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TĚŠÍME SE NA VÁS
OD 25. 4.

PŘIŠEL ČAS
PROVĚTRAT
ŠATNÍK

Předveďte se světu stylově. 25. dubna pro vás
otevíráme nový obchod H&M. Přijďte si pro ty
nejmódnější kousky, za kterými se všichni budou jen
obdivně otáčet. Jaro je krásné!

Více na www.ocsestka.cz.

OD 25. 4.

ÚVODEM

Óda na květen…

OBSAH:

Určitě rádi uvěříte, že po několikaměsíčním líčení
mrazů, vánic, sněhových kalamit, plískanic, marastu, smogu a jiných úkazů, kdy týdny nevidíte slunce,
se mi květnový úvodník píše lehce a s chutí.
Květen byl odjakživa měsíc požehnaný probouzením přírody, předzvěstí příští úrody… (To ovšem už
mnozí čeští zajatci globalizace neberou vážně, neboť považují ,,úrodu“
za předmět dovozu, a zemědělskou půdu za prostor pro supermarkety,
dálnice, aqua parky a poloprázdná satelitní městečka atd., protože
na rovině se tak dobře staví a potravin je všude dost, o čemž svědčí plné
popelnice…)
Květen je ostatně i jediný ze všech dvanácti měsíců roku, který (asi
schizofrenně) nazýváme dvěma různými jmény. Když jsme už prvého
dne zmíněného měsíce chodili (ať povinně, či rádi) do průvodu, byl
to 1. máj, zatímco o pár dnů později, když jsme šli na vojenskou
přehlídku či k hrobu padlých u příležitosti skončení 2. světové války,
mluvili jsme o 8. květnu (do r. 1990 o 9. květnu).
Dnes už naprostou většinu obyvatelstva ani nenapadne vyrazit do průvodu či vyjít na hroby veteránů. Doba se sakra změnila. A my s ní.
Ale ať je doba jakákoli, květen zůstává měsícem ojedinělým. Pravdu
měl král pražského Majálesu 1965, světoznámý americký básník
Allen Ginsberg, když těsně před vyhoštěním z Prahy řekl: Království
máje je příliš krásné, než aby trvalo déle než měsíc…
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Ladislav Kantor

Co přináší Odraz č. 5?
Květen je nejen měsícem lásky, ale i výročním měsícem ukončení
nejstrašnější války v dějinách, jejíž oběti žijí dodnes, a jejichž děti
jsou jejím stínem zasaženy neméně.
Ani Odraz k těmto událostem nemůže zůstat imunní, zvláště když je
historie Roztok spojena navždy s koncem války tolikrát vzpomínanou kapitolou Transportu smrti…
Tentokrát jsme měli šanci pohlédnout na dávné děje očima pamětníka…
V rubrice Polemiky, komentáře pokračuje lítý slovní souboj na víceméně obvyklá témata (škola, rozpočet, odpady atd.) s takovou silou,
jakoby místní volby měly být už za měsíc a nikoli až za rok a čtvrt…
Zato vás jistě potěší pestrá nabídka veřejných akcí a kulturních pořadů: od četných koncertů ZUŠ, jarního Blešího trhu, Pohádkový les,
žalovský Kabaret jak Brno, dětský den s myslivci, Zámeček 2013 atd.
Přeju všem čtenářům hezké počtení a hodně slunce…
Ladislav Kantor
Odraz č. 5 vychází 10. 5. 2013, uzávěrka tohoto čísla 24. 4. 2013,
uzávěrka dalšího čísla 23. 5. 2013.
vydává: Městský úřad Roztoky, IČ 00241610
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
rád bych se vrátil k vyhlášenému konkurznímu řízení
na pozici ředitele/ředitelky
základní školy. Po městě se
kromě věcné diskuse šíří
i spousta desinformací a polopravd, které bych
rád uvedl na pravou míru. Předně bych ale
chtěl celou situaci zklidnit.
Konkurz byl řádně vyhlášen podle novely
školského zákona, jejíž autoři měli evidentně
za cíl, aby se takovéto konkurzy pravidelně
vyhlašovaly. Obecně lze říct, že pravidelné
konkurzy na řídící pozice tak zásadních a velkých organizací, jako je naše škola, rozhodně
nejsou nic špatného. Každý takto vysoce postavený vedoucí si může svou pozici obhájit.
To je ostatně běžné jak v soukromém sektoru,
tak třeba v politice. I roztočtí zastupitelé skládají každé čtyři roky účty před voliči. Důleži-

tou součástí výběrového řízení je koncepce
rozvoje a řízení školy, kterou všichni uchazeči musí předložit. Rozhodně není na škodu,
když jsou takové základní materiály po čase
předloženy a reflektují aktuální situaci dané
instituce. Můžou tak vzniknout nové impulzy
a náměty pro další pozitivní rozvoj školy.
I proto budu rád, když se konkurzu zúčastní
také současná paní ředitelka.
Situace vyvolala mnoho vášní a osobních osočení. Byl bych rád, abychom se tohoto již vyvarovali a k věci přistupovali racionálně a s patřičným nadhledem. Pro upřesnění uvádím
složení sedmičlenné konkurzní komise. Za zřizovatele, tedy za město, jsou v komisi dva zástupci (zastupitelé Pejša a Drda). Dále je v komisi pět na městském úřadu zcela nezávislých
členů: zástupce školské rady z řad zástupců
zvolených rodiči, pedagogického sboru školy,
školní inspekce, krajského úřadu a ředitelka

jiné školy. Jednání komise se s hlasem poradním, nic víc, nic míň, účastním já, místostarosta Boloňský a opoziční zastupitel a pedagog
Cihlář. Jsem přesvědčen, že složení komise
zaručuje nestranné a odborné rozhodování.
Konečné rozhodnutí je však na radě města, což
striktně určuje zákon. I já nejsem přesvědčen,
že to je dobré systémové řešení. Radní se s tím
budou muset vypořádat se vší odpovědností.
Závěrem bych všechny rád vyzval k tomu, aby
k této záležitosti přistupovali pokud možno
bez přehnaných emocí a s rozmyslem. To, že
bude ředitel/ředitelka školy v konkurzu řádně
vybrán, může být pro školu, její rozvoj a především pro vzdělávání roztockých dětí přínosem.
Vždyť nám všem jde o to samé, aby roztocká
škola byla minimálně tak kvalitní jako doposud a nebo dokonce ještě lepší.
Jan Jakob, starosta

Březnové zastupitelstvo
ZM se sešlo k svému jednání na „škaredou středu“
dne 27. 3. 2013.
Hned první bod programu
byl mimořádně důležitý,
a to schválení zadávacích
podmínek pro výběr zhotovitele stavby – dostavby základní školy a návrh smlouvy o dílo.
Protože se bude patrně jednat o největší zakázku v historii našeho města, věnovali zastupitelé této věci velkou pozornost a bylo nutné
vyladit i zdánlivé detaily. Po vzácně věcné
diskusi byly oba dokumenty s přijatými změnami schváleny všemi sedmnácti přítomnými
zastupiteli.

Konkurz na ředitele/ředitelku
školy
Se školou přímo souvisel i následující bod, dodatečně vložený do programu, a to projednání
konkurzu na výběr ředitele/ředitelky základní
školy. Přítomná veřejnost a zástupci pedagogického sboru se dožadovali věcného vysvětlení
důvodů pro vypsání konkurzu, který novela
školského zákona umožňuje, nikoliv nařizuje.
Debata byla místy značně emotivní a nakonec
výhrady směřovaly zejména k předsedovi školské komise R. Pejšovi, který v době vyhlášení
konkurzu zveřejnil své kritické stanovisko
na svých webových stránkách. Diskuse o tom,
zda zastupitel a předseda poradního orgánu
Rady města zůstává soukromou osobou i při
zveřejňování svých osobních názorů, které se
týkají veřejně citlivé problematiky, vyústila na-
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konec v odstoupení (s okamžitou platností)
pana R. Pejši z funkce předsedy školské komise.

Podmínky prodeje městských
bytů ZM neschválilo
Ostře sledovaný byl i další bod programu, a to
prodej vybraných městských bytů v Braunerově ulici. Rada města předtím upravila návrh
pravidel pro jejich prodej tak, že budou nabídnuty jen současným nájemcům. Pokud by nevyužili této nabídky, další prodej nebude realizován. Tím měly být co nejvíce ochráněny
jejich zájmy před případným spekulativním
prodejem. I přes tento maximální ústupek však
hlasování přineslo překvapení. Pro prodej bytů
zvedlo ruku jen 7 zastupitelů, 3 byli proti a 6 se
zdrželo. Návrh tedy nebyl přijat a ze jmenovitého hlasování je zřejmé, že důvody jednotlivých
zastupitelů mohly být značně odlišné, až protichůdné. Stále je však otevřena možnost prodeje
na základě individuálních žádostí současných
nájemníků – i v tomto případě bude mít samozřejmě rozhodující slovo zastupitelstvo.

Znovu o poplatcích
za odpady
Zastupitelé se také vrátili k obecně závazné
vyhlášce o místních poplatcích, kde nastaly
pochybnosti o její platnosti. Po vzrušené debatě se hlasovalo o dvou usneseních v této
věci; první o textovém upřesnění vyhlášky
(se zachováním sazby 600,- Kč na poplatníka) a druhé o snížení poplatku na původní

výši 500,- Kč. Ani jedno z usnesení neprošlo,
přítomní zastupitelé byli (napříč stranami)
názorově rozděleni na dvě stejné poloviny.
Následoval blok věnovaný financím – průběžným čerpáním rozpočtu a podnětům finančního výboru.
Na závěr této části programu ZM zvolilo
(jednohlasně) novým členem finančního výboru na uvolněné místo po místostarostovi
R. Jandíkovi pana Bedřicha Svobodu.
Při projednání zprávy kontrolního výboru
ZM se zastupitelé opět vrátili k problematice
místních poplatků, zejména za odpady. Rozsáhlé šestibodové usnesení navržené jeho
předsedou V. Caltou, které bylo přijato téměř
konsenzuálně, by mělo přispět k efektivnějšímu postupu MÚ při výběru poplatků. Doporučuje úpravy pro příští období, požaduje
i přesnější evidenci neplatičů a energičtější
postup města při vymáhání dlužných částek.
K tomu chci připomenout, že nejzazší termín
pro zaplacení poplatků za odpady je 31. května. V případě dlužníků bude první upomínka zaslána v měsíci červenci, případně druhá
v měsíci září. Pokud nebudou poplatky zaplaceny ani do konce kalendářního roku,
budou neuhrazené dluhy v únoru následujícího roku předány k vymáhání exekutorovi.
V závěru schůze, kdy se neodvratně blížil časový
limit 23 hodin, ZM ještě projednalo a s drobnými úpravami schválilo statut městského časopisu
ODRAZ a dvě smlouvy o zřízení věcných břemen na podzemní sítě. Souhlasilo s uzavřením
smlouvy s obcí Velké Přílepy o poskytování pečovatelských služeb (za úplatu).

ODRAZ
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Obyvatelé obytného
souboru na Přemyslovské
si oddechli
ZM též přijalo do svého vlastnictví pozemek
a inženýrské sítě – kanalizační a vodovodní
řad, veřejné osvětlení a komunikace, které

byly vybudovány v rámci výstavby firmy
A Development, a. s. v Žalově. Tím se uzavírá poměrně dlouhá „přetahovaná“ města
s investorem, která byla vyřešena ve prospěch občanů bydlících v této lokalitě.
Naopak město muselo revokovat své usnesení
o přijetí daru – chodníku před VTP na Přílep-

ské ulici v Žalově, neboť tento dar nemůže
přijmout v době tzv. „udržitelnosti“ projektu,
na který byla vázána významná dotace z evropských fondů.

Stanislav Boloňský, místostarosta

O čem jednala Rada města v dubnu
Rada města se sešla k svému jednání 10. dubna nad úctyhodným balíkem 45 bodů agendy.

Nový organizační řád
a redukce pracovních míst
na radnici
Hned na začátek si dali radní stěžejní bod –
nový organizační řád MÚ s úpravami systematizace pracovních míst. Organizační řád je
základním vnitřním předpisem radnice a jeho
příprava trvala celý jeden rok (jeho dokončení
ovlivnila dlouhodobá nemoc pana tajemníka). Změna systemizace, ve smyslu redukce
počtu pracovních úvazků, si vyžádala výrazné
snížení finančního příspěvku ze státního rozpočtu na výkon státní správy našeho MÚ, a to
o téměř 3 mil. Kč ročně. Kdybychom adekvátně snížili počet pracovních míst MÚ, způsobili bychom kolaps radnice, proto se RM zatím
dohodla o snížení pracovních úvazků o 1,25.

Petice občanů
Třebízského ulice
RM pak projednala petici občanů Třebízského
ulice, kteří žádají vybudování splaškové a dešťové kanalizace a následné dobudování zpevněného povrchu komunikace. Třebízského ulice je opravdu ve špatném stavu, ale řešení také
nebude jednoduché a levné. S ohledem na výškové poměry v ulici bude splašková kanalizace
nejprve gravitačně svedena do přečerpávací
stanice (v nejnižším bodě) a odtud zpět tlakovou kanalizací (do kopce) do hlavního kanalizačního potrubí. K tomu je třeba ještě položit
oddělenou dešťovou kanalizaci vyústěnou
do zasakovacích míst ve stráni pod ulicí. RM
vycházela z finančních možností letošního
rozpočtu a usnesla se, že v letošním roce bude
realizována dešťová kanalizace – zejména jako
ochrana před přívalovými dešti – a ostatní investice v této ulici navrhne zařadit do rozpočtu
města na příští rok.

Roztocký zámek opět uvítá
svatebčany
Bodem, který jistě zajímá širokou veřejnost,
bylo projednání smlouvy mezi městem a Stře-
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dočeským muzeem o pronájmu prostor
ke konání svatebních obřadů. V průběhu letošního roku by měly být prostory bývalé
vodní tvrze postupně uváděny do provozu
(hlavní otevření je plánováno na 28. října t. r.);
svatební síň, která je nově situována v gotickém přízemí tvrze, by měla fungovat od léta.
Svatby bude možné konat i v zámeckém parku, případně na základě individuální dohody
i jinde (např. v ateliéru Zdenky Braunerové).
Problém je poněkud ve výši navrhovaných poplatků, které SM zvýšilo z 2 000 na 4 500,- Kč
za jeden svatební obřad (v obřadní síni),
2 800,- Kč v parku a 8 000,- Kč v ateliéru Z. B.
Do těchto cen se promítly velké finanční náklady na rekonstrukci objektu. Před podpisem
smlouvy zbývá doladit některé technické provozní detaily.

Konkurzy na ředitelky MŠ
se konat nebudou
Horkým bodem jednání bylo rozhodnutí o vyhlášení konkurzů na ředitelky mateřských škol
v Roztokách (v ulici Spěšného a v Přemyslovské v Žalově). Po zevrubné debatě, při níž radní
zvažovali pro i proti takového kroku, došlo
na hlasování, které ovšem nevedlo k žádnému
pozitivnímu výsledku. Radní postupně hlasovali o třech variantách usnesení, ale ani jedno
nebylo přijato. Nakonec tedy museli konstatovat, že není možné v této věci dosáhnout konsenzu, a proto nebudou konkurzy vyhlášeny.
Současně se však shodli na tom, že pro příští
školní rok budou MŠ používat společný formulář pro přijímací řízení, aby nemuseli rodiče
žádat třikrát, a uložili ředitelkám navrhnout
doplnění přijímacích kritérií o zohlednění sociálně znevýhodněných rodin. Tento aspekt by
neměl být dominantní, spíše doplňující současná kritéria, jimiž je trvalý pobyt dítěte v Roztokách a jeho věk.

Veřejná soutěž
na svoz odpadu
Ohlasem na předchozí mediální „přestřelku“
se ještě radní z iniciativy radního T. Pařízka
zabývali systémem svozu tříděného odpadu.
Výsledkem je rozhodnutí o přípravě vypsání

měsíčník Roztok a Žalova

výběrového řízení na služby v oblasti odpadového hospodářství města a také úkol řediteli TS, aby zpracoval analýzu alternativ svozu tříděného odpadu.
Radní rovněž schválili výběr investorského
technického dozoru pro dostavbu základní
školy. Do soutěže o tuto veřejnou zakázku se
přihlásilo celkem 7 firem. Konkurence sice
poněkud stlačila cenu, ale i tak nás vyjde
výkon této činnosti na více než 800 tis. Kč.
Dostavba školy je však natolik zásadní akce,
že nelze nic podcenit.
Radní též projednali Smlouvu o pronájmu nebytových prostor pro účely mateřské školy
v Lidické ulici a uložili starostovi dojednat dodatek specifikující finanční spoluúčast vlastníka nemovitosti na stavebních úpravách. Radní
též vzali na vědomí zprávu o stavu příprav
adaptace těchto prostor pro nový účel a na návrh místostarosty Boloňského přijali organizační opatření k maximálnímu urychlení těchto prací.

Otevřena šance na zlevnění
elektřiny a plynu
Radní potom na návrh místostarosty Jandíka
schválili realizaci elektronické aukce elektrické energie a zemního plynu pro obyvatele
města. Tento krok, který už byl úspěšně realizován např. v Říčanech, by měl umožnit výrazné snížení poplatků za dodávku těchto
topných médií.
RM se též zabývala sporem s firmou VIAMO,
s. r. o. o uvolnění pozastavené splátky za provedené dílo – komunikace Masarykova, Jungmannova a Školní náměstí. Důvodem pozastávky
platby je reklamace kvality díla, doplatek je
proto vázán na odstranění zjištěných vad.
RM projednala nabídku pana Ing. J. Š. na odkup nemovitosti čp. 713 (s pozemkem cca
900 m2) v majetku města na odhadní cenu.
S ohledem na velmi nízkou nabídkovou cenu
i další okolnosti (má zde např. dlouhodobou
smlouvu Roztoč) rada nedoporučila zastupitelstvu nabídku akceptovat.
Závěrem ještě RM projednala zápisy ze sociální
komise, školské komise a Redakční rady Odrazu.
Stanislav Boloňský, místostarosta
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Aukce elektrické energie a plynu pro občany Roztok
Město Roztoky připravilo ve spolupráci se
společností eCENTRE, a. s. možnost snížit
náklady domácností na silovou složku
elektrické energie a komoditní složky plynu, a to bez poplatků a starostí s náročným
porovnáváním nabídek a zařizování.
Obdobnou nabídku již připravilo s velkým
úspěchem několik měst a obcí v České republice, vždy s pozitivním ohlasem (úsporou), přičemž nejznámějším „průkopníkem“
jsou Říčany, kde se spojilo na 500 domácností a v takovéto aukci ušetřily průměrně
30 % nákladů na zemní plyn a 17 % na elektrickou energii. Konečná výše úspory ovšem
záleží na aktuální situaci na energetickém
trhu a město Roztoky je v této věci pouze
zprostředkovatelem.
Výhodných cen je dosaženo spojením poptávky více domácností či firem do jednoho
velkého balíku, který se pak soutěží najednou v elektronické aukci. Klient má zajištěn
veškerý administrativně-právní servis. Služba je hrazena z předem stanovených aukčních poplatků pro dodavatele, který v aukci
zvítězí, a získá tak celé portfolio těchto klientů. Pro domácnosti a firmy je vše zdarma.

Jak se zapojit do aukce?
1. krok:
Na MÚ Roztoky podepíšete smlouvu s organizátorem e-aukce – společností eCENTRE, a. s.
a předáte potřebné podklady:
– Kopie stávající smlouvy na elektřinu/plyn
včetně všech dodatků a obchodních podmínek (smlouva o dodávkách).
– Kopie vyúčtování elektřiny/plynu (souhrnná fakturace + detailní rozpis vyúčtování).
2. krok: Organizátor sesbírá podklady
od všech domácností.
3. krok: Organizátor sdruží poptávku do
e-aukční síně.
4. krok: Organizátor osloví široké portfolio
dodavatelů a vyzve je k účasti v e-aukci.
5. krok: V internetové aukci soutěží dodavatelé nejnižší cenu – zajištěna férová soutěž.
6. krok: Organizátor služby porovná Vaše
dosavadní ceny s cenou vzešlou z e-aukce.
7. krok: Je-li cena z e-aukce nižší, než Vaše
stávající cena, eCENTRE zajistí podpis
dvouleté smlouvy mezi Vámi a vítězným
dodavatelem. Je tak zajištěn 100% administrativní servis.

Kdy a kde se můžu
k e-aukci připojit?
Do aukce se můžete přihlásit tak, že přinesete potřebné podklady na kontaktní místo
v malé zasedací místnosti Městského úřadu
Roztoky – nám. 5. května 2, a to v období:
od 13. května 2013 do 19. června 2013
každé pondělí a středu
9:00–12:00 a 13:00–18:00 hod.
Máte-li jakýkoliv další dotaz nebo potřebujete více informací, kontaktujte zástupce společnosti eCENTRE:
Pavel Ciprys
T: 739 201 258
E: ciprys@ecentre.cz
www.ecentre.cz
Do aukce se můžete přihlásit i s jiným odběrným místem než na území města Roztoky
(chata, chalupa apod.), stejně tak se můžete
přihlásit i s odběrným místem na území města Roztoky, i když zde nemáte trvalý pobyt.
Roman Jandík, místostarosta

Pozvání na promenádní koncert nejen pro seniory –
Zámeček 2013
V sobotu 1. června vypukne třetí ročník
jedinečného společensko-kulturního setkání všech roztockých i přespolních občanů na roztockém zámku – festival Zámeček
2013.
O nezapomenutelné atmosféře, mnoha příjemných setkáních a nevšedních zážitcích
prožitých během jednoho letního slunečného dne v komorní atmosféře zahrady a nádvoří roztockého zámku asi nemusím nikoho z vás, kdo jste v minulých letech festival
navštívili, přesvědčovat.
Tento rok organizátoři akce – občanské sdružení RR, kterým patří za všechnu obětavou
a náročnou práci velký dík – přišli s nápadem rozšířit vystoupení dalším žánrem (nejen) pro seniory. Jako zástupce sociální komise jsem se s radostí ujala realizace nápadu
a ve spolupráci s panem ředitelem Šléglem,

dalšími nadšenými učiteli a žáky ZUŠ Roztoky jsme se pustili do příprav.
A proto POZOR!
V pravé poledne zahájí festival Zámeček
2013 lidovými písněmi sbor ZUŠ pod vedením Aleny Pavlíkové.
Na kytaru nám zahraje Martin Lédl, vítěz
první kategorie celostátní kytarové soutěže
„PRAGuitarra clássica“.
Na závěr si poslechneme řadu oblíbených
písní a jedno malé překvapení, které pro vás
připravily děti ZUŠ.
Pro naše významné hosty – roztocké seniory a vystupující ZUŠ zdarma přichystá sladké překvapení Smetanová cukrárna a výbornou kávu či jiný vámi vybraný nápoj
Agentura ProVás. O bezpečí vašeho zdraví
bude pečovat Michal Černý – záchranář
ASČR.

O obsluhu a realizaci vašich dalších přání
se s radostí postarají členové sociální komise.
Ti z vás, kteří by rádi využili automobilovou
dopravu do zámku i zpět, kontaktujte prosím
Marii Šlancarovou na tel. čísle 724 544 799.
Jsme pro vás k dispozici i s bezbariérovým
vozem. Na tomto čísle vám ráda zodpovím
i všechny další dotazy týkající se této akce.
Přijďte si s námi vychutnat chvíle příjemného posezení a krásné hudby, společně si zazpívat,
popovídat o všem, co vás trápí i těší u šálku
dobré kávy se sladkou tečkou.
Na společně strávený čas s vámi se těší členové sociální komise.
Marie Šlancarová, předsedkyně sociální
a zdravotní komise

OZNÁMENÍ TECHNICKÝCH SLUŽEB MĚSTA ROZTOKY O PRONÁJMU NEBYTOVÝCH PROSTOR
Technické služby města Roztoky nabízí pronájem dvou nebytových prostor nacházejících se v budově č. p. 1642, v ulici Lidická, Roztoky.
Jedná se o nebytové prostory č. 103 o výměře 17,7 m² a prostory č. 104 o výměře 19,2 m².
Nabídky můžete zasílat na adresu: Technické služby města Roztoky, Lidická 1642, 252 63 Roztoky, nejpozději do 30. 5. 2013.
Více informací na webových stránkách a úřední desce města Roztoky.
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Roztoky navštívila ministryně práce a sociálních věcí
V pondělí 15. dubna na mé pozvání navštívila
Roztoky ministryně práce a sociálních věcí
Ludmila Müllerová. V našem městě strávila
více než čtyři hodiny, které byly nabité programem dotýkajícím se jejího rezortu.
Nejdříve jsme navštívili Husův sbor ČCH.
Paní farářka Jarmila Kučerová paní ministryni
představila bohatou sociální činnost sboru.
Na té se významně podílejí pastorační asistentky. Stát tuto činnost finančně podporuje.
Díky tomu a především díky osobnímu nasazení těchto pracovnic lze pokrýt i ty oblasti
sociální práce, které systémově a tabulkově lze
jen stěží nějak „zaškatulkovat“. Práce Husova
sboru je v tomto neocenitelná.
Další zastávkou bylo roztocké kontaktní pracoviště úřadu práce. Paní ministryně se zajímala
o podmínky, v jakých zaměstnankyně pracují,
na jejich praktické zkušenosti s nástroji včetně
těch softwarových, které jim stát dává k dispo-

zici, na zkušenosti s přechodem na nový systém výplat dávek a na aktuální situaci zaměstnanosti v Roztokách i v regionu Praha-západ.
Následovala rychlá prohlídka Levého Hradce s poutavým historickým výkladem místostarosty Boloňského.
Samozřejmě jsme nemohli vynechat návštěvu
domu s pečovatelskou službou (DPS). Zde se
paní ministryně seznámila s nabídkou služeb

roztockým seniorům a s podmínkami, v jakých
žijí obyvatelé DPS. Paní ministryně ocenila jak
kvalitu nabízených sociálních služeb roztockým
seniorům, tak vysokou úroveň bydlení v DPS.
Závěrečnou hodinu strávila paní ministryně
veřejnou besedou s roztockými občany. Hlavním tématem diskuse se stala především důchodová reforma a její druhý pilíř, jeho výhodnost i možnosti, jak by mohl být celý systém
pozitivně upraven. Došlo i na další témata, ale
poněkud překvapivě nepadlo ani slovo o v poslední době tolik diskutované sKartě. Nutno
podotknout, že vzhledem k tolik kritizovaným
minulým krokům ministerstva práce a sociálních věcí, jsem očekával diskusi vyostřenější
a návštěvu občanů početnější.
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se na organizaci této návštěvy spolupodíleli.
Jan Jakob, starosta

Informace o sběru odpadu
Vážení občané, společnost Regios, a. s.
ve spolupráci s městem Roztoky umístila
v dubnu pět kusů sběrných nádob na sběr
použitého oblečení a obuvi. Nádoby, kromě
Tyršova nám., jsou umístěny na stanovištích
kontejnerů na tříděné odpady:
1) Před samoobsluhou „Sádlo“ – č. p. 1036
na Lidické ul.
2) Tyršovo nám. – před sokolovnou
3) U samoobsluhy „Blažek“ – č. p. 1379
v Havlíčkově ul.
4) Ulice Obránců míru – u paneláků
5) Na Panenské II
Oblečení vhodné pro sběr:
Oblečení – jen čisté a suché (všechny druhy oděvů, přikrývky, deky, povlečení)

•

• Obuv – jen v párech, čistá, nezničená
• Doplňky k oblečení (čepice, šály apod.)
Oblečení nevhodné pro sběr:
Kusy látek, nitě
Poškozené, znečištěné nebo zapáchající
oblečení
Zničená obuv nebo obuv, která není v páru
Koberce, polštáře, matrace, závěsy, záclony
Ostatní komunální odpady

•
•
•
•
•

Žádáme Vás o dodržování výše uvedených
podmínek sběru a o udržování čistoty a pořádku v okolí sběrných nádob.
Odbor správy, rozvoje města
a životního prostředí

Město Roztoky – Městský úřad Roztoky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa
referent Odboru správy, rozvoje města a životního prostředí pro územní plánování a městskou architekturu
Město Roztoky vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážník Městské policie
Přihlášky musí být doručeny do podatelny Městského úřadu Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky,
osobně nebo poštou do 31. května 2013 do 12:00 hod.,
v obálce označené „VŘ – referent územního plánování – neotvírat“
či „VŘ – strážník MP – neotvírat.
Bližší informace na www.roztoky.cz

ODRAZ
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Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených do Městské knihovny v Roztokách
v měsíci dubnu 2013.
beletrie
Keleová-Vasilková T. Ranč u dědečka (román o mladé ženě, která se rozhodla začít
nový život daleko od neúspěchů a zklamání
z nevydařeného vztahu)
Rollins J. Rodokmen smrti (dobrodružný
román na téma genetiky a dávných tajemství)
Gao X. Bible osamělého člověka (autobiografický román významného čínského spisovatele, nositele Nobelovy ceny za literaturu)
Quigley S. Dirigent (dramatický životní příběh Dimitrije Šostakoviče, který neopustil
Leningrad za 2. světové války a statečně bránil toto město v době blokády)
Rowlling J. Prázdné místo (společenský román z anglického maloměsta, kde se mísí
věci veřejné i ty, co jsou utajovány v domácnostech obyvatelů městečka)
detektivky
Child L. Únos
Horská B.M. Pach smrti

O těchto i dalších nových knihách získáte
informace na webových stránkách městské
knihovny nebo přímo v knihovně.

Motte de la Game
Higgins-Clark C. Podvod
naučná-odborná-literatura faktu
Krček J. Český zpěvník (obsahuje texty a notový materiál od nejstarších písní po současné)
Hockney D. Tajemství starých mistrů (pohled
na slavné obrazy očima známého umělce)
cestopisy
Baum J. Expeditio Obenberger (zajímavý
pohled na Alžírsko v 30. letech 20. století)
Mára J. Ve stopách Vikingů (Dánsko a Faerské ostrovy křížem krážem)
Mára J. To snad není možný (cesta po Austrálii a Tasmánii)
pro děti
Nesbo J. Doktor Proktor a konec světa… Možná (3. díl bláznivých dobrodružství výstředního vynálezce a jeho dětských kamarádů)
Riordan R. Bohové Olympu 3. díl (fantasy
dobrodružný příběh z prvky mytologie)
Hossfeld D. Líza a spol. (příběhy o dívkách
z prostředí jezdeckého sportu a koní)
Kšajtová M. Matýsek a Majdalenka (Večerníčkovy pohádkové příběhy)

POZVÁNKA
na literární pořad

„Pohádky o mašinkách“
podle stejnojmenné knihy
J. Kahouna.
Pořad je určen dětem
ve věku 3–5 let.
Doplněno písničkami
a tvořivou mini dílničkou.
Ve středu dne 22. 5. 2013
od 16.00 hodin.
Vstup zdarma.
za Městskou knihovnu A.Urxová

ODĚVY • TEXTIL

Roztoky, Masarykova 964
Poznávací znamení: zelená vývěsní tabule
Kdy:
pondělí až pátek
1000 – 1800
sobota
830 – 1130

Dámské
• džíny elastické • kalhoty (klasika)
• letní šaty a halenky

Pánské košile a trika
Nadměrné velikosti
• do velikosti 68 (trika, košile)

Sezónní nabídka
• plavky
• dámské plátěné kalhoty
• pánské krátké kalhoty
8
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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 20. 3. 2013 až 24. 4. 2013:
dne 22. 3. oznámena krádež v prodejně
Albert na Tyršově náměstí s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny
- výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba si v prostorách prodejny dala
zboží do kapsy a prošla pokladnami, aniž by
toto zboží zaplatila, a poté byla u východu
z prodejny zadržena ochrankou prodejny,
věc vyřešena v blokovém řízení,
dne 24. 3. oznámen volně pobíhající pes
v ulici Masarykova – výjezd na místo, pes
rasa belgický ovčák odchycen, zjištěn majitel
tohoto psa, pes v pořádku předán majiteli,
vyřešeno v blokovém řízení,
dne 26. 3. oznámeno, že na ubytovně firmy Renova v Přílepské ulici zasahuje osádka
rychlé lékařské pomoci proti agresivnímu
pacientovi a žádá o pomoc – výjezd na místo, na místě provedeným šetřením zjištěno,
že agresivní osoba se pokusila vyskočit
z okna svého pokoje v druhém patře, agresivní pacient zklidněn, umístěn do sanitního
vozu a převezen do PL Praha 8-Bohnice,
oznámeno PČR,
dne 26. 3. oznámen požár zalesněného
prostoru v oblasti Na Dubečnici – výjezd
na místo, na místo hasiči, požár uhašen,
na místě si věc převzala PČR,
dne 28. 3. oznámeno nepovolené pálení
v prostoru zalesněného prostoru poblíže plavebních komor – výjezd na místo, na místě
zastižena podezřelá osoba, na místo též hasiči, oheň uhašen, na místo vyšetřovatel od hasičů, tento si věc převzal a s podezřelým vyřešil věc přestupku na místě napomenutím,
dne 31. 3. ve večerních hodinách oznámeno, že v domě v ulici Nad Vltavou vyhrožuje
osoba sebevraždou – výjezd na místo,
na místo rychlá lékařská pomoc, na místě
zjištěno, že osoba je pod vlivem alkoholu,
osoba po dohodě s lékařem dobrovolně nastoupila do sanitního vozu, převezena na záchytnou stanici, na místě si věc převzala
PČR,
dne 1. 4. oznámeno odcizení telefonního
automatu u benzínové čerpací stanice Pap oil
v Přílepské ulici – výjezd na místo, předáno
PČR k realizaci jako podezření z přečinu
krádeže,
dne 4. 4. oznámena krádež kartónů cigaret v shopu BČS Pap oil v Přílepské ulici,
kdy si pachatel nechal vyskládat na prodejní
pult od obsluhy kartóny cigaret, které pak
popadl a z prodejny utekl, aniž by tyto zaplatil – výjezd na místo, provedeno místní

•

•
•

•
•

•

•
•
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pátrání po podezřelé osobě s negativním
výsledkem,
dne 7. 4. v brzkých ranních hodinách
oznámeno, že 3 mladíci kopou do objektu
trafiky v Žalově – výjezd na místo, na místě se již nikdo nenacházel, nedaleko od tohoto místa zjištěn výskyt čtyř osob, tyto
kontrolovány, vytěženy k oznámení, při
prohlídce objektu trafiky nezjištěno poškození, vedle objektu trafiky vyvrácena
poštovní schránka České pošty, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku
proti majetku dle § 50, odst. 1, písm. a),
z. č. 200/90 Sb.,
dne 8. 4. v nočních hodinách oznámena
podnapilá osoba ležící na chodníku v ulici
Nádražní – výjezd na místo, na místě podnapilá osoba, nezraněná, komunikovala, zjištěna
totožnost této osoby (osoba budila veřejné
pohoršení), vyřešeno napomenutím, osoba
nasedla do autobusu a odjela do Prahy,
dne 9. 4. oznámeno odcizení střešního
nosiče (rakev) z vozidla před domem v ulici
Na Panenské – výjezd na místo, předáno
PČR jako podezření z přečinu krádeže,
dne 10. 4. oznámeno vloupání do vozidla
tov. zn. Hyundai Santa Fe v ulici Levohradecká – výjezd na místo, na místě zjištěno, že
nezjištěný pachatel rozbil nezjištěným předmětem skleněnou výplň okna levých zadních
dveří vozidla a vzniklým otvorem odcizil ze
zadní sedačky vozidla kabelku a batoh, provedeno místní pátrání po pachateli a odcizených věcech, věc předána PČR k realizaci,
dne 12. 4. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla
zadržena ochrankou prodejny – výjezd
na místo, na místě provedeným šetřením
zjištěno, že podezřelá si schovala zboží
do příruční tašky, do kapes a za pas kalhot
a prošla pokladnami, aniž by toto zboží
uhradila, poté byla u východu z prodejny
zadržena ochrankou prodejny, věc vyřešena
v blokovém řízení,
dne 16. 4. oznámeno napadení dvou vykonavatelů exekutorského úřadu v domě
v ulici Jungmannova – výjezd na místo,
na místě zjištěno, že v objektu domu, který
je předmětem nucené dražby a ze strany
vykonavatelů byla v daný termín prováděna
obhlídka objektu a soupis movitého majetku (doloženo usnesením) v tomto objektu,
došlo ze strany spolumajitele objektu k napadení vykonavatelů exekutorského úřadu,
jeden z nich se bránil použitím pepřového
spreje, věc na místě převzala PČR k realizaci jako podezření z tr. činu útoku na úřední
osobu,

•

•

•
•

•

•
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• dne 17. 4. oznámen volně pobíhající pes
v prostoru ulice Plavidlo s tím, že pes vnikl
na pozemek plavební komory a běhá po prostředním ostrově plavební komory – výjezd
na místo, pes (rasa německý ovčák) zrzavé
barvy odchycen a umístěn do kotce OŽP
MÚ Ro, majitel do současné doby neznámý,
dne 18. 4. ve večerních hodinách oznámena krádež zboží v prodejně Tesco s tím,
že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny – výjezd na místo, na místě
zjištěno, že podezřelá osoba si v prostoru
prodejny naskládala zboží do igelitové tašky
a s těmito věcmi prošla přes pokladny, aniž
by tyto věci zaplatila, poté byla zadržena
ochranou prodejny u východu z prodejny,
vyřešeno v blokovém řízení,
dne 19. 4. oznámena krádež zboží v prodejně Tesco s tím, že podezřelá osoba byla
zadržena ochrankou prodejny – výjezd
na místo, na místě zjištěno, že podezřelá
osoba si odcizené věci uložila do batohu
a bez zaplacení tohoto zboží prošla pokladnami, poté byla zadržena ochrankou prodejny, vyřešeno v blokovém řízení,
dne 22. 4. oznámena krádež prádla pověšeného na balkóně bytového domu v ulici
Najdrova – kvalifikováno jako podezření
z přestupku proti majetku dle § 50, odst. 1,
písm. a), z. č. 200/90 Sb.,
dne 24. 4. oznámena krádež dvou horských kol z uzamčeného prostoru vedle vrátnice podniku VÚAB Pharma ve Vltavské
ulici, kdy pachatel přeštípl visací zámek
a vnikl do tohoto uzamčeného prostoru
a odcizil dvě horská jízdní kola, provedeno
místní pátrání po odcizených horských kolech dle získaného poznatku, na komunikaci
spojující Žalov a Úholičky u řeky Vltavy zadržena ve spolupráci s PČR podezřelá osoba
s jedním z odcizených horských jízdních kol,
věc si na místě převzala PČR.

•

•

•
•

Aktuální zprávy z činnosti MP naleznete
na webových stránkách MP Roztoky:
www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci
při šetření výše uvedených událostí, obraťte se
prosím buď osobní návštěvou nebo telefonicky
na Obvodní oddělení Policie ČR Libčice (tel.
974 882 730 nebo 974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468, popřípadě e–mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme
předem za spolupráci.
(redakčně kráceno)
Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky
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Transport smrti
Už fascinující fotografie na titulní straně nás
přenáší do jiných (téměř snových) časů. Nechce se ani věřit, že nejde o fotomontáž či momentku z Chicaga nebo pařížského předměstí.
Těžko byste uhodli, že jsme v dolních Roztokách, na kraji Rýznerovy ulice, kudy budou cca
o deset let později proudit zástupy zaměstnanců Penicilinky. Píše se rok 1938, kdy byla – jak
jsem se dozvěděl o 12 let později ve škole – hospodářská krize a všude vládl nelidský kapitalismus. Rád bych takovou „krizi“ zažil aspoň
ve snu…
Sedím s pamětníkem těchto časů panem
M. Dudákem, listuju albem fotografií, které
jsem (jako většina občanů) nikdy neviděl, a tiše
naslouchám jeho monologu. Je mi bohužel
jasné, že zůstaneme u jediného tématu (ač by
bylo zajímavé hovořit i o mnohém jiném), neboť na ostatní nezbude prostor. Téma tzv.
Transportu smrti je – ať chceme, či nechceme
– už nedílnou a jednou z dominantních kapitol
historie Roztok… Dejme tedy pro tuto chvíli
přednost očím pamětníka před zprostředkovanými, tj. následnými výklady renomovaných
historiků…
Narodil jsem se v Roztokách a žiju tady 80 let,
takže si dost pamatuju. Byl jsem účastníkem
různých událostí jak za druhé světové války, tak
za komunistického útlaku. Jistě zde žije rodáků
ještě více a bylo by příjemné se setkat a popovídat a zavzpomínat si na doby dávné, ale i dnešní. Když čtu časopis ODRAZ i jiné tiskoviny, tak
se někdy podivuji, jak někteří rádoby pamětníci,
kteří se sem časem přistěhovali, píší suverénně
o událostech, o kterých nic nevědí. Zřejmě je jim
trapné zeptat se někoho, kdo u toho byl… Četl
jsem dost článků o příjezdu tzv. transportu smrti
29. 4. 1945. Ale já to viděl na vlastní oči. Transport přijel do stanice Roztoky, kde zůstal na nádraží stát. Jakmile se to roztočtí občané dozvěděli, začali chodit na nádraží. Byly to otevřené
vagony, tzv. ,,dobytčáky“, na nich seděli němečtí
vojáci hlídající vězně uvnitř. Když viděli, jak lidé
přicházejí k vagonům, začali střílet, nikoli ale
do davu, jak se občas píše, ale do vzduchu, aby
zastrašili lidi, kteří chtěli vězňům pomoci. Těch
bylo mnoho, a tak po vyjednávání přednosty
stanice p. Najdra s velitelem transportu jim byl
umožněn přístup k vagonům. Nepamatuji si, že
by byl někdo zraněn nebo dokonce zastřelen.

•

To je v těchto souvislostech novum, žádné
hrdinské činy odbojových skupin, žádné hrdinské zastavení vlaku odbojáři, ale touha
některých Němců jít prostě domů, statečnost
železničářů a vůle slušných lidí těm vězněným chudákům pomoci…
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(rozhovor s pamětníkem
Foto: Fr. Fyman

S tatínkem na peroně roztockého nádraží v květnu 1945
Lidé začali vězňům nosit jídlo a já se svým
otcem, který pod dohledem zdejšího lékaře
dr. Tichého vařil polévku, jsme ji vždycky odvezli ve velkém ,,železňáku“ na nádraží pro
vězně. Je třeba připomenout, že sestry Červeného kříže (ČK) pod vedením starší sestry
pí Preiningerové nezištně pomáhaly nemocným vězňům, dokonce je vodily nebo jinak
pomáhaly dopravit k ošetření do nádražní čekárny, která sloužila jako provizorní ošetřovna. Tam již byly připraveny různé druhy šatstva a ty si vězňové, kteří byli schopni chodit,
oblékali. Měli hlavně zájem o čepice, protože
měli holé hlavy, a nechtěli, aby je někdo poznal. Mnozí, když to šlo, odcházeli do rodin,
kde se ukrývali a mohli případně i přežít válku. My jsme měli doma francouzského profesora asi měsíc, jméno si již nepamatuji, ale
ještě dlouho po válce nám psal a děkoval.
Sestry ČK nasazovaly své životy, když léčily těžce
nemocné infekční případy, které byly převezeny
do narychlo zřízené nemocnice na školním náměstí v chudobinci (nynější hudební škola).
Za války to byla škola pro děti, protože hlavní
budovu školy obsadil Wermacht, a děti chodily
pro úkoly 1x týdně po hospodách nebo do zdejšího kina. Mám fotodokumentaci o tomto transportu, jak lidé nosili vězňům jídlo a jak je ošetřovali. Též hrůzné záběry mrtvých vězňů, kteří byli
vyneseni z vagonů a pohřbeni na Levém Hradci
do hromadného hrobu.

• Ale přeci i v Roztokách žili lidé, kteří nebyli jen pasivními účastníky života v protektorátu…
Po válce se do Roztok vrátil kapitán Kašlík – čsl.
letec RAF v Anglii – s manželkou a dcerami
ke své matce do Tichého údolí, kde bydleli již
před válkou. Můj otec měl řeznictví, a tak ji
celou válku podporoval, aby se ji lépe za protek-

torátu žilo. Byl nám velmi vděčný, a tak jednoho dne mne vzal na letiště do Klecan (za války
zde bylo německé stíhací letectvo) – a létali
jsme nad Prahou a okolím. Jsou to pro mne
nezapomenutelné vzpomínky. Po komunistickém puči v únoru byl kpt. Kašlík se svou rodinou nucen znovu odejít do Anglie. Pak jsem se
z Odrazu dozvěděl, že Roztoky navštívil i po sametové revoluci. Velmi mne mrzí, že jsem neměl možnost setkat se s ním osobně. Byli jsme
dobří přátelé a jistě bychom si měli o čem povídat. Pan Kašlík už při svém krátkém pobytu
po válce uspořádal v roztockém kině dvě besedy
o svém životě letce v 310. a 313. peruti v Anglii.
Kpt. Kašlík už bohužel nežije, a tak mi na něho
zůstaly jen krásné vzpomínky. Kdybych věděl
dříve, že p. Kašlík navštíví Roztoky, udělal bych
vše, abych se s ním setkal. Nechápu, proč nemůže dát radnice zprávu alespoň několika kamarádům-současníkům. No, tak se na radnici setkal s lidmi, kteří si s ním neměli o čem povídat,
protože ho neznali, a myslím, že to byla spíše
formalita. Do dnešního dne to nechápu.
Totéž se opakovalo při návštěvě Standy Mareše
z Austrálie. Je o rok mladší než já. Celou válku
a po ní, než jim komunisté sebrali statek a zámek, jsme se kamarádili. Po sametové revoluci
navštívil Roztoky a opět za mlčení radnice…

•

A co Vaše čistě osobní vzpomínky…
To víte, na konci okupace mi bylo dvanáct let
a ani jsem nevěděl, koho všeho tatínek jako živnostník během války podporoval… Až po válce
vyšlo najevo, že to byla např. rodina prvorepublikového pilota p. Reindla, kterého Němci uvěznili v Dachau a který to po válce dotáhl až
na generála. Do doby, než jeho dcera emigrovala
do Francie, jsme byli v častém kontaktu. Nebo
malíř p. Herink, který přežil Ravensbrük, jeho
dcera nám pak věnovala obrazy atd.

ODRAZ
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Miroslavem Dudákem)
Když pak tatínka někdo udal, nebáli se mnozí
svědčit v jeho prospěch, takže mu sebrali ,,jenom“
stroje a pak krám…

•

Foto: Fr. Fyman
Vděční strávníci na schodech u Dudáků (květen 1945)

Ve chvíli, kdy na nádraží zastavil transport
s vězni, nebyl ale přece konec války, takže to
přeci jen vyžadovalo nemalou míru odvahy…
No právě. Nejhorší bylo to, že nikdo nevěděl, kdy
to skončí. Ta nejistota byla to nejhorší.
Za protektorátu byla v bývalém hotelu Sakura
ubytovna německé mládeže Hitlerjugend – rádi se
promenádovali po dolních Roztokách za víření
svých bubnů. V Sakuře byla také pro německé
vojáky zřízena nemocnice. V garážích v přízemí
byl velký sklad pancéřových pěstí. Když vypukla
revoluce, vozily se odtud tajně do Prahy na pomoc
barikádníkům. Také tu byl ukořistěn pancéřový
vlak, který pak jezdil na trase Kralupy–Roztoky–
Bubeneč a pomáhal našim lidem. Právě v Bubenči byl na vlaku zastřelen p. Žirovnický, který měl
pohřeb na Levém Hradci. Pohřbu se zúčastnili
snad lidé z celých Roztok. Po revoluci byli pozatýkáni Němci, kteří žili v Roztokách nebo blízkém
okolí, na prsa jim bylo přišito označení hákového
kříže zhotovené z německých vlajek a byli umístěni v Tichém údolí do sklepů (nynější vinné sklepy)
pod přísným dozorem. Každou hodinu je vyváděli ven a dostali výprask. Poslední bylo, že byli odvezeni do háje, kde si museli vykopat hrob a byli
postříleni. Roztocká posádka Wermachtu, který
byl po celou válku ubytován ve škole, se bez jediného výstřelu vzdala. Nebezpečí spíše hrozilo
z Klecan, kde byl na letišti německý ,,SS oddíl“,
a který se snažil osvobodit německé vojáky u nás.
Tomu však zabránil ukořistěný obrněný vlak,
který je ve dne v noci hlídal, aby se k nám nedostali přes Vltavu – měl je stále pod palbou.
Ještě by bylo mnoho dalších vzpomínek, ale to
bychom, doufám, mohli probrat při setkání
opravdových rodáků.
Vzpomínky by se měly oživovat, protože některé věci by se neměly zapomenout, už proto, aby
se nemohly nikdy opakovat.
Ladislav Kantor
P. S. Je jasné, že po letech máme v rukou unikátní soubor fotografií z archivu p. Dudáka. Jejich
autorem je nejstarší z rodu legendárních roztockých fotografů pan František Fyman. Jejich
profesionální kvalita a dokumentární hodnota je
nepopiratelná, nehledě na fakt, že naprostá většina z nich je publikována vůbec poprvé!!!
Samozřejmě nás těší, že můžeme uveřejnit alespoň část z nich…

Foto: Fr. Fyman
Sakura 30. 4. 1945

L. K.
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První vydechnutí na čerstvém vzduchu...

Peron roztockého nádraží – čekání na polévku...

Oběti z vagonů...

…

Pohřeb na Levém Hradci...

Věnec představitelů Sokola (vpravo pp. Lorenc a Kobr)...

Loučení spoluvězňů...
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Z HISTORIE MĚSTA

,,Neznámý“ francouzský profesor
odjíždí od Dudáků...

ODRAZ
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Z HISTORIE MĚSTA

Odzbrojení Němci na cestě k nádraží
(vede je neozbrojený – Míla Fyman)...

Nádraží v inkriminovaných dnech...

Pohřeb J. Žirovnického (vedle rakve J. Hruška a B. Votroubek)...

Roztocký občan Holub (později Taube)
vychází z vinného sklepa...

ODRAZ
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Barikáda na úpatí serpentiny...

Pancéřový vlak...

Roztocký četník p.Vilím
letmo obědvá na schodech u Dudáků...

Květen pod Kroupkou – přijeli Rusové... Prosba o odpuštění?
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Údržba NEMOVITOSTÍ
Pavel Čermák
– malování
– instalatérské práce
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– topenářské práce
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– zámečnické práce

3ě¯MHPQ¿SHUVRQ£OVSUD[¯YHģNROVWY¯D]GUDYRWQLFWY¯
2PH]HQ£NDSDFLWDFFDGÝW¯

– stavební a sádrokartonářské
práce
– veškeré drobné údržbářské
práce doma i na zaharadě
E-mail: 75cmelak@seznam.cz
tel.: 728 326 039
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www.detskyklubpohadka.cz
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JÓGA NAD VLTAVOU
ROZVRH CVIČENÍ DO 9. 5.
pondělí – 8:30–10:00 – klasická jóga
úterý – 8:30–10:00 – klasická jóga
středa – 8:30–9:30 – s hlídáním dětí
(80kč/lekci + 50kč/hlídání)
čtvrtek – 8:30–10:00 – klasická jóga
pondělí, středa – 18:00–19:45 klasická jóga
1 lekce – 150 kč
10 lekcí předplatné – 110 kč/lekci = 1 100kč
OD KVĚTNA, POČÍNAJE 2. 5.
každý druhý čtvrtek – 17:30–19:00 – čchi – kung
OD 13. 5. VIPASSANA JÓGA S JOSEFFEM MICHÁLKEM
9:00–10:30
Předplatné 10lekcí/2000kč + 1 lekce zdarma
Lekce budou vedeny v angličtině!
Podložky na jógu k zapůjčení,
cvičení vhodné i pro začátečníky.
Prosím o rezervaci místa smskou na tel: 723 278 061
Adresa: Nad Vltavou 2164a, Roztoky-Solníky.
Info, dotazy: joga.nad.vltavou@gmail.com

14

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

POLEMIKY A KOMENTÁŘE

Pikantní starostenské rady
Pan starosta se při kritice
doktora Šalamona v minulém ODRAZu oháněl výší
investičních výdajů, které se
realizovaly za „jeho starostování“. V následujícím textu si dovolím lehce polemizovat, zda to byla
jen zásluha „jeho starostování“ a zda koaličním partnerům patří pouze poděkování.
Vyšší množství investic je možné realizovat dvěma způsoby. Zvyšováním příjmů (daní) nebo
snižováním provozních výdajů a zde se ODS
s koaličními partnery často neshodne. Výše investic je jen jedním z ukazatelů, ale o efektivitě
úřadu hovoří spíše pokles provozních výdajů.
Když porovnám rozpočet roku 2010 (minulé
vedení města) a 2012 (současná koalice) a abstrahuji od nákladů na vodohospodářskou infrastrukturu, silnice a dalších položek majících
spíše investiční charakter, mohu konstatovat, že
za starostky Vavřínové se nejenže neinvestovalo,
ale provozní náklady úřadu dosahovaly neuvěřitelných 74 mil. Kč. Oproti tomu byly porovnatelné výdaje roku 2012 na úrovni 67 mil. Kč. Ročně
tedy město spoří 7 mil. Kč.

Jak sedmimilionová
provozní úspora vznikla?
První vlna rozpočtových škrtů přišla při přípravě rozpočtu na rok 2011, což bylo několik
týdnů po volbách, v době, kdy firma spravující finance absolutně nefungovala a teprve
vznikal finanční odbor. Drtivá část úspor
pak vznikla až při schvalování rozpočtu
na rok 2012, kdy jsme již měli znovuobnovený a stabilizovaný finanční odbor a roční
zkušenost s chodem úřadu. Většina návrhů
na snížení, které tehdy rada města dne
30. listopadu 2011 schválila, byly návrhy
ODS. Proto mně přijde lehce úsměvné, když
pan starosta píše, že provozní úspory a navýšení investičních výdajů se podařilo za jeho
starostování.
Po radě města jednalo o rozpočtu na rok
2012 i zastupitelstvo, které provedlo některá
dílčí navýšení a rozpočet schválilo jako
schodkový, což bylo porušením koaliční
smlouvy, a proto ODS tehdy v květnu 2012
vyvolala jednání o dalších rozpočtových
úpravách. Velmi živě si na toto jednání pa-

matuji, protože jsem tehdy byl za ODS jednáním pověřen já. Za TOP 09 byl přítomen
pan starosta Jakob a za hnutí SAKURA pan
místostarosta Boloňský. Očekával jsem, že
každý z nás přijde s nějakým dílčím návrhem na úspory. Za ODS jsem přinesl návrh
dalších škrtů v řádu několika milionů korun.
Pikantní bylo, že pánové Jakob a Boloňský
přišli s jediným návrhem na krytí rozpočtového schodku, a sice s plánem na zvýšení
daně z nemovitosti na trojnásobek, a to bez
jakéhokoliv rušení poplatku za svoz odpadu,
se kterým dnes mediálně operují. Následovala koaliční rozepře, a kdyby byl tento návrh
jdoucí proti pravicovému programu i zdravému rozumu přijat, byla ODS připravena
vypovědět koaliční smlouvu a odejít do opozice. To, že se nám následně podařilo vyjednat aspoň nějaké úpravy a zamezit snahám
o zvyšování daní, považuji za jednu z výher
ODS v současné koalici.
Roman Jandík,
místostarosta města Roztoky za ODS

Pokrok konzervativců
Na můj článek o zvyšování daní v Roztokách
z březnového Odrazu se sešly hned tři odpovědi. Na korektní kritiku Jaroslava Drdy
„Daně a poplatky z jiného pohledu“ uveřejněnou na Roztoky.com jsem odpověděl tamtéž.
Jan Jakob, autor druhé reakce, se zase hlásil
k dosaženým úsporám. Vážím si, když někdo
dokáže napsat ostrou polemiku a přitom zůstat slušný a věcný (ne všem, jak jsme viděli
ve třetí odpovědi, Tomáše Novotného, je taková schopnost dána). Diskusi kolem zásluh
o úspory přenechám povolanějším. Zastavím
se nad deklarovaným konzervativismem strany pana starosty. Mezi konzervativní a liberální politikou, alespoň co se týče hospodářství,
nejsou zásadní rozdíly, pročež bychom spolu
neměli být ve při. Klíčem k pochopení našeho
sporu je závěr textu pana starosty. Autor vyznává jakýsi konzervativismus inovovaný, pokrokový, úplně jiný, než je ta stará veteš patřící do 19. století.
My, zpozdilí liberálové věříme, že lidé jsou
nadáni svobodnou vůlí, která jim umožňuje
rozhodovat o svém štěstí a štěstí svých nejbližších lépe, než by to za ně mohl dělat kdokoliv
jiný. Z čehož nevyhnutelně plyne, že když se
bude své cíle snažit dosahovat kdokoliv z nás
sám, bude na tom vždy lépe, než když o jeho
blaho bude pečovat nějaký politik. Tudíž čím
méně prostředků necháme veřejným rozpo-
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čtům, tím více nám jich zůstane k dosahování
našeho individuálního dobra. Nebo jsme
na tom lépe, když je nám státem ukradena
téměř polovina výdělku, aby nám za ni nějaký
šášula poskytoval veřejné služby, jejichž většinu bychom si dobrovolně nikdy neobjednali,
než kdybychom mohli tuto sumu utratit (či
ušetřit) sami podle vlastního uvážení?
Je mi líto, TOP09 se konzervativismem ráda
zaštiťuje, ale jejich praktická politika je spíše
křesťanskodemokratická, oscilující tu vlevo tu
vpravo kolem politického středu. Je to politika
vysokých daní, velkých veřejných rozpočtů
a masivního přerozdělování.
Mantrou TOP09 je trvalý tlak na bezdůvodný
růst daní, což jsme viděli jak v Roztokách v situaci, kdy existují rezervy v hospodaření (nejde
jen o názor ODS, ale připustil jej i Jaroslav
Drda ve zmíněném článku), tak na úrovni celostátní. Ještěže máme tu krizi, alespoň se mají
na ministerstvu financí na co vymlouvat.
Na páchání veřejného dobra je holt třeba hodně cizích peněz. Zůstaňme v Roztokách a podívejme se třeba na veřejnou dopravu. Město
na ni doplácí 1,3 mil. ročně. Takže i ten, kdo
v autobuse či vlaku léta neseděl, připlácí lidem,
kteří jimi jezdí, asi 170 Kč ročně. Řeklo by se –
jinak by bylo jízdné příliš drahé. Omyl. Podle
údajů ROPIDu přepraví jejich spoje denně
průměrně cca 4 500 lidí z Roztok a zpět, což je
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cca 1,6 mil. cest za rok. Nedotovaná jízdenka by
tedy podražila cca o 0,82 Kč, spíš ale o nic,
protože dotační mašina je především ideálním
strojem na peníze pro různé kmotry kolem
Dopravního podniku. Ostatně, aktuálně sledujeme na železnici, kolik lze ušetřit, pokud
do zahnilého rybníku Českých drah přijde trh.
Nebylo by fér vyčítat TOPce dotace na veřejnou dopravu – je jasné, že radnice malého
města, jako jsou Roztoky, svět z hlavy na nohy
nepostaví. Ale být autentickým konzervativcem, takovou věcí, jakou je autobus do Solník,
bych se alespoň nechlubil. Považoval bych
za svou prohru vytáhnout cca 300 tis. Kč z kapes daňových poplatníků, strčit je do chřtánu
dopravního molochu s pochybnou pověstí
a pořídit autobusovou linku, jejíž potřeba je
diskutabilní. Jistě, šlo by to chápat i jako sociální opatření, autobus pro seniory. Jenže to by
musel zajíždět někam úplně jinam.
I na celostátní úrovni má TOPácký konzervativismus jistý svéráz. Vynechám zpackanou
důchodovou reformu i boj proti švarcsystému
místo toho, aby strana, která má ve stanovách
svobodu a v názvu prosperitu, konečně usilovala o jeho legalizaci, aby si každý mohl zvolit,
podle jakých pravidel chce nabízet svou práci.
Asi nejkurióznější je, že snad za žádného dosavadního ministra financí vč. sociálnědemokratických nečelili drobní podnikatelé a živ-
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nostníci větší šikaně v podobě neustálých
„inovací“, jako bylo zavedení režimu přenesené daňové odpovědnosti u DPH pro řemeslníky ve stavebnictví či registrovaných účtů pro
plátce DPH ad. Vše zaváděno v zoufalé snaze
vytřískat z lidí další peníze. Nevím, zda to
nemají pokrokoví konzervativci jinak, ale pro
nás liberály není až tak podstatné, jestli stát

vybere daně. Musí se naučit hospodařit s tím,
co má, stejně jako nic jiného nezbývá každé
firmě, každé domácnosti, každému z nás.
Za daleko důležitější považuji, aby lidem
úřední buzerace v konečném důsledku nebrala práci.
Tím vším nechci říct, že křesťanskodemokratická politika TOP09 je celá od ďábla. Nepo-

chybně existuje hodně témat, na kterých se
shodneme, a v roztocké TOPce vidím řadu fajn
lidí. Jenže, konzervativismus byl vždy ideologií
hrdých svobodných občanů a nic podstatného
se na něm nezměnilo. Každý by měl inzerovat
to zboží, které ve skutečnosti prodává.
Tomáš Šalamon

Za starostování pana starosty
V Odrazu č. 4/2013 reaguje pan starosta Jakob
na článek pana Šalamona s obvyklou přestřelkou, jak se mají šetřit státní peníze.
Pan starosta ke svému politicky angažovanému
proslovu pro budoucí voliče přiložil tabulku
s vyčíslením investic za uplynulé a budoucí
roky, které se za jeho starostování podařilo či
podaří uskutečnit. (dostavba školy za cca
100 mil. tam ještě není, na tu pan starosta zatím
ještě neušetřil…). Čísla jsou sice „jasná“, ale
v žádném případě nevznikla z úspor a škrtů
posledních dvou let, jak tvrdí pan starosta. Uvedená tabulka investic je součástí mnoha materiálů pana starosty, které míváme při sestavování
rozpočtů. Jelikož vím, jak to doopravdy s financemi města je, s úsměvem je vnímám jako politická cvičení mladých straníků.
Ale uveřejnit účelově sestavená čísla v Odrazu
a ještě se s nimi vychloubat, mě přimělo napsat
skutečná fakta o investicích města. Pan starosta
vždy s oblibou srovnává rok 2010 s ostatními

roky, neboť v tomto roce byly investice opravdu
minimální. Nikde a nikdy nenapíše o rokách
minulých, nikde a nikdy nenapsal, že hned v prvním roce jeho starostování koalice schválila
po mnoha letech schodkový rozpočet s disponibilním zůstatkem na příjmu 48 mil. Kč, které
ušetřilo tehdejší zastupitelstvo za starostky Vavřínové. Z toho šlo 32 mil. Kč do adresné rezervy
dostavby školy a zbytek na investice města. Snadno si čtenář spočítá, že je to oněch 16 mil. investic
pana starosty v roce 2011. S takovým startem pak
je snadné proinvestovat v roce 2012 24 mil. Kč,
navíc s dotací z dob minulého zastupitelstva
na Sběrný dvůr a zateplení jídelny ZŠ v částce cca
7 mil. Kč. Nikde a nikdy pan starosta nenapsal, že
se v minulém volebním období platily úroky
z hypotéky ČOV v řádech milionů korun, že se
dělaly nákladné regulační plány po vyhlášení
stavební uzávěry atd. Nikde nenajdeme zmínku
o tom, že daňové příjmy městského rozpočtu se
každým rokem zvyšují, takže v roce 2009, kdy se

dle pana starosty utrácelo, byly daň. příjmy
53 mil. a v roce 2012 byly již 60 mil. Takže bez
jakéhokoliv šetření na neinvestičních výdajích
mělo město k dobru na investice 7 mil. Kč. V letošním roce budou daňové příjmy díky rozpočtovému určení daní ještě vyšší.
Pan starosta by si měl však všímat nejen výše
reálných investic, ale především kvality jejich
provedení, která díky bývalému vedoucímu
OSRMŽP panu Abramovičovi byla špatná.
Chybné výběrové řízení na modulovou školku
s pokutou 50 tis., dosud nedodané materiály
pro čerpání dotace na Sběrný dvůr, nekvalitně
provedená sanace žalovské školy, propadající
se nově rekonstruované chodníky, nekvalitní
komunikace na Školním náměstí, zvyšování
nákladů na rekonstrukci komunikací či městského úřadu oproti rozpočtu, nedodělky při
výměně oken na městském úřadě.
Jiřina Roškotová, zastupitelka za DOST

Nakládání s odpady
Jsem rád, že se konečně na stránkách Odrazu
rozpoutala diskuse o nakládání s odpady ve městě, byť na jejím počátku stála kontroverzní akce
místní ODS vyvolaná údajně opožděným schválením nové místní vyhlášky o poplatcích. Akci
členů ODS ani s odstupem času nechápu, neboť
na rozdíl od nich mi přijde normální, že jsou-li
čisté náklady na provoz systému zhruba 670 Kč
na hlavu, jsem za to ochoten i 670 Kč zaplatit,
a to za každého člena rodiny (k počtu roztockých
hlav se ještě vrátím). Navíc jak zmiňuje ve svém
příspěvku paní Vavřínová s odkazem na průvodní dopis Ministerstva vnitra, stará vyhláška
se stala k 1. lednu 2013 neaplikovatelnou, tzn.
Město Roztoky vybíralo před nabytím nové vyhlášky poplatek 500 Kč na hlavu neoprávněně.
Akce místní ODS, kterou pan místostarosta Boloňský nazval klukovinou, tudíž nemá ani právní
základ. Pro novelu vyhlášky o místních poplatcích (včetně poplatku za odpady) nakonec hlasovalo všech 16 přítomných zastupitelů. I kdyby
měli někteří zastupitelé dílčí výhrady, jsou povinni se podrobit vůli většiny, popř. pro svůj názor
potřebnou většinu získat. Dovolím si dále nesouhlasit s názorem paní Vavřínové, že by se měla
roční výše poplatku za odpady zredukovat, pro-
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tože vyhláška nebyla schválena před začátkem
roku, ale až v jeho průběhu. Pokud má výše poplatku odrážet náklady předchozího roku, je
potřeba předchozí rok nejprve uzavřít a teprve
poté stanovit výši poplatku, což se také stalo.
Poplatek je stanoven jako roční a je možné jej dle
dikce vyhlášky krátit pouze v případě, že občan
změní trvalé bydliště nebo se změní vlastnictví
nemovitosti. Nikoli s ohledem na datum nabytí
účinnosti vyhlášky. Koneckonců službu město
zajišťovalo v roce 2013 i před nabytím účinnosti
nové vyhlášky.
A nyní ke slibovaným „hlavám“. K 31. 12. 2012
bylo na území Roztok hlášeno k trvalému pobytu 8 001 občanů, kteří mají povinnost platit poplatek za odpady. K nim připočtěme 84 majitelů
nemovitostí (byty, domy, chaty), ve kterých není
hlášen k trvalému pobytu nikdo a slouží k nájemnímu bydlení. V případě spoluvlastnictví se
u těchto nemovitostí platí poplatek jen za jednu
osobu. Vedle těch, kteří mají povinnost poplatek
za odpady hradit, je tu pak pro mě neznámý
počet těch, kteří v Roztokách bydlí, produkují
zde odpad, využívají městem navržený systém,
ale protože mají trvalý pobyt hlášen jinde, jinde
i platí. Stejně tak u nájemních bytů, domů, chat

platí vlastník pouze za jednu osobu, další spolunájemníci se mohou radovat, že mají svoz
netříděného i tříděného odpadu zadarmo.
Oceňuji snahu radního Pařízka z místní ODS,
jenž předložil zevrubnou informaci o systému
nakládání s odpady, o tocích peněz jak na nákladové, tak na příjmové straně a o poměrně významném dluhu ve výši zhruba 900 tisíc Kč,
který mají povinné osoby vůči Městu Roztoky.
MS ODS v Roztokách prohlašuje, že je jejím
dlouhodobým cílem učinit systém nakládání
s odpady soběstačným a že bude podporovat takovou strukturu a systém výběru poplatků, jehož
výši budeme řídit především svým chováním
a jenž bude adresný, efektivní a snadno vymahatelný. Inu, těšme se na konkrétní kroky místní
ODS, neb jak se zdá, výše poplatku za odpad
nám začne brzy klesat. A my chceme klesat,
mám-li parafrázovat repliku z jednoho známého
českého filmu. Ostatně není potřeba spoléhat
na iniciativy politiků, neboť můžeme začít u sebe
už teď, a to důsledným tříděním jak využitelných
složek, které kromě nákladů s ním spojených
generuje také příjmy, tak tříděním biodpadu,
za který, je-li součástí komunálu, musí město
zaplatit skládkovné ve výši 1 190 Kč bez DPH
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za tunu, je-li vytříděn, pak jen 670 Kč bez DPH
za tunu. A sníži-li se množství relativně těžkého
bioodpadu v popelnicích nebo kontejnerech,
sníží se množství odpadu odváženého na sklád-

ku, což by mělo mít za následek jednání o snížení
ceny se stávající svozovou firmou, popřípadě
přesoutěžení ceny, jak navrhuje ODS. Koneckonců v kontextu informací, které ve svém článku

ve vztahu k blízké budoucnosti nastínil pan
místostarosta Boloňský, to asi ani jinak nepůjde.
Radan Kaderka, občan Roztok

Lapálie kolem školy a místních politiků
Aprílový Odraz můžeme nazvat Odrazem
školním. Téma základní školy a konkurzu
na ředitele je zmíněno snad v pěti článcích.
Zatímco radní (Jakob, Boloňský) vysvětlují,
proč město vyhlásilo konkurs na ředitele ZŠ,
někteří rodiče píší petice na podporu současné ředitelky ZŠ (taky jsem ji podepsal) i další
články do Odrazu na její podporu. Téma se
mě týká (mám několik děti v několika roztockých školách) a argumenty radních či zastupitelů jsou nepřesvědčivé, proto vznikl tento
článek.

Jak je to s konkurzem
na ředitele ZŠ
Místostarosta Boloňský píše, že konkurs na ředitele ZŠ vyplývá ze školského zákona. I když
jako chytrá horákyně dodává, že to zákonem
není striktně nařízeno. Zákon o tom říká, že
pokud zřizovatel (město) nevyhlásí konkurs
na ředitele ZŠ, automaticky se prodlužuje řediteli ZŠ pracovní poměr o 6 let. Takže vyhlášení
konkurzu nebylo povinností rady.
Protože v Roztokách jsou dvě základní školy
(Základní škola a Základní umělecká škola),
uvidíme, kdy bude vypsán konkurs na ředitele
Základní umělecké školy. Mé 3 děti chodí
na ZUŠ a ze ZUŠ jsem nadšen, takže si nemyslím, že by konkurs měl být vypsán (ale když to
vyplývá dle vedení města ze školského zákona).

Jakou školu a jakého
ředitele chce mít starosta
a zastupitel Pejša
Zásadní článek v Odraze č. 4/2013 je podepsán
starostou Jakobem a zastupitelem Pejšou.
Podmínkou moderní školy je osoba kreativního, nedogmatického, pravidly nesvázaného ředitele, který dokáže odpovídajícím
způsobem integrovat povinné normy a přitom dokáže vytvořit životnou, srozumitelnou vzdělávací koncepci školy, která dokáže
reagovat na dynamiku vývoje a modernizaci
ve vzdělávání obecně.
Ředitel by měl být schopen zajistit intenzivní spolupráci s dalšími typy vzdělávacích
institucí (např. VŠ instituce), zapojit další
spolupracující instituce (např. muzea, podnikatelské subjekty).
Chceme, aby naše základní škola vytvářela podmínky pro nadšené aktivní učení

•

•
•
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a smysluplné trávení volného času našich
dětí i širší roztocké komunity.
Ředitel a jeho pedagogičtí kolegové musí cíleně a mnohem intenzivněji využívat vícezdrojové
financování k vytváření vzdělávacích projektů
s budoucí přidanou hodnotou pro žáka.
Pravidla se buď dodržují, nebo nedodržují. Starosta chce „pravidly nesvázaného ředitele“. Členy konkursní komise, která bude vybírat ředitele
ZŠ, jsou dle Odrazu mimo jiné zástupce krajského úřadu (úředník z kraje) a zástupce České
školní inspekce (další úředník). No, rád bych se
těchto členů zeptal, zda-li budou podporovat
kandidáta, který „je pravidly nesvázaný“.
Intenzivní spolupráce ředitele s dalšími typy
vzdělávacích institucí je líbivé heslo. Ale budoucího ředitele vytíží dostavba školy natolik,
že na tyto „jemnůstky“ nebude mít čas.
Smysluplné trávení volného času našich dětí i širší roztocké komunity. Další líbivé heslo. Připomínám, že školská rada, kde má město své zástupce,
podporovala v roce 2011 úplné uzavření školní
zahrady pro veřejnost. Pro hlasovali i zástupci
města ve školní radě. Kdo chce, může si dohledat
na stránkách školy zápis ze zasedání školské rady
ze dne 11. 10. 2011. Peripetie mezi ZŠ a Roztočem, kdy ZŠ potřebovala další místnost pro další
třídu a Roztoč neměl, kde jinde vyvíjet své aktivity, jsou známy. Jak má ředitel prosazovat smysluplné trávení volného času našich dětí i roztocké
komunity, když nemá prostory?
Kritéria vyjádřená starostou a panem Pejšou
jsou líbivá, kdyby toto napsal opoziční zastupitel, tak bych mu možná i věřil. Ale nemám
pocit, že vedení města v minulosti jednalo
v souladu s kritérii, která nyní prosazuje.
A v kritériích mi chybí jakákoli zmínka
o účasti ředitele ZŠ na dostavbě školy.
Robert Pejša rezignoval na „dobrovolný post
předsedy Školní komise RM + rezignoval
na členství ve Školní komisi města Roztoky“
(jak uvedl dne 27. 3. 2013 na svých internetových stránkách). Proč tyto informace nejsou
ani dne 12. 4. 2013 na stránkách města? Robert
Pejša je dle Odrazu předsedou Konkursní komise pro výběr ředitele ZŠ.
Převodovým můstkem mezi městem a ředitelem ZŠ je školská rada, ve které má město zastoupení. Je škoda, že tyto své názory a požadavky pan starosta nepřednesl na školské radě,
jejíž několika zasedání se jako host účastnil. Je
škoda, že pan Pejša (ještě nedávno předseda
školské komise) se zasedání školské rady (vy-

•
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cházím ze zápisů školské rady na stránkách
školy) od září 2010 nikdy neúčastnil.

Jakou školu a jakého
ředitele chci já

•
•

Na prvním místě školu, do které se žáci
fyzicky vejdou.
Školu, do které se budou děti těšit (což hlavně
na prvním stupni znamená učitele, kterého budou mít děti rády); minimálně na prvním stupni
je osobnost učitele důležitější než programy.
Ředitele školy, který dokáže skloubit organizaci výuky s přestavbou a dostavbou školy (toto
zabere řediteli tolik času, že na nějaké fajnovinky
nebude mít několik let moc času, pokud bude
chtít sám učit); pokud se při dostavbě školy
žádné dítě ani dospělý nezraní, bude to úspěch.
Školu, která připraví žáky (pátých, sedmých,
devátých tříd) úspěšně na přijímačky na víceletá gymnázia; střední školy i učiliště.

•

•

Co mi vadí na přístupu města
Město se při vypsání konkurzu zaštiťuje zákonem (uvidíme, jak bude řešit obsazení ředitele
ZUŠ), ale povinnost vypsat konkurs nemá.
Pročítal jsem zápisy školské rady na stránkách
školy a neobjevil jsem v nich žádnou výtku vůči
práci ředitelky ZŠ. Neuvědomuji si, že bych
na stránkách Odrazu četl nějaké výtky vůči ředitelce ZŠ. Kritéria, která nastínil pan starosta,
se míjí a několik let vinou nedostatečného
místa ve škole budou míjet s realitou v Roztokách. Vedení města manažersky nezvládlo komunikaci s ředitelkou ZŠ. Když už vypsalo výběrové řízení, nedokázalo ji přesvědčit, ať se
do konkurzu přihlásí.
Měnit ředitele ZŠ v okamžiku, kdy proti starému řediteli nebyly výtky, chystá se významná přestavba školy (která i řediteli znalému
místních poměrů zabere mnoho času), je politickou chybou.

Závěrem
Vím, že tento článek vyjde po 18. 4. 2013, kdy
končí lhůta pro podání přihlášek do výběrového
řízení na ředitele ZŠ. Přeji si, aby se současná ředitelka do konkurzu přihlásila. A pokud se nepřihlásí, tak ji přeji, ať se ji i v budoucnu daří i jinde.
Lukáš Křístek
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Emoce kolem školy
Jedním z účelů časopisu Odraz je být odrazem
toho, co se ve městě děje. Emoce kolem vypsaného výběrového řízení na funkci ředitele základní školy v Roztokách vedly ke shodě členů
Redakční rady Odrazu – zařadit zcela výjimečně tento článek i po uzávěrce.
Rodičovská iniciativa svolala na 29. 4. veřejnou
diskuzi o základní škole. Program měl mít tři základní body – hodnocení školy, budoucnost školy
a otazníky kolem výběrového řízení na post ředitele školy. Pan Jiří Běhounek přednesl velmi pečlivě připravenou prezentaci ukazující pozitivní
výsledky školy v několika rovinách, přesto se
středobodem diskuzí stalo výběrové řízení
a okolnosti s ním spojené. Na jedné straně učitelský sbor a cca tři desítky rodičů rozhořčené nad
tím, proč je vypsáno výběrové řízení na ředitele
školy, když škola má pod vedením paní ředitelky
Aleny Gabaľové v posledních letech dobré výsledky. Na druhé straně obhajování legitimity
a způsobu vypsání výběrového řízení ze strany
zástupců vedení města (diskuze se zúčastnili Jan
Jakob – starosta, Robert Pejša – člen zastupitelstva
a bývalý předseda Školské komise, Jaroslav Drda
– radní pro školství, později se dostavil i Stanislav
Boloňský – místostarosta a člen Školské komise).
Z pohledu nestranného redaktora jsem měla
dojem, že oběma stranám v racionální diskuzi
brání zbytečně vyhrocené emoce a tak trochu
neporozumění druhé straně. Požádala jsem dva
z hlavních aktérů o jejich názory dodatečně
v písemné formě.

Za rodiče: Jiří Běhounek
V posledních dnech jsem inicioval veřejnou
diskusi o základní škole. Můj motiv byl jediný
– dostat k jednomu stolu všechny strany a řešit
názorové rozdíly v dialogu. Důvodů bylo víc –
a bohužel z velké části přetrvávají i teď:
Vedení města nepředložilo hodnocení školy
podložené věcnými argumenty. Tvrzení jsou
neurčitá, subjektivní a není ani jasné, kdo
všechno se k nim hlásí.
Chybí základní informace: jaké vzdělání
dnes děti v ZŠ Roztoky získávají a jak jsou pak
schopny obstát na dalších školách a v životě.
Předložené vize pro budoucnost by měly být
diskutovány s námi rodiči, ne zakončeny větou

•
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„doufáme, že se nám podaří najít ředitele, který
to dokáže naplnit“. Opravdu to všichni chceme? Jak konkrétně se to projeví na fungování
školy a dnes vyučovaných předmětech?
Je nešťastné, pokud předseda výběrové komise publikuje své teze v průběhu konkursního
řízení.
Podmínky výběrového řízení by měly být
nastaveny před jeho zahájením.
Jde–li panu Pejšovi o dobro školy, měl – jako
předseda školské komise – sdělit své výhrady
škole už dávno.
Je neobvyklé, že se proti způsobu vypsání
konkursu ostře vymezila i školská komise (poradní orgán vedení města).
Během diskuse jsem představil informace získané z veřejně dostupných zdrojů: zprávy České školní inspekce, výsledků srovnávacích testů
za posledních 8 let, úspěšnost v získávání grantů (silné téma pro zřizovatele). Ze všech těchto
informací vychází naše ZŠ velmi dobře.
Byl bych rád, kdyby vedení města opřelo své
hodnocení o podobně věcné argumenty, o subjektivních dojmech se těžko diskutuje.
Děkuji všem, kdo se zúčastnili, názor jste si
jistě udělali. Děkuji všem, kdo jste mi pak napsali, jen prosím nepište o „mojí“ prezentaci –
byla to prezentace práce desítek jiných lidí,
ke které já jsem nijak nepřispěl.
Výběrové komisi přeji šťastnou ruku při výběru
nového ředitele.
Vedení města prosím, aby v souladu se školským zákonem stanovilo pravidla pro hodnocení školy, příště si ušetříme zbytečné emoce.

•
•
•
•

Jiří Běhounek

Za Radu města: Jaroslav Drda
Kolem vyhlášení konkurzu na místo ředitele
základní školy v Roztokách se vyrojilo množství
spekulací a domněnek. Pokusím se je uvést
na pravou míru a vyložit postoj Rady města,
která vykonává funkci zřizovatele základní školy.
Paní ředitelka Gabaľová nebyla odvolána. Paní
ředitelce vypršelo funkční období stanovené
zákonem. To je přinejmenším důvod pro to,
aby předložila svou koncepci rozvoje školy
na další funkční období. A každá koncepce se

nejlépe prověří v konfrontaci s koncepcí, kterou předloží jiní uchazeči. Domnívám se, že
ustanovení školského zákona o periodickém
obhajování pozice ředitele má hluboký smysl,
a zastávám názor, že vypsání konkurzu by mělo
být spíše pravidlem než výjimkou. Proto jsem
z titulu funkce radního pro školství předložil
návrh na vypsání konkurzu, který rada jednomyslně přijala.
To zvedlo vlnu emocí příznivců paní ředitelky,
kteří to považují za osobní útok proti ní. Cílem rady není odstranit paní ředitelku Gabaľovou. Účelem konkurzu je jen a pouze zajistit
pro roztockou základní školu nejlepšího dostupného ředitele. Paní Gabaľová má stejné
vstupní podmínky jako každý jiný uchazeč,
dokonce má výhodu „domácího prostředí“
a může se opřít o své nepopiratelné výsledky.
Jediný, kdo by ji mohl připravit o šanci obhájit
mandát, by byla ona sama, kdyby se byla
do konkurzu nepřihlásila.
Na setkání s rodiči dne 29. 4. nám bylo vyčítáno, proč jsme se nejprve neporadili s učitelským sborem a s rodiči. Ano, neprovedli jsme
dotazníkové šetření mezi kantory a nezorganizovali jsme veřejné hromadné jednání s rodiči. Aspoň pokud mohu hovořit za sebe,
běžně komunikuji s učiteli a rodiči nejen jako
člen školské rady a městské rady, ale i jako
absolvent školy a jako rodič. Všechny získané
informace jsem samozřejmě bral v úvahu
a nepochybuji o tom, že podobně postupovali
i další členové rady města. Na nich totiž v konečném důsledku je rozhodnutí a odpovědnost. Ředitele nevolí ani učitelé, ani rodiče.
Zmíněné setkání s rodiči se mělo věnovat budoucnosti školy. Pohříchu se soustředilo na minulost. Proto jsem navrhl, aby se podobné setkání zopakovalo po ukončení konkurzu
a jmenování ředitele, který bude moci veřejně
prezentovat svou koncepci rozvoje školy v příštích letech. Vedení školy a školská rada taková
tematická setkání v uplynulých třech letech
zkoušela pořádat, bohužel za mizivého zájmu
rodičů. Doufejme, že nově probuzená vlna zájmu rodičům vydrží. Byl by to příjemný vedlejší produkt vyhlášeného konkurzu.
Materiál sestavila Eva Frindtová.

Průchod z ulice Šebkovy do Levohradecké
přes pozemky pana Vojtěchovského – mýty a fakta
V poslední době došlo k vyhrocení situace
mezi majitelem pozemků parc. č. 3414 a 3415/9
v lokalitě Žalov, Na Panenské II, panem Vojtěchovským mladším a zdejšími obyvateli ve věci
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průchodu mezi ulicemi Šebkova a Levohradecká, který pan Vojtěchovský mladší blokuje
a chce uzavřít. Vzhledem k tomu, že nechceme v očích ostatní veřejnosti vypadat jako

parta znárodňovačů, rádi bychom tímto poskytli alespoň některé základní informace
tak, aby si každý mohl o této kauze udělat
vlastní názor.

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova
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Po revoluci byly panu Vojtěchovskému staršímu vráceny v rámci restitucí poměrně rozsáhlé pozemky v Roztokách. Z vlastní vůle se
rozhodl některé tyto pozemky zpeněžit přeměnou ve stavební parcely, a jelikož územní
plán mu byl nakloněn, provedl jejich rozdělení a umožnil jejich prodej současným vlastníkům.
Jednou z velkých proklamovaných výhod
koupě byla snadná dostupnost veřejné vybavenosti v centru Roztok či žalovské ZŠ. Snad
každý současný obyvatel lokality potvrdí, že
byl při prodeji ujištěn, že součástí celého projektu je samozřejmě rovněž průchod do ulice
Levohradecká. Ten je zřetelně značen i v reklamních letácích společnosti Luneta, a. s.,
od které jsme nemovitosti kupovali a jejímž
spoluvlastníkem a členem statutárního orgánu byl pan Vojtěchovský starší.

Pan V. starší, resp. Luneta, a. s., sám žádal
o územní rozhodnutí a stavební povolení. Zde
je průchod zakreslen, a to dokonce jako regulérní komunikace. Zcela jasně je v těchto materiálech uvedeno: "Území je obslouženo komunikací s napojením do ulice Husova..." či
"Komunikační větev 2 se napojuje na stávající (!) živičnou komunikaci ulice Levohradecká..." nebo "Příjezd ze spodní části z ulice Levohradecká bude definitivně řešen jako
jednosměrný". O tomto záměru výmluvně
svědčí i funkční veřejné osvětlení na těchto
pozemcích, nemluvě o tom, že stavět slepé
jednosměrky zpravidla není zvykem. Komunikace byla prostě jedním z vkladů rodiny Vojtěchovských do tohoto obchodu a měla i vliv
na prodejní cenu. Zároveň o této skutečnosti
bylo pravomocně rozhodnuto v rámci územního a stavebního řízení, existuje též písemný

souhlas pana Vojtěchovského s pěším provozem na této komunikaci.
Je tedy značně zkreslující kauzu chápat tak, že
chceme někomu odebírat jeho vlastnictví. Z čistě morálního hlediska je to podobné, jako kdyby
pan V. chtěl najednou vrátit pozemky, na kterých vedou silnice kolem našich domů s tím, že
byly vždycky jeho. Je to podobné, jako kdyby
nám pan Vojtěchovský prodal automobil s rádiem a po zaplacení kupní ceny by rádio chtěl zpět.
Jsme proto přesvědčeni, že naše nároky jsou
zcela v souladu s právem (podložené statutem
veřejné účelové komunikace) a také jsou zcela
opodstatněné i morálně.
Kompletní informace k uvedené kauze (a další)
budou zveřejněny na www.naseroztoky.cz.
Michal Hadraba
za obyvatele lokality Na Panenské II, Žalov

K čemu potřebujeme stavební komisi?
Plným jménem Komisi stavební a rozvoje města? Z venku to vypadá, že k ničemu.
Vždyť se také již téměř rok
nesešla a téměř nikomu nechybí. Jen zástupce naší volební strany v této komisi mne opakovaně vyzývá, abych s tím, jako člen a posléze dokonce
předseda kontrolního výboru, něco udělal. Tak
tedy již delší dobu apeluji, kde mohu. „Ale je to
marný, je to marný… je to marný.“ (Upozorňuji
zde naše gramatické puristy, že se v tomto přípa-

dě nejedná o neznalost jazyka, ale o parafrázi.)
Ani kontrolu toho, zda a jak pracují komise rady
a výbory zastupitelstva se mi na kontrolním výboru zastupitelstva nepodařilo prosadit. Tak
snad se něco změní po tomto článku.
Komise rady, to není o tom, že se tu a tam sejde
pár strejců a tet, aby si poklábosili. Volební
strany, které uspěly v komunálních volbách,
do nich nominují odborníky na danou problematiku. A ve svém vlastním zájmu ty nejlepší.
Názor komise by měl být při rozhodování rady
města oponentem názoru úředníků. Vlastně

takovým hlasem lidu. Její doporučení, stejně
jako doporučení úředníků, jsou pro radu nezávazné. Je ale v jejím zájmu a potažmo v zájmu
celého města, aby k těmto doporučením při
svém rozhodování alespoň přihlédla.
Pokud tedy rada města ve svém rozhodování
přihlíží jen k jednomu zdroji informací, tedy
názoru úředníků, tak nám, alespoň v tomto
případě, ta demokracie silně kulhá na jednu
nohu.
Vít Calta

Petičník jako uličník
Nemohu jinak než reagovat na článek Romana
Jandíka s názvem „Roztocké ulice a plán jejich
obnovy“ z minulého čísla Odrazu. Pan Jandík
zde odpovídal na článek zajímající se o harmonogram obnovy silnic v Roztokách a současně
reagoval na petici za rekonstrukci Haškovy ulice.
Jelikož jsem jedním ze signatářů, cítím se oslovena nebo spíše zasažena označením „petičník“,
které užil pan Jandík. (Slovo však zapadá do agresivního tónu celého článku, soudě podle slovesa „domáhal se“, které pan Jandík zvolil k popisu
člověka, který se chce, navíc v souladu s platnou
legislativou, něco dozvědět. Jistě by se dalo napsat, že autor článku „se dotázal“.)

Jsem slavná

Místo toho je výsledkem článku Romana Jandíka
kritika mnoha lidí za to, že udělali něco, co podle
něj dělat neměli. Fakt, že přidali svůj podpis pod
petici, je podle mého soudu důkazem toho, že
nerezignovali na věci veřejné, což obzvlášť teď
v době politického marasmu je třeba ocenit, a ne
napadat. Obávám se tedy, že článek pana Jandíka
jen rozšíří řady těch, kteří v březnu měli obavy
petici podepsat, aby nebyli terčem kritiky.
Rétorika a zastrašování z předlistopadové doby,
myslím, není ideální způsob, jak oslovit ztracené, případně nové voliče.
Markéta Bernátová

(ale v mém úseku se nesáňkuje)

Před pár lety mě doslova založil a šampaňským pokřtil sám pan Svěrák st. s doprovodem a zástupci města.
To byla sláva. A nyní? Není snad pejska, který i s páníčky neprojde, a tak báječně očuchá
s tím, že jen očuchání nestačí.

ODRAZ

Podle Ústavu pro jazyk český není slovo „petičník“ ve Slovníku spisovné češtiny a z Českého
národního korpusu vyplývá, že toto slovo není
neutrální a má pejorativní nádech. Ptám se
tedy, proč jej pan Jandík použil? Měl snad
v úmyslu zastrašit obyvatele, aby příště cokoli
raději nepodepisovali?
Další podivná narážka v článku se týká faktu,
že autor petice a původního článku v Odrazu se
začal o Haškovu ulici zajímat v momentě, kdy
zde začal stavět dům. A co je na tom divného?
Není snad zájem o své okolí normální? Nemělo
by to tak být? A neměl by právě k tomu své
spoluobčany vyzývat pravicový politik?

A tak…
Jedna hromádka za druhou, a ta vůně. Nedovedu si představit, kdyby se na mě pan Svěrák přijel podívat. Mám ho pozvat?
Nebo mě něčím zavezou, co se pejskům líbit
nebude?

měsíčník Roztok a Žalova

Tak to jsem já, která sousedí jen se 4 domky,
které však nemají do mě vchod.
A to jsem já, ulice Járy Da Cimrmana.

M. Hůlová
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Roztocký blešák
Přijměte pozvání na roztocký bleší trh, který proběhne
v sobotu 25. května od 9.30 do 15h.

Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy, Balonklub Praha
a Národní technické muzeum
si Vás dovolují pozvat na výstavu

Konat se bude už posedmé a stává se pevnou součástí jarního i podzimního
dění ve městě. Jsme rádi, že počet prodejců i návštěvníků narůstá.

Vzhůru k výšinám

Foto: Jakub Souček

Výstava o historii
vzduchoplavby
a balonového sportu
17. května–28. října 2013

Bleší trh je místem, kde může každý z nás prodat to, co už nepotřebuje, ale někomu jinému
by se to třeba ještě hodilo. Je otevřen i drobným
výrobcům. Je místem, kam se dá zajít, když
potřebujete něco, co nemusí úplně zářit novotou, ale bude dělat radost i svým příběhem
a historií.
Na bleším trhu ožívá svět půd, sklepů, pozapomenutých kamrlíků a živé tvořivosti.
A samozřejmě na něm potkáte i spoustu
milých lidí.

Kromě toho tam také bude leccos dobrého
k snědku a pití, živá kapela, dětský koutek…
Kdo by se chtěl přihlásit jako prodejce, nalezne na našem webu www.blesak-roztoky.cz
veškeré informace, případně lze také volat
na tel. 608 106 643.
Těšíme se na vás.
Ridina Ahmedová, Zuzana Šrůmová,
Lucie Nedomová a Tomáš Zděblo
– organizátoři roztockých bleších trhů

„Vzhůru k výšinám!“ – zní poslední povel
kapitána balonu před startem a mohutná
koule křehké konstrukce za potlesku
přihlížejících majestátně stoupá
k oblakům. Je až s podivem, jak stejný byl
a je scénář vzletu balonu kdysi i dnes.
A jak nás balony stále nepřestávají
fascinovat.
Při příležitosti 230. výročí prvního startu
balonu s lidskou posádkou představuje
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
unikátní soubor dokumentů
o nejzajímavějších okamžicích české
balonové vzduchoplavby od jejích
prvopočátků po současnost.
Vernisáž výstavy proběhne v areálu zámku
v Roztokách
dne 16. května 2013
v 17 hodin spolu s prezentací
balonu Captif.
Hudební doprovod: jazz trio Kush

Pro táty, nebo pro mámy?
Pokud dobře počítám, tak v Roztokách
a v Žalově je okolo 20 restaurací, hospod,
barů, kaváren, vinoték... Na tak malé město
se to může zdát hodně, ale pokud si každá
najde svoji cílovou skupinu, proč ne. Ostatně
pestrý výběr je pro obyvatele Roztok jedině
ku prospěchu. S velmi zajímavým konceptem
přišel i nový nájemce bývalé restaurace v sokolovně na Tyršově náměstí. Pod názvem
Eiffel zde otevřel 23. dubna caffe-bar, který si
oblíbí především děti z celých Roztok.

Eiffel má co nabídnout jakékoliv věkové skupině, ale úžasný dětský koutek nemá v Roztokách obdoby. Ti, kdo přišli v předvečer
oficiálního otevření na slavností křest nově
rekonstruovaných prostor s dětmi, o nich
po celou dobu nevěděli. Děti odmítaly koutek opustit, natož odejít domů.
Jen nevím, koho to sem více potáhne, zda
tatínky s ohledem na bezprostřední blízkost
fotbalového hřiště a dobré Únětické či vyhlášeného točeného Guinesse. Nebo zda

sem najdou cestu častěji maminky a dají si
dobrou kávu, dortík či sklenku kvalitního
vínka.
V každém případě Roztoky získaly nové,
kultivované, originální a pro děti, kterých
v Roztokách stále přibývá, vstřícné prostředí.
To ale neznamená, že tam nemůžete zajít
i bez dětí.

Eva Frindtová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vážení spolužáci narození v roce 1933, kteří jste zahájili školní
docházku v roce 1939, zvu vás srdečně na naše již dvanácté
setkání, které se uskuteční 25. 5. 2013 v 15:30 h, tentokrát
v hotelu Academic. Bude to pravděpodobně naše poslední setkání,
a proto vás prosím, pokud víte o některých spolužácích, kteří
nebydlí v Roztokách, abyste je na naše setkání upozornili.
Případné informace na tel: 220 911 762 nebo 731 735 090.
M. Dudák
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S bolestí v srdci oznamujeme, že 9. dubna jsme se naposledy
rozloučili s Milošem Nechvátalem.
Opustil nás ve věku 92 let. Děkujeme všem za projev soustrasti,
za květinové dary a zvláště děkujeme těm,
kteří ho na poslední cestě doprovodili.
Manželka Blanka a dcera Blanka Pešková s rodinou

ODRAZ
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KULTURA

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – Květen
So 11. 5. 2013

Kočky – travesti show

Občerstvení U Šraněk , Roztoky

St 15 .5. 2013

Koncert rockové hudby – žáci elektrofonické třídy ZUŠ a jejich hosté, od 18 h.

Academic, Roztoky

So 18. 5. 2013

ITchampions Únětická 12 – Přespolní běžecký závod nejen pro běžce kolem
Únětického pivovaru pro dospělé a děti. Start hlavní kategorie ve 12:00 h.
Od 14:00 h hudební beatové odpoledne v pivovarské stodole s vyhlášením výsledků
nejen pro účastníky závodu – vstupné na koncert zdarma.

Únětický pivovar, Únětice

Pá 24. 5. 2013

Kabaret jak Brno aneb Tajemství sprchového kótečku, od 19:30 h

Restaurace Na Růžku, Žalov

So 25. 5. 2013

Jarní bleší trh, více na www.blesak-roztoky.cz

Tyršovo náměstí, Roztoky

So 25. 5. 2013

Dudácké odpoledne – ohňová show, od 15 h

Občerstvení U Šraněk, Roztoky

Ne 26. 5. 2013

Bran – bretaňský rock

Husův sbor, Roztoky

Čt 30. 5. 2013

Absolventský koncert – ZUŠ Roztoky pořádá koncert absolventů a vybraných žáků
Husův sbor, Roztoky
hudebního oddělení. Od 18 h.

So 1. 6. 2013

Pohádkový les – pro děti do 7 let, od 10 h

So 1.6. 2013

Festival Zámeček 2013 – celodenní hudební festival s doprovodným programem
Zámek Roztoky
pro malé i velké

Maxmiliánka

Čt 6. 6. 2013

Taneční představení – ZUŠ Roztoky pořádá vystoupení žáků tanečního oddělení.
Academic, Roztoky
Spoluúčinkují žáci hudebního oddělení. Od 18 h

So 8. 6. 2013

TYPáci – český bigbít, od 19:30

Po 10. 6. 2013

Klavírní koncert – ZUŠ Roztoky pořádá koncert absolventů klavírního oddělení.
Sál STUŠky v ZUŠ
Od 18 h

Občerstvení U Šraněk, Roztoky

Čt 13. 6. 2013

Zahradní koncert – ZUŠ Roztoky pořádá koncert nejen populární hudby. Vystoupí
Zahrada ZŠ
žáci hudebního, literárně-dramatického a tanečního oddělení ZUŠ. Od 17:30 h

So 15. 6. 2013

Přehmat – country, od 19:30 h

Občerstvení U Šraněk, Roztoky

Kabaret jak Brno aneb I koncert bude!
Vážení přátelé roztocké kultury a zvláště pak
divadla. Studio mladých si pro vás na květen
připravilo další reprízu našeho – v pořadí
třetího – představení „Kabaret jak Brno
aneb Tajemství sprchového kótečku“.
Zvídavý divák se v něm dozví, jak bude
vypadat budoucnost, jak to fungovalo
u Klementa Gottwalda doma i v rodině
u Jiřího Paroubka a jestli na kluka v červeném tričku padne kulička štěstí, nebo dostane sprchu.

Ale v dobrém kabaretu nesmí chybět dobré
písně a i těch máme přichystaných dost.
Takže 24. května od 19.30 h v restauraci
Na Růžku v Žalově.
Protože se nám blíží konec divadelní sezóny,
Studio mladých pro vás připravuje takovou
perličku, a to živý koncert! Budete mít jedinečnou příležitost slyšet všechny písně z našich dvou kabaretů a i některé, na které se
nedostalo, případně i nějakou novinku živě.
Vřele vám doporučujeme udělat si 15. června

od 20:00 hod, v restauraci Na Růžku, čas.
Vzhledem k probíhajícím zkouškám naší kapely SM & band, můžeme už nyní tvrdit, že
to bude záležitost zajímavá, a to po všech
stránkách.
Vstupné na obě akce je 130,- Kč.
Přejeme vám příjemné divadelní i hudební
zážitky i krásný jarní čas.
Studio mladých

Jiří Schmitzer na festivalu Zámeček 2013
Jednodenní festival Zámeček se bude letos
konat v areálu roztockého zámku již třetím
rokem. Jedná se o neziskový podnik, který byl
uveden v život skupinou roztockých nadšenců
s cílem podporovat kulturní a kultivované
prostředí, a vytvořit tak příjemné místo mezisousedského a mezigeneračního setkávání.
Festival je šitý na míru areálu historické tvrze
– místu s jedinečnou atmosférou, které prošlo
nedávno rekonstrukcí. Vstup na festival Zámeček je zcela zdarma jako každý rok. Akci
pořádá občanské sdružení RR spolu se Středočeským muzeem a městem Roztoky.
Krásný zámecký park se v uplynulých dvou
ročnících ukázal být více než vhodnou kulisou pro společenskou událost, která kombinací živé hudby, divadla a dalších zajíma-
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vých atrakcí přitahuje návštěvníky
z blízkého i vzdálenějšího okolí. Jádro festivalu tradičně vedle koncertů pod širým nebem tvoří bohatý program zaměřený
na děti. Je tomu mimo jiné proto, že termín
stanovený každoročně na první červnovou
sobotu se potkává s oslavami Dne dětí, letos
dokonce na den přesně.
Hudební program začne mezi stromy v zámeckém parku již kolem poledne a bude trvat
až do desáté hodiny večer. Pořadatelé opět
oslovili umělce a kapely, kteří mohou nabídnout rozmanité hudební žánry.
Hvězdou festivalu bude letos Jiří Schmitzer.
Známý český herec, dlouholetý člen Divadla Ypsilon a oblíbený písničkář. Právě
v této roli se představí na festivalu Zámeček

2013. Posluchačům nabídne svůj pořad Recitál, ve kterém zazní písničky z jeho čtyř
hudebních alb.
Dalším hostem je Mario Bihári – vynikající
romský hudebník a zpěvák. Nevidomý Bihári
byl členem skupiny Koa, která doprovázela
Zuzanu Navarovou. Nyní hraje s kapelou Bachtale Apsa. Na festivalu vystoupí společně s DJ
Gadjo a s dalšími muzikanty a předvedou jam
session cikánské a latinsko-americké muziky.
Z dalších hudebníků se těšíme na žánrově
velmi těžko zařaditelnou skupinu Hm…,
jejíž písně jsou většinou zhudebněné texty
klasických i současných českých básníků,
jazzovou kapelu Soliloqui Ensemble v jejich klasické sestavě (basa, kytara, bicí,
klávesy) obohacenou o flétnu, housle a ce-
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llo. Dále duo Kieslowski, rezidentní ska
a reggae kapelu Happy Aquarium, další
duo Hugo a Já, bubenickou smršť africké
hudby Blabuburo a folkovou skupinu Dobrá 10°.
Nehudební složka programu je tradičně plnohodnotnou součástí festivalu a je poskládána
tak, aby kopírovala věkovou a zájmovou různorodost návštěvníků. Zámeček 2013 se tak bude
pyšnit vystoupením žonglérů, ukázkami bojového umění v podání roztockých taekwondistů, prezentací techniky dobrovolných hasičů
a na závěr i ohňovou show.
Svoji činnost budou dětem a jejich rodičům
představovat například dejvický Dům dětí
a mládeže, roztočtí skauti nebo jazyková
škola ABC Academy. Lesní školka nabídne

na BMX. Pro seniory připravila hudební
program plný lidovek místní Základní umělecká škola. Na místě bude spousta stánků
nejen s občerstvením, ale i s řemeslnými
výrobky.
Divadelní část bude mít na starost vinohradské Divadlo 21, které nabídne adaptaci pohádky Tři veteráni od Jana Wericha s mnoha
písničkami. Představení je určeno pro děti
od 8 let, ale zaujme i dospělé publikum.
Těšíme se 1. června na viděnou. Více informací na www.festivalzamecek.cz.
Karel Kropáček, Martin Tajčman,
občanské sdružení RR
osrr.cz
facebook.com/obcanske.sdruzeni.RR

přímý kontakt se zvířátky. Ti starší, náctiletí, se budou moci obdivovat skoro kaskadérským dovednostem profesionálů

Nevšední koncert v Husově sboru
Utíká to. Je to už celých pět let (25. 5. 2008) co
se v témže prostoru kostela představil překvapeným roztockým divákům soubor IRISH
DEW, který byl do té chvíle pro většinu z nich
naprosto neznámou veličinou. Přesto bylo nabyto a diváci odcházeli unešeni nejen virtuozitou hráčů, ale i duchovním poselstvím pramenícím z hudby samé. Ostatně pravdu měl
tenkrát přítomný prof. Zd. Kučera, když řekl, že
,,základním komunikačním prvkem lidstva
není slovo, ale rytmus a melodie“.
Tradiční irská hudba propojená s prvky rocku a folklóru (ať skotského, bretaňského, afrického, moravského atd.) je již mnoho let
ozdobou koncertních sálů i hudebních festivalů. Tzv. keltský rock není právě hudbou
jednoduchou, nicméně kupodivu natolik
srozumitelnou, že v nás znovu ožívá tajemstvím obestřená teorie o tom, že Keltové
v dávnověku doputovali do Irska právě ze
střední Evropy…
Není bez zajímavosti, že na tehdejším koncertu hrál na flétnu vynikající sólista Robert
Fischmann, který svou původní kapelu záhy
po roztockém koncertu opustil a stal se líd-

rem nově vzniklé kapely BRAN, kde působí
i jako sólový zpěvák. BRAN hraje keltskou
hudbu z Bretaně. Slovo bran znamená v bretonštině havran a v keltských legendách je
havran uváděn jako posel zpráv. V případě
této šestičlenné kapely je havran poslem
zpráv na výsost nejlepších. Bran, to je profesionální pojetí hudby vycházející ze starých
bretaňských lidových motivů, dávných tanců
a zpěvů moře. Moderní instrumentace je
podpořena dynamickou a pulsující rytmikou. Osobitě zpracované tradiční tance a písně, doplněné vlastními skladbami členů ka-

pely, vytvářejí zvláštní svět, ve kterém mají
rozhodující slovo sny. Skupina představí
svou nejnovější CD Le carnet noir (česky:
černý zápisník), jehož skladby lze rozdělit
do tří skupin. Do první z nich patří osobité
úpravy lidových písní v bretonštině, do druhé skladby ve francouzštině a do třetí instrumentální skladby členů skupiny.
Skupinu předchází výtečná pověst, a tak si její
koncert nenechte ujít. V neděli 26. 5. v 15 hodin
nashledanou!
Ladislav Kantor

Malí muzikanti radostně a beze strachu
Byla jsem celkem zvědavá, co k ukazování mohly nacvičit děti ve věku od 4 let. A připravená to
přetrpět a náležitě je za píli a odvahu pochválit.
Při podobných příležitostech se nemůžu zbavit
pocitu trémy, kterou sdílím s účinkujícími. Ani
toho, aby mě nepolil pot, když slyším bé místo
cé. Jímá mě hrůza, když se dva nástroje duetu
nesejdou. Omdlívám, když se z nástroje neozve
vůbec nic. V ještě horším případě není nástroj
vůbec k nalezení, právě když má protagonista
vystoupit na podiu. Na konci každé předvedené skladby se slyším, jak si oddychnu, že už je
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to dohráno, a s úlevou sleduji rychlý úprk nebohého malého hudebníka. Kromě toho se raději ani nedívám tam, kde sedí pedagogové,
kteří jsou omdlení často blíže než já.
Takže pokud někdy míváte při dětských vystoupeních podobné pocity, vypravte se
na koncert hudebních oborů Roztoče. Učitelé
neomdlévali, ale příkladně vystoupili jako
první s krásnou jarní renesanční písní, do které jsem se tak zaposlouchala, že jsem se přestala bát. Děti asi taky. Vypadaly uvolněně,
radostně a krásně zahrály. Bylo slunné nedělní

měsíčník Roztok a Žalova

odpoledne, modlitebna Husova domu zaplněná do posledního místa, sedělo se v lavicích,
na koberci, v zádveří. Koncert jako radostné
setkání, bez zbytečného strachu a trémy. Setkání, které přibližuje radostný svět hudby
a lidí.
A ještě něco. Moje holčička od té doby cvičí
na flétnu bez obvyklého odmlouvání. I když
pomalu zase polevuje. Tož to by Roztoč mohl
připravit další koncert.
Mariana Chobotová
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Prázdniny
s tenisovou
školou
Tenisová škola nezapomíná na děti ani
o prázdninách – jako každý rok jsme pro
Vaše ratolesti všeho věku připravili letní kurzy tenisu a sportu v Žalově.
Vyjma prvního týdne v červenci a druhého
v srpnu budou kurzy probíhat každý týden.
Přihlásit se může kdokoli z řad široké veřejnosti. Oblíbení trenéři připraví pro Vaše děti
program na každý všední den, chybět nebude ani osvěžovací bazének.
Kromě toho máme připraven tábor a tenisový kemp.
Podrobnosti ke všem našim akcím, turnajům, soustředěním, tréninkům najdete
na www.tenis-skola.cz. Hodně slunce a pohody s přicházejícím jarem přeje
Jan Šrámek
+420602457867
sramek@tenis-skola.cz
TŠ JEVA
www.tenis-skola.cz
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Přijďte si vyzkoušet orientační běh
Tímto bychom Vás rádi pozvali na závod v orientačním běhu,
závod pro širokou veřejnost,
který budeme pořádat 12. června od 16. do 18. hodiny
v pražském lesoparku Stromovka.
Závod je určen primárně dětem, ale najdou se zde tratě i pro dospělé.
Přijďte si vyzkoušet moderní ekologický sport do prostoru,
který jistě znáte.
Závod je zařazen do série závodů pro děti
Žaket pražský pohár žactva
a série závodů Orientace v přírodě.
Aktuální informace naleznete na webových stránkách:
http://roz.ini.cz/ppz13/
http://www.zaket.cz/index.php?page=orientacni-beh/zaket-ppz
http://krob.eso9.cz/Pages/PreborSkol/TerminovkaDnyOrientace.aspx

František Pašek
OK Roztoky (oddíl orientační běhu),
roz.ini.cz
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Také v kostele Sv. KLIMENTA na LEVÉM HRADCI budeme letos 24.5.
moci
prožít
NOC
KOSTELŮ.
Program
začíná
v 17:00
hod.
divadélkem pro děti na louce před kostelem, následuje prohlídka
kostela, doteky GREGORIÁNSKÉHO CHORÁLU, čtení o LEVÉM HRADCI a
závěrečná MEDITACE V TICHU. Kostel bude otevřen do cca 22:00 HOD.
Za římskokatolickou farnost koordinátorka NK Magdalena Nikodýmová.

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Dlouholetá praxe–19 let na trhu!
Kvalitní a odborná montáž
přímo od výrobce!
Dodání od 3 do 7 dnů!
Záruka 42 měsíců!
CHCETE ZNÁT
PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry
skel e-mailem
nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
Po předložení
tohoto inzerátu

ODRAZ
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SLEVA 10 % z celkové ceny.
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Školní okénko
Vážení rodiče,
v tomto informačním okénku ze života naší
školy bychom Vás chtěli seznámit s některými zajímavými exkurzemi a akcemi, které
jsme v uplynulém měsíci podnikli nebo
podnikáme opakovaně již delší dobu. Berme to tedy hlavně jako informaci pro rodiče
našich budoucích prvňáčků, aby si nemysleli, že pořád jenom sedíme ve škole. Prostě,
jak se pěkně v jednom českém filmu říká:
“...ať víš, do čeho jdeš.“
Heslo o spojování teorie s praxí si jistě každý lehce vybaví i ze svých zkušeností, kdy
chodil do školy i začínal pracovat, a my
starší učitelé jako první, co jsme na pedagogické fakultě vždy slyšeli. Začala bych
asi každoročním kurzem plavání na I. stupni ZŠ, který utužuje sportovního ducha
v těle i zoceluje zdraví a vůbec celou „tělesnou schránku“ člověka. Kéž by přispělo
i k tomu, aby ty naše děti svým životem
také plynule a bez nehod proplouvaly. To,
že některé děti se v hodinách vlastivědy či
výchovy k občanství hrdě hlásí k tomu, že
doma třídí odpad z domácnosti, je také
chvályhodné a my tajně doufáme, že
k tomu přispěla i naše ekologická výchova
v dlouhodobém školním projektu o třídění
odpadu a různé eko-soutěže, do kterých
každoročně přispíváme svými eko-obrázky
a eko-pohádkami, ale především sběrem
starého papíru, baterií či starých mobilů
(ty nové bych nejraději sbírala i při běžném vyučování některým dětem, které bez
láskyplného pohledu na mobil nejsou
schopné snad ani dýchat). Právě od počátku dubna je i letos vyhlášena výtvarná
soutěž k recyklaci – snad uspějeme. A aby
děti viděly, jak se čistí voda v naší roztocké
čistírně, zašly se na ni podívat osobně.
Naše páté třídy zase v době, kdy jsme si
připomínali blížící se výročí atentátu na R.
Heydricha, navštívily Terezín, aby si mohly
porovnat znalosti z učebnic a televize
s vlastním prožitkem.
Svou jazykovou vybavenost si opět budou
moci naši žáci procvičit s kamarády z Polska a Slovenska, s jejichž dvěma školami
spolupracujeme a „kamarádíme se“. Letos
v květnu přijedou děti k nám do Roztok
a budou spolu s našimi sdílet i jejich rodiny, ve kterých budou ubytovány. Žáci
2. stupně se zase chystají procvičit svou
angličtinu přímo v Anglii na červnovém
týdenním pobytu spojeném s třemi dny
výuky. Malou průpravu již někteří měli
v březnu, kdy si šli popovídat na PF v Pra-

26

ze s americkými studenty. Tolik tedy malá
ukázka z praxe. Hezké počtení přeje
Věra Zelenková

Naši žáci na návštěvě
u amerických studentů
na VŠ
V pondělí 25. března jsme si dali sraz
na nádraží před osmou hodinou a jeli jsme
na Vyšehrad na detašované pracoviště Pedagogické fakulty. Na fakultě na nás dýchla
příjemná atmosféra staré budovy s dřevěným schodištěm a starožitnými lustry. Zde
jsme strávili dvě příjemné vyučovací hodiny s 19 americkými studenty, kteří jsou zde
na jeden semestr. Po počátečních obavách
a ostychu se komunikace opravdu rozproudila. Byli jsme rozděleni do dvojic
a každá dvojice plnila rozdílné úkoly. Někteří z nás procházeli pasovou kontrolou,
jiní museli oznámit policii krádež; další si
objednávali jídlo v restauraci; zařizovali
jsme si letní dovolenou v zahraničí apod.
Američtí studenti si zapisovali odpovědi
v češtině a my v angličtině. Paní profesorky
si pro nás připravily více zábavných činností, každý z nás dostal svou kopii s otázkami k jednotlivým úkolům a tam si doplňoval své informace, přecházeli jsme
do dalších učeben a seznamovali se vzájemně se všemi studenty, kteří jsou z rozdílných států USA. Co naši žáci zjistili?
Z rozhovorů, které jsem měla možnost
slyšet, mi připadlo, že jsou si mladí lidé
po celém světě blízcí. Rádi poslouchají
stejné zpěváky a skupiny, děvčata poslouchají Justina Biebera a kluci vědí, kdo to
byl Kurt Cobain, sledují stejné filmy, sitcomy apod. a „Amíkům“ chutná české pivo.
Na závěr bych srdečně chtěla poděkovat
za toto pozvání paní profesorce Petře Jiráskové, (bydlí na Solníkách – pozn. autora),
příprava materiálů pro studenty byla ze
strany paní profesorky a její kolegyně
na jedničku s hvězdičkou. Děkujeme a těšíme se v dubnu na Vás v Roztokách.
M. Černá, tř. uč. 8. A

Velikonoce s Rumcajsem
V březnu - Měsíci knihy - byla na naší škole
vyhlášena velikonoční čtenářská vědomostní soutěž pro žáky 1. a 2. ročníků. Žáci odpovídali na otázky z pohádek od Václava

Čtvrtka – Rumcajs, Manka a Cipísek. Nejlepší žáci byli odměněni. Výherců bylo
v tomto roce celkem 22. Absolutními vítězi
s maximálním počtem získaných bodů se
stali E. Adamczyková (1.B), R. Bunc (1.B),
V. Bureš (2.B), A. Kaulerová (2.C), V. Pásztor (1.B) a R. Šlossarová (1.C). Všem děkujeme za tak hojnou účast v soutěži.
O. Janoušková, I. Bártová

ČNB a 3.B
V České národní bance bylo krásně, moc se
nám tam líbilo. Sice nám počasí moc nepřálo, ale co, vždyť jsme byli vlastně uvnitř.
Nejdřív jsme museli projít bezpečnostním
rámem a potom nám pustili dva filmy. Jeden
byl vzdělávací a druhý legrační. Po filmech
jsme se šli podívat do trezoru. Viděli jsme
tam krásné věci, třeba zlaté cihly, přístroj
na kontrolu peněz, válce plné desetikorun,
naučili jsme se, jak máme poznat pravé a falešné bankovky. Také nám ukázali, jak se
vyrábí peníze.
A. Jursíková a J. Marhoul, žáci 3.B

Terezín
Dne 14. 3. jsme společně s 5.C navštívili
Malou pevnost Terezín. Věděli jsme už
z vlastivědy, že Terezín založil na konci
18. st. Josef II. jako pevnost a pojmenoval
ji po své matce Marii Terezii. Vyjeli jsme
s dobrou náladou. Bylo krásně, i když trochu zima. Dobrá nálada nás ale brzy přešla.
Jakmile jsme prošli bránou, padla na nás
tíseň. Ponuré cely, do kterých se vešlo až
800 vězňů, jeden záchod a studená voda!
Nemohli jsme pochopit, jak tam mohli
přežít. Naše průvodkyně nám všechno
pěkně popsala. Hrozné bylo i jídlo, které
vězni všelijak dostávali. Prošli jsme i chodbou pevnosti, viděli jsme popraviště, prostory pro shromažďování vězňů, na kterých stáli hodiny v zimě i ve vedru. Viděli
jsme i nedaleký hřbitov a spalovací komoru. Celou prohlídku jsme ukončili filmem,
který nám ukázal, jak vězňové žili. Úplně
pravdivý nebyl, protože ho Němci upravili.
Po návratu do školy jsme si hodně dlouho
povídali o hrůzách válek a koncentračních
táborech. Jsme rádi, že už nám nic takového nehrozí.
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POHÁDKOVÝ LES

novinka pro letošní léto

Roztocké turistické oddíly mládeže zvou děti do sedmi let
a jejich rodiče a prarodiče (věk neomezen!) na tradiční
procházku lesem plným překvapení.
V sobotu 1. června 2013 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!
Nemusíte být proto 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 sponzorují laskaví roztočtí a žalovští patrioti.
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!!!Vlastní výroba poctivých domácích uzenin!!!
Rodinná firma řeznictví – uzenářství
se sídlem v Roztokách Vás zve
Na „páteční‟ roztocké farmářské trhy
kde si můžete tyto naše výrobky zakoupit
v době od 7:00 do 17:00 hodin.
Přijďte ochutnat domácí zabijačkové speciality, klobásky,
poctivý masový špekáček a jiné produkty.
Dále si můžete naše výrobky zakoupit každý den
na našich pražských prodejnách:
Terronská 64, Praha 6-Podbaba
Karlovarská 200, Praha 6-Bílá Hora

Moderní ordinace praktického
lékaře pro děti a dorost
MUDr. Miroslava Kuglerová, Libčice nad Vltavou

možnost online registrace
z
z
z
z

přátelské příjemné prostředí
profesionální přístup
objednávání se na konkrétní čas
parkování u ambulance

Ordinační hodiny
Po
8 – 13
Čt
Út
8 – 13
Pá
Stř
12 – 18

9 – 13
8 – 13

Kontakty:
K Sídlišti 744, Libčice nad Vltavou
tel. 233 313 044, 775 728 800

www.terapiedeti.cz
28

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY Etc.

Zprávy ze sdružení Roztoč
Krajská přehlídka
scénického tance

Stavíme roztočí dům
tancem, hudbou, divadlem

V polovině dubna sdružení Roztoč organizovalo
již popáté Krajskou přehlídku dětského scénického tance pro Středočeský kraj, významnou krajskou kulturní událost. Vzhledem k absenci vhodných prostor v Roztokách se letos přehlídka
konala v kině Ořechovka na Praze 6. Celkem jedenáct souborů představilo 20 zajímavých choreografií. Děti z tanečních kroužků sdružení Roztoč důstojně reprezentovaly své umění, byť letos
do celostátního kola nepostoupily. Děkujeme Zuzaně Smugalové za úspěšnou organizaci celé přehlídky a vedení všech tanečních kroužků, které se
těší velké oblibě dětí i rodičů, a za svou práci sklízí výborné výsledky na různých soutěžích.

V minulém Odraze jsme Vás zvali na řadu akcí,
které mají podpořit stavbu nového domu. Díky
hojné návštěvnosti se podařilo získat finance,
které znatelně urychlily dokončovací práce.
V rámci cyklu proběhly – velikonoční dílna pod
vedením Dory Tiché a Adama Krátkého, přednáška pana Handrije Härtela o Národních parcích České a Saské Švýcarsko, Malý jarní koncert
hubeních kroužků Roztoče v Husově sboru,
přednáška v Medové zahradě včelaře Jiřího Němce "V souladu se včelami" a tvořivá dílna na šití
tašek pod vedením Lenky Svobodové. Všem lektorům i návštěvníkům děkujeme za podporu.

Seminář v Národní
technické knihovně
Sdružení Roztoč se úspěšně prezentovalo na semináři "Citizens in Public Space" pro americké
studenty v Evropě v Národní technické knihovně
přednáškou Dity Votavové o roztockém a únětickém masopustu jako dobrém příkladu místní
tradiční lidové slavnosti ve veřejném prostoru.

Roztocké
mateřské
centrum
Vážení přátelé, milé děti,
dne 19. března se v MC Rožálek konal každoroční jarní bazárek, na kterém maminky mohly
nabídnout k prodeji oblečení, botičky, hračky
a další potřeby pro děti. Účast byla ke spokojenosti prodávajících i nakupujících velká. Děkujeme maminkám za využití této akce, a to nejen
z důvodu prodeje a nákupu, ale i milého setkání
v roztockém mateřském centru.
Od pátku 5. dubna bude pokračovat výuka angličtiny pro dospělé, a to s naším oblíbeným lektorem němčiny Christophem Sternalem.
Ostatní stávající kroužky pro samotné děti nebo
děti s doprovodem se nemění. Pro nové zájemce
je časový harmonogram našich aktivit k shlédnutí na našich stránkách www.rozalek.cz.
Všem děkujeme za přátelský přístup a těšíme
se na další setkávání s Vámi v MC Rožálek.
Za celý tým
Simona Mádlová, Vendula Bromovská
a Eva Tluková
tel: 773 245 147, www.rozalek.cz
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Připravované akce
Módní přehlídku s tanečním vystoupením
kroužku Po špičkách. Srdečně zveme na vystoupení, jehož součástí bude prodej originálního oblečení a módních doplňků pro děti vytvořených spřátelenými výtvarníky. Koná se
16. května od 17:30 hodin u nového domku
Roztoče za městskou knihovnou. Akce podpoří dokončení nového domu.

Valná hromada
Z technických důvodů jsme přesunuli valnou
hromadu sdružení Roztoč na termín 29. května 2013 od 20 hodin v novém domě za knihovnou. Všichni jste srdečně zváni!

Expat Games
V sobotu 25. května proběhne v Praze 6
na Suchdole akce Expat Games neboli sportovně-společenské setkání cizinců, jejich rodin
a přátel, na kterém realizuje sdružení Roztoč
kulturní doprovodný program. Vystoupení bubenické kapely Blabuburo, žonglérské představení skupiny MixTrix a divadlo Tichý Jelen.

Žonglérská dílna
V neděli 26. května 2013 proběhne celodenní
Žonglérská dílna pro malé i velké od 10
do 18 hodin v Sokolovně v Úněticích pod vedením žonglérské skupiny MixTrix.
Více informací na www.roztoc.cz

Jitka Čechová, sdružení Roztoč

Lexik – vaše cesta ke vzdělání
Chcete, aby vaše dítko nezahálelo ani o prázdninách? Potřebuje si váš student doplnit zameškané učivo nebo jen udržet kondičku v matice,
češtině, případně i jiných předmětech? Připravujeme v Lexiku individuální i skupinovou
prázdninovou přípravu pro žáky ZŠ a SŠ včetně přípravy na reparát či opravnou zkoušku.
Toto vše u nás najdete druhý týden v červenci
a poslední dva týdny v srpnu, přihlásit se můžete již teď. Také je možné navštívit „nalejvárnu“
cizích jazyků, a to nejen pro děti, ale i pro dospělé. Stále je možnost přihlásit se na letní tábory a fotografickou školu.
Od ledna pracujeme na přípravě prezenční i e-learningové výuky Mediální komunikace jako
odborná kompetence. Náš renomovaný odborný tým chystá velmi zajímavý program, který
začne od září. Zájemce registrujeme již nyní.
Čerstvě jsme zahájili přípravy práce na projektu Prevence specifických poruch učení pro
dobrý start do školy pro děti s rizikem poruch
učení ve středočeských mateřských školkách.
S projektem souvisí i založení Pedagogicko-psychologické poradny u nás přímo v Lexiku. Již nyní provádíme vyšetření školní zralosti, poruch chování a učení od předškoláků
po dospělé. Máme certifikované odborníky,

měsíčník Roztok a Žalova

a tak po vyšetření u nás již nemusíte běžet
„pro další razítko“ jinam. Pokračují služby
logopedie, nově otevřeme pro předškoláky
kroužky podporující přípravu na čtení a psaní.
Náš třetí projekt nabídne příležitosti především
jazykově nadaným školákům (přednostně
z naší ZŠ). Projekt Cizí jazyky pro život aneb
Jak se neztratit ve světě nabídne bezplatné
konverzační interaktivní jazykové kurzy angličtiny, němčiny, francouzštiny a španělštiny
jak s českými lektory, tak s rodilými mluvčími
v každém z jazyků. Fokus bude na to, aby se
děti zbavily ostychu mluvit v cizím jazyce
a na motivaci ke studiu cizích jazyků. Součástí
je poznávání reálií cizích zemí, kultury a mentality národů i natočení rozhlasového pásma.
Samotnou výuku zahájíme od září 2013, ale
zájemci se mohou hlásit již teď.
Věříme, že vás naše snaha o rozvoj vzdělávání
v našem regionu potěší a pomůže vám s vašimi radostmi i starostmi. Lexik je tady pro vás.
Více najdete na www.lexik.cz,
pište na info@lexik.cz, volejte na 739 035 000.
Za kolektiv Lexiku

Mgr. Lenka Červenková, ředitelka
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Pronajmu 1 kk + balkon, sklep. V Roztokách.
Tel: 602 358 207
Hledáme fyzioterapeutku pro práci s předškolními
dětmi na částečný prac. úvazek. Volejte tel. 733 643 643
Praní, žehlení, mandl. Vypereme i velké kusy
textilu. Rychle a levně. Tel: 776 048 536. Po–Ne,
pradlenka.roztoky@post.cz
Prodám sběrateli krásný Melocactus velký. Kvetoucí. Svrchní část (cefálium) vysoké 8 cm. Tel:
604 608 468

•

kách-Žalov. e-mail: boledovic@smartpress.cz, tel:
724 672 025
Prodám dětskou krosničku Robin na dítě
1–3 roky (nosnost 18 kg) s úložným prostorem
a ledvinkou. Tmavě zelená, lehká, hliníkový rám.
Cena 350 Kč. M 602 239 764, Roztoky.
• Nabízím úklid komerčních prostor, společných
prostor bytových domů atd. Tel: 723 473 335
• Nově zrekonstruovaný zateplený byt 1+1, částečně zařízen vč. vlastního plyn. kotle 49 m2 v čin-

•

• Zubní ordinace a laboratoř přijme uklizečku. žovním domě Masarykova ul. 3. patro 8 000,- Kč
Tel: 220 911 674, 220 911 420
bez poplatků. Tel. 728 701133
Prodám
monitor
dechu
Nanny.
Cena
900,Kč.
•
• Pronajmu nebytový prostor ulice Puchmajerova
Tel: 739 271 458
1555, 60 m (bývalá drogerie, dárky, květiny). Prostor
Prodám
5
ks
hliníkových
žaluzií
do
dřevěných
oken
je vhodný na prodejnu, kancelář, sklad nebo jako
•
a kvalitní dámskou vycházkovou obuv č. 37–38, nové.
garáž. Nabídky prosím na tel. 777 242 025
Tel: 721 503 888
• Hledáme slečnu/paní na hlídání dětí – dva kluProdám
byt
2+kk
v
Roztokách,
novostavba,
OV,
ci, 1 a 3 roky. Nejlépe studentka VŠ. Roztoky. Tel:
•
67m , balkon, částečně zařízený, slunný, orientova724 515 752, z.rudolf@icloud.com
ný na Z, 2. patro, výtah, podzemní garážové stání.
• Hledáme k pronájmu zahradu v Roztokách.
RK nevolat. Tel: 602 364 533
Tel: 724 515 752, z.rudolf@icloud.com
Pronajmeme
2kk/B
v
Solníkách,
částečně
vybavený,
•
• Prodám pěkný dům 4 + 1 k nastěhování v Rozkuch. linka, se spotřebiči, barový pult, velká lednička,
tokách. Telefon: 603 705 944
pračka, vestavěné skříně, v koupelně vana. Součást
• Pronajmu udržovanou zahradu s chatou v OV
2

2

bytu sklep s bezpečnostními dveřmi. Foto na vyžádání
pošlu. Nájemné 7 500 Kč + zúčtovatelné popl. Kontakt: michaela.ruzkova@ukzuz.cz, tel. 733 342 310

• Hledám k pronájmu jedno pracovní místo -

křeslo – pro manikúru a nehtovou modeláž. Tel:
+420 737 348 431, studioa13@seznam.cz
Rodina s dětmi hledá dlouhodobý pronájem
domu nebo přízemního bytu se zahradou v Rozto-

•
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v dolní části Žalova u Vltavy na hezkém místě.
Telefon: 736 674 553
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
k podnikání, pronajímání nebo jako garáž. Super
cena. Tel. 608 026 162
Příležitostně pohlídám, povozím malé dítě
po dohodě s maminkou. Bydlím v Roztokách,
jsem důchodkyně, zdravá, spolehlivá, bývalá učitelka. Telefon 728 655 131
Pronajmu zařízenou garsoniéru v rod. domku
se zvláštním vchodem v Roztokách. Cena: 4 200,Kč + poplatky. Tel: 220 912 381

•
•

• Učitelka jazyků s bohatou praxí doučí jakouko-

li věkovou skupinu NJ, RJ, AJ – cenově přijatelné,
tradiční i moderní metody. Kontakt.: 608 370 483
Prodám nebo za menší domek či byt a doplatek
vyměním prostorný (1400 m3) RD v Roztokách, OP
220 m2, UP 480 m2, dispozice 2+5, 2x B, T, G, 4x koup,
5x WC, nebyt. prostory. Tlf.: 602 656 487. RK nevolat!
Pronajmu nezařízený byt 44 m2 v bytovém
domě v Tichém údolí v Roztokách. Byt se nachází
ve 2. patře bez výtahu. Výborné spojení na Prahu,
zastávka vlaku a MHD cca 7 min. chůze. Byt je
okamžitě k dispozici. Cena 8 000 Kč za měsíc +
poplatky 2 500 Kč. Tel.: 608 810 494

•
•

• Z důvodů stěhování prodám pianino Lorenz,

černá barva, celopancíř, velmi dobry stav, repasované. Cena 14 000 (dle znaleckého posudku), odvoz vlastní. Spěchá! Tel: 723 278 061
Pronajmeme 2 + 1 s balkonem v Roztokách, Masarykova ul., po rekonstrukci , kromě kuchyně nezařízený, 6. patro. Příjemné prostředí, výborné spojení
do centra. Na ceně se dohodneme. tel: 725 037 831
jispu@seznam.cz

•

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

STOPKA Home Decoration nabízí kompletní řešení bytového textilu
a dekorací z pohodlí Vašeho domova.
V naší nabídce naleznete širokou nabídku dekoračních látek a záclon,
okenních systémů, povlečení, peřin, přehozů, polštářů, ručníků,
kuchyňských doplňků atp.

Dekorační látky
dekorativní, zatemňovací (blackout), nehořlavé,
potahové, přírodní

Povlečení
bavlna, satén, krep, hotelové, klasické
i atypické rozměry

Záclony
klasické, voály, crashované, nehořlavé,
vitrážové

Peřiny
protialergenní, letní/zimní/celoroční, dětské,
péřové, klasické i atypické rozměry

Okenní systémy
japonské stěny, římské rolety, kolejnice,
garnyže, plisse, rolety, žaluzie

Přehozy
hotové, z vybrané látky jakýkoliv rozměr

Všechno zboží z naší nabídky máme v různých
kvalitách a zpracováních, a tak jsme schopni
Vám vypracovat návrh dle Vašich představ, přání
a finančních možností. Prakticky veškeré produkty
odebíráme přímo od výrobců, a tak jsme schopni
nabídnout velmi zajímavé ceny.
Instalaci okenních systémů provádíme tzv. čistou

formou, tzn. že nezanecháme nepořádek po
vrtání. Látky jsou již vysrážené, vyžehlené.
Doprava je zdarma.
Veškeré námi nabízené zboží Vám rádi
předvedeme přímo u Vás doma, a tak ušetříte čas
i peníze, případně si můžete vše prohlédnout na
naší vzorkovně Premium Outlet Stopka, Roztoky.

Polštáře
hotové, z vybrané látky jakýkoliv rozměr
Ručníky a osušky
bavlna, bavlna s bambusem, přírodní
(bez barviv), dekorativní (Swarovski)
Kuchyňský program
prostírání, utěrky, zástěry, chňapky, sedáky

Návštěva u Vás je samozřejmě zdarma,
a to včetně návrhu, kalkulace a zaměření
(platíte pouze materiál, zhotovení, instalaci).
Při zakoupení našeho zboží získáte další výhody,
jako jsou např. sleva na nákup nábytku a kuchyní,
sleva do restaurace, sleva na další nákup. Jako
doplněk nabízíme praní záclon a závěsů.

Lidická 531, Roztoky, 252 63, Miloslav Maleček, tel.: 722 914 700, www.outletstopka.cz
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Zakupte a nechte si namontovat 4 kusy nových letních pneumatik MICHELIN na osobní automobil,
užitkový nebo 4x4 v období od 25. března do 5. května 2013 v jedné z prodejen dílera.

Řekněte si o nálepku na fakturu/doklad o montáži, která zrychlí
proces zpracování registrace!

Po zakoupení a montáži pneumatik, Vám prodejce předá neaktivní palivovou kartu
společně s fakturou/dokladem!

2
PNEUSERVIS AUTOSERVIS STK + EMISE PRODEJ ND RUČNÍ MYTÍ

Autohouser
Přílepská 1233, Roztoky
tel: +420 220 911 128
mob.: +420 774 115 334
e-mail: lumir.novotny@autohouser.cz

Prodej pneu a disků za internetové ceny!

www.superpneu.cz

3

Do 20 kalendářních dnů po zakoupení a montáži pneumatik se registrujte na stránce
promotion.michelin.cz, kde musíte zadat číslo neaktivní palivové karty. Kopii vaší faktury/dokladu
dokazující nákup a montáž můžete přiložit hned při registraci na této stránce, nebo na její
kopii napište kód, který jste obdrželi při registraci a pošlete ji poštou na adresu: GO GO Slovakia,
s.r.o, P.O.BOX 4/2 Komárnov 784/2 691 51 Lanžhot.

Výše odměny, která bude po schválení registrace nahrána na neaktivní palivovou kartu obdrženou
při nákupu, je odvozena od rozměru zakoupených letních pneumatik MICHELIN. Karta bude
s příslušnou odměnou aktivována nejpozději do 90 kalendářních dnů od ukončení akce.
Naše zákazníky budeme o aktivaci informovat prostřednictvím SMS a/nebo e-mailu.
Rozměry pneumatik a výše odměny na palivové kartě:

17” nebo větší = 1 500 Kč
15” – 16” = 750 Kč
13” – 14” = 250 Kč

Pro podrobné informace o akci si do svého
chytrého telefonu načtěte tento kód.

