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VÍNO PŘÍMO OD VÝROBCE
5 minut pěšky od Tyršova náměstí
V září exkluzivně v naší podnikové prodejně nabízíme:

Doprodej zahraničních vín až s 50% slevou (již od 78,- Kč)
Archivní sklep Frankovka 0,75 l nebo Rulandské bílé 0,75 l za 91,- Kč
Ocenění Král vín 2012: Frankovka – slámové víno 2009
Frankovka Víno originální certifikace 2010
Vinné sklepy Roztoky s.r.o.
Palackého 956, 252 63 Roztoky
tel. 220 910 371 www.vinnesklepy.cz
roztoky@vinnesklepy.cz

úterý až čtvrtek
pátek

14.00 – 18.00
10.00 – 18.00
Rozvoz po Roztokách zdarma od 6ti lahví

ÚVODEM
Koho budeme volit?

OBSAH:

Ze všech druhů voleb jsou ty ,,do krajů“ nejméně čitelné a voličům
nejméně srozumitelné. V celostátních volbách se mohou orientovat
dle tváří lídrů, z nichž většinu znají z celostátního tisku či televize,
a mohou se orientovat (když chtějí) i podle ideologie stran atd.
V obecních volbách zase většinu kandidátů znají víceméně osobně
a Odraz jim věnuje vždy nemalý prostor k prezentaci…
Ale co s volbami do krajů? Zvláště v době, kdy existuje obecně silná
nedůvěra v politiky a politiku, kterou lze (bohužel) považovat za odůvodněnou.
Čelit tomu je opravdu těžké. Proto jsme se rozhodli představit vám
kandidáty z Roztok, kteří jsou oficiálními uchazeči o mandát v krajském zastupitelstvu.
K volbám půjdu, ač se mi příliš nechce, resp. ,,chce“, ale stejně jako
vám...
Protože si uvědomuju, že může být ještě hůř.
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Co přináší ODRAZ č. 9?
Odraz č. 9 bývá většinou ve znamení ,,prvňáčků“ a jejich nástupu
do školy. Bůhví proč tomu tak letos není, patrně se obecné zneklidnění ze všeho kolem nás nemůže nepromítnout do reakcí a článků
nejen centrálního, ale i čtenářů tisku na venkově. (Ale ani školáci
nepřišli zkrátka – otevření přístavby školy není zrovna malý dárek
těm nejmenším – viz str. 4).
Přesto je to Odraz pestrý a rozmanitý. Přináší i zprávy a reportáže z prázdnin, a tak se spolu s námi můžete ocitnout v Úněticích,
na Řivnáči, i Normandii atd. a těšit se na populární BLEŠÁK, Festero,
festival HARD MUSIC, loni oslnivé Slavnosti Pravého a Levého břehu atd., které nás záhy čekají.
Ti, které zajímá budoucnost obce, jistě ocení 1. část pojednání
o Územním plánu města, jenž předznamená jeho budoucí podobu.
Budoucnost města ovšem dříve předznamenají krajské volby, a tak
jsme považovali za nutné vám představit kandidáty z Roztok.
Nebojte se, nudit se nebudete. V minulém čísle si ,,vysloužil“ šest
kritických odpovědí na svůj článek p. Šalamon, tentokrát p. Vavřínová jen tři odpovědi v pravdě ohnivé. Diskuze je prostě očistnou řekou
demokracie.
Přeju hezké babí léto a samozřejmě hezké počtení.
Ladislav Kantor

Odraz č. 9 vychází 14. 9. 2012, uzávěrka tohoto čísla 30. 8. 2012,
uzávěrka dalšího čísla 26. 9. 2012.
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Slovo starosty
Začalo září a minulé pondělí jsme opět přivítali nové prvňáčky při jejich prvním dni
ve školních lavicích. Roztomilé nadšení a očekávání ve tvářích dětí se občas střídalo se
stydlivostí a strachem z neznámého. Radost
a úsměvy však jednoznačně převládly a děti se
upřímně těšily na příští dny.
I my dospělí a zejména rodiče či prarodiče
dětí, které do naší školy chodí nebo v budoucnu chodit budou, můžeme mít důvod k úsměvům. I přes to, že nám v Roztokách školáků
každým rokem přibývá a kapacita školy je
na hranici únosnosti, je situace řešitelná.
Na začátku září jsme totiž otevřeli dvě nové
třídy roztocké školy. Přístavba proběhla formou dřevostavby, kterou navrhl pan architekt
Turek, jemuž patří velké poděkování. Přistavená budova působí z pohledu ze školní zahrady nenuceným a elegantním dojmem. Dvě
nové třídy jsou uvnitř výrazně prosvětleny
a poskytují hezký výhled do zeleně školní zahrady. Věřím, že se tyto dvě třídy budou líbit
nejen páťákům, kteří se zde budou v příštím
školním roce učit, ale i všem ostatním, kteří
sem zavítají. Také je velmi dobře, že přes letošní prázdniny došlo k zateplení školní jídelny.
Ta vypadá mnohem estetičtěji a bude provozně efektivnější.
Druhým důvodem pro úsměv je skutečnost, že
zastupitelstvo díky hlasům koaličních a také
rozumných opozičních zastupitelů schválilo
uzavření smlouvy na vypracování projektové
dokumentace pro provedení stavby, která se
týká velké dostavby školy (víc než deset učeben, kabinety, tělocvična, multifunkční sál).

Tato dokumentace je podle nového znění zákona o zadávání veřejných zakázek nezbytná pro
soutěžení samotného stavebníka. Díky tomuto
novému požadavku našich poslanců se celá
projekční etapa poněkud zdržela. I přes tyto
komplikace se těším, že v příštím roce započne
i tolik očekávaná výstavba nového křídla školy
a přilehlé tělocvičny.
Na závěr se podělím o třetí dobrou zprávu.
Tou je skutečnost, že byla schválena novela
zákona o rozpočtovém určení daní, za což
patří poděkování především poslanci Petru
Gazdíkovi, který tak své dlouholeté snažení

dovedl do zdárného konce. Od příštího roku
by tak Roztoky měly do svého rozpočtu dostávat přibližně o 10 milionů Kč více. Lze
ovšem předpokládat snížený daňový výnos,
proto je můj střízlivý odhad nárůstu na úrovni osmi milionů korun. Garantuji, že navýšené prostředky nepůjdou na provozní výdaje,
ale do investic. Patrně nám pomohou k realizaci výše zmíněné dostavby školy či k nějaké jiné v Roztokách potřebné záležitosti.
Jan Jakob,
starosta města Roztoky

Zajištění průjezdnosti a průchodnosti místních komunikacích
a bezpečného pohybu chodců na chodnících
Vážení spoluobčané,
z důvodu zajištění průjezdnosti a průchodnosti místních komunikací, a to
včetně chodníků, si Vás dovolujeme upozornit, že Městský úřad nemůže tolerovat
přerůstající zeleň ze soukromých pozemků, která přesahuje nad komunikaci
a omezuje tak bezpečnost projíždějících
nákladních vozů Integrovaného záchranného systému, vozů svážejících komunální odpad, případně jiný odpadový materiál či zasahuje do šíře chodníků a omezuje
tak bezpečný pohyb chodců, zejména dětí
a starších lidí.
Odstranění dřevin či ořezání větví je nutné
provést z hlediska bezpečnosti projíždějících
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vozidel tak, aby byla zachována podjezdná
výška 3,6 m.
V případě dřevin omezujících pohyb svozových vozů je reálné nebezpečí, že nebude
z důvodu neprůjezdnosti komunikace komunální odpad vyvážen.
U pěších komunikací je nutné ořezávat přesahující dřeviny na podchodnou výšku 2,5 m
a na šířku tak, aby nezasahovaly do průchodnosti chodníků a nebránily chodcům v bezpečné chůzi. Chodci nemohou být nuceni kvůli
přerostlé zeleni vstupovat do vozovky, kde by
mohli být ohroženi projíždějícími vozidly, proto prosím berme ohled hlavně na děti, kterým
začíná nový školní rok, ale i na naše starší spoluobčany, často s omezenější pohyblivostí.

Rádi vám poradíme, kdy je vhodné řez konkrétních dřevin provést.
Zásah do přerostlé zeleně u nemovitostí, kde
jejich majitelé nebudou reagovat na naší prosbu a výzvu, bude proveden městem na náklady majitele nemovitosti.
Prosíme a zároveň Vás vyzýváme ke spolupráci při odstranění těchto přesahujících
částí dřevin v co nejkratší možné době.
Toto opatření prospěje jak bezpečnějšímu
provozu a pohybu v našem městě, tak i jeho
krásnějšímu vzhledu.
Děkujeme za pochopení
Eva Maršíková,
vedoucí oddělení ŽP
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O čem jednala Rada města v srpnu
Na své řádné schůzi se sešla RM dne 15. srpna
2012.
Před tím ještě jednala RM dvakrát korespondenční formou per rollam, vždy o jediném
bodu. Dne 30. 7. 2012 schválila závěry komise pro hodnocení nabídek na zpracování
projektové dokumentace pro dostavbu Základní školy v Roztokách. Vítězem výběrového řízení se stala firma Arch. Design s.r.o.,
Brno.
Dne 6. 8. 2012 schválila RM návrh výzvy
k podání nabídek na výsadbu a obnovu veřejné zeleně v intravilánu města v návaznosti
na dotaci Středočeského kraje.
Program schůze 15. 8. nebyl příliš obsáhlý, ale
závažnost některých bodů jednání byla velká.
Definitivní konec koncesního řízení
Místostarosta St. Boloňský podal Radě souhrnnou informaci o situaci s koncesním řízením na výběr provozovatele systému vodovodů a kanalizací v našem městě. Předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
vyhověl námitce jednoho z odmítnutých
účastníků veřejné soutěže a koncesní řízení
definitivně zrušil. Více jak dvouletá práce je
tak prakticky zmařena. Na základě doporučení právní kanceláře město nevyužilo posledního možného prostředku – žaloby
ke správnímu soudu (ani jiného typu žaloby). Průběh soudního projednávání by byl

zřejmě zdlouhavý a i finančně náročný. Koncesní řízení bude tedy vypsáno znovu.
RM také schválila
– pronájmy drobných pozemků a bytu
v Nádražní ulici čp. 22 (na základě nabídky formou obálkové metody),
– výsledek výběrového řízení na grafika časopisu Odraz a místopředsedkyní redakční
rady zvolila paní E. Frindtovou,
– zadávací podmínky pro výběr zhotovitele
na rekonstrukci části Smetanovy ulice
v Žalově, která bude částečně financována
z daru Letiště Praha,
– znění výzvy k předložení nabídek a zadávací
dokumentace na vybavení Informačního
centra MÚ Roztoky, které se stavebně připravuje v přízemí radnice.
Rada se též zabývala zmatky kolem pronájmu sezónní předzahrádky u Rest Pizzerie
v Nádražní ulici, kdy jeden nájemce skončil a druhý začal s provozováním, aniž by
byly současně vyřešeny smluvní vztahy
s městem.
Bude třída MŠ v sokolovně?
Důležitým bodem bylo jednání o nabídce TJ
Sokol Roztoky na umístění jedné třídy MŠ
do boční přístavby sokolovny na Tyršově náměstí. S touto nabídkou souvisí i využití části
městského parku pro toto předškolní zařízení.
TJ Sokol předložil návrh smlouvy s podmín-

kami, které se městu zdají nevýhodné, proto
bude starosta v jednání pokračovat o podmínkách, které navrhla Rada města.
Kromě toho budou prověřovány další možnosti navýšení kapacity mateřských škol
v Roztokách.
RM též ustavila pracovní komisi pro přípravu nového územního plánu města ve složení:
Stanislav Boloňský, místostarosta, Tomáš
Pařízek a Zdeněk Richter, radní.
Změna umístění volební místnosti
V závěru schůze ještě RM projednala a vzala
na vědomí několik informačních materiálů,
týkající se provozu města, dále informaci
o činnosti městské policie, zápisy ze sociální
komise a redakční rady, zabývala se průběhem oprav komunikací a chodníků ve městě
a špatným stavem vodovodu v ulici Na Valech v Žalově. Rada, v návaznosti na stavební
úpravy městského úřadu, rozhodla o změně
umístění volební místnosti volebního okrsku
č. 4 ze zasedačky radnice na taneční sál ZUŠ
v Jungmannově ulici čp. 1020. Tato dočasná
změna se týká říjnových krajských voleb.
Radní též schválili návrh pana starosty
na svolání mimořádné RM dne 29. 8. 2012
(před jednáním ZM).

později. Rada na to reagovala tím, že vyzvala
jmenovaného k rezignaci v těchto společnostech, což se ale poněkud protáhlo a zavdalo to
příčinu k protestu paní zastupitelky, který vedl
až k rezignaci jmenovaného na funkci a jeho
odchod z MÚ.
Nyní byl vznesen požadavek, aby kontrolní
výbor prověřil veškeré veřejné zakázky města, na jejichž přípravě či hodnocení se tento
vedoucí odboru podílel, z hlediska možného
konfliktu zájmů. Vzhledem k tomu, že možný konflikt zájmů se v praktické rovině jevil
jako velmi nepravděpodobný a současně by
tento úkol zřejmě kapacitně KV zcela zahltil,
usnesení nebylo přijato (10 pro, 0 proti, 5 se
zdrželo hlasování).
ZM pak schválilo Účetní uzávěrku Technických služeb za rok 2011. Výrok auditora
„účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz
aktiv, pasiv a finanční situace příspěvkové org.
TS města Roztoky“ je velmi pozitivní.
Hlavním bodem jednání byla zpráva o čerpání rozpočtu k 31. 7. a rozpočtové změny. Ty

nejprve projednal finanční výbor a vesměs je
doporučil přijmout. Přesto tento bod přinesl
zdlouhavé vysvětlování a projednávání – ale
to je v případě financí v pořádku.
Trochu dusno nastalo při projednávání
smlouvy s firmou Arch. Design s.r.o., která
podala nejlepší nabídku ve veřejné soutěži
na zhotovení projektové dokumentace pro
provedení stavby – dostavby základní školy
v Roztokách. Opozice navrhovala tento bod
odložit, ale čas je opravdu náš nepřítel, takže
nakonec minimálními 11 hlasy byla smlouva
s drobnými úpravami schválena.
Patrně nejdůležitějším bodem jednání byl návrh Rady města na zpracování Regulačního
plánu pro oblast Nádražní ulice. Na místě bývalé továrny má vzniknout bytový komplex,
který výrazně zasáhne do podoby celého profilu Nádražní ulice. Po poměrně ostré debatě byl
návrh 11 hlasy přijat (11 pro, 5 proti, 1 se zdržel). Lze doufat, že regulační plán stanoví jasné
limity výstavby v této lokalitě a předejde dalším
vášním v budoucnu.

Stanislav Boloňský,
místostarosta

Srpnové zastupitelstvo
se sešlo k svému jednání 29. srpna 2012.
Před schůzí ZM ještě jednala na mimořádném
jednání Rada, aby na základě výsledku výběrového řízení schválila do funkce nového vedoucího odboru SRMŽP pana RNDr. Jána Poláka.
Navržený program jednání sliboval méně
hektický průběh, což se také naplnilo. Nechyběl ani humor, kdy jedna z opozičních
zastupitelek navrhla hlasovat o usnesení, že
toho dne je čtvrtek (jednání probíhalo
ve středu).
Prvním bodem byl neprojednaný materiál
z minulé schůze – podnět paní O. Vavřínové
ve věci možného porušení zákona o úřednících v případě dnes již bývalého vedoucího
odboru Správy a rozvoje města a životního
prostředí P. Abramoviče. V této věci šlo o to,
že s tímto úředníkem uzavřela bývalá tajemnice MÚ pracovní poměr, přestože nesplňoval
některé požadavky zákona č. 312/2002 Sb.,
neboť tento úředník byl členem vedení několika soukromých společností. Na tuto skutečnost upozornila tajemnice RM až o tři měsíce
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INFORMACE Z RADNICE
ZM pak schválilo navýšení rozpočtu pro MŠ
Spěšného na vybudování vlastní prádelny
prádla (dosud zajišťováno externě).
Byla pak schválena věcná břemena pro vedení plynárenských sítí RWE a přijat (formou
daru) do vlastnictví města chodník na Přílepské ulici, přiléhající k Vědeckotechnickému parku v Žalově.
ZM též projednala zápisy a závěry kontrolního a finančního výboru. Šlo zejména o zlep-

šení evidence plateb za odpady. Některé problémy jsou však v rámci našeho systému tzv.
„kapitační platby“ neřešitelné. Jde např.
o možné zpoplatnění osob, které zde nemají
trvalé bydliště, ale odpad produkují a odkládají. Přechod na jiný systém by zase vyvolal
problémy jiného druhu a kombinovat systémy pak zákon neumožňuje.
Závěrem pak ZM vzalo na vědomí zprávu
o činnosti Městské policie, informaci mís-

tostarosty St. Boloňského o situaci s koncesním řízením na výběr provozovatele vodovodů a kanalizací v našem městě a informaci
o procedurách čerpání dotace na nový Sběrný dvůr.
Další jednání ZM se uskuteční 19. září 2012.

Stanislav Boloňský,
místostarosta

Krajské volby: Informace kde budeme volit
Změna sídla volebního okrsku č. 4
Upozorňujeme voliče, že pro volby do Zastupitelstva Středočeského kraje, které se
konají ve dnech 12.–13. 10. 2012, se mění
volební místnost pro volební okrsek č. 4.
Volební místností volebního okrsku č. 4
bude pro tyto volby taneční sál Základní
umělecké školy Roztoky, ulice Jungmannova č. p. 1020, přímo za hlavní budovou
Městského úřadu.
Důvodem změny tradiční volební místnosti
jsou stavební úpravy, které v termínu voleb
budou probíhat na Městském úřadě.
Seznam volebních okrsků:
Volební okrsek č. 1
(volební místnost: Středočeské muzeum –
Zámek; adresa: Zámek č. p. 1, Roztoky)
Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji,
Nádražní, Riegrova, Rýznerova, Svojsíkovy sady,
Tiché údolí, Únětická, Vltavská, Za Potokem.
Volební okrsek č. 2
(volební místnost: Městská knihovna; adresa:
Jungmannova 966, Roztoky)
Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, nám.
5. května, nám. Jana Procházky, Olbrachtova,

Rekonstrukce úřadu
a omezení jeho
provozu
Rádi bychom upozornili občany, že v souvislosti s rekonstrukcí hlavní budovy
Městského úřadu v Roztokách může dojít
v měsících září–listopad 2012 k částečnému omezení provozu úřadu. O těchto omezeních budeme občany aktuálně informovat
na webových stránkách www.roztoky.cz
a na úřední desce.
Děkujeme za pochopení.
Jan Jakob,
starosta města Roztoky
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Palackého, Plavidlo, Puchmajerova, Spěšného, Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí,
Třebízského, U Jezu, Vošahlíkova, Žirovnického.
Volební okrsek č. 3
(volební místnost: Základní škola Roztoky;
adresa: Školní náměstí 470, Roztoky)
B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého,
Nad Vltavou, Najdrova, Obránců míru,
Plk. Poláčka, Poděbradova, Seržanta Hniličky, V Solníkách, 17. listopadu.
Volební okrsek č. 4
(volební místnost: Základní umělecká škola
Roztoky – taneční sál; adresa: Jungmannova
1020, Roztoky)
Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo
nám., Chelčického, Jeronýmova, Masarykova, Nerudova, Sedláčkova, Vidimova, Žižkova.
Volební okrsek č. 5
(volební místnost: Sokolovna, Tyršovo
náměstí 480, Roztoky)
Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií,
Libušina, Lidická, Máchova, Na Sekeře, Nad
Vinicemi, Plzeňská, Řachova, Svobody, Třeš-

ňovka, Tyršovo nám., Václavská, Vančurova,
Vraštilova, Vrchlického, Zeyerova.
Volební okrsek č. 6
(volební místnost: Základní škola Žalov;
adresa: Zaorálkova 1300, Roztoky)
Bronzová, Burgerova, Jantarová, Jiráskova,
Ke Kocandě, Levohradecká, Levohradecké
nám., Na Dubečnici, Na Pískách, Na Pomezí, Opletalova, Pod Vodojemem, Potoky, Přílepská, Smetanova, Šebkova, U Školky,
V Úvoze, Václava Havla, Zahradní, Zaorálkova, Zvoncová, Železná.
Volební okrsek č. 7
(volební místnost: Mateřská škola Přemyslovská; adresa: Přemyslovská 1193)
Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova, Chalúpeckého, K Nádraží, Komenského, Krásného, Krolmusova, Lederova, Mühlbergerova,
Na Panenské, Na Valech, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem, Přemyslovská, Příčná,
Řadová, Souběžná, Sportovní, Stříbrník, Sv.
Ludmily, U Háje, U Hřiště, U Zastávky, Vlháčkova, Wolkerova, Za Cihelnou.
Eva Skalníková,
vedoucí odboru Kancelář vedení města

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny v srpnu 2012.
Beletrie
Hrabal B. Vita nuova (autobiografický román,
život a osobnosti kolem B. Hrabala v letech
padesátých)
Pilcher R. Kolotoč (společenský román se
odehrává na pobřeží Cornwallu)
Tučková K. Žítkovské bohyně (v románu autorka oživila skutečné postavy žen, které dokázaly
díky svým mimořádným schopnostem pomáhat druhým v drsném prostředí Bílých Karpat)
Urban M. Boletus arcanus (příběh muže, který
se stane závislým na droze, která mu dovede
splnit jakékoliv přání)

Körnerová A.M. Láska a zášť (romantický
příběh se odehrává ve Francii v 19. století)
Detektivky
Patterson J. Soukromé hry
Lutz J. Série
Jackson L. Zrozena k smrti
Blókvist S. Nevinnost
Adamson L. Kočka s houslemi
Historické romány
Bauer J. Císařova poslední vůle (historický
román z doby vlády Václava IV. má detektivní
zápletku)
Boněk J. České korunovační klenoty (neznámá historie, tajemné symboly, skrytá
poselství)

INFORMACE Z RADNICE
Pozvánka na literární pořad pro děti v úterý 25. 9. v 16.00 hodin
„Povídání o pejskovi a kočičce“ na námět knihy J. Čapka. Zážitkové čtení je doplněno písničkami a tvořivou mini dílničkou. Vstup zdarma.

Kupka J.S. Královská jízda (děj románu se
odehrává v 2. pol. 12. století za vlády knížete
Vladislava II.)
Literatura faktu – naučná a odborná literatura
Felton M. Japonské gestapo (japonská tajná služba
před 2. svět. válkou a během války proslula svou
krutostí proti civilnímu obyvatelstvu i zajatcům)
Walló O. Barma (cestopis)
Fučík J. Francie s ozvěnou domova (cestopisné
čtení o místech, kde žily známé české osobnosti)
Pelc J. Kauai (cestopis o Havaji)

Eyre L. Jak naučit děti hodnotám (příručka
pro rodiče)
Pro děti
Čtvrtek V. Hrompac a Tancibůrek (pohádkové
příběhy o dvou kamarádech – obrovi a malém
mužíčkovi)
Peirce L. Velkej frajer Nate jede (3. díl humorně
laděných příhod obyčejného dvanáctiletého
kluka)
Slabý Z. Strašidelné pohádky (duchové, strašidla i trochu humoru)

Ježková A. Dračí polévka (hlavní postavou
příběhu je dvanáctiletý chlapec – má dvě jména, Long je doma, ve škole mu říkají Láďa,
a rozdílů v, tom jak žije s rodiči a jak s kamarády je víc... a taky mu chybí tatínek)
O těchto i dalších nových knihách získáte
informace na webových stránkách knihovny
nebo přímo v knihovně.
Za Městskou knihovnu
A. Urxová

Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky,
a to za období od 19. 7. 12 až 29. 8. 12:
– dne 20. 7. 12 oznámeno napadení na ubytovně firmy Renova v Přílepské ulici – výjezd na místo, tam zjištěno napadení ženy
ze strany jejího přítele, který jí již opakovaně způsobil zranění, které si vyžádalo
převoz poškozené do nemocničního zařízení, zajištěna podezřelá osoba v podnapilém stavu, vzhledem k tomu, že jde již
o opakované napadení poškozené ze strany podezřelého, věc byla předána PČR,
– dne 21. 7. 12 oznámen nález peněženky
s finančním obnosem, platební kartou
a osvědčením o registraci vozidla, která
byla nalezena na rohu ulic Jana Palacha
a Poděbradova – uložena na MP, zjištěn
majitel, který by chtěl touto cestou poděkovat poctivému nálezci,
– dne 22. 7. 12 ve večerních hodinách oznámeno loupežné přepadení nezletilé osoby
v oblasti Solníků, kdy byl napaden třemi
neznámými osobami, věc si na místě převzala PČR jako podezření z loupeže, provedeno místní pátrání po podezřelých
osobách s negativním výsledkem,
– dne 23. 7. 12 ve schránce důvěry MP Roztoky byla nalezena peněženka s doklady
– uložena na MP, zjištěn majitel, tento
vyrozuměn, v následujících dnech se dostavil k převzetí nalezených věcí, majitel
by touto cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci,
– dne 23. 7. 12 v podvečerních hodinách
oznámen nález finanční částky ponechané vybírající neznámou osobou v bankomatu České spořitelny v Lidické ulici,
částka uložena na MP, v následujících
dnech zjištěn majitel, tomuto tato částka
předána,

– dne 27. 7. 12 v nočních hodinách oznámeno, že v ulici Lidická leží na zemi podnapilá osoba – výjezd na místo, zjištěna jeho
totožnost, provedena lustrace, vykázán
z místa, věc Pk dle § 47/1 písm. c) z. č.
200/90 Sb. (vzbudil veřejné pohoršení)
vyřešeno na místě domluvou,
– dne 3. 8. 12 oznámen pokus krádeže
v prodejně Premium Outlet Stopka v ulici Lidická, kdy dvě osoby zabavily prodavačku prodejny a další dvě osoby se pokusily odcizit slunečník, při pokusu
o krádež byly vyrušeny a z místa utekly,
provedeno místní pátrání po podezřelých osobách dle získaného popisu, s negativním výsledkem,
– dne 3. 8. 12 oznámena ležící osoba na chodníku v ulici Obránců míru – výjezd na místo, na místě zjištěna podnapilá osoba, zjištěna totožnost osoby, doprovod do místa
bydliště, vyřešeno napomenutím,
– dne 5. 8. 12 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově náměstí s tím, že
podezřelá osoba utekla, pátrání po podezřelé osobě s negativním výsledkem,
– dne 8. 8. 12 oznámeno rušení nočního
klidu v ulici Pod Vodojemem – výjezd
na místo, zjištěn zdroj hluku, hlučnější návštěva v jednom z domů v ulici, zjednána
na místě náprava, vyřešeno napomenutím,
– dne 14. 8. 12 oznámen nález peněženky
s doklady v ulici Přemyslovská – peněženka s doklady uložena na MP, vyrozuměn
majitel a tomuto doklady předány, majitel
by touto cestou chtěl poctivému nálezci
poděkovat,
– dne 15. 8. 12 v brzkých ranních hodinách
oznámeno, že po střeše objektu prodejny
v Masarykově ulici lezou tři osoby – výjezd na místo, zadrženy dvě podezřelé
osoby, jedna utekla před příjezdem hlídky

MP, na místě též PČR, která si věc převzala realizaci,
– dne 15. 8. 12 oznámen pasažér bez platné
jízdenky v autobuse linky č. 340 PID na autobusové zastávce Žalov – rozcestí, a že se
tento pasažér údajně chová agresivně a napadá revizory – výjezd na místo, na místě
zjištěno, že k napadání revizorů nedošlo, ale
že pasažér má neplatnou jízdenku, zjištěna
totožnost jak pasažéra, tak i kontrolujících
revizorů,
– dne 20. 8. 12 oznámena žádost o pomoc
při odstranění sršního hnízda na půdě
domu v ulici Bezručova – vyžádáni hasiči,
kteří provedli odstranění sršního hnízda,
– dne 20. 8. 12 v pozdních nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu hlasitou hudbou z ubytovny Renova v Přílepské ulici – výjezd na místo, zjištěn zdroj
rušení nočního klidu, zjednána náprava,
– dne 28. 8. 12 oznámena krádež papouška
Kakadu (celý bílý, 25–30 cm velký, chybí
jeden dráp, mluvící a slyšící na jméno
JACK) na pozemku domu v ulici Plzeňská,
ke krádeži došlo v průběhu dne 24. 8. 12 –
předáno PČR k realizaci jako přečin krádeže, a to vzhledem k způsobené škodě.
Zprávy z činnosti MP Roztoky 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)
Vevera Petr, vedoucí strážník MP Roztoky
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Nový územní plán města Roztoky (1. část)
Před zastupitelstvem, a vlastně před celou
roztockou veřejností, je velký a obtížný úkol,
který by měl být zvládnut ještě v tomto volebním období. Jde o zpracování a přijetí nového
územního plánu našeho města, který předurčí
jeho další urbanistický rozvoj a vlastně i kvalitu našeho života. Nový územní plán by měl
platit od 1. ledna 2015, což je vpravdě „šibeniční“ termín. Jednotlivé kroky procesu projednávání a schvalování mají svá legislativní
pravidla, která nelze obejít či zkrátit. Ani by to
nebylo rozumné. Přijetí nového územního
plánu musí předcházet veřejná diskuse a co
nejširší konsenzus o jeho základních principech. Je potřeba i přiznat, že zpracování nového územního plánu neznamená naprostou
svobodu volby, leccos je již předurčeno vlastnictvím dotčených pozemků i předchozími
závazky. Přesto je o čem jednat.
Smyslem série článků o územním plánu je
seznámení veřejnosti s touto problematikou
a otevření veřejné diskuse na toto téma.

Východiska
V současné době platný územní plán („Územní
plán sídelního útvaru Roztoky“) byl schválen
Zastupitelstvem v roce 1995. Bylo to v době před
restitucemi, kdy byly zcela jiné majetkové poměry k rozhodujícím pozemkům. Následně pak
byla přijata Změna č. 1 (31. 1. 2001), která odlišným způsobem řeší zastavovací poměry v části
lokality Na Dubečnici. Později byla přijata též
dílčí změna č. 2 (2005), která umožnila umístění
obchodního střediska Na Dubečnici (dnes
Tesco) u Lidické ulice. Zatímco změna č. 2 byla
ryze účelová a neovlivnila výrazným způsobem
celkovou koncepci Územního plánu, změna č. 1
přinesla poměrně významný koncepční zásah
do jeho původní filozofie. Tuto změnu inicioval
majoritní vlastník dotčených pozemků a potenciální investor nové výstavby – firma Ekospol
a.s.. Nakonec s ní ale nebyl spokojen a bez výhrad nebyla přijata ani vedením města. Změna
č. 1 je ovšem platná a začalo se podle ní již stavět.
Tato změna vycházela sice vstříc majiteli pozemků a investorovi změnou charakteru zástavby
z rodinných na bytové domy, ovšem s problematickým dopravním řešením. Právě nedořešená
koncepce dopravy v této lokalitě byla i hlavní
výhradou vedení našeho města. Pro část zastupitelů byla i nepřijatelná změna charakteru zástavby a její koncentrace.
V roce 2005 byly zahájeny práce na revizi
územního plánu (jako změna č. 3), které v následujícím roce dospěly do stadia Průzkumy
a rozbory. Po volbách na podzim 2006 však
byly další stupně zpracování zastaveny.
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V průběhu let byly též přijaty Regulační plány,
zpřesňující regulativy zástavby, a to pro Tiché
údolí a Panenskou II. Nebyly realizovány regulační plány pro oblast Solník, přestože několikrát ZM vyjádřilo svým usnesením vůli tuto
věc řešit. Nebyla předtím regulována ani oblast
Panenské I, což mělo posléze své negativní důsledky (zejména v souvislosti s výstavbou
VTP). Regulační plán pro Solníky nebyl zpracován zejména z důvodu rozdílných představ
města a většinového vlastníka pozemků, ale
i kvůli neochotě ZM vynaložit na tento účel finanční prostředky. Později se prostor pro dohodu ještě zúžil vyhlášením stavební uzávěry
Radou města v prosinci 2006.
Původní územní plán vymezil v této lokalitě
poměrně velké prostory na veřejné vybavení,
ovšem na pozemcích soukromého vlastníka či
vlastníků. Tito vlastníci je proto sice nemohou
využít pro komerční bytovou výstavbu, ale
na straně druhé je nelze žádným způsobem
přinutit k realizaci veřejně prospěšných staveb.
Ani poměrně komplikovaný a zdlouhavý proces přijetí Regulačního plánu Na Panenské II
však mnoho nevyřešil. Jen mírně upravil regulativy a nevýznamně snížil počet potenciálních
obyvatel této lokality. Tento chabý úspěch RP
byl podmíněn zejména již vydaným územním
rozhodnutím pro Panenskou II, které poskytovalo investorovi jasnou právní garanci rozsahu
možné zástavby.
Regulační plán pro Tiché údolí striktně vymezil pozemky, na nichž je možné realizovat
novou výstavbu, ostatní volné plochy „zakonzervoval“ v současném stavu. Současný
RP je kompromisem stanovisek členů ZM,
neboť někteří požadovali ještě výraznější
omezení další výstavby, zatímco jiní viděli
zlepšení této lokality ve větším uvolnění
podnikatelských aktivit. Nejvýrazněji se to
projevilo ve sporu o lokalitu Maxmiliánka.
Do zastavovací situace Tichého údolí nepřímo též zasahuje spor o restituované pozemky (Velký a Malý háj, oblast Nad Vinicemi,
zahrady okolo vil čp. 110 a 125 a další).

Předpoklad dalšího vývoje
Jak ukázal průzkum požadavků vlastníků pozemků, provedený vedením města v roce 2004,
naprostá většina vlastníků zemědělské půdy
v lokalitě Solník požadovala jejich změnu
na stavební pozemky. Vzhledem ke strmému
růstu cen pozemků v Roztokách a okolí v posledních letech lze očekávat, že tento trend
spíše nabude na intenzitě. Lze též očekávat tlak
dominantního vlastníka, firmy Ekospol a.s.,
na rozšíření zastavovacích zón na Solníkách.

Zdálo se i pravděpodobné, že bude pokračovat
trend na změnu výstavby z rodinných domů
na bytové a zvýšení limitu maximálního počtu
podlaží těchto domů. S ohledem na současnou
krizi na trhu s byty však tento předpoklad není
jednoznačný.
Úkolem pro nový územní plán bude proto
bezpochyby dořešení celkové koncepce zástavby Solník.
Velký otazník je také nad charakterem a rozsahem zástavby lokality Na Dubečnici. Již
v předchozích letech požadoval Ekospol posunutí dnešní linie zástavby (přibližně kopírující dnešní biokoridor uprostřed pole k ústí
ulice Legií) směrem k Malému háji, resp.
k ústí ulice Nad Vinicemi. To se také promítlo
do změny č. 1. Podle původních plánů měla
Na Dubečnici výstavba proběhnout v několika etapách (zónách), přičemž etapa IV (výstavba řadových RD pod Řivnáčkem směrem
k Tescu) předběhla (díky výjimce ze stavební
uzávěry) všechny plánované etapy, včetně
zóny I., kterou mělo být dostavění Vršek podle
původní koncepce z dvacátých a třicátých let
20. století. Hlavní spor však lze očekávat
o další etapy, které svým rozsahem přesahují
rozsah výstavby na Panenské II. Hlavní výhrada vlastníka pozemků směřovala ale proti
koncepci III. zóny (obytné území se zvláštním
režimem) a formě využití části území jako
zvláštního území sloužící oddechu, s hotelem
a koupalištěm.
Jeví se proto jako evidentní, že bude třeba Změnu č. 1 územního plánu z r. 2001 přehodnotit.

Limity
Pro rozhodování nad změnou územního plánu
lze rozlišit hlediska v zásadě dvojího druhu.
1) jde o argumenty podložené urbanistickými,
filozofickými a politickými názory jejich nositelů, které jsou do značné míry subjektivní (tím
nechci říci nedůležité). Jde o vymezení, rozsah
a kvalitu veřejného prostoru, vztah veřejného
a privátního, míra koncentrace zástavby, problém občanské vybavenosti a veřejné zeleně,
vyváženost bytové výstavby a podnikatelských
zón apod.
2) limity ryze racionální, legislativní a technické,
vycházející z objektivně existujících rozvojových
možností obce. Ty se opírají víceméně o „tvrdá„
data, tj. kvalitu a kapacitu základní infrastruktury města, propustnost příjezdových komunikací,
stav základních sítí (elektro, plyn, voda, kanalizace splašková i dešťová), kapacitu a efektivitu
městské čistírny odpadních vod atd.
Argumenty podle bodu jedna obvykle dominují
ve veřejné debatě zastupitelů i veřejnosti, nejprve

TÉMA MĚSÍCE

Změna č. 1 Územního plánu z roku 2001 pro oblast Vršek a Dubečnice.
Výstavba v této lokalitě byla zahájena stavbou Tesca s přilehlými obchodními prostorami
a řadovými domy ve 4. zóně.
je však nutné pojmenovat a shrnout limity spadající pod bod druhý, protože ty jsou určující.
Ačkoliv tyto limity nelze považovat za neměnnou danost, jejich změna či zkvalitnění je spojeno s velkými investicemi, případně ani nezávisí na jednostranné vůli obce – viz např.
rekonstrukce hlavní komunikace II/242 (vlastník kraj), event. výstavba nové komunikace –
přivaděče na vnější pražský okruh (státní rozpočet) apod. I rekonstrukce a intenzifikace MČOV
je limitována nejen objemem finančních prostředků (odhad podle rozsahu na 50-120 mil.
Kč), ale i vymezeným prostorem pro ČOV,
vklíněného mezi objekt zámku, továrny VUAB
a řeku. Podobně rozvoj občanské vybavenosti
nezávisí pouze jen na disponibilních finančních zdrojích, ale i na vhodných (volných)
obecních či privátních pozemcích, které jsou
k tomuto účelu k dispozici.
Dalšími jsou současné limity občanské vybavenosti, kde dosáhnout zlepšení stavu a kapacity je
snazší, nikoliv však jednoduché (a opět závislé
na financích). Jde o kapacitu základní školy,
mateřských škol, zdravotních a sociálních, případně i kulturních a volnočasových zařízení.
Objektivní překážkou rozvoje této vybavenosti
je nedostatek vhodných pozemků ve vlastnictví
města i limity finančních zdrojů. Tyto překážky
jsou vzájemně propojeny.
Pokud jde o hlavní příjezdovou komunikaci
do Roztok od Prahy (II/242), problém její poddimenzovanosti trvá. Přeložkou části silnice byl
sice odstraněn letitý problém železničního přejezdu, nikoliv však její „úzké hrdlo“ mezi řekou
a železniční tratí za Roztokami před Sedlcem.
Otázka výstavby nové silnice na Prahu neztratila
na aktuálnosti, naopak se prohloubí s dokončením prodloužení metra A do Motola, neboť je

plánováno přemístění hlavního dopravního
uzlu veřejné autobusové dopravy z Vítězného
náměstí na Červený Vrch. Koncepční řešení této
věci výrazně komplikuje i nedokončený vnější
pražský okruh, jeho severní přemostění. V současné době je stále ve hře tzv. suchdolská varianta, předpokládající přemostění vltavského údolí
vysokým dvoupatrovým mostem z Dolních
Chaber (Březiněvse) na Suchdol, kterým má
procházet mělkým tunelem. Tuto variantu jednoznačně podporovalo 20 let i vedení našeho
města, i když je zřejmé, že suchdolská varianta
některé dopravní problémy Roztok odstraní
a nové vytvoří. Ukazuje se, že zavrhovaná severnější varianta Ss (původně prosazovaná Středočeským krajem) může být nakonec perspektivnější. Jisté je, že roztocká varianta projektovaná
ve třicátých letech 20. století, nám již nehrozí,
a to díky zastavění Solník a Panenské.
Městská čistírna odpadních vod s kapacitou
20 tis. ekvivaletních obyvatel (EO) byla po rekonstrukci uvedena do provozu na konci roku
2003. Jejím „srdcem“ je 65 m hluboká šachta
Deep shaft, vyhloubená do skalního podloží.
Jde o unikátní technologii, která je šetrná k záboru prostranství, neboť plocha pro čištění
není rozprostřena do šířky, ale situována
do hloubky. Problém naší ČOV je však v tom,
že šlo jen o rekonstrukci a intenzifikaci, nikoliv
o výstavbu zcela nové ČOV. Řada technologických objektů přežívá tedy ještě z původní ČOV
vybudované v polovině 50. let minulého století.
Ty jsou dnes překážkou další snadné intenzifikace. Studie intenzifikace MČOV předpokládá
vysoké finanční náklady na malou i velkou variantu. Malá varianta (navýšení ze současných
20 tis. EO na 24 tis. EO) byla odhadnuta před
několika lety na 50 mil. Kč, velká (navýšení

na 34 tis. EO) na 120 mil. Kč. Zdá se, že nejméně k malé variantě intenzifikace MČOV bude
nutné v nejbližších 10 letech přistoupit. Bude
nutné také řešit tzv. „kalovou koncovku“ (kalový systém MČOV), dnes součást průmyslového provozu VUAB. Pozice továrny VUAB
Pharma a.s. hraje ve věci čištění odpadních vod
důležitou roli, neboť má smluvně garantovanou kapacitu pro dočišťování svých průmyslových vod na úrovni 7 tis. EO, i když ji v současnosti využívá jen z části. „Papírově“ je však
kapacita MČOV téměř naplněna, s minimální
rezervou pro Panenskou II.
Skládkování tuhého komunálního odpadu je
v současné době bez jakýchkoliv limitů
umožněno v nedaleké skládce firmy Regios
v Úholičkách. Zavážení skládky však, zejména v důsledku povodní v roce 2002, probíhá
mnohem rychleji, než byl původní předpoklad. Do 10 let si bude muset možná obec
položit otázku „Co s ním?“.
Hlavní vodovodní přivaděč z Prahy pro město Roztoky je vyhovující, s perspektivou dalších několika desetiletí (podle výhledové
studie zpracované SčVK).
Zásobování města elektřinou a plynem se nejeví
jako problematické, pokud by město nezměnilo
své proporce skutečně zásadním způsobem.
Nepřehlédnutelným limitem jsou též přírodní
poměry města, zejména z hlediska potenciálních povodní. Toto hledisko bude muset nový
územní plán zohlednit s větším důrazem než
současný. Povodeň na úrovni roku 2002 již patrně my, ani naše děti (naštěstí) nezažijeme, ale
i taková stoletá či padesátiletá voda může napáchat velké škody.
Stanislav Boloňský, místostarosta
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Před námi jsou krajské volby
12. a 13. října budeme volit své kandidáty
do krajských zastupitelstev. Bude to v novodobé
historii tohoto státu teprve potřetí, a jelikož kraje
nemají právě malé pravomoce, jde o volby důležité a nejen z hlediska investic (zejména do infrastruktury, bez nichž jsou obce téměř bezmocné).
Poprvé jsme do krajů volili v r. 2008 a zúčastnilo
se jich 40,3 % voličů. Tehdy šlo v podstatě o souboj dvou největších politických stran – ODS
a ČSSD – letošních voleb se však zúčastní cca
90 (!) stran a uskupení.
Ponechme úvahy nad smyslem a užitečností
krajského uspořádání politologům nebo na
dlouhé zimní večery a soustřeďme se na to
podstatné, tj. kdo z roztockých občanů kandiduje a dá se tudíž předpokládat, že v případě
svého zvolení je bude zastupovat. (Pozn.: Uzávěrka a kontrola kandidátních listin příslušnými orgány proběhla na konci srpna, a tak jsme
mohli vyzpovídat a představit nikoli všechny
kandidáty, ale jen ty, o nichž se to dalo s předstihem předpokládat, a uzávěrka kandidátních listin to jen potvrdila, a kteří nám byli
navíc ochotni a schopni do uzávěrky tohoto
čísla odpovědět).
1. STANISLAV
BOLOŇSKÝ
(Koalice
KDU-ČSL,
SNK Evropští
demokraté
a nezávislí
kandidáti)
Narodil se
10. 8. 1948
v Praze, je absolventem FAMU, původním
povoláním odborný pedagog, v současnosti
místostarosta Roztok, kde žije od r. 1973. Je
na 2. místě kandidátky.
Odpovědi na otázky:
1. Různorodost našeho kraje je nádherná, ale
z hlediska státní správy je samozřejmě komplikací. Problémy zde proto nelze řešit „od stolu“,
podle nějakých jednotných receptů. Bude nutné
selektivně posuzovat podmínky jednotlivých
oblastí kraje. Platí to např. pro oblast školství,
kde jsou diametrálně odlišné problémy v přípražských okresech, kde školy a školky praskají
ve švech, a naproti tomu ve vylidňujících se zemědělských oblastech, kde školská zařízení „bojují o život“. Takže žádná jednoduchá a rychlá
řešení, ale jemná „chirurgická práce“.
Hlavním problémem našeho kraje je ovšem
jeho nekompetentní řízení, které se zvrhlo
ve formu vládnutí podle vzoru carské gubernie, kde hlavním požadavkem byla loa-
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KANDIDÁTI BYLI SEŘAZENI ABECEDNĚ, VŠICHNI ODPOVÍDALI NA STEJNÉ
OTÁZKY:
1. V čem vidíte hlavní problémy Středočeského kraje? Je jeho různorodost přednost – či
neřešitelný rébus? Má být pouhou noclehárnou Prahy s prstencem vil a domků v úzkém
pásmu okruhu kolem ní a zbytek rozsáhlého území jen rekreační oblastí či zanedbaným
venkovem? Co má podle Vašeho názoru dominovat? Není to vlastně bludný kruh?
2. Jaký byl hlavní důvod Vašeho rozhodnutí kandidovat do Zastupitelstva Středočeského kraje?
3. Co byste rádi prosadili, na jakou problematiku se chcete zaměřit?
4. Od obnovení krajů byl kontakt orgánů Roztok s orgány kraje víceméně minimální. Je jasné,
že ,,na okres bylo blíž“, ale je evidentní, že tento stav Roztokám neprospívá. Budete
(v případě zvolení) usilovat o změnu této neblahé situace?
5. Myslíte, že můžete občanům Roztok slíbit zastupování výhradně jejich zájmů, a nikoliv
zájmů politických stran za které kandidujete?
jalita ke svéráznému hejtmanovi. To se dá
– a musí – změnit okamžitě, s minimálními
náklady.
2. Po 23 letech v komunální politice nechci
nadále jen přihlížet rozkrádání státu tak říkajíc
v přímém přenosu. To je třeba zastavit a začít se
změnou můžeme třeba na krajské úrovni.
3. Naše koalice vychází z toho, že v této složité
ekonomické situaci jsou kromě mladých rodin s dětmi nejohroženější skupinou obyvatel
senioři. Jakoby oni měli pykat za všechno, co
se nepovedlo před listopadem 89, ale i po něm.
Máme program 50+, který má odstranit skrytou diskriminaci zaměstnanců nad 50 let,
chceme podporovat sociální programy. Zdravotnictví (krajské) nesmí být bezohledným
byznysem, dostupnost základní zdravotní
péče je naprosto zásadní požadavek, citlivě
vnímáme situaci lidí stižených chronickými
nemocemi a handicapy.
Pro přípražské okresy je třeba něco okamžitě
udělat na podporu výstavby nových MŠ a ZŠ.
Zde je jasná spoluzodpovědnost kraje, kterou
nelze jednoduše přehodit jen na obce.
Kvalitní veřejnou dopravu nepovažujeme
za luxus, ale za základní službu a potřebu každé
obce. Bez přiměřené dopravní obslužnosti nemohou české vesnice přežít.
4. Tento stav neprospívá Roztokám, ani dalším
obcím. Změnu přístupu k obcím jsme se pokusili formulovat v našem programu „Otevřené
hejtmanství“. Kraje budou muset prokázat svou
skutečnou užitečnost v rámci státní správy
a samosprávy.
5. Nevím, zda je otázka formulována zcela
správně. Kdybych byl populista, odpověděl
bych na otázku jednoznačně ANO. Ale správné
je říci, že budu zastupovat oprávněné zájmy
všech obyvatel kraje, nejen našeho města (volit
mě budou lidé z celého kraje). To, že žiji v Roztokách a aktivně se zde po mnoho let účastním
veřejného života, je myslím dostatečnou zárukou pro to, že na svou domovskou obec nezapomenu, jsem přeci jejím místostarostou.

Jako člověk nejsem vzorový stranický typ, to
bych už dávno zakotvil v nějaké velké straně,
nabízející politickou kariéru. Takže – v tomto
směru bez obav.
2. JAN JAKOB
(TOP O9)
Narodil se
2. 12. 1982
ve Vsetíně, kde
odmaturoval.
V minulosti
pracoval jako
tiskový mluvčí,
od podzimu 2010
je starostou Roztok. V Roztokách žije
od r. 2005. Kandiduje na 65. místě
kandidátky.
Odpovědi na otázky:
1. Svým způsobem to kruh je, ale nemusí být
bludný. Mělo by jít o vzájemně výhodné soužití
Středočeského kraje a Prahy, která nám nabízí
velké pracovní příležitosti. Zároveň si ale musíme udržet svou svébytnost. Z tohoto důvodu je
velmi důležitá podpora regionálních spolků,
sportovních aktivit a kulturních akcí, protože
právě ty dokážou vytvořit místní společenství
a utužit sousedské vztahy. Kraj by se neměl pokoušet řešit celorepublikové problémy (proplácení poplatků u lékaře či zavádění žákovského
jízdného), ale měl by vytvářet lepší podmínky
pro život lidí. Měl by více podporovat nejen
neziskový sektor či spolky, ale také opravovat
silnice, které jsou ve zbídačeném stavu. Pokud
se toto povede, nebudeme noclehárnou Prahy
či jakousi periferií, ale společensky bohatým,
krásným a klidným místem pro život.
2. Moje kandidatura je veskrze symbolická.
I proto jsem na samotném chvostu kandidátky. Nikam se nehrnu, chci se plně věnovat
Roztokám. Mou snahou je podpořit kandidaturu osobností v čele naší kandidátky, které znám osobně a za něž se mohu zaručit.

ROZHOVOR MĚSÍCE
Jsem si jistý tím, že v případě úspěchu naší
politické strany v těchto volbách, bude možná mnohem lepší komunikace mezi Roztokami a krajem, než byla doposud.
3. Rád bych prosadil především dvě reálné věci,
které jsou v kompetenci kraje a které se zároveň
velmi dotýkají Roztok. Tou první a nejdůležitější je rekonstrukce silničního průtahu našeho
města. Jedná se o ulice Nádražní, Lidická
a Přílepská. Tyto silnice jsou krajské, proto je
musí také opravit kraj. Stávající projekt je bohužel v patové situaci. Tu bych rád rozhýbal
tak, abychom se v horizontu několika let dočkali nové páteřní komunikace naším městem.
Druhou záležitostí je cyklostezka z Roztok
do Kralup n. V. Projekt na tuto levobřežní cyklostezku kolem Vltavy je hotový, ale dosavadní
vedení kraje ji doposud nikdy nepodpořilo. To
bych chtěl také změnit.
4. V případě mého zvolení budu rád plnit funkci
zprostředkovatele kontaktu mezi naším městem
a krajem. V případě mého nezvolení se ovšem
o vzájemný kontakt budu snažit také, a to především ve výše zmíněných dvou záležitostech, ale
i ve všem, co může být pro Roztoky prospěšné.
5. Do komunální politiky jsem šel z toho důvodu, abych se snažil řešit konkrétní problémy
konkrétních lidí. Doufám, že se mi to spolu
s mými kolegy na radnici, ať už to jsou někteří
politici či úředníci, v mnoha případech daří.
Děkovat se má, a proto děkuji všem, kteří byť
jen malým dílkem přispěli k něčemu, co se
v Roztokách v minulosti i dnes povedlo. Výše
zmíněný přístup rozhodně nehodlám měnit,
protože na Roztokách mi záleží a jsou pro mě
naprostou prioritou.
3. ROMAN
JANDÍK (ODS)
Narodil se
14. 10. 1981
v Opočně.
Absolvoval strojní
fakultu ČVUT,
obor Řízení
a ekonomie
podniku. Pracuje
jako šéf odd. marketingu a produkt
managementu. V Roztokách žije od r. 1981.
Kandiduje na 34. místě kandidátky.
Odpovědi na otázky:
1. Praha a Středočeský kraj jsou jako siamská
dvojčata a nemá smysl vymýšlet jakákoliv umělá separatistická opatření, která by nás od Prahy oddálila. Naopak je potřeba investovat
do obnovy infrastruktury a tlačit na dokončení
obchvatu Prahy, který by umožnil větší mobilitu v dopravě a přitáhnul potenciální zaměstnavatele. Jeho neexistence je jedním z hlavních
problémů Středočeského kraje.

Města v blízkém okolí vždy byla a nějaký čas
jistě budou noclehárnou Prahy. S tím žádný
úředník ani politik nic neudělá a ani by se
do toho neměl plést. Lidé holt dojíždějí nejen
za prací, ale i za službami a zábavou. Je potřeba podporovat investice s vysokou přidanou
hodnotou, které přinesou zaměstnanost,
podpoří občanský život a následně budou
vytvářet i služby. Dominovat by tedy měl
přirozený vývoj bez zásahu úředníků a politiků, který nejlépe určí, co je pro občany
nejlepší. Samospráva může jen odstraňovat
bariéry a definovat mantinely, ve kterých se
tento přirozený vývoj bude odehrávat.
2. Osobně nevidím moc činností, které dnes
vykonává kraj a které by nemohly být převedeny na obce nebo na stát. Napadla mě kacířská
myšlenka, že bychom nemohli zastupitelstva
kraje zrušit nebo aspoň omezit jejich rozpočty
a angažovanost na minimum. Kde jinde tyto
myšlenky prosazovat než v jámě lvové?
3. Řešit chci to, co umím, tedy úspory v provozní části rozpočtu a jejich převedení do investic. A to zejména do obnovy infrastruktury a to nejen do silniční, ale i železniční
a lodní. Velmi dobře si například dovedu
v Roztokách představit malé přístavní molo
pro výletní parníky.
Mám rovněž několik nápadů, které se týkají
nedostatečných kapacit v předškolních zařízeních. Jedná se o různá omezení, kterými
kraj limituje možnosti obcí k financování
školek, což má v důsledku za následek nízký
počet míst ve školkách, respektive stav, kdy
rodiče s dítětem v soukromé školce ještě ze
svých daní dotují děti, které se dostaly do
školek obecních – to mi přijde jako úřednická nehoráznost na druhou.
Co ode mě zase na rovinu nečekejte, tak je bujará podpora pseudoneziskových organizací
nebo rádobyvědeckých projektů. Tyto organizace velmi často jenom tahají peníze z veřejných rozpočtů. Po vládě Ratha a rudo-oranžové koalice ČSSD/KSČM snad už všichni tuší,
jak velkým problémem mohou být netransparentní dotace. Jediným řešením, kterým se lze
těmto problémům vyhnout, je dotace co nejvíce omezit.
4. S krajskými zastupiteli zvolenými za ODS
jsem v každodenním kontaktu, osobně znám
i pana Nwelatiho - kandidáta ODS na hejtmana, takže v tomto problém nevidím. Záležet bude samozřejmě na výsledcích voleb.
5. Zastupovat výhradně „něčí zájmy“ může
slíbit kandidát sekty nebo politické strany
s úzce vyhraněným elektorátem – což se týká
třeba Strany zelených nebo některých subjektů podporovaných „ne“ziskovkami. Já mohu
slíbit věrnost pouze své pravicové ideologii
nízkých daní a minimálních zásahů státní
správy do života a práv občanů.

4. MARTIN
KRAJDL
(KSČM)
Narodil se
13. 5. 1980
v Praze.
Po maturitě
pracoval a dosud
pracuje jako
elektrotechnik. V Roztokách žije od narození.
Kandiduje na 19. místě kandidátky.
Odpovědi na otázky:
1. Pravdou je, že Praha uprostřed kraje je předností a zároveň i kámen úrazu. Kraj by neměl být
jen pro Pražany a už vůbec by neměla dominovat satelitní zástavba. Tak tomu nikde ve světě
není. Být pouze noclehárnou, není žádnou výhrou ani pro město ani pro vesnici a tedy ani pro
kraj, neboť satelitní zástavba je rozšířena i v dalších okresech našeho kraje. Zanedbaný venkov?
Tak toto přece záleží na hospodářích kraje, obcí
a měst, jak budou hospodařit a rozhodovat
ve prospěch svých spoluobčanů. Nebo si myslíte,
že tím skutečně správným – a jediným správným – řešením jsou právě satelitní městečka?
Měli bychom si zachovávat ráz vlastních měst
a obcí a ctít i jejich historii i ráz krajiny.
2. Nemám RATH víno, ale vážně, korupce už
bylo moc a je na čase to změnit. KSČM chce
i nadále prostřednictvím svých zastupitelů řešit
problémy svých spoluobčanů a snažit se o celkové zlepšení života ve Středočeském kraji. Budeme i nadále nabízet konstruktivní spolupráci
všem, kteří o ni stojí. Naši krajští zastupitelé, ale
i další členové strany a sympatizanti, kteří pracují v odborných komisích kraje prokázali, že
náš podíl na rozhodování o záležitostech kraje
a jeho rozvoj byl pro naše spoluobčany prospěšný. Chci podporovat účelné a promyšlené vynakládání finančních prostředků zejména v oblasti investic a služeb pro občany, samozřejmě že
na základě průhledných výběrových řízení
s důslednou veřejnou kontrolou.
3. Zejména zlepšení technického stavu silniční
sítě a rozšiřování základní infrastruktury v kraji, zachování všech nemocnic na neziskovém
principu, vzniku nových pracovních míst
a účinnou pomoc začínajícím mladým rodinám. Rozšíření kvalitních a dostupných předškolních a mimoškolních zařízení pro děti
a mládež, podporu vzniku nových, ale i obnovu
stávajících sportovišť, aby mohly sloužit veřejnosti. Našim společným cílem by měla být integrace dopravní obslužnosti v celém kraji,
propojené s pražskou integrovanou dopravou
– v řadě míst v kraji toto není. Je potřeba dokončit obchvat Prahy a tak napomoci výrazným způsobem řešení dopravy v okresech Praha-západ a Praha-východ. Myslím, že jsou
i další oblasti činností, kterým bude třeba se
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věnovat, ale podrobněji se to jistě dozvíte z našeho bohatého volebního programu.
4. Rozhodně ANO, budu usilovat – a určitě
nejen já - o prohloubení vztahů mezi orgány
kraje a Roztok. Pokud mám informace, naši
krajští zastupitelé byli informováni o dění
v Roztokách a při rozhodování Roztoky podporovali. Pokud se týká kontaktů orgánů Roztok s orgány kraje, záleží vždy na obou stranách,
jak se dokáží domluvit, na vytvoření vzájemné
konstruktivní a efektivní spolupráce. A k tomu
bych chtěl přispět.
5. To každopádně ANO, protože naše strana již
v předchozích letech zastupovala vždy zájmy
občanů a budu v tom tedy pokračovat i já.
Určitě budu mít na co navázat a nebudu sám,
budeme tak činit všichni, členové i sympatizanti, kteří dostaneme vaši důvěru ve volbách.
6. PETR
MACOUN
(STRANA
ZELENÝCH)
Narodil se r. 1974
v Praze.
Vystudoval
nejprve SŠ Elektro,
později
ekonomiku
a management na VŠ. Pracoval nejprve jako
elektrotechnik, v současnosti je ředitelem ICT
společnosti.V Roztokách žije od dětství.
Kandiduje na 24. místě kandidátky.
Odpovědi na otázky:
1. Středočeský kraj je velmi ovlivněn Prahou.
Na příkladu Roztok je zřejmé, jak z blízkosti
Prahy těžíme, ale jak jí na druhou stranu i trpíme. Těžíme zejména z blízkosti velikého trhu
práce a kulturního vyžití a trpíme sekundárními jevy, které toto sousedství přináší, tedy Vámi
zmíněná noclehárna málo přihlášených obyvatel a tedy nižší příjmy z rozpočtu.
Čističku máme, ale za cenu dlouhodobého zadlužení města.
Středočeský kraj je ale také poměrně nesourodý. Jiné problémy vnímají lidé například v Příbrami či v Kutné Hoře a jiné pak lidé okresu
Praha-západ nebo Praha-východ.
2. Dlouhodobě sleduji aktivní činnost našeho
zastupitele Martina Matase, a proto mne potěšila jeho delegace mé osoby jako kandidáta
do krajských voleb. Martin Matas vykonává,
myslím, velmi dobře svoji činnost jako zastupitel města či předseda finančního výboru, ale
mám za to, že na lokální úrovni už si jako
město moc nepomůžeme. Můžeme hlídat, aby
se prostředky vydávaly účelně, ale pořád bude
prostředků nedostatek.
Na krajské a vyšší úrovni však můžeme usilovat
o systémovou změnu v postavení měst a obcí,
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které trpí blízkostí Prahy či jiných velikých
měst. ,,Satelity“ musí z vlastních zdrojů budovat drahou infrastrukturu, ale rozdíl v jejich příjmech oproti velikým městům je v přepočtu na občana veliký, i když jsou často
v těsném sousedství.
3. Rádi bychom začali řešit problémy, které
jsem už zmínil v první odpovědi. Jsou to problémy specifické naší poloze a velmi podobně
je cítí všichni v sousedství Prahy. Problémem
ale je právě ona nesourodost Středočeského
kraje.
4. Byl bych rád, kdyby v krajských volbách byla
slyšet Praha-západ a Praha-východ, protože
tam opravdu řeší stejné problémy. Jsem ale realista. Středočeský kraj je veliký a prim budou,
myslím, hrát velká města. Naprosto spokojen
bych byl, kdyby v zastupitelstvu zasedl téměř
kdokoli z našeho města a dokázal se podílet
na rozhodování kraje. A popravdě říkám, že mi
bude úplně jedno, z jaké strany případný zastupitel vzejde.
Pokud to výsledek voleb umožní a pokud
tedy budou naše hlasy v rámci kraje slyšet,
ponechme si výhody plynoucí z blízkosti
Prahy, ale snažme se eliminovat ony negativní dopady, které toto sousedství rovněž přináší. Spojence, myslím, najdeme, naše problémy nejsou ojedinělé.
5. Tato otázka je velmi nešťastně položena.
Myslím, že slovo výhradně není na místě. Když
jste na kandidátce politické strany, nemůžete
jednoduše ignorovat ideje, které zastává a leckdy je třeba hledat konsensus uvnitř strany.
Na tom není nic špatného. Jsem přesvědčen, že
pokud má některá strana stejné zájmy jako
občané, pak je to právě SZ. Lidé si SZ pletou
často s ekologickou organizací. Záběr SZ je ale
široký, o čemž svědčí existence mnoha odborných sekcí v rámci SZ.
Tím chci říci, že SZ nezajímá pouze ekologie,
ale spíše obecná kvalita života. Ekologie je
jen jedním ze střípků toho všeho. Pod kvalitou života si představte třeba tolik potřebnou
infrastrukturu nebo radost z toho, že po práci můžete trávit čas v parku apod. Abych se
ale vrátil k duchu Vaší otázky, tak považuji
za naprosto samozřejmé hájit zájmy města,
kde dlouhou dobu žiji, kde žijí mé děti a kde
žit nadále chci.
7. RENÉ ŠEFR
(ODS)
Narodil se
v Turnově
22. 6. 1961.
Absolvoval Střední
uměleckou školu
a pracoval jako
sochař
a restaurátor.

V současnosti je místostarostou Roztok.
V Roztokách žije od r. 1983. Kandiduje
na 63. místě kandidátky.
Odpovědi na otázky:
1. Na tuto otázku, která si i sama odpovídá,
nelze jednoduše odpovědět tak, aby obsáhla
všechny aspekty v ní obsažené, a je možné
s ní vlastně pouze souhlasit. Ano, je to bludný kruh a bludný kruh v nesourodém prostředí a vyvedení z něj lze především zeštíhlením aparátu a přenesením většiny možných
kompetencí na obce.
2. Jeden z hlavních důvodů, po zkušenostech
z návštěv Zastupitelstva kraje a krajských
odborů, je popsán v bodě 1. se snahou se co
nejvíce přiblížit představě štíhlého aparátu
a snahy o převedení možných kompetencí
na obce, samozřejmě dle litery zákona.
3. Kromě bodu 2. bych se rád zaměřil především na oblast a tím i mou profesi, která se
prolíná celým mým životem a je zároveň
mým koníčkem. Je to záchrana kulturního
dědictví a s ním spojená ochrana a obnova
nemovitých kulturních památek, kterých má
Středočeský kraj, bohužel i v kritickém stavu,
velmi mnoho.
4. Zásadní problém vidím v úředním postupu! Ten umožňuje pouze jasně dané kompetence a tím máme omezené možnosti kontaktů s krajem bez toho, aby věc nebyla
postupována přes tzv. okresní město (trojková obec). O významné postavení jsme se
bohužel v minulosti nedokázali „poprat“
a přenechali jsme jej bez boje obci mnohem
méně významné a menší. Myslím, že by se
situace dala řešit systémem Praha-sever
s „trojkovou“ obcí Roztoky!! Což by určitě
ve velké míře vyřešilo tuto neblahou situaci.
5. Nejsem si jistý, že je tato otázka položena
správně. Vždyť zastupitel města Roztoky,
který bydlí v Žalově, taky nezastupuje výhradně zájmy Žalova (doufejme), ale naopak
celé obce a všech jejich obyvatel. A stejné je
to samozřejmě ve vztahu ke kraji. Krajský
zastupitel by měl hájit především středočeský
kraj jako celek a hospodařit bez nějakých
postranních regionálních úmyslů. K tomu
politické strany mají ještě pro voliče tu výhodu, že drží (většinou nebo alespoň by měly)
určitou jasnou názorovou kontinuitu (na
rozdíl od některých sdružení prezentující se
jako nezávislá) a tím jsou samozřejmě čitelnější.
P. S. Považovali jsme za svou povinnost představit čtenářům kandidáty, kteří by mohli
Roztokám v případě zvolení prospět.
To ostatní už je na vůli voličů, tedy i Vás.
L. Kantor

POLEMIKY A KOMENTÁŘE

Odpověď p. Horynovi

Cenzura v Odrazu? Spíš jen hloupost…
Do minulého čísla Odrazu jsem poslal text,
ve kterém jsem se pokusil za pomoci ironie
a nadsázky na případu školného, které si nechal
proplatit starosta Jakob, rekonstruovat myšlenkové pochody guru místního neoliberalismu
pana Šalamona. Místo zveřejnění jsem se dočkal dopisu od p. Tajčmana, že můj článek porušuje ústavou dané právo (pana Šalamona)
na svobodu projevu. Pan Tajčman a redakční
rada jsou patrně amatérskými vykladači ústavy
našeho státu a osobují si právo na jediný správný výklad. Co naplat, článek si v Odrazu nepřečtete. Je tím sice porušeno moje ústavní právo
vyslovit názor na to, jakým způsobem uvažuje
pan Šalamon (tím se snažím jen uvažovat
ve stejné myšlenkové linii jako redakční rada),
ale alespoň na tom lze demonstrovat, jak demokraticky a necenzorsky tato instituce postupuje. Mohli napsat třeba jen: neotiskneme Váš
text, protože přesahuje počet znaků, který je
povolen. Hned by to vypadalo jinak. Jenže
ouha, to bych se mohl ohradit, že články pana
Šalamona jsou delší… Tak tedy rovnou vytáhnou nejtěžší kalibr: „…předjímá názory a stanoviska jiné osoby. De facto tím porušujete
princip nezadatelnosti ústavního práva svobody projevu.“
Můj článek měl za úkol jen si trochu udělat
legraci z toho, že pan Šalamoun vášnivě bojuje

za rovnostářský přístup ke školství jen tam, kde
není tou zvýhodňovanou skupinou starosta
Roztok (kterému bylo proplaceno školné na
rozdíl od ostatních občanů města), a také jsem
chtěl ukázat, jak asi mohou vypadat neoliberalistické koncepty uvažování. Vlastně jsem si
z celého jen dělal trochu legraci.
Stejně, jak jsem byl rozesmutněn z nekompetentnosti redakční rady, která text patrně nepochopila (v horším případě pochopila a pro
narážky na starostu p. Jakoba a p. Šalamona
zamítla), tak mě potěšil jeden člen této rady.
Ozval se mi p. Calta (člen r. r.), že mu přístup
rady vadí a rád by můj text zveřejnil na svém
webu. Zjevně se nebojí ústavních problémů
nebo mu nevadí, že můj článek míří tam, kam
míří. Děkuji mu a text na jeho stránkách nechám rád zveřejnit. Stejně tak ho pošlu s prosbou o zveřejnění na stránky Roztoky.com
(které prý patří panu Šalamonovi a on tím
bude mít možnost ukázat, že snahami redakční rady Odrazu také opovrhuje).
Závěrem bych chtěl navrhnout, aby se Odraz
přejmenoval například na „Šalamonoviny“
s podtitulem „orgán českého neoliberalismu,
pod vedením ochotnických vykladačů ústavního práva“.

Věříme, že kompetentnost redakční rady se
nezakládá na pochopení či nepochopení
článku jednoho autora. Naopak závisí například v naplňování statutu časopisu Odraz.
Přesně v souladu s ním jsme se rozhodli
článek vyřadit hlasováním (dva proti pro
informaci).
V dopise, který jsme vám zaslali, jsme vám
jasně sdělili, že nebudeme tisknout váš článek
z toho důvodu, že vkládáte jiné osobě slova
do úst. Také jsme vám oznámili, že rádi zveřejníme jakýkoliv vlastní názor, a vyzvali jsme
vás, ať článek v tomto duchu přepíšete, pokud
stále stojíte o jeho zveřejnění. Na dopis jste
nereagoval.
Ústavou jsme se zaštítili z formálního hlediska.
Lidově řečeno nám nepřijde slušné mluvit
za někoho jiného bez jeho vědomí a bez souladu s jeho svědomím.
Opakujete se, že jste si dělal „jenom“ legraci.
Legrace to byla z našeho pohledu nedůstojná. Ostatně v názoru jsme nebyli jednotní
a někomu legrace důstojná přišla – vizte
článek p. Calty. Doporučujeme se obrátit
tímto směrem.
Zároveň bychom vás rádi upozornili, že příjmení dotyčné osoby se píše s -o-, nikoli s -ou-.

V. Horyna

Za Redakční radu Martin Tajčman

Tak se nám zase něco ,,nevešlo“
Zejména díky několik let starému a dosud platnému špatnému rozhodnutí, že letní dvojčíslo
má mít rozsah jen jednoho čísla. Ale nejen z
důvodu nedostatku místa. Podle mého názoru
nadstandardně vtipný článek pana Horyny, který
si dělá legraci téměř ze všech v Roztokách známých osobností, do čísla nebyl zařazen po hlasování redakční rady. Nezavřeli mu ale redakční
radní dveře úplně. Článek by mohl být někdy
v budoucnosti otištěn, pokud by se jeho autor
"neschovával za názor někoho jiného", ale napsal
názor svůj. Vyhověl-li by ale autor této podmínce redakční rady, byl by ten článek celkem na ….
Já jej považuji nikoli za politickou polemiku, ale
za vtipnou satiru. Jeho vtipnost spočívá právě
v tom, že paroduje články jednoho stálého dopisovatele Odrazu. Podle mých informací hodlá
nabídnout pan Horyna svůj odmítnutý článek i
Tomáši Šalamonovi na stránky Roztoky.com. Ty
přeci původně vznikly právě jako místo k publikování článků, které se do Odrazu „nevešly“. A
pokud Tomáš dodrží tento svůj postulát a článek
pana Horyny na svých stránkách uveřejní, hluboce před ním smeknu. Nemusí to ale být jen
důkaz toho, že má smysl pro humor a je schopen

Co je COOL?

sebereflexe. Případné publikování článku pana
Horyny na stránkách Roztoky.com může být i
důkazem, že jejich spolusprávce pochopil, že
článek nemíří proti němu, ale přes něj mnohem
výš. V době, kdy píši tyto řádky, ještě nevím, jak
se Tomáš rozhodl. A proto jsem nabídl panu
Horynovi stránky svoje. Stejně, jako před dávnou dobou F. X. Šalda Fučíkovi a před dobou
celkem nedávnou Tomáš Šalamon Jandíkovi
s Pařízkem, nabídl jsem nyní svůj prostor Horynovi. Vždyť dělat si z vlivných a mocných bohapustou srandu je už údělem nás plebejců. Za
otištění tohoto vtipného literárního dílka jsem na
redakční radě bojoval tak, že mne ostatní členové
redakční rady začali podezírat, že jsem jeho autorem. Nejsem. Protože všechny tímto článkem
potrefené mám rád, takhle bych to napsat nedokázal. Myslím si ale, že by občanům Roztok neměla být upřena možnost tento příspěvek, tolik
odlišný od ostatních polemik a komentářů, si
přečíst. Chcete-li tedy posoudit, zda článek je
opravdu tak vtipný, jako si to o něm myslím já,
tady je: http://calta.webnode.cz/co-se-neveslo/.

Každý den mě irituje billboard, na kterém je
uvedeno, že „ne každé retro je cool“. Plakát je
jasně protikomunistiský a s tím vzhledem
k osudu naší rodiny nemám problém. Vadí mi
však podbízivost tohoto textu a hlavně to, že
v textu, který obsahuje 5 slov, jsou dvě cizí.
Náš pan profesor češtiny se asi obrací v hrobě.
A já ve vzpomínce na jeho památku se ptám,
kdo takovouto zhůvěřilost zaplatil, bezpochyby z peněz daňových poplatníků, a domnívám
se, že i v kontextu vnímání publika to musí být
hrozný Wool. To znamená, že v hlavě nemá
mozková vlákna, ale vlnu. Což je materiál
nasákavý s vynikajícími tepelně izolačními
vlastnostmi, ale o inteligenci jsem v této souvislosti nenašel žádnou zmínku. Jestli chce
někdo vést diskusi s inteligentním protivníkem, kterému Národní shromáždění přiznalo
plnou legitimitu, nesmí být blbec.
Možná, že by pro dobro věci bylo dobré, aby
autoři podobných věcí byli cool – chladní nebo
studení a ti, co je zaplatili, dvojnásob, protože
službu přinášejí právě těm, proti komu brojí.

Vít Calta, zastupitel zvolený za ČSSD

Martin Štifter
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Nezbývá než hledat špínu (reakce na článek Olgy Vavřínové z 5. 8. 2012)
V minulém Odrazu v článku paní Olgy Vavřínové
jsem byl několikrát jmenován s uváděním nepravdivých nebo zavádějících údajů týkající se mé
osoby a mé rodiny. Nejsem zastáncem “ping
pongu”, na stránkách Odrazu a tak jen několik
faktických poznámek a vysvětlení.
Podání tzv. majetkového přiznání je opravdu
zákonem uloženo všem veřejným činitelům.
Nemohu však souhlasit s metodou ověření pravdivosti údajů v něm uvedených, kterou popisuje
ve svém článku paní Olga Vavřínová, zastupitelka za D.O.S.T. Za správnou variantu, prověření
pravdivosti, totiž uvádí nahlédnutí do Listu
vlastnictví (LV) vedeného Katastrálním úřadem.
Je však nutné si uvědomit, že údaje o výši závazků jsou platné k datu vložení na List vlastnictví,
nikoli ve výši aktuální. Údajný rozpor, který jí tak
při pohledu na tato čísla při osobní kontrole
u tajemníka úřadu vznikl, ve skutečnosti není.
Nemohu souhlasit ani s tvrzením, že nařízení
exekuce je nesplněným závazkem. Exekuce jako
taková není považována za nesplněný závazek a je

tedy logické, že není uvedena v majetkovém přiznání mém ani pana starosty.
Za nesprávné musím označit také přepočítání
minulých a nových závazků, bez ohledu na existenci institutu konsolidace půjček. Ve snaze tedy
nalézt cokoli „nekalého“, tak paní Vavřínová využila i navýšení závazku mezi rokem 2010 a 2011,
aniž by si správně uvědomila fakt, že částky jsou
aktuální k datu vložení do Listu vlastnictví, nikoliv k datu jeho vystavení.
V článku uvedená částka se tedy nezakládá
na pravdě a je pouhým součtem číslic, které
společně nejsou jakkoliv propojené a nezohledňují výše popsané, natož jejich skutečnou výši
a vztahy.
Za nutné a důležité považuji uvést, že všechny
události označené paní Vavřínovou jsou pro mne
velmi osobní a především vznikly dávno před
mým působením na radnici. Pro jednoduché
vysvětlení, jak i může vzniknout takový dluh.
V minulosti jsem měl pronajaté prostory, které
jsem po čase vyklidil, a nájem dohodou a rukou-

dáním vypověděl. K mému překvapení jsem byl
po třech letech předvolán k soudu, který projednával neplacení nájemného z již vypovězených
prostor. Byť bylo zřejmé, že prostory jsem již
dávno opustil a vůbec je nevyužívám, soud dal
za pravdu pronajímateli, v tento moment spíše
podvodníkovi, tedy té osobě, se kterou jsem
o vypovězení nájmu jednal a se kterou jsem se
na všem dohodl. Výsledkem je tedy závazek
ve výši zpětně napočítaného nájemného včetně
všech pokut a příslušenství. Ocitl jsem se tak
v nelehké životní situaci, kdy ve snaze zachránit
si střechu nad hlavou, jsem se zaměřil na úhradu
soudem vyměřené částky, čímž bohužel nezbylo
na některé jiné poplatky. Nikdy jsem nic nezamlčoval a ke svým závazkům se stavím čelem.
Myslím si, že paní zastupitelka a bývalá starostka
Olga Vavřínová určitě není ten správný člověk,
který by mi, i když bezplatně jako auditor, mohl
vystavovat závěrečný účet.
René Šefr

Jasná odpověď paní Vavřínové

Vše je naruby

V minulém čísle Odrazu mě paní Vavřínová nařkla z toho, že jsem v majetkovém
přiznání neuvedl nařízení exekuce. Proto jsem si nechal vyhotovit následující aktuální
výpis, z kterého je zřejmé, že žádné podobné závazky nemám.

Na svém zasedání na konci srpna schválilo roztocké zastupitelstvo pořízení regulačního plánu pro Nádražní
ulici, kde se na pozemcích firmy Pohl chystá developerský projekt.
Nemíním tu rozhodnutí zastupitelstva komentovat. Jeho
správnost či chybnost nepochybně zhodnotí čas. Zaujala
mě však překvapivá výměna rolí zastupitelských bloků.
Zástupci ODS, kteří se hrdě hlásí k pravici (a ta, jak známo, regulace principiálně odmítá), hlasovali jako jeden
muž PRO regulaci.
Naopak zástupci sdružení DOST, které si získalo přízeň veřejnosti především prosazováním regulace výstavby, hlasovali najednou všichni PROTI regulaci. Navíc nešlo přehlédnout, že paní zastupitelka Vavřínová svými gesty udělovala
přítomnému panu Pohlovi pokyny, jak má vystupovat.
Do toho všeho ještě stojí za zmínku lehce výhružný dopis
od zástupce investora, který před jednáním dostali všichni zastupitelé na své SOUKROMÉ mailové adresy. Investor je zjevně získal (bez jejich souhlasu) od některého
zastupitele či úředníka.
Jak se bude situace kolem projektu v Nádražní vyvíjet dál,
zatím nevíme. Ale už teď to smrdí. A to je hrozná škoda.
Kdyby se podařilo najít oboustranně výhodné řešení,
které by Roztoky zbavilo zdevastované tovární budovy
a naopak přineslo obchody, které v dolních Roztokách
zoufale chybí, a přitom by se zároveň celá investice
developerovi vyplatila, bylo by to to nejlepší, co by se
v Nádražní mohlo stát.
Zatím je to ale rovnice o příliš mnoha neznámých.

Jan Jakob, starosta města Roztoky
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Někdo koná, někdo raději píše a mluví
Nejsem příznivec negativní konfrontace. Proto
mě články v minulém Odrazu, jejichž autory
byli představitelé uskupení DOST, nemile překvapily. Reakci si nemohu odpustit, protože se
jednalo o výpady mnohdy až osobní. Budu ale
veskrze věcný až faktografický. Také se rychle
zapomíná, takže i pro připomenutí. Do výčtu
budu zahrnovat jen v zásadě pozitivní věci.
V předchozím čtyřletém funkčním období
za starostování paní Vavřínové (DOST) se
ve městě podařilo především následující:
• Pronajala se budova školky v Palackého
ulici pro 25 dětí, kterou vlastní soukromá
společnost.
• Opravila se „havarijní“ stoka formou zakázky
bez výběrového řízení.
• Byla ustanovena stavební uzávěra, z níž se
ihned udělila výjimka.
• Kraj, nikoliv město Roztoky, vybudovalo
silniční přeložku při vjezdu do města.
• Za desítky milionů se vypracovaly projekty,
které nebude možné nikdy realizovat.
Za necelé dva roky, kdy jsme se vedení města chopili my, se ve městě podařilo především následující:
• Postavila se nová budova školky v Havlíčkově ulici pro 50 dětí, kterou vlastní město.
• Opravily se dvě páteřní silnice (Masarykova
a Jungmannova) a nové chodníky se zde
dokončují.
• Stavební uzávěra je stále platná a s případnými developery se poměrně tvrdě vyjednává.
• Kraj, nikoliv město Roztoky, opravuje zámek.
• Postavil se nový sběrný dvůr a nebude nutné platit nesmyslně vysoký pronájem, který
se platil za starý sběrný dvůr.
• Postavili se dvě nové třídy základní školy.
• Zateplila se budova školní jídelny.
• Asfaltuje se Školní náměstí, které bylo prašnou komunikací desítky let.
• Vypracovala se projektová dokumentace pro
velkou dostavbu školy, která je finančně
únosná, a při tom se bude jednat o výstavbu
více než deseti učeben, tělocvičny a multifunkčního sálu.

• Upravilo se a doplnilo dětské hřiště u žalovské školy.
• V příštích dnech bude zahájena výstavba
multifunkčního sportoviště na křižovatce
ulic Masarykova a Obránců míru.
• Byla zahájena rekonstrukce městského úřadu.
Ve výčtu bych mohl pokračovat, ale myslím,
že je zřejmé, kdo koná a kdo jen píše a mluví.

Post scriptum:
Kdo je kozel a kdo zahradník?
Uvedu jen jednu podivnou kauzu, která se
odehrála za starostování paní Vavřínové.
Jedná se o problematické zavážení žalovského zemníku, kterým mělo být dosaženo
rekultivace, ale také patřičného zhodnocení pozemků. Paní Vavřínová v rozhovoru
pro červnové vydání časopisu Odraz z roku
2007, tedy půl roku po svém zvolení starostkou města, uvedla k věci následující: „Ihned
po svém zvolení starostkou města jsem pozastavila svojí funkci jednatelky ve společnosti
Lipchat, abych nebyla ve střetu zájmů.“
V tomtéž rozhovoru ještě dodala: „Znovu
opakuji, nejsem nyní jednatelkou firmy a pozemek Lipchatu není součástí rekultivace,
tak kde vidíte ten střet zájmů?“ Nahlédnete-li
do obchodního rejstříku, zjistíte ovšem, že
paní Vavřínová byla jak jednatelkou, tak
společnicí firmy Lipchat nepřetržitě od března roku 1996 až dodnes. Tuto skutečnost
dokonce paní Vavřínová i sama uvádí ve
svých oznámeních o činnostech, která musela jako starostka podávat. Je tedy zřejmé, že
nám bývalá paní starostka veřejně lhala,
a použiji-li i její vlastní slova, tak byla
po celé čtyři roky ve střetu zájmů.
Jenže tato lež paní Vavřínové není v problematické kauze žalovského zemníku jedinou
podivnou záležitostí. Nyní zcela opominu
první fázi rekultivace zemníku, která se v zásadě odehrála ještě před jejím nástupem
do funkce starostky. Pozemky, jejichž cena se
po rekultivaci přirozeně několikrát zvýší,

v červnu 2007, kdy byla podána žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, a tedy
i v době, kdy byla paní Vavřínová starostkou,
vlastnila společnost Tesoro, společnost Lipchat, paní Radislava Jandová, která byla a je
další společnicí firmy Lipchat, a jeden malý
pozemek i město Roztoky. Tyto skutečnosti
dokládají jak výpisy z katastru nemovitostí,
tak dokumentace k výše uvedené žádosti
o změně využití území. Takže i ve věci vlastnictví pozemků nám paní Vavřínová ve výše
zmíněném rozhovoru lhala.
Bez zajímavosti také není, že autorem celého
projektu na rekultivaci žalovského zemníku je
Ing. arch. Mikoláš Vavřín, tedy manžel bývalé
starostky. A nejen to, pan architekt Vavřín
dokonce v době, kdy jeho manželka byla starostkou, v jednání s roztockým městským
úřadem zastupoval na základě plné moci
společnost Tesoro, která ve věci vystupovala
i se souhlasem firmy Lipchat, v níž má podíl
paní Vavřínová. To nepochybně potvrzuje
slova samotné paní Vavřínové o střetu zájmů.
A jak celá věc dopadla? Po všech potřebných
souhlasných vyjádřeních, včetně vyjádření
několika odborů MÚ Roztoky, bylo v roce
2009, tedy pořád za starostování paní Vavřínové, vydáno odpovídající rozhodnutí
o změně využití tohoto území. Následně se
také začalo zavážet. Mezi tím většinu pozemků odkoupil pan Jozef Višvader, svého času
prokurista firmy Tesoro a soudní exekutor,
tohoto času dle informací z medií ve výkonu
trestu. Jako pomyslnou třešničkou na dortu
se může zdát skutečnost, že společnost Tesoro od července 2006 spoluvlastní akciová
společnost Superior, jejímž jediným akcionářem byl kdysi výše zmíněný pan Višvader, ale
která má od roku 2004 akcie na majitele, tedy
nejasnou vlastnickou strukturu.
Rozumný čtenář si odpoví sám, kdo je kozel
a kdo zahradník nebo spíše, kdo dokázal využívat své postavení ve vlastní prospěch.
Jan Jakob, starosta města Roztoky

Anketa o nejvulgárnějšího roztockého zastupitele
Myslím si, že korektní a ostrá opozice je
velmi důležitou součástí fungujícího demokratického systému. Existují ovšem určité
mantinely slušného chování, které by měly
platit za všech okolností.
Bohužel paní zastupitelka Vavřínová
(D.O.S.T.) dohání to, co jí schází v ideové
výbavě, vulgarismy, hulvátstvím, arogancí

a teatrálními gesty. Stylem jednání mi připomíná doktora Ratha, se kterým má ledasco společného. Například to, že její působení na úřadě stále vyšetřuje policie.
Faktem je, že případ nebyl odložen ani
po více než ročním vyšetřování a v uplynulých týdnech byli postupně předvoláváni
jednotliví zastupitelé a radní z minulého

volebního období k podání vysvětlení. Kauzy, které se za starostování DOSTu nahromadily, se dohromady týkají škod v řádech
desítek milionů.
Vzrůstající nervozita paní Vavřínové pravděpodobně vede ke stále agresivnějšímu
chování. To se projevilo například na posledním zastupitelstvu, kde se bezdůvodně
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a na plnou pusu vulgárně pustila do zastupitele Kubečky.
Svou touhu neustále špinit ostatní přehnala i v minulém Odrazu, kde ve svém článku
„Je kozel dobrým zahradníkem“ napadá
starostu Jakoba a kolegu Šefra a přichází
s veleobjevem, že místostarosta Šefr dluží.
Ano dluží, ale dlužit ještě nutně neznamená nic nezákonného, navíc se jedná o věc
starou několik let. Platební neschopnost
může postihnout při podnikání kohokoliv
z nejrůznějších příčin. Rozhodně to neznamená, že dotyčný může být automaticky
prezentován div ne jako zločinec. Osobně
členy ODS nelustruji, veskrze jsou svéprávní, proto jsem jej jako kolegu požádal,
aby vše co nejdříve uvedl na pravou míru
a předal nejen tajemníkovi úřadu, ale i vysvětlil veřejnosti.
Konfrontační až vulgární politice pí Vavřínové se těžko brání, proto jsem zvažoval,
zda se k jejímu článku vůbec vyjadřovat,
nicméně mlčení je tichý souhlas, proto odpovím fakty:

Investice za stávajícího vedení města
(2010–2012)
• Nová mateřská školka
• Rekonstrukce Masarykovy ulice a chodníků
• Rekonstrukce Jungmannovy ulice a chodníků
• Probíhající oprava Školního náměstí
• Nový sběrný dvůr
• Přístavba dvou tříd školy a příprava celkové
přestavby
• Zateplení školní jídelny
• Přestavba městského úřadu
• Nové dětské hřiště
Investice za paní Vavřínové (2006–2010)
• Stoka v Nádražní třídě za 8 mil. Kč zadaná
bez výběrového řízení firmě Pohl.
• Projektová dokumentace „přístavba školy“
za 12 mil. Kč zadána bez výběrového řízené
za ceníkové ceny (kvůli neřešenému financování je projekt k ničemu).
• Správa IT a účetnictví – kauza Aldera. Společnost vznikla několik dní před vyhlášením výběrového řízení. Ihned po volbách
v roce 2010, v době, kdy již bylo jasné, že
D.O.S.T na radnici nebude pokračovat,

odešla částka cca 1,5 mil. Kč na účet Aldery
bez schválení zastupitelstva města.
• Výběrové řízení na administrátora „Koncesního řízení na správu vodohospodářské
infrastruktury města Roztoky“ (smlouva
na cca 200 mil. Kč za 10 let) – koncesní
řízení zrušeno Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, což má za následek několikamilionovou škodu pro město.
Netvrdím, že nyní vše funguje ideálně, bez
chyb a osobních selhání, to rozhodně ne.
Z mého pohledu radního to úředníkům a vedení města všechno strašně trvá. Přesto doufám, že se v druhé části našeho volebního
období věci zrychlí a zpřesní. Opozice má
jistě nejen právo, ale přímo povinnost koalici
kritizovat, měla by to ale dělat věcně. A pokud nemá k dění ve městě co říci, je lépe
mlčet, než se uchylovat k primitivním hospodským pomluvám a z veřejné diskuse, která je v Roztokách sice často dosti bouřlivá,
ale naštěstí celkem kultivovaná, dělat stoku.
Ing. Roman Jandík, předseda ODS Roztoky

Stříbro Roztok – nestačí jen mluvit!
Po ostudné anabázi s Maxmiliánkou a k ní
přiléhající nemovitosti s památkově chráněnou
vilou č. p. 124 a dalších pustnoucích nemovitostech, které jsou v majetku města Roztoky, se
mě jako vlastníka nemovitosti v Tichém údolí
dotýká obnova a údržba protipovodňových
opatření, která byla vybudována za starosty
p. Chytila, ale zejména neuspokojivý stav pozemků, které pravděpodobně neobhospodařuje město, které ale mohou způsobit rozsáhlé
škody na majetku obyvatel a možná i jejich
zdraví nebo životech. Jedná se zejména o porosty v Tichém údolí, zejména pak v okolí
Únětického potoka, kde není vykonávána dostatečná péče o tok a současný stav porostů

(některé jsou správcem dokonce označeny),
a ohrožují bezpečnost obyvatelstva ve zmíněném území a zejména ohrožují bezpečnost
území v případě povodně.
Povodňové nebezpečí skutečně nepřeceňuji,
ale možnost pádu kmenů do potoka a vzniku
bariéry pro tok je reálná (potvrzují to zkušenosti z povodní na severní Moravě i u nás
ve středních Čechách).
Problém je asi v tom, že dokud se něco katastrofického nestane, tak se tím nikdo nezabývá,
lidé dále parkují v povolených zónách, i technické zábrany blokují přístup záchranných
sborů. Za starých časů byly prokazatelně budovány zábrany odtoku přívalových vod

v uvedené oblasti. Bylo řešeno odvedení srážkových vod v údolí.
Otázkou ovšem zůstává, kdo bude jednou
platit vzniklé škody. Pokud by to měli opět
zaplatit občané – myslím si, že už nebudou
mlčet. Někdo je za současný stav zodpovědný
a měl by postiženým za škody zaplatit. To si,
myslím, je pravicová politika, a jestli někdo
přijde s tím, že někdo má větší, nebo menší
nárok na ochranu státu, tak podle mého názoru nemá ve veřejné správě místo. Hraje tzv.
levou a to nemíním politicky. Naši předkové
by asi řekli: Je to křivák.
Martin Štifter

Veřejné školky… vůbec nejde o hlídání
„Jářku, mámo, ten náš kluk roste jako dříví
v lese. To by nám tak ještě chybělo, aby se
nám, klacek, třeba nesocializoval! Tady pomůže jedině školka! Zajdi zejtra za paní řídící, jestli nám ho tam nevezme.“
V minulém čísle Odrazu jsem se v reakci
na můj předchozí článek dozvěděl, že takto
nějak nejspíš vypadá typická úvaha rodičů
před umístěním potomka do veřejné mateřské školy. Trochu mě zamrzelo, že si moji
kritici vybrali jednu jedinou větu, z hlediska
sdělení článku poměrně nepodstatnou a po-
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někud z kontextu vytrženou, zatímco to důležité nechali bez povšimnutí. Uznávám ale,
že jsem si na vidle naběhl ne zcela jasnou
formulací sám. Tak tedy: trvám na tom, že
vnímaný produkt veřejných mateřských škol,
tedy hlavní motivace, proč tam lidé umísťují
své děti, je především jejich hlídání. Mám to
potvrzeno od spousty lidí před vydáním
mého článku i poté. Rozumím ale, že při zápisu dětí do MŠ se to asi nahlas neříká.
Na druhou stranu nechápu, proč takové
vášně? Jako by na té bohulibé činnosti bylo

něco prašivého! Což zároveň neznamená, že
by se děti ve veřejných školkách nic nenaučily. Pochopitelně, že ano, děti se učí neustále.
Nicméně veřejné MŠ nemají na vzdělávání
monopol. Nepochybuji, že tamní paní učitelky odvádějí kvalitní, náročnou a zodpovědnou práci. Ostatně úplně stejně jako učitelky
ve školkách soukromých, firemních, dětských skupinách, mateřských centrech, chůvy, paní na hlídání atd. atd. Každý člověk
i človíček, je ale především unikátní, jedinečnou osobností a každému vyhovuje něco ji-
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ného. Proč by se měl jeden jediný z pestré
škály způsobů zaopatření předškolních dětí
zvýhodňovat před ostatními?
Autor těchto řádků si rozhodně nemyslí, že
veřejné školky jsou od ďábla. Právě naopak –
můj předchozí článek se zabýval otázkou, jak
ve školkách zajistit dostatek míst, když je o ně
kvůli dotovanému školkovnému příliš velký
zájem. Jedna cesta je stavět další. Pravděpodobně ale nejsme schopni vybudovat tolik MŠ, aby
nebyly za stávajících podmínek vždy okamžitě
plné s frontou neúspěšných žadatelů před branami. A i kdybychom nebyli limitováni financemi (a prostorem atd. …), než by se k tomu
erár dohrabal, může se stát, že se změní demografická situace a bude spíše čas školky bourat,
aby uvolnily místo domovům seniorů. Nynější
stav, kdy se některé děti do školky dostanou
a jiné ne, je navíc vrcholně nespravedlivý. Rodiče, kteří se svým potomkem neuspěli, nejenže
musejí z vlastní kapsy hradit jiné řešení (např.
školku soukromou za normální peníze), ale
doplácejí na daních i na cizí děti, které měly
větší štěstí a chodí do veřejné školky za cenu
silně subvencovanou. Pokud někdo vidí analogii mezi tímto problémem a nešvarem zvaným

„regulace nájemného“, který sužoval naši společnost více než 20 let a jehož důsledky začaly
mizet teprve ve chvíli, kdy se ceny regulovaných nájmů přiblížily tržní úrovni, má pravdu.
Je to identická záležitost. Z tohoto hlediska mi
přijde lepší veřejné školkovné nastavit na normální, tržní úroveň a výstavbu dalších školek
nechat spíše privátním subjektům, které jsou
z principu vždycky daleko pružnější. Nikdo
netvrdí, že hrstce opravdu sociálně potřebných
ve výjimečných případech nelze na část ceny
přispět, ať už by měli ratolest v zařízení soukromém či veřejném.
Věc má ještě jeden, možná trochu nečekaný
rozměr: stávající systém vytváří prostor pro
korupci. Abych zase nebyl dezinterpretován
a peskován: nemyslím si a netvrdím, že při
přijímání dětí do veřejných mateřských škol
v Roztokách dochází k jakémukoliv korupčnímu jednání. Tvrdím, že tento druh výhody
(přijetí do veřejné MŠ za dotovanou cenu),
o jejímž udělení někdo rozhoduje, je učebnicovým příkladem oblasti, ve které příležitost pro
potenciální korupci a klientelismus vzniká.
A takových možných korupčních prostorů
a prostůrků jsou kolem nás miliony. Od zcela

maličkých jako třeba právě dotované veřejné
školky přes dejme tomu územní plánování, kde
lze přeměnou na stavební parcelu zhodnotit
škrtem pera pozemek třeba i tisícinásobně,
rozdělování nejrůznějších grantů a dotací (jak
nám předvedl např. exhejtman Rath) až
po všechny ty Dopravní podniky a miliardové
státní zakázky. Nepomohou žádná majetková
přiznání, zákazy anonymních akcií, „transparentní“ výběrová řízení a jiné vějičky pro hlupáky, u kterých dokáže i student ekonomické
nebo právnické fakulty, který dává ve škole
trochu pozor, vysypat z rukávu tucet způsobů,
jak je obejít. Kdo to opravdu myslí s bojem
proti korupci vážně, měl by jít po krku všem
takovým oblastem, kde příležitost rozhodovat
mimo tržní principy dělá zloděje. Boj s korupcí
neznamená „zavřít ty gaunery tam nahoře“, ale
především omezit veřejný sektor, který ji generuje, tzn. mimo jiné například neposkytovat
dotované služby dostupné jen někomu.
Toto považuji za skutečné problémy. Jestli je
posláním školek hlídání či výuka, je úplně
jedno.
Tomáš Šalamon

Obsah článků v rubrice Polemiky a komentáře vyjadřuje osobní názor autorů, nikoliv redakční rady nebo vydavatele.
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Řež se vybavuje pro špičkový výzkum
Společnost Centrum výzkumu Řež, s.r.o.
(CVŘ) obhájila před Evropskou komisí svůj
plán vybudovat základnu pro výzkum udržitelné energetiky. Stane se tak díky ambicióznímu projektu SUSEN.
Projekt za bezmála dvě a půl miliardy korun
nastartoval loni v prosinci, když dlouho očekávaná dotace dostala v Bruselu zelenou. Jak
by se dal jednoduše popsat projekt SUSEN?
Jedná se především o unikátní příležitost pro
energetiku, pro českou ale i evropskou výzkumnou komunitu a taky pro naši společnost, která je příjemcem dotace.
Projekt je postaven na čtyřech výzkumných
programech. Výzkumníci se zaměří na zvyšování bezpečnosti a prodlužování životnosti
současných jaderných elektráren a nakládání
s radioaktivními odpady.
Jaká je situace v létě 2012? Běžný návštěvník
by těžko poznal, že se něco děje. Probíhá

výběrové řízení na dodavatele staveb, po němž
budou následovat desítky dalších tendrů
na dodávky technologického vybavení a služeb. Často se jedná o prototypy vyráběné
na zakázku, které budou muset splňovat nároky špičkového mezinárodního výzkumu. Výstavby a rekonstrukce se naplno rozběhnou
v roce 2013 a očekává se zvýšení dopravního
provozu při přepravě materiálu.
Pracovní příležitost zde najde na sto výzkumných pracovníků. Přestože se projekt naplno
rozběhne až v roce 2015, SUSEN musí s předstihem řešit otázku personálního zajištění projektu, jaderná energetika se totiž všeobecně potýká
s nedostatkem kvalifikovaných profesionálů.
CVŘ tedy již dnes hledá vhodné kandidáty mezi
odborníky i mezi studenty vysokých škol u nás
i v zahraničí. Není bez zajímavosti, že na dvě
desítky obyvatel Roztok jsou zaměstnanci CVŘ,
nebo mateřské společnosti ÚJV.

Experimentální hala,
Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Centrum výzkumu věří, že SUSEN nepřinese jen
unikátní výzkumné příležitosti, ale také mezinárodní prestiž. Každopádně přitáhne SUSEN
pozornost, což této lokalitě na sever od Prahy
jistě jen prospěje. Více informací na webových
stránkách www.cvrez.cz a www.susen2020.cz.
(redakčně kráceno)
D. Merhout, CVŘ

Tajemný Řivnáč dobyt po šesté!
Tak jsme to znovu dokázali! Ale měli jsme
namále! V den výstupu totiž opět Řivnáč ukázal svou milosrdnou tvář. Jako mávnutím
kouzelného proutku skončila v den výstupu
desetidenní rekordní čtyřicetistupňová vedra,
kdy i v podvečer byl výstup těžko myslitelný
bez újmy na zdraví účastníků nad 20 let věku,
ač ani tato hranice není podle nejnovějších
zjištění kardiologů jistá, neb moderní doba
,,umožňuje“ dostat infarkt už v osmnácti, ba
dříve! Jaká to vymoženost doby globalizace!
A ejhle! V inkriminovaný den byl příjemný
letní podvečer, průzračný vzduch, modré
nebe, a tak již tradiční výstup na Řivnáč byl
znovu příjemným setkáním všech generací.
A že se bylo na co dívat! Vpravo Žalov (od r. 1968
součást Roztok) s prvním (nikoli Bohem, ale
námi – současníky téměř zapomenutým) prvním křesťanským kostelem (!) v Čechách. Na
severu legendární hora Říp, za ním bájemi
opředená Milešovka, pod námi Husinec a Řež,
vlevo Podmoráň (od r. 1950 součást Úholiček,
do r. 1950 součást Žalova), nad Podmorání
Moranin háj, za nímž milovníkům historie až
na Řivnáč duní i dnes až z 9. století kopyta koní
z bratrovražedné Lucké války… Ale koho dnes
zajímá historie, kdo ještě dnes ví, že na zemi,
po které právě kráčí, šly i dějiny…?
Vyrazili jsme tedy na vrchol onoho tajemného kopce s již tradičním heslem ,,Dobytí
vrchu Řivnáč během jediného dne bez použití kyslíku“, abychom v den 44. výročí
21. srpna 1968, v den obsazení Českoslo-
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venska armádami Varšavské smlouvy, vzdali hold stovkám mrtvých, statisícům emigrantů, milionu občanů
propuštěným z práce pro nesouhlas
s okupací a vůbec všem, kteří byli
nuceni mlčky přežívat oněch následných 22 let normalizace, vyznačující
se heslem ,,drž hubu a nic se ti nestane“. Jak už asi víte z let předchozích,
inspirací k výstupu nám byl i náhodný
nález části pamětí žalovského písmáka J. F. Chalupeckého ze sedmdesátých let minulého století: ,,..v roce 1889
se místní rodáci poprvé vydali na vrch
Řivnáč, aby modlitbou obnovili pohanský zvyk, jenž je popsán i v Kosmově
Pohled do budoucnosti...
foto: Stan. Marušák
kronice! Každoročně vycházeli poutníci
mimořádně, že (vedle již tradičních témat)
na Řivnáč, aby se pomodlili za trochu
byl dominantním opět seminář na téma
deště, který by zkropil jejich vyprahlá pole
Cimrmannova dílka ,,Jak chudák ještě
i zahrady“. Reálnost tohoto staletého jevu
do větší nouze přišel“…
můžeme sledovat dodnes! Jakmile se k Řivnáči blíží od severozápadu či západu slibné
To vše zmínil ve svém tradičním projevu
temné mraky, nad jeho vrcholem se nějak
na vrcholu kopce předseda OS Levý Hradec L.
rozplynou – a nic! Tento jev (fenomén ŘivKantor, který vedle obvyklých blábolů a innáč) byl samozřejmě znovu hojně diskutovektiv na témata současnosti zvláště ocenil
ván hlavně po sestupu, v příjemné zahradní
dýmající skládku odpadu firmy Regios nad
restauraci U Hřiště, za účasti předních kliPodmorání, která svou mohutností slibuje
matologů i tlučhubů ze širokého okolí. Mi(patrně v zájmu pokroku) převýšit i horu Říp!
nulý i předminulý rok v témže čase hrozily
(Kdo už dnes pamatuje hospodyně chodící nai předčasné volby, které však díky letošní
kupovat s lněnými síťovkami, které vydržely
parlamentní plichtě (při hlasování o důvěře
věčnost, rohlíky, chléb i salám a maso se balily
vládě) 89:89 zatím nehrozí. Zato letošní
do papírů, které skončily v kamnech, a lahve
hospodářská opatření vlády se ,,povedla“ tak
od piva, limonád i sodovek byly vratné …)
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Předseda byl toho dne vůbec trochu mimo sebe, neb ho vyděsila
neznámými dobrodinci vzorně
posekaná stezka na vrchol, i průklest náletových dřevin, takže
účastníci výstupu se tentokrát nemuseli prodírat šípky a bezinkami. Nejvíc ho však vyděsilo znovunalezení vidlí jeho dědečka,
které zapíchl na vrchol Řivnáče
při prvním výstupu před šesti
lety!
V krásný den a za hojné účasti
jsme opět zdolali legendární vrch.
Nashledanou za rok, opět 21. srpna!
(redakčně kráceno)
Ladislav Kantor

Podzimní roztocký blešák
se blíží

Setkání tří generací.
Paní M. Zítková (88)
a pí P. Kazdová (32) s dcerou (*2012)
foto: Stan. Marušák

Festero

Žonglér, kejklíř a akrobat Erik

Roztoky, 15. 9. 2012
Divadla, tanec, hudba, šerm, kejklíři, hrnčíři, řezbáři, skláři, výtvarné dílny, medovina, víno, burčák a ještě mnohem víc na jediné
a jedinečné akci.
Třetí zářijovou sobotu se v parku na Tyršově náměstí odehraje již 7. ročník Roztockých řemeslnických trhů. Pro návštěvníky bude opět připraveno množství stánků s rukodělnými výrobky z nejrůznějších materiálů.
Těšit se můžete například na originální oděvy, šperky, hračky, různé užitečnosti ze dřeva nebo keramiku všeho druhu včetně ozdobně drátované
a na mnoho dalšího. Pro každého se zde jistě najde to pravé a nějakou tu
maličkost pro radost si domů jistě přinese.
Uvidíte také, jak se věci vyrábí a některé techniky si i sami budete
moci vyzkoušet. Chybět nebudou ani věci praktičtější jako například
koření, kvalitní domácí sýry či přírodní kosmetika.
Pro zahnání hladu a žízně bude na výběr z mnoha druhů občerstvení
od dobrého vína, trdelníků, koláčků a perníčků, medoviny až po výběr té nejlepší whisky.
I tentokrát se děti (a nejen ony) budou moci vyřádit ve výtvarných
dílnách, ze kterých si pak odnesou vlastní originální výrobek.
A protože Festero nejsou jen řemeslnické trhy, ale i akce mnoha stylů
a mnoha žánrů, je i letos připraven bohatý program.
Letos to budou výjimeční muzikanti Pohřební bratrstvo Jefraima Kadiše,
divadlo pro malé i velké představí Milan Hugo Forman, roztančí vás
Richard Tesařík, zatančí půvabné tanečnice Hortus Gratiae, Honza Hrubec přiveze své Dřevěné divadlo, žonglér, kejklíř a akrobat Erik předvede
kousky, ze kterých se vám bude tajit dech, ukázky středověkých zbraní
předvedou šermíři Bagaar, do dalekého Irska pozve taneční skupina
Seamróg a na závěr zahraje výborná
kapela Vintage Wine.
Po celý den pak budou připraveny
dětské hry, výtvarné dílny, dětská
střelnice a další atrakce.
Přijďte se podívat 15. září do roztockého parku, určitě nebudete litovat.
(redakčně kráceno)
David Král

foto: J. Souček
V sobotu 6. října proběhne
další ročník oblíbeného
blešího trhu na Tyršově
náměstí.
Více informací naleznete na
webu www.blesak-roztoky.cz,
také lze volat na tel. číslo
608 106 643. Následuje několik ohlasů, které nám zaslali návštěvníci.
Těšíme se na viděnou!
Blešák – hlavně je to legrace.
Člověk vidí známé, není
spěch, po ruce dobré kafe, šťávy a dobroty. Prodávám své věci s příběhem, šaty, hračky, sportovní věci,
které jsme měli rádi, ale nějak z nich vyrostli, získávám věci podobné. (…)
Pokud prodávám knihy v antikvariátu, těší mě i to - můžu lidem doporučit
oblíbence. Prostě hezký den.
Martina
Je taková místní komunitní akce, setkávání, klábosení, hemžení dětí atp.
A pak mě docela baví hledání, hrabání, zkoušení, smlouvání a kupování
levných užitečných věcí. V tom je podle mě i smysl - setkávání, zábava, kdy
se lidi baví navzájem a nejsou rozdělení na "baviče" a "konzumenty", budování místní komunity a taky recyklace věcí, které by se jinak vyhodily.
Takový velký piknik pro celé město... Těším se na další blešák.
Sylvie
Baví mne tam úplně všechno! Skvělí lidé, skvělé věci, skvělé jídlo. Je fajn, že
se tam dají sehnat dobré věci za dostupné ceny, člověk si může vybrat, jsou
tam kolikrát, díky všehochuti, malé drobnůstky, které vytvoří velký úsměv
na tváři. Smysl to určitě má, lidé odcházejí šťastní a spokojení.
Lucie
Pro mě je to velká zábava a samozřejmě nervy, abych stihla projít rychle celý trh a našla ty nejlepší věci jako první. A protože mám půl ročního synka, tak samozřejmě vyhledávám dětské věci. Na jaře jsem byla
nadšená, kolik věcí jsem sehnala...
Jana
Na blešáku mě především baví setkávání s lidmi a věcmi. Ráda pozoruji kamarády, známé, sousedy v roli prodejců a užívám si jejich prodejní
snahy, zvláště když přidají k nabízené věci i nějaký ten příběh. Fascinuje mě obhlížet místa s věcmi, které už se u někoho ocitly ve spotřebním
důchodu. Pro tohle všechno má roztocký blešák smysl, především jako
místo komunitního setkávání.
Vendula
Na blešáku jsem prodávala již několikrát v Praze a jednou u Vás v Roztokách. Oproti Praze je hezké, že u Vás je to v parku a místo a prostor
si určujeme sami a není omezen na metr(y). Také je fajn symbolická
cena pronájmu a celkově příjemný přístup pořadatelů. (…) Je to výborná věc z hlediska ekologického i ekonomického a také mě to vždycky
obohatí o hezké chvíle a seznámím se s fajn lidmi.
Kateřina
My jsme byli spokojení a všechno nám u Vás přišlo prima. Blechám jsme
nenašli žádné mouchy, přijdeme zase. Líbilo se mi, že jsem prodala něco ze
svých malovaných hadříků a šperků a mohla prezentovat své výtvory naživo. Taky se mi povedlo za bleší peníz ulovit pár skvělých kousků s příběhem, na doladění a zútulnění našeho bydlení. Myšlenka úžasná, atmosféra
též. Příjemné setkání s nadšenci naladěnými na stejnou vlnu! Jitka a Max
Roztocký blešák považuji za jednu z nejvydařenějších akci roku. Sejde se
tam spousta milých a ochotných lidí. Když se mi něco líbilo, zboží mi nechali stranou, než se vrátím s penězmi. Je to tam takovej jinej a opravdovej
poctivej svět. Během života člověk nashromáždí spoustu věcí, užije si je
a pak má možnost je poslat za symbolickou cenu dál, je to taková recyklace
radostí...
Petra, Jindřích a děti
(redakčně kráceno)
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ŽIVOT V OBCI

Léto ještě neskončilo
První zářijovou sobotu se na zahradě Husova
sboru v Roztokách uskutečnila akce s názvem
Léto ještě nekončí, na jejíž organizaci se podílelo
město, Církev československá husitská a sdružení Roztoky – město pro život.
Akce, která byla původně zamýšlena pro
amatérské hudebníky s doprovodným programem pro děti, nakonec vyústila v mimo-

řádně příjemné setkání lidí, kteří obvykle
nemají příležitost se potkat.
Přes nepříliš vlídné počasí se na farní zahradě
sešlo na dvě stě lidí. Děti si užily překážkovou
dráhu se sladkou odměnou a jízdu na ponících
nebo si s chutí opékaly buřtíky. Dospělí si povídali u ohně nebo zpívali za doprovodu kytar, kde
byl hlavním tahounem Petr Vodrážka ze skupiny Přehmat. Poslední vytrvalci odcházeli až po desáté hodině večerní.
Poděkování patří sboru doprovodných hasičů za postavení stanů
a Technickým službám za dopravu
stolů a lavic. Jejich ochota kdykoli
pomoci není v dnešní době samozřejmá a zaslouží si ocenění.
Vlaďka a Jaroslav Drdovi

Únětické posvícení
V rámci celovíkendového programu posvícení se v pivovaru uskutečnilo mnoho
různých představení a soutěží. Velký
úspěch sklidilo představení cirkusu Berto
v Pivovarské stodole. Soutěž „O nejlepší

posvícenský koláč“ si odnesla maminka
únětického sládka paní Lumbertová, soutěž „Silných paží“ (zvedání prázdného
sudu na čas) vyhrál Petr F., který zvedl sud
47x za minutu.

Letošní druhý speciál z Únětic – žitná polotmavá 11° – se začal čepovat minulou sobotu. Naražení posvícenského speciálu proběhlo 18. srpna ve 13 hodin únětického času
ve všech místních hospodách, a to v rámci
Únětického posvícení. Kmotrem piva se stal
zpěvák Ivan Hlas.
Ivan Hlas a únětický starosta Vladimír Vytiska

O oblibě akcí, které společně pořádají pivovar a obec v Úněticích, hovoří spokojenost
návštěvníků. Pevně věříme, že všichni od nás
odcházeli nejen dobře pobaveni, ale také
nasyceni. Pokud jste ještě nestačili žitný speciál ochutnat, čepovat by se měl v Únětickém
výčepu ještě necelé dva týdny.
Těšíme se nashledanou na dalších akcích,
o kterých Vás budeme včas informovat.
text a foto: J. Menclová

MÁME NEJPESTŘEJŠÍ NABÍDKU SPORTOVIŠŤ V ROZTOKÁCH...
…A VŠECHNA JSOU VÁM V NEDĚLI 23. ZÁŘÍ K DISPOZICI!!!
v areálu TJ SOKOL Roztoky na Tyršově náměstí
proběhne v neděli 23. září již tradiční

SOKOLEN Í

Přijďte si zasportovat a ověřit si, zda ve Vašich dětech nedříme
nový Usain Bolt či nová Bára Špotáková…
PROGRAM 10-18h:

10-12h - soutěžní úkoly a atletická dráha pro rodiny s dětmi - AREÁL TJ
11.30-12h - AEROBIK pro děti s Radkou - NA LOUCE
12.30-12.50h - registrace do turnajů v míčových sportech:
NOHEJBAL, ODBÍJENÁ - ANTUKOVÝ KURT
KOŠÍKOVÁ - VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
PLÁŽOVÁ ODBÍJENÁ - BEACH KURT
STOLNÍ TENIS - SÁL TĚLOCVIČNY
17h - AEROBIK s Bětkou - SÁL TĚLOCVIČNY
OBČERSTVENÍ PO CELÝ DEN ZAJIŠŤUJE ÚNĚTICKÝ PIVOVAR.
V případě deštivého počasí budou venkovní turnaje zrušeny, ostatní akce budou přesunuty do tělocvičny.

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

www.sokroz.cz
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Akci
podpořili:

STUDIO
NEPOSEDNÁ
PASTELKA

KULTURA

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – Září
So 15. 9.

FESTERO – Roztocké řemeslnické trhy, kromě spousty řemeslníků, dobrot, výtvarných dílen Vás
letos čeká i bohatý program. Muzikanti Pohřební bratrstvo Jefraima Kadiše, divadlo Milan Hugo
Forman, zatančí tanečnice Hortus Gratiae, Dřevěné divadlo Honzy Hrubce a další. Od 10:00 hod

Park na Tyršově náměstí, Roztoky

So 15. 9.

Slavnosti Pravého a Levého břehu – na druhém ročníku festivalu opět vystupuje celá řada umělců.
V průběhu slavností bude zajištěna dostatečná převozní kapacita mezi oběma břehy a to do konce
programu. Od 11:00 hod–24:00 hod (program na titulní straně)

přívoz Roztoky–Klecánky

Ne 16. 9.

Svatoludmilská pouť. Od: 10:00

Levý Hradec

Út 18. 9.

Přednáška MUDr. Renáty Neudorflové – Komplexní přístup k péči o zdraví od 17:00 hod

Městská knihovna, Roztoky

Pá 21. 9.

Latino Cubano – program Mezcla Orquesta (latino band), Bohemians Salseros (taneční exhibice
vícemistrů ČR v salse), začátek od 20:00 hod., vstup 100,- Kč

Hostinec Na Růžku, Roztoky

Pá 21. 9.

Dětský svět a móda během 20. století – výstava dobových kočárků, dětského odívání a dobových
fotografií

Středočeské muzeum, Roztoky

So 22. 9.

VOKO – cyklistický závod horských kol, místo startu náměstí v Roztokách. Start v 15:00 hod,
více na www.vokolo.tk

Tyršovo náměstí, Roztoky

So 22. 9.

Podzimní bazárek – přijďte si prodat nebo koupit oblečení, hračky, dárky a další. Od 15:00–18:00 hod

TJ Sokol Roztoky, Tyršovo náměstí

So 22. 9.

Kabaret jak Brno aneb tajemství sprchového kótečku – PREMIÉRA, Studio mladých
Od 19:30 hod, vstupné 130,- Kč

Restaurace Na Růžku, Roztoky-Žalov

Ne 23. 9.

SOKOLENÍ – zveme Vás na tradiční Sokolení v areálu TJ Sokol Roztoky. Od 10:00–18:00 hod

areál TJ Sokol, Tyršovo nám., Roztoky

Pá 28. 9.

Kosa Vostra – staré známé filmové i jiné fláky v originálních aranžích. Od 20:00–21:55. Vstupné dobrovolné.

Restaurace U Šmucrů, Roztoky

So 29. 9.

Hard music fest – Reckless Riders, Fake It, Corvus Infernus, Skiff. Začátek ve 20:00, vstupné 100,- Kč

Hostinec Na Růžku, Roztoky

Pá 5. 10.–28. 10.

Výstava obrazů Josefa Ryzce

Středočeské muzeum, Roztoky

So 6. 10.

Bleší trh – prohledejte sklepy a půdy a přijďte prodat, koupit nebo vyměnit rozmanité (bez)cennosti!
Více na www.blesak-roztoky.cz, rezervace nutná. Od 9:30–cca 15:00.

Park na Tyršově náměstí, Roztoky

Ne 14. 10.

Divadelní představení Když ty, tak já taky, miláčku. V hlavních rolích Ivana Andrlová a Ladislav
Beneš nebo Marcel Vašinka. Pořádá Roztoky – město pro život. Od 19:30

Hotel Academic, Roztoky

TJ ROZTOKY

C E NT R U M

ORTOVNĚ
SP

DĚLÁVA

CÍ

Z
-V

SPORTOVNĚ-VZDĚLÁVACÍ CENTRUM
TJ SOKOL ROZTOKY, TYRŠOVO NÁMĚSTÍ 480
VÁS ZVE NA

PODZIMNÍ BAZÁREK
V SOBOTU 22. ZÁŘÍ 2012
ve SPORTOVNĚ-VZDĚLÁVACÍM CENTRU
v areálu TJ SOKOL Roztoky - za antukovými kurty

PŘIJĎTE SI PRODAT NEBO KOUPIT
DĚTSKÉ, DÁMSKÉ, PÁNSKÉ OBLEČENÍ, HRAČKY,
DÁRKY, SPORTOVNÍ POTŘEBY a další

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?

Příprava trhovců 14-15h

Zašlete rozměry
skel e-mailem
nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte
cenovou nabídku.

KAŽDÝ SI PRODÁVÁ SVÉ ZBOŽÍ

BAZÁREK otevřen 15-18h
Vstupné ZDARMA
Vstupné PRODEJCI 50,- Kč/stůl
+ kauce 100,- Kč (bude vrácena po skončení bazárku a uvedení prodejního místa do původního stavu)

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz

INFORMACE A REZERVACE: tjsokolroztoky@seznam.cz
nebo M. Sasková 724 116 947

w w w. s o k r o z . c z

Po předložení
tohoto inzerátu

SLEVA 10 % z celkové ceny.
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Dětský svět a móda ve 20. století
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Vás srdečně zve na výstavu uspořádanou ze
sbírky Miloslavy Šormové.
21. září 2012–6. leden 2013
Galerie/Kabinet
Vernisáž výstavy dne 20. září 2012 v 17 hodin
Po dvou výstavách historických kočárků,
které měly nesmírný úspěch u široké veřejnosti, máme tu čest přivítat v našem muzeu
další obdivuhodnou sbírku paní Miloslavy
Šormové, která se rovněž vztahuje k dětství.
Vystaveny zde budou dětské oděvy a doplňky od batolete po pubertu, dětské kroje, dobové fotografie a materiály vztahující se k tématu z let 1900–1980.

Autorka ke své výstavě uvádí:
„Souběžně se sbíráním dobových kočárků
jsem se snažila utvořit sbírku dětského odívání běžného ve 20. století. Dovoluji si vám
představit z velké úcty a obdivu k výrobcům
a především k přístupu a práci individuálních tvůrčích rukou v minulosti svou snahu

o záchranu toho, co bývalo při pohledu nejenom na naše ratolesti radostí. Svůj dík
posílám do minulosti a svou práci, která mě
nekonečně těší, předkládám pro vzpomínku
na chvíle pro většinu z nás jedny z nejšťastnějších.“
V souvislosti s touto výstavou bychom rádi
připomněli, že máme stále zájem o dobové
fotografie. Připadá nám velmi zajímavé doplnit výstavu fotografiemi, kde jste Vy, Vaši
sourozenci, rodiče, prarodiče, partneři atd.
v dětském oblečení, ale pozor, jedná se zde
o období mezi lety 1900–1980!
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Eva Koktová
propagace@muzeum-roztoky.cz, tel.: 233029042

Kosa Vostra a HARD MUSIC FEST Marika Singers v Normandii
Drazí spoluobčané, opět se na Vás chystají tentokrát hned dva nebývalé
hudební zážitky. Dne 28. září můžete navštívit koncert instrumentálního
tria Kosa Vostra, v jehož podání si vychutnáte staré známé filmové i jiné
fláky v originálních aranžích. Záběr kapely je opravdu široký, doslova
a do písmene od Pulp fiction přes Balkán až po bývalý Sovětský svaz.
V Roztokách je trio známé – tentokrát s ním můžete prožít večer v příjemném prostředí nekuřáckého salonku restaurace U Šmucrů. Koncert začíná
ve 20 hodin a konec je nahlášen na 21:55. Vzhledem k časovým a nekuřáckým okolnostem věřím, že je akce vhodná i pro rodiče s dětmi již mírně
mírně odrostlými. Přijďte posedět a okusit netradiční hudební show!
Vstupné je dobrovolné.
29. září proběhne v sále restaurace Na Růžku HARD MUSIC FEST. Během
večera se Vám představí pět kapel a rozhodně nepůjde o žánry pro slabší
povahy. Hlavní dramaturgická linie se bude dotýkat především hardcoru
a metalu. Jako první kapela vystoupí Reckless Riders se svým drsným
rock&rollem s příměsemi hardcoru, punku a překvapivě i country. Uskupení ve své nástrojové sestavě užívá pekelně cvakající kontrabas, který dotváří
lehce nakřáplý sound pro styl rockabilly. Coby druzí zde vystoupí pánové
s Petrem Caislem v čele (zpěv), kteří si říkají Fake It. Na publikum nasazují
vyloženě drsné podladěné kytarové riffy podpořené našláplou rytmikou.
Třetí místo bylo původně obsazeno kapelou Zajetí kouře, uskupení se stihlo
od posledního vystoupení v Roztokách rozpadnout, a bude proto nahrazeno partičkou Corvus Infernus. Jelikož se jedná o paralelní projekt zakladatelů Zajetí kouře, máme se na co těšit. Posléze nastupuje legendární Gloom,
který snad není třeba v Roztokách představovat. Hardcorovou scénu brázdí
bezmála dvacet let. HARD MUSIC FEST zakončí skupina vskutku monstrózní. K pražskému Skiffu není co dodat. Brilantní riffy, úderná přímá rytmika a především lídr Zaza si jistě získají obdiv. Úžasně sehraná kapela
uchvátí svou energií a výkonem. Na českou HC scénu Skiff patří a příznivci
opravdu tvrdé hudby budou nadmíru spokojeni.
HARD MUSIC FEST začíná ve 20 hodin a vstup je 100 Kč. Na oba
roztocké koncerty 28. a 29. září Vás srdečně zve
(redakčně kráceno)
Václav Sloup
Info na FB – HARD MUSIC FEST
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Prázdniny se nemilosrdně blíží ke svému zdárnému konci a my, zklidnění,
odpočatí a plní zážitků, se pomalu pouštíme do třídění toho, co jsme za dva
měsíce nastřádali. A v této fázi léta si dovolím malé ohlédnutí. Počátkem
července vyrazila místní vokální skupina Marika Singers na koncertní turné
po severní Francii. Přijala tak milé pozvání starosty malebného normandského městečka Le Tourneur, sympatického pana Didiera Duchemina, a pod
taktovkou excentrické Márie Divišové uskutečnila celkem tři koncerty: přímo
v Le Tourneur, kostele opatství Saint Sever Calvados a kulturním sále Asociace česko-slovensko-normandského přátelství v městečku Demouville. Každý koncert byl jiný, ale všechny se povedly. Zmíním se více o le-tourneurském
vystoupení, protože pro mě představovalo první kontakt s normandskou
kulturou. Sál kulturního centra calvadoské Le Tourneur byl připraven s pečlivostí hostitelů, kteří chtějí udělat ten nejlepší dojem: nablýskaná podlaha,
dobře ukotvená železná konstrukce a na ní černé plátno oddělující jeviště a
zákulisí, nová okna. Nastoupili jsme obvyklou choreografií dvou řad a chvíli
jsme se vzájemně prohlíželi. Oni nás a my je. Posluchači, kteří sem přišli, netušili, co teď přijde. My nevěděli, jaké máme před sebou publikum… Koncert
začal romantickou Dvořákovou Rusalkou, dále mimo jiné zazněly vokální
aranže Armstronga, Sinatry, Depešáků, Claptona, ale také tango Hernando´s
Hideway a skočný Can Can … a samozřejmě Leonard Cohen. Jeho Hallelujah zpíval celý sál. Mezi nejsilnější zážitky jistě patřila vystoupení našich nejmladších sólových zpěvaček Viktorky a Evičky. Koncert se zkrátka vydařil.
Nemyslím si to jen proto, že při závěrečném velmi bouřlivém potlesku jsme
stáli docela všichni. Ani si to nemyslím proto, že francouzsko-anglicko-české
loučení bylo velmi srdečné a Marika Singers dostaly přímo na místě pozvání
k další návštěvě napřesrok. Ten důvod leží jinde; stačilo pozorovat naše posluchače, to, jak se jim s každou další skladbou mění tvář: tu bylo vidět lehký
úsměv, tu pohybující se rty nebo rytmické pohupování. Hudba nás úplně
semkla a vytvořila z nás jediný celek. Postupně se stíral rozdíl mezi zpěváky
a posluchači. Po koncertě jsme byli pozvaní na malé občerstvení, při kterém
jsme více či méně verbálně i neverbálně vzájemně konverzovali. Bylo to milé.
Pokud by se snad někomu zdálo, že existuje něco jako jazyková bariéra, pak
musím přiznat, že jsem na vlastní uši slyšela, jak ji muzika boří.
(redakčně kráceno)
Blanka Pekárková, Sbor Marika Singers
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Evropské projekty na ZŠ Roztoky
Jeden z velkých projektů financovaných
z Evropského sociálního fondu – Šance pro
všechny aneb rovný přístup ke vzdělání
v červnu skončil, ale další – Informační
centrum pro moderní školu – pokračuje.
V jarních měsících se mladí autoři seznamovali s různými literárními styly a zpracovali svá první literární dílka.
Mladí fotografové získali základní dovednosti práce se zrcadlovkou i digitálním
fotoaparátem a různými typy fotografie –
přes focení detailů a kompozic k dokumentární fotografii. Své záběry se učili zpracovat na počítači s využitím specializovaných
fotografických SW.
Mladí novináři nahlédli do tajů novinářské
práce, seznámili se s jednotlivými novinářskými žánry a zahájili práci na úkolech, jejichž
cílem je najít bývalé absolventy roztocké základní školy a dnes zajímavé osobnosti – vzory pro mladé, tyto oslovit a udělat rozhovor,
který pak zpracují do písemné podoby.
Vzdělávání bylo obohaceno o setkání se zajímavými profesionály, např. s velkým vzorem mladých – sportovním komentátorem

panem Zárubou. Cílem bylo podpořit tvořivého ducha mladých a setkáními se zajímavými lidmi ukázat, že za každým úspěchem
je obvykle mnoho úsilí.
V novém školním roce naše práce vyvrcholí
velkou vernisáží fotografií mladých fotografů
ze života Roztok a naší základní školy, kde se
budou prezentovat i práce našich mladých
tvůrců a novinářů shrnutých v reprezentativních publikacích. Výsledky naší práce doplní
a obohatí oslavy 80. výročí budovy ZŠ v Roztokách, které proběhnou v listopadu tohoto roku.
Většina aktivit projektu Škola pro všechny
– EU peníze školám financovaného z ESF
a Státního rozpočtu ČR skončila v červnu individualizace výuky, tvorba digitálních

Školní okénko
Je konec srpna a všichni zaměstnanci finišují s přípravou školy na začátek školního
roku – uklízíme, vyzdobujeme třídy, připravujeme veškerou dokumentaci. Mnoho
pracovníků školy, zejména pan školník
Martin Procházka, odvedlo obrovský kus
práce už o prázdninách.
V budově na Školním náměstí probíhalo
totiž najednou několik druhů stavebních
prací – dřevěná přístavba, výměna oken,
výměna vchodových dveří, broušení a lakování parket, malování sboroven a učeben aj. Teď je vše uvnitř budovy uklizeno,
tabule jsou nainstalovány, nábytek na svém
místě. Nové dvě učebny jsou krásně světlé,
moderní – s dřevěnými trámy a světlíky
vypadají stropy zajímavě. Někteří z nás
měli obavy z velikosti těchto tříd, ale učebny mají všechny potřebné náležitosti a plochou jsou dokonce o něco větší než v žalovské budově. Je to opravdu dar
na poslední chvíli, nezbytnost výstavby
byla potvrzena zápisem více než 100 dětí
do první třídy v lednu 2012 a jsme rádi, že
vedení města udělalo první krok k zabezpečení povinné školní docházky v Roztokách, tím druhým krokem bude velká dostavba školy s tělocvičnou.

Ve školním roce 2012/2013 máme opět vyšší
počet tříd – z 24 na 26 tříd – 19 v budově
na Školním náměstí, 7 v budově v Žalově;
celkem cca 590 žáků, 56 pedagogických
a 18 nepedagogických zaměstnanců. Na prvním stupni máme 18 tříd, na druhém 8.
Škola nabízí volitelné předměty pro žáky
II. stupně: informatiku, jazyk španělský
a německý, konverzaci v anglickém jazyce,
sportovní hry. Široká je nabídka kroužků
– například keramika, sportovní hry, pohybové hry, florbal, základy gymnastiky,
angličtina pro žáky 1. a 2. třídy, výtvarný
kroužek pro 2. stupeň, umělecko-řemeslný
kroužek, trampolína, základy francouzštiny, šachový kroužek, příprava na střední
školu – český jazyk, matematika. Rozsáhlou činnost má škola v oblasti péče o žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami jsou to např. nadané děti, nebo děti s poruchami učení.
Vedení školy přeje všem žákům hodně
energie a zvídavosti po vědomostech, učitelům kreativitu a nadšení z práce, rodičům trpělivost a pochopení.
(redakčně kráceno)
Alena Gabaľová

učebních materiálů, programy primární
prevence naplnily své cíle, pokračuje jenom
práce speciálního pedagoga financováním
do konce října.
Nyní jsou v procesu hodnocení žádosti o finanční podporu dalších dvou projektů z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který v průběhu léta připravila ZŠ
Roztoky. Jsou zaměřeny jak na podporu žáků
se specifickými poruchami učení, tak na rozšířenou výuku jazyků a přírodovědné aktivity.
Výsledky hodnocení očekáváme začátkem
příštího kalendářního roku.
(redakčně kráceno)
Ing. Silvia Jirásková

Pěvecký sbor Roztocké
děti přijímá nové členy
Dětský sbor při sdružení Roztoky – město
pro život, který právě oslavil rok od svého
založení, přibírá nové členy. Hlavním kritériem je chuť zpívat a učit se nové věci.

Sbor účinkuje při různých slavnostních příležitostech – mohli jsme jej například slyšet
na vernisáži výstavy Je Ferda nejlepší mravenec? ve Středočeském muzeu, na oslavách Dne dětí, o adventu v Husově sboru,
pravidelně zpívá místním seniorům.
Zájemci o členství ve sboru ve věku od pěti
let se mohou hlásit na tel. 606 893 292 nebo
na e-mailu v.drdova@volny.cz.
Vl. Drdová
Sbor Roztocké děti je podpořen grantem
obecně prospěšné společnosti Přemyslovské
střední Čechy.
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Lexik v novém sídle opět otvírá jazykové kurzy
i Malého objevitele pro nejmenší
V minulém čísle jste se dočetli více o proměnách koncepce a stěhování Lexiku na novou
adresu Obránců míru 2348. Poslední práce jsou
hotovy a jazykové kurzy mohou začít. Od září
pokračuje i doučování pro školáky, logopedie
a poradna SPU.
Dobrou zprávou je, že letos se opět otevírá páteční dopolední Malý objevitel – kroužek, kde děti
zkoumají a experimentují. Naše nová zkušená
lektorka opět spolupracuje s profesorem Koumesem a společně s malými objeviteli budou

plnit rozmanité výzkumné úkoly. Loni jsme
zkoumali vodu, světlo, vesmír, Zemi, zvířecí stopy, střepy z doby bronzové i zkamenělé rostliny.
Odlili jsme si otisk trilobita do sádry, pod mikroskopem prozkoumali křídlo můry. Malý objevitel bude v pátek od 9:30 do 10:15, pro děti
od 3 let. Rodiče, jejichž děti ještě nechodí
do školky, možná uvítají páteční dopolední blok
– Malého objevitele společně s Tvořivou angličtinkou, která navazuje po pětiminutové přestávce. Na Angličtinku lze přihlásit dítě také samo-

Roztoč v novém školním roce
2012/2013
V letošním roce slaví sdružení Roztoč 15 let
své činnosti. Novinkami v nabídce jsou Dětský
sbor, Včelařství a Tvořivé večerní dílny pro dospělé. Jelikož je letošní rok ve znamení výstavby
nových prostor, rozhodli jsme se hlavní narozeninové oslavy spojit s otevřením nového domu,
které proběhne koncem tohoto roku.
Zápis do kurzů je možný i během září až
do naplnění kapacity kroužků. Výuka bude
od září probíhat ve stávajících prostorech,
tedy v ateliéru Roztoč v budově školní družiny a v ateliéru řemeslné tvorby v Havlíčkově ulici. Sdružení intenzivně usiluje o stavbu modulu u knihovny. Předpokládaný
termín stěhování prosinec/leden je závislý
na postupu stavebních prací.
Kroužky a kurzy 2012/2013
Malé děti s rodiči nebo prarodiči
• Družinka (Roztoky a Únětice) pro děti 1,5–3 roky
Dramatický obor
• Pimprlata (Roztoky) 3–7 let
• Dramaťák (Roztoky) 7–18 let
Výtvarný obor
• Výtvarný ateliér Semišová myš (Roztoky,
Únětice) 4–10 let
• Ateliér JoE (Roztoky) 5–15 let
• Keramika pro děti (Roztoky) 5–15 let
• Keramika pro dospělé (Roztoky)
• Kurz animace (Roztoky) 6–15 let
• Mozaikování (Roztoky) 6–100 let
• Tvořivé večerní dílny pro dospělé (Roztoky)
NOVINKA
Taneční obor
• Po špičkách (Roztoky, Úňetice) 3–12 let
• Taneční kroužek (Únětice) dospělí
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Hudební obor
• Hrátky s flétničkou (Roztoky, Žalov) 5–11 let
• Malí muzikanti (Roztoky) 5–8 let
• Dětský sbor (Roztoky) 6–11 let
NOVINKA
• Housle (Roztoky) 6–100 let
• Africké bubny (Roztoky) od 15 let
Jazyky
• Angličtina pro děti (Roztoky) 4–7 let
• Francouzština (Roztoky) 12–100 let
Ostatní kurzy
• Včelařský kroužek (Levý Hradec) 6–25 let
NOVINKA
• Žonglování (Roztoky, Unětice) od 10 let
• Jóga pro dospělé (Roztoky, Únětice)
• Fotografický kurz (Roztoky) od 13 let
Nové prostory pro Roztoč a prosba o podporu
Na konci července bylo vydáno stavební povolení pro modulový objekt, který bude stát
za budovou Městské knihovny v Roztokách.
Pracujeme na zahájení přípravných stavebních
prací, modulový objekt byl již zadán k výrobě.
Do nového objektu bychom se měli přesunout
nejpozději v termínu prosinec až leden. Vše
však závisí na postupu stavebních prací a na sehnání potřebných finančních a materiálních
prostředků.
Děkujeme vám všem, kteří jste již stavbu podpořili, a děkujeme vám všem, kteří o možné
podpoře uvažujete.
Kalendář na září, říjen
14. 9. – Sdružení Roztoč ve spolupráci s Divadlem Bratří Formanů uvádí na Lodi Tajemství
francouzskou divadelní společnost 2 rien merci,
kotviště přívoz Roztoky.

statně. Pro některé účastníky šlo o první zkušenost
v dětském kolektivu bez maminky a zvládali to
výtečně. Děti si s sebou nosí pití a malou svačinku. Následuje povídání, hraní, anglicky mluvící plyšáci hrají divadélko a drobné scénky, ale
zbyde i čas na pohyb a “anglické tvoření”. Kompletní rozvrh najdete na adrese www.lexik.cz.
Telefon zůstává beze změny +420 739 035 000.
(redakčně kráceno)
Marcela Marková, Lexik

17. 9. 20–22 hodin – První setkání Tvořivé
večerní dílny pro dospělé
Dílny budou probíhat vždy 1krát za měsíc
v ateliéru Havlíčkova 713.
Téma: Aranžování květin – Podzimní vypichovaná vazba, lektor: Hana Kaplanová
Poplatek za dílnu: Základní 200,-Kč, příplatek za materiál 30,-Kč
Rezervace nutná na roztoc@roztoc.cz, nebo
tel: 606 953 441 Petra Frydrychová

Taneční kroužek Po špičkách
při sdružení Roztoč –
od jara do podzimu
Jaro bylo pro mladé roztocké tanečnice docela
nabité. Každý měsíc minimálně jedna přehlídka,
která byla vždy korunována postupem nebo oceněním od odborné poroty. Z roztocké Krajské
přehlídky dětských skupin scénického tance pro
Středočeský kraj konané v Academicu postoupila
II. skupina s choreografií Pořád tiká… na Celostátní přehlídku dětských skupin scénického tance v Kutné Hoře, kde též sklidila velký úspěch.
Choreografii Pod Kloboukem tančil soubor
Na patě nejprve na zemské přehlídce v Hradci
Králové, odkud postoupil na Celostátní přehlídku pantomimy a pohybového divadla Otevřeno
do Kolína a poprvé si zakusil atmosféru na „dospěláckém“ festivalu. Na Festiválku současného
amatérského tance v Praze v DDM Ulita obdržel
TS Po špičkách dokonce hlavní cenu poroty, kterou nejvíce okouzlilo tančení Na sv. Jána. Spolu
s touto choreografií se ještě představilo Na co si
zahrajeme?, Sluníčko, sluníčko… a Modlitba za
vodu. A s červnem už zbývá jen tradiční
Tanambourré ve Varnsdorfu, kam se jezdí nejen
tančit už hotové, ale i nové vytvářet. Celý školní
rok by neměl konec bez Zahradní slavnosti
na Levém Hradci, kde se publiku představily
všechny skupiny celého tanečního kroužku.
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choreografii s názvem Kamenolom. Premiéru
si odbylo toto společné dílko už na statku, kde
bylo uspořádáno malé představení pro rodiče.
Podzimní Po špičkách
Práce na letním soustředění nalézá své uplatnění také na Tanci v babím létě, kde je taneční
soubor již stálým hostem. Dříve než začne oficiální výuka, setká se zde s dalšími soubory ze
Středočeského kraje, aby se dali po létě všichni
zvesela a s chutí 9. září společně do tančení.
Hned o týden později 15. září budou roztocké
tanečnice pro změnu tančit doma na Slavnostech Pravého a Levého břehu Vltavy.

Letní taneční soustředění v Nové Bukové
Zatímco „roztočí“ tábor směřoval vlakem
domů, směrem na Novou Bukovou obsadilo
kupé jednadvacet tanečnic Po špičkách od 7
do 13 let. Jely za sluníčkem, vodou, zvířátky
a zábavou. A hlavně za pravidelným dopoledním tanečním tréninkem, který po prázdninách tělo příjemně rozhýbe. Odpoledne kromě
již zmíněného chodily dívky do lesa, žonglovaly, tvořily výrobky z keramiky či korálků a nebo
si jen tak povídaly. Velkou inspirací byl výlet
do nádherného zatopeného lomu v Horní Cerekvi, který nechal po večerech vzniknout nové

Prázdninová cesta
za pokladem
Letošní již 4. ročník cesty za pokladem se uskutečnil takzvaně na druhý pokus. Jelikož v původně
plánovaný červencový termín od rána pršelo, rozhodly jsme se akci odložit až na druhou polovinu
prázdnin. V úterý 21. srpna dopoledne nám počasí přálo, a tak si děti a jejich doprovod akci užily se
vším všudy – na startu byla připravena malá výtvarná dílnička, ve které si děti vytvořily košíčky
na odměny, a v lese za Solníky na ně pak čekalo
sedm různých stanovišť, tentokrát na téma „broučci“. Věříme, že si děti kromě pamlsků odnesly
i spousty zážitků a zpříjemnily si tak konec léta.
V letošním školním roce Mateřské centrum
Rožálek pokračuje ve svém pravidelném harmonogramu, který tvoří kroužky pro děti od naroze-

Kdoví, třeba tam už za rok nebo za dva nebudou jen tanečnice, ale i skupina tanečníků.
V Úněticích je v tomto školním roce experimentálně otevřena pouze klučičí taneční třída (od 4 až 8 let). Výuka ve středu od 15
do 15.45 je zaměřena více „chlapecky“, tedy
přes základní taneční průpravu bude dále
kladen důraz především na silovou práci s pohybem, mrštnost těla a bezpochyby i nechává
mnoho prostoru pro klučičí fantazii a náměty.
(redakčně kráceno)
J. Čechová

Pozvánka pro děti

ní až po předškolní věk a jazykové a sportovní
kurzy pro rodiče. Nově jsme náš program rozšířily také o spolupráci s hudební školou Yamaha.
V úterý 18. září od 15 hod. se v tělocvičně pod
školní jídelnou bude konat bazárek podzimního
a zimního oblečení pro děti a budoucí maminky. Zájemci o prodej si mohou místo rezervovat
mailem.
Pro více informací o akcích v MC Rožálek
sledujte naše webové stránky www.rozalek.cz
či městské nástěnky.
Příjemné babí léto Vám přejí
Simona Mádlová, Vendula Bromovská
a Eva Tluková za celý tým MC Rožálek.

Od října opět zahajujeme výuku
křesťanské výchovy na faře v Husově
sboru Církve československé husitské
v Roztokách
– seznámení se s příběhy Starého
a Nového zákona, různými církvemi
u nás, světovými náboženstvími,
křesťanskou etikou apod.
Přihlášky pro děti od 5 let přijímáme
během měsíce září přímo na farním
úřadu na Husově náměstí nebo
na tel. čísle 220 951 051.
Srdečně zve a těší se na setkávání
ThMgr. Jarmila Kučerová, farářka

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Vzpomínka na Jana Richtera
Uprostřed léta nás zasáhla nečekaná zpráva
o úmrtí našeho kamaráda Honzy Richtera,
který náhle zemřel ve věku nedožitých 65 let.
Na první pohled to nebylo zřejmé, ale velmi pozorně
a kriticky sledoval dění v naší obci i ve státě, byl ostatně
zakládajícím členem našeho sdružení SAKURA.
Vlastně on, tehdy v roce 1987 na schůzce v jeho cyklistické
dílně, navrhl toto pojmenování.
Honza měl přátelskou povahu, byl trochu svérázný, zemitý,
někdy až poněkud sarkastický glosátor života,
ale nevím o nikom, kdo by s ním byl v nějakém
dlouhodobém sporu. Dokázal vážně diskutovat s pánem
i kmánem, se vzdělancem i bezdomovcem.
Stále brázdil Roztoky a okolí na kole, které bylo
neoddělitelným atributem jeho osobnosti.
Zdálo se, že se nachází ve skvělé kondici, když se celé léto
koupal ve vltavském plavebním kanále. Možná ale, že nám
jen neříkal celou pravdu, když ho teď srdce náhle zradilo.
Budeme na něho rádi vzpomínat a dáme
si U Šraněk jedno "řezané" na jeho počest.
Stanislav Boloňský

Blahopřání
k diamantové
svatbě
Na konci července oslavili
manželé Milada a Miroslav
Dudákovi diamantovou
svatbu. Ještě jednou jim
k tomuto mimořádnému
jubileu srdečně gratuluji
a děkuji jim za víc než milé
setkání a zajímavé
popovídání. Šedesátileté
harmonické manželství je
zvláště v dnešní době velkou
inspirací. Moc gratuluji!
Jan Jakob,
starosta města Roztoky

Chtěli bychom touto cestou poděkovat panu starostovi Jakobovi a paní Pösingerové
za milé blahopřání a hezký dárek k našemu významnému výročí.
Přejeme hodně zdraví a úspěchů ve vaší práci.
Manželé Dudákovi
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SOUKROMÁ INZERCE
• Anglicky perfektně – lekce pro všechny
úrovně. Nabízím 12 let zkušeností z USA (mezinárodní zkouška na UCLA), časovou flexibilitu a individuální přístup. Možnost lékařské
a odborné angličtiny. Tel: 220 911 266
• ANGLICKÝ JAZYK – VÝUKA / DOUČOVÁNÍ pro žáky základních škol již od 2. třídy
a studenty středních škol Tel.: 604 914 799
(po 18 hod. )
• Babysitting v Roztokách. Spolehlivá a zodpovědná studentka z Roztok pohlídá vaše děti.
V případě potřeby je možné hlídání spojit s doučováním. Kontakt: www.babysittingroztoky.cz
• Dětská sestra s praxí 12 let nabízí hlídání
dětí i v AJ. Preferuji hlídání od 8–16:30 hod.,
víkendy po dohodě. Tel. 608 475 758
• FLAT COATED RETRIEVER – černá štěňátka s PP po kvalitních, zdravých rodičích
jsou k odběru koncem srpna. Jako zlatý retriever, ale černý, nekonfliktní, vhodný
i k dětem terapeut. tel.: 775 058 354. Více
na www.zestrun.cz
• Gymnastika pro hubnutí – dynamická
cvičení na zlepšení kondice, stavu páteře,
pohyblivosti a ohebnosti, poté posilování
a závěrečná relaxace. Vhodné pro střední
a vyšší věkové kategorie. Hodiny se konají
ve fitcentru družiny ZŠ Roztoky každý čtvrtek od 18–19 hod. Tel: 220 911 266
• Hledám k pronájmu světlou místnost coby
malířský ateliér – Roztoky a blízké okolí.
Od října 2012. Tel.: 723 278 061
• Individuální výuka španělštiny a angličtiny
v Tichém údolí pro dospělé a děti – doučování - příprava k maturitě, začátečníci i pokročilí. Ceny po domluvě. Tel: 731 170 112
• Koupíme byt 1kk/B v Solníkách pro dceru.
Jsme slušní lidé a za vaše nabídky předem
děkujeme. Máme hotovost na účtu a tudíž platíme hotově. Cena bytu by neměla být vyšší než
1 450 tisíc., záleží na vybavenosti bytu (stav
sprchového koutu, vestavěné skříně, kuchyňská
linka). Dohodneme se. Upřednostňujeme slušné jednání a ulici Felklovu. Kontakt: michaela.
ruzkova@ukzuz.cz, tel.: 733 342 310.
• Kvalitní výuka angličtiny a francouzštiny.
Tel. 608 633 319
• Nabízím k pronájmu nebytové prostory
(Jeronýmova ul., Roztoky) volné od listopadu 2012. Tel. 776 001 221, 739 271 458.
• Nabízím oblečení na holčičku 0 až 2 roky
(narození konec listopadu). Zejména nejmenší velikosti ve velmi dobrém stavu, nutno vidět. Cena 2 500 Kč nebo dohodou jako
bonus přidám ruční odsávačku mléka Avent.
Volejte 773 636 730.
• Nabízím rychlé a levné žehlení domácího
textilu a prádla. Koš 200 kč. Prádlo si odvezu a druhý den přivezu. Tel: 604 413 605
dobre.zehleni@seznam.cz
• Nabízím, z důvodu stěhování, spoustu zajímavých a užitečných věci. Levně. Nabídka
na http://prodam-vymenim.webnode.cz/Tel. 776 728 161
• Nabízím úklid RD. Rozsah a cena dohodou.
Nástup ihned! Tel: 602 257 379
• Prodám 5 kusů hliníkových žaluzií do dřevěných oken, byly použity pouze 3 měsíce, p. c.
2 600,- Kč, nyní 1 000,- Kč. Tel: 602 594 110
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• Prodám byt 2+kk – ul. Přemyslovská, 62,3 m2
+ 4,5m2 balkon, komora, sklep, venkovní parkovací stání. Cena k jednání 2.680.000 Kč. Bezbariérový přístup. Kontakt: xbacd02@email.cz
• Prodám dámské horské kolo, značky Olpran,
modré barvy 12 let staré, v zachovalém stavu.
Cena 2 000,-Kč, tel.: 777 564 120
• Prodám dětskou sedačku na kolo. Nosnost
15 kg. Zadní. Cena 500,- Kč. Tel: 723 458 692.
• Pronajmu dlouhodobě byt 2 + 1 v Roztokách,
ulice Masarykova, částečně zařízený za cenu
8 000,- + poplatky. Telefon: 736 674 553
• Prodám dva nosiče na kolo zn. THULE
i s příčníky na auto. Cena 600,- kč. Tel:
722 136 321, 721 420 772
• Prodám dětské kolo Swišť vel. 12 s opěrnými kolečky, oranžové barvy, po dvou dětech,
cena 500,- Kč, tel.: 777 564 120
• Prodám dvoufázovou manuální odsávačku
mateřského mléka Medela Harmony, pův.
cena 1 420 Kč, nyní 750 Kč. Vysoce účinná,
umožňuje rychlé odsávání. Tel: 737 477 737
• Prodám hluboký kočárek Emmaljunga,
ve výborném stavu, velmi prostorný, extra lehký, skladný, aretovací kola, vhodný do terénu,
hluboký košík na nákupy, taška na rukojeť,
pláštěnka, možnost dokoupit originál fusak.
Cena: 2 000,- Kč, tel.: 777 564 120
• Prodám hrací deku Babypoint 120x100 cm,
měkká s různými hracími motivy, pův. cena
1 400,- Kč, nyní 600,- Kč. Tel: 737 477 737
• Prodám nadstandardně vybavený byt 3+kk/B
včetně sklepa, parkovacího a garážového stání
v novostavbě z r. 2008 v Roztokách, odbočka
na Žalov. Majitel bytu tel: 603 849 829
• Prodám nebo pronajmu slunný byt 2 + 1
v Roztokách po rekonstrukci v OV o celkové
obytné ploše 57,5 m2 plus sklep 7,8 m2. Prosím
realitní kanceláře nevolat! Tel: 731 848 014
• Prodám nosítko na mimino Baby Bjorn –
téměř nepoužité za 1 500,- Kč, monitor dechu
Jablotron BM – 02 ještě 2 roky v záruce,
za 1 500,-. Tel: 731 848 014
• Prodám pěkný byt 2 + kk v centru Roztok
s velkou terasou a předzahrádkou v bytovém
komplexu „Na Ostrohu“. Cihlová novostavba
z roku 2002, výměra bytu 55m2, terasa
s předzahrádkou 33m2, sklep 8m2. Kuchyňská linka s vestavnými spotřebiči. Parkování
před domem, klidná lokalita s výbornou dostupností k metru Dejvická (MHD i vlak).
Cena PO SLEVĚ (k jednání) 3.100.000 Kč,
volný ihned. Tel: 734 646 599.
• Prodám polohovací lehátko Babypoint pro
děti od narození do 9kg, pův. cena 960 Kč,
nyní 400 Kč; přebalovací podložku 80 x 50 cm
za 100 Kč. Tel: 737 477 737
• Prodám rodinný dům v Roztokách-Žalově
na nádherném místě pod Levým Hradcem.
Podrobnosti, fotky a telefon na majitele
na www.dum-u-potoka.webnode.cz.
• Prodám skládací přebalovací pult Cam
s vaničkou, s vyklápěcí přebalovací podložkou, vaničkou s výpustí, držátky na hygienické pomůcky, úložným prostorem. Celý omyvatelný. Pult lze složit do sebe a nezabírá
žádné místo. Tel: 737 477 737
• Prodám úplně nový, originál zabalený, solární ohřev k bazénu, připojení přes filtraci.

Výrobce Mountfield, v záruce, koup. 6/2012,
p. c. 6980,-; nyní 4600,-. Tel: 604 470 167
• Prodám barevnou inkoustovou tiskárnu
Canon MP 160 za 200 Kč. Telefon 603 459 813
• Prodám dětské oblečení (vel. 56–74),
převážně body, dupačky do pasu (moderní
střih), mikiny – vše pouze bavlna, antialergicky mat., značkové, idea. Pro kluky, v daných vel. po 15 ks, někdy i více. Vše
za 490,- (v ceně zimní bunda od Next).
Dále sport. zimní bunda 190,- (v ceně overaly a pytel do koč.), odsávačka na mat.
mléko Avent a sterilizátor do mikrovlnky,
po doml. Tel.: 604 470 167
• Prodám ideální polovinu domu 4 + 1
větších rozměrů v pěkném stavu s garáží
pro dvě auta a pozemkem 778 m2 v Roztokách-Žalově na pěkném a klidném místě.
Tel.: 603 705 944
• Prodám velký, zajímavý pozemek v Žalově.
1500 Kč za m2. Telefon 603 459 813.
• Prodám zařízení na rolování bazénové
plachty. Nerez, nepoškozené, š. 3,5 m. Včetně
úchytů na plachtu, p. c. 9 000,- Kč, nyní
4 000,- Kč. Tel.: 723 458 692.
• Pronajmu byt rod. domu v Roztokách 1 + KK,
možnost parkování v zahradě. Cena 5 000,- Kč
+ poplatky. Tel. 721 529 835
• Pronajmu byt 2 + KK, zařízený a po kompletní rekonstrukci. Roztoky, Masarykova ul.
1. patro. Cena nájemného 10 000,- Kč včetně
veškerých poplatků. Tel: 604 727 849
• Prodám plynový kotel Tiger za 1000 Kč
(5 let starý, pův. cena 20 000 Kč, topí, ale nefunguje ohřev vody), dále matraci pro miminko na postýlku IKEA za 200 Kč (pův. cena
800 Kč, téměř nepoužitá). Tel.: 777781042
• Prodám tažnou tyč na dětské kolo, značka
Trail-Gator, jako nová, téměř nepoužívaná,
barva modrá, cena: 1500,- Kč, tel.: 777 564 120
• Prosím hodné lidi, kteří by si nás vzali
k sobě. Je mi 47 let a mám 3 dospělé děti.
Rádi bychom měli hodnou babičku a dědečka. Pomůžeme a postaráme se o Vás.
Tel. 733 505 191
• Přenechám staré tašky Letky 1 Kč za kus.
Telefon 603 459 813.
• Vyměním luxusní novostavbu 3+KK/B,
OV, 82 m2, 5. patro/6, výtah, v Kralupech
za 2 + 1( 2KK) / B v Roztokách. Krásný
slunný byt, nadstandard, kuchyň s vestavěnými spotřebiči, koupelna s rohovou
vanou, samostatné WC, plovoucí podlahy
a dlažba, nábytek na míru, internet, soukromé parkovací stání, sklepní kóje, zeleň, příroda za domem, volný výhled.
Tel.: 732 377 706
• Zdarma předám kompletní sadu čísel časopisu Koktejl za léta 2002–2005 plus několik
dalších samostatných vydání. Předání časopisů domluvte na tel. č.: 724 270 592.
• Zdravotní sestra, vlídná a zkušená, Vám
nabízí pomoc s péčí o vaše mobilní seniory.
Tel.: 734 385 974
• Zkušený fotoamatér nabízí zhotovení
portrétních a reportážních fotografii, i jednodušší videozáznam. Upravím i Vaše digitální fotografie. http://jimfoto.webnode.cz/
Tel.:776 728 161
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Autorizovaný servis
plynových spotřebičů
ROZTOKY
Nabízíme předsezónní
prohlídky, prodej, servis,
montáž plynových zařízení:
VAILLANT, PROTHERM,
JUNKERS, DAKON,
VIADRUS
Firma: Lukáš Krabec
Přemyslovská 1263, ROZTOKY
tel.: 607 633 038
email: lukas.krabec@seznam.cz

Obránců míru 2348 (naproti skateparku), Roztoky
e-mail: info@lexik.cz, tel.: +420 739 035 000

www.lexik.cz

Školní rok 2012/13 v novém a klidnějším prostředí
Slavnostní otevření 2. září od 15:00 hodin.
Dny otevřených dveří se zápisem 3. a 4. září.
Rozvrh jazykových kurzů
kurz
Angličtina
Začátečníci (2x2)
Út/Čt
Středně pokročilí (1x3)
Čt
Věční začátečníci (1x3)
Pá
Středně pokročilí (1x3)
Út
Počátečně středně pokročilí (2x2)
St/Pá
Příprava na maturitu* (2x2)
Po/St
Zpět do práce,středně pokročilí (1x2) Út
Mírně pokročilí (1x3)
Pá
Středně pokročilí až pokročilí (2x2) St/Pá
Pokročilí s rodilým mluvčím (1x2)
Út
Angl pro předškoláky 3 - 6 let (2x1) Po/Čt
Angl. pro předškoláky 3 - 6 let (1x1) Po
Angl. pro předškoláky 3 - 6 let (1x1) Čt
Angličtina pro děti 1.-2.tř.ZŠ (1x1)
Po
Angličtina pro děti 3.-5. tř. ZŠ (1x60) Po
Angličtina pro děti 6.-8. tř. ZŠ (1x2) St
Konverzace s rod. mluvčím (VB) (1x2) Čt
Business English s rod.ml. (USA)(1x2) St
Konverzace studenti * (1x2)
Út
Angl. pro seniory začátečníci * (1x2) Po
Angl. pro seniory zač/ mírně pokr.*
Čt
(1x60)
Angličtina na cesty (1x2)
Po
Angl. senioři mírně pokročilí * (1x2) Pá
Rozdíly brit. a amer. angl., úskalí,
Čt
fráze a slang (s rod.ml.) (1x2)
Angl. ,média a nové technologie s
Čt
rod. ml. (USA) (1x2)
Konverzace s rod.ml.(VB) - současné
Út
politické a ekonomické události(1x2)
Tvořivá angličtinka děti 4-6 let (1x1) Pá
Němčina
Němčina na cesty (1x2)
Čt
Začátečníci (1x2)
Čt
Středně pokročilí až pokročilí (1x2) Čt
Mírně pokročilí (1x2)
Čt
Děti – školáci (1x2)
Čt
Děti –předškoláci (1x1)
Pá

čas
18:00-19:30
9:00-11:15
9:00-11:15
18:00-20:15
9:00-10:30
16:30-18:00
9:00-10:30
9:00-11:30
10:30-12:00
18:00-19:30
9:00-9:45
9:00-9:45
9:00-9:45
14:15-15:00
15:00-16:00
14:30-16:00
19:30-21:00
18:00-19:30
16:30-18:00
9:45-11:15
11:30-12:30
17:15-18:45
11:15-12:45
17:00-18:30
18:30-20:00
19:30-21:00
9:30-10:15
17:30-19:00
10:30-12:00
9:00-10:30
19:00-20:30
16:00-17:30
10:00-10:45

kurz

čas

Španělština
15:00-16:30
Děti 6.- 8. třída (1x2)
Čt
16:30-18:00
Mírně pokročilí (1x2)
Čt
14:00-15:00
Děti 3.- 5. třída (1x60)
Čt
18:00-19:30
Začátečníci (1x2)
Čt
Mírně pokročilí (1x2)
Po
18:00-19:30
Čj pro cizince/ portug. začátečníci
Konverzace s rodilou mluvčí (Peru)
podle zájmu
Konverzace na cesty
Na cesty mírně pokročilí
Francouzština
18:00-19:30
Začátečníci (1x2)
St
19:30-21:00
Středně pokročilí až pokročilí (1x2)
St
16:30-18:00
Přípravka na jaz.šk.,lycea/SŠ (1x2)
St
15:00-16.30
Pro děti 6. - 9. třída (1x2)
St
Ruština
Středně pokročilí (1x2)
Pá
17:00-18:30
Začátečníci a věční začátečníci (1x2) Út
19:30-21:00
Děti 6.-9. tř. ZŠ (1x2)
Pá
15:15-16:45
Italština
Začátečníci (1x2)
Po
18:00-19:30
Středně pokročilí (1x2)
Po
19:30-21:00
Finština, portugalština
dle dohody
Čeština pro cizince/Czech for foreigners
Začátečníci/ Beginners (1x2)
Čt
19:30-21:00

Doučování čeština, matematika
kurz
Čeština pro žáky škol
Doučování čeština II. stupeň ZŠ (1x2)
Doučování čeština II. stupeň ZŠ (1x60)
Matematika
Příprava na přijímací zkoušky (1x60)
Doučování mat/fyzika (1x2)

den

hodina

Po
Út

16:30-18:00
16:00-17:00

Pá
St

14:15-15:15
16:30-18:00

Poznámka:
1x2 znamená 1x týdně 2 vyučovací hodiny (45min)
1x60 znamená 1x týdně 60 min
* studentská nebo seniorská sleva 10%

Bačkory a plátěnky BEFADO, holinky dětské Demar a WOLF
dámské holiny.

v prodeji i

Podzimní, celoroční a zimní obuv PEGRES, FARE, OBUTEX, PROTETIKA
Aktuální nabídka obuvi na www.uskolky.cz !!!
Dětský textil WOLF, podzimní bundy, tepláky, šusťáky, pláštěnky,
deštníky, sluneční brýle, ponožky a punčocháče BOMA a JELL, čepice,
kšiltovky, kloboučky.
Kamenná prodejna Roztoky – Žalov naproti Mateřské
školce Přemyslovská.
!!!Veškerý sortiment, včetně obuvi je skladem a ceny jsou
srovnatelné s internetovým prodejem!!!
!!!Není potřeba žádné objednávání!!!
Otevírací doba: Pondělí – čtvrtek 9.00 - 17.00
Pátek 9.00 – 13.00
Tel:603 598 247 Roztoky – Žalov, Husova 1153 ( vchod
z ulice Přemyslovská)

