Doby, kdy občané dávali přednost ideálům před
plným talířem, jsou (bohužel) dávnou minulostí…
PROČ SE PŘESTO (PO TĚCHTO DEPRESIVNÍCH
SDĚLENÍCH) DOMNÍVÁM, ŽE „JÍT VOLIT“ MÁ VŮBEC

příznaků, které prostě nelze přehlédnout. Nastává období házení
špíny a osočování, distancování se od všeho špatného
a přihlašování se ke všemu pozitivnímu. Zapomeňte, že jsme
špatně hospodařili, blokovali dobrá rozhodnutí a lhali nebo
účelově upravovali fakta. Pokud nás zvolíte, budeme jiní, lepší.
Lepším výsledkům zabránila ta skutečnost, že jste nám dali málo
hlasů. Proto vlastně ani nemůžeme za to, že se neuskutečnilo to,
co se uskutečnit mohlo. Na všech úrovních politiky bez rozdílu.
Byla by věčná škoda, kdyby tahle jednoduchá taktika slavila
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úspěch. Přitom by nemělo být

tak složité například na

politice často narazíme na skutečnost, že stejná událost je často i

komunální úrovni během 4 let volebního období poznat, který

koaličními partnery vnímána diametrálně odlišně a nakonec

zastupitel je pro město přínosem a který ne. Můj názor je ten, že

veřejnost posuzuje událost pohledem někoho třetího, který

někteří z nich sází na jednu zásadní vlastnost českého voliče,

nejlépe ovládá „umění“ manipulovat veřejným míněním.

kterou je občanská nezodpovědnost. Přestože většina z nás

A věřte, že kandidátů na Oskara v této umělecké kategorii lze

pozná rozdíl mezi pravdou a lží, mezi obětavostí a kariérismem,

najít u nás hned několik.

mezi tím, co obci prospívá a co jí škodí, neuděláme jeden velmi

A manipulace je to, co mi osobně na politice všech úrovní vadí

jednoduchý krok - krok k rozlišení našich zastupitelů na ty, které

nejvíc. Až půjdeme k volebním urnám, nedejme na sliby, kterých

budeme volit a ty, které volit nebudeme - na základě naší osobní

už bylo mnoho. Kdyby byly naplněny alespoň z poloviny,

zkušenosti. Za dnešní situaci v politice si totiž můžeme sami.

neřešili bychom dnes hrozbu fatálního zadlužení dalších

Zvolíme člověka podle příslušnosti ke straně nebo podle toho,

generací. Soustřeďme se na to, kdo stranu reprezentuje, jak

jak se profiluje na internetových stránkách nebo v místním tisku

v minulosti dostál svým slibům, zda je mu vlastní elementární

a vůbec nevíme, jak po uplynulé čtyři roky v zastupitelstvu

lidská slušnost a je ochoten přiznat své chyby. Zvláštní

pracoval, jak hlasoval o podstatných záležitostech a jestli své

pozornost věnujme příznakům arogance a demagogie a počítejte

schopnosti nevyužíval spíše k vytváření svého pozitivního

s tím, že otrlí političtí harcovníci vyrukují s novými tvářemi bez

image než k prosazování toho, co město skutečně potřebuje. Je

zápisu v politickém rejstříku, ale vždy budou chtít tahat za nitky.

skutečně takový problém během čtyřletého volebního období
navštívit opakovaně jednání městského zastupitelstva, alespoň
pokud jedná o věcech mně blízkých, a sledovat argumenty
jednotlivců a třeba se i zeptat na důvody, které je vedou k tomu,
aby hlasovali tak jak hlasují? Obstrukce, obhajování neslušnosti,
arogance a účelové překrucování faktů - to by měly být jasné
argumenty k tomu, proč prostě některé kandidáty už nebudu volit
a moje osobní zkušenost bude tím rozhodujícím faktorem.
Někdy ovšem stačí se nad problémem pouze zamyslet.
Například pokud leader koaliční strany tvrdí, že byl vlastně
většinu volebního období v opozici. Nebo někdo někoho někam
poslal a je na to zjevně hrdý a v podstatě medializaci pokládá za
účelové zveličování nepodstatné záležitosti, zatímco jeho
stranický kolega tvrdí, že jde o manipulaci a pokud někoho
někam posílám, je to nemravné v závislosti na kontextu. Já si
dovolím nadále myslet, že slušnost je pouze jedna, nesnáší
tendenční výklad a pokud už někomu ujedou nervy, měl by být
schopen nést následky. Možná proto, že patřím ke generaci, pro
kterou je prostě takové jednání nepřípustné a už vůbec ne
u zastupitele. Je škoda, že omluva je pokládána za slabost
a přiznání chyby, a místo omluvy následují další útoky
a zesměšňování.
Dnes těžce platíme za filozofii: „Vy jste chtěli být zvoleni, tak se
snažte. Já jsem vám dal ve volbách hlas, tak se ukažte ale
nečekejte ode mne něco víc, než že půjdu k volbám“. Ale tak to
není. Chceme-li do politiky nové tváře, musíme si uvědomit, že
to většinou nejsou profesionálové, mají svá zaměstnání jako my
a potřebují naši podporu, byť formou sporadických návštěv
jednání městského zastupitelstva a hlasitého komentáře
k věcem, které se nám nelíbí. A jak už to tak bývá, každá mince
má dvě strany a podpora by měla jít ruku v ruce s kontrolou. Chci
vědět, do jaké míry mnou zvolený zastupitel využívá svůj
potenciál ve prospěch města, jestli náhodou jeho osobní averze
vůči někomu nepřevládají nad zdravým rozumem a nebrání mu
jednat ve prospěch dobré věci a prostě proto, že i v komunální
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A především nezapomínejme na to, že pokud budeme skutečně
chtít něco změnit, musíme přistoupit i na to, že naší občanskou
povinností je nejen zastupitele zvolit, ale také je alespoň
v minimální míře podporovat a kontrolovat. Do komunálních
voleb zbývá něco málo času a proto chci na závěr poznamenat:
Je důležité vědět, koho a proč volíte - bohužel ovšem musíte
přijmout i ten fakt, že jisti si svou volbou můžete být pouze na
základě osobní zkušenosti získané přímo na jednáních
zastupitelstva. Teprve tam se plně ukáže, jestli ten váš zastupitel
jedná tak, abyste byli ochotni ho znovu zvolit. Většinou se tam
totiž projevuje úplně jinak než v běžném občanském životě.
Navštívit jednání zastupitelstva alespoň jednou ročně může
každý z nás a skutečnost, že to nejsme schopni uskutečnit, je
jednou z hlavních příčin současných problémů v komunální
politice. Co například víme o členech zastupitelstva, kteří se
nesnaží za každou cenu zviditelňovat, přesto svou práci
vykonávají zodpovědně, je zřejmé, že na jednání přicházejí
připraveni a na rozdíl od mnohých jiných si uvědomují svou
odpovědnost vůči městu a jednají konstruktivně bez ohledu na
to, že nejsou sami autory projednávaného návrhu? A hovořím
o lidech napříč politickým spektrem. Není příjemné to
akceptovat, ale pokud chceme změny, musíme současně
přijmout i svou zodpovědnost.
Než půjdete k volbám, zvolte mezi vlastní zkušeností a rizikem
manipulace. Je zřejmé, která z těchto možností může našemu
městu více pomoci nebo naopak ublížit. Možná to všechno zní
jako plané mentorování ale má osobní účast na jednání se
zastupiteli během kauzy ZŠ Roztoky mne donutila se blíže
zajímat o jejich práci, motivaci, kompetentnost i charakterové
vlastnosti. A tvrdím, není nad osobní zkušenost. Moc bych si
přál, aby následující komunální volby nebyly loterií ale aby
každý, kdo už váží cestu k volební urně, věděl koho a proč volí.
A nebylo to jen na základě článků z Odrazu nebo z internetu.
Jiří Blažek

TÉMA
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v obecních bytech v Nádražní ulici. RM nesouhlasila se
snížením nájemného ve vybraných bytech v Nádražní ulici.

65. výročí Transportu smrti
V úterý 27. 4. město Roztoky, Český svaz bojovníků za svobodu
a Československá obec legionářská uspořádaly na Levém Hradci
tradiční pietní vzpomínku na oběti druhé světové války u památníku
obětí Transportu smrti.
Své opravdu reprezentativní zastoupení zde letos měly ambasády
Polska, Německa, Izraele, USA, Slovenska a Francie.
Děti z umělecké a základní školy pietní slavnost otevřely krásným
provedením písně ,,Ach synku, synku“, poté paní starostka
Vavřínová (za město Roztoky), plk. Pavel Vranský (za Český svaz
bojovníků za svobodu) a bratr Bohumil Kos, vězeň z Terezína, který
pracoval na dole „Richard“ (za Československou obec
legionářskou), přednesli své proslovy k přítomným.

-

Souhlasila s podáním výpovědi nájemního vztahu mezi
městem Roztoky a paní Rambouskovou na nebytové prostory
č. 101 v domě čp. 21 v Nádražní ulici.

-

RM nedoporučila ZM schválit navýšení rozpočtu na akci
vybudování veřejného sportoviště pro míčové hry na části
pozemku parc.č. 810 v Solníkách.

-

souhlasila aby školské příspěvkové organizace zřízené
městem (MŠ Přemyslovská, MŠ Havlíčkova, MŠ Spěšného,
ZŠ Roztoky a ZUŠ Roztoky) vedly od 1.1.2010 účetnictví ve
zjednodušeném rozsahu.

-

Souhlasila s vypsáním výběrového řízení na zajištění výroby
místního měsíčníku Odraz v rozsahu redakční práce, příprava
pro tisk a tisk a požádala o předložení zadání pro výběrové
řízení na příští jednání RM.

-

Na návrh komise sociální zdravotní souhlasila s výplatou
jednorázových finančních příspěvků a souhlasila
s obsazením 3 bytů v DPS.

Poté čestná stráž a zástupci pozvaných ambasád položily věnce
a květiny k pomníku. Trubač tento slavnostní akt ukončil vojenskou
večerkou a děti zazpívaly státní hymnu.
Delegace se z Levého Hradce přesunula k pomníku roztockých Židů
před radnici a k pamětní desce na nádraží, kde uctila oběti
položením kytic.
Poděkování za pomoc při přípravě této důstojné vzpomínky patří
především paní Marii Tykalové z Československé obce legionářské,
dále pracovníkům Základní umělecké školy, Základní školy
a Technických služeb města Roztoky.

8.jednání RM dne 22.3.2010
RM za účasti 6 radních (omluven L.Staněk) za dvě a půl hodiny
schválila mimo jiné následující:
-

Souhlasila se záměrem pronájmu části pozemku
v Masarykově ulici. Oznámení o záměru pronájmu bylo
vyvěšeno na úřední desce.

-

Souhlasila s textem návrhu zadání pro výběrové řízení na
zajištění výroby místního měsíčníku Odraz a jmenovala
členy hodnotící komise. Zadání VŘ bylo vyvěšeno na úřední
desce.

Jednání ZM bylo ukončeno v 18.15 hodin konstatováním, že se
nesešel dostatečný počet zastupitelů, aby mohlo být jednání ZM
zahájeno.

-

Souhlasila s výzvou k podání nabídek na zpracování a podání
žádosti o dotaci na vybudování sběrného dvora na pozemku
parc.č. 3156/1 v k.ú. Žalov (podél ulice Lidická).

Pravidla jednání se řídí schváleným jednacím řádem ZM Roztoky,
ten praví, že nesejde-li se do 15 minut po určené hodině
nadpoloviční většina zastupitelů, je jednání ukončeno. Jednací řád
ukládá zastupitelům povinnost omluvit svoji nepřítomnost i omluvit
dopředu svůj pozdní příchod, což někteří nečiní.

-

Návrh na doporučení školské rady na pojmenování ZŠ
Roztoky na Základní školu Zdenky Braunerové nebyl přijat.

Z jednacího řádu také plyne, že zastupitelé by měli být na jednání
připraveni, proto dostávají materiály 7 dní předem. Jednání ZM
není diskusním klubem, či fórem, kde v diskuzi si někteří teprve
ujasňují, o čem je řeč.

Z deníku Městské policie Roztoky

Monika Hojsáková

Informace z jednání ZM
dne 28. 4. 2010

Nejsem natolik naivní, abych mohla doufat, že tato poznámka
jednání některých zastupitelů změní, ale protože na podzim budeme
mít nové zastupitelstvo města, všem budoucím zastupitelům
doporučuji, se s Jednacím řádem ZM Roztoky seznámit.
O.Vavřínová

Informace z jednání rady města
v dubnu 2010
7.jednání RM dne 12.4.2010
RM za účasti 5 radních (omluvena J.Bendová, neomluven J.Landa)
za dvě hodiny schválila mimo jiné následující:
-

RM opětovně na doporučení ZM jednala o snížení nájemného
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O.Vavřínová

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti
Městské policie Roztoky, a to za období od 26.3.10 až 28.4.10 :

- dne 27.3.10 v brzkých ranních hodinách oznámeno odcizení PB
bomby před restaurací Ajmovka v ulici Jungmannova – výjezd na
místo, provedeno šetření, předáno PČR jako podezření z tr. činu
krádeže
- dne 28.3.10 oznámeno poškození palivové nádrže vozidla Škoda
Octavia v ulici na Vyhlídce- výjezd na místo, předáno PČR
k realizaci jako podezření z tr. činu krádeže
- dne 29. 3. 10 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu
v ulici Najdrova – výjezd na místo, zjištěna hádka mezi sousedy,
situace na místě zklidněna, vzhledem k výhružkám o fyzické
likvidaci předáno PČR k jejich realizaci
- dne 1.4.10 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu
v ulici Braunerova – výjezd na místo, na komunikaci před domem

INFORMACE Z RADNICE
zjištěn přestupce , zjednána náprava, vyřešeno na místě domluvou
- dne 2.4.10 v brzkých ranních hodinách oznámeno napadení mezi
manželi v domě v ulici Mühlbergerova – výjezd na místo, na místě
již klid, vzhledem k tomu, že k napadání došlo již v minulosti, na
místě si převzala věc PČR k realizaci
- dne 4.4.10 v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti
kontrolován řidič vozidla Honda Civic, který předjížděl na
železničním přejezdu – při kontrole zjištěno, že k jízdě užil vozidlo
nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích – věc
kvalifikována jako Pk dle § 22 z.č. 200/90 Sb. oznámení o Pk
příslušnému správnímu orgánu
- dne 6.4.10 oznámeno vloupání do trafiky u hotelu Academic –
výjezd na místo, předáno PČR Libčice jako podezření z tr. činu
- dne 8.4.10 oznámeno odcizení měděného svodu z domu ve
Vraštilově ulici – výjezd na místo, šetřeno a zadokumentováno jako
přestupek proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb.
- dne 10.4.10 oznámeno poškozené dopravní značení, kryty sloupů
veřejného osvětlení a jeden odpadkový koš v ulici Lidická,
zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako Pk proti majetku
dle § 50 z.č. 200/90 Sb.
- téhož dne ve večerních hodinách v rámci hlídkové činnosti v ulici
U Zastávky na parkovišti u zastávky ČD nalezeno odstavené
vozidlo tov. zn. Ford Escosrt s poškozeným zámkem dveří –
provedena lustrace, neprochází pátráním, cestou PČR vyrozuměn
majitel
- dne 11.4.10 oznámeno napadení v domě v ulici Na Sekeře – výjezd
na místo, pachatelé již se na místě nenacházeli – pátrání po
pachatelích, předáno na místě PČR k jejich realizaci jako podezření
z tr. činu
- téhož dne v podvečerních hodinách oznámeno napadení na
dětském hřišti u ZŠ Žalov v Zaorálkově ulici – výjezd na místo, na
místě již útočníci nebyli, zjištěny podezřelé osoby, poškozené
(zraněné) zajištěna lékařská pomoc, převezena do nemocničního
zařízení, věc si převzala PČR k realizaci jako podezření z tr. činu
výtržnictví a ublížení na zdraví
- dne 13.4.10 oznámení o neoprávněném odběru elektřiny v domě
v ulici Jungmannova – výjezd na místo, provedeno šetření
zadokumentováno, zajištěno místo, předáno PČR
- dne 14.4.10 v nočních hodinách oznámeno vloupání do vozidla na
Školním náměstí – výjezd na místo, předáno PČR k realizaci jako
podezření z tr. činu krádeže vloupáním,
- dne 15.4.10 oznámen tzv “černý pasažér“ v autobuse PID na
Tyršově náměstí – výjezd na místo, na místě revizor společně s tzv.
černým pasažérem, využito ustanovení § 12/1 e) z.č. 553/91 Sb,
k zjištění totožnosti této osoby

- téhož dne oznámena krádež zboží v Albertu, a že pachatel utekl
směrem k serpentině – výjezd na místo, dle zajištěného popisu
provedeno místní pátrání, podezřelá osoba zadržena v prostorách
vlakového nádraží Roztoky, vyřešeno v blokovém řízení
- téhož dne oznámen pomalovaný památník na Husově náměstí –
výjezd na místo, zjištěno že pomník je pomalovaný bílou křídou,
zadokumentováno, věc kvalifikována a šetřena jako Pk proti
majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb.
- dne 18.4.10 oznámeno napadení mezi manželi v domě v ulici
Alšova – výjezd na místo, na místě již klid, přivolána rychlá lékařská
pomoc, věc na místě převzala PČR k jejich realizaci
- téhož dne v rámci hlídkové činnosti přistižena a zajištěna osoba
řídící, ačkoli ji byl vydán zákaz řízení motorových vozidel, tedy
osoby podezřelé z tr. činu – maření výkonu úředního rozhodnutí
a zároveň osoby procházející pátráním po osobách na panelové
cestě na Holém vrchu v k.o. Roztoky – osoba předána PČR další
realizaci
- dne 19.4.10 oznámena skupina rumunských občanů, která prodává
na volném prostranství vedle žel. přejezdu v k.o. Roztoky falešné
zlato – výjezd na místo, provedeno pátrání, objeveni v Praze 6Sedlci na parkovišti u krámku – zajištěni, předáno na místě PČR
Praha
- dne 26.4.10 oznámena krádež zboží v prodejně Albert – výjezd na
místo, na místě byl prodavačkami zadržen pachatel – věc
kvalifikována jako přestupek proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb.,
vyřešeno v blokovém řízení
- v rámci hlídkové činnosti kontrolován v ulici Nádražní řidič
vozidla, který se na Tyršově náměstí dopustil přestupku, při kontrole
zjištěno, že řidič je pod vlivem alkoholu, předáno PČR k realizaci
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových
stránkách MP Roztoky a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše
uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo
telefonicky na zdejší služebnu služby kriminální policie (tel.
233910861), nebo Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 23393
0789), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 22091 0468,
popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz. Děkujeme předem za
spolupráci.
(redakčně kráceno)
Vevera Petr
vedoucí str. MP Roztoky

Městská knihovna informuje
nabízíme vám výběr nových knih, zakoupených pro městskou
knihovnu v Roztokách v dubnu 2010

- téhož dne oznámen nález starých zrezivělých rozpadajících se
nábojů do pušky v zalesněném prostoru za Solníkama – odevzdáno
na MP oznamovatelem, předáno PČR k provedení likvidace těchto
nábojů

Roberts N.

- téhož dne ve večerních hodinách v rámci hlídkové činnosti byl na
parkovišti v Najdrově ulici zjištěn vrak vozidla tov. zn. BMW, bez
r.z., zadokumentováno, oznámeno OŽP

Ohnivý soumrak /dobrodružný příběh,
v němž hlavní roli hraje oheň, požáry
a vyšetřování jejich příčin/

Smith W.

Kopí osudu /další pokračování osudů rodiny
Courtneyů v Africe v 1. polovině 20. století/

Brdečková T.

Alhambra / románová kronika o pražské
umělecké rodině a době slávy českého
loutkového filmu/

Jelinek E.

Vyvrhelové /psychologický román autorky-

- dne 16.4.10 oznámena krádež zboží v prodejně Tesco – zadržení
pachatele – výjezd na místo, na místě šetřením zjištěno, že z krádeže
je podezřelá uklízečka prodejny, která se ke krádeži doznala,
vyřešeno v blokovém řízení

Beletrie
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nositelky Nobelovy ceny za literaturu se
věnuje tématu generační propasti mezi rodiči
a dětmi v poválečném Rakousku/
Viewegh M.

Povídky o mužích /kromě povídky
M.Viewegha zde najdeme i další od E.Dutky,
P.Šabacha, J. Rudiše a dalších českých
autorů/

Detektivky
Francis D.
Patterson J.
Doherty P.
Vondruška V.

Vyrovnaný účet
Oko za oko
Smrtící relikvie
Letopisy královské komory V.

Historické romány
Bauerová A.

Stradona /historický román z období, kdy
českou kotlinu obývali Keltové a Římská říše
se rozpínala daleko na sever/

Körnerová A.M.

Pozlacená klec /děj románu je zasazen do
Paříže konce 19. století a hlavní postavou je
dívka, která je nucena řešit svou budoucnost/

Životopisy-memoáry-osobnosti
Lesieur J.

Amelia Erhartová:první žena, která zdolala
Atlantik /byla první ženou-pilotkou, která
přeletěla Atlantický oceán/

Skořepová L.

Tajnosti herecké a vzpomínky
rozverné/vzpomínky herečky na život,
spojený s divadlem/

Frank N.

Moje německá matka /autorem knihy je syn
nacisty, válečného zločince Hanse Franka
a v knize představuje svojí tvrdou,
bezcitnou, ambiciózní matku Brigitu Frank
„polskou královnu“ v době, kdy její muž byl
generálním guvernérem okupovaného
Polska/

Cestopisy
Toušlová I.

Toulavá kamera 9 /cestopisné reportáže
a vlastivědné zajímavosti/

Slavíček J.

Bašta mezi žabožrouty /směs úvah,
rozhovorů, a zajímavostí o hlavním městě
Francie /

Janoška M.

Křížem krážem po moravských horách na
kole i pěšky /zajímavosti pro turisty
a cykloturisty, doplněno mapkami/

naučná-odborná-vzdělávací
Hozová L.

Matematické pohádky /humorné pohádky,
které mají matematické řešení/
Slovní úlohy řešené rovnicemi /matematika
pro základní a střední školy/

Koukolík F.

Jak si lidé hrají? /eseje významného českého
neuropatologa, spisovatele, publicisty na
téma jak funguje mozek a myšlení/

Dětské knihy
Mueller D.

Zuzanka a poníci /příběhy malé holčičky
na farmě/

Gosinny

Asterix v Británii /komiks/

Doskočilová H.

Jak krtek uzdravil myšku

Hejná O.

Stojedenáct všelijakých hádanek
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/minipříběhy , ve kterých si děti vyzkouší
objasnit jevy a děje kolem nás/
McCombie K.

Moje trhlá rodinka /dívčí román/

O těchto a dalších knihách získáte více informací přímo v městské
knihovně a na webových stránkách městské knihovny.
Upozornění vzhledem k tomu, že poslední sobotu v květnu /29.5./
bude v prostorách knihovny volební místnost pro parlamentní
volby, bude knihovna pro veřejnost otevřena v sobotu 22.5. 2010
od 9.00 do 12.00 hodin.
Knihohrátky s Radkou-interaktivní pořady v městské
knihovně
v úterý 18.5. v 15.30 hodin “Neplač muchomůrko“ dramatizace
příběhu D. Mrázkové o holčičce Kateřině, která žije s tatínkem
v lese, slyší zpívat houbičky, nebojí se hadů a vypráví pohádky pro
uplakanou muchomůrku. Pro děti od 4-6 let
v úterý 8.6. v 15.30 hodin „A.S.Exupéry: Malý princ“ procházka
s malým princem po planetách lidí, ale také o přátelství a umění si
druhé „ochočit“. Pro děti od 7-12 let
na všechny akce vstup zdarma
A.Urxová

Kanalizace není popelnice
Někteří lidé si stále myslí, že spláchnout do výlevky lze takřka
cokoli, co je tekuté nebo přiměřeně velké, aby prošlo odpadním
potrubím. Vedle již tradičního sortimentu tvořeného hadry,
šťourátky do uší, plastikovými pytlíky různých velikostí, dámskými
či pánskými potřebami se v našich zeměpisných šířkách začínají
rozmáhat i drtiče kuchyňského odpadu. Kromě toho, že se jedná
o způsob likvidace odpadu zcela v rozporu se zákonem č.185/2001
Sb., o odpadech, neboť kanalizace není zařízením pro odstraňování
či využívání odpadů, nýbrž zařízením pro odvádění odpadních vod,
mohou tyto odpady ucpávat odpadní potrubí, kanalizační přípojky,
napomáhat většímu výskytu hlodavců a rozkladnými procesy
v kanalizaci zvyšovat její zápach. Vyšší náklady na čištění odpadní
vody, potažmo i splaškové kanalizace, tak v konečném důsledku
zaplatí všichni, ať už se chovají zodpovědně či nikoli.
Dalším nešvarem, který pravděpodobně souvisí s nedostatečnou
informovaností, je vylévání fritovacích rostlinných olejů do
kanalizace. Důsledky mohou být podobné jako v předchozím
případě (s výjimkou většího výskytu potkanů), a to především
v zimních měsících, kdy dochází k ochlazení odpadních vod
v kanalizační síti a vysrážení a ulpívání olejů na stěnách. Použité
rostlinné oleje v jakékoli přiměřené nádobě může občan zdarma
předat do sběrného dvora.
Každý trvale žijící občan Roztok platí jednou ročně poplatek za
odpady a za tento poplatek mu město zajišťuje pravidelný odvoz
směsného komunálního odpadu z nádob k tomu určených
(popelnice), pravidelný odvoz bioodpadu (biopopelnice) sběr
a svoz tříděného odpadu ze 16 kontejnerových hnízd ve městě
(v sortimentu papír, sklo bílé a barevné, plast, nápojové obaly
TetraPak) a likvidaci černých skládek. Město dále provádí mobilní
svozy komunálních odpadů – 2 svozy objemného a nebezpečného
odpadu a železného šrotu a 18 svozů kompostovatelného odpadu.
Občané mohou odpady zdarma odkládat i do sběrného dvora
v Lidické ulici, zde lze uložit nebezpečné odpady, kompostovatelné
odpady, železný šrot, papír, plasty, objemné odpady, stavební suť
a pneumatiky. Sběrný dvůr slouží i jako místo zpětného odběru
elektrozařízení, tj. místo pro odložení nepotřebných kompletních
elektrospotřebičů.

INFORMACE Z RADNICE
Bližší informace naleznete na Internetových stránkách Města
Roztoky, v časopisu Odraz, na informačních tabulích zastávek pro
mobilní svozy nebo přímo na odboru životního prostředí.

-

základní znalost stavebního zákona a správního řádu

-

uživatelská schopnost práce na PC a orientace na internetu,
řidičské oprávnění skupiny B,

E. Krautová

-

komunikativnost, schopnost samostatné práce, odolnost vůči
stresu.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

Školská rada
Sešlo se nám několik dotazů veřejnosti, jaké pravomoci a úkoly
vlastně má školská rada.
Kompetence školské rady stanovují § 167 a 168 zákona 561/2004
Sb. (školský zákon).
Stručně řečeno, školská rada je orgán, který umožňuje rodičům
a pedagogům podílet se společně se zřizovatelem na správě školy.
Školská rada mj. schvaluje výroční zprávu školy, školní řád,
pravidla hodnocení žáků, vyjadřuje se k návrhům vzdělávacích
programů, projednává rozpočet školy a inspekční zprávy, podílí se
na koncepci dalšího rozvoje školy a v neposlední řadě může podávat
vlastní podněty vedení školy i zřizovateli.
Jejím úkolem naopak není řešit okamžité provozní a organizační
problémy školy.
Podle zákona se má scházet minimálně dvakrát do roka. Roztocká
školská rada se schází obvykle šestkrát až osmkrát do roka.
Zatím poslední jednání se uskutečnilo 13. 4. 2010, kdy se školská
rada mj. dohodla na tématech pro setkání s rodiči u příležitosti
nejbližších třídních schůzek 10. a 11. 5.
Dále vyslechla informace ředitelky školy o chystaných akcích školy
do konce roku, o počtu dětí zapsaných do 1. ročníku (budou
otevřeny 4 třídy) a o nutných investicích (havárie kanalizace
u roztocké budovy).

Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče,
státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, číslo
občanského průkazu uchazeče (nebo číslo dokladu o povolení
pobytu, jde-li o cizího státního občana), název příslušné funkce,
o kterou se uchazeč uchází, datum a podpis uchazeče.
K přihlášce se připojí tyto doklady: Životopis, ve kterém se
uvedou údaje o dosavadním zaměstnání a odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností, výpis z evidence
Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků
též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se
bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu
o nejvyšším dosaženém vzdělání.
Platové zařazení: do platové třídy 8., která podle § 123 odst. 2
zákona č. 262/2006 Sb., v platném znění, odpovídá vykonávanému
druhu práce (platový stupeň podle délky započitatelné praxe).
Lhůty pro podání přihlášky: Přihlášky musí být doručeny do
podatelny nebo na uvedenou adresu nejpozději do 26.5.2010.
Způsob podání přihlášky: V obálce označené: „VŘ – samostatný
odborný referent (stavební úřad) – neotvírat“, osobně
v podatelně MÚ Roztoky, písemně na adresu: Městský úřad
Roztoky, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.
V. Schulz

Školská rada rovněž projednala návrh, aby základní škola nesla
jméno některé z významných osobností roztocké historie. Čestný
název školy umožní lepší identifikaci žáků se školou, zdůrazní její
jedinečnost a může napomoci ke zvýšení její prestiže.
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Po diskuzi navrhla školská rada zřizovateli, tj. městu Roztoky,
název Základní škola Zdenky Braunerové.
Rada města sice tento záměr na svém jednání 19.4.2010 neschválila,
nicméně jej školská rada předkládá k veřejné diskuzi.
Kompletní zápis z jednání školské rady lze nalézt na
www.zsroztoky.cz.
Jaroslav Drda
Město Roztoky, Městský úřad Roztoky
Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
Tajemník Městského úřadu Roztoky vyhlašuje výběrové řízení na
obsazení jednoho pracovního místa stavebního úřadu

Nabízím vám výuku angličtiny pro studenty
i dospělé na všech úrovních jazyka, také
přípravu na zkoušky.
-

samostatný odborný referent.
Podmínky výběrového řízení:

-

Místo výkonu práce: město Roztoky
Předpoklady pro výkon funkce: úředníkem se může stát fyzická
osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je
cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let,
je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná, ovládá jednací jazyk
a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností.
Další požadavky stanovené MÚ Roztoky pro uchazeče:
-

min. ÚSO vzdělání technického zaměření (stavební, strojní,
dopravní, apod.),

-

intenzívně v červenci a srpnu
od srpna pravidelně 1-2 krát týdně po
celý školní rok
individuální i skupinová výuka
osobní domluva času; také pokud
máte nepravidelnou pracovní dobu
výuka po celý den 7,30 – 19,00;
pondělí až pátek
vysvětlím vám gramatiku, pomůžu
s konverzací, naučím vás slyšet
a rozumět, procvičíme výslovnost
a rozšíříme slovní zásobu
přihlášky a domluvení termínu již
dnes

Mgr. Jana Nováková
tel. 604 104 526
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CO SE VE MĚSTĚ DĚJE
Autobusová linka č.359 Roztoky nádraží – Suchdol.
Dne 22.4. proběhlo za účasti KÚ, ROPIDU a dopravců místní
šetření ohledně možného otáčení autobusů v prostoru parkoviště
Koruna, či někde v dolních Roztokách, aby bylo možné zřídit
novou autobusovou linku č.359 jako spoj Roztoky nádraží –
Suchdol. Město se o možnost zřízení tohoto autobusového
spojení s podporou Únětic snaží již delší dobu.
Domnívali jsme se, že když bude dokončena přeložka II/242,
může se prázdný autobus č.359 , otočit na novém parkovišti
určeném pro autobusy a najet dle jízdního řádu zpět do zastávky
Roztoky nádraží (směr Únětice, Suchdol). Ukázalo se, že nové
parkoviště pro autobusy v rámci projektu přeložky nesplňuje
vůbec parametry pro parkování standardních autobusů a hlavně,
autobus MHD se nemůže otáčet couváním.
Do doby, než tedy bude možné otočit autobusy v prostoru vedle
ulice Riegrova při vjezdu do města (pozemek nepatří městu) nebo
„nějak“ upravit parkoviště Koruna, je snaha o linku č.359
definitivně pohřbena.
Uzavírka příjezdové komunikace do města
Jak jsem psala v minulém čísle Odrazu, bude od 1. do 30. června
uzavřena silnice II/242 do Roztok z důvodu napojování přeložky
na tuto komunikaci před železničním přejezdem.
Na výše zmíněném místním šetření dne 22.4., když se nepodařilo
najít vhodné místo pro otáčení autobusů budoucí linky č.359 dole
v Roztokách, jsme jako zástupci města navrhli, že bychom tedy
mohli najít vhodnou trasu pro otáčení autobusů po dobu
výluky v prostoru Tyršova náměstí.
Jestliže budou po celý červen autobusy č.340 a omezený počet
autobusů č.350 zajíždět přes Únětice pouze na náměstí (jak už
jsem uvedla, dole v Roztokách je opravdu není kde otočit), je třeba
vymyslet, kde je tedy budeme otáčet na náměstí. Bylo nám
řečeno, že řešení tohoto problému není předmětem schůzky, že
kraj nemá peníze a že rada kraje rozhodla, že bude dotovat ztráty
dopravci díky objížďce pouze ve výši 25%.

a zastupitel města, mnoholetý předseda stavební a dopravní
komise města, předseda místní organizace ODS v Roztokách
a spolumajitel společnosti CityPlan, pan ing. Jiří Landa.
2. Organizace
Autobus přijede přes Únětice do Roztok na zastávku Tyršovo
náměstí.
Jak se ten samý autobus dostane na zastávku v Lidické ulici nad
náměstím, aby vyjel opačným směrem?
Krajem uvažovaný návrh na otáčení autobusů – z konečné
zastávky Tyršovo náměstí doleva na Masarykovu, doprava do
Nerudovy (kolem Alberta) a zpět na Lidickou do výchozí
zastávky Lidická se jeví značně krkolomným.
Opačně, tedy z konečné zastávky Tyršovo náměstí, pokračovat
Lidickou, doleva do Nerudovy (kolem Alberta), opět doleva na
Masarykovu a zpět do Lidické je ještě krkolomnější, protože
autobus odbočení z Nerudovy ulice doleva do Masarykovy
opravdu nezvládne.
Rozumným řešením, které jsme jako zástupci města navrhli, je
zřídit nástupní zastávku do Prahy v Masarykově ulici před
Academicem, pokračovat Masarykovou ulicí a dále doleva
Obránců míru zpět na Lidickou. To si ovšem žádá zřízení dvou
provizorních zastávek – jedné na konci Masarykovy ulice
a druhé na Obránců míru před odbočením na Lidickou (náhrada
za zastávku U rybníčku směr Praha). Tento návrh naráží na dva
zvýšené prahy na křižovatce ulic Obránců míru a Zaorálkova,
které plně obsazený autobus nepřejede.
Na základě mých urgencí (je to sice v kompetenci pana
místostarosty za ODS, ale ten je v současné době v lázních) došlo
dne 4.5. k jednání se zástupci Odboru dopravy KÚ a ROPIDu,
kde jsem byla ujištěna o tom, že četnost autobusových spojů po
dobu měsíční červnové výluky bude zachována a byly mně
předané nové jízdní řády (uveřejníme na webu města) s tím, že
v pondělí 10.5. dopoledne proběhne místní šetření, kde autobus
projede navrhované trasy otáčení v prostoru Tyršova náměstí.

Začali jsme tušit dost velký problém:

Dále jsem byla ujištěna o tom, že finanční vypořádání mezi
dopravcem a KÚ v rámci vynucené objížďky nijak nezatíží
rozpočet našeho města.

1. Finance

Vše výše zmíněné mne vede k následující úvaze:

Kraj jako investor přeložky II/242, má povinnost zajistit
v důsledku uzavírky příjezdové komunikace do Roztok
objízdné trasy pro hromadnou dopravu a zajistit obslužnost
města ve stávající kapacitě.

V současnosti realizovaný projekt přeložky II/242 neobsahuje
žádná protipovodňová opatření na ochranu města Roztoky.

V rámci projektové dokumentace, kterou zpracovala jako
generální projektant společnost CityPlan jistě existuje část
„Projekt organizace výstavby“, kde musí být uvedeno, že finální
napojení přeložky II/242 na stávající příjezdovou komunikaci do
města si vyžádá výluku dopravy po určitý čas a že tedy finanční
nároky na nezbytné zabezpečení hromadné dopravy jsou
vyvolanou investicí investora, jinými slovy, platí to investor,
nikoli město.
Nelze pochybovat o tom, že projektová dokumentace měla řádně
veškeré náležitosti (jinak by nebylo vydáno stavební povolení),
zvlášť když se na této dokumentaci podílel dlouholetý radní

Úroveň podjezdu do města pod tělesem dráhy je na úrovni cca
5leté vody Vltavy. Pro představu je to zhruba stejná úroveň, jako
když Vltava zaplaví příjezdovou komunikaci do Roztok v místě
u přívozu v Sedlci.
Dovozuji tedy, že případné objížďky do Roztok přes Únětice
plynoucí z prostého faktu, že Vltava zaplaví svojí 5letou vodou
(bez ohledu kde dříve, zda u přívozu v Sedlci, či v podjezdu pod
drahou v Roztokách) příjezdovou komunikaci do Roztok,
nebudou nijak překvapivé z hlediska četnosti v čase.
Náhradní objízdné trasy pro hromadnou dopravu s možností
otáčení měly tedy být v důsledku uvedených faktů již dávno
navrženy a řešeny! Je skutečně tristní, že nyní zjišťujeme, že to
dosud nikdo neřešil, ba co hůř, ani to nikoho nenapadlo.
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Výběrové řízení na zajištění výroby místního časopisu Odraz.
Na výrobu časopisu Odraz má město tři samostatné smlouvy,
s výkonným redaktorem panem Kantorem (kontrola článků
a jazyková korektura…), s grafikem panem Vítkem a tiskárnou
Kočka. Smlouvy jsou uzavřeny na dobu určitou a jejich platnost
vyprší všem subjektům s výrobou letošního červnového čísla.
Rozsah časopisu neúměrně roste a dojde k tomu, že příslušný
paragraf rozpočtu města bude vyčerpaný ještě před koncem roku.

ve Hnězdně), ale i tak tato slavnost inspirovala k různým úvahám
- o údělu biskupské služby v Čechách, o biskupské službě
v církvi obecně a ještě šířeji o břemenu veřejné služby jako
takové. Všechny tyto úvahy vycházejí nejen z pohnutého
a v podstatě tragického osudu Vojtěchova, tohoto prvního Čecha
evropského formátu, ale vynořují se i v souvislosti s nástupem
nového pražského arcibiskupa a primase českého, s nímž jsou
spojovány jak naděje, tak i obavy a nejistoty.
Stanislav Boloňský

Odpovědnost za rozsah Odrazu je smluvně ošetřena pouze
s tiskárnou, ale protože ani redakční rada ani výkonný redaktor
ani grafik nejsou odpovědní za překročení rozsahu čísla (32 max.
36 stránek), tiskárna tiskne dodané, protože na zpětnou vazbu
(krácení článků) již není čas.
Rada města proto rozhodla vypsat výběrové řízení na
zpracovatele časopisu tak, aby partnerem města byl pouze
jediný subjekt.
Grafika časopisu i obsah zůstane zachován. Maximální rozsah
bude 32 stránek.
Omlouvám tímto svoje pochybení, kdy RM odsouhlasila text
zadání výběrového řízení s garancí radního pana Urxe, který
koncepci a organizaci časopisu ODRAZ měl původně na starosti.
Vzhledem k četným připomínkám, bylo vypsané výběrové řízení
na úřední desce upraveno.
Olga Vavřínová

Noc otevřených kostelů
Noc kostelů – pátek 28. 5. 2010 od 20 do 22 hod. - je pozváním lidí
dobré vůle, kteří se chtějí alespoň na chvíli zastavit ke
společnému setkání.
Z historie akce-v roce 2005 proběhla první noc otevřených
kostelů v Rakousku, ve Vídni, během 4 let se spontánně rozšířila
přes hranice do ČR. V minulém roce se u nás zapojily desítky
kostelů, chrámů, kláštěrů i modliteben různých církví, navštívilo
je více jak 90 tisíc návštěvníků.

Pozvánka na slavnostní bohoslužbu
k 90. výročí Církve československé husitské, Husův sbor,
Jeronýmova 515, Roztoky

Do této akce se chceme poprvé zapojit i my v Roztokách v Husově
sboru Církve československé husitské na Husově náměstí. Na
programu je prohlídka sboru seznámení s 90 letou historií sboru,
čtení Písma sv., zpěv písní z Taize,modlitební ztišení-meditace.

výročí Církve československé husitské a zároveň si budeme

ThMgr.Jarmila Kučerová-farářka

připomínat první bohoslužbu nové církve v Roztokách. Konala

Sestry a bratři, vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás pozvat
na neděli 30. května v 15 hod. na slavnostní bohoslužbu k 90.

se v květnu r. 1920 a sloužil ji br. farář Šlapák.
Bohoslužbu bude sloužit pražský biskup CČSH ThDr. David

Svatovojtěšská pouť
Za překrásného jarního počasí se 24. dubna již po devatenácté
uskutečnila obnovená Svatovojtěšská pouť na Levém Hradci.
Pouť se koná tradičně na místě, kde byl v roce 892 Vojtěch
Slavníkovec zvolen pražským (českým) biskupem. Letos se sice
nenabízelo žádné kulaté výročí spojené se sv. Vojtěchem (pokud
nepočítáme zářiové 1 015. výročí vyvraždění Slavníkovců, či
1 010. výročí pouti římského císaře Oty III. ke hrobu sv. Vojtěcha
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Tonzar spolu s farářkou ThMgr. Jarmilou Kučerovou a Prof.
ThDr. Zdeňkem Kučerou.
Během bohoslužby a po ní předvede písně židovské, sefardské
a v jidiš pí. Dana Krausová za klavírního doprovodu.
Na setkání při bohoslužbě i na posezení s br. biskupem a s Vámi
se těší za radu starších
Ing. Jiří Pelcbauer a ThMgr. Jarmila Kučerová - farářka
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Nabídka pro postižené

Čarodějnice v Žalově

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje nabízí
službu osobní asistence pro zdravotně postižené občany a seniory.

Stejně jako ve třech předchozích letech pořádalo sdružení D.O.S.T.
tentokráte ve spolupráci s Lexíkem a hospodou U hřiště v Žalově
pálení čarodějnic .

Posláním osobní asistence poskytované v naší organizaci je
zajistit pomoc druhé osoby při péči o vlastní osobu, domácnost
a při kontaktu se společností lidem, kteří takovou pomoc potřebují
z důvodu zdravotního postižení nebo věku.

Celá akce byla zaměřena hlavně na děti, pro které byl k dispozici
skákací hrad a spousta soutěží. O zábavu a hudební doprovod se
starali osvědčení moderátoři pod vedením Davida Gránského.

Osobní asistent pomáhá v přirozeném prostředí klienta při
činnostech, při kterých klient potřebuje dopomoc druhé osoby.
Nabízíme službu všem lidem, kteří ji potřebují, bez ohledu na druh
a rozsah zdravotního postižení, věk a členství v organizacích
zdravotně postižených.
Osobní asistenci t.č. neposkytujeme lidem, kteří jsou
v komunikaci s okolím zcela závislí na znakové řeči nebo
Lormově abecedě.
Služba osobní asistence je klientům ze zákona poskytována za
úhradu. Služba se hradí podle počtu hodin poskytnuté služby.
Ceny jsou stanoveny v širokém rozmezí 55-100Kč za hod podle
celkového počtu hodin za měsíc.
Kontakt: Kateřina Rousová, CZP Středočeského kraje, U Skládky
4, 190 00 Praha 9,
PO + ST
8.00 – 15.00 hod , tel: 284 818 767, e-mail:
prahavz@czpstredoceskykraj.cz
K. Rousová

foto: St. Marušák

Při reji malých i velkých čarodějnic a čarodějů byly vybrány
porotou 4 čarodějnice, tedy přesněji 3 čarodějnice a jeden čaroděj,
kteří za asistence svých rodičů zapálili římské svíce, následovalo
zapálení hranice hlavní čarodějnicí a na hranici vzplanula první
čarodějnice, kterou vytvořily učitelky MŠ Přemyslovská.
Postupně byly na hranici upáleny další čarodějnice, které
připravily pro tento účel děti z MŠ Spěšného, MŠ Havlíčkova
a soukromé anglické školky ABC Academy.
Děkujeme všem sponzorům, kteří poskytli ceny do tomboly
a děkujeme všem, kteří s pořádáním akce pomohli. Vzhledem
k redakční uzávěrce zde není prostor k širšímu rozepsání, proto
zvláštní poděkování proběhne v dalším čísle.
Eva Uvarovová

Váš rádce pro přirozené a rychlé
domácí kompostování II.
Kompostování v průběhu roku
Při teplotě nižší než 8°C již mikroorganismy v kompostu téměř
nepracují, proces tvorby humusu se pozastavuje. Největší aktivity
kompostovacího procesu se dosahuje na jaře a v pozdním létě, kdy
je také na zahradě k dispozici nejvíce biodpadu. Kompost na
otevřené kupě je vhodné překopat dvakrát ročně, a to na jaře a na
podzim. Kompost je vhodné aplikovat na půdu během vegetační
doby, to znamená od jara do pozdního léta.
Kompostovací rady pro jednotlivé druhy biodpadu
Posečená tráva
Čerstvě posečená tráva je problematická, protože zabraňuje
přístupu kyslíku ke kompostu a podpoří rychlé vytvoření hniloby a
plísně. Posečenou trávu proto nejprve nechejte proschnout, teprve
potom ji můžete vložit do kompostu. V každém případě vždy
smíchejte jeden díl posečené trávy s půl dílem dřevitého materiálu
a směs vkládejte do kompostéru po vrstvách. Každou vrstvu
posypte malým množstvím urychlovače kompostovacího procesu.
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Spadané listí
Listí pokud možno před posbíráním rozmělněte sekačkou na
trávu, aby v kompostéru nevytvořilo neprodyšnou vrstvu
a bakterie měly co největší plochu působnosti. Také zde platí:
jeden díl listí smíchejte s půl dílem dřevitého materiálu. Tip: Listí
jako slabá mulčovací vrstva je vhodné i jako humusová vrstva na
záhony, okolo stromů a na okraje záhonků.
Odřezky ze stromů a keřů
V naštěpkované formě tvoří důležitou součást kompostu jako
součást směsi se zelenými odpady. Kypří kompost, čímž se
zajišťuje lepší větrání a vytváří se správný poměr dusíku a uhlíku.
Kuchyňský odpad, zbytky ovoce zeleniny
Tento druh odpadu je vhodný pro přilákání žížal. Na dno
kompostu nejprve umístěte asi 10 cm silnou vrstvu rozmělněného
dřeva nebo listí, také je možné použít nařezaný novinový papír. Na
to rozmístěte vrstvu kuchyňského odpadu, potom ji překryjte
znovu stejně silnou vrstvu pořezaného dřevitého materiálu. Již po
krátké době se v odpadu usadí žížaly, které se sem dostanou
z půdy.

podzim přihrnout hrubší kompost. U růží se projevuje příznivé
působení kompostu zejména při potlačování chorob.
Ovocné stromky - při výsadbě ovocných stromů je vhodné
přimíchat několik lopat kompostu do vrchní vrstvy půdy k zahrnutí
jámy. Později lze zásobovat stromy během vegetace kompostem
v dávce 2 – 3 litry kompostu na m2.
Trvalky - při výsadbě cibulových květin a trvalek lze doporučit
k jejich zahrnutí substrát z půdy a kompostu v poměru 1:1 a během
vegetace mělce zapravit 4 litry kompostu na m2.
Zelenina - na jaře se aplikuje kompost na celou plochu a mělce se
zapraví. Dodatečně je vhodné kompost přidávat do řádků při
výsevu a výsadbě zeleniny zejména u druhů velmi náročných na
množství živin. Použitá dávka by měla být u těchto druhů 4-8 litrů
kompostu na m2.
Ovocné keře - rybízy, angrešty, maliny – při výsadbě dávka
kompostu 10 – 20 litrů na m2 do vrchní vrstvy. Každoroční hnojení
v dávce 2 – 3 litry kompostu na m2 pod keře během vegetace.
Květináče - rostlinám v květináčích a truhlících namíchat kompost
se zeminou nebo pískem v poměru 1:1.
OŽP

Jak kompost použít
Kompost je organické hnojivo s širokým poměrem živin C
(uhlík): N (dusík)= 30:1 a s pomalu působícími formami dusíku.
Kompost obsahuje mimo živin a organické hmoty i aerobní
mikroorganismy – je to živá hmota a tím se zásadně liší od
ostatních organických hnojiv nebo substrátů. Tato vlastnost musí
být respektována při jeho manipulaci a využívání. Proto by
kompost neměl být dlouhodobě skladován v nepropustných
obalech a zapravován hluboko do půdy.

Středověké rytířské divadlo
účinkovalo v Roztokách

Kompost lze využít jako:
Surovinu k mulčování – záhonů na podzim nebo pod živé ploty,
keře bobulovin a ovocné dřeviny.
Kompost rozhoďte na povrch a mělce zapravte do půdy.
Hnojivo pro různé účely - v dlouholetém průměru se používá 1 – 2
kg, respektive 2 – 4 l kompostu
na m2 za rok. Touto dodávkou se zvyšuje obsah humusu v půdě,
podporuje život v půdě a její úrodnost a rostliny jsou zásobeny
živinami. Při zakládání nových zahrad nebo při špatných půdních
podmínkách je potřeba větší množství kompostu – až 10 kg/m2
jednorázově (odpovídá vrstvě 1 – 2 cm). Do jamek či rýh je
vhodné kompost smíchat s půdou v poměru 1:1.
Surovinu pro úpravu pH – kompost má spíše zásadité pH a působí
proti kyselosti.
Kompost je vhodné aplikovat během vegetační doby, to znamená
od jara do pozdního léta. Od počátku zimy je používání méně
vhodné. Protože kompost obsahuje aerobní mikroorganismy
(organismy, které potřebují pro svůj život vzdušný kyslík), je
nutné dbát na hloubku jeho zapravení – doporučuje se do 15 cm.
To je vrstva ornice, která se intenzivně obdělává.
Trávníky - intenzivně sekané okrasné trávníky je vhodné
dostatečně přihnojovat a zavlažovat. Přihnojovat kompostem lze
v dávce 2 litry kompostu na m2.
Růže - při výsadbě růží zapravit do vrchní vrstvy půdy 4 – 6 lopat
kompostu na m2. Vysázené růže zásobí po celý rok vrstva
kompostu o tloušťce 2 cm. K ochraně růží před mrazy je vhodné na
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foto: J. Šnajdrová
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Zdravé opálení
Zveme vás srdečně na přednášku o zdravém slunění. Dozvíte se
nové informace v oblasti ochrany před slunečním zářením a jak
docílit pěkného, ale zdravého opálení. Na každého čeká dáreček,
občerstvení a soutěž. Přednáška se koná v neděli 23. 5. 2010
v 10:00 v Masážním salonu na Tyršově náměstí, Lidická 689.
Vstup volný, kapacita omezena. Místa rezervujte na tel. 604 711
559 nebo 606 336 779.
M. Velková

Diakonie CČSH v Roztokách zve
Diakonie CČSH v Roztokách zve opět své spoluobčany na akci měření tělesného tuku, množství minerálů a vody v těle a určení
tzv. metabolického věku. Toto setkání se koná dne 13. května 2010
v 16 hodin v Husově sboru. Na všechny se těší
Simona Protivová
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KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...

I dinosauři mohou být prospěšní
Každá nová politická síla má ve svém prvotním nadšení dojem, že
právě ona našla recept jak spravovat věci veřejné lépe, než všichni
ostatní. Tak to vyplývá i z ustavujícího prohlášení místní
organizace TOP 09 v minulém čísle Odrazu. TOP 09 v něm uvádí,
že na "kandidátní listině pro volby do místního zastupitelstva
dostanou prostor výhradně nové tváře, které nejsou spojeny
s dosavadní roztockou komunální politikou", neboť ..."situace
v Roztokách a zejména na místní radnici je dlouhodobě
zanedbaná". Nechci slovíčkařit a rozebírat, co znamená, že situace
na radnici je "zanedbaná". Zaujaly mě zejména ty "výhradně nové
tváře". Jako člověk spíše konzervativní nejsem posedlý vizí
periodické revoluční změny. Domnívám se, že naopak kontinuita
s rozumnou a přirozenou dílčí personální obměnou ve složení
zastupitelstva je cestou k prosperitě obce. K té kontinuitě totiž patří
i předávání důležitých informací a znalost místních poměrů.
Informací o tom, co se odehrálo (a proč) v minulém, předminulém,
či ještě starším volebním období, "kdo je kdo", jaké cesty ke změně
již byly vyzkoušeny a s jakým výsledkem. Začínat stále od nuly je
naopak cesta zpět a je omluvitelná jen v historicky přelomových
obdobích (viz listopad 1989). Z prohlášení TOP 09 jsou zřejmé dvě
věci.
1) neznalost pravého stavu věcí v zastupitelstvu, případně na
radnici.
2) nepochopení zákonitostí polistopadového vývoje v Roztokách.
Ad 1) V každém volebním období nastává přirozená obměna tváří
v našem ZM. Např. současná vládnoucí koalice, resp. jeho část D.O.S.T., je zastoupena zcela novými lidmi v ZM. Jak paní
starostka Vavřínová, tak radní pí. Roškotová, Bendová, Urx, ale
další členové ZM pí. Moravcová, p. Cihlář a Král zasedli v tomto
volebním období v zastupitelstvu poprvé. Poprvé je členem ZM i
pan místostarosta Veselý ( ODS). Výjimkou je pan Landa, který je
jedním v mála, kteří tvoří zmiňovanou kontinuitu. Připočteme-li
ještě nového zastupitele za Sakuru pana Kubečku, tak po
posledních volbách došlo k obměně 9 z 21 zastupitelů, tedy 42,5%.
V radě města se vyměnilo šest členů ze sedmi (zůstal jen ing.
Landa).
K podobným "výměnám stráží" docházelo i v dřívějších volebních
obdobích - stačí nahlédnout do kroniky města. Rozhodně se tedy
nedá říci, že by byla roztocká komunální politika nějak
"zakonzervovaná". Takže, zde asi "zakopaný pes" nebude, ledaže
by si pánové z TOP 09 v duchu konspiračních teorií mysleli, že bez
ohledu na volby za nitky v obci tahají stále jen "kmotrové",
polistopadové nové (vlastně již staré), struktury.
Problém může spíše ležet v přirozeném výběru lidí, kteří se do ZM
prosazují. Jejich motivace může být velmi různá a různá je i jejich
ochota věnovat skutečně svůj čas ve prospěch obce. Doporučoval
bych pánům zajít na jednání ZM (jsou veřejná od roku 1867!) , kde
je nejlépe vidět, jak chodí jednotliví členové ZM na jednání
připraveni, jak argumentují, a pod. Možná budou překvapeni, že
právě političtí "dinosauři" jsou nejvíce tak říkajíc "v obraze".
Samotnou volbou totiž ještě žádná změna nenastává, ta může
reálně nastat jen usilovnou prací, resp. změnou stylu této práce.
Ad 2) Vývoj v Roztokách - z hlediska zanedbané infrastruktury,
občanské vybavenosti, včetně nedostatečné kapacity školních

a předškolních zařízení, je prakticky stejný, jako ve všech obcích
s přímou vazbou k hlavnímu městu, které tvoří jeho přirozené
rezidenční zázemí. V řadě těchto obcí je situace ještě daleko horší,
tím ale nechci tvrdit, že situace v Roztokách je dobrá. Obecně
vzato je to způsobeno tím, že Praha přitahuje svou nabídkou
pracovních příležitostí a současně dochází k útěku obyvatel
z centra metropole na pražská předměstí. Pokud jde speciálně
o Roztoky, hlavní problém je v tom, že tzv. rozvojové plochy Solníky, Panenská I, Panenská II a Na Dubečnici netvoří a nikdy
netvořily pozemky obce, ale pouze soukromých vlastníků. Občas
koluje po našem městě fáma, že původně šlo o obecní pozemky,
jichž se město neobratně zbavilo. Pravda je taková, že všechny
tyto sektory jsou na pozemcích, které byby vydány v restituci
soukromým vlastníkům, zejména panu St. Marešovi t.č.
v Austrálii. Vlastnické právo je v dnešní době ctěno a rozhodně se
nedá říci, že zájem obce by měl vyšší právní sílu. Dnes nejsou
žádné legální (legislativně podložené) možnosti jak přinutit
investory, majitele stavebních pozemků k investicím do občanské
vybavenosti města kromě základní infrastruktury - t.j.
vodovodních a kanalizačních sítí, elektřiny a plynu, event.
komunikací. To vše investoři vesměs (pod tlakem obce) plní - viz
Solníky, kde proinvestoval Ekospol v tomto směru asi 55 mil. Kč
(firma udává i cifru vyšší). Stavební expanzi samozřejmě
"pomohlo" i to, že všechny tyto stavební aktivity jsou v souladu
s platným územním plánem města Roztoky, který vznikal v letech
1992-4, kdy se o restitucích v Roztokách ještě vůbec nejednalo
(St. Mareš získal pozemky v roce 2000). Takže výtka by byla na
místě v případě, že by se jednalo o obecní pozemky. Hle, jak jsou
úplné informace důležité ! ...
Z hlediska nedostatečné kapacity školních a předškolních zařízení
je vina i na krajských a ústředních státních orgánech, které za dvě
desetiletí nebyly schopny vzít na vědomí atypický demografický
vývoj v přípražských obcích a něco pro ně udělat. Pamatuji si, jak
na každém jednání s vedením Kraje starostové žádali, aby jim tuto
těžkou situaci pomohl řešit. Pokud bylo nějaké obci pomoženo,
tak jen té, kde právě seděl starosta s tou správnou stranickou
legitimací. To je další nepřehlédnutelný aspekt, bohužel trvající
(nejlépe jsou na tom teď Hostivice, víme proč ???). Hledali jsme
peníze na dostavbu školy i z fondu ministerstva financí (podpora
regionálního školství), ale tam byl limit příspěvku 20 mil. Kč,
takže to z dnešního pohledu by nám stačilo tak akorát na projekty...
Odhlédnu-li od tohoto českého folklóru, pak situaci jaká je,
vytvořila v prvé řadě neregulovaná a "neviditelná" ruka trhu obrovský zájem o nové bydlení v zahradních předměstích Prahy.
Tento zájem převálcoval všechno a nezlomil ho ani astronomický
růst cen pozemků a nemovistostí. Lidé uvěřily planým slibům
developerů, že na předměstí Prahy je čeká ráj na zemi, v podstatě
se ale stěhovali do polí.Tato honba za novým (i když často nepříliš
kvalitním) bydlením byla živena masivní kampaní masmédií
propagující život na úvěr, a také uvolňující se nájemné v bytech,
které řadu lidí vedlo k úvaze, že je lepší bydlet ve svém. Nyní
nastal jen krátkodobý oddech způsobený ekonomickou krizí. Za
dva roky se ten kolotoč rozběhne nanovo.
Smyslem mého článku není to, že bych se chtěl členům TOP 09
vysmívat, chci je jen přátelsky upozornit, že věci se mají jinak.
Těším se na to, že budou pro příští ZM skutečným přínosem.
Stanislav Boloňský
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Poděkování p. Mgr. T. Novotnému
Po přečtení článku T. Novotného jsem napsal zase pichlavou
reakci, kterou mi ve svém článku vytýká. Ano ve stáří se ze mě
stává člověk, který na rozdíl od minulých let reaguje někdy
„bouřlivě až alergicky“. Je to ale hlavně proto, že jsem se
přesvědčil, že když se klidně hlásím, nedojde na mně před
aktivními řvouny řada a klidně vyslovený a formulovaný názor
není v lomozu autoritativních osobností vnímán.
Děkuji touto cestou veřejně p. Tomáši Novotnému za to, že mě
pomohl poznat má pochybení.
Když jsem se uklidnil a ohlédl se zpět, za prací, kde jsme pomáhali
stejným věcem, a napil se čaje z hrníčku od Tomíků, uvědomil
jsem si, že hrotit rozpory ve městě, kde jich je až až nemá cenu
a hlavně, že je mi líto, se rozejít ve zlém s člověkem, se kterým
mám většinou podobné názory. Tak jsem ponechal jenom
následující větu: Dali mi s p.Matasem lekci, soudružsky, otevřeně
jak jsem očekával. Naučil jsem se v minulých dobách, jak se dělá
sebekritika a přistoupil jsem k ní zodpovědně v návaznosti na
verše, které mi p. učitel Novotný poslal. Uložil jsem si dokonce
trest, že napíšu 25x větu (vzhledem k tomu, že to bylo první
provinění tohoto typu) „nebudu provokovat Matase“ a předám mu
ji na prvním řádném jednání zastupitelstva města. U jména. Matase
neuvádím titul, ani jméno, protože tím myslím všechny příslušníky
tohoto příjmení v Roztokách.
Vyslovuji politování nad tím, že jsem se nechal unést emocemi.
Opravdu je mi to líto. Nemohu si však odpustit jednu poznámku:
pan Matas nepovažoval za nutné se mi omluvit (ani ve stylu
popěvku z 60. let .“...Omluvil se mi nádivo, nestrkejte mi nohy pod
pivo“). Konstatoval naopak v minulém čísle Odrazu, že mě poslal
kam patřím (totiž do PÍP). Z toho jsem poznal, kam uvedený pán
rozhodně nepatří – do politiky a to do té místní a nedej Bože jiné.
Martin Štifter

Otevřený dopis řediteli Ekospolu
Vážený pane řediteli,
vážíme si Vaší nekonečné iniciativy stavět pro české občany další
a další domy a byty. Nám se ale jedná o o další Vaši plánovanou
výstavbu v Roztokách u Prahy na lokalitě Na Dubečnici, na místě
podél hlavní silnice Lidické, kolem zastávky U rybníčku a k Tescu
a směrem do pole až k linii vysázených stromků uprostřed
stávajícího lánu směrem k vodárně a ulici Legií.
Nabízí se otázka, zda takovéto zástavby nebylo již do této doby
dostatek a nyní již i nadbytek. (Roztoky mají k dnešnímu dni již
7.240 obyvatel !). Stačí nahlédnout do časopisu Reality, kde se to
jen hemží stejnými dravými podnikateli jako Vy a jejich nabídkami
předraženého bydlení v celém širokém okolí Prahy. Přitom Praha
začíná být vylidněna. Další problém pak je splácení půjček na toto
bydlení mladými majiteli do jejich důchodového věku!
Vážený pane Korec, my roztočtí občané s touto Vaší výstavbou
v uvedené lokalitě zásadně nesouhlasíme. Nikdo se nás na náš
názor neptal a jsme opět postaveni před hotovou věc. Jako důvod
nesouhlasu uvádíme nedostatek míst ve školkách a základní škole
a další již dnes přeplněné autobusy příměstské dopravy.
Ale jako hlavní a neřešitelný problém zde nastává již nyní,
předimenzovaná hlavní průjezdová ulice Lidická. Vlivem Vaší
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výstavby dojde k dalšímu navýšení počtu obyvatel, minim. o 500900 a počet vozidel se tím také navýší!
Zvýšeným hlukem, množstvím prachu a exhalacemi budou takto
postiženi obyvatelé 45 domů, bydlících právě na Lidické ulici.
Vhodný odkloněný objezd se bohužel v Roztokách vybudovat
nedá.
Toto ale není pane Korec Vaše starost, protože vy zde nebydlíte,
že? Žádáme Vás a moc Vás prosíme, nechte nás zde dýchat aspoň
takový vzduch, jaký zde máme (současný provoz aut je dostatečný
a četnost přistávajících letadel také!).
Na Vámi zakoupeném pozemku by pro lidi zde žijící, bylo
užitečnější vysázet smíšený les anebo zhotovit golfové hřiště
anebo nechat pozemek k účelu, jakému dosud sloužil, neb bonita
půdy není až tak špatná.
Děkujeme Vám za Vaše pochopení a zamyšlení se nad naším
požadavkem a zbožným přáním.
S úctou a pozdravem
Ing. Hana Ryšánová

„Zvítězí totiž mladí,
kdo nevěří, ať se s námi vsadí ...“ tak nějak byla slova budovatelské
písně z padesátých let a její text jsem si připomněl při čtení zprávy,
že strana TOP 09 je už i v Roztokách. To, že dá na kandidátkách: „
... prostor výhradně novým tvářím, které nejsou propojeny
s roztockou komunální politikou ...“ zní krásně a nově, téměř
revolučně.
Lenin (nedávno měl 140. narozeniny) pojal svou revoluci
podobně, a komisařem se tak mohl stát jen ten, komu bylo dvacet,
kdo měl boty, uměl střílet a alespoň se podepsat.
Věčný Iljič ale rychle zjistil, že bez „starých struktur“ jaksi nic
nefunguje a tak těm, které potřeboval, dal jakýsi podmínečný
odklad. V dějinách je toto známo pod pojmem NEP (nová
ekonomická politika) a tento výraz, významem už historicky
docela profláknutý, slýcháváme dodnes (napříč politickým
spektrem).
V našich luzích a hájích uběhlo od poslední revoluce už dlouhých
dvacet let. Asi se už blíží další revoluce, jen se mi zdá divné, že
podobná kategorická prohlášení roztockých TOPíků v programu
vrcholných orgánů jejich strany složených ze starých matadorů,
jaksi nejsou.
Není divu, protože pak by tato nová strana těžko vznikala. Možná
je za tím interní stranická direktiva, určená jen pro základní
komunální buňky. Ale to asi ne, protože pak by slova S podporou
Starostů pod logem TOP 09 zcela ztratila smysl. Politické strany
mají totiž přísně vertikální organizaci (stejně jako ŘK církev nebo
koncern Coca-Cola), jinak by nebyly politickými stranami.
Možná stačilo...výhradně nové tváře ...nahradit výrazem
o ...spojení zkušenosti s tvářemi nezatíženými minulostí... Byla by
to sice stejně bezobsažná fráze, jenom podstatně hůře
kontrolovatelná.
Ale co, připomenu jinou frázi, českou švejkovskou: „To chce
klid.“... i když Švejk to nikdy nikde neřekl.
Stan. Marušák
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Reaguji na článek pana Tomáše Šalamona Kultura povinně
placená z minulého čísla Odrazu. Jakkoli si pan Šalamon svými
předchozími články získal můj respekt, tentokrát s ním nemohu
souhlasit.

a nespravedlivá. Roztočtí podnikatelé by mohli vyprávět, kolik
žadatelů o příspěvek se u nich za rok vystřídá. Slouží jim ke cti, že
stále ještě pomáhají. Problém je v tom, že bez dotace by muselo být
tak vysoké vstupné, že by většinu diváků odradilo. Neříkám, že by
to kulturu zcela zlikvidovalo, ale určitě silně omezilo,
a nepochybně by došlo k velkému poklesu kvality.

Jen pro shrnutí jeho základní myšlenky, se kterými chci věcně
polemizovat:

ad 6. Příklad s Chicagem je jistě inspirativní, ale zkrátka žijeme
v Roztokách, kde jsou přece jenom trochu jiné podmínky.

1.

město by mělo financovat jen veřejné komunikace
a osvětlení, hasiče, zčásti bezpečnost a základní školu

2.

město by nemělo na kulturní pořady vůbec přispívat, nanejvýš
poskytnutím prostorů

ad 7. Mohu jmenovat několik členů kulturní komise i rady města,
kteří přispívají na kulturu ze svých osobních prostředků. A jakožto
pravidelný žadatel o kulturní grant dodávám, že když se některá
akce dostane do ztráty, dotuji ji ze svého. Nepochybuji o tom, že
ostatní pořadatelé postupují stejně.

3.

vláda by mohla pomoci daňovou úlevou

4.

občané mají jinou představu o tom, za co utratí své peníze, než
kulturní komise. Raději by si těch 141,70 Kč na hlavu, které
město za rok vydá na kulturu, utratili dle svého uvážení

5.

kvalitní kultura si zdroje najde sama (ze vstupného,
z příspěvků, darů, od sponzorů)

6.

v USA (jako příklad uvádí Chicago) veřejné podporování
kultury téměř neexistuje

Kultura za 141,70?

7.

pokud někdo (míněna kulturní komise a rada města) není
připraven podpořit příslušný podnik vlastními prostředky,
nemá valnou legitimaci rozdávat ty cizí

ad 1. Ve výčtu věcí, které by město podle pana Šalamona mělo
zabezpečovat a podporovat, postrádám nakládání s odpady,
vodovody a kanalizace, veřejnou dopravu, mateřské školy,
uměleckou školu, knihovnu, lékařskou péči. Nejsem si jistý, zda
jde o opomenutí, či zda si autor opravdu myslí, že toto vše lze
zajistit bez účasti města, nebo zda tyto činnosti, služby a instituce
považuje za zbytné. Dovolím si zde připomenout, co obcím ukládá
zákon:
Obec v samostatné působnosti ve svém územním obvodu dále
pečuje v souladu s místními předpoklady a s místními zvyklostmi
o vytváření podmínek pro rozvoj sociální péče a pro uspokojování
potřeb svých občanů. Jde především o uspokojování potřeby
bydlení, ochrany a rozvoje zdraví, dopravy a spojů, potřeby
informací, výchovy a vzdělávání, celkového kulturního rozvoje
a ochrany veřejného pořádku.
ad 2. Poskytnutí prostorů pro kulturu městem jako jediná forma
podpory – myšlenka nepochybně dobrá, pouze s jedním
nedostatkem – a sice tím, že město vlastně žádné takové prostory
nemá.
ad 3. Daňová úleva od státu – neziskové organizace z definice
nevytvářejí zisk, veškeré získané prostředky musí použít pro svou
činnost. Kde není zisk, není co danit, a tudíž ani z čeho ulevovat.
ad 4. Občané vlastně nechtějí, aby jim město přispívalo na kulturu nejsem si úplně jistý, zda to tak je. Každopádně podle téže logiky
by lidé, kteří nejezdí autobusem, mohli požadovat, ať město na
dopravu nepřispívá, když oni to nepotřebují. Lidé, kteří nečtou
knihy, by mohli chtít zrušit městskou knihovnu. Občané
s odrostlými dětmi by mohli požadovat, ať město nepřistavuje
z jejich daní školu. A tak dále.
ad 5. Kvalitní kultura si zdroje najde sama – nepochybně, jenom ty
zdroje nejsou dostatečné. Představa, že pořadatelé kulturních akcí
bez městské dotace nehnou prstem, je opravdu mylná

Závěrem:
Určitě je správné a legitimní vést diskuzi o přiměřenosti části
městského rozpočtu na podporu kultury, o přesných podmínkách
poskytování grantů a dotací, o jejich adresnosti, o důsledné
kontrole jejich používání. Ale šmahem tuto kapitolu škrtnout, jak
navrhuje pan Šalamon, mi přijde přehnané, poněkud krátkozraké
a s prominutím nekulturní.
Jaroslav Drda

Kdy budou v Roztokách silnice?
Odpověď je jednoduchá. Jestli bude rozpočet města nastaven
stejně jako v posledních letech, tak silnice v Roztokách
nebudou nikdy. Zvláště po letošní tuhé zimě jsou městské
komunikace ještě v horším stavu než obvykle. Co s tím?
Kde je zakopaný pes?
Problém je v tom, že se v rozpočtu města s financemi na
infrastrukturu prakticky nepočítá. Výpadek daňových příjmů
v souvislosti s ekonomickou krizí se samozřejmě nevyhnul ani
našemu městu, ale silnice se v Roztokách nestavěly ani dříve,
takže pouze na recesi to svádět nemůžeme.
Chyba je v tom, že se většina rozpočtu utratí na běžný chod města
(mandatorní výdaje) a na investiční výdaje už jednoduše
nezbývají prostředky. Například v rozpočtu na rok 2010 tvoří
„neinvestiční“ výdaje celých 87 % z celkových 89 mil. Kč, se
kterými město na letošní rok počítá.
Co je potřeba udělat?
Rozpočty na další léta bude řešit již nové zastupitelstvo, které
budeme volit na podzim. V těchto dnech se ale tvoří tzv.
rozpočtový výhled do roku 2015, což je dokument, kterým by se
noví zastupitelé měli inspirovat. Roztocká ODS navrhuje
v následujících letech držet neinvestiční výdaje na úrovni
letošního roku nebo nižší. Spolu s očekávaným růstem příjmů by
se tím postupně měl upravit poměr mezi běžnými a investičními
výdaji na cca 75 ku 25 procentům. Vedle hotovosti ve výši 17,5
mil. Kč, kterou má město k dispozici, se do roku 2015 dá takto
uspořit dalších 107,7 mil. Kč. Důležitý je však trend, který bude
takto nastaven i do dalších let.
Kolik může město investovat a do čeho?
Jak je vidět z níže uvedeného grafu č. 1, velkou část těchto výdajů
spolkne přestavba roztocké školy, konkrétně 40,3 mil. Kč.
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z “populárních tváří“ různých stran. V jejím čele stojí
charismatický Karel Schwarzenberg, který dodává této rozmanité
společnosti věrohodnost. Ten nejprve kandidoval za ODA a Unii
svobody do Senátu, později byl ministrem zahraničí za Stranu
zelených (vždy jako nezávislý). Ze čtrnácti kandidujících
krajských lídrů jich dobrá polovina poslancovala i ministrovala
(většinou) za KDU- ČSL, zbylí působili na krajské úrovni, či byli
starosty významných měst…

Graf č. 1.

O „nových tvářích“ tedy nemůže být řeč. Roztočtí topíci jdou
tedy zcela jinou cestou, než jejich vedení! To už stojí za pozornostjedná se totiž o jev nebývalý i ve světovém měřítku. Děláte-li si
totiž v jakékoliv politické straně na světě co chcete, nebo dokonce
pravý opak než vedení strany, prostě vás vyrazí!
Ostatně nemusíte vstupovat do politické strany, abyste věděli, že
to nemůžete předvádět v jakémkoli zaměstnání, bez ohledu na to,
zda zaměstnanců je dvacet či pět tisíc. Nebo můžete, ale majitel,
nebo jím placený šéf s vámi okamžitě tvrdě vyběhne! (Pokud to
ovšem všechno není jen tiše domluvená hra pro veřejnost).

Graf č. 2.

Proto počin nově vzniklé místní organizace- sic možná
nerozvážný, ale vlastně revoluční ve smyslu mladistvých ideálů,
je mi vlastně sympatický.
Ale už geniální český novinář Karel Havlíček Borovský (jehož
jsou sice plné čítanky, ale o jeho díle už neví skoro nikdo nic)
věděl, že „ revoluce je krásná věc, ale jen když se povede“.
Ladislav Kantor

Přesto, při dodržení rozpočtové kázně, může město do roku 2015
profinancovat i silnice za 33,5 mil. Kč. Bohužel to nejde slíbit ze
dne na den, což je vidět z grafu č. 2. Záležet bude rovněž na tom, jak
budou rozložené síly v novém zastupitelstvu a v neposlední řadě
bude důležité, kolik finančních prostředků spolkne projekt
přestavby roztocké školy.
Ing. Roman Jandík

Bacha: nový vítr!
„Našim cílem je, aby se do roztockého zastupitelstva dostali noví
lidé, kteří nepochybně přinesou nový vítr spolu s vůlí na tolik
potřebné změny“. Těmito slovy uvedl vznik místní organizace
TOP 09 (Odraz č. 4) její předseda, a současně tiskový mluvčí
celostátní organizace Jan Jakob, který (ač mlád) je tak „ nový“,
že ještě nedávno brouzdal chodbami ústředního sekretariátu KDUČSL, jejímž byl nejen členem, ale i zaměstnancem. To bych mu ale
nevyčítal, jen bych si možná připomněl staré úsloví našich
babiček:“ že ho huba nebolí“.
Dále však píše:“…roztocká místní organizace se usnesla na tom, že
dá na kandidátní listině pro podzimní volby do místního
zastupitelstva prostor výhradně novým tvářím, které nejsou
propojeny s dosavadní roztockou komunální politikou“.
To už je slovo do pranice. To chce opravdu odvahu a smělost
bohatýra!
Celé vedení nově vzniklé strany TOP 09 je totiž složeno
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Prodat či neprodat roztockou
nemocnici? To je oč tu běží!
Na březnovém zastupitelstvu byl schválen záměr prodeje
budovy, ve které sídlí roztocká nemocnice. Jaké jsou důvody
prodeje a proč by mělo město plán prodeje spíše odložit?
Město nemocnici v Roztokách chce
Až neobyčejná shoda panuje v zastupitelstvu v případě roztocké
nemocnice. Není snad nikdo, kdo by ve městě nemocnici nechtěl.
Situace se ale komplikuje, když se jedná o tom, zda by město mělo
i nadále budovu za symbolickou částku pronajímat provozovateli
nebo by jí mělo prodat. Prozatím o tom nebylo rozhodnuto,
schválení záměru ještě neznamená faktický prodej.
Proč budovu prodat?
Pro prodej hovoří několik věcí. Za prvé je to nevýhodná smlouva,
kterou město s provozovatelem nemocnice má. Budovu město
pronajímá prakticky zadarmo, ale všechny opravy nebo
rekonstrukce nad 5 tis. Kč se hradí z městského rozpočtu, takže
v konečném důsledku město nemocnici dotuje poměrně velkými
částkami. Smlouva s provozovatelem končí v roce 2018.
Pro prodej hovoří i obecný princip podnikání s vlastním
majetkem. Provozovatel bude těžko nemocnici rozvíjet
a inovovat, když budova není jeho, neinvestuje do svého a nemá
jistotu, že bude smět v budově dlouhodobě zůstat.
Je lepší si nechat budovu v majetku obce?
Pro ponechání budovy v majetku města hovoří zase kontrola
zastupitelů nad tím, že provozovatel z budovy neudělá něco

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE..., INZERCE
jiného. Jak už jsem psal, napříč politickým spektrem panuje shoda,
že v Roztokách nemocnici chceme.
Pro odložení prodeje hovoří rovněž i situace na realitním trhu, kdy
ceny nemovitostí spíše klesají a prodat nemovitost je poměrně
obtížné.
Jak probíhalo schvalování záměru prodeje
Velkým nešvarem při prodeji městského majetku ve výběrovém
řízení, je vytvořit záměr prodeje tak, že je ušit na míru jednomu
zájemci a to i neúmyslně. Zkušenosti s provozovatelem jsou dobré
a není důvod mu nakonec budovu neprodat. Záležet bude hlavně na
ceně, kterou za nemovitost nabídne. Aktuálně se jedná o částce
21,5 mil. Kč, což se mi nezdá adekvátní za nemovitost s pozemkem
takové velikosti a v takové lokalitě kousek za Prahou.
Bohužel panický strach některých zastupitelů z toho, že by
nemocnici koupil někdo jiný a udělat z budovy třeba vykřičený
dům, přispěl nakonec k vyvěšení textu záměru s tolika
podmínkami, které případného další zájemce odradí po přečtení
první věty. Zdá se tedy, že jakákoliv konkurenční nabídka je již
předem vyloučena. Přitom stačí, aby byl pozemek s budovou
označen jako zdravotnické zařízení v uzemním plánu města, což
zastupitelům poradil sám provozovatel. To nehovořím o tom, že
město budovu aktivně nenabízí třeba jen v lékařských časopisech
a plní jen zákonem dané podmínky vyvěšení záměru prodeje na
úřední desce. Jak to se nemocnicí nakonec dopadne, se dozvíme
v dalších měsících.
R. Jandík
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Z HISTORIE MĚSTA

90. výročí Církve českosl.
husitské v Roztokách
Letošní rok je pro nás věřící CČSH rokem
jubilejním. Církev slaví 90. výročí svého vzniku.
Konají se slavnostní bohoslužby, koncerty,
pořádají se přednášky, výstavy celocírkevní
i v náboženských obcích, konference
s teologickými tématy ale i s praktickými z oblasti
sociální, pedagogické apod. Před Vánocemi byl
vydán sborník: „90. výročí CČSH“. Na různých
církevních akcích se podílíme i my v Roztokách.
Připomínáme si tak své kořeny. Na Květnou neděli
byla rozšířena výstava především fotografií aj.
Vernisáž této výstavy k výročí proběhla již před
Vánocemi 2009 v naší galerii. Děkuji všem, kteří
poskytli své fotografie. Přijďte se podívat!
Prosíme o Váš zájem a podporu našich
shromáždění v Husově sboru, o Vaše modlitby.
Rádi Vás uvítáme na bohoslužbách, koncertech, při různých akcích
pro děti a s dětmi, které ve sboru připravujeme během roku.
Přijďte, přiveďte své děti, vnoučata do duchovní péče. Zvláště
v dnešní době je třeba, aby se naučily, že stále platí křesťanské
hodnoty, jako jsou láska k druhým lidem, pochopení, tolerance,
poctivost, čest, pomoc, solidarita, pravdivost, úcta člověka
k člověku, k Bohu apod.
Součástí našeho křesťanského života církve, dnes už nedílnou
a důležitou, je vedle té hlavní duchovní a bohoslužebné oblasti,
výchovné a kulturní, práce sociální. Již 8 let funguje v Roztokách
a okolí naše Husitská diakonie. Někdy se mě lidé ptají, co to je. Jde
o službu, pomoc bližním. Diakonia, charitas jsou výrazy z řečtiny
a latiny a znamenají totéž, tedy pomoc, službu lásky k bližním. Od
r. 1950 do r. 1989 ji mohli konat jen kněží se státním souhlasem.
Od r. 1989 jsme velmi bojovali o to, aby se diakonická, charitativní
práce vrátila zpět církvi, tak, jak ji konala celá tisíciletí předtím.
V r. 2002 jsme mohli začít i u nás v Roztokách. Nebylo to
jednoduché a není, nicméně práce se daří. Naše pastorační
asistentka se za tu dobu starala o cca 60 klientů. Nabízí pomoc
lidem, kteří se ocitnou v nouzi, v těžké životní situaci, osamělým,
nemocným a jejich rodinám, rodinám v jakékoli krizi. Základ
služby je terénní sociální práce. S touto činností souvisí i humanitární sbírky, které organizujeme ji 22 let pro Diakonii Broumov, ale
i jiné zdravotní a sociální instituce i pro jednotlivé občany.
Dále bych ráda připomněla ještě jednu činnost, kterou
bezvýhradně podporujeme již od jejího počátku. Jsou to chráněné
dílny a jejich výrobky.
O co jde? Existují církevní a neziskové organizace, které se starají
o handicapované dospělé nebo děti. Umožňují zlepšit lidem
s různými handicapy kvalitu života, umožňují jim návrat a co
možná největší zapojení do rodiny, společnosti, učí je pomocí
různých pracovních terapií najít i zaměstnání. Jejich výrobky jsou
k prodeji. Většinou jsou kvalitní a nádherné a za pár korun. To
nejdůležitější však je, že z práce mají radost a radost a potěšení
chtějí přinést i svými výrobky. Je v tom vidět láska a radost, kterou
sami prožívají. Proto již 15 let podporujeme chráněné dílny a jejich
výrobky prodáváme. Mrzí nás poznámky některých:“ na co křivý
hrnek, že už oni mají hrnků doma dost apod. Tito lidé nepochopili,
že nejde v těchto případech o dokonalost ale naopak. Smyslem je
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pomoci lidem, kteří nemají to štěstí být zdraví, soběstační. A co že
za to máme? Představte si, že docela obyčejnou radost a vědomí, že
konáme něco dobrého pro lidi, pro Ježíše Krista. V evangeliu
Matoušově v 25. kap. Říká: “...cokoli jste učinili jednomu z těchto
mých nepatrných bratří, mě jste učinili“.
Proto, až si někdy u nás nebo jinde koupíte hrnek, hračku, korálky,
obrázky a jiné nádherné věcičky z chráněných dílen, dívejte se ne
na to,že už to doma máte,ale na to,co je uvnitř a uvidíte jako
v zrcadle dobré srdce,rozzářené oči „výrobce“, který Vás chce
potěšit! O tom to milí přátelé je !
ThMgr.Jarmila Kučerová-farářka CČSH

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc

ŠKOLNÍ OKÉNKO

THE CRAZY CLOTHES SHOP

MILÍ ČTENÁŘI „OKÉNKA“,

Ve třetích třídách jsme se v osmé lekci učili slovní zásobu
k oblečení, tuto lekci jsme završili legrační módní show, na kterou
se děti dostavily ve slušivých oblečcích - radost pohledět.

je tu květen a tedy předposlední měsíc školní výuky, měsíc
vzpomínání na konec války a osvobození, měsíc škol v přírodě,
posledních třídních aktivů, velkého snažení se o co nejlepší
výsledky na vysvědčení, posledních výukových projektů
a samozřejmě těšení se na prázdniny. V tomto měsíci se ale také
pravidelně začíná celá naše škola připravovat na náš červnový
projektový týden a závěrečnou zahradní slavnost, která letos bude
v pátek 25. 6. 2010 a jejíž letošní téma zní – Kde domov můj. Máte
se tedy na co těšit. Hezké počtení přeje

M. Černá

Věra Zelenková

BESEDA S PILOTEM RAF V 5. B
Do páté třídy zavítal na besedu se žáky ing. Pavel Vranský,
účastník bojů 2. sv. války. Beseda byla skvělým přiblížením
událostí válečných let od člověka, který vše prožil. Reakcí na
vyslechnutou besedu jsou dopisy, které děti napsaly. Jeden z nich
otiskujeme.
Vážený pane Vranský,
chtěla bych Vám nejen za sebe, ale i za celou naši třídu 5.B
poděkovat za návštěvu a zajímavé vypravování o Vašem životě za
2. světové války. Nejvíce mne zaujal Váš příběh o nuceném útěku
z Československé republiky. Vykonal jste spoustu hrdinských činů
jako pilot letadel RAF. Já jsem viděla několik filmů z 2. světové
války v televizi, ale nikdy jsem se nesetkala s člověkem, který ji zažil
na vlastní kůži. Proto mne Vaše vyprávění velice zaujalo a děkuji
za něj.
Veronika Nováková, 5. B

PŘEDNÁŠKA PREVENCE
„13. komnata“ je program občanského sdružení Harmonia
Universalis z Českých Budějovic pro žáky druhého stupně. Jeho
cílem je pomoci pochopit význam společenských vztahů, pravidel
a zákonitostí. Program zdůrazňuje nebezpečí, která přinášejí
nejrůznější závislosti, negativní vliv médií a techniky na vývoj
osobnosti. Účinkující nepředkládají hotové informace, ale
nechávají děti, aby domýšlely a dotvářely děj. Žáci se mohli na toto
představení netradičně obléci.

ROLNIČKA DOZVONILA
V březnu jsme na I. stupni ZŠ měli závěrečný pořad studia
Rolnička. Ve čtyřech lekcích jsme upevňovali rytmické cítění,
přirozené vedení hlasu a zpěv s hudebním doprovodem.
V poslední hodině nazvané Vrby se nám zelenají jsme se naučili
i hru „Na nebe a peklo“.Tu můžeme hrát i venku a také využít
rytmická říkadla.
Za I. stupeň L. Rosičová

DEN ZEMĚ OČIMA DĚTÍ
Ve čtvrtek 22. 4. jsme již tradičně, jako všichni na celém světě,
oslavili svátek naší planety – Den Země. Celá naše škola vyrazila
ven do města, aby oslavila dnešní den sběrem zatoulaných
odpadků a tím zároveň pomohla naší Modré planetě. S naší třídou
jsme byli u sokolovny v parku. Díky nám odtamtud zmizelo hodně
nepořádku - papírků, obalů, PET lahví, prostě téměř všechno od
silonových ponožek až po klávesnici od počítače včetně všech
kláves poházených u laviček. Doufám, že to naší Zemi alespoň
trochu pomohlo.
A. Lišková, 7. A

M. Černá
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PROGRAM KE DNI ZEMĚ
Ve čtvrtek 22. 4. se třídy 2. A, 3. B a 8. A zúčastnily programu
Středočeského muzea ke Dni Země. Tentokrát byl program
zaměřen na ptáky. Nejprve si zoolog muzea, pan Boháč, připravil
pro žáky přednášku o kukačce obecné. Potom jsme v parku kolem
muzea pozorovali další opeřence, ornitolog nám ukázal sítě na
odchyt a nahrávky, kterými ptáky do sítí láká. Velice zajímavá
byla ukázka kroužkování, měření a vážení. Pro malé děti byla ještě
připravena "kukaččí soutěž".
O. Janoušková

nám zůstane hezká suma, ze které darujeme 5 000 Kč na charitu
– přispějeme na sbírku, kterou vyhlásilo sdružení
Roztoky–Město pro život. Výtěžek sbírky půjde na zakoupení
sportovních potřeb pro postižené děti z Roztok.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto fantastickém
výsledku ve sběru, vítězům gratulujeme. Úspěch akce vybízí
k opakování, a tak vyhlásíme další kolo soutěže, které se bude
konat na podzim. Věříme, že dosáhneme stejný nebo ještě
lepší výsledek! Chceme poděkovat i Technickým službám
města Roztoky za jejich pomoc s kontejnery a zejména panu
Sládkovi, který nás podpořil v naší činnosti a zabezpečil
technickou stránku celého sběru.

DEN ZEMĚ

A. Gabaľová, ředitelka ZŠ

Jako každý rok i letos vyrazili naši žáci do všech možných koutů
našich krásných Roztok, aby je pomohli na Den Země očistit od
mnoha odpadků, kterých se nastřádá dostatečně. Všichni vědí, že
uklízí i za sebe, protože naší očistě podlehly levohradecké valy,
všechna možná hřiště v Žalově i v Roztokách, U- rampy, Solníky,
parky, Školní náměstí a ještě další mnohá zákoutí, kterým se moc
a moc ulevilo. Nasbírali jsme dohromady asi 29 pytlů odpadků,
které pak odvezly Technické služby. Práci naše děti odvedly
dobrou, jen kdyby ty výsledky vydržely o něco déle, to by si přáli
všichni. Ale nebojte se, za rok vyrazíme zas!!!
D. Moravcová

PODĚKOVÁNÍ
Vedení školy chce touto cestou poděkovat všem rodičům
a přátelům školy, kteří se s námi podíleli na úpravě hřiště
u školní budovy v Zaorálkově ulici. Před dvěma týdny tam
několik tatínků strávilo několik odpolední a večerů, aby položili
umělý trávník, a pak v sobotu 17.4. pokračovaly maminky, paní
učitelky a zapojilo se i několik žáků. Výsledkem je krásný
fotbalový trávník, který bude využívat nejenom naše škola, ale
i roztocká veřejnost. Všem níže jmenovaným patří náš obdiv
a upřímné „děkujeme“:
paní Drdová Vladimíra, Pelcová Irena, Bártová Iveta, Bromovská
Monika, pan Novotný Tomáš, Bárta Immanuel, Čermák Pavel,
Juráček David, Dalihod Miroslav, Šťastný Martin, Gaisl Milan,
Seidl Michal, Snopek Vojtěch, Lyznyk Miloslav, Čech Jaroslav,
Jonáš Michal a Pelc Karel.
A. Gabaľová

SBĚR PAPÍRU
Dne 16. března organizovala naše škola sběr papíru, který
probíhal jako soutěž tříd. Zapojily se všechny třídy, i když vyšší
ročníky 2. stupně spíše symbolicky. Ale mladší žáci a zejména
jejich rodiče to vzali opravdu jako výzvu a darovali nám doslova
tuny papíru. Vítězem se stala třída 2.B, která přinesla 761 kg, na
2. místě skončila 1.C s 692 kg a 3. místo obsadila 7.B s 681 kg.
Třídy dostaly od ředitelství školy „dárkový šek“ na sumy 3 000
Kč, 2 000 Kč a 1 500 Kč, které použijí jako příspěvek na školní
výlet.
Celkově se nasbíralo 5 650 kg papíru, za které škola obdržela
11 300 Kč! Bohužel, toto není konečná suma, protože musíme
ještě zaplatit za přistavení a odvoz kontejnerů. Ale i po odečtení

28

MATEŘSKÉ CENTRUM
Roztoky u Prahy
JARNÍ REJDĚNÍ V ROŽÁLKU
Země se po dlouhých měsících zimního spánku probouzela a na
povrch se draly první sněženky. A ta ze všech největší vyrostla
přímo na pódiu hned na začátku Jarního rejdění pořádaného MC
Rožálek poslední březnovou sobotu. A drzá sněženka k sobě
pozvala rovnou samotné sluníčko. To aby spolu mohly dětem
popovídat o tom, jak se příroda na jaře probouzí. Po každém
takovém rozhovoru následoval blok dětských písniček, skvěle
odehraný DJ Blánč a spol.; v kapele nechyběly kytary,
violoncello ani flétna. Děti tancovaly, skákaly po trampolíně
nebo jen tak skotačily po tělocvičně nebo přilehlé herně. Hudba
vlévala všem do žil příjemnou jarní náladu a optimismus.
Pořadatelky nezapomněly ani na malou kreativní dílničku, opět
v jarním květinovém duchu. Děti si s pomocí rodičů vyrobily
květiny z barevných papírů. A pak se odpoledne nachýlilo
k podvečeru, najednou v písničce zazněl triangl a CINK! Jarnímu
rejdění byl konec.
Vendula Vávrová
VELIKONOČNÍ HRÁTKY V ROŽÁLKU

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
Na Zelený čtvrtek 1.dubna čekalo malé návštěvníky mateřského
centra Rožálek překvapení - odpolední výtvarná dílnička se
soutěžemi na velikonoční téma.
Děti si mohly vyzkoušet jak těžké je přenést přes překážky
opravdové vajíčko aniž by je rozbily, papírovými kraslicemi se
trefovat do ošatky, kterou hlídala starostlivá slepička a mnoho
dalšího.
Odměnou pak byla výtvarná dílnička, kde pod rukama šikovných
dětí (i maminek:-)) téměř ožili beránci z keramických květináčů.
Šikulové i doprovod se v herničce mohli občerstvit šťávou či čajem
a ochutnat tradiční velikonoční jidáše.
Doufáme, že si sváteční Zelený čtvrtek v Rožálku příjemně užili.
EXKURZE U HASIČŮ
I v letošním roce si roztočtí hasiči na nás a naše zvídavé děti našli
čas. Ukázali nám nejen plnou výstroj hasiče, ale i auta, která měla
u dětí největší úspěch. Děti si mohly auta důkladně prohlédnout,
posadit se na místo řidiče nebo obdivovat hadice, kleště a další
výbavu. Počasí nám přálo, ale dost teplo na ukázku „hašení“ hadicí
bohužel ještě nebylo. Máme tedy o důvod víc, proč se těšit na příští
návštěvu. Děkujeme tímto všem hasičům ze směny C za příjemně
strávené odpoledne!
Jaro je v plném proudu a prázdniny se blíží mílovými kroky,
první čtvrtek v měsíci nás čeká již poslední předprázdninové
setkání s Lenkou Pošmournou při večerní výtvarné dílně
(nejen) pro maminky. Tentokráte budeme tvořit truhličky
a obrázky z dřevěných špachtliček. Těšit se na vás tedy
budeme 3.6.2010 do 19h v prostorách MC Rožálek. Místo si
prosíme předem rezervujte na tel.606842157 nebo na
centrumrozalek@seznam.cz.
31.5.2010 od 18:30h do 20:00h proběhne další seminář s MUDr.
Zuzanou Lebedovou, tentokrát na téma „Relaxace a protistresová
cvičení“. Seminář zahrnuje ukázky a praktický nácvik různých
(jednoduchých a poměrně účinných) způsobů relaxace
a protistresových cvičení, použitelných v každodenním pracovním
životě i při péči o malé děti. Vyzkoušíme Jacobsonovu relaxaci,
grounding (uzemnění), některá cvičení z Pesso-Boyden terapie
a biosyntézy. Více informací o semináři najdete na našich
webových stránkách nebo na letáčcích.
Setkat se s námi budete moci také 28.5. na školní zahradě v rámci
oslav Dne dětí či 19.6.na festivalu Rozkřik.
V neposlední řadě bychom velice rádi poděkovali městu
Roztoky za podporu při pořádání kulturních akcí pro nejmenší
návštěvníky a také Letišti Praha za finanční dar, díky kterému
prošla hernička MC Rožálek částečnou rekonstrukcí-výměně
okna, opravě stropu a vymalováním.
Nově u nás mohou maminky využít přístřešek pro
kočárky,který vyrostl před vchodem do herničky s laskavým
svolením paní ředitelky Gabalové a paní starostky.
Milé maminky, ale třeba i tetičky či babičky, kdyby jste některá
měla chuť vypomoci s hlídáním dětí v prostorách MC Rožálek
při středečním aerobiku pro ženy (tj.každou středu od 9.25 do
10.25) budeme velice rády, když se nám ozvete na
tel.606842157, nebo na e-mail centrumrozalek@seznam.cz.
V. Bromovská a V. Lašová za celý tým Mateřského centra Rožálek
www.rozalek.cz, Tel: 606842157, Email:
centrumrozalek@seznam.cz

Kolotoč umění života
a tradic
Krajská postupová přehlídka
dětských skupin scénického tance
Roztocké tanečnice opět oceněny
Dětská přehlídka scénického tance ve Středočeském kraji
organizovaná Sdružením Roztoč v Roztokách mě vždy potěší.
26. března 2010 se v Roztokách sešlo hodně dětí (183) z 8
souborů vedené mladými choreografkami s 18 choreografiemi
a to vše uváděné přátelským moderátorem. Přehlídka byla pestrá,
především co do výběru rekvizit a choreografky měly šťastnou
ruku. Šátečky a závoje, ale i peříčka a blýskavé hvězdičky tančily
spolu s dětmi (Peříčková a Proč padají hvězdy Taneční kroužek
Roztoč, choreografie Zuzany Smugalové), velký šál,
znázorňující oblak byl použit v mnoha variacích a ukazoval nejen
výtvarné možnosti, ale i šikovnost a sehranost děvčat (Tanec
v oblacích TO ZUŠ Voborského Praha 4, choreografie Barbory
Pauerové).
Nebylo ani jedno vystoupení, které by se mi vyloženě nelíbilo.
Líbily se mi všechny tři choreografie Venduly Dědové z TO ZUŠ
Sedlčany. Jsou jednoduché, s tématy, která děti viditelně vzaly za
své (Pro ovečky, O kapkách, Co jsem viděl 12. března). Jsou to
vystoupení pro radost účinkujících i diváků. Už tradičně zaujala
výborná práce Mirky Eliášové ze ZUŠ Klapkova z Prahy
8 (Houpavá, To-to, O vodě). Děti slyší hudbu a tančí. Jen
v Houpavé, kde celá pomalá část je postavena na houpání paže,
by měl být více využit švih. Některé ručky byly dost dřevěné, jistě
bude ještě na čem pracovat.
Práce Zuzany Smugalové mají svou osobitou pečeť (Proč padají
hvězdy, Snění jenom jako, Peříčková). Mně s nejvíce líbila
Peříčková. Malé děti s bílými peříčky tančily muzikálně, citlivě
a něžně. Výchova k muzikálnosti je vidět na všech jejích
žákyních z TK Po špičkách z Roztok. Není divu, že odborná
porota ohodnotila všechny tři dílka roztocké skupiny zvláštním
oceněním. Choreografii Peříčkovou - Za hravost, Proč padají
hvězdy - Za scénické ztvárnění námětu a Snění jenom jako - Za
individuální projev v harmonickém celku.
Zajímavý byl sólový Tanec v dešti, improvizace pod
pedagogických vedením Hany Tuháčkové (TS Dobřichovice).
Dívčin taneční projev byl mimořádně citlivý. Těšila jsem se na
Velké prádlo Aleny Navrátilové (RYTMUS Úvaly) a pak mi bylo
líto nevyužitých komických možností hezkého nápadu.
Odborná porota vyhlásila v závěrečném setkání s pedagogy na
rozborovém semináři i přímý postup na Celostátní přehlídku
dětských skupin scénického tance Kutná Hora 2010 (Snění jenom
tak Zuzany Smugalové a Tanec v dešti Hany Tuháčkové), dva
návrhy do širšího výběru (O vodě a To-To Mirky Eliášové)
a udělila celkem devět ocenění.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem pedagožkám, rodičům
a dětem za opětovné zlepšení oproti minulé přehlídce. Je třeba
stále poctivě pracovat na základě pohybové a múzické výchovy,
na výběru hudby a námětů pro další taneční tvorbu pro děti,
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nepodléhat módním trendům, ale otvírat dětské vnímání
hodnotnou hudbou. Těším se na příští přehlídku.

Nechyběla ani ochutnávka tradičních jídel a čaje s máslem,
mlékem a solí.

Eva Zetová
autorka je pedagožka tance a taneční publicistka

Koncert mongolské hudby
Foto: Josef Mirovský
Choreografie Snění jenom jako souboru TK Po špičkách
Roztoč, která postoupila přímým postupem na 27. celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance
Kutná Hora 2010
foto: Josef Mirovský
Pár slov k Jarním trhům
Jarní trhy v Zahradě vůní (u lékárny) jsou pro nás něčím jako
otevírání studánek. Tak trochu přátelské setkání, tak trochu
přírodní úkaz. Vidíme známé tváře, ochutnáváme chleba od
Krátkých, dáváme si kafe, prodáváme knihy, střídavě si (i dětem)
svlékáme a oblékáme mikiny a rádi utratíme pár drobných
(a někdy i více) za bylinky, lektvary, keramiku, zeleninu a další
jarní zboží. Směna probíhá na několika úrovních: peníze za
zboží, úsměv z úsměv, pár slov sem a pár slov tam. Celkem vzato:
jaro bylo tímto 17. dubna definitivně a oficiálně zahájeno!
Tomáš Hrivňák
Kde pijí kakao a kde slaný čaj

Projekt byl finančně podpořen Městem Roztoky, Středočeským krajem, MŠMT a grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje
občanské společnosti.
Veškeré podrobnosti o uvedených i dalších akcích sdružení
Roztoč naleznete na www.roztoc.cz,
e-mail: roztoc@roztoc.cz, tel.: 23391 0014, 607 113 898.

ŠKOLKA LEXIK
V dubnu proběhl ve školce projektový týden na téma doprava.
Děti se na toto téma hravou formou učily dopravní značky,
vyráběly semafor. Na vycházce si vyzkoušely, jak si vše nově
naučené pamatují a jak nabyté poznatky umí využít v praxi.
Naše školka je od počátku zařazena do programu Bezpečná
školka. To znamená, že naše děti na vycházky oblékají reflexní
vesty, účastní se soutěží vypsaných v rámci tohoto programu.

Holandsko a Mongolsko byly země, které inspirovaly svou
kulturou a tradicemi dvě akce pro veřejnost, které proběhly
v měsíci dubnu v rámci multikulturního projektu Buďte tu doma.
Tvořivá dílna Kolem a s kolem za tulipány proběhla v duchu jarní
tradice Holandska: vyzdobit si kolo jarními květinami a jinými
dekoracemi a vyrazit na veselou projížďku. Povídání a aranžmá
se týkalo samozřejmě především krásných tulipánů, o kterých
spoustu zajímavostí věděla Jarmila Skružná z Pražské botanické
zahrady. Během tvoření všichni ochutnali i lahodné holandské
sýry a kakao a pak již na svých nazdobených cykloořích
poháněných vlatní silou vyrazili na slavnostní závěrečnou jízdu
podél Vltavy na zámek.
Mongolská mozaika uvítala na půdě roztockého zámku tentokrát
zástupce mongolské etnické menšiny, kteří tu žijí v Roztokách
a okolí s námi. Mongolsko zdá se býti kulturou pro nás
přitažlivou. Plná síň návštěvníků naslouchala a obdivovala
hudební a taneční umění Mongolů v prvé polovině večera.
V druhé části probíhalo vyprávění o životě v Mongolsku,
promítání fotografií a beseda s Mongolci žijícími v Čechách.
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Na květen je připraven další projektový týden na téma zvířátka.
V tento čas k nám přijde na návštěvu paní Drvotová se svými
psími kamarády a programem canisterapie. V rámci projektového
týdne se také děti chystají na výlet do přírody, kde s panem
ornitologem okroužkují ptáčky.

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
V minulých dnech proběhl Den otevřených dveří a zápis na
prázdninový provoz a na školní rok 2010/11. Pokud máte zájem
svoji ratolest přihlásit a zarezervovat si místečko, učiňte tak co
nejrychleji. Naše školka bude otevřená celé letní prázdniny
a pokud potřebujete během těchto měsíců hlídání či školku, je
možné rezervovat místo pouze na tento čas.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Za ŠKOLKU LEXIK Ilona Babulíková
Jaro a léto v Lexiku
V minulém čísle Odrazu jsme vás informovali o jazykových
a počítačových kurzech. Tentokrát doplňujeme další informace, co
nového můžete v Lexiku očekávat.

Cvičení a masáže
Cvičení s naší fyzioterapeutkou Petrou Novákovou poběží podle
stávajícího rozvrhu až do poloviny července. Respektovat a být
respektován - další pokračování.
Další pokračovací kurzy budou 6. a 13. září. Nahlaste se včas,
místa jsou omezena.
Další informace naleznete na našem webu www.lexik.cz nebo
pište vaše náměty na info@lexik.cz nebo volejte na 739 035 000.
Těšíme se na vás!
Za kolektiv Lexiku Mgr. Lenka Červenková

Zdravá výživa aneb jsi tím, co jíš

Škatulata batolata, hejbejte se!

Každý z nás by se jistě rád stravoval zdravě, alespoň do té míry,
nakolik mu dovolí peněženka. Jaká jsou však kritéria podle nichž je
možno určit „kvalitu“ potravin? Existuje možnost koupit kvalitní
potraviny za málo peněz? Pokud budete chtít vědět o jaká kritéria
se jedná, budeme se na vás těšit na semináři: „JSI TÍM, CO JÍŠ“ ve
středu 26.5. Můžete si vybrat ze dvou termínů – dopoledne od 9,00
do 11,00, kdy vám můžeme pohlídat i vaše ratolesti, nebo večer od
17,30 do 19,30. Přednášet bude Gerd Muchow.

Tento rok pro nás začal velice pracovně. V polovině ledna musela
naše MŠ vypsat zápis pro 25 nových dětí, protože jí bylo městem
přiděleno odloučené pracoviště kontejnerové školky v Palackého
ulici. V rekordním čase zde město vybudovalo vzdušnou,
prostornou školku a na nás bylo zařídit ji tak, abychom ji 4. února
mohly za přítomnosti medií a vedení města ukázat veřejnosti
a 8. února ji otevřít pro naše děti. Tuto školku obydlely děti
z našeho předškolního oddělení a záhy se tu začaly cítit jako doma.

Poradenství péče o pleť

Aby toho nebylo málo, hned 12. února odjela naše MŠ na zimní
školu v přírodě spojenou s lyžařským výcvikem, který pro nás již
tradičně zajišťovala lyžařská škola TIM-SKI v Doubici
v Lužických horách. Děti se zde pod vedením zkušených
instruktorů seznamovaly se základy lyžování a snowboardingu,
bobovaly a užívaly si zdravého čerstvého vzduchu. Kromě toho
byl pro ně zajištěn bohatý doprovodný program – pyžamová
diskotéka, karneval v maskách, soutěže, hry a bohatá tombola.
Poslední den byl pro děti připraven slalom, na kterém předvedly
vše, co se stihly za týden naučit. A nebylo toho málo. Odměny jim
přivezl sám sob Tim společně se svými zvířecími kamarády. Aby
o nás maminky neměly strach, byly každý večer na našem webu
vyvěšeny aktuální informace společně s fotografiemi z daného
dne. Děti jsme vrátily šťastné a spokojené a doufáme, že pobyt na
čerstvém vzduchu alespoň částečně přispěje k upevnění jejich
zdraví.

26. května si můžete zarezervovat od 13 hodin– líčení
a poradenství péče o pleť (nalíčení, diagnostika a poradenství
v péči o pleť). Půlhodinová konzultace s Andreou Falgeovou.
Letní tábory pro děti s angličtinou a němčinou
Pro školní děti chystáme v Lexiku již osvědčený denní tábor Yo-yo
s angličtinou pro děti od 6 do 10 let a od 10 do 13 let, kdy dopolední
program mají děti angličtinu hravou formou, při špatném počasí
s využitím počítačové učebny. Odpolední program je klasicky
táborový – sport, hry, zábava podle počasí venku nebo v tělocvičně.
Jídlo je v ceně a program je od 9,00 do 17,00 po dohodě s možným
prodloužením pro zaměstnané rodiče. Termíny jsou od 5.7. do 9.7.
a týden od 23.8. do 27.8. Hlaste svoje ratolesti včas, nejpozději do
konce května 2010. Srpnový termín je termínem také pro tábor
Šprechtík s němčinou pro děti od 6 do 10 let či 10 do 13 let. V ceně
je zahrnuto 20 vyučovacích hodin angličtiny či němčiny.
Letní doučovací tábor s češtinou a angličtinou – rozjezd před
školou
Na letošní léto jsme pro vás připravili týdenní doučovací tábor,
který se uskuteční v termínu od 23.8. do 27.8.2010. Koná se
v Lexiku od 9,00 hod. do 17,00 hod. (po dohodě je možné
prodloužit do 18,00hod). Děti se budou vždy čtyři hodiny
dopoledne doučovat český jazyk a druhou část angličtinu (náplň
bude upravena dle individuálních potřeb po dohodě s lektory),
jinak bude probíhat klasický táborový program. Tábor je určen pro
děti ve věku 9 – 13 let. Cena tohoto tábora je 3.450,-Kč. V ceně je
zahrnuto celkem 20 vyučovacích hodin češtiny a angličtiny, strava
3x denně a zajištění programu.
Intenzivní kurz power jógy pro začátečníky i pokročilé
Připravujeme intenzivní kurz během letních prázdnin. Pokud máte
zájem, můžete nám napsat vaše požadavky s časy, které by vám
vyhovovaly. Počítáme buď dopolední hodiny každý den, nebo
podvečery po celý týden. Termíny upřesníme podle zájmu
a možností lektorky.

V měsíci březnu, který je vyhlášen jako měsíc knihy, se naše MŠ
zapojila do celonárodního projektu „Česko čte dětem“. V rámci
tohoto projektu jsme se s oddělením předškolních dětí zúčastnily
čtení ve Středočeském muzeu Roztoky, které pro nás připravila
Jitka Molavcová, Přečetla dětem pohádky, které sama napsala
a zazpívala s dětmi známé národní písničky. Celý program trval
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více jak hodinu a byl zakončen čtením Karafiátových Broučků.
Poté co dětem ještě rozdala knížky a čokolády, nadšení nebralo
mezí a loučení se protáhlo na celou půlhodinu.
Hned další týden se naše děti byly seznámit s provozem Městské
knihovny, kde pro ně milé paní knihovnice připravily velice
zábavné čtení spojené s hádankami. Vzhledem k tomu, že čtení
pohádek má nezastupitelnou roli při rozvíjení dětského myšlení
a fantazie, neomezil se tento projekt jen na měsíc březen, ale bude
se prolínat činnostmi - především předškolních dětí - až do konce
tohoto školního roku.

Období Velikonoc jsme odstartovaly „Velikonoční pohádkou“, se
kterou k nám zavítalo Divadélko Romaneto, jehož je naše MŠ
členem fanklubu. Velikonoční tradice jsme si s dětmi připomněly
v rámci barevného týdne. Každý den byl spojený s tradiční barvou
daného dne, děti si vyráběly pomlázky, vajíčka, velikonoční
zajíčky a celé jejich snažení bylo zakončeno hledáním
velikonočního pokladu na zahradě MŠ.
Společně s agenturou Hvězdička byly naše děti také seznámeny
s tím, jak Velikonoce slavili horníci. Navštívili jsme hornické
muzeum v Příbrami, svezly jsme se vláčkem, seznámily jsme se
s permoníky, pekly jsme perníčky, pletly pomlázky, vyráběly
zvířátka z hoblinek a ušily jsme si malou chobotničku.

se samozřejmě snažíme, aby všechny děti byly v naší MŠ
spokojené, aby se nám podařilo i nadále udržet adaptační pobyt
našich nově příchozích dětí bez slziček a zbytečného trápení
a vytvářet rodinnou atmosféru tak, aby se k nám děti i jejich rodiče
těšili. Věřte, že nás to stojí nemalé úsilí a tak nám držte palce:-)
J. Smržová

Hudební babylon a 60. výročí založení
Ve středu 28. dubna se v Kongresovém sále hotelu Academic
uskutečnila z hlediska ZUŠ zcela ojedinělá akce. Naše škola
pořádá každoročně několik koncertů, tento však byl naprosto
jedinečný. Na programu nezazněla hudba baroka, klasicismu, ani
romantismu. Zazněla hudba soudobá. To však není úplně přesné.
Naše škola uspořádala první koncert populární hudby. Když
vznikla tato myšlenka, netušili jsme, kolik různých hudebních
žánrů se nám na této akci sejde. A když jsme vymýšleli jednotící
název, museli jsme sáhnout ke slovu babylon (směs, proto malé b),
neboť v klubku nejrůznějších stylů je opravdu těžké se vyznat.
Začátek koncertu patřil jazzové klavírní líhni Jitky Litošové.
Pokračoval tanečním vstupem. Střední část se nesla v duchu
hudby legendární skupiny ABBA, Franka Sinatry, Růžového
pantera
a Metaliky. Naši hosté z Libčic (Jazzové trio plus a
skupina Latin Wave) předvedli hudbu D. Gillespie, S. Turrentina,
V. Valentina a dalších. Závěrečný blok ovládl svým podmanivým
hlasem náš host Richard Tesařík. Soudě, podle hlasitých reakcí
posluchačů a nadšených ohlasů interpretů, to byl koncert
zasluhující si zopakování. Musím poděkovat našim klavíristům
(Adam Turner, Lukáš Kutev, Barbora Havlíková, Johana
Panenková, Martin Schůt, Martin Pavelka). Pozounistovi Tomáši
Krautovi, saxofonistkám Johaně Krbcové, Lence Heřmanové,
Janě Sloupové, Kristýně Doškové. Zpěváku a kytaristovi Adamu
Šléglovi, kytaristovi Vojtěchu Panenkovi. Skvěle se uvedli naši
hosté - zpěvák Richard Tesařík a Vojtěch Durst, kytarista Vojtěch
Božek, Karel Nohava, baskytarista Karel Zavadil a bicista Vojtěch
Polesný. Hostující skupiny z Libčic (Jazzové trio plus ZUŠ
Libčice nad Vltavou - žáci a skupina Latin Wave učitelé) podali
sugestivní výkony, v případě Latin Wave přecházející k jazzové
dokonalosti. Na závěr musím vyzdvihnout hudební výkon (kytara,
baskytara, bicí) a organizátorský výkon Václava Sloupa. Po
necelých dvou letech působení v ZUŠ je jeho práce velmi nadějná
a doufám, že bude mít nadále vzrůstající tendenci.
A ještě jedna informace. V letošním roce Základní umělecká škola
v Roztokách oslavuje 60. výročí založení. Vyvrcholení oslav
plánujeme na festivalu Roztocký podzim. A Hudební babylon
Music Session v Roztokách byl takovým šikovným rozjezdem.
MgA. Bohumír Šlégl

Našim dětem se neustále snažíme nabízet co nejpestřejší
vzdělávací a doprovodný program. Náš pedagogický tým byl od
února rozšířen o dvě nové pracovnice – Lenku Pošmournou a Janu
Blažkovou, která donedávna vykonávala v naší MŠ funkci
ředitelky. Obě se nadšeně zapojily do všech našich aktivit
a společně s námi v současné době učí děti poznávat krásy jarní
přírody, seznamují je s květinami, volají sluníčko, které jak
doufáme, konečně pomůže jaru převzít vládu nad zimou. Zároveň
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Poděkování
a prosba o finanční přispění

Oslava Dne dětí na školní zahradě

Základní škola je v našem povědomí spojována s výchovou
a vzděláváním dětí. Ale jsou i takové školy, které dělají něco navíc.
K nim rozhodně patří ZŠ v Roztokách, vedená paní ředitelkou
Gabaľovou. Ta totiž projevila velkou vstřícnost k rodinám s dětmi,
které přišly na svět s určitým handicapem. Umožnila těmto dětem
navštěvovat na 1 hodinu v týdnu žalovskou tělocvičnu, a za to jí
patří od nás rodičů, ale hlavně od našich dětí velký dík.
Stejné poděkování patří i paní školnici Pelcové a panu Pelcovi, kteří
nás ochotně do tělocvičny pouští a vyčkají, až se naše děti běháním,
skákáním a hlavně houpáním na kruzích vyřádí. Snad k úplné
spokojenosti nám schází trampolína. Ta u těchto dětí zlepšuje
koordinaci pohybu, má antistresové účinky, zlepšuje prostorovou
orientaci a v neposlední řadě má pozitivní vliv na specifické
poruchy učení. Trampolínu bychom využívali s našimi postiženými
dětmi a také všichni žáci školy v hodinách tělesné výchovy.
Občanské sdružení Roztoky - město pro život již zahájilo
charitativní akci na zakoupení trampolíny pro handicapované děti
a základní školu v rámci projektu Roztoky - naše město. Proto se
obracíme s prosbou ke všem rodičům dětí a občanům města
o finanční přispění. Trampolína je mezi dětmi velmi oblíbená a její
zakoupení by všem prospělo. Předem děkujeme za vstřícnost
a hlavně pomoc při řešení našeho problému.
Kateřina Straková

Základní škola Roztoky a občanské sdružení Roztoky - město pro
život si všechny malé i velké dovoluje pozvat na Oslavu Dne dětí,
která se bude konat v pátek 28.5. na školní zahradě.
Celé dopoledne bude věnováno hlavně školním dětem. Program
bude především výchovně-vzdělávací, nicméně pro děti velice
atraktivní:
1. Zdravotní výchova - ukázky první pomoci a obvazové techniky
(Asociace samaritánů ČR)
2. Požární ochrana (Hasičský sbor Roztoky a dobrovolní hasiči)
3. Sebeobrana - ukázky různých způsobů sebeobrany, ukázky práce
policie se psem, policejní technika (Policie ČR, Policejní sbor
MV)
4. Dopravní výchova - akce"Citron - jablíčko" - hlídky žáků
s městskou policií, kontrola bezpečnosti na silnicích, dodržování
pravidel silniční dopravy
5. Sportovní soutěže pro žáky 2.stupně proběhnou v Sokolovně
Po obědě se brány školní zahrady otevřou široké veřejnosti. Přijďte
všichni! Malí i velcí! A co nás odpoledne čeká?
Pouťové atrakce, kolotoče, cukrová vata, zmrzlina, občerstvení
všeho druhu (Cukrárna Růžový slon), malování na obličej,
výtvarné dílny,skákací pytle, chůdy, lana, obruče...(organizují
Magdala, Rožálek, Roztoky-město pro život, a to vše za vydatné
pomoci asistentů a asistentek z řad žáků základní školy)
14h - Divadélko Nazdárek

Spokojené dítko,
které navštíví pohádkový les!

15h - Beruška Band - zpívání, tancování, soutěže
16h - Divadélko Romaneto " Pejsek a kočička jdou na koncert"

Poslední květnovou sobotu, totiž 29. 5. 2010, uspořádají roztočtí
tomíci už asi po pětatřicáté pohádkový les, cestu plnou překvapení
pro děti od 3 do 7 let. Prckové jsou nám vítáni i s doprovodem od
10.00 u Maxmiliánky, kde se mohou ponořit do světa princezen,
zviřátek a různých malých potvůrek. Na startu pohádkového lesa je
připravena tombola, budou k mání i buřtíky. Laskavým sponzorům
a spolupracovníkům, kteří i letos s pohádkovým lesem pomohou,
předem děkujeme.
Tomáš Novotný

Přijďte všichni!
Moc se těšíme, že společně prožijeme krásný a doufejme, že
slunečný den bez mráčků!
Vlaďka Drdová za Roztoky - město pro život a Alena Gabaľová
za Základní školu Roztoky

Přijímání dětí do ZUŠ
Vážení rodiče, milé děti, ZUŠ v Roztokách opět přijímá děti do
všech tří oborů - hudebního, tanečního i literárně - dramatického.
Bližší informace na www.zusroztoky.cz.
MgA. Bohumír Šlégl

Trampolining v Roztokách

MŠ Hubertus Roztoky u Prahy
Dětský den
29. 5. 2010, Místo konání: Střelnice Holý Vrch - Únětice
Zápis do 9:30 hod. a do věku 12 let

Kdo z vás si pod pojmem „trampolining“ představil skákání na
trampolíně, uhodl. Proč jsem se rozhodla psát právě o trampolíně?
Protože málokdo z nás ví, že to není jen sportovní nářadí, ale
i úžasná terapeutická pomůcka, která pomáhá potlačit některé
specifické poruchy učení a chování, umožňuje psychickou
i fyzickou relaxaci, zvyšuje imunitu, posiluje srdce a plíce, dodává
energii, prospívá hyperaktivním dětem a poskytuje ještě mnohé
další výhody. Skákání na trampolíně je vhodné pro děti i dospělé.
A právě děti - handicapované děti - jsou našim prioritním cílem,
protože jim může trampolining pomoci při rozvoji prostorové
orientace, sociálního vnímání a prožívání, při zmírnění poruch
pozornosti či koncentrace.
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Zeptali jsme se uznávané místní pediatričky MUDr. Lucie Honkové
na možné využití trampolíny pro nemocné děti: „V Roztokách
máme děti s různou formou handicapu (nejen pohybového ústrojí,
ale i autisty, hyperaktivní děti, malé pacienty s dětskou mozkovou
obrnou), pro které tato "sportovní metoda" výborně funguje - pro
uvolnění jak psychické, tak fyzické. Možnost jejího využití je i pro
zdravé děti a jako jedna z forem pohybu, je velice vhodná. Pořízení
trampolíny pro roztocké děti velice vítám a vřele doporučuji.“
Trampolínu, která bude umístěna v žalovské tělocvičně, budou moci
využívat i zdravé děti při hodinách tělesné výchovy.
Veškeré výše uvedené terapeutické a sportovní využití by nebylo
možné bez sponzorských darů. Ráda bych touto cestou poděkovala
těm, kteří již na nákup trampolíny přispěli - firmě Stádlecký Perník
za částku 2.545,- Kč (získanou prodejem perníků v rámci
Velikonočního jarmarku v Husově sboru), členům kulturní komise +
hostům za sumu 500,- Kč a Základní škole Roztoky za úctyhodnou
částku 5.000,- Kč (část zisku akce Sběr starého papíru).
Bohužel jejich dary na koupi trampolíny nestačí, a tak každý z vás –
občané i firmy, kdo chcete přispět na dobrou věc, jste vítáni.
Kontaktní osobou pro sbírku je paní Vlaďka Drdová, tel:
606893292, e-mail: v.drdova@volny.cz. Další příležitost k přispění
bude v rámci Dětského dne, který proběhne 28.5. na zahradě
Základní školy Roztoky, kde si budete moci zakoupit dětské knihy
věnované Knihkupectvím na Tyršově náměstí (paní Ivanovová).
Veškerý zisk z tohoto prodeje bude určen na trampolínu.
Všem sponzorům, stávajícím i budoucím, děkuji a snad od září
vzhůru do Žalova za zdravím, pohybem a legrací.
Andrea Vašků
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Rozkřik!
Dramaturgie tohoto dne je nechtěně regionální – potěší nás mladíci
z Kladna – ZRNÍ - svou svižnou hudbou plnou aranžérsky
zajímavých postupů, stejně jako slánská dechovka KUJOONI, která
v kombinaci s Ester Kočičkovou a Lubomírem Nohavicou vytvoří
neuvěřitelný mix s prvky rokenrolu, šansonu, psychedelie a dada.
Majerovky po loňské pauze na přání mnoha posluchačů Rozkřiku
zde opět zahrají. Hvězdou večera pak bude stále více známý Xindl
X ve své sólové podobě. Na závěr si pak můžete zatrsat v rytmu
reggae a zazpívat si známou píseň o tom, co vše se musí udělat se
„zeleným listem“…
Těšíme se na Vás!
Již pátý ročník hudebního festivalu, zaměřeného především na
zajímavou původní tvorbu.Příjemná akce pod otevřenou oblohou v
areálu TJ Sokol v centru Roztok. Kvalitní občerstvení. Novinkou
bude doprovodný program zaměřený na rodiny s dětmi ve
spolupráci se sdružením Rožálek.Opět divácká soutěž o hodnotné
ceny od CYKLO ADAM. Předprodej vstupenek v hostinci
Sokolovna (Tyršovo nám., Roztoky).
Vít Kahle
Producent
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Za fiskální zdrženlivost!
Mudrování Tomáše Šalamona v dubnovém a některém dalším
Odrazu je bezvadné. Psáno suverénně, velmi slušnou češtinou,
nechybí vhodné citáty z anglické frazeologie a odkaz na to, že
autor pobýval v Chicagu. Připomíná mi to vyjadřování jiného
suverénního mladého muže našich dní, totiž Klausova milce
Macha. Že honem nevíte, kdo to je? Ten s tím jednorožcem, či
jakou potvoru má jeho strana…a jak ona se vlastně jmenuje?
V tom nevědění je celé kouzlo. Stejně jako Machova Strana
svobodných občanů skončí daleko, daleko před branami dobře
placeného hanbince, takto sněmovny, jsou elegantní věty Tomáše
Šalamona k ničemu. Nepotkávají se totiž s realitou.
Tyhle větičky se totiž moc pěkně povídají a píšou, jsou ozdobou
diplomních prací a ušlechtilých seminářů, ale to je vážně všechno.
Nedávno zjevené pravdy o tom, že město poroste přesně tak, jak si
to lidé budou přát, regulací a křiklounů netřeba, pohrdavý
úšklebek nad tím, proč by Roztoky měly být zahradním městem,
když to nikde není psáno ani dáno, naposled zase rady
zastupitelům, že by měli být extrémně zdrženliví právě v podpoře
spolků, sportu, kultury, mládeže…
Možná bychom mohli udělat takový pokus. Roztoky by mohly,
pravda, být laboratoří extrémní fiskální zdrženlivosti. To by se tu
pak pěkně žilo! Ani korunu rozmařilým spolkům. Z domu
s pečovatelskou službou udělat autosalon, školky zrušit, budovy
po nich prodat bohatcům, školu zatím nechat, ale jen dočasně.
Nepořádat vítání občánků, zbytečné a drahé, uspořené peníze
raději přihodit do asfaltu. Anebo hasičům. Ty bere Tomáš Šalamon
na milost. Vkrádá se tu ale otázka – mohou hasiči uhasit třeba
sokolovnu? Klubovnu tomíků, doutnající Kvítko? Nebude to
vyhazování peněz? Sociální příspěvky, nedejbože dary seniorům
k jubileím? Lup, pryč s tím, už jsme ušetřili na dva tři obrubníky.
A že těch peněz budeme potřebovat, Česko je světově proslulé
nejvyšší cenou za kilometr asfaltu ….

Milion
Frekvence článků, které se nějakým způsobem navážejí do
financování neziskového sektoru v obci, mne nutí, abych
připomněl, že z obecního rozpočtu vydáváme na veškerou
spolkovou, kulturní a sportovní činnost ročně zhruba milion
korun. To je asi 1, 3 procenta z celkových příjmů města. Existuje
dvoustupňové schvalování (kulturní komise na základně žádostí
doporučí, městská rada podle platných pravidel rozhodne o výši
konkrétních podpor pro ten který spolek, když před tím
zastupitelstvo „nalije“ příslušnou částku do obecního rozpočtu),
kontrolu správnosti čerpání provádí finanční, případně kontrolní
výbor zastupitelstva…
Tomáš Novotný

Ohlédnutí za dubnovým programem
17. dubna proběhla ve Středočeském muzeu akce „Stavíme
LEGO“ připravená v souvislosti s výstavou „LEGO – hračka
i hobby“. Akce zahrnovala nejrůznější LEGO soutěže, kde si děti
mohly vyzkoušet svoji zručnost a důvtip. Za splněné úkoly si
soutěžící vylosovali některou ze zajímavých cen. Mimo soutěží
byla v návštěvnickém centru připravena i LEGO burza, kde
sběratelé a nadšenci, doufejme, výhodně směnili nebo nakoupili.
V zámeckém parku si mohly děti vyzkoušet ovládání LEGO
modelů a to parníku či závodního auta. Doufáme, že si děti
i rodiče akci užili a strávili v muzeu příjemný den.

T. Šalamon nabízí jiný svět. Svět bez přerozdělování. Svět lidí,
kteří mají matematicky přesnou představu o tom, co mají se svými
penězi udělat. Svět, kde neviditelná ruka trhu vítězí nad vším.
Svět, který není.
Nicméně, experimentujme. Budeme v bohatých středních
Čechách, vedle Prahy, která dává na podporu spolků a kultury
ročně nehorázné desítky milionů, natolik raritní, že se k nám
budou jezdit učit i jiní nenapravitelní liberálové, zdrženliví
fiskálně, zdrženliví sociálně, zdrženliví – ve všem. Přijedou jich
veletucty. Tomáš Šalamon pojede v jejich čele jako Lady Godiva
na hnědákovi, posel fiskální střídmosti, po bezvadných silnicích.
Kůň bude privátní, to bude zaručeno. On, na rozdíl od Godivy,
probůh oblečen, věrozvěst snižování daní. Kde kůň kopýtkem
zaklepe, tam bude žít soukromý, nespolkový zdrženlivec,
spojenec…

Na neděli 25. dubna byl připraven program ke Dni Země
a tentokrát na téma kukačka obecná. Program zahrnoval
přednášku o kukačce obecné, odchyt a kroužkování ptáků přímo

Pojede se dobře, po osvětlených Roztokách, prázdném hřišti,
nikde nebudou překážet zbytečné maškary, protože nenajdou
nikoho, kdo by je, nestydy, podpořil, a obecní penězovod už dávno
vyschl.
Bude jen trochu smutno, nepospolito. Bude klid. Na čisté,
pickwickovské mudrování. Třeba o tom, že per capita znamená
vlastně…na hlavu.
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v zámeckém parku a výtvarnou dílničku pro děti. Při odchytu se
mohli návštěvníci zblízka seznámit s ptačími druhy, jakými byly
například budníček menší, mlynařík dlouhoocasý nebo dlask
tlustozobý. Doufáme, že i v příštím roce nabídneme na Den Země
zajímavý a nápaditý program.
Za poznáním i zábavou do muzea
V květnu a červnu se mohou návštěvníci Středočeského muzea
těšit nejen na výstavy, jakými jsou již otevřené „LEGO – hračka i
hobby“, „Co slušelo prababičkám – lidové kroje středních Čech“
nebo „Kde se zub času vylomil“, ale i na nově otevíranou
výstavou, kterou by si neměli nechat návštěvníci každopádně ujít.
Takovou bude výstava loutek „Loutky ze sbírky Jiřího Vorla“,
která představí jednu z největších a nejbohatších soukromých
sbírek loutek, divadelních kulis, dekorací a historických kostýmů
pro marionety. Jako inscenovaný celek bude sbírka představena
poprvé právě ve Středočeském muzeu v Roztokách a její první část
můžete navštívit již od 11. června. Součástí výstavy bude i bohatý
doprovodný program zahrnující loutková představení
profesionálních i amatérských souborů.

lidové kroje středních Čech – komentovaná prohlídka kurátorky
PhDr. Ivany Kubečkové
15:00 – 16:00 nádvoří
Zahájení Salonu Zdenky Braunerové, Slovo k cestám Zdenky
Braunerové za lidovým uměním doplněné výňatky z malířčiny
korespondence – Mgr. Marcela Šášinková, Dorotka Tichá, Ze
zpěvníků Zdenky Braunerové – zpěv MgA. Zdena Kloubová
16:00 – 18:00 nádvoří
Živá krojová přehlídka slavnostních oděvů ze Slovácka – komentář
PhDr. Jiřina Langhammerová. Hudební a taneční vystoupení
Folklorního souboru Rosénka
V případě nepříznivého počasí bude venkovní program přesunut do
zámku. Možnost občerstvení v areálu.

Součástí květnového i červnového programu budou samozřejmě
také zavedené i zcela nové muzejní akce. Na 22. května je
připraven tradiční „Salon Zdenky Braunerové popáté…“, jehož
tématem tentokrát bude lidové umění. Na návštěvníky čeká pestrý
program včetně živé krojové přehlídky slavnostních oděvů ze
Slovácka s odborným komentářem PhDr. Jiřiny Langhammerové.
Pro ty, kteří chtějí zažít něco neobvyklého, navštívit muzeum
v netradičním čase a seznámit se s oživlými LEGO roboty, je
připravena Muzejní noc. Děti se mohou těšit na soutěže o zajímavé
ceny. Přijďte se podívat na Muzejní noc a to12. června od 18 – 24
hodin. Vstup je zdarma.
Program muzea bude během května a června doplněn o sérii
profesionálních loutkových představení divadla ŠUS. Představení
jsou určena kolektivům základních a mateřských škol, dětem
a mládeži, avšak ani dospělý doprovod se nudit nebude.
Představení budou probíhat v těchto termínech: 25. – 28. 5., 1. – 4.
6., 8. – 11. 5. vždy od 9:00, 10:45 a 12:00. Objednávky a bližší
informace: divadlosus@centrum.cz, www.akaska.cz,
www.muzeum-roztoky.cz
A na co ještě se můžete těšit?
23. 5. od 16:00 koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje
v síni Zd. Braunerové
30. 5. vystoupení komorního smíšeného pěveckého sboru ROSA
5. 6. 10 – 18:00 na nádvoří zámku: Keramika, kov a šperk –
workshop určený dětem i dospělým (výroba šperků, figurek,
hraček, ukázka tradičních technik zdobení keramiky a další).
Mgr. Václava Pochmanová

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, město Roztoky,
občanské sdružení Salon Zdenky Braunerové pořádají v areálu
roztockého zámku dne 22. května 2010

Salon Zdenky Braunerové popáté…
Tentokrát cesty za lidovým uměním,
14:00 zámek
Výstava tradičního lidového oděvu „Co slušelo prababičkám –
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Výtvarná dílna pro studenty a dospělé
Na návštěvě u paní Múzy
Přemýšleli jste o tom, jaké to asi bylo být umělkyní na konci
19. století? Co všechno byste museli překonat, koho jste mohli
potkat a co všechno vás mohlo ovlivnit?
Pro většinu z nás představu o české výtvarné umělkyni konce
století splňuje Zdenka Braunerová. Máte tedy jedinečnou šanci stát
se aktivními herci a herečkami dramatu inspirovaného jejím
osudem a dílem. Můžete její život na jeden den změnit a prožít.
Můžete se stát nejen jí, ale i jejími přáteli jako je Auguste Rodin,
Růžena Svobodová nebo Jiří Karásek ze Lvovic.
Kromě dramatických aktivit budete také tvořit ilustraci k textu,
promlouvat skrze květomluvu či malovat akvarel pod vedením
A. Chittussiho.

KULTURA
Dílna vznikla ve spolupráci Lektorských oddělení SUDS a SMSU
Národní galerie v Praze a Středočeského muzeu v Roztokách
u Prahy. Dramaticko-výtvarný workshop vedou Jana Machalíková
a Monika Sybolová.
Prosíme účastníky/nice dílny, aby nezapomněli si vzít na sebe / se
sebou: dobové oblečení konce 19. století (dlouhé sukně, šaty,
plédy, šály, klobouky, saka, pumpky, hůlky, rukavice...), pevnou
obuv (ujdeme během dne dohromady 5 km), desky aspoň A4
(podložka pro krajinné skici), vodové barvy, štětec, deštník a pití.
Cena: 400 Kč / 1 osoba (v ceně je zahrnuto odborné vedení,
výtvarný materiál, piknik) / Čas: 15. 5., sobota, 10.00 – 17.00 /
Místo setkání: 10.00 u zámku v Roztokách u Prahy / Rezervace:
nutná na tel.: 224 301 003 či na emailu vzdelavani@ngprague.cz.
J. Šosová

Koncert Komorního orchestru
Dvořákova kraje
Komorní orchestr Dvořákova kraje patří už několik let mezi
přední neprofesionální orchestry v naší republice. Od roku 1992
pravidelně koncertuje i v Roztokách. Letošní koncert tohoto
smyčcového orchestru se bude konat v neděli 23. května v 16.00
hod v Síni Zd. Braunerové ve Středočeském muzeu.
Na programu budou skladby L. Bernsteina /výběr tanců z West
Side Story/, J. Williamse
/2 skladby z filmu Schindlerův seznam/ a A. Piazzolly /nové
i starší skladby z vydaného CD/.
Sólové party přednesou Veronika Sedláčková /flétna/, člen České
filharmonie Viktor Mazáček /housle/ a profesor Pražské
konzervatoře L. Horák /akordeon/.
Vstupenky si lze zajistit v předprodeji vstupenek od 1.května
v prodejně Drogerie /pí Plašilová/ v ceně 150.- a 100.- Kč.
V. Pavlík

Tanečně pohybové kurzy
v Roztokách
Kurz SALSY běží v pravidelných intervalech (jednou za 14 dní)
vždy v neděli od 17 – 19h,
již od začátku tohoto roku. Probíhají pod vedením Martiny
Anton, tanečnice a zakladatelky
taneční školy SALSA-DANCE. Cena dvouhodinového
workshopu je 300. - Kč

Jarní maškarní rej
V neděli 11.4. 2010 se sál hotelu ACADEMIC proměnil
v pohádkově laděný „Jarní maškarní rej“ s písničkami
a soutěžemi pro děti. Program byl předveden skvělým pěveckým
výkonem Vlaďky Drdové a Jaroslava Drdy, v nápaditých
kostýmech vlastní výroby, berušky, čarodějky a čaroděje,
vodnice a vodníka, princezny a prince. To vše podtrhl roztomile
spokojený úsměv dětí v krásných maskách. Děti soutěžily pro
radost a za přispění sponzorů, kterými tentokráte bylo Papírnictví
Cyrani a Supermarket Albert, také pro sladkou a věcnou odměnu.
Každý odešel na taneční parket s kamarádem plyšákem, kterého
si na závěr odnesl domů.
Dvě hodiny rychle utekly, děti se nenudily, zapojily se do soutěží.
Ohlas na tuto akci je znamenitý, všichni se těší na další a tu si
rozhodně ani Vy nenechte ujít a přiveďte své děti, nebo vnoučata.
Rozhodně nebudete zklamáni, protože studnice nápadů Vlaďky
Drdové a jejího manžela není vyčerpána.
My, kteří jsme měli možnost shlédnout jejich program Šansonů,
jsme překvapeni rozmanitostí jejich tvořivosti a klademe si
otázku, s čím ještě překvapí příště.
Jsme rádi, že tato manželská dvojice doplňuje kulturní pořady
v našem městě, za to jim patří dík nás všech.
M. Chocholová

Květnové lekce se konají v neděli 9. a 23. 5., další pak 6. 6. a 20. 6.
Zveme všechny milovnice latinských rytmů!
Přijďte si zatančit a odreagovat se od reality všedních dnů!!
Na poslední květnovou neděli (30. 5.) je připravena opravdová
lahůdka.
ZUMBA S ROSŤOU ŠROMEM - tanečníkem a choreografem
Pro větší fyzickou náročnost je workshop rozdělen do dvou
samostatných hodin
od 17 – 18h a 18 - 19h. Cena jedné hodiny je 150. – Kč.
Dračice, které si věří, se samozřejmě mohou zúčastnit obou lekcí,
v tom případě je cena 300. - Kč.
Srdečně zveme všechny, které chtějí spálit maximální množství
nadbytečného tuku!
Přijďte vypustit duši s ROSŤOU ŠROMEM!!
Všechny kurzy se konají v tanečním sále ZUŠ Roztoky,
Jungmannova 143.
Registrace předem je nutná a probíhá na níže uvedených tel.
číslech, nebo e-mailem.
Krásné jaro přejí a na setkání se těší
V.Drdová - Tel.: 606 893 292, E-mail: v.drdova@volny.cz
H.Chvojková - Tel.: 607 148 208, E-mail: helenach@tiscali.cz
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Pár desetikorun pro Tomáše
Šalamouna aneb Dobře zhodnocené
1% z rozpočtu města
V několika posledních číslech Odrazu se pisatelé, zřejmě
z nedostatku zkušeností s financováním neziskového sektoru
a absenci jakékoliv vlastní dobrovolné práce, velmi kriticky staví
k financování kulturních, sportovních a vůbec spolkových aktivit
z rozpočtu města.
Jejich svět pro ně končí zřejmě prahem jejich bytu.
Náš svět je pestřejší, částečně ho naplňuje dobrovolná, neplacená
práce pro jiné lidi, lhostejno, jestli v klubu pro nejmenší děti,
tělovýchovné jednotě nebo v divadelním souboru.
Společnost, kterou popisuje například pan Šalamon ve svém
článku, v tuzemsku neexistuje. I pravicové strany mají v Česku ve
svém programu jistou (nemalou) míru přerozdělování, i pravicové
strany podporují prostřednictvím ministerstev školství, sociálních
věcí nebo kultury rozmanité lidské aktivity, přirozeně neziskového
charakteru.
Roztoky by neměly být v tomto smyslu výjimkou. Naše
financování je většinou vícezdrojové. Město ze svého rozpočtu
dnes na veškeré aktivity neziskového sektoru přispívá 1 %. Peníze,
které získáváme prostřednictvím grantů od obce, nejsou a ani
nemohou být rozhodně jediným zdrojem, ale jsou zdrojem velmi
důležitým. Město tak deklaruje svoji podporu rozvoje místního
kulturního a zájmového života a pro většinu donátorů, je tato
podpora měřítkem potřebnosti daných aktivit. Naše financování je
většinou vícezdrojové. Na financování našich aktivit se
samozřejmě podílejí i sponzoři. Jejich možnosti jsou však omezené,
rozhodně by nestačily například na vybudování sportoviště nebo
domu volnočasových aktivit.
Neziskové organizace mají v občanské společnosti nepostradatelné
místo, umí reagovat na zájem občanů a naplňovat ho svou činností,
na kterou státní správa ani komerční sektor nemá kapacity ani
vhodné nástroje.
Naši práci vnímáme jako službu veřejnosti. O tom, že o ni je mezi
občany obce velký zájem, se denně přesvědčujeme. Počty
evidovaných členů ve spolcích v obci se počítají v řádu tisíců,
jakkoliv jsou někteří spoluobčané členy dvou i více sdružení. Řada
spoluobčanů se tedy nějakým způsobem spolkového života účastní
– ať už aktivně, nebo jen občasně, přítomností na námi pořádaných
akcích. Za těch 141,70 to snad opravdu stojí…
V mnoha případech jsou naše aktivity i službami sociálními, mají
preventivní charakter, a to v oblasti rizikových jevů u mládeže,
prevence osamocení seniorů a mnoho dalšího – jsme otevřeni všem
bez rozdílu.
Bylo by dobré, kdyby i v blízké budoucnosti, po volbách, město
i nadále oceňovalo vzájemně obohacující “soužití” s neziskovými
organizacemi a lidé si zde stále připadali opravdu jako doma,
neutíkali za náplní volného času svého a svých dětí do Prahy.
Podporovat vztah místních obyvatel k místu bydliště má bezesporu
dlouhodobý význam.
Pokud by se realizoval autorův naivní návrh, totiž poměřovat
užitečnost našich aktivit JEN otevřením té které vlastní peněženky,
pak popíráme princip solidarity a kulturnosti.
Nemáme pocit, že zrovna kultura a spolkový život by byly oblasti,
do kterých se v naší zemi, Roztoky nevyjímaje, sypou největší
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peníze. Poměrná částka, která z rozpočtu města jde do oblasti
neziskového sektoru, je díky aktivitám jednotlivých subjektů
mnohonásobně navýšena.
Abychom prokázali dobrou vůli, sebrali jsme mezi sebou oněch
141,70, o které je Tomáš Šalamon krácen díky naší fiskální
nezdrženlivosti, a posíláme mu je.
Jaromír Prokeš, Naďa Vanková, Tomáš Novotný, Jindřich Marek,
Jaroslav Drda, Vlaďka Drdová, Martina Macurová, Viktorie
Lašová, Václava Bromovská, Jiří Novotný, Ondřej Marek
Autoři zastupují Sokol, TOM Roztoky, Rosu, Město pro život,
Roztoč, Rožálek, SK Tenis Žalov a tábornický klub Draci

Sokolové, tomíci… díky!
Po uzávěrce Odrazu jsem ve schránce našel nečekanou zásilku.
Poukázku na 142 Kč od sedmera roztockých dobročinných
organizací, které se patrně našly v mém článku „Kultura povinně
placená“ v minulém čísle. Chtěl bych je ujistit, že se peníze dostaly
do dobrých rukou. Po zaokrouhlení na 1000 Kč jsem je odeslal na
konto Nadačního fondu dětské onkologie Krtek. Pokud si někdo
na základě mého textu myslí, že jsem proti dobročinnosti, mrzí mě
to a měl by si článek přečíst ještě jednou. Nekritizoval jsem
organizace, jejichž práce si skutečně upřímně vážím, kritizoval
jsem systém, jakým jsou dnes obecně takovéto aktivity
financovány, což je primárně vina veřejného sektoru (tj. vlády
a krajských a místních samospráv). Pro nedostatek místa odkazuji
na otevřený dopis odesílatelům výše uvedené poukázky, který jsem
umístil na svůj web: www.salamon.cz/dopis
Tomáš Šalamon

Candrbál v rytmu let minulých
V sobotu 22.5.2010 od 20.00 hod. se restaurace U Hřiště v Žalově
promění v provozovnu RaJ, kde Vám nabídneme: česnečku za 3,50,
chléb se sádlem za 4,80 a další chuťovky tehdejší doby.
Přijďte s námi zavzpomínat na atmosféru Husákových let, dobové
oblečení a dobové účesy, které by zpestřily tento večer jsou vítány.
Připraven je pro Vás bohatý kulturní program, hřebem večera bude
složení pionýrského „Myšákovského“ slibu.
Celým tímto večerem Vás bude provázet Party Hit Mix (duo
Lhotákovi), mladé kreativní kulturní referentky a příjemná nálada
místního kolektivu RaJ.
Vstupné 100,- Kč. Předprodej a rezervace vstupenek v restauraci
nebo na tel. 777 131 913
Restaurace U Hřiště – Žalov, U Hřiště 1249

Komorní smíšený pěvecký sbor ROSA
si Vás dovoluje pozvat na KONCERT
30. 5. 2010 v 18.00 hodin
Středočeské muzeum - Síň Zd. Braunerové, Roztoky u Prahy
Na programu jsou skladby autorů: gregoriánský chorál, Antonín
Dvořák, Claude Bebussy,Javi Busto, Ernst Toch, Antonín
Tučapský, Zdeněk Lukáš
Diriguje Lukáš Kovařík, Vstupné dobrovolné

SPORT, INZERCE

Nohejbalový turnaj k zahájení sezóny
2010
11. dubna 2010 byl nohejbalovým oddílem Sokola Roztoky
uspořádán turnaj dvojic. Vzhledem k tomu, že se jednalo o první
akci tohoto roku na venkovních hřištích, byla volba termínu
dohodnuta nezvykle na neděli z důvodu zájmu o tuto akci od hráčů
z extraligy a krajského přeboru, kteří již o sobotách mají
rozehrané soutěže.

Turnaj vyhráli hráči ze Žamberka, druhý byl Radotín. Na třetím
místě se umístilo družstvo v kombinaci Řeporyje – Čakovice.
Další umístění: 4 až 5 Řeporyje, 6. Dobřichovice, 7. Řeporyje II,
8. H. Počernice. Družstvo Roztok se v tak silně obsazeném turnaji
umístilo na jedenáctém místě.
Akce ze stran hráčů byla kladně hodnocena, o čemž svědčí i účast
družstev o další umístění. Po celou dobu bylo k dispozici
občerstvení s nabídkou výborného guláše, polévky, párky,
bramboráčky, byly i palačinky, výběr nápojů a točené pivo. Dík
patří všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu turnaje, stejně
tak i vyšší moci že nepršelo. To asi ale vše zařídil náš zesnulý
kamarád Pepa Kazimour, na jehož památku se tento turnaj konal.
Za pořadatele turnaje: B. Ščučka

Turnaji předcházela úprava antukových hřišť, jejich srovnání
a utažení povrchu, vyklizení kabin a úklid okolí. Na stanovený
termín bylo vše připraveno, včetně občerstvení, jen předpověď
počasí nebylo příznivé. A skutečně v neděli ráno pršelo a zdárné
zahájení sezony ohroženo. Po osmé hodině začínali přicházet
první hráči a do uzávěrky se nahlásilo 23 družstev. Přijeli hráči
z Řeporyj, D. Beřkovic, Braškova, Libčic, Dobřichovic, Čakovic,
Suchdola, H. Počernic, Oseka, Radotína, Žamberka a Roztok.
Varianta odehrát turnaj v tělocvičně nebyla při tomto počtu
možná. Naštěstí pršet přestalo a po uválcování hracích ploch bylo
možno turnaj rozehrát. (v záloze stále bylo uvažováno využití
víceúčelového hřiště s umělým povrchem). Hráči byli rozděleni
do 4 skupin podle předpokládané výkonnosti s tím aby se silné
dvojice ve skupině nesetkaly. Hrálo se na všech třech kurtech
venku na antuce a jedna skupina v tělocvičně. Dvě družstva ze
skupin postoupily do osmičlenné finálové skupiny a ostatní
dohrávali o 9 až 23 místo. I když už se dohrávalo vyřazovacím
systémem (pavoukem), tak finálový zápas skončil před 18
hodinou.
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Za Miroslavou Ryšavou
V březnovém čísle měsíčníku „ODRAZ“ byla na str. 36 ve
„Společenské rubrice“ zveřejněna pietní vzpomínka na paní
Miroslavu Ryšavou, jejímž autorem je pan Ladislav Kantor.
Považujeme za svoji povinnost uvést další skutečnost z jejího
života, která v textu pana L. Kantora chyběla.
Její život neskončil autorem tolik zdůrazněnou „odměnou KSČ
v roce 1969“. Miroslava Ryšavá se nikdy nezpronevěřila svému
levicovému smýšlení; od založení KSČM dne 31. března 1990 byla
členkou 1. základní organizace v Roztokách a pokud jí zdraví
dovolilo, zúčastňovala se všech našich akcí. Je smutné a zcela
nevhodné uvádět, i když třeba z neznalosti, polopravdy o osobách,
které již samy nemohou opravit či doplnit.
Jak vyplývá i z textu pana L. Kantora, bylo by opravdu zajímavé
vědět, kolikrát s paní Ryšavou hovořil, slyšel ji vystupovat na našich
či veřejných akcích a kolikrát ji byl osobně navštívit v DPS
v Roztokách a vyslechl pozorně její názory a zkušenosti. Jak
vyplývá z jeho textu, zřejmě tomu tak nebylo. Vkrádá se proto
myšlenka, že autor napsal nekrolog kvůli jedné větě. I když chceme
věřit, že tomu nebylo pouze z neznalosti, měl by se za toto zkreslení
omluvit.
Mojí chybou bylo, že jsem oznámení o úmrtí naší členky Miroslavy
Ryšavé uveřejnil pouze ve státním deníku Haló novinách a ne
současně i v Odrazu; jedině tak mohlo dojít k tomu, proti čemu teď
protestujeme. Všichni členové KSČM v Roztokách máme právo říci
zcela upřímně a s hlubokou úctou ,,Čest její památce“.

vynikající náplň jeho článků. Pro stručnost uvedu jen některé.
V jednom článku zastupitel, který se dopustil neuvěřitelně sprostého
vystoupení na zasedání zastupitelstva, se nejen neomlouvá
občanům, ba naopak ze svého vystoupení dělá hrdinství, prezentuje
svoji neomylnost a mně to připadalo, že v tomto způsobu jednání
hodlá pokračovat. A jeho stanovisko v dalších dvou článcích
bagatelizuje a plně podporuje další zastupitel, který je vychovatelem
naší mládeže. Připadá mi, že tito pánové se snaží vytvořit precedens,
aby takovéto jednání na zastupitelstvu se stalo zřejmě normální.
Ostatní polemické články na str. 16-18 už dále komentovat nebudu.
Měl bych však pro redakci jeden návrh. Aby tyto, rádoby literární
výplody a osobní stanoviska, byly zveřejňovány jako osobní
inzerce, tj. za peníze. Mělo by to dvě výhody. Buď by se snížily
náklady na časopis, nebo bychom byli čtení takovýchto článků
ušetřeni.
Jsem však optimista a doufám, že se dočkáme v Roztokách
měsíčníku, který bude stručně, pravdivě a bez ideologického nátěru
informovat občany o tom, co o dění ve městě potřebují vědět, i když
třeba v menším rozsahu.
Možná, že se ve své kritice mýlím, i to je možné. Protože se mohu
mýlit já, rozhodně není neomylná ani redakce. Pokud to chceme
rozhodnout spravedlivě, je třeba tuto kritiku zveřejnit ať se k ní
čtenáři vyjádří. Buď se zjistí, že jsem zcela sám „voják v poli“, nebo
že mám třeba ne ve všem, ale alespoň v něčem pravdu.
Jindřich Zámecký
předseda 1. ZO KSČM Roztoky

Jindřich ZÁMECKÝ, Masarykova 748
předseda 1. ZO KSČM a člen OR KSČM Roztoky

Odpověď p. Zámeckému
Redakce měsíčníku ODRAZ

Vážený pane předsedo,

Roztoky u Prahy

1. Váš příspěvek do dubnového (mylně uvádíte březnového) čísla,
ve kterém vyjadřujete vážné výhrady k nekrologu L. Kantora
otištěném v č. 3 měsíčníku Odraz, projednala Redakční rada (RR) na
svém jednání dne 29. 3. Zápis ze zmíněného jednání, (který jsme
předložili Radě města dne 12. 4.) obsahuje jednomyslné usnesení
RR: článek p. Zámeckého netisknout, autorovi písemně odpoví
předseda RR. Obsahem této odpovědi bylo následující sdělení:

Jako občan města Roztoky, který se ze svých daní i třeba jen
nepatrnou částkou podlí na výdajích spojených s vydáváním tohoto
časopisu, jsem se rozhodl po dlouhém váhání napsat své připomínky
k jeho obsahu a k činnosti redakce.
Překonat pocit marnosti na úspěšnost těchto připomínek mi
pomohla tato okolnost.
Do březnového čísla Odrazu jsem napsal jen velmi stručný dodatek
k nekrologu uveřejněnému v únorovém čísle, napsaném panem
Kantorem, k úmrtí členky KSČM Miroslavy Ryšavé. Mým jediným
cílem bylo uveřejnit celou pravdu o jejím životě, abych naplnil
latinské „de mortius nil nisi vere“ – o mrtvých jen pravdu. Bohužel,
stalo se to, co jsem předpokládal. Tolik vyzdvihovaná pravda byla
opět poražena ideologickou cenzurou a článek nebyl otištěn.
Proto jsem se rozhodl redakci napsat tyto připomínky. Podle mého
názoru a možná, že nejsem sám, značná část tohoto časopisu není
psána pro ideologicky a politicky nezatíženou část občanů Roztok.
Je to tiskovina plná článků o osobních sporech, stranického boje, a to
i uvnitř politických stran, plná invektiv, osobních útoků
a neutuchajících, nic neřešících diskuzí. Měl jsem možnost číst řadu
tiskovin obdobného charakteru vydávaných jinými MÚ a musím
konstatovat, že Roztoky jsou v mnou kritizované náplni naprosto
nedostižitelnou jedničkou.
Pominu předchozí výtisky Odrazu, neboť můj článek by byl příliš
obsáhlý. Dokladem mého názoru je dubnové číslo, a to přímo
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a) Odraz otiskuje nekrology pouze výjimečně (stejně jako svatební
oznámení), neboť je limitován Zákonem o ochraně osobních údajů.
b) Může tak činit pouze po předchozí dohodě s rodinami
pozůstalých (či svatebčanů), nebo z jejich iniciativy.
c) Před otištěním je článek předložen zástupcům rodiny ke
schválení.
Tak se stalo i v tomto případě. Jiný postup nám totiž zákon ani
neumožňuje.
Proto považovala RR Vaše námitky za irelevantní, rozhodla se
článek (i vzhledem k citlivému tématu sporu, kterým nekrolog
nepochybně je) netisknout, a odpovědět Vám vysvětlujícím
osobním dopisem. (I Vaše ostatní námitky: kolikrát redaktor se
zesnulou hovořil, kolikrát jí slyšel vystupovat na vašich akcích,
kolikrát ji navštívil v DPS atd. považujeme za zcela nepřípadné,
navíc nijak nesouvisející s náplní práce redaktora i RR).
Na závěr svého dubnového podání píšete, že je Vaší chybou, že jste
oznámení o úmrtí Vaší členky uveřejnil pouze ve stranickém
celostátním deníku KSČM Haló noviny a ne současně i v Odrazu.

OHLASY
V tomto případě s Vámi bezvýhradně souhlasíme.

chodník, který není zdevastován vozidly tak jako chodník náš.

(Našim záměrem bylo uctít památku roztocké rodačky a významné
účastnice II. odboje. Proto nás Vaše negativní reakce udivuje).

Náhodou jsem se podívala z okna, když pracovník A.S.A. Vybíral
ručně obsah a vyhazoval do popelářského vozu. Hned jsem se šla
podívat, co nechal v popelnici. Popelnice byla zdemolovaná – viz
Přiložená fotografie. Popeláři byli teprve u vedlejšího domu.
Zavolala jsem na ně: „Co jste mi to tady provedli s mojí
popelnicí??? Vždyť jste ji úplně zdemolovali!“ Pracovník se po
mně jen otočil a pokračoval v práci, jakoby se nechumelilo.
Zavolala jsem: „Okamžitě volám na policii!“ a okamžitě jsem
zavolala naši městskou policii a nahlásila škodu a požádala je, aby
se na tu spoušť přijeli podívat. Řekla jsem: „Městský úřad za mne
platí odvoz odpadků a popeláři mi takhle zničí popelnici“. Za
chvilku mi volal pan Vevera, že s popeláři mluvil a že mi
„v dohledné době přivezou popelnici novou“. Po čtrnácti dnech
jsem se popelářů zeptala, KDY TU POPELNICI DOSTANU?
ODPOVĚĎ ZNĚLA DO PĚTI PRACOVNÍCH DNŮ.

2. Z Vašeho článku pro květnové číslo Odrazu vyplývá, že jste
odpověď předsedy RR na Vaše dubnové podání z nám neznámých
důvodů neobdržel. To nás samozřejmě mrzí, a samozřejmě se za
tento administrativní přehmat omlouváme.
Zároveň se však musíme zcela jednoznačně ohradit proti
Vašemu výroku ,,Tolik vyzdvihovaná pravda byla opět
poražena ideologickou cenzurou a článek nebyl otištěn“.
Musíme zdůraznit: RR přijala usnesení o neotištění (Vašeho)
článku vůbec poprvé za tři roky své existence. Učinila tak jen proto,
že považovala ostrou veřejnou polemiku o nekrologu za zcela
nepietní a neetickou.
K Vašim dalším výhradám k článkům uveřejněným v dubnovém
čísle Odrazu bychom rádi uvedli, že už název rubriky ,, Komentáře,
polemiky diskuze…“předurčuje její obsah. Odraz v tom není sám,
podobně ostré výměny názorů obsahuje naprostá většina
vycházejících periodik.
Svobodná výměna názorů je totiž základním předpokladem
demokracie. Redakce nevybírá články podle toho, zda se jí líbí,
či nelíbí, resp. zda s nimi souhlasí, nebo ne. Žádná cenzura se
nekoná-limituje nás pouze Tiskový zákon. Žádná politická
příslušnost, ani postavení kritizovaných nás nezajímá.
Redakční rada Odrazu

Ad ,,Vandal útočí“
Vážená redakce, reaguji na článek paní Laštovkové "Vandal útočí"
otištěný v dubnovém ODRAZu, kde pisatelka vyzívá neposlušné
občany k zamyšlení se nad vlastním chováním a uvědomění si
odpovědnosti nad ním. Bydlím v ulici Přílepská přímo naproti
benzinové pumpě. V tomto domě jsem se téměř narodil a pamatuji
krásný výhled na pole se zapadajícím sluncem v pozadí. Dnešní
obraz je pro mě velmi tragický, kromě neustávajícího rámusu
z otevřené automyčky, víkendového bujaří podnapilých individuí,
a folklórních zoufalců postávajících u čerpací stanice s lahví
osvěžujícího pivka udržujícího tu správnou hladinku...
Jde o to, že povolit cosi je stran úředního jednání velmi složitým
martýriem, a následně to cosi regulovat je ještě složitější... Všichni,
co občas zajdeme na Holý vrch, si nemůžeme nevšimnout
neřízeného a bezohledného pohybu čtyřkolek, mládeže ve vozech
dražších i levnějších závodící i pokuřující cosi většinou v tabáku
nekoupitelného a v horším případě kombinaci obého... Já za sebe
jsem pro zákaz vjezdu, málokterý současný mládežník si dojde
pěšky vykouřit jointa až ke střelnici Hubertus...
S uctivým pozdravem Jiří Pišl

Vážená redakce Odrazu!
Na Velikonoční pondělí jsem vystavila v naší úzké Olbrachtově
ulici svoji malou popelnici na „chodník“ k vrátkům, protože ve
svém vysokém věku nemohu tahat popelnici přes ulici na protější

Po pěti pracovních dnech, tedy následující pondělí, jsem se znovu
zeptala JAK JE TO S TOU POPELNICÍ, KTEROU MI MAJÍ
PŘIVÉZT? A k mému úžasu mi pracovník odpověděl: „S tím my
nemáme nic společného, musíte si zatelefonovat na podnik.“
Odpověděla jsem: „Vždyť já na váš podnik ani nemám telefonní
číslo!“ Blahosklonně odpověděl: „Tak já jim to řeknu.“
Vážení, tak takhle se chová firma VAŠE ODPADY NAŠE
STAROST. Zřejmě by si měli změnit slogan na VAŠE ODPADY
VAŠE STAROST.
Myslím, že jednání, kdy firma způsobí škodu a ani se neomluví,
a kdybych se zrovna nedívala z okna a nešla se podívat (po
neblahých zkušenostech, kdy vytáhnou pytel s odpadky ručně ven
a zbytek – drobný odpad nechají v popelnici), nikdy bych se
nedovolala nápravy.
BYDLÍM V ÚZKÉ OLBRACHTOVĚ ULICI OD ROKU 1957.
VŽDYCKY V NAŠÍ ULICI JSME KVŮLI TOMU, ŽE JE PŘÍLIŠ
ÚZKÁ, NECHÁVALI POPELNICE ZA VRÁTKY A POPELÁŘI
SI SAMOZŘEJMĚ POPELNICI SAMI VYNDAVALI. FIRMA
A.S.A. NIKOLIV. KDYŽ NEVYTÁHNEME POPELNICE NA
CHODNÍK, POPELNICE NEVYPRÁZDNÍ, ODPADKY
NEODVEZE. NENÍ DIVU, ŽE VELKÝ VŮZ ZDEMOLUJE
POPELNICI, KDYŽ STOJÍ U NAŠEHO DOMU A NA
CHODNÍKU NECHODNÍKU.
Když někdo šlápne druhému na nohu, nebo jen o druhého zavadí,
tak slušný člověk se vždycky omluví, ale jak hodnotit takovéto
jednání?
Libuše Vosecká
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SOUKROMÁ INZERCE

Společenská kronika
Poděkování paní starostce a MÚ k životnímu jubileu, výročí
sňatku, atd. zaslali: Helena Bendová, Alena Beranová, Jan Burda,
Galina Čáslavková, Marta Drábková, Hedvika Hajznerová,
Růžena Horáková, Marie Hotová, Otakar Jabulka, František
Kurec, Jiřina Kutová, Anna Lašková, Milan Ledecký, Stanislav
Lorenc, Jana Majerová, Růžena Műllerová, Miloš Nechvátal,
Marie Nikodymová, Zdeňka Procházková, Zdeňka Sedláčková,
Marie Sikulová, Václava Stárková, Marie Stradiotová, Perluška
Uhlířová, Vlasta Vágnerová, MUDr. Zdena Žampachová.

Poděkování
Dobrý den,chtěli bychom prostřednictvím Odrazu poděkovat
pánům ze zámecké kavárničky za velmi příjemné obsluhování.
Posedět si u jejich skvělé kávy je prostě báječné! Díky.
Šárka a Filip Grygerovi

Chtěla bych poděkovat prof. MUDr. Václavu Kordačovi a celému
personálu firmy RHG, s.r.o. v Tichém údolí za vstřícný přístup při
řešení zdravotního stavu mé švagrové Heleny Urbanové.
Simona Urbanová – poštovní doručovatelka

Děkujeme panu Jiřímu Blažkovi a panu Pavlu Broklovi za
bezplatné poskytnutí fotografií z našeho města a různých akcí
k propagaci Roztok.
Monika Hojsáková, Kancelář starosty

Setkání ročníku 1933
Vážení spolužáci, narození v roce 1933, kteří jste zahájili školní
docházku v roce 1939, zvu vás srdečně na naše již 9. Setkání, které
se uskuteční dne 29.5.2010 v 15:30 hod. opět v hotelu
ALEXANDRA. Zároveň vás prosím, pokud víte o některých
spolužácích, kteří nebydlí v Roztokách, abyste je na naše setkání
upozornili. Těším se, že se opět sejdeme v hojném počtu jako
v předchozích letech. Bližší informace na tel.: 220 911 762 nebo
mobil 731 735 090.
M. Dudák

Soukromá inzerce
Daruji za odvoz starší, dobře zachovalou nízkou dvoupatrovou
světle dřevěnou skříňku ze zasouvacími plnými dveřmi na
šanony atd... - rozměry d110 x h45x v75 cm. Dále prodám od
10,- používané dětské oblečení do 1 roku dítěte, dětskou
motorku, dětské hračky do 1 roku dítěte, odsávačku - nové,
značkové botky do bazénu zelené vel 21 za poloviční cenu 150,plné sandálky dívčí vel. 21. Starší, ale nenošené dámské
oblečení velikosti 38 - 40, nové podpatkové boty a sportovní
boty Adidas velikosti 39, starší fen atd.. Volejte a přijďte se
podívat, tel: 604 156 408.
-------------Dům na prodej v Hostivicích o velikosti 4+1, rekonstrukce
nutná. Tel.: 220 910 173.
--------------

Garsoniéra na Praze 6. Prodám zrekonstruovanou garsonku
v Bubenči, 10 min chůze od Stromovky, 3 min chůze na
tramvajovou i autobusovou zastávku. Velikost 25 m2, slunný byt
v druhém podlaží cihlového čtyřpodlažního domu. Zařízeno
(včetně spotřebičů) k okamžitému bydlení. Klidná, tichá ulice.
Okna do zahrady. Byt je v osobním vlastnictví. K bytu náleží
sklep 2,5 m2 a společná zahrada. Cena k jednání 1 850 tis.
Tel: 723 035 245, RK nevolat!
-------------Hledám 1-2 spolupracovnice, které by se mnou chtěly hlídat
předškolní děti. Třeba i maminky s neumístěným dítětem.
Prostory a nápad mám. Zavolejte 607 863 259.
-------------Hledám do party sportovně založené a duchem mladé seniory
z Roztok a okolí, se vztahem k cykloturistice, ke společným
vyjížďkám na kole. e-mail: velozdeno@centrum.cz
-------------Hledám k pronájmu chatičku v zahrádkářské kolonii
v Roztokách u Prahy nebo v blízkém okolí po dobu (nebo jen
část) letních prázdnin. (matka s dítětem). Prosím volejte večer
na tel.: 721 245 372.
-------------Hledám na léto pár lidí, kteří by chtěli rekreačně hrát beach
volejbal na hřišti v Sokole Roztoky, prosím pište na
aquiline@seznam.cz
-------------Hledám spolubydlícího do 30-ti let do rodinného domku
(novostavby) v Roztokách. K dispozici sam. pokoj (nezařízený)
+ ostatní prostory společné, vybavené. Cena vč. poplatků
5.000,- Kč. Tel.: 608 135 285, Lucie.
-------------Chata s garáží na pozemku 480 m2 na prodej v Praze 6 –
Suchdole. Možno postavit menší domek za cenu 1,090.000,Kč. Tel.: 605 106 350.
-------------Kdo daruje za odvoz nebo odměnu starší zahradní nábytek
„kovový“. Tel.: 607 700 633.
-------------Kdo pomůže s konverzací i gramatikou angličtiny, nejlépe
rodilá(ý) mluvčí za rozumnou cenu. Tel.: 602 826 516.
-------------Koupím rodinný domek, nebo stavební pozemek pro jeho
stavbu. Tel.: 603 108 227.
-------------Nabízím k pronájmu zařízený byt 2+1 ve finském domě,
1. patro, možnost parkování v zahradě za 8.000,- Kč + popl.
Mobil: 737 405 533, 732 510 550.
-------------Nabízím k pronájmu byt 1+kk v Solníkách, 34 m2 s balkonem,
orient. na JZ, 2.p., částečně zařízený, sklep a parkovací stání
k dispozici. Nájemné 7 500 + poplatky. Volný od července, příp.
dohodou. Zájemci volejte 773 636 730 nebo 606 751 944.
-------------Nabízím pronájem bytu 3+kk 56m2 v Úněticích 8 min.
autobusem ze Suchdola. Jedná se o dva samostatné pokoje
a obývací pokoj spojený s kuchyňským koutem. Vybavení bytu:
el. sporák, lednice, myčka, pračka, TV, jídelní stůl. Byt se
nachází v novém bytovém domě v 1. patře v dosahu MHD linky
355 a 359. Vhodné až pro 4 osoby. Cena pronájmu: 11.000,- Kč
měsíčně + poplatky. Volný od června 2010. Tel.: 608 810 494,
220 971 549.

45

SOUKROMÁ INZERCE
-------------Přenechám mobilní WC na stavbu. Odvoz mohu zajistit.
Tel.: 776 048 536.
-------------Prodám 2 ks PNEU + disky 215/55 R 16 FULDA. Prodám
mosaznou postřikovací konev 12 l. Tel.: 728 527 211.
-------------Prodám byt 3+kk v novostavbě (2008) s výtahem v Roztokách Žalově. Jedná se o slunný byt ve 2.NP / 4NP s orientací bytu J,
JZ, Z. Plocha 82 m2 + balkon 9 m2 + sklep. V suterénu
nemovitosti vlastní garážové stání. V domě kabelová TV,
internet. V bytě je kuchyňská linka na míru s vestavnými
spotřebiči a šatní komora s vestavnými skříněmi. Cena
dohodou. Tel: 737 574 367.
-------------Prodám částečně prosklenou světlou skříňku, vhodná i pod TV,
neponičená, málo využívaná. Rozměry: v-82 cm, š-161 cm,
h-42 cm. Původní cena 5.400,- Kč, nyní 1.500,- Kč. Foto zašlu
e-mailem. Tel.: 602 519 680.
-------------Prodám dětské kolo 16“. Zachovalé, funkční. Pro věk 4 až 6 let.
Cena 1.000,- Kč. Tel.: 603 586 997.
-------------Prodám kolečkové brusle FILA, vel. 38, používané jednu
sezonu, neponičené. Cena: 1.100,- Kč. Tel.: 602 519 680.
-------------Prodám levně starší dívčí-dámské kolo znaky ESKA.
Tel.: 603 258 280.
-------------Prodám Mercedes A 170 v.r. 2000. Tel.: 602 358 207.
-------------Prodám obytný přívěs HOMECAR, počet míst 4, provozní
hmotnost 807-1300 kg max., STK do r. 3.6.2011, málo
používaný, garážovaný, nový uzavřený přístřešek. Zařízení:
rozvod teplé a studené vody (bojler 220 V), kuchyňská linka –
3x hořák, digestoř s osvětlením a el. odsáváním, lednička
3kombinace 12 V, 220 V a plyn, skrytý trezor na doklady
a peníze, topení TRUMA s rozvodem na 12-220 V, koupelna:
sprcha –WC, bezproblémový přístup k celému systému
ledničky spodní venkovní mřížkou.
Tel.: 241 770 713, mob.: 736 411 612.
-------------Prodám pěknou dřevěnou dětskou postýlku se šuplíkem.
Polohovatelnou - tři polohy. Dvě vyndavací příčky. Postýlka je
pevná a stabilní. Bez matrace. Cena 1.200,- Kč. Možno
přikoupit nebesa a ochranný mantinel stejného vzoru za 400,Kč. Nejlépe osobní odběr. Mohu zaslat foto emailem.
Tel.: 777 710 115.
-------------Prodám rodinný dům v Roztokách, v přízemí 4+1, v patře 2+1
s pozemkem 880 m2 a garáží před rekonstrukcí.
Tel.: 736 674 553.
-------------Prodám rohovou sedací soupravu, rozkládací s úložným
prostorem, 175 x 265 cm, výška 95 cm, plus křeslo, barva
modrá se zlatými ornamenty. Používané, zachovalé, cena cca
5.000,- Kč. Prodám rozkládací gauč 165 x 78 cm, výška 63 cm,
barva modrá. Používaný, zachovalý, cena cca 500,- Kč.
Tel.: 723 532 796.
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-------------Prodám rozkládací pohovku pro 2 osoby plus 2x křesla –
zachovalé. Levně. Nutno vidět. I jednotlivě. Prodám různé
nářadí pro řemeslníka: klíče, vodováhu atd. Levně. Prodám
zahradní lavici – železo + dřevo. Levně. Prodám kuchyňský
dřez s odkapávačem – nerez. Levně. Tel.: 776 340 421.
-------------Prodám Trekové kolo Author Ultima dívčí, věk 7-12 let, rám
24 palců, měnič Shimano, řazení Revoshict, červeno stříbrné,
velmi dobrý stav. Původní cena 5.000,- Kč – nyní 2.500,- Kč.
Tel.: 220 912 543, 737 506 180.
-------------Prodám velmi zachovalé oblečení na chlapce 0-2,5 roku
(narozen v září) – zimní i letní, kočárek (modrošedý) ve
výborné stavu, rukojeť polohovací, nákupní košík, pláštěnka,
nánožník, nafukovací kola (hluboký + sporťák), dále kočárek
„golfáče“, kojenecké láhve + ohřívačku, péřovou peřinku
a kšíry, peřinky do kočárku a teplý fusak. Vše za 2.000,- Kč.
Tel.: 220 911 729, 604 642 327.
-------------Prodej domu 4+1 s menší předzahrádkou a dvorkem v Hostouni
u Prahy po rekonstrukci, ihned k nastěhování za cenu
2,800.000,- Kč. Tel.: 603 705 944.
-------------Pronajmu 3+1 v Žalově. Tel.: 602 358 207.
-------------Pronajmu byt v Dejvicích 4+kk + sklep. 4. patro cihlového
domu s výtahem. Jedná se o slunný byt s plochou 104m2, který
je vybaven nábytkem a veškerými spotřebiči. K nastěhování od
června tohoto roku. Tel.: 607 821 300.
-------------Pronajmu byt v Roztokách v rodinném domě se zahradou (2+1,
příslušenství a balkon). Je to byt zařízený s lůžky pro 3 osoby.
Cena: 7.000,- Kč (měsíc + platba za el. proud). Prosím jen
vážné zájemce se smyslem pro pořádek a čistotu.
Tel.: 606 402 428.
-------------2
Pronajmu zařízenou garsonieru, 39 m v Roztokách na
Solníkách, 3.patro bez výtahu, balkon, sklep. K nastěhování od
1. července 2010. Prohlídka bytu možná kdykoliv během května
či června. Prosím jen vážné zájemce, pokud možno nekuřáky,
bez domácích zvířat. Nájem 7.000,- Kč plus 2.800,- Kč
poplatky. Tel.: 602 348 767.
-------------Prosíme pána, který si ve středu 28.4.2010 asi v 8:30 hod.
kupoval léky v nové lékárně na Tyršově nám., aby se za námi
v lékárně zastavil.
-------------Reprodukce v té nejvyšší možné kvalitě. Stará mistrovská díla
světového umění a portréty na objednávku pro výzdobu
domácnosti, atd.. http://www.galerie-obrazy.cz
Tel.: 608 218 742.
-------------Zakázková práce: prodám masiv sekretář, skladný, délka
2,16 cm, výška 154 cm, hloubka 53 cm, ve kterém se nachází
skleněná vitrína, bar, šatní skříň a mnoho dalších úložných
prostor – stěhování. Cena: 2.500,- Kč. Též prodám 5 ks
hliníkových žaluzií do dřevěných oken, š. 48,5 cm – 1 rok
v používání. Pův. cena: 2.600,- Kč, nyní: 1.200,- Kč.
Tel.: 602 594 110.

