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Téma: Město má
za sebou 10 let
expanze. A co dál?
Matematika je
krásná, estetická,
říká profesor Nešetřil
Jak je to
s dostupným
bydlením
Jak zajistit dostatek
školek?
Respekt... hlavně
k soukromému
vlastnictví
Jiný úhel pohledu
Atentát na Heydricha
a Roztoky
Zámeček znovu
ožije
Scénický tanec
v Roztokách
Volejbal a atletika
TJ Sokol

Unikátní výstava komiksů začíná 25. 5.
ve Středočeském muzeu v Roztokách

ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
květnový Odraz se ve svém tématu věnuje výsledkům loňského sčítání lidu. Výsledky jsou poučné nejen pro nás
zastupitele, ale i pro všechny roztocké občany. Zajímavé
je především srovnání s deset let starými daty. Čísla evidentně ovlivňuje příliv občanů v nových lokalitách. S tím
souvisí dodnes přetrvávající problémy s nedostatečnou
občanskou vybaveností našeho města. Proto bychom se
nad těmito čísly měli hluboce zamyslet a říct si, jaké Roztoky vlastně do budoucna chceme. To pak budeme muset
zohlednit v novém územním plánu, který letos musíme
začít chystat. V současnosti v Roztokách probíhají dvě poměrně velké bytové výstavby. Nutno podotknout, že výstavba Na Panenské byla odsouhlasena před více než šesti
lety a výstavba Na Dubečnici před pěti lety jako výjimka
ze stavební uzávěry. V blízké budoucnosti nás patrně čeká
jen výstavba v Nádražní ulici. Pevně doufám, že s investorem nalezneme rozumný kompromis. Ostatní území bude
upravovat výše zmíněný nový územní plán, který musíme
mít hotový do konce roku 2015. Do procesu jeho přijímání
se budou moci zapojit všichni občané Roztok. Proto nám
všem přeji rozumnou mysl a dobré rozhodnutí.
Narůstající počet obyvatel našeho města úzce souvisí
i s kapacitou našich školských zařízení. Minulý týden byla
předána projektová dokumentace ke stavebnímu povolení na dostavbu základní školy. Tím byla dovršena několikatýdenní práce projektantů, zástupců školy i městského
úřadu. S projektem Vás důkladně seznámíme začátkem
příštího měsíce na internetových stránkách města. Zároveň bude spuštěna již na stránkách Odrazu diskutovaná
veřejná sbírka na tuto dostavbu. Dovolím si podotknout,
že podobné sbírky jsou naprosto běžné například v USA
i ve Švýcarsku, kde je podíl donátorů na mnohých stavbách
převažující.
V minulých týdnech proběhla přijímací řízení do mateřských škol. Bohužel počet nepřijatých dětí je velmi podobný počtům z minulých let, a to i přes to, že jsme během
loňského roku postavili a otevřeli novou budovu mateřské
školy pro 50 dětí. Je potřeba si uvědomit, že i úlohou školek
je primárně vzdělávání dětí, nikoliv jejich hlídání. Nicméně
to, že je pořád více než 100 nepřijatých dětí, je skutečnost
alarmující. Rád bych Vás ubezpečil, že toto téma nepodceňujeme, zabýváme se jím a věřím, že brzo nalezneme nějaké schůdné řešení.
S přáním hezkých dnů
Jan Jakob
starosta města Roztoky
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O čem jednala městská rada v dubnu
Rada města se sešla na svém řádném
jednání 2. dubna 2012, opět s velmi nabitým programem. Dvě dílčí věci musela posléze řešit i následným hlasováním
per rollam.
Z důvodů dovolených byly schváleny
změny termínů květnového a červnového jednání.

Nová vedoucí odboru vedení města

RM přijala na svém jednání kandidátku na místo vedoucí odboru Kanceláře
vedení města RNDr. Evu Skalníkovou,
kterou doporučila výběrová komise. RM
pak jednomyslně paní Skalníkovou do
této funkce zvolila.
RM schválila návrh radního T. Novotného na další postup v přípravě 2. dílu
publikace Roztoky očima staletí. Pokud
vše půjde podle plánu, mohli bychom se
této knihy dočkat v polovině roku 2014.
RM schválila prázdninový provoz městské knihovny (podrobnosti naleznete na
jiném místě časopisu).

Změna úplaty za předškolní vzdělávání

RM projednala též zápis z jednání místostarosty St. Boloňského s ředitelkami
mateřských škol. Šlo zejména o výklad
novely školského zákona z hlediska
úplaty za předškolní vzdělávání. Důležitý závěr je ten, že bezplatně může
dítě v předškolním věku docházet do
MŠ jenom jeden školní rok (podrobněji
na webových stránkách města). RM též
vyjádřila výhrady k navrženému prázdninovému provozu MŠ a vyzvala jejich
ředitelky k jednání o variantě příznivější
pro rodiče a děti.
RM pak po delší diskusi vyjádřila souhlas s umístěním dočasné stavby (kontejneru) sdružení Roztoč na obecním
pozemku č. parc. 119/1 za městskou
knihovnou, který je dlouhodobě nevyužívaný, a také s výší pronájmu na
dobu 12 let (podmínka dotačního titulu,

z něhož bude převážně stavba realizována). Podmínkou je předčasné ukončení
nájemní smlouvy mezi Roztočem a ZŠ
Roztoky a uvolnění místnosti v budově
školní družiny.
RM se též zabývala řešením věcných břemen pro plynové a elektrické vedení na
pozemcích v kat. úz. Žalov, kde poslední
slovo bude mít zastupitelstvo.

současnému stavu, kdy jsou uloženy na
běžném účtu.
Schválila též rámcový plán a harmonogram veřejných zakázek pro město pro
letošní rok (jde o požadavek vyplývající
z novely zákona o veřejných zakázkách).
Těchto zakázek bude kolem 25 a budou
v předstihu prezentovány na webových
stránkách města.

Nádoby na tříděný odpad Na Panenské Závěr jednání o podobě
– nekonečný příběh
dětského hřiště v Žalově
Třeskutým tématem je již nějaký čas
umístění nádob na tříděný odpad Na
Panenské. Obyvatelé lokality nesouhlasí se současným ani nově navrženým
umístěním. Problém je v tom, že někde
stát tyto nádoby musí, a to v přiměřené
vzdálenosti od obytných domů. Zatím
tedy zůstanou, kde jsou.
RM také zvýšila ceny za pronájem skládacích prodejních stánků (viz farmářské
trhy), neboť současné byly pod úrovní
provozních nákladů. Podrobnosti naleznete na webových stránkách města.
Rada též projednala a schválila výsledky
výběrového řízení na výběr firmy (firem) na úpravy a opravy městských komunikací. Nakonec se rozhodla, že rámcové smlouvy budou uzavřeny se třemi
firmami s nejlepší nabídkou. Současně
byl schválen harmonogram těchto oprav.
Rada také po půlročním úsilí seznala,
že vybrat v rámci běžného výběrového
řízení jediného nejvhodnějšího exekutora pro město je úkol nadlidský, a zrušila předchozí výběrové řízení s tím, že
budou tyto služby zadávány „ad hoc“ podle konkrétní situace.
Také se zabývala vyhodnocením výběrového řízení na uložení volných finančních prostředků města (jde zejména
o peníze na dostavbu školy) a rozhodla
o uzavření smlouvy s vítěznou bankou.
Tímto opatřením by se uložené finance měly alespoň trochu zhodnotit proti

Do finále též dospělo úsilí o vypsání
výběrového řízení na dodávku herních
prvků na dětské hřiště v Zaorálkově ulici
(proti ZŠ), financovaných z dotace Letiště Praha. Po několika jednáních s rodičovskou i odbornou veřejností došlo
k modifikaci výběru herních prvků a jejich umístění. Jde o určitý kompromis
představ a možností a doufejme s pozitivním výsledkem.
RM rozhodla o podmínkách pronájmu
dvou obecních bytů v Nádražní ulici čp.
22, a to obálkovou metodou nejvyšší nabídce. Na nabídku pronájmu nebytových
prostor v sousedním domě čp. 21 (pro
prodejnu potravin) nikdo nereagoval,
a proto se bude výzva opakovat.

Stavebník požádal o demolici továrny
v Nádražní ulici

Stavebník záměru Obytný soubor Nádražní požádal o vydání stanoviska města k zahájení bouracích prací bývalého
továrního objektu čp. 23. Rada uložila
místostarostovi R. Šefrovi projednat se
stavebníkem podrobné podmínky demoličních prací, aby byl minimalizován
dopad na životní podmínky obyvatel
této ulice a na veřejnou dopravu.
RM projednala zápis ze sociální komise
a schválila příspěvky sociálně potřebným a zdravotně znevýhodněným spoluobčanům.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Konzultační den

vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ paní Michaely Průšové
Odbor sociální a DPS MěÚ Roztoky oznamuje občanům města Roztok,
že v pondělí dne 11. června 2012 bude od 8.00 do 12.00 hodin
přítomna ve velké zasedací místnosti v budově MěÚ Roztoky
vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ paní Michaela Průšová,
která je připravena odpovědět na dotazy týkající se problematiky důchodů.
Srdečně zveme všechny roztocké občany, kteří chtějí konzultovat své problémy v oblasti důchodového pojištění.
M. Kalinová, vedoucí odboru
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Dubnové zastupitelstvo
se sešlo k svému jednání dne 18. dubna
2012 a nezůstalo nijak pozadu za předešlými v náročnosti ani délce jednání;
bez několika minut byl vyčerpán celý časový limit jednání do 23 hodin.
Začátek jednání poznamenal nesoulad
mezi dvěma ověřovateli minulého zápisu a mezi jedním z nich a vedením města ohledně některých formulací. Jde o to,
že zápis není a nemůže být stenografickým záznamem pětihodinového jednání, ale jen stručným záznamem. Z toho
vyplývají případná nedorozumění.
ZM jako obvykle též vzalo na vědomí
zprávu o činnosti městské policie. V této
souvislosti zazněl názor, že by ZM mělo
dostávat přehled jen opravdu závažných
událostí souvisejících s bezpečností ve
městě, nikoliv svodku všech – i marginálních – přestupků.

Závěrečná zpráva o vodovodech a kanalizacích v roce 2011

ZM pak projednalo a vzalo na vědomí
závěrečnou zprávu o provozu vodovodů a kanalizací za rok 2011. Pro občany
je důležité zejména to, že kvalita pitné
vody je v našem městě (na základě 37
laboratorních měření) na velmi dobré úrovni, že klesají ztráty vody v síti
(v roce 1996 to bylo téměř 34 %, loni
12 %), což má příznivý dopad na cenu
vody, že v objemu odebrané vody i odpadních vod nejsou žádné zásadní výkyvy a naše městská čistírna odpadních
vod splňuje i velmi přísné limity pro
vyčištěné vody stanovené Odborem ŽP
KÚ SK.
ZM pak projednalo stav čerpání rozpočtu k 31. 3. 2012 a schválilo některé dílčí

rozpočtové změny. Větší zásah do rozpočtu lze očekávat na příštím jednání,
kdy by měly být ZM předloženy návrhy
na úsporná opatření, týkající se prakticky celé struktury rozpočtu, která vzešla
ze dvou schůzek K 3 lídrů současné koalice (Jakob, Jandík, Boloňský).

Nesrovnalosti s čerpáním dotace na výstavbu sběrného dvora

V souvislosti s rozpočtovými změnami upozornil Martin Štifter na možné
problémy s čerpáním dotace na výstavbu nového sběrného dvora. Jde o vysokou částku (cca 7 mil. Kč), jejíž přijetí
by mohlo být ohroženo. Vedení města
a odpovědného odboru (SRMŽP) tuto
věc intenzivně řeší a je v osobním styku
s poskytovatelem dotace (SFŽP).
ZM pak schválilo způsob uložení
(a zhodnocení) volných finančních prostředků města, vyhrazených na dostavbu
školy. Budou uloženy na dva termínované vklady v bance J&T, aby nám přinesly
na úrocích o něco více než při současném stavu na běžném účtu.
ZM pak schválilo hospodářský výsledek
ZŠ Roztoky za minulý rok a navýšilo
rozpočet školy o 200 tisíc na výměnu
oken (celkem půjde na tento výdaj cca
460 tis. Kč).

Budování optické sítě v Žalově

Poměrně dlouhá diskuse proběhla nad
smlouvou s firmou Connect plus na první etapu výstavby optické sítě (Žalov).
Zastupitelé přijali řadu změn a upřesnění textu smlouvy v zájmu co největší
ochrany majetku města – zejména chodníků a komunikací, ale i veřejné zeleně.

Pozitivní přínos optické sítě bude dočasně vykoupen tím, že bude třeba celou lokalitu postupně rozkopat – ale též uvést
do původního stavu.
ZM pak (již opakovaně) nepřijalo návrh
firmy A Development Roztoky a.s. na
darování pozemku a inženýrských sítí –
kanalizačního a vodovodního řadu, veřejného osvětlení a komunikace, včetně
platných věcných břemen.

Zprávy o šetření kontrolního a finančního výboru

ZM pak projednalo výsledek společné
kontroly finančního a kontrolního výboru ve věci opožděného proplacení faktury na projekt firmy Chalupa architekti.
Výsledkem této zkušenosti bude zpřesnění pravidel oběhu dokladů (faktur)
a postup správců jednotlivých paragrafů
rozpočtu.
Kontrolní výbor potom seznámil ZM
s výsledkem podrobné kontroly plnění
usnesení zastupitelstva a rady a předložil návrh doporučení a usnesení, jehož
dodržování by mělo zlepšit přehlednost
plnění jednotlivých usnesení.

Diskuse o absenci tajemníka MÚ

Závěr jednání byl opět ve znamení střetu
opozice s panem starostou. Paní zastupitelka Vavřínová ve svém materiálu upozornila zastupitele na možné legislativní
a formální problémy MÚ vyplývající
z dlouhodobé absence tajemníka městského úřadu. V tomto mezidobí supluje
tuto funkci pan starosta. (Nový tajemník nastoupí na základě výsledku výběrového řízení 1. června t. r., pozn. S. B.).
Stanislav Boloňský, místostarosta

Nová vedoucí odboru vedení města
Paní RNDr. Eva Skalníková o sobě
Narodila jsem se ve východních Čechách a až do maturity jsem žila v malém městě Letohradě. V letech 1983–88
jsem studovala na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze obor
organická chemie a po ukončení studia
jsem se vrátila zpátky do Letohradu
a pracovala ve zdravotnické laboratoři.
V roce 1989 jsem se vdala, přestěhovala
za manželem do Poličky a začala pracovat ve státní správě na úseku životního
prostředí a později na regionálním rozvoji. Manžel pracuje jako diplomat pro

Ministerstvo zahraničních věcí ČR, takže jsme pobývali s rodinou 5 let v USA
a v létě minulého roku jsme se vrátili po
4 letech z Holandska. Mezi těmito dvěma
výjezdy jsem pracovala na Ministerstvu
životního prostředí v oddělení propagace. Na podzim minulého roku jsme se
přestěhovali do Roztok a náš 14letý syn
začal chodit do 8. třídy místní základní
školy. V Roztokách se začínáme všichni
cítit trochu jako doma, včetně našeho
ročního štěněte, bernského salašnického
psa.
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Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny během
měsíce dubna 2012

Beletrie

Glattauer D.: Každá sedmá vlna (romantický příběh lásky, která začala
e-mailem)
Roberts N.: Zahráváš si s ohněm (psychologický román)
Taylor P.: Doktore, to chce klid (mladý
lékař na anglickém venkově)
Zafón C. R.: Marina (přes zájem o architekturu se dvojice mladých lidí dostane až ke skrytým tajemstvím města
Barcelony)

Historické romány

Přibský V.: Má čtvrtá žena Alžběta
(hlavní postavou románu je Alžběta Pomořanská, čtvrtá žena Karla IV.)
Paolini Ch.: Inheritance (4. díl fantasy
o boji dobra se zlem)

Detektivky

Nesbø J.: Spasitel (severská detektivka)
Nesbø J.: Pentagram (severská detektivka)
Jackson L.: Temný safír
Fosumm K.: Indická nevěsta (severská
detektivka)
Pötzsch O.: Katova dcera a král (historická detektivka)

Cestopisy

Martinec M.: Kolmo na Moskvu (jak se

dá zvládnout cesta na kole do Moskvy
a zpět za 3 týdny)
Khidayer Z.: Arabský svět–jiná planeta?
(díky hlubokým znalostem autorky se
na stránkách knihy čtenář dočte mnoho
zajímavého o mentalitě, způsobu života,
zvycích i tématech, která nejsou tak často zmiňována: sex, alkohol…)

Naučná-odborná-literatura faktu

Ulč O.: Velikáni a malikáni (osudy Čechů žijících v exilu, které potkal autor ve
všech zemích světa…)
Cílek V.: Kameny domova (v této publikaci nás autor zajímavým způsobem
seznámí s horninami, které jsou typické
pro území Čech)
Špaček L.: Deset let s Václavem Havlem
(osobní vzpomínky dlouholetého prezidentova mluvčího)

Pro děti a mládež

Peirce L.: Velkej frajer Nate znovu v akci
(humorný příběh – další průšvihy školáka Nata)
Collis S.: Hunger Games. Aréna smrti
– 1.díl
Hunger Games. Vražedná pomsta – 2.
díl (sci-fi dobrodružný román je reality
show, ve které jde o život)
Pichon L.: Úžasný deník – Tom Gates
(veselé historky ze života kluka Toma)
Nesbø J.: Doktor Proktor a prdicí prášek (když děti zjistí, že v sousedství bydlí
trochu bláznivý a podivínský vědec, ne-

bude nouze o veselá i odvážná dobrodružství)
Více informací o nových knihách získáte
na webových stránkách knihovny, registrovaní čtenáři si mohou knihy také rezervovat on-line.

Pozvánka

na literární pořad pro děti od 3-6
let v úterý 22. 5. 2012 v 16.00 hodin
„O koťátku, které se bálo“ z knihy E. Petišky Anička malířka. Pořad je doplněn
písničkami a tvořivou minidílničkou.
Vstup zdarma.
Světový den knihy 23. 4.
Krásné připomenutí Světového dne
knihy připravily pro čtenáře městské
knihovny děti ze 4.C, 4.B, I.C, II.C.,
III.C, základní školy v Roztokách-Žalově. Pro tento den vyrobily pod vedením
A.Valtové a svých paní učitelek krásné,
originální nápadité záložky do knih, které jsme pak všem čtenářů i malým dětem
nabízeli. Ten den si tak čtenáři odnášeli
domů nejen knihy, ale i originální knižní
záložku. Děkujeme všem dětem, které se
do akce zapojily.
Upozornění pro návštěvníky knihovny:
V ČERVNU od 18. 6. do 22. 6. bude
městská knihovna uzavřena.
Těm čtenářům, kteří by v tomto termínu měli vrátit knihy, bude výpůjční lhůta
prodloužena. Děkujeme za pochopení.
Za městskou knihovnu A. Urxová

Strážníci získali do své výbavy moderní defibrilátor   
Dne 13.3.12 převzali strážníci MP Roztoky za přítomnosti starosty města Roztoky do své výbavy automatizovaný externí defibrilátor PhilipsStar FRx, který
slouží jako velmi dobrý doplněk a pomocník k poskytnutí laické neodkladné
první pomoci při náhlé akutní srdeční
příhodě (poruchy srdečního rytmu). Byl
vytvořen jako velmi účinná pomůcka při
poskytování neodkladné první pomoci,
a to především pro laické záchranáře.
Přístroj krok za krokem vede zachránce
celým procesem pomoci , a proto je vybavený hlasovou nápovědou a grafikou
v českém jazyce a jasnými instrukcemi tak, aby umožnil zachránci s minimálními znalostmi provádět bezpečně
a kvalifikovaně neodkladnou první pomoc; pomocí hlasových příkazů navádí
zachránce ke správnému provádění masáže srdce a umělého dýchání. Přístroj
je vybaven bezúdržbovou baterií, která
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má kapacitu 200 výbojů, pohotovostní
doba po vložení baterie je minimálně 4
roky. Do defibrilátoru je možno vložit
tzv. dětský klíč pro defibrilaci kojenců,
dětí s hmotností pod 25 kg či mladších 8
let. Po vložení tohoto klíče se automaticky sníží defibrilační energie. Elektrody
Smart II používané defibrilátorem slouží k defibrilaci pacientů jakéhokoli věku
a hmotnosti.
Tento přístroj je určen pro použití mimo
jiné u hasičských sborů, Policie ČR,
městské či obecní policie, v místech
s větší koncentrací lidí, tzn. např. plavecké bazény, budovy státní správy, hotely,
školní zařízení apod.
Přístroj byl pořízen za finanční dar Letiště Praha v rámci programu „Dobré
sousedství“.
Přístroj včetně proškolení na poskytnutí
první pomoci zajistila firma AZ Medica, Praha 4. Pořízením tohoto přístroje

se město Roztoky zařadilo do projektu
„Pomáháme společně “ .
Petr Vevera
vedoucí str. MP Roztoky

Automatizovaný externí defibrilátor Philips HeartStart FRx v nárazuodolné brašně, dvě elektrody
SMART II a dětský klíč.
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 21.3.12
až 24.4.12 :
- dne 22.3.12 oznámeno fyzické napadení se zraněním v domě v ulici Obránců
míru, v době příjezdu hlídky na místo se
na místě nenacházel pouze poškozený,
který vyhledal lékařské ošetření, šetřeno
a kvalifikováno jako podezření z Pk proti občanskému soužití;
- dne 25.3.12 oznámeno vloupání do
garáže v ulici Žirovnického – výjezd na
místo, zde zjištěno, že z garáže byla odcizena motorová pila a rybářské potřeby,
dalším šetřením zjištěno vloupání do
sousední garáže, kde pachatel z vozidla
odcizil katalyzátor, věc předána PČR
jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním;
- dne 26.3.12 oznámeny barvou polité vstupní dveře do bytu v domě v ulici
Jungmannova Na Ostrohu – věc kvalifikována a šetřena jako podezření z Pk
proti majetku;
- dne 27.3.12 oznámeno, že do Bizzard
clubu v Nádražní ulici přišla silně podnapilá osoba a obtěžuje personál – výjezd na místo, podezřelá osoba již seděla
na ulici před clubem v podnapilém stavu, vykázána z místa, věc vyřešena domluvou;
- dne 28.3.12 oznámeno vloupání do
zahradní chatky v zahrádkářské kolonii
U Jezu – zjištěno, že u chatky jsou vypáčené vstupní dveře. Pachatel odcizil
rybářské náčiní, dalším šetřením v okolí
zjištěno vloupání do okolních chatek,
předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu krádež vloupáním;
- dne 30.3.12 v ranních hodinách oznámeno, že v domě v Zahradní ulici je
agresivní senior, který rozbíjí zařízení
domu a chová se agresivně a vyhrožuje
spolubydlícím – výjezd na místo, spolu s rychlou lékařskou službou a PČR,
která si věc převzala na místě, agresivní
osoba po domluvě s přítomným lékařem převezena sanitním vozem do PL
Praha 8 – Bohnice;
- dne 1.4.12 oznámen pokus o sebevraždu oběšením v ulici Nad Vltavou – na
místě zjištěno, že si osoba připravila
vodítko na psa se smyčkou a přivázala
si jeho druhý konec na strom, nekomunikovala, přivolána rychlá lékařská pomoc, na místo též PČR, osoba sanitním
vozem převezena do lékařského zařízení,

- dne 2.4.12 oznámeny poškozené tabule drátoskla na přístřešku u domu v ulici
Bělina – na místě provedeným šetřením
zjištěno, že k poškození drátoskla došlo v důsledku prořezu stromů nad pozemkem domu, který prováděl soused
poškozeného, na místě se obě strany dohodly na náhradě způsobené škody;
- dne 3.4.12 oznámeny poškozené dvoje
dveře u objektu opuštěného restauračního zařízení Victoria v Nádražní ulici
– na místě zjištěny vykopnuté dveře do
zahradního výčepu a do kuchyně objektu, věc si převzala PČR k jejich realizaci;
- dne 4.4.12 oznámen požár travního
porostu v místě pod železniční zastávkou Úholičky, na místo hasiči, požár
uhašen, zjištěny podezřelé osoby, které
travní porost vypalovaly, věc na místě
řešila OP Velké Přílepy;
- dne 9.4.12 ve večerních hodinách oznámena krádež dámského jízdního kola
zn. Superior před zahradní restaurací
U Zvířátek v Tichém údolí – provedeno
místní pátrání po pachateli a odcizeném
jízdním kole s negativním výsledkem,
věc na místě předána PČR k jejich realizaci;
- dne 11.4.12 oznámeno poškození
vstupních dveří u domu v ulici Dobrovského – na místě zjištěny poškozené
dveře, do objektu se pachatel nedostal,
zadokumentováno a kvalifikováno jako
podezření z Pk proti majetku;
- dne 12.4.12 oznámen muž se psem
pohybující se po komunikaci v místě serpentýny, muž se psem se choval
chaoticky, provedeným šetřením zjištěno, že předtím upadl, přivolána rychlá
lékařská pomoc, převezen sanitním vozem do nemocničního zařízení, pes předán jeho manželce;
- dne 12.4.12 oznámena krádež peněženky z košíku na jízdním kole na Tyršově náměstí u prodejny Albert – na
místě provedeným šetřením zjištěno, že
poškozená si nakoupené zboží vynesla
v nákupním košíku z prodejny k odstavenému kolu, kde zboží i s kabelkou, ve které měla peněženku, uložila
do košíku a šla vrátit nákupní košík do
prodejny. Když se ke svému kolu vrátila, tak zjistila, že má otevřenou kabelku
a z ní někdo odcizil její peněženku s finančním obnosem, provedeno místní
pátrání s negativním výsledkem, předáno PČR k jejich realizaci;
- dne 13.4.12 oznámeno, že nezletilá dcera oznamovatele při cestě domů ze školy

byla ohrožována střelnou zbraní z okna
zaparkovaného vozidla v místě U křížku
a že podezřelé osoby oznamovatel objevil v podezřelém vozidle na Školním
náměstí – výjezd na místo, zde zjištěno,
že jednoho z nich fyzicky napadl a kopl
jim do jejich vozidla, zajištěni svědci celé
události, dalším šetřením zjištěno, že
předmět, kterým měla být ohrožována
nezletilá dívka, nebyla skutečná zbraň,
ale hračka;
- dne 17.4.12 oznámeno narušení občanského soužití mezi bývalým druhem
a družkou v bytě činžovního domu v ulici Přemyslovská – na místě klid, k napadení nedošlo, pouze ke slovní hádce, věc
Pk vyřešena napomenutím;
- oznámeni dva volně pobíhající psi
v ulici Na Panenské s tím že oznamovatelka přivezla tyto psy na MP, psi umístěni do kotce MP, zjištěn majitel těchto
psů, psi předáni majiteli bez závad, věc
Pk vyřešena v blokovém řízení;
- dne 18.4.12 oznámeno, že na křižovatce ulic Jiráskova a Obránců míru došlo
k poškození lampy veřejného osvětlení, a to tím, že do této lampy nacouval
NA Tatra – výjezd na místo, předáno na
místě přivolaným policistům skupiny
dopravních nehod PČR, na místo též
přivolán ředitel TS Roztoky;
- dne 18.4.12 ve večerních hodinách
oznámeno odcizení kanalizačního poklopu na parkovišti ČD u nádraží Roztoky – výjezd na místo, zadokumentováno,
zajištění otvoru, aby nedošlo k pádu do
kanalizační šachty, vyrozuměni pracovníci nádraží;
- dne 19.4.12 v ranních hodinách oznámeno narušení občanského soužití mezi
manželkou a manželem v ulici Zahradní
– na místě zjištěno, že manžel pouze nadával do telefonu příteli jeho manželky,
který obtěžuje jejich rodinu, věc předána
PČR jako podezření ze spáchání tr. činu
tzv. stalkingu;
- dne 19.4.12 v nočních hodinách oznámeno narušení občanského soužití mezi
druhem a družkou v ulici Masarykova – na místě v době příjezdu hlídky již
klid, provedeným šetření bylo zjištěno,
že došlo pouze ke slovnímu napadání ze
strany druha, na místě si převzala PČR,
která vykázala podezřelou osobu;
- dne 20.4.12 oznámeno vloupání do
vozidla Škoda Octavia v ulici Přemyslovská, kdy podezřelá osoba bez zjevného
násilí vnikla do vozidla a z vozidla odcizila navigaci a ve vozidle umístěnou dr-
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tičku na větve, provedeno místní pátrání
po podezřelých osobách a odcizených
věcech s negativním výsledkem, věc předána PČR k jejich realizaci;
- dne 23.4.12 oznámeny podnapilé osoby, které popíjejí alkohol před prodejnou
v ulici Masarykova, na místě provedena
kontrola podezřelých osob, věc Pk dle
46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění
OZV č. 3/2011 ( zákaz popíjení alkoholických nápojů na veřejném prostranství) vyřešena napomenutím;

- dne 24.4.12 oznámeno, že na přechodu pro chodce na křižovatce ulic Lidická
a Hálkova došlo ke sražení nezletilého
chodce, který přecházel přes přechod
pro chodce, projíždějícím vozidlem –
výjezd na místo, na místě rychlá lékařská pomoc, která převezla zraněného do
nemocničního zařízení, věc si na místě
převzali policisté skupiny dopravních
nehod.
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, Obvodní oddělení
Policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo
974 882 731) nebo na Městskou policii
Roztoky (tel. 220 910 468, popřípadě
e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme
předem za spolupráci.
Petr Vevera
vedoucí MP Roztoky

Reakce na článek pana Strnada
„Potírání zločinu v Roztokách“
Musím reagovat na článek pana Václava
Strnada v minulém vydání měsíčníku
Odraz, kde pan Strnad uvedl, že se za
minulý měsíc několikráte setkal s „pozoruhodnou situací na Tyršově náměstí“,
kdy ve večerních hodinách přijíždí jeden
z autobusů od Prahy a na vystupující
cestující „číhají“ příslušníci městské policie. A když spousta si lidí v pozdních
nočních hodinách zkracuje svou cestu
přes prázdné Tyršovo náměstí, strážníci
pak jdou najisto.
Musím ujistit pana Strnada a všechny
občany Roztok, že hlídka městské policie rozhodně nehlídkuje na Tyršově
náměstí v pozdních hodinách jen proto, aby čekala na to, až některý z občanů po vystoupení z autobusu půjde přes
komunikaci mimo přechod pro chodce,
a poté s ním řešila přestupek, který spáchal. V poslední době byly registrovány
stížnosti občanů, že v nočních hodinách
se lidé necítí bezpečně při vystupování
z posledních nočních autobusů. Vzhledem k tomu byla hlídková činnost a kontrolní body hlídek situovány do těchto
míst, a to zejména v době, kdy přijíždějí
poslední autobusy. To však neznamená, že MP neprovádí hlídkovou činnost
v ostatních částech města, v poslední
době byla zvýšena kontrolní a hlídková
činnost zejména v zahradních koloniích
a v místech, kde v poslední době dochá-
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zelo k nárůstu tr. činnosti. Takže v žádném případě se strážníci během svých
nočních služeb nezaměřují pouze na to,
aby „ číhali“ na to, až někdo půjde na
Tyršově náměstí mimo přechod. Ono je
to těžké. Kdyby v případě přepadení po
vystoupení z nočního autobusu strážníci zrovna kontrolovali chatky v zahrádkářských koloniích, tak by se zase psalo,
kde strážníci byli, když v půlnoci došlo
k přepadení na Tyršově náměstí.
Jinak jsem chtěl dodat, že jestliže hlídka
strážníků preventivně dohlíží na bezpečnost občanů a přímo před ní je páchán
přestupek, tak by rozhodně měla zakročit, a v tomto období skutečně opakovaně zakročila. Vždy věc tohoto přestupku
dle § 54 odst. 1) z. č. 361/2000 Sb., silničního zákona, vyřešila napomenutím
chodce. Nechci polemizovat s panem
Strnadem, ale jeho popisovaný způsob
řešení přestupku ze strany hlídky městské policie (demonstrace síly pohrůžkou vysoké pokuty ve správním řízení)
bude asi trošku přitažený za vlasy. A teď
jen pro připomenutí, ve výše uvedeném
§ 54 odst. z. č. 361/2000 Sb. se mimo
jiné říká, že je-li blíže než 50 metrů od
místa, kde chodec přechází, přechod pro
chodce, chodec „musí“ přecházet přes
tento přechod pro chodce. A je jedno,
jestli jde o denní, či noční dobu, zdali je komunikace plně frekventovaná,

či na komunikaci není žádný provoz.
Závěrem odbočím od Tyršova náměstí
a přidám jeden příklad. V měsíci únoru
došlo na železničním přejezdu v Žalově
ke sražení seniora projíždějícím rychlíkem od Prahy, a to v době, kdy tento
senior vstoupil na přejezdu do kolejiště
v době, kdy byly závory „dole“, blikalo
červené výstražné zařízení. Senior byl
po srážce s rychlíkem na místě mrtev.
Neuplynul ani týden, hlídka MP Roztoky provádí v tomto místě hlídkovou
činnost, přijede osobní vlak od Roztok, zastaví v zastávce, vystoupí cestující, vlak odjede směrem na Úholičky.
V době kdy jsou závory po celou dobu
dole, opět bliká červené světlo a zvoní
výstražné zařízení, přechází přes přejezd
starší muž v důchodovém věku, kouká
na hlídkující strážníky, jen co sejde z železničního přejezdu, projede vlak směrem od Úholiček a zastaví v železniční
stanici Roztoky-Žalov. Hlídka městské
policie přistoupí k muži, vysvětluje mu,
čeho se dopustil, a ptá se ho proč přecházel v době, kdy byly závory dole a svítilo a houkalo signalizační zařízení. Na
to muž odpoví, že tudy chodí již 39 let,
a jen tak pro zajímavost sdělí strážníkům, že je bývalý zaměstnanec ČD!
Tady není co dodat.
Petr Vevera
vedoucí MP Roztoky

ROZHOVOR S OSOBNOSTÍ MĚSTA

Matematika je krásná, estetická,
říká profesor Nešetřil

V

klobouku, a plnovousem a neustále rozesmátou tváří nezapadá do
stereotypní představy přísného pana
učitele matematiky. Profesor Jaroslav
Nešetřil, ředitel Institutu teoretické informatiky MFF UK, je nejen mezinárodně uznávaným odborníkem. Taktéž je
velice oblíbeným pedagogem, při jehož
přednáškách se z učeben ozývají výbuchy smíchu. V Roztokách bydlí už 34 let,
jeho zálibou je výtvarné umění, kreslí
a maluje obrazy. V roce 2010 dostal od
prezidenta republiky medaili za zásluhy
v oblasti vědy.

dospělých by bez přípravy udělalo
zkoušku z dopravních předpisů? Vychovávat děti v něčem tak abstraktním jako
je matematika je velice složité. Prostě to
dokáže málokdo, vyložit něco tak abstraktního jako přitažlivý příběh. Nejde
to změnit ze dne na den, je tam setrvačnost výuky i učitelů. A reformy vymýšlejí mnohdy lidé, kteří toho sami mnoho
nenaučili. Matematický text není psaný
jako příběh, a zhuštěné informace jsou
podány suchým způsobem, takže přečíst
stránku není tak jednoduché, musíte vše
promyslet.

"Jsem agresivní optimista a pesimistické řeči nesnáším," říká šestašedesátiletý
sympaťák.
Jak jste se dostal k matematice?
Jednoduchý důvod by mohl být, že moje
maminka byla učitelkou matematiky
na základní škole. Ale nikdy mě neučila a ani mě k matematice moc nevedla. Myslím, že k matematice má člověk
vlohy přirozené. Když mu to jde, tak se
mu to prostě líbí. Vždy jsem si myslel, že
matematika je hezká disciplína. Původně jsem chtěl být ale umělcem, ještě na
gymnáziu. Žili jsme v Rakovníku a na
malých městech nežijí matematici, ti
žijí jen ve velkých městech. Na malých
městech naopak často žijí umělci, někdy
velmi dobří umělci.
Je to tedy jen zdánlivý rozpor, že jste
matematik a výtvarník zároveň?
Jistě, v tom je daleko víc podobností než
si lidé myslí. Matematici mají např. dost
často rádi hudbu a všeobecně umění.
A na druhé straně, třeba výtvarní umělci
v dnešním rozvířeném světě bez jistot,
hledají zakotvení v něčem, co je logické
a tedy neměnné.
Jak jste po gymnáziu řešil dilema, jestli
jít na vědu nebo umění?
Chtěl jsem jít na FAMU studovat film
nebo fotografii. Šel bych tam v roce
1964, 1965, takže bych chytil novou
vlnu, chodil třeba do školy s Menclem.
To je docela pěkná představa. Ale přátelé
mě od toho odrazovali a tak jsem zvolil
univerzitu, matfyz. To se mi také líbilo.
Jedním z důvodů take bylo, že v té době
tam ještě byly dva roky na rozhodnutí,
co konkrétního budete studovat.

Čím si vysvětlujte dnešní všeobecný
odpor k matematice?
To je složité. Jako matematik to nemám
rád a vlastně tomu ani nevěřím. To je
občas interview s nějakým hercem, který plácne: neměl jsem rád matematiku.
Myslí si, že tohle říct je bezpečné. Že je to
jako by říkal, že nemá rád okurky nebo
rajčata. Netroufne si už ale, aby řekl, nenávidím češtinu nebo Shakespeara. Nevěřím tomu odporu, protože například
rodiče podle průzkumů chtějí, aby matematika byla povinná při maturitě. Přejí
si totiž úspěšnou budoucnost svých dětí
a nechtějí jim to moc ulehčovat. Jsme
obklopeni čísly, ale ještě důležitější je, že
jsme obklopeni logikou. Chování je odvozeno podle nějakých pravidel a když
to člověk neumí, tak se pohybuje v neznámém světě, chová se hloupě a může
ho například každý ošidit.
Učí se podle vás matematika na školách špatně, nezáživně? Třeba projekt
„Matematika s chutí“ se to snaží změnit.
Já si to nemyslím že se učí špatně. Jsem
agresivní optimista a pesimistické řeči
nesnáším. Pamatujete na velké diskuse okolo maturitách na zkoušku? Kolik

Vy říkáte, že matematika je estetická.
V čem?
Když je něco hluboce pochopené a svrchovaně udělané, tak to vždy vykazuje
rysy krásy, lahodí to oku i duchu. Něco
nového odkrýváte. Malíři říkají, že obrázek musí být dobře promalovaný. Úplně
každý detail. Ne, že tam umělec něco jen
tak čmárnul, ale že to udělal úmyslně. Já
teď pracuji na vytvoření hodnocení estetiky pomocí počítače. To je můj sen.
Mám malý tým, se kterým zkouším najít, zda je možné najít zákonitosti, které
bychom byli schopní převést do algoritmické řeči a tu předat počítači. Prozatím
je to ve stádiu zrodu a není jasné, zda se
něco takového vůbec dá udělat. Estetické
vnímání je individuální, ale přesto hledáme obecné zákonitosti, kterými zpracovává estetický vjem galerista stejně
jako paní, která v galerii uklízí.
Jak coby matematik vnímáte bouřlivý
rozvoj Roztok v posledních letech?
Roztoky jsou pro mě klidné hájemství, boje prožívám v práci. Roztoky
jsou pro mě rodina, domek a zahrádka.
Mám tady svého knihaře, svého rámaře.
V tomhle jsem typický obyvatel Roztok. Ale myslím si, že je veliká chyba,
že města naší velikosti by měla mít člověka nějakého urbanistu, aby existovala
dlouhodobější představa podoby města.
Zámeček je dole u řeky na jednom konci, na druhém konci v Žalově je slavný
kostel a mezi tím zástavba. Je o čem přemýšlet.
Václav Dolejší
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Město má za sebou deset let bouřlivé expanze. A co

B

ouřlivý rozvoj Roztok v uplynulých
deseti letech velmi výrazně proměnil město na okraji Prahy, jak nyní zcela
konkrétně ukazují předběžné výsledky
Sčítání lidu, domů a bytů 2011. V mnoha kategoriích je město – podle chladných statistických čísel - dokonce „nej“
v rámci celé České republiky. Záleží už
na každém, jestli ta „nej“ vnímá v pozitivním, anebo negativním významu.
Roztoky jsou typickou součástí širšího
jevu, kdy se vytvořil jakýsi „zlatý prstenec“ kolem hlavního města. Do okresů
Praha-západ a Praha-východ, obepínajících metropoli, se přistěhovalo vůbec
nejvíc lidí z celé země. Převážně mladé
rodiny přilákala příznivá kombinace
práce v Praze a „venkovského“ zázemí na
okraji hlavního města. Tomáš Kostelecký ze Sociologického ústavu Akademie
věd obyvatelům prstence ani nechce říkat Středočeši: „Jsou to takoví specifičtí
Pražané žijící v osobitých příměstských
oblastech.“
Díky tomu se Středočeský kraj s počtem
obyvatel 1,27 milionu obyvatel nově stal
nejlidnatějším krajem v České republice,
předstihl tím dosavadního lídra, Mo-

ravskoslezský region. V zázemí Prahy
tím pádem ubyli „rodáci“, narostl počet
cizinců a zvýšil se počet vysokoškolsky
vzdělaných lidí. Počet dětí mladších 15
let byl příznivější než v ostatních krajích a například počet bytů s připojením
k internetové síti se zdesetinásobil.

Ubylo rodáků

Nejprve pár čísel o Roztokách, která jsou
ve srovnání s ostatními obcemi a městy velmi příznivá a nadprůměrná. Počet obyvatel města se za deset let zvedl
o 35 procent na 7 767 oficiálně hlášených k trvalému pobytu. Přesně za deset
let přibylo 2 034 lidí. Ubylo „rodáků“,
kteří žijí od narození na jednom místě. Nutno říct, že soužití starousedlíků
a takzvaných „naplavenin“, jak se někdy
nově přistěhovalým říká, je oproti předsudkům bezproblémové. Pomohly tomu
jistě hodně místní kulturní, sportovní
a nejrůznější občanské spolky, do jejichž
života se obyvatelé po rychlém rozkoukání zapojili.
Vcelku příznivá v porovnání s ostatními
kraji, ale i středočeskými okresy je věková struktura Roztockých; stejně jako celá

Přibylo vzdělaných obyvatel

Jak přibylo celkem obyvatel
Obyvatelstvo celkem

Základní
7 767

5 756

5 733

ženy
3 967

muži
3 800

Vyučení

1 112

2001

1 518

1 591

1991

2001

1 308

732
580

2011

1991

Praha-západ patří mezi nejmladší části
země. V Roztokách se opravdu bouřlivě stavělo – bytů a rodinných domků je
dohromady o neuvěřitelných 36 procent
víc než před deseti lety.
Z obyvatel Roztok starších patnácti let
je téměř 28 procent vysokoškolsky vzdělaných, což je třikrát víc, než činí celorepublikový průměr. V Roztokách dnes
žije přesně 1 757 lidí s akademickým
titulem, o tisícovku víc než před deseti
lety. Poklesly počty obyvatel se základním vzděláním a výučním listem, naopak stejně jako vysokoškoláků přibylo
i lidí se středoškolskou maturitou.
I jinak jsou Roztočtí docela snaživí:
z ekonomicky aktivních je pak celá čtvrtina podnikatelů nebo živnostníků pracujících na vlastní účet, celorepublikově
je jich pětina. K tomu ještě přidejme
jeden hodně příjemný údaj - sedmdesát
procent bytů v Roztokách má připojení
k internetu, což je opět rekordní číslo. Ve
městě žije sedm procent cizinců, zatímco celorepublikově jsou jich čtyři procenta . Nejvíc je v Roztokách Ukrajinců
(139), Slováků (98) a Rusů (68). Před deseti lety tvořili cizinci ani ne tři procenta
obyvatel města.

1991

2011

2001

2011

2011

Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity
Zaměstnaní

Nezaměstnaní

Střední s maturitou

2 250

3 899
2 960

Vysokoškolské

1 757

1 786

2 949
1 433
234

576

113
1991

10

2001

2011

1991

2001

785

53
2011

1991

2001

2011

1991

2001

2011
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  dál? Vydechnout, strávit, anebo masivně růst?
V Roztokách však výrazně, alespoň
podle ČSÚ, ubylo věřících lidí aktivně
se hlásících k církvi nebo náboženské
společnosti. Takových obyvatel je nyní
jen dvanáct procent (přesně 922), což
je zhruba stejně jako celorepublikový
podíl. Obrovský propad je to ve srovnání s minulým sčítáním roce 2001, kdy
se k církvím aktivně hlásila pětina obyvatel – 1 444 lidí. Nejvíc se Roztokách
lidé hlásí k římskokatolické církvi, na
druhém místě k Církvi československé
husitské a pak k Českobratrské církvi
evangelické. Čtyřicet procent lidí přímo
do sčítacích dotazníků uvedlo, že jsou
bez náboženské víry. A ti zbylí? Buď ateisté, nebo nechtěli své přesvědčení do
dotazníku uvést. Anebo, jak rád nazývá
vtipným termínem o víře Čechů a Češek profesor a kněz Tomáš Halík: Jsou
to něcisté, věří v něcismus, v něco, ale do
kostela kvůli tomu chodit nechtějí.
Při pohledu na všechna statistická čísla
v tabulkách vypadají Roztoky jako krásné, bezproblémové místo k životu. Zvlášť
ve srovnání s mnoha jinými městy, kde
se potýkají s nejrůznějšími sociálními
problémy. Roztočtí – starousedlíci i „ná-

Obyvatelstvo podle
náboženské víry

plava“ – , kteří jezdí po rozbitých přetížených silnicích, hledají místa v přeplněných mateřských školkách, základní
škole nebo v plných ordinacích, vědí, že
i dravý, ba ukvapený rozvoj přináší svá
negativa.

Spory o nový územní plán

Kardinální otázka zůstává: Co dál? Jaká
čísla chceme vidět po Sčítání lidu, domů
a bytů 2021? Další mohutné rekordní
nárůsty, nebo příští „desetiletku“ spíše
vzít jako čas pro uklidnění po expanzivní výstavbě? Čas, kdy mají Roztoky
nejprve strávit současné nárůsty nových
obyvatel a vyřešit problémy s tím spojené? Město na rozdíl od nedaleké Rathovy Hostivice nemůže počítat s tím, že
všechny problémy pomůže vyřešit středočeský hejtman „proteinovými injekcemi“ v podobě krajských dotací.
Tato zásadní věc, jakási vize města, kdy
by si jeho vedení v širším konsenzu mělo
říct, jak si představuje podobu a tvář
města za deset, dvacet let, je vlastně
hlavní a nejpodstatnější otázkou roztocké komunální politiky už minimálně
šest let. Tehdy, na podzim roku 2006,
konflikt, zda umožnit další masivní vý-

stavbu v lokalitě Na Dubenči a pokračování v Solníkách, ukončily volby a následné vyhlášení dodnes platné stavební
uzávěry pro nové lokality.
Chybějící vizi by mohla vyřešit nová podoba územního plánu, který by určil další podobu Roztok. Zastupitelstvo města
sice už přijalo rozhodnutí o vypracování
nového územního plánu, ale jde vlastně
jen o deklaraci. Další, konkrétní kroky
nutné k jejímu naplnění už totiž neprošly. Proč? Nad budoucí tváří města totiž
stále chybí tolik potřebný konsenzus.
A to nejen mezi vládnoucí roztockou
koalicí a opozicí, ale úplná shoda na
podmínkách vzniku klíčového dokumentu není ani mezi radními za TOP 09,
ODS a Sakuru.
Může jít o jeden z testů koaliční soudržnosti. Zrovna u územního plánu, jenž by
mohl být součástí jakéhosi širšího strategického plánu rozvoje města, je přitom
nezbytný nadhled, trocha vizionářství a
odproštění se od každodenních sporů.
Dosavadní územní plán je z roku 1995,
ale rodil se tři roky.
Václav Dolejší

Připojení k internetu

Domy podle druhu domu a vlastníka

Počet domácností

Rodinné domy

			
			

2 129

1 561
1 268

1 307

280
Obyvatelé celkem
Hlásící se k církvi

7 767
922

2011

2001

Obyvatelstvo podle státního občanství
2001

1991

2011

Česko

5 580

Česko

7 158

Slovensko

23

Slovensko

97

Německo

5

Německo

8

Polsko

4

Polsko

8

Ukrajina

21

Ukrajina

139

Rusko

11

Rusko

68

Vietnam

-

Vietnam

4

2001

2011

Bytové domy

141

83

1991

95

2001

2011
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Jak je to s dostupným bydlením
V minulém čísle Odrazu zveřejnil kolega radní Tomáš Pařízek článek Rozvoj VTP je příležitostí pro posílení daňových příjmů města, obsahující řadu
zajímavých myšlenek a názorů, na které považuji za vhodné reagovat.
Pokud jde o důsledky vstupu americké
společnosti Eaton Corporation (v rámci
VTP Na Panenské) do Roztok, budou
zřejmě pozitivní i negativní. Bezpochyby je dobré, když se v našem městě usídlí
nový podnik se špičkovou technologií,
který trochu naruší vývoj našeho města
směrem k přípražskému rezidenčnímu
sídlišti. Podobnou pozitivní roli sehrála
před 65 lety tehdejší továrna na výrobu antibiotik – Penicilínka, vybavená
nejmodernější americkou technologií
v rámci projektu poválečné pomoci
UNRRA. Časem jsme ovšem začali vnímat i méně pozitivní dopady na zdejší
životní podmínky, např. nepříjemný zápach... Zda bude činnost americké firmy znamenat i přínos daňový, to si u zahraniční společnosti nejsem až tak jistý,
ale asi něco z daní tzv. závislé činnosti
nám tu opravdu ukápne.

Dezolátní páteřní Lidická

Z druhého hlediska - tři stovky nových
pracovníků, z nichž naprostá většina
bude do Roztok dojíždět, zvýší zcela jistě dopravní zátěž naší dezolátní páteřní
komunikace Lidické, jejíž rekonstrukci kraj stále odkládá, zejména v ranní a odpolední špičce. Navíc to nijak
nevypadá, že by příchozí Američané
ke zmírnění tohoto nepříznivého jevu
nějak prakticky přispěli. To je zajímavé
zejména v souvislosti s výtkou T. Pařízka
– poměrně hojně citovanou – že došlo
k „pochybení předchozího vedení města při jednání s develeporery“, což mělo
být vodou na mlýn volebnímu sdružení
DOST. Je tím míněn údajně malý tlak
na soukromé investory, zejména na
Ekospol, kvůli investicím do občanské
vybavenosti města. Je vidět, že se tato
předvolební pomluva DOST dosti ujala. Vedení města v obdobích 1998–2002
a 2002–2006 jednalo s develepery sice
energicky, ovšem v mezích zákona – nikoliv s revolverem u spánku. Vymohlo
v nové čtvrti v Solníkách nadstandardní komunikace včetně stromových alejí,
všechny sítě (plyn, elektro, voda a kanalizace) do poslední koruny zaplatil

12

investor (vyčíslil to na cca 55 mil. Kč),
a že např. veřejné osvětlení je tam zcela
funkční, vynikne zejména v kontrastu se
situací na Panenské. Neznám jinou obec
v okolí Prahy, kde by se to takto povedlo. Na to, aby nám kromě toho Ekospol
postavil ještě mateřskou školku (nejlépe
na svém pozemku) či křídlo školy, nebyla a není žádná zákonná „páka“, což
investor dobře věděl. Ostatně ani další
developeři nebyli nijak štědřejší – i oni
dobře znají zákonné mantinely. Je třeba
pro úplnost doplnit, že kromě několika
drobných pozemků byly všechny pozemky v Solníkách majetkem Ekospolu, který je v roce 2000 koupil přímo od
restituenta.

Prudký růst cen

Podstatnější je však podle mého mínění
další část článku, v němž autor říká, že
„za nejzásadnější považuji nedostatek dostupného bydlení“ (v Roztokách). V tomto bodě je naše shoda stoprocentní. Cena
bydlení (nejen) v Roztokách vzrostla
v posledních letech tak enormně, že se
to začíná vymykat ekonomickým možnostem tzv. střední třídy, což je varovný
signál ukazující na vychýlení trhu z reálných proporcí. Proto i nové domy se
neprodávají tak rychle, jak by si třeba
investor přál. Krom toho lidé, kteří si
pořídí dům v Roztokách, jsou zdánlivě
(podle momentální „přifouknuté“ situace na trhu) bohatí – ale de facto jsou
nemajetní, neboť jsou zatíženi dluhy –
drahými hypotékami. Tyto dlouholeté
hypoteční závazky navíc dosti podstatně
ovlivňují svobodu jejich rozhodování,
neboť jsou na nich existenčně závislí. Ale
to je na jinou úvahu...

Pustit stavební uzávěru?

S kolegou Pařízkem se ovšem zásadně
rozcházím v pohledu na možnosti řešení
této věci. Představa, že uvolněním volné
soutěže na trhu s byty v Roztokách narovnáme obecnou cenovou deformaci
na trhu s nemovitostmi v pražské aglomeraci, je naprosto iluzorní. Roztoky
nejsou ostrovem v Tichém oceánu, ale
jednou z mnoha satelitních rezidenčních
lokalit, pevně (i cenově) připoutaných
k našemu hlavnímu městu. Dnešní volný trh není učebnicově přímočarý, ale je
ovlivňován i iracionálními faktory, včetně spekulací. Krom toho je zřejmé, že
cenovou bublinu nemovitostí nafukuje

především expanze hypotečních bank,
které rády přesvědčí každého, že zadlužit se je tak snadné a sladké... Je zajisté
nutné souhlasit s tím, že fandit jednomu
developerovi a druhého škrtit není férové. Ovšem ve jménu této spravedlnosti
spustit znova expanzivní bytovou výstavbu by městu nepřineslo nic dobrého. Okamžité a úplné uvolnění stavební
uzávěry by sice pravděpodobně zmírnilo
strmý růst cen pozemků, ale současně
by prohloubilo nerovnováhu v oblasti občanské vybavenosti (školky, škola,
zdravotnická zařízení, komunikace).
V prosinci loňského roku jsme s velkou
slávou otevřeli nový pavilon mateřské
školy v Havlíčkově ulici pro 50 dětí. Domnívali jsme se, včetně paní ředitelek,
že jsme kapacitně z nejhoršího venku.
Jarní zápisy nás vrátily na zem. Vypadá to, že počet neuspokojených žádostí
k 1. 9. 2012 bude zase obrovský, více než
120 dětí!

Málo obecních, nájemních bytů

Ale zpět k dostupnému bydlení. Dostatek dostupného bydlení by bylo možné
zajistit jen výstavbou kvalitních, ale levných obecních nájemních bytů, tak jako
to bylo běžné v Praze i jiných českých
městech v období 1. republiky. Nájemní
bydlení není žádný přežitek socialismu,
je to moderní a vlastně nejpružnější forma bydlení, umožňující velkou flexibilitu lidí na trhu práce. Zajisté je po všech
stránkách snazší opustit nájemní byt
než (dobře) prodat vlastní dům – ještě
ke všemu zatížený hypotékou, případně dům dvougenerační. Po listopadu
1989 převládl názor, že je nutné všechny
obecní byty zprivatizovat, aby ubyly obci
starosti. Díky tomu má dnes naše město
podstatně nižší procento obecních bytů,
než je doporučený průměr 20 %. Troufnu si tvrdit, že při dnešních uvolněných
nájmech by nájemné tvořilo trvalou ziskovou položku městského rozpočtu. To
je ale uzavřená kapitola.
Žádné jednoduché řešení situace s byty
se v Roztokách nenabízí. Spíše jen stálé
klopýtavé dohánění veřejné poptávky,
dané omezenými finačními možnostmi
města – s nohou na brzdě.
Stanislav Boloňský, Sakura
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Jak zajistit dostatek školek? Pokračování…
V jednom starším čísle Odrazu jsem otevřel téma roztockých mateřských školek,
respektive řešení jejich nedostatku. Po
posledních zápisech je jasné, že i přes
otevření jedné nové školky se opět nedostalo na všechny rodiny a téma je opět
aktuální.
Mým cílem bylo otevřít diskusi nad
možnostmi zajištění dostatku míst
v mateřských školkách. Odpovědi jsem
se dočkal pouze od kolegy Boloňského,
erudovaného v problematice školství,
který mi korektně, ale jednoznačně napsal, že to nejde, protože legislativa je
jasně dána s dovětkem, že podpora rodin s dětmi musí být naší prioritou.
Došlo tedy k nedorozumění, proto-

že podpora rodin s dětmi je skutečně
i mým zájmem, ale já se bavím o všech
rodinách, tedy i o těch, na které se místo
ve školce nedostalo. Jen jsem otevřeně
a na rovinu napsal, že cestou, jak toho
dosáhnout, je platit skutečné náklady,
které město a kraj se školkou mají. Vybudovat jedno místo ve školce s životností
na 30 let stojí při troše dobré vůle cca 2
až 3 tis. Kč měsíčně. Školné je aktuálně
ve výši cca 800 Kč, což je přibližně třetina skutečné ceny. Jenomže zbytek není
zadarmo, zbytek je placen z našich daní,
a přispívají na něj tedy i rodiny, kterým
se děti do školky nedostaly. Více školek
znamená buď vyšší daně, nebo vyšší
školné. Já říkám, že je levnější platit vyšší
školné než nechat vyšší daně probublat

přes státní aparát, aby mi pak úředníci
milostivě dotovali školné. Daně se totiž
obvykle kdesi ztratí, někdo se na nich
přiživí a školky bychom se stejně nedočkali.
Abychom toho dosáhli, museli bychom
skutečně upravit legislativu, což je ovšem možné a je potřeba se o to snažit.
Další možností je založit právnickou
osobu, která školku vybuduje – sice bez
dotací z kraje a s vyšším školným, ale pro
rodiče je to lepší možnost než nemít nic.
To mám potvrzeno i od rodičů, kterých
se to skutečně týká, a tímto i děkuji za
věcné podněty, které jsem v této otázce
dostal.
Ing. Roman Jandík
předseda ODS Roztoky

MŠ dostalo minimálně (v Přemyslovské
je nejmladší přijaté dítě narozené 7. 10.
2008, v MŠ Havlíčkova 16. 8. 2008 a ve
Spěšného v srpnu 2008), a tedy kontejnerová školka pomohla, ale stejně skoro
celý ročník stále není pokryt státní školkou. Nehledě na to, že to jistě zkoušeli
i rodiče mladších dětí, neboť zápis do
školek probíhá jednou ročně a jejich
dítě bude mít tři roky třeba v říjnu a ro-

diče musí do práce. A navíc neúspěšní
žadatelé nemají jistotu, že za rok bude
lépe, neboť v tu dobu se už bude bydlet
na Dubečnici i na Panenské. A tam se
mohou přistěhovat rodiny s dětmi, které při kritériu pro přijetí „věk“ a bydliště
mohou do seznamů přijatých dětí hodně
promluvit.

A zase ty školky
Na přelomu března a dubna proběhly
v Roztokách zápisy do státních školek.
Rodiče tříletých dětí doufali, že při výstavbě kontejnerové školky pro 50 dětí
se situace zlepšila, a jejich dítě má tedy
naději na přijetí. Ale už při zápisech bylo
jasné, že situace není dobrá. Nakonec se
ukázalo, že z dětí narozených mezi zářím 2008 a srpnem 2009, které za 3 roky
usednou do lavic v 1. třídách, se jich do

Petr Čížek
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Respekt… hlavně k soukromému vlastnictví
V březnu mě v Odrazu zaujal článek
pana Boloňského „Bourat, či obnovovat?“ o plánované výstavbě v Nádražní
ulici. Předesílám, že o záměrech investora nevím o nic víc než kterýkoliv jiný
občan Roztok, a co se tam postaví nebo
nepostaví, je mi upřímně řečeno celkem
jedno. Nutkání napsat tento text ve mně
bylo vzníceno voláním po památkové
ochraně objektu Wohankovy továrny.
Pravda, voláním nevyřčeným, jen mezi
řádky jakoby prosvítajícím (rozhodně nechci autorovi cokoliv podsouvat).
Přesto bych před takovými myšlenkami
obecně rád varoval. Můj vztah k historii
je velmi kladný – vždycky mě zajímala
a vzrušovala a snažím se mít v této oblasti na laika snad i jakžtakž obstojně
načteno. Ještě daleko vřelejší vztah chovám ovšem k individuální lidské svobodě a s tou má princip ochrany památek
společného pramálo.
To je totiž tak. Představte si, vážení čtenáři, že např. po rodičích zdědíte dům.
Nemusí být ani nijak extrémně starý,
stačí, aby byl trochu netuctový. Ono se
dnes památkou může stát leccos. Pak nějak naštvete souseda a ten vás udá, ehm
pardon, navrhne zápis vašeho domu do
seznamu kulturních památek. Tím před
vás postaví dilema, zda pasivně čekat
na kulaté razítko, nebo budovu šikovně
podpálit. Výsledná tržní hodnota vaší
nemovitosti bude totiž v obou případech
srovnatelná, jenom v tom druhém máte

přinejmenším malou šanci na plnění od
pojišťovny, pokud to na vás nepraskne.
Památková ochrana je totiž takové malé
sofistikované vyvlastnění. Jakmile na vás
tento trest boží dopadne, vaše vlastnická
práva se dosti zúží. Jakákoliv manipulace s předmětem „ochrany“ totiž musí
být schválena památkáři, provést náročnější rekonstrukci či změnu je nesmírně
nákladné, pokud ne rovnou nemožné
(autor těchto řádků před lety stál před
problémem vybudování počítačové sítě
v památkově chráněném interiéru – výsledné řešení vyšlo asi šestnáctkrát dráže,
než za kolik by to bylo normálně). Navíc
musíte svůj majetek udržovat, i kdybyste se kvůli tomu měli chodit pást. Jinak
na vás mohou dopadnout tučné pokuty.
Prodat takový dům je často velký problém, protože nikdo nechce mít v ruce
černého Petra, a cena nemovitosti obšťastněné památkovou ochranou nezřídka výrazně spadne. Pravda, dosáhnete
možná snadněji na nějaké dotace, jenže
lidé si zpravidla pořizují domy kvůli něčemu jinému, než aby vyplňovali stohy
papírů za účelem parazitování na zbytku
populace.
Jako protiargument bych očekával něco
o kulturních barbarech a o tom, že kdyby
takhle uvažovali všichni, žádné kulturní
památky tu nebudou. To je nesmysl vyplývající z podivného přesvědčení, že
naše doba je koncem dějin. Ostatně, realita tuto myšlenku jednoznačně vyvrací

Wohankova továrna – exitus!

Když jsem psal svůj článek Bourat, či
obnovovat?, ještě jsem doufal, že se nad
ním někdo z odpovědných lidí zamyslí,
tak jako se (ač neradi) zamysleli soudruzi v roce 1987, když jsem protestoval proti stavbě malé čistírny odpadních
vod pro starý Suchdol v Tichém údolí
(viz můj článek v tehdejších Roztockých
novinách), či o rok později, když jsem
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napadl demolici domu čp. 4 v Riegrově
ulici, vedle Braunerova mlýna. Tehdy
byly mé argumenty vyslyšeny, odpady ze
Suchdola byly svedeny Tichým údolím
do naší čistírny, později zásadně rekonstruované. Dům čp. 4 s cenným historickým dvorem zůstal zachován a nakonec vydán restituentovi, který ho pěkně
opravil.
V případě továrního objektu v Nádražní
ulici nedostaly argumenty proti demolici žádnou šanci, neboť dnes je soukromý
majetek „nedotknutelný“ a majitel jediný „pomazaný“. Trochu nám uniká, že
i naše soukromé vlastnictví je vlastně
relativní a nikdo z nás si do věčných lovišť nevezme vůbec nic. Slovenský ekvivalent pro nemovitost je „nehnutelnost“
– to je myslím dosti výstižné.
Demolice staré továrny je nesmysl, který ještě vyniká na pozadí nedávné aukce

– jen u nás v Čechách máme tisíce krásných a starobylých staveb, které evidentně přečkaly staletí, aniž by většinu toho
času nějací památkáři vůbec existovali,
a to díky péči svých majitelů, kteří v tom
měli na rozdíl ode dneška zcela volnou
ruku (nemuseli se např. bát, že když nějakou zajímavou část stavby zachovají,
budou časem postiženi scénářem uvedeným výše). Hrady a zámky byly proto
téměř bez výjimky permanentně přestavovány, aby si zachovaly také svou užitnou hodnotu. Majitel je totiž obvykle zamýšlel používat k bydlení či ekonomické
činnosti, nikoliv coby atrakci pro turisty.
Koneckonců, i na takových obdivovaných skvostech, jako jsou zámky Hluboká či Lednice, návštěvník uvidí jen málo,
co by bylo starší 19. století. Ubírá jim to
snad na kráse či významu? Jasně, že se
toho také mnoho zbouralo, jenže ono
není všechno Karlštejn.
Dnes sice kdekdo hubou ctí soukromé
vlastnictví, ale když dojde na drobení,
najednou se ukáže, že v mnoha aspektech je to jen „vocaď pocaď“. Nejlepší
zárukou ochrany jakékoliv hodnoty přitom je její vlastník, jenže musíme překousnout skutečnost, že jde o hodnotu
podle jeho představ. Pokud chce někdo
chránit hodnoty podle svých představ,
nikdo mu nebrání: stačí nabídnout stávajícímu majiteli za objekt dobrou cenu.
Tomáš Šalamon

fotografií starých továrních objektů. Tovární objekty jsou dnes natolik „in“, že
i ty samotné fotografie byly vydraženy
velmi vysoko. Ukazuje se, že naše „cesta
do Evropy“ se hodně klikatí, a bude to
zřejmě trvat ještě dlouho, než slezeme ze
stromů na zem.
Stanislav Boloňský
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Jiný úhel pohledu

V Odrazu č. 3 jsem publikovala článek
„Transparentní“ zadávání veřejných
zakázek, taškařice o zodpovědnosti,
směrnici a realitě, ve kterém jsem poukázala na rozpor mezi tvrzením na
webových stránkách města o transparentnosti zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu podle přísné směrnice
města, kde každá zakázka nad 30 tisíc Kč
(u stavebních prací nad 60 tisíc Kč) musí
být zveřejněna a schválena radou města,
a skutečností, kdy veřejná zakázka za
800 tisíc na výměnu oken na budovách
radnice nebyla dle této přísné směrnice
soutěžena vůbec.
V minulém Odrazu v článku Bylo toho
DOST pan starosta popsal, jak tato zakázka proběhla transparentně a já jsem
zcela pomýlená a tvrdím nesmysly.
Nechci čtenáře Odrazu unavovat sáhodlouhou polemikou, ale:

■

Jestliže smlouva s Letištěm Praha jasně říká, že dar bude použit na výměnu
oken v budově oken MÚ Roztoky do
konce roku 2011 a realizace výměny
oken proběhla prokazatelně až v lednu
2012, je asi něco špatně.
■ Jestliže prodlení mezi podpisem darovací smlouvy od Letiště Praha 21.6. 2011
a konáním města, kdy až 14.12. 2011
uzavřelo smlouvu se svými Technickými službami, aniž by se jakákoli soutěž
konala, je vysvětleno snahou ušetřit, je
něco špatně.
■ Jestliže Technické služby zadaly zakázku na výměnu oken svých a oken na
budově MÚ subdodavateli, kterého jim

určil pan Abramovič (vedoucí odboru
správy a rozvoje města a životního prostředí) dne 13.12.2011, je něco špatně.
Vyřešením této kauzy byl pověřen kontrolní výbor ZM, a tak si počkejme na
jeho zprávu.
Také jsem byla starostou města Jakobem
napadena, že za „mé vlády“ byly na nerealizovatelné projekty vynaloženy nemalé miliony Kč.
Toto tvrzení zásadně odmítám.
Starostou města Jakobem použitý termín nerealizovatelné projekty svědčí
o nepochopení věci a subjektivním hodnocení něčeho někým, kdo za peníze
daňových poplatníků z rozpočtu města
studuje bakalářské studium politologie
a mezinárodní vztahy.
Ponechme stranou budoucí odbornost
pana starosty Jakoba a věnujme pozornost těm jím definovaným nerealizovatelným projektům:
■ Dostavba ZŠ byla řádně soutěžená
podle zákona o zadávání veřejných zakázek a vždy schvalovaná usneseními
ZM (tedy nikoli podle mne). Byla sice
„drahá“, ale byla „drahá“ tím, že řešila
i rekonstrukci stávající budovy ZŠ. Tato
dostavba ZŠ byla navržena v pro město
ekonomicko-provozně zvládnutelných
etapách tak, aby ve výsledku bylo dosaženo požadované kapacity ZŠ s minimálním záborem pozemku školy a minimálním omezení provozu ZŠ. To, že ZM
pod novým vedením města rozhodlo, že
tyto snahy o dostavbu ZŠ nejsou žádoucí, je legitimní, nicméně to neznamená,
že finanční prostředky vynaložené na

původní projektovou dokumentaci byly
vynaloženy zbytečně.
■ Projekt školky na pozemku MŠ Spěšného s dosud platným stavebním povolením řešil novostavbu MŠ na tomto
pozemku pro 75 dětí včetně rekonstrukce stávající budovy pro volnočasové aktivity.
■ Projekt revitalizace Školního náměstí
s dosud platným územním rozhodnutím
řešil nejen revitalizaci Školního náměstí,
ale také nezbytné parkování K+R (kiss
and ride) před ZŠ a před ZUŠ. Projekt
samozřejmě obsahuje i řešení technické
infrastruktury, tedy včetně řešení kanalizace a splaškové kanalizace.
Ze všech takto připravených projektů
jsou použitelné části pro dílčí realizaci
budoucího celku s možností žádat o dotace, to byl náš cíl.
Jestliže je připravená koncepce projektů
popřena starostou města Jakobem z důvodu nehospodárnosti, jedná se jen o vymezení se osoby, která v době schvalování těchto koncepcí ještě nebyla občanem
města, neorientuje se a zcela evidentně
se opájí vlastní rétorickou dovedností.
K tíži města Roztoky konstatuji, že postoj starosty města Jakoba, že vše předchozí je absolutně špatné, že on je tím
jediným transparentním spasitelem, nevede správným směrem. To, že účel světí
prostředky, jako opozice zásadně odmítáme. Stejně tak odmítáme přistoupit na
hru: podle sebe soudím tebe.
Olga Vavřínová,
zastupitelka za D.O.S.T.

Další pronikavé vítězství občanů v oblasti státní
správy
Musím se s vámi, vážení spoluobčané,
podělit o zážitek, který dříve nebo později potká každého z nás, pokud budeme živi v tomto státě a pokud budeme
mít stejně schopné a vstřícné vlády jako
v posledních letech. Platnost mého občanského průkazu skončila. Je mou
povinností – a navíc to potřebuji i pro
výkon svého povolání – stav neprodleně napravit. Jako blázínek jsem si myslel, že to nebude problém. Po listopadu
státní služba otevírala náruč občanům
a přibližovala se jim. I vyrazil jsem na
Městský úřad v Roztokách v domnění,
že předám svůj starý doklad, eventuálně
další podklady a za čas dostanu novou

„občanku“. Ale to byl omyl. Stát se sice
na občany usmál, ale od revoluce už je
asi dost dlouho a úsměvy musíme šetřit. A tak mi řekli: Jdi, občane, do Podolí, tam se tě ujmou a naloží s tebou
jak zasloužíš. Stále pln optimismu jsem
vyrazil na náš pověřený úřad v bláhové
naději, že předám, vyplním nebo zaplatím a půjdu. A bylo tomu skutečně tak.
Jen jsem nečekal, že tento prostý úkon,
který stát vyžaduje, je na několik hodin
čekání (bez cesty) v chodbě, která je plná
zoufalců jako jste vy, kde čekají stařečkové i těhotné, matky s malými dětmi a otcové, kteří pravděpodobně myslí na další
revoluci. Kdo není objednaný přes in-

ternet (a to asi každý neví nebo nemá tu
možnost), si počká klidně 3 až 4 hodiny.
Kdo je objednaný, tak hodinku, někdy,
podle řečí na chodbě a následných dotazů u občanů našeho okresu, i dvě. Kdo je
zaměstnaný, ať si vezme dovolenou, kdo
je důchodce, může sedět pěkně v teple
a třeba si číst. Nevadí vám snad, že do
vás při rozměrech chodby, kde čekáte,
občas někdo kopne. Nevadí. Je to zkrátka adrenalinový sport, který na rozdíl od
jiných musíte absolvovat. Proto, když se
mě úřednice po „čekačce“ otázala, jestli
nechci občanský průkaz s čipem (příplatek 500 Kč), myslel jsem si, že jde o žert.
Ne, je to jen jakási občanka de luxe, ale
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nedonesou nebo nepošlou vám ji domů.
Je vám umožněno si ji za měsíc přijít vyzvednout a čekat údajně kratší dobu.
Toto není povzdech nad přístupem úřednic a úředníků, kteří nás mají na starosti. Popravdě řečeno je lituji, v době, kdy
jsem tam čekal, neměli ani obědovou
přestávku, a unavení a naštvaní klienti

nejsou jistě to pravé pro zábavu. Je to
chybně nastavený systém a arogance
moci, která se vrátila jen na luxusnějším koni. Se smutkem jsem jel do práce
a říkal si, že se alespoň musím vykecat.
Takhle jsem si vývoj, když jsem do Podskalské chodil po roce 1990, opravdu, ale
opravdu nepředstavoval, a kupodivu mě

neutěšilo ani to, že za takovéto „luxusní“
služby si musím zaplatit náklady, které
mě to stojí, ani že mám vyšší daně a nebude mi valorizován důchod. Inu stává
se ze mě na stará kolena asi brblal. Ale
nezlobte se na mě, pořád ještě se nedovedu smířit s tím, že mi někdo kálí na
hlavu.
Martin Štifter

Roztocká koalice se dohodla na úsporách v rozpočtu
V posledních týdnech probíhala v roztocké koalici TOP 09, ODS a SAKURA
složitá jednání nad dalšími úsporami
v městském rozpočtu. Jak jednání dopadla a na co budou finanční prostředky použity?
Výsledným koaličním kompromisem je
úspora ve výši 1,57 mil. Kč. Částka sice
zdaleka neodpovídá mé představě kolem
6 mil. Kč, přesto výsledek považuji za
dobrý začátek a pokračování nastaveného pozitivního trendu. Koaličním partnerům děkuji za konstruktivní přístup.

Úspory budou použity na obnovu
infrastruktury

Důvody, které nás ke škrtům vedou, jsou
obecně známé – zejména se jedná o investici do školy v hodnotě cca 100 mil.
Kč a silnice z dob Rakouska–Uherska,
o kterých jsem psal v minulém Odraze. Právě na novou silnici nebo nové
chodníky budou uspořené finanční

prostředky už v letošním roce použity! Osobně z toho mám velkou radost
a pocit, že čas, který Roztokům věnuji,
k něčemu je.
I když je uspořená částka z pohledu celkových příjmů a výdajů města naprosto
marginální, je výsledkem několika desítek škrtů v řádech tisíců korun, a věřte,
že o každou korunu to byl tuhý boj. Nejvíce budou kráceny rozpočty zastupitelstva a samosprávy, ale malinko přispět
budou muset prakticky všichni. Důležité
je, že se škrtají zejména provozní náklady, a nikoliv investice. Navíc ODS striktně odmítla požadavek na zvýšení daně
z nemovitosti a od roztocké pravicové
politiky by se možná mohla inspirovat
i česká vláda, která z mého pohledu nezvolila zrovna správný reformní směr,
když zvyšováním daní ustoupila populistické politice. To je ale zase jiný příběh.

jedná pouze o první krok, protože při
jednání se objevilo několik dalších možností, jak provoz města zlevnit. Stav, kdy
na samosprávu jde 22 % celého rozpočtu, není dle mého názoru přijatelný. Tato
opatření se však budou muset důkladně připravit a implementovat v příštím
roce. Vedle úspor rozpočtu v letošním
roce pomohou i vyšší odvody z daně
z hazardu, ale i dotace na obnovu zeleně
ve výši 215 tis. Kč, se kterou nám aktivní přímluvou pomohl krajský zastupitel
za ODS Tomáš Vaněk, za což mu tímto
děkuji. Roztoky tak v letošním roce čeká
poměrně výrazná obnova městské zeleně.
Celý balíček rozpočtových opatření
musí schválit ještě rada města a následně
zastupitelstvo, ale ze strany ODS ho považuji za koaličně dohodnutý.

Další škrty budou následovat

Důležitý je pro mě rovněž fakt, že se

Ing. Roman Jandík
předseda ODS Roztoky

Starosta města Roztoky
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

referent Odboru správy a rozvoje města a životního prostředí
Podmínky pro výkon funkce jsou uvedené v ustanoveních zákona 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.
Platové zařazení: platová třída 9

Další požadavky pro uchazeče:

•
•
•
•
•

min. ÚSO vzdělání technického zaměření
orientace v oblasti investiční výstavby města a územního plánování výhodou
aktivní znalost práce s PC
řidičské oprávnění skupiny B
komunikativnost, schopnost samostatné práce, odolnost vůči stresu

Písemnou přihlášku spolu s životopisem, výpisem z rejstříku trestů a ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
doručte do podatelny nebo na adresu městského úřadu nejpozději do 4.6.2012.
Úplné znění vypsaného výběrového řízení je k dispozici na webových stránkách města:
www.roztoky.cz a na úřední desce.
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Atentát na Heydricha a Roztoky
Příběh atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha,
jehož 70. výročí si letos připomínáme,
velmi dobře přibližuje televizní seriál
Heydrich – konečné řešení, který můžete sledovat na ČT 2 vždy v neděli večer,
proto jen stručné shrnutí.
Generál SS R. Heydrich bydlel se svou
rodinou v Panenských Břežanech v novobarokním zámku, který byl později
dlouhá léta domovem důchodců. Odtud jezdil pravidelně do své pražské
úřadovny v otevřeném mercedesu. Jeho
vojenský smysl pro pevnost řádu – dodržování každodenního časového plánu
– a na druhé straně velikášské fanfaronství (které Hitlera přivádělo k zuřivosti),
když v otevřeném voze mohl být snadným terčem atentátníků, se mu také staly osudnými. Zatáčka v Holešovičkách
(dnes už bohužel nikoliv autentická),
kde ho 27. května 1942 v 10.30 hodin
těžce zranila exploze granátu vrženého Janem Kubišem, nebyla jedinou alternativou pro vykonání atentátu, jímž
byli pověřeni parašutisté, seskočivší na
území protektorátu již na konci roku
1941. Původně měla být diverzní akce
provedena již v symbolický den 28. října
jako odplata za popravu generála Bílého, ale potom byla několikrát odložena.
Ani domácí odboj dlouho nevěděl, jaký
konkrétní úkol má zahraniční výsadek
za lubem. Když ze souvislostí zjistili, že
cílem atentátu má být zastupující říšský
protektor, z obav z následných represí
(které se bohužel naplnily) doporučovali zabít spíše zrádce českého národa,
ministra školství a lidové osvěty Emanuela Moravce. S atentátem na Heydricha nesouhlasil s ohledem na okolnosti
ani velitel akce nadpor. A. Opálka, ale
nakonec přece jen bylo (zřejmě poněkud zmatečně) rozhodnuto o ortelu nad
jedním z nejvýše postavených mužů
nacistického Německa. Těžce zraněný
Heydrich zemřel 4. června v nemocnici Na Bulovce.Vrahem českého národa
se však v pravém slova smyslu nestačil
stát (podařilo se mu „jen“ zlikvidovat
čsl. důstojnickou elitu), těmi byli spíše
jeho následovníci, zejména český Němec
K. H. Frank a Kurt Daluege.
Pomimeme-li blízkost Lidic, jejichž zánik prý sledovali Roztočtí jako záři nad
západním obzorem, pro naše město
nemá tento příběh zvláštní souvislost,
i když...

V roztocké škole učil pravoslavné náboženství duchovní Alois Václav Čikl
(13. 1. 1900 – 4. 9. 1942). Bylo to tak
díky zvláštnímu systému výuky náboženství za protektorátu. Každá konfese
měla svého katechetu; katolíci, evangelíci, čechoslováci (přejmenovaní na
čechomoravany), pravoslavní i izraelité.
Kromě toho se vyučovala laická etika
pro dítka bez vyznání.
A. V. Čikl působil od dubna 1938 jako
duchovní správce v pražském kostele
sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici,
kde po atentátu na Heydricha spolu
s biskupem Gorazdem ukrýval parašu-

tisty. Po dopadení byl odsouzen stanným soudem k trestu smrti a zastřelen
na kobyliské střelnici, jeho žena o necelé
dva měsíce později zahynula v Mauthausenu.
Závěr života tohoto muže je příkladem
všední, neokázalé statečnosti, za niž zaplatil cenu nejvyšší. Parašutisté byli vojáky, kteří se pro tuto akci dobrovolně
rozhodli s vědomím všech rizik. Jejich
zdejší spolupracovníci tuto službu přijali jako úděl, před který je postavil osud.
V tomto směru má jejich oběť snad ještě
hlubší rozměr a vážnost.
Stanislav Boloňský
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Kulturní kalendárium - Květen
Pá 10.2. –
13.5.
Pá 30.3. –
23.9.
St 4.4. 31.5.
Ne 13.5.
St 16.5.
So 19.5.
So 19.5.
So 19.5.
Pá 1.6.
So 2.6.

Co se děje zvířatům, stane se i lidem - výstava – chráněné druhy
obratlovců středních Čech, nástrahy, pasti a železa na škodnou
z Muzea Komenského v Přerově. Od 10.00 – 18.00 hod.
Je Ferda nejlepší mravenec? – výstava malíře a spisovatele Ondřeje
Sekory
Výstava – Martin Salajka SPORT Dne 15. 5. se koná beseda
s autorem od 19.00 hod.
Duchovní hudba renesance a baroka – Velikonoční koncert
Účinkuje sbor Local Vocal. Od 18.00 hod.
Taneční představení ZUŠ Roztoky Od 17.30 hod.
Jarní bleší trh - více na www.blesak-roztoky.cz Rezervace nutná.
Od 9.30 – 15.00 hod.
Dudácké odpoledne – irská a skotská hudba
Od 15.00 hod.
VOKO – cyklistický závod horských kol, místo startu náměstí
v Roztokách. Start v 15.00 hod., více na www.vokolo.tk
Den dětí – dětská historická střelnice, ukázky hasičské techniky,
představení divadla Pohádka, výtvarná dílna, dětský koutek,
občerstvení. Vstup volný. Od 13.00 hod.
Pall Mall – volejbalový turnaj. Od 9.00 hod.

Den na řece – okružní plavby v Roztokách, V Řeži, v Klecanech,
v Úholičkách a v Libčicích. Více na www.udolivltavy.cz
Pohádkový les – pro děti od 5 let
So 2.6.
Od 10.00 hod – 11.20 hod.
Zámeček 2012, festival
So 2.6.
Od 12.00 hod.
Besídka divadla Sklep 2012 Předprodej vstupenek na obecním
Ne 10.6.
úřadě Únětice. Začátek v 19.15 hod.
Út,St 12.6.- Divadelní loď Tajemství – O Šípkové Růžence, Pytlákova
schovanka. Od 9.00 a 10.30 hod.
13.6.
So 2.6.
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Středočeské muzeum,
Roztoky
Středočeské muzeum,
Roztoky
Galerie hotelu Academic,
Roztoky
Kostel Sv. Klimenta, Levý
Hradec, Žalov
Kongresový sál hotelu
Academic, Roztoky
Park na Tyršově náměstí,
Roztoky
Plavidlo 86,
hospoda U Šraněk
Tyršovo náměstí, Roztoky
Park na Tyršově náměstí,
Roztoky
Sokolovna, Únětice
V Roztokách v 11.50 hod
Tiché údolí, za Maxmiliánkou
Středočeské muzeum,
Roztoky
Sokolovna, Únětice
Kotviště U přívozu, Roztoky
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Mìsto Roztoky
Vás srdeènì zve na oslavu

DEN DÌTÍ
V pátek 1. èervna 2012 od 13 hodin
v parku na Tyršovì námìstí

POUOVÉ ATRAKCE - kolotoè a skákací hrad zdarma
DÌTSKÁ HISTORICKÁ STØELNICE - kuše,
házedla, skákadla - zdarma
UKÁZKY HASIÈSKÉ TECHNIKY - sbor
dobrovolných hasièù Roztoky
UKÁZKA DÌTSKÉHO AEROBIKU
BERUŠKA BAND - zpívání, tancování, souteže
PØEDSTAVENÍ DIVADLA POHÁDKA
VÝTVARNÁ DÍLNA, MALOVÁNÍ NA OBLIÈEJ
DÌTSKÝ KOUTEK
OBÈERSTVENÍ

p
u
t
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ý
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Organizaènì zajišuje

ROZTOKY
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POHÁDKOVÝ LES
Roztocké turistické oddíly mládeže zvou děti do sedmi
let a jejich rodiče a prarodiče (věk neomezen!) na
tradiční procházku lesem plným překvapení.
V sobotu 2. června začneme v 10 hodin za torzem
Maxmiliánky a vyšleme
vás na trasu plnou pohádkových postav.
U startu bude možné zakoupit si občerstvení, tradiční
buřtíky... Určitě připravíme i pohádkovou tombolu.
Jednomu zabránit nedovedeme: frontě, a to zejména v
případě hezkého počasí!
Prosíme proto, není potřeba, abyste byli na startu
přesně v 10.00, do
cca 11. 20 je to pořád dobré a vaše šance absolvovat
s dítky všechny turistické atrakce je stále velká...
Akci tradičně sponzorují laskaví roztočtí a žalovští
patrioti.
Děkujeme za pochopení.


Zámeček
znovu ožije
hudbou
a zpěvem
V pořadí druhý ročník hudebního festivalu Zámeček se koná v Roztokách
2. června v malebném zámeckém parku. Vítáni jsou všichni, a to doslova,
vstupné je díky štědrosti místních
sponzorů a městským dotacím zcela
dobrovolné. Na malé i velké návštěvníky také čeká bohatý doprovodný
program, jako trampolína, výtvarná
dílna, loutkové divadlo, produkty lidových řemesel, žongléři, malování
na tělo a další. Festival pořádá občanské sdružení RR spolu s městem Roztoky a Středočeským muzeem.
Přijďte brzy, hudba začíná hrát již
v pravé poledne. Uvítají vás funkoví
The Quoters z nedalekých Úholiček
a rockoví ArtVox, odpoledne zpříjemní pohodové rytmy ska Fadžitulikistulánu a keltské motivy Vintage
Wine. Na druhém pódiu vám zabubnují africké rytmy Blabuburo a do
nostalgie ponoří revival Boba Dylana Boband. Podvečer otevře legenda
českého blues Bluesberry, zahřejete
se u eletroalternativy Zima. Večer
zábavu rozproudí rezidentní ska kapela Happy Aquarium, hardrockoví
Votchi a trash metalový nářez Zajetí
kouře.
Školka ABC Academy se představí
v dramatickém a pěveckém vystoupení v angličtině. Pro děti je také přichystáno představení Čertův švagr
od divadla Kotoj, které kombinuje
veršované loutkoherectví se stínohrou. Během dne budou vyhlášeny
výsledky výtvarné soutěže základní
školy. Pro vytížené rodiče je na louce
pod stromy připravena klidová zóna.
Deky s sebou!
V průběhu festivalu se můžete naučit
žonglovat ve workshopu skupiny Mix
Trix, která je pod vedením známého profesionála Erika Bornhorsta.
Kromě tradičního žonglérského vystoupení se můžete těšit na večerní
fireshow. Své techniky představí také
Roztočtí.
Občanské sdružení RR
Martin Tajčman
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Muzeum zve na unikátní výstavu komiksů
o osudech lidí z totalitních režimů
Komiksové příběhy, zobrazené na panelech výstavy „Ještě jsme ve válce – Příběhy 20. století“, vycházejí ze skutečných
osudů lidí. Jejich vyprávění zaznamenali
dokumentaristé z neziskové organizace
POST BELLUM v rozmezí let 2001–
2011. Sdružení POST BELLUM natáčí
s pamětníky rozhovory a tyto záznamy
pak ukládá na internetový portál Paměť
národa.
Mikuláš Kroupa, ředitel POST BELLUM: „Máme výsadu, které si vážíme:
jsme svobodní. Pamětníci vzpomínají,
jak sami uznají za vhodné, my jim nasloucháme, snažíme se co nejpoctivěji
ověřit to, co se v jejich líčení ověřit dá.
Pracujeme s pamětí, což je něco jiného
než (například) práce s archivními dokumenty. Jsme si toho vědomi. Každé
svědectví má však pro nás a snad i pro
českou společnost smysl, poznáváme
jeho prostřednictvím minulost, tak jak
se promítla do individuálního života. A pochopitelně si při zpracovávání
vzpomínek neustále klademe otázky:
Jak bych se v podobné situaci zachoval
já? Co je v životě opravdu důležité? Za
co je třeba bojovat?“
V archivu POST BELLUM je dnes skoro 1500 vzpomínek válečných veteránů,
obětí holocaustu, vězňů a odpůrců nacismu i komunismu, obětí kolektivizace,
ale i důstojníků Státní bezpečnosti, jejích spolupracovníků, bachařů atd. Jsou
to tisíce hodin vyprávění. Kromě budování této sbírky a vedení mezinárodního
internetového portálu Paměť národa vydává POST BELLUM publikace, pořádá
výstavy, připravuje rozhlasové pořady,
natáčí filmy, organizuje besedy pro školní mládež a společenské akce, jako je například udílení Cen Paměti národa.
Kompletní příběhy pamětníků, jejichž

zkrácené verze jsou obsahem této výstavy, naleznete ve stejnojmenné komiksové knize Ještě jsme ve válce – Příběhy 20.
století.

Výstava je připravena ve spolupráci se
sdružením Post Bellum.
Mikuláš Kroupa – Post Bellum
Eva Koktová - SM

Středočeské muzeum prosí veřejnost o spolupráci
Dovolujeme si oslovit občany města a příznivce muzea s prosbou o aktivní spolupráci
při budování nové expozice v rekonstruovaném objektu zámku.
Pro interiéry, mapující rozvoj roztockého letoviska, sháníme dobové oděvy z let 1910 – 1930.
Jedná se o dámskou i pánskou módu.
Předem Vám děkujeme za vstřícnost.
Kontakt: sasinkova@muzeum-roztoky.cz, 233029024, kubeckova@muzeum-roztoky.cz, 233029025
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Den na řece - pojďte se svézt na lodi

SOBOTA 2.6.2012
Okružní plavby : 		
■ v Klecanech v 11.00 hodin
■ v Roztokách v 11.50 hodin
■ v Úholičkách v 13.00 hodin		
■ v Řeži ve 13.50 hodin			
■ v Libčicích v 15 hodin

Současně lze podniknout i plavbu z jednoho kotviště do druhého, ale pouze po
předchozí rezervaci. Tiket na plavbu po
proudu si rezervujte na www.udolivltavy.cz, doplout lze až do Nelahozevsi, návrat zpět individuálně vlakem.
V Klecanech pod jezem bude možné si

zapůjčit plavidlo (kanoi nebo raft) a po
proudu doplout do Úholiček nebo Libčic.
Na břehu Roztok, Klecan, Řeže, Úholiček a Libčic jsou připraveny programy
a občerstvení pro děti i dospělé.

Učili jsme se v Lexiku řešit konflikty…
a budeme pokračovat
Každý spor nemusí končit hádkou nebo
soudem. Ve vyhrocených situacích je
těžké ovládat své emoce a bez předsudků naslouchat druhé straně, ale pomocí
speciálních technik se lze dobrat skutečných příčin sporů, skrytých motivací
a přijatelných řešení.
Paní Radka Medková, akreditovaná mediátorka, nám předvedla několik modelových situací ze života, které se podařilo
vyřešit právě pomocí mediačních technik. Mediace nemá nic společného s médii ani meditací. Jde o řešení konfliktu za
přítomnosti nestranného prostředníka,
tzv. mediátora, který pomáhá zúčastněným stranám hledat jejich vlastní řešení.
Na přednášce jsme se seznámili s jednoduchými, všeobecně platnými zásadami
komunikace pro dobré vztahy v rodině,
zaměstnání a kdekoli jinde, které mediátoři používají a učí. Oprostěte se od
předsudků, zavrhněte „emotivní“ předpoklady, které tak často bývají mylné

a stávají se zbytečně zdrojem konfliktu.
Buďte při výtkách konkrétní a konstruktivní. Projevte respekt a pochopení vůči
druhé straně. Z přednášky jsme si odnesli mnoho dalších dobrých zásad, tipů
a cvičných příkladů.
Pro velký úspěch chystáme v květnu
opakování přednášky v dopoledních hodinách a pokračovací seminář:

Jak zvládat konflikty v praxi

1. termín: 29. 5. od 9:30 - 11:30 – úvod
(s možností hlídání dětí)
2. termín: 30. 5. od 18:30- 21:00 – praktický nácvik se supervizí
3. termín: 6. 6. od 18:30 - 21:00 – praktický nácvik se supervizí
Na červen chystá JUDr. Radka Medková
v Lexiku speciální seminář Návrat do
práce po rodičovské dovolené z pohledu zákoníku práce.
Vracíte se do práce a zaměstnavatel vám
řekl, že pro vás nemá místo, chtějí po

vás, abyste podepsala dohodu o rozvázání pracovního poměru, protože chcete kratší pracovní úvazek nebo máte ve
smlouvě, že budete vysílána na pracovní
cesty? Nevíte, jestli můžete dostat výpověď a máte-li nárok na odstupné?
Přijďte se do Lexiku seznámit s vašimi
právy zaměstnance, který pečuje o dítě.

Návrat do práce po rodičovské
dovolené z pohledu zákoníku práce

termín: 12. 6. 9:30 - 11:30 – budeme řešit
vaše pracovněprávní problémy (s možností hlídání dětí)
Podrobnější informace získáte na
www.lexik.cz a tel. 739 035 000,
pište na info@lexik.cz.
Marcela Marková
Lexik
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Mozaikování v Roztoči
Nedělní odpoledne předposledního
dubnového víkendu patřilo milovnicím
výtvarné techniky mozaikování. V ateliéru v Havlíkově ulici se nás tentokrát
sešlo sedm nadějných výtvarnic včetně
dvou šikovných holčiček, abychom pod
vedením zkušené lektorky Magdaleny
Kracík Štorkánové relaxovaly nad fazolemi, rýží, hrachem, vůní kávových
zrnek a římského kmínu. Ateliér se postupně proměňoval v prostor bez hranic, vznikala zde úžasná dílka jako např.
luštěnino -rýžová plachetnice, rybka
plovoucí na fotorámečku, mandala
z munga a červené čočky nebo pestrobarevná ještěrka. Ukázku toho, jak jemně
lze s materiály tvořit, předvedla Magdalena precizně vystínovanou mozaikou
Klárčino kávové oko. Bylo to příjemné
odpoledne a těšíme se na další setkání
s mozaikou 26. května 2012.
Blanka Pekárková

Náhradní prostory pro činnost sdružení Roztoč
S vědomím narůstajícího počtu dětí
a potřebnosti prostorů pro školní i mimoškolní aktivity pracuje sdružení Roztoč již několik let na možnosti vzniku
nových prostor pro svou rozvíjející se
činnost. Hlavní zázemí pro dosavadní
činnost sdružení poskytuje pronajatý
prostor v družině ZŠ Roztoky – 1 třída
a sklad. Tento prostor však vzhledem
k neustálému nárůstu počtu žáků škola
potřebuje pro zajištění výuky.
Po dlouhodobém neúspěšném úsilí
o výstavbu Domu volnočasových aktivit
v Palackého ulici ve spolupráci s městem,
jehož projekt sdružení Roztoč připravilo

až do fáze stavebního povolení, jednání
s různými majiteli o možnosti pronájmu
či prodeje soukromých objektů v Roztokách, jsme jako nejpřijatelnější a nejrychlejší možnou variantu vyhodnotili
výstavbu modulového objektu, který by
nahradil dosavadní pronajaté prostory
v ZŠ, a umožnil tím pokračování v naší
činnosti.
Na dubnovém zasedání rady města byl
schválen pronájem pozemku pro tuto
stavbu v prostoru za městskou knihovnou v Jungmannově ulici. K dnešnímu
dni se nám na výstavbu modulového objektu podařilo získat investiční dotaci od

Kalendář akcí sdružení Roztoč
Duchovní hudba renesance a baroka Velikonoční koncert
13. května 2012
Kostel Sv. Klimenta na Levém Hradci

Zahradní slavnost

21. června 2012
Na louce u kostela sv. Klimenta na Levém Hradci

Mozaikování VII

26. května 2012
Ateliér Havlíčkova
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MŠMT a finanční příspěvek od Letiště
Praha, které představují necelé 2/3 celkových nákladů.
V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele, usilovně pracujeme na
vyřízení stavebního povolení a získání
dalších finančních prostředků. V ideálním případě bychom stavbu rádi zahájili během letních prázdnin a co nejdříve
přesunuli činnost do nového prostoru.
Vše ale závisí na finančních prostředcích, termínech získání potřebného stavebního povolení a technické připravenosti pozemku pro připojení sítí.
Dita Votavová
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BB ve Václavce
Divíte se, co je BB? To je bohatý březen
ve Václavce. Měli jsme prostě v březnu
po zimních měsících plných mrazu
a sloty spoustu aktivit.
Zajímavé bylo téma ptáčků a krmítek
z přelomu února a března. Zpívali jsme
o vrabčákovi, jak huboval na zimu, a děti
se naučily několik říkanek o ptáčcích
a jejich krmení. Vyráběli jsme krmítka
různými technikami, jak ta z papíru,
kartonu, ruliček, vaty, suché trávy, lepená ze semínek, tak ta skutečná, zalitá
lojem, která jsme pak na zahradě pozorovali, jak se zmenšovala a zmenšovala,
až je ptáčci zbaštili docela. Učili jsme se
pár základních druhů našich ptáků a nakonec jsme byli na výstavě „Co děje se
zvířatům, stane se i lidem“ ve Středočeském muzeu. Tam jsme jednotlivé ptáky
poznávali – sovu, kachnu, labuť, slavíka,
kosa, vlaštovku, drozda… Nejlépe děti
poznaly čápa a nejvíc je zaujal obrovský
orel „letící“ u stropu nad jejich hlavami.
Viděli jsme i další zástupce živočišné říše
– obojživelníky, plazy i drobné savce.
Exempláře vydry a bobra se nám zdály
veliké! U rysa jsme se vyfotili. Celodopolední výlet jsme zakončili svačinkou
v zámecké zahradě.
14 dní v březnu jsme se věnovali oblékání sebe, oblékání panenek a pojmenovávání všech částí oblečení a děti si vyrobily oblékací panáčky i z papíru, kterým
jsme každý den domalovali jeden kus
oblečení a pak je systémem suchých zipů
oblékali. Děti z toho měly velkou radost
a vrstvily jim oblečení na zimu nebo
vysvlékali, když jsme se rozhodli, že se
oteplilo.
V březnu jsme byli dvakrát na dopolední exkurzi ke koním v Holubicích. Prošli
jsme si stáje, z ohrady děti přivedly Barouška, kterého čistily – hřebelcovaly,
kartáčovaly, pročesaly mu hřívu i ocas.
Statečný Jenda vyčistil i kopyta! Mezitím
nám trenérka připravila menší klisničku
Lady a ta děti za odměnu povozila. My
jsme se zatím pomazlili s canisterapeutickou retrívřicí, která chtěla aportovat,
a dvěma kočkami. Na závěr oba koníci
dostali tvrdé pečivo a chleba. Děti se vůbec nebály a obě dopoledne se zvířaty
jsme si moc užili!
Ve čtvrtek 22. se maminky sešly poněkolikáté s milou lektorkou paní Jitkou
Michalcovou na kurzu scrapbookingu
– tvořivé technice s ozdobnými papíry,

raznicemi, řezačkou, ozdůbkami, samolepkami, razítky a dalšími výtvarnými
potřebami. Tvořily jsme velikonoční
přáníčka, leporela z cest a obrázky na
stěnu. Každé dílo bylo originál a všechny
jsme odcházely moc spokojené.
V pátek 30. března jsme se vypravili do
kina ve Velkých Přílepech na animovaný film o modrém papouškovi RIO. Do
kina pojedeme pošesté, zatím jsme nevynechali jediné představení. Pro děti je
to odpolední výlet, autobusem i s baťůžky se svačinou. Zvládají to i ti nejmenší, kteří jinak po obědě spí. Takhle mají

program a napínavý děj jim usnout
nedá. Domů se vracíme po šesté hodině
naprosto znavení.
V dubnu jsme uspořádali dvě tvořivé
dílničky pro rodiče s dětmi – Velikonoční s tvorbou kraslic a s výukou pletení
pomlázek nejen pro tatínky a ke konci
dubna Scrapbookovou ke Dni matek.
Těšíme se na nové dětičky na příští školní rok, zápis proběhne v první polovině
května. Více na
www.hlidanivaclavka.webnode.cz.
Za kolektiv hlídacích tet
Irena Čermáková

aNIma SoLLa
sobota
9. června 2012
od 19 hodin
kostel sv. klimenta
na levém hradci
roztoky – Žalov
Koncert
duchovní
hudby
komorního
pěveckého
sboru z Rigy /Lotyšsko/
pRogRam
Rihards Dubra (*1964)

prelude, Totus Tuus, text: Johannes paulus II, Rosa vernans
caritatis, ave maria V, Laudate, ave Regina caelorum
Imants Kalniņš (*1937)
mostieties, stabules un kokles! (procitni harfo i loutno má),
Žalm 108
austriņa (*1976)
Salve Regina

Leons amoliņš (*1937)
Kyrie

Hudba v podání
souboru, který vyhrává
ceny na mezinárodních
soutěžích a festivalech
komorní hudby.
Umělecká vedoucí
marite purina.
Vstupné 100 Kč

maksims Lascenko (*1989)

Dopravní spojení:
bus č. 340 z Dejvické 17:20, 18:20

Ēriks Ešenvalds (*1977)

pořádá sdružení Roztoč ve
spolupráci s Římskokatolickou
farností v Roztokách.

Мати убо позналася еси, podle pravoslavné melodie ze
Soloveckého kláštera
Tři duchovní písně: Ubi caritas et amor, Benedictus Es,
o Salutaris Hostia

Rihards Zaļupe (*1983)

Dvě písně z deštného pralesa

22plakat.indd 1

2.5.2012 21:55:01
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Scénický tanec v Roztokách
Poslední březnové úterý se v Roztokách
konala v pořadí již čtvrtá Krajská postupová přehlídka dětského scénického tance pro Středočeský kraj Roztoky 2012.
V dopoledních hodinách se v Kongresovém sálu hotelu Academic dolaďovaly
poslední technické detaily a na prostorových zkouškách se postupně vystřídalo
všech 11 tanečních souborů, aby krátce
po 15. hodině mohla být přehlídka slavnostně zahájena.
Celé odpoledne slovem jako již tradičně
provázela úžasná Lucie Nedomová, jejíž
profesionální projev přispěl nemalou
měrou k hladkému průběhu celé akce.
Vystoupilo zde 11 tanečních souborů
s 21 choreografiemi a během následujících zhruba dvou hodin zde zazněly
nejrůznější skladby, např. od J. S. Bacha
a Bohuslava Martinů – přes Jablkoně
a Hradišťan až po Imogen Heap a Tarafuki.
Naše město bylo reprezentováno celkem třemi vystoupeními (TS a TK Po
špičkách – Pořád tiká…, Ptáčci v peřinkách, Na co si zahrajeme?). Autorkou
choreografií plných zábavných detailů je
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Zuzana Smugalová. Bývalá profesionální
tanečnice, která se nyní věnuje zejména mimo jiné teoretické a pedagogické
činnosti, se před čtyřmi lety významně
zasadila o vznik samostatné Krajské postupové přehlídky dětského scénického
tance pro Středočeský kraj s místem konání právě v Roztokách. Zkušenější tanečnice si jistě pamatují, že ještě do roku
2008 musely se svými soubory na společnou přehlídku pro Prahu a Středočeský kraj do hlavního města.
Snad žádné oko nezůstalo suché, když
se na pódiu objevili nejmladší tanečníci,
a dojetí vystřídal velmi silný umělecký
prožitek zprostředkovaný vyzrálým provedením těch starších. Atmosféra v přeplněném sále byla přirozeně živá, část
obecenstva se v nepravidelných intervalech obměňovala tak, jak se jednotlivé
soubory přesouvaly do zákulisí. Divák
tak mohl mít příjemný pocit, že je přímo
v centru dění.
Soubory byly anonymně hodnoceny
tříčlennou porotou ve složení: Martina
Hroudová (metodička TO ZUŠ pro Ústecký kraj, členka odborné rady NIPOS

– ARTAMA), Michal Záhora (ředitel
konzervatoře Duncan Center) a Ivana Pernicová (pedagožka DDS Minor).
Jako laika mne překvapilo, na co se porotci zaměřují; je to kromě choreografie,
držení těla a originality také např. výběr
skladby, kostým a rekvizita, světlo a orientace v prostoru.
Nejzajímavější choreografie byly navrženy na postup na květnovou 29. celostátní přehlídku dětských skupin scénického
tance v Kutné Hoře. Mezi vybranými je
i roztocká choreografie Pořád tiká…
Gratulujeme děvčatům ze souboru TS
Po špičkách!
Pořadatelem Krajské přehlídky je sdružení Roztoč pověřené střediskem pro
kulturu při MK ČR NIPOS-ARTAMA.
Toto velkolepé setkání uměleckých souborů formou přehlídky spolupráce uměleckých pedagogů a jejich tanečníků by
nebylo možno realizovat bez podpory
MK ČR, MŠMT ČR, Academic hotel
& congress centre a.s. a města Roztoky,
kterým velmi děkujeme.
Foto: Josef Mirovský
Blanka Pekárková
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Roztocký Babylon 2012   
Událostí měsíce dubna byl na naší ZUŠ
bezesporu druhý ročník Roztockého
Babylonu. Hudební stránku téměř celého festivalu, ozvučení a další nezbytné technické věci organizoval Václav
Sloup, který se s tradiční energií účastnil také vlastní hudební produkce.
Poslechněme si tedy jeho dojmy z celé
akce.
Hudební festival Roztocký Babylon se
letos 4. dubna konal v kongresovém
sálu hotelu Academic již podruhé. Kromě oficiálních žáků ZUŠ zde hrála řada
nadšených hostů spolupracujících s Václavem Sloupem ve větších či menších
projektech. To je ovšem jedna část interpretů, kteří předvedli seriozní hudební
výkony. Tu druhou samozřejmě tvořili
i profesionální hudebníci. Např. Richard
Tesařík, jeden ze zakladatelů slavného
YO YO Bandu, vystupoval v Roztokách
na této akci již podruhé a opět jsme byli
velice potěšeni. Za doprovodu dechové
sekce naší ZUŠ zazpíval skladby Semaforu a za doprovodu kytar píseň Personal
Jesus ve verzi Johnnyho Cashe. Richard
Tesařík i celý koncert velmi hezky zakončil skladbou Stand by me za doprovodu
v Roztokách již známé kapely Happy
Aquarium, která se předtím předvedla
ve staronovém složení ve ska jazzovém
hávu. Je ovšem nutné zde připomenout
i další solové interprety, kteří s doprovodem žáků ZUŠ zpívali staré dobré „fláky“ od Deep Purple a AC DC (Václav
Soukup) nebo od Erica Claptona (Tomáš Goll). Oba tito výborní zpěváci své
renomé potvrdili na sto procent. Naše
poděkování patří i slečně Báře Černé,
která též znamenitě zazpívala dvě písně
od černošské revolucionářky vystupující

pod jménem Asha. Bára Černá se v minulých letech velmi dobře umisťovala se
svou vlastní tvorbou na soutěži Dětská
porta, v Roztokách také nevystupovala
poprvé a má za sebou spolupráci ve studiu s Václavem Sloupem.
Kromě věcí zpívaných zazněla i řada
věcí ryze instrumentálních v podání
žáků třídy elektrické kytary z naší ZUŠ.
Za všechny zde uveďme mladého hudebníka z osmé třídy Petra Kadeřábka,
hrajícího hned v šesti číslech, a to jak na
kytaru, tak baskytaru. Kromě již zmíněných solistů a doprovodných uskupení
nelze opomenout účast dalších tří kapel,
které se už nějakou dobu věnují živému
koncertování. Vlastní punkovou tvorbu
zde předvedla kapela H. P. B., jejímž členem je Marek Šaar, vyučující klasickou
kytaru na ZUŠ Roztoky. Texty možná
trochu dada, ovšem dle mého názoru
velmi vtipné, pánové podpořili údernou rytmikou a především břesknými
kytarovými riffy. Další kapela Desperate
Turkey se na roztocké scéně také již při
různých příležitostech objevila. Tento
hudební projekt se už více než rok usilovně zlepšuje a nabírá zkušenosti živým

koncertováním. Po boku charizmatického zpěváka a kytaristy Adama Šlegla excelují bratři Božkové ( kytara, baskytara). Vojta Božek a Adam Šlégl jsou žáky
naší ZUŠ a dlouhodobě školu kvalitně
reprezentují. Kapela Reckless Riders,
hrající originální rockabilly, je ve zdejším
kraji již všeobecně známá. Ochutnávka
její hudby byla vskutku velmi živá. Za
povšimnutí jistě stál kontrabasista Bořek
Škorpil a kralupský Johnny Cash Pierre
Vízdal. Roztocký Babylon již podruhé
spojil dobré muzikanty, děti i dospělé
a dokázal, že hudbymilovná společnost
v našem městě má zájem o umělecké vzdělávání svých dětí a součinnost
s profesionály. Za klavírní spolupráci děkujeme paní učitelce Jitce Litošové a za
technickou podporu a zvukařinu pánům
Radkovi Fenesovi a Michalovi Jiráňovi.
Další poděkování patří samozřejmě hotelu Academic včetně přívětivého personálu restaurace, městskému úřadu za
všeobecnou podporu ZUŠ Roztoky, za
grant (ten poskytl též Svaz autorů a interpretů) a za zapůjčení vozu.
Za dva roky opět na shledanou!
Václav Sloup

Koncert ZUŠ v Husově sboru
Dne 26. dubna t. r. představila Základní
umělecká škola v Roztokách veřejnosti své žákyně a žáky koncertem, jemuž
poskytl přístřeší Husův sbor CČSH.
Akusticky příhodný i příjemný sál byl
zcela naplněný posluchači, kteří nadšeně
tleskali předvedeným hudebním výkonům. Program, sestavený ředitelem školy MgA. B. Šléglem, byl koncipován tak,
aby již prvním vystoupením nejmladšího účastníka klavíristy Tadeáše Drdy
plně zaujal. Střídání zpěvu, strunných
i dechových nástrojů i kompozičního

stylu, jakož i věku a vyzrálosti interpretů vyvrcholilo závěrečným vystoupením
klarinetistky Markéty Gotschalkové,
která s brilancí zahrála parádní 1. větu
Koncertu Es dur ve své době evropsky
proslulého dvorního komponisty Františka Kramáře. Absolventky školy, zpěvačka Hana Voltrová i flétnistka Eliška
Budínská zasluhují za svá výborná vystoupení zvláštní zmínku.Všichni účinkující prokázali muzikantskou zdatnost
a lásku k hudebnímu umění. Jejich zájem a píli podporují a rozvíjejí učitelé

hudební školy; podnětná spolupráce
s žáky byla patrná zejména při klavírním
doprovodu paní učitelek Zuzany Ajmové a Iryny Sarabun. Roztocká hudební
veřejnost se těší z vystoupení žáků místní základní umělecké školy. Projevuje
uznání a vděčnost řediteli i všem učitelům školy za jejich hudební profesionalitu i pedagogické umění, jímž povznášejí
duše svých žáků, jejichž hra nebo zpěv
vnášejí do všedních dnů radost.
Jarmila Kučerová
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Přijďte si zahrát ragby v Roztokách
Sportovní nabídka v Roztokách se nadále rozšiřuje o sport zcela tradiční a velmi populární pro protinožce či ostrovní
státy, kde ho zná téměř každý. Sice nejsou u nás ve městě přímo podmínky
pro správné hraní ragby, ale nic nebrání
tomu hrát tento sport ve zjednodušené

formě (pouze na malém hřišti, v max. 10
lidech a jen na pětky) bez ostatních klíčových pravidel (mlýny, auty apod). Najde-li se někdo, kdo by tento sport chtěl
zkusit, někdo kdo si rád od podlahy pořádně zasportuje, nechť kontaktuje p. Tomáše Plačka na email: tomfoto@email.cz

či telefon: 606178030. V současné době
je v naší skupině pouze pár začátečníků,
avšak nadšení pro hru v žádném případě
nechybí. Hrajeme zatím pouze v sobotu od 14 hodin, možnost je i v úterý od
18.30.
Tomáš Plaček

Velikonoční soustředění orientačních běžců,
5. - 9. 4. 2012, Doksy

Tradiční velikonoční soustředění roztockých orientačních běžců proběhlo
v krásných lesích okolo Doks. Počasí bylo studené, ale měli jsme štěstí,
v podstatě nepršelo a sněžilo jen jednou. Bydleli jsme v ubytovně Termit25
v Doksech, kde nám výborně vařili. Soustředění jsme měli společně s kamarády
z oddílu SK Kamenice a několika jedinci
z jiných oddílů. Bylo nás něco přes 110
(!). Na tréninky jsme vyráželi na krásné

skalnaté mapy v okolí Doks. Vyzkoušeli
jsme si několik druhů tréninků: okruhy,
štafety, vrstevnicovku, klasickou a krátkou trať. Na závěr soustředění došlo na
tradiční pomlázku a souboj ve sbírání
kontrol mezi holkama a klukama. Tentokrát vyhráli kluci, i když to bylo velice
těsné. Během soustředění jsme si kromě
orientačního běhu vyzkoušeli i jiné aktivity. Tančili jsme skotské tance, hráli hry,
učili se plést pomlázky, kreslit vajíčka,

Dětský tenisový turnaj na Žalově

V sobotu 21.4. se již pod širým nebem
na kurtech TA Žalov odehrál další
z řady turnajů asociace tenisových škol,
pořádaný tenisovou školou Václavek &
Vopravil. Jako tradičně se děti utkaly
v kategoriích MINITENIS, BABYTENIS
(zkrácené hřiště), PŘÍPRAVKA A ŽACTVO. Po utkáních ve skupinách, kde
si hráči a hráčky otestovali podmínky
i soupeře, následoval klasický pavouk, kde
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prohra znamenala vypadnutí z turnaje.
V kategorii minitenis se po přesvědčivých výkonech radoval Kája Rychtařík
z naší tenisové školy, když ve finále porazil Anetku Coubalovou z TŠ Ruzyně. Na
zkrácené hřiště se nejvíce dařilo domácí
Nině Maudlingové, která zdolala Katerynu Dobrenku z Ruzyně. Přípravku
ovládl David Chýský, když mu ve finále
po boji podlehl roztocký Filip Šuranský.

měli jsme přednášku od jediného českého mistra světa Petra Kozáka... Bylo to
vydařené!
Pokud si chcete vyzkoušet orientační
běh, přijďte 6. června do pražské Stromovky. Budeme tu pořádat jeden ze
závodů Pražského poháru žactva. Web
závodu: http://roz.ini.cz/ppz12/.
František Pašek
OK Roztoky (oddíl orientační běhu)

V kategorii žactvo pak porazil ve finálovém souboji Martin Stanek ze Stodůlek
Martina Havránka z Unhoště.
Další dětský turnaj se v TA Žalov uskuteční 19. května. Kromě turnajů má
pro vás TŠ V&V připravené oblíbené
letní kurzy a další parádní akce (více
na www.tenis-skola.cz).
Spoustu slunečných dnů přeje
Jan Šrámek, vedoucí lokality Roztoky

ŽIVOT V OBCI

Volejbal TJ Sokol Roztoky – muži
První jarní zápas volejbalového týmu
potvrdil jeho nejvyšší ambice v letošní
sezoně. Za slunečného počasí, takřka
letních podmínek, přivítali hráči Roztok
soupeře z Vlašimi. V prvním zápasu vyválčili místní borci poměrně jednoznačné vítězství. Drobná krize po relativně
snadném vítězství přišla na domácí hráče v druhém zápasu. Po velkých chybách
v útoku a mnoha nevynucených minelách v příjmu podaní se velmi těžko vraceli do zápasu. Klíčový se ukázal třetí
set, ve kterém hosté z Vlašimi dlouho
vedli, ale domácím se v koncovce podařilo odpor zlomit a vyhrát 27-25.
V roce plném výročí – 150 let od založení Sokola, 10 let od znovuobnovení

mužského volejbalu v Roztokách – se
snad podaří krajskou soutěž vyhrát!
Roztoky - Vlašim 3:1 (15,20,–23,19)
Roztoky - Vlašim 3:1 (-17,17,25,21)
Program zápasů TJ Sokol Roztoky –
muži (tučně domácí zápasy, začátek
v 10 h):
Roztoky – Beroun 5.5.
Sedlčany – Roztoky 12.5.
Roztoky – Komárov 19.5.
Týnec nad Sázavou – Roztoky 26.5.
Roztoky – Dobříš 2.6.
Hořovice – Roztoky 9.6.

Tabulka:
1.

TJ Sokol Roztoky u Prahy 30

2.

TJ Sokol Komárov

26

3.

TJ Spartak Hořovice

26

4.

TJ OS Týnec nad Sázavou

26

5.

KV Dobříš

21

6.

TJ Lokomotiva Beroun

21

7.

TJ Tatran Sedlčany

20

8.

TJ Sokol Vlašim

19

Martin Matas
sokol-roztoky.czechian.net

ATLETIKA TJ Sokol Roztoky – přípravka

Mladí atleti ročníků 2001 až 2004 se
utkali v rámci I. kola Krajského přeboru
Středočeského kraje soutěže družstev ve
Staré Boleslavi. Na programu byly čtyři
disciplíny.
1) 50 m z nízkého startu
2) dálka z místa
3) hod kriketovým míčkem
4) štafeta 8 x ½ kola – na běžeckém
ovále

Naši závodníci prokázali velkou bojovnost a je třeba je také pochválit, že se
nedali v souboji s velkou atletickou „líhní“ Berouna, Kladna či Staré Boleslavi
a v některých výkonech je i poráželi!
Atleticky zúročila přípravka tvrdý zimní
trénink v tělocvičně a jarní tréninky na
našem atletickém stadionu St. Junwirtha. Atletika je tvrdý sport, ve kterém
se musí hodně trénovat a výsledky při-

cházejí pomalu; pro všechny sporty je
dobrým základem umět běhat, skákat
a házet.
Přeji všem závodníkům hodně trpělivosti a děkuji všem rodičům za podporu
všech mladých atletů!
Martin Matas
Sokol Roztoky - atletika

Foto: družstvo mladých atletů TJ Sokol Roztoky
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Školní okénko
Vážení rodiče,
v době, kdy píšu tento článek, se mnozí
naši žáci a žákyně 5., 7. a 9. tříd chystají
na přijímací zkoušky na gymnázia. Myslím si, že je naše škola dobře připravila
hlavně díky práci učitelů i tomu, že děti
prošly tzv. testováním SCIO (kde jsme
měli republikově nadprůměrné výsledky
v Aj, Čj i obecných studijních předpokladech) či ukázkovými zkušebními testy
MŠMT, kde si mohly nanečisto vyzkoušet, jak takové testovací otázky mohou
vypadat. Mnozí docházeli i individuálně
na přípravné kurzy přímo na gymnázia,
kam se chystají. Všem jim tedy držíme
palce a přejeme i trochu toho příslovečného štěstíčka, aby uspěli.
A co nás ve škole do konce školního roku
ještě čeká kromě přístavby 2 tříd u roztocké budovy ZŠ v květnu? V dubnu to
jsou poslední třídní schůzky po čtvrtletním hodnocení, pak několik dětí s učiteli vycestuje počátkem května na reciproční návštěvu Slovenska, 10. května se
všichni vyfotíme, od 21. 5. vyrazíme na
školy v přírodě, 1. 6. si užijeme Den dětí
a pak následuje v týdnu od 8. 6. poslední
velké on-line testování – premiéra testování pátých a devátých tříd ministerstvem školství. Řekla bych, takové malé
písemné „maturitní zkoušky“ na konci I.
a II. stupně ZŠ.
Snad na škole v přírodě načerpáme dostatek sil a testování dobře dopadne. Tak
nám také držte palce. Na čtenou před
prázdninami se těší
Věra Zelenková

2. ročník soutěže
dětských recitátorů – školní kolo

Po loňském úspěšném pořádání soutěže
v recitaci, kdy jsme byli potěšeni výborně přednesenými texty a nadšením dětí,

jsme v letošním roce navázali druhým
ročníkem. Z velkého počtu úspěšných
recitátorů byli vybráni Anna Lauermannová, Kateřina Lednická, Tadeáš
Drda, David Lauermann, Adéla Kobrlová, Viktorie Maršová, Kristýna Jelínková, Tereza Burešová a Dominik Dvořáček (rozpis umístěných najdete na webu
školy). Tito žáci jeli pod vedením Jitky
Ramdanové reprezentovat naši školu na
oblastní kolo do Rudné u Prahy. Celkově
bylo z okresu Praha–západ přihlášeno
92 žáků a naši recitátoři uspěli výborně.
Čestné uznání si odvážela Anička Lauermannová a Kačenka Lednická, nejúspěšnějším se stal David Lauermann z 8. B,
který postupuje do krajského kola, jež se
konalo v Kolíně 17. dubna.
D. Blechová

Divadlo Globe

V měsíci březnu jsme s žáky pátých tříd
pracovali na projektu divadlo Globe.
Při školním zájezdu do Londýna a návštěvě divadla Globe jsem si zakoupila
krásnou knížku pro děti, s jejíž pomocí
se ve čtyřech vyučovacích hodinách žáci
seznamovali s historií tohoto divadla,
s dramatikem W. Shakespearem a jeho
divadelními hrami. Děti si vystřihovaly
a vybarvovaly obrázky, které si lepily do
své kopie knížky. Ráda bych poděkovala
naší obětavé asistentce Jitce Ramdanové
za doplňkové materiály k projektu.
M. Černá

Preventivní program
pro osmé a deváté ročníky

Studenti osmých a devátých ročníků se
ve dvouhodinovém přednáškovém cyklu „O těhotenství, porodu a rodičovství“
dozvěděli důležité informace k tématu. Ve druhé části se chlapci a děvčata

Výtvarná soutěž Zámeček 2012

Základní škola Roztoky ve spolupráci
s občanským sdružením RR pořádá výtvarnou soutěž pro žáky obou roztockých ZŠ. Vernisáž nejlepších děl bude
k vidění 2. června na festivalu Zámeček 2012, kde budou vyhlášeni vítězi.
Díla bude hodnotit odborná porota ve
složení: ředitelka Středočeského muzea
PhDr. Zita Suchánková, učitelka výtvarné výchovy Ing. Barbora Valiová,
roztocký místostarosta Mgr. Stanislav
Boloňský a roztocký šperkař a designér
David Lomos.

30

Soutěží se v třech věkových kategoriích s odlišnou tematikou. V kategorii
S soutěží děti mezi 6 až 8 lety na téma
„zvíře, které bych chtěl/a potkat v Roztokách“. Vzhledem k tomu, že v našem
okolí žije vysoká a černá zvěř a je možné
narazit i na vzácného mloka, budou příspěvky jistě rozmanité. Druhá kategorie
M je určena pro děti mezi 9 až 11 lety
s tématem „Roztoky za 100 let. Futurismus našich děti se možná jednoho
dne vyplní. Podmínkou obou kategorií je formát A3, technika je libovolná.

rozdělili do dvou skupin, aby se mohli
otevřeněji ptát na citlivé věci, které je zajímají. Lektorka PhDr. Eva Labusová je
porodní asistentkou a bývalou šéfredaktorkou časopisu Děti a my. Dlouhodobě
se zabývá tématem těhotenství, porodů,
rodičovství, střídavé péče atd. a poskytuje poradenství pro rodiče a děti.
M. Černá

Po stopách „Babičky“

Žáci pátých tříd ZŠ podnikli výlet do Babiččina údolí a takto se o zážitek podělila
Andulka Lebedová z 5. C:
Ve čtvrtek 19. dubna jsme se shromáždili před školou a autobusem odjeli do
Babiččina údolí. Když jsme dorazili do
Ratibořic, prohlédli jsme si zámek, kde
měla letní sídlo kněžna Zaháňská. My
jsme navštívili první patro, v němž mě
velmi zaujal maskovaný koš na papír
v kněžnině salonu. Po prohlídce jsme se
odebrali do Babiččina údolí, kde jsme si
prohlédli vodní mlýn a dozvěděli jsme
se, jak se dělá mouka. Hned vedle mlýna stál vodní mandl, kde se mandlovalo
plátno. Přešli jsme můstek přes náhon
a došli k sousoší babičky s Barunkou
a ostatními vnoučaty. Pak vedla cesta ke
Starému bělidlu, kde přebývala babička
z knihy Boženy Němcové. Nakonec jsme
se ubírali k Viktorčinu splavu a poté už
uháněli k autobusu. Ten nás odvezl na
oběd (měli jsme řízky). S nacpanými
bříšky jsme odjeli do České Skalice, kde
jsme viděli Barunčinu školu (a také jsme
tam měli zmrzlinu).
Vraceli jsme se večer domů a já myslím,
že to tam bylo moc a móóc hezké a líbilo se mi to. Doufám, že tam ještě někdy
pojedu.
A. Lebedová, žákyně 5. C

V poslední kategorii se nemaluje ani
nekreslí, nýbrž fotí. Inu, i výtvarné soutěže jdou s dobou. Kategorie L je určena
mládeži ve věku 12 až 15 let a tématem je
„nejoblíbenější místo v Roztokách“.
Vítěze čeká mnoho zajímavých věcných
a zážitkových cen. Pro holky například
šperky, účes ve vlasovém studiu, pro kluky exkurze v autoservisu nebo v hasičské zbrojnici. Přijďte se podívat 2. června
na dílka nejen svých dětí.
Martin Tajčman,
občanské sdružení RR

SOUKROMÁ INZERCE
Babysitting v Roztokách. Spolehlivá a zodpovědná studentka
z Roztok pohlídá vaše děti. V případě potřeby je možné hlídání spojit s doučováním. Kontakt: www.babysittingroztoky.cz
Hledám spolehlivou paní na úklid rodinného domu v Roztokách,
1x týdně, cca 6 hod. Tel.: 606 292 792.
Hledám zájemce do kurzu angličtiny od úplných začátečníků.
Alespoň 2! Tel.: 739 249 126.
Hledám člověka s mikrobusem pro pravidelnou přepravu
8 a více osob. Kontakt: tomfoto@email.cz, tel.: 606 178 030.
Kvalitní výuka angličtiny a francouzštiny. Tel.: 608 633 319.
Od září 2012 pronajmeme krásný pokoj (19 m2) se samostatnou
velkou koupelnou + malou lodžií v 1. patře rodinné vilky. Cena
6000 Kč/měs. včetně poplatků. Zn. Pouze ženy (studentky).
Tel.: 603 789 999.
Prodám analogovou televizi SONY, 7 let stará, málo používaná,
úhlopříčka 70 cm. Cena do 1000 Kč. Tel.: 220 560 030.
Prodám auto Škoda Felicia Combi LXi, 1300 cm3, 50 kW, rok
výroby 1999, barva červená, velice zachovalý stav, první majitel, najeto 128 tis. km, nehavarovaný, střešní okno, TK do
4/2013. K tomu nové zimní pneumatiky – komplet kola. Cena
dohodou. Tel.: 777 046 614.
Prodám: betonové dekorativní květináče (svahové tvárnice).
Rozměry: 340x280x200, barva-šedá. Cena 38 Kč/ks. Celkem
30 ks (i jednotlivě). Volně k odběru kameny k úpravám a dekoraci zahrady. Tel.: 776 006 286.
Prodám byt 3+kk, 85 m2 a 300 m2 zahrada ve viladomě ve Velkých Přílepech. Adresa Sportovní. Cena 3 600 000 Kč, prodej
spěchá, při rychlém prodeji sleva.
e-mail: petrhorak1@centrum.cz
Prodám černý kočárek Britax Verve, trojkolku s malými kolečky, s madlem a stříškou, za 990 Kč. Tel.: 607 863 259.
Prodám dům s přilehlými stavbami před rekonstrukcí s velkým pozemkem 1335 m2 v Roztokách - Žalově.
Tel.: 736 674 553.
Prodám dětský pokoj světlý 4 roky starý 4500 Kč (i jednotlivě); benzínovou sekačku orig. bal. 2250 Kč; klimatizaci 1x
použ. pův. 5600 Kč nyní za 3000 Kč; nafuk. člun pro 4 os.
s vesly 1x použ. za 990 Kč. Tel.: 604 920 280.
Prodám dětské kolo zn. Leaderfox modré barvy s tlační tyčí,
dětskou přilbu zn. Giro vel. 48-52 cm (vše za 1500 Kč), dále
dětské odrážedlo (motorka) č. 5 modr. barvy zn. Classic (250
korun), cyklosedačku zn. Hamax Sleepy (zadní) modr. barvy
(1000 Kč), dětskou dřevěnou ohrádku (rozměry: 100 x70 cm)
za 400 Kč, a klokanku zn. BabyBjörn Baby Carrier Synergy
s fusakem a bryndáčkem (1500 Kč).
Tel.: 608 731 434, 777 137 434.
Prodám dvougenerační vilu v centru Roztok, pozemek
1200 m2, cena 9.9 mil. Kč, kont.: inzerat.roztoky@seznam.cz
Prodám levně dětskou vaničku na stojanu a sourozenecký kočárek. Tel.: 608 269 246.
Prodám: nosítko na miminko Baby Bjorn - téměř nepoužité za 1500 Kč, monitor dechu Jablotron BM-02 ještě 2 roky
v záruce za 1500 Kč. Tel.: 731 848 014. Prodám slunný byt
2+1 v Roztokách po rekonstrukci v OV o celkové obytné ploše
57,5 m2 plus sklep 7,8 m2. Prosím realitní kanceláře nevolat!
Tel.: 731 848 014.

Prodám použité pneumatiky 165/70 R13 a 155/70 R13. Letní
i zimní 250 Kč/ks. Tel.: 602 123 253.
Prodám samostatný byt 4+1 větších rozměrů v pěkném stavu, jako ideální polovinu RD s garáží pro 2 auta a pozemkem
778 m2 v Roztokách - Žalově na pěkném a klidném místě.
Tel.: 603 705 944.
Prodám starší díly na Škoda Felicia 1,3 r. v. 1996.
Tel.: 602 123 253.
Prodám stavební pozemek na dům v Žalově o velikosti
700 m2 s výhledem na Vltavské údolí za cenu 2 700 000 Kč.
Tel.: 736 674 553.
Prodám indukční vařič zn. Zepter, model TF- 993. Nový nepoužitý, původní cena 12 000 Kč, nyní 2500 Kč.
Tel.: 607 870 204.
Prodám kočárek pro panenky ve velmi dobrém stavu za
200 Kč. Tel.: 603 752 229.
Prodám pračku zn. Romo s el. ohřevem a se ždímačkou,
vhodné na chalupu za 200 Kč. Kamna na tuhá paliva zn. Klub
na chalupu za 200 Kč. Pletací stroj jednolůžkový zn. Dopleta
za 100 Kč.
Tel.: 220 912 381.
Prodám pěkný byt 2+kk v centru Roztok s velkou terasou
a předzahrádkou v bytovém komplexu „Na Ostrohu“. Cihlová novostavba z roku 2002, výměra bytu 55 m2, terasa s předzahrádkou 33 m2, sklep 8 m2. Kuchyňská linka s vestavnými
spotřebiči. Parkování před domem, klidná lokalita s výbornou
dostupností k metru Dejvická (MHD i vlak). Cena k jednání
3 490 000 Kč, volný ihned. Tel.: 734 646 599.
Prodám 205 ks bleděmodrých dlaždiček 15x15 cm, zn. Rakona – cena 500 Kč. 5 ks hliníkových žaluzií do dřevěných
oken, byly použity pouze 3 měsíce. Pův. cena 2600 Kč, nyní
1000 Kč. Zachovalé kolečkové brusle č. 36-39. Cena 500 Kč.
Tel.: 602 594 110.
Prodáme pěkný, světlý byt 3+1 v Čapkově ulici v Roztokách
o velikosti 75 m2. K bytu náleží balkon o rozměrech 5 m2
a sklep o rozměrech 6,5 m2. Byt je v osobním vlastnictví, nachází se ve druhém patře dvoupodlažního domu. V bytě jsou
plastová okna, vestavěná skříň, koupelna s oknem, WC zvlášť,
plynový kotel. Pohodlné parkování před domem, pěkný výhled do zahrad, klidná ulice. K nastěhování v létě 2012. Cena:
3 350 000 Kč. Kontakt: bytcapkova@gmail.com,
tel.: 607 289 677.
Prodej RD 4+1 o CP 160 m2, s pěknou zahradou o velikosti
921 m2. V přízemí předsíň, chodba, koupelna, WC, obývací
pokoj, pokoj, ložnice, kuchyň. V prvním patře pokoj, koupelna s WC a prostorná hala. Vše po celkové rekonstrukci. Vytápění elektrické a plynové, dům částečně podsklepený. K pozemku patří zkolaudovaná dílna o CP 66 m2, možno využít
i jako garáž. Při rychlém jednání dohoda možná.
Tel.: 608 026 162.
Pronajmu byt 1+kk (38 m2), balkon, Roztoky-Solníky, ul.
Felklova. Nájem 6000 Kč + 2000 Kč poplatky. Volný od června
2012.
Tel.: 776 712 419.
Pronajmu byt 1+1 v Roztokách 200 m od Tyršova náměstí. Byt
je částečně zařízen kuchyňskou linkou s lednicí, jídelním stolem se židlemi a rohovou lavicí. v celém bytě je dlažba s podlahovým vytápěním, koupelna se sprchovým koutem. Nájemné
včetně vytápění 7500 Kč. Tel.: 603 482 162.
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SOUKROMÁ INZERCE, INZERCE
Pronajmu 1+kk, samostatný byt v rodinném domku. Levný.
Tel.: 777 609 491.
Pronajmu 3+1, 120 m2, v Roztokách, ul. Třebízského, byt je po
celkové rekonstrukci, plynové topení, plastová okna..možnost
využití zahrady, parkovaní, před domem. Kromě kuchyně, linka, sporák, lednice, mikrovlnka, koupelny a WC, je byt nezařízen. Cena 13 000 Kč + energie cca 2500 Kč - 3000 Kč, byt má
vlastní vodoměr. Tel.: 777 263 007.
email:snajdr.miroslav@post.cz

Školní jídelna Žalov vaří pro cizí strávníky.
Cena oběda je 60 Kč.
Více informací u vedoucí ŠJ
tel.: 220 910 710

Pronajmu byt 2+1 v činžovním domě v Roztokách, Masarykova ul. 2.patro, 64m2 + 2 balkony. Nájem včetně poplatků
10 500 Kč. Volné od června. Tel: 728 701 133
Pronajmu byt po celkové rekonstrukci 1+1 49 m2 v ulici Masarykova 3.patro cena celkem 11000 Kč měsíčně.
Tel.: 728 701 133.
Pronajmu,nebo levně prodám malou chatičku na pronajatém
pozemku v zahrádkářské kolonii v Třebízského ulici v Roztokách.Voda a elektrika zavedena. Tel.: 603 704 765 nebo
zzmachalovi@centrum.cz.
Pronajmu garáž v rodinném domku v Roztokách, možné i jako
skladovací prostor. Tel.: 723 937 418.
Pronajmu zařízený byt 2+1 (příslušenství, balkon) v rodinném domě se zahradou v Roztokách u Prahy. Měsíční poplatek
7000 Kč + el. energie. Po dohodě též možno využít garáž na
menší vůz.
Tel.: 606 828 265.
Pronajmu zařízený pokoj a kuchyňku v RD jedné osobě v dolních Roztokách. Měsíční nájem 6500 Kč. Tel.: 723 257 805.
Přenechám zavedenou zubní laboratoř (2 stoly) 15 min. od
stanice metra „Dejvická“. Dohoda jistá.
Tel.: 723 468 481.
Přenechám rodině chatu na Sázavě o 2 místnostech tomu (nejraději zedník) kdo provede na chatě menší údržbu.
Tel.: 602 594 110.
Přenechám za odvoz cca 200 ks použité střešní tašky Letky.
Tel.: 608 530 207.
Prodám 100 % koňský hnůj 10 let starý (substrát), velký pytel za
100 Kč. Tel.: 602 478 405.
Provádím údržbu zahrad, příprava trávníků, řez dřevin.
Tel.: 603 841 839.
NOVÁ LEKCE ZUMBY – ROZTOKY
Tělocvična ZŠ Žalov, každý pátek od 19 hod., 90 min./80 Kč.
Přijďte si zatančit a pobavit se na nejlepší lekci Zumby v regionu. Hodinou Vás provedou Zdenda & Jenda. Tel.: 737 762 431,
737 676 294.
Sháním staré střešní tašky LETKY. Levně nebo za odvoz.
Tel.: 603 459 813
Vážení spolužáci, nar. v roce 1933, kteří jste zahájili školní docházku v r. 1939, zvu Vás na naše již 11. setkání, které se uskuteční 26.5.2012 v 15.30 hod. opět v hotelu Alexandra. Zároveň
Vás prosím, pokud víte o některých spolužácích, kteří nebydlí
v Roztokách , aby jste je na naše setkání upozornili. Těším se,
že se zase sejdeme jako v předchozích letech, M. Dudák.
Případné informace na tel.: 220 911 762, 731 735 090.
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Prodám historický nábytek z konce 19. století
(skleník a bufet), restaurovaný v roce 2004.
Cena dohodou. Tel.: 602 263 517.

