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v Academicu dne 29. září
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Návštěvníky OC Šestka pohltí během září Tajemný svět vědy
Stovky exponátů, které si bude možné vyzkoušet, fantastické hry a hlavolamy, vynálezy přístupné nejen dospělým, ale i dětem,
živé akce a pokusy… Od 3. do 30. září bude
Obchodní centrum Šestka žít vědou a technikou. Pod hlavičkou akce s názvem Tajemný
svět vědy se zde na více než 600 metrech
čtverečních představí několik univerzit a institucí.
Co do rozsahu půjde o jeden z největších projektů, který se kdy na Šestce konal. O víkendech interaktivní expozice doplní přítomnost
samotných vědců nebo studentů, kteří budou
své obory a vynálezy přitažlivou formou přibližovat na tematických workshopech. Víkendové workshopy budou na Šestce probíhat
každou sobotu a neděli od 11 do 18 hodin,
živý program však bude probíhat i ve čtvrtek
a v pátek. Více na www.ocsestka.cz nebo
na Facebooku.
A na co konkrétně se mohou návštěvníci centra těšit? Například na Inova Centrum ČVUT, které
Šestku ovládne v pátek a sobotu 13. a 14. září svým projektem Věda nás baví. Děti si budou moci
vyzkoušet různé pokusy a rodiče mezitím mohou objevovat kouzlo 3D tiskárny Be3D, která zde bude
ještě jednou 20. a 21. září. Dospělé pak okouzlí i speciální interaktivní aplikace pro tablety.
Každý čtvrtek a pátek se nejeden dospělý vrátí do dětských let při tvoření ze stavebnice Merkur.
Velkým magnetem bude opravdu rozměrná instalace a čtvrteční a páteční dílny pro všechny kutily.
Několik desítek exponátů doputuje do Šestky také z libereckého IQ parku. Zaměřeny jsou na rozvíjení inteligence dětí i dospělých zejména na platformě techniky. Její aplikaci si budete moci obratem
vyzkoušet na herním koutku s konzolemi Nintendo.
Asi nejpočetnější zastoupení bude mít veletrh (a nadšenecká skupina) Hry a hlavolamy. Vystaveny
budou hlavolamy historické i nejnovější, hlavolamy české nebo japonské, jednoduché i ty, u kterých
se opravdu „zavaří“ mozek.
Sledovanými a vyhledávanými mezi dětmi, studenty i rodiči se už staly nejrůznější aktivity Přírodovědecké fakulty UK. Její pokusy, praktické ukázky bádání i jeho výsledky, obsahující chemii, geologii, flóru a faunu, ale třeba i pravěké ještěry, jsou hitem internetu.
Část projektu bude věnována také lidskému mozku. Jak funguje náš mozek, jak velkou část využíváme a jak je vůbec velký? Na tyto i další otázky najdou odpověď ti, kteří navštíví nápaditou prezentaci National Geographic nazvanou vtipně BrainStore.
Pomocí optických klamů zde bude vysvětleno, jak je lidské chápání věcí propojeno s očima, co by se
stalo, kdyby naše oči nespolupracovaly s mozkem nebo jak funguje periferní vidění. Nejeden student
a žák ocení praktické tipy, jak svůj mozek lépe využívat, trénovat a jak zlepšit svou mysl a paměť.
Během Tajemného světa vědy bude zvláštní pozornost už tradičně věnována zejména dětem. Mimo
zmíněného programu v prostorách Family centra každou neděli proběhnou nedělní kreativní dílny.
Každý všední den od 15 do 19 hodin a o víkendech od 11 do 19 hodin zde budou připraveny Inteligentní prolézačky. Vedle zmíněné Merkur dílny bude k dispozici také Lego a Lego Duplo herna.
Zvláštní program pak chystá Šestka také pro školky a školy.
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Je to už čtyřicet pět let…
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Nechce se tomu ani věřit, že je to už 45 let, co se naše
země k zděšení milionů stala v tu noc na 21. 8. 1968
obětí invaze vojsk tehdejší Varšavské smlouvy. Začal
„dočasný“ pobyt sovětských vojsk, který ovšem trval
„pouhých“ 21 let…
Statisíce „spřátelených“ vojáků, tisíce tanků, desítky
mrtvých a statisíce emigrantů, z nichž se desetitisíce už domů nikdy
nepodívali… Nastalo dusné období normalizace. Moskevský protokol
instalující okupaci podepsali tehdy zbožňovaní „vůdcové“ národa
v čele s Dubčekem, Svobodou, Smrkovským atd. s jedinou čestnou
výjimkou MUDr. Kriegla… (kterému soudruh Brežněv říkal haličský
Žid...). „Smlouvu“ (jaká smlouva pod hlavněmi samopalů?...) promptně schválil parlament poměrem hlasů 228 ku 4!!! (Pouze čtyři stateční
hlasovali proti...)
Demokratizace skončila. To, co nastalo potom, ovšem nezařídila vojska
– „obsloužili“ jsme se sami. Prověrkové komise vyhnali ze zaměstnání
desetitisíce lidí, v podstatě většinu těch, kteří (vedle pro jistotu emigrovavších) tvořili bez nadsázky elitu národa... Stačilo jen zavřít hranice,
posílit policii, zakázat většinu spisovatelů, zavést znovu cenzuru atd.
a bylo hotovo!
Začala vláda ke všemu ochotných, průměrných a přizpůsobivých...
Dokonce natolik, že když se 17. 11. 1989 dozvěděli o studentském
průvodu na Albertově, sešel se ÚV KSČ a patrně považoval ono shromáždění za jakousi taškařici, neboť ač měl veškerou moc v ruce, zmohl
se jen na pár frází...
Myslete na to, až půjdete k předčasným volbám... Protože slavná věta
amerického filosofa Georga Santayany ve své krutosti neustále platí:
„Ti, kteří si nepamatují svoji minulost, jsou odsouzeni si ji znovu zopakovat.“
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Ladislav Kantor

Co přináší Odraz č. 9?
Doufejme, že září bude příjemným odleskem horkého léta a stejná
pohoda se ve vás rozhostí při četbě tohoto čísla. Ve zprávách z radnice vás jistě potěší informace o získání dotace na výstavbu školy…
Dočtete se i o Slavnostech levého a pravého břehu, jejichž program
slibuje být znovu dominantou kulturních akcí celého roku, skvěle
obsazeném benefičním koncertu v Academicu, Festeru i Sokolení…
S přáním hezkého počasí přeju i hezké počtení…
Ladislav Kantor
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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
září je důležitý měsíc pro
školáky a pro jejich rodiče.
V době, kdy dostáváte do
schránek toto vydání Odrazu, se u přívozu budou konat již tradiční
Slavnosti pravého a levého břehu. Doufám, že
se tam společně setkáme.

na výtah ve staré budově. V průběhu září by
měla být dokončena dlažba mezi starou budovou školy a jídelnou, výtahová šachta by měla
být dobudována a především by měla začít růst
hrubá stavba nové části školy. Odměnou za tuto
trpělivost pro nás všechny bude nová velká škola
s tělocvičnou a multifunkčním sálem.

Nová třída mateřské školky

malý úspěch. Nicméně na věku přijatých dětí se
to už tolik neprojevilo (klesl jen mírně). To je
způsobeno tím, že v tuto chvíli jsou ve školkách
dva nejsilnější roztocké ročníky. V příštím roce
by měl věk přijatých dětí už klesnout výrazněji
a přespříští rok ještě více. Budeme i nadále hledat
další možnosti, jak kapacitu školek rozšířit. Věřím, že se brzo dostaneme na kýženou hranici
třech let pro přijetí dítěte do školky.

Začátek školního roku
V pondělí 2. září byl zahájen nový školní rok.
V tento den jsme ve škole přivítali rekordních pět tříd prvňáčků. Těm, ale i všem ostatním žákům naší základní školy, přeji, aby
do školy chodili rádi, aby je učení bavilo a naplňovalo. Rodičům školáků přeji trpělivost, radost z pokroků jejich dětí a zároveň silné nervy,
aby mohli plně podporovat své ratolesti. V neposlední řadě přeji našim pedagogům, aby měli
ze své tak důležité práce radost a potěšení.
Zároveň bych všechny chtěl poprosit o trpělivost s dostavbou školy, která již čile probíhá.
V době, kdy tyto řádky píšu, jsou již dokončeny
dlažby v okolí školní jídelny, zabetonovány nosné piloty nových budov a probourána šachta

Školní rok vypukl i v mateřských školách. Jsem
rád, že se podařilo otevřít novou třídu pro 25
dětí v Lidické ulici (bývalý Lexik), která spadá
pod MŠ Přemyslovská. Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří se na vybudování této třídy
podíleli a zejména pak paní ředitelce Novotné.
Byla to poměrně hektická práce, která však byla
odvedena velmi precizně. Nasazení dotyčných
lidí si velmi vážím. Jak nová školka vypadá, se
můžete podívat i vy. Ve čtvrtek 26. září zde
od 16:00 do 17:00 proběhne den otevřených
dveří. Jste všichni zváni.
Za poslední tři roky byla kapacita mateřských
školek navýšena o 75 dětí na současných 298 dětí,
které navštěvují naše městské školky. Je to nárůst
o třetinu původní kapacity, což považuji za ne-

Nový tajemník městského
úřadu
Dovolte mi, abych Vás informoval o tom, že
od 1. srpna má městský úřad nového tajemníka,
kterým se stal Mgr. Jaroslav Drda. Je to dlouholetý zastupitel, předseda kontrolního výboru
a v posledních měsících i radní. Nemusím tedy
popisovat jeho obsáhlé zkušenosti s chodem samosprávy. Zároveň je to aktivní roztocký občan,
který své město dobře zná. Jsem přesvědčen, že
bude pro městský úřad přínosem. Do jeho práce
mu přeju hodně sil a elánu.
S přáním hezkého babího léta
Jan Jakob, starosta města Roztoky

O čem jednala městská rada v červenci
Červencová schůze rady
(10. 7. 2013) začala netradičně exkurzí v městské i průmyslové (VUAB) čistírně
odpadních vod u roztockého zámku. Radní chtěli vidět na vlastní oči
současné umístění a funkci technologických
provozů obou ČOV, aby mohli lépe zvážit možnosti jejich dalšího společného využití. To bylo
velmi důležité pro rozhodování o rekonstrukci
kalového hospodářství (investice za 11–17 mil.
Kč), k němuž bude nutné v blízké době přikročit. Kalové hospodářství je totiž ještě pozůstatkem staré čistírny. Kromě radních se prohlídky
zúčastnili i zástupci provozovatele – SčVK
a generální ředitel VUAB Pharma Ing. Mengler. Obě čistírny tvoří jeden technologický celek a jde o to, zda vybudovat tzv. „kalovou
koncovku“ v rámci městské ČOV, či společně
s VUAB jako součást průmyslové čistírny
a eventuálně za jakých podmínek.

Kalové hospodářství ČOV
budeme řešit společně s VUAB
O této věci pak radní dále jednali na radnici,
kam se po skončení prohlídky přesunuli.
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Po hodinové rozpravě nakonec doporučili
zastupitelstvu provedení rekonstrukce kalového hospodářství v rámci průmyslové čistírny VUAB, neboť tato varianta je pro město
ekonomicky i prostorově výhodnější. Zopakovali bychom tak model, který se osvědčil
při celkové rekonstrukci městské čistírny
odpadních vod před 12 lety, kdy se provázanost obou čistíren ukázala jako užitečná
a dlouhodobě efektivní.

Druhá etapa rekonstrukce
komunikací je připravena
Radní pak projednali a schválili zadávací
dokumentaci pro 2. etapu rekonstrukce
městských komunikací (ul. Vošahlíkova,
Dobrovského a část ulice Spěšného). Kromě opravy čistě rezidenčních ulic Dobrovského a Vošahlíkovy dojde díky rekonstrukci konce Spěšného ulice i k novému
dopravnímu propojení staré zástavby se
Solníky.
Zkusíme též využít dotačního titulu a vybudovat první tři podzemní stanoviště kontejnerů pro tříděný odpad. Na základě této

zkušenosti budeme eventuálně v instalaci
těchto moderních, esteticky mnohem přijatelnějších zařízení na tříděný odpad pokračovat.
RM pak rozhodla o pronájmu některých
obecních pozemků za standardních podmínek, když záměr byl předtím řádně zveřejněn
(jde o zemědělské pozemky a starou neudržovanou zahradu).
Rada též ještě jednou projednala novelu
Směrnice pro prodej a pronájem nemovitého
majetku města před jejím schválením zastupitelstvem.

Je třeba odstranit
nerovnováhu v nájemném
Vážná debata se pak rozvinula nad návrhem interního rozčlenění obecních nájemných bytů podle jejich kvality a s tím související úpravou nájemného. V některých
případech by šlo o snížení nájmu, ve většině případů pak o zvýšení. Hlavním důvodem je odstranit nerovnost ve výši nájmu
u bytů stejné kvality. Tento stav vznikl
v průběhu posledních 15 let postupným

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
uzavíráním nových smluv, když staré
smlouvy neodpovídají současné úrovni nájemného. V průběhu diskuse byly předloženy alternativní návrhy, které si vyžadují
důkladného zvážení, proto nebyla věc dosud uzavřena.

MŠ Přemyslovská. Stavební firma i odborný
stavební dozor odvedli dobrou práci, kolaudace proběhla bez závad, jedná se o velmi hezké
prostředí. K dořešení administrativních záležitostí se RM rozhodla zpestřit si léto ještě jedním jednáním, a to 24. 7. 2013.

Stanoviska stavební komise
ke stavebním aktivitám
ve městě

Třídění odpadu v Roztokách
funguje

Důkladně se radní zabývali dvěma zápisy
ze stavební komise, která vydala různá
doporučení, jak postupovat v případě některých žádostí stavebníků, zpravidla o výjimky z ustálených pravidel zástavby. Některé případy nebyly pro svou složitost
uzavřeny a bude dále o nich jednáno. Zajímavým příkladem je záměr přebudovat
hotel Alexandra v Nádražní ulici na (privátní) domov seniorů; současný návrh řešení je však v kolizi s nutností zachovat zde
retenční a vsakovací prostor dešťových
vod, které se sem stahují nejen z přilehlé
stráně, ale i z části města navazující na Vrška. Dalším je nebývale velkorysý záměr
rekonstrukce vily Amálka v Tichém údolí,
který však zatím nevyhovuje regulačnímu
plánu území.

Nové prostory pro MŠ Lidická
byly zkolaudovány
Rada se zabývala cenovou nabídkou na zajištění autorského dozoru dostavby ZŠ Roztoky
a vyslechla zprávu o kolaudaci prostor v bývalém Lexiku na Lidické ulici čp. 2240 rekonstruovaných na jednu třídu mateřské školy.
Administrativně půjde o odloučené pracoviště

Na závěr pak ještě RM v informačním bloku
projednala řadu zajímavých informací, včetně zprávy firmy EKO-KOM o výsledku sběru
tříděných odpadů (resp. druhotných surovin)
v našem městě i dalších sídlech v ČR a o finanční odměně. Ve zprávě se uvádí, že v loňském roce bylo v rámci ČR díky recyklaci
papíru, plastů, skla, kovů a nápojových kartonů uspořeno 27 034 318 GJ energie, tedy
zhruba tolik, kolik spotřebuje 300 tisíc domácností. To je určitě dobrá zpráva. I výsledky v Roztokách jsou velmi dobré.

Druhé dějství
červencového jednání Rady
se uskutečnilo 24. 7. 2013.
Na pořadu bylo několik akutních bodů agendy, které nesnesly odkladu.
V prvé řadě radní projednali a schválili konečné znění nájemní smlouvy na prostory
nového oddělení mateřské školky pro 25
dětí v multifunkčním objektu v Lidické ulici
čp. 2240 (bývalý Lexik, naproti Tescu), které
bude odloučeným pracovištěm MŠ Přemyslovská. Detaily smlouvy byly předmětem
poměrně dlouhého vyjednávání. Prostory si
město pronajalo na 14 let s možností další-

ho prodloužení. Radní vzali na vědomí
i kladná vyjádření Krajské hygienické stanice, takže zbývá už jen doladit některé provozní věci a poslední krok – zápis do rejstříku škol a školských zařízení.
Potom se radní vrátili k doporučením a stanoviskům stavební komise ve věcech, které nebyly uzavřeny na minulé schůzi RM. Šlo celkem o pět, nikoli jednoduchých žádostí
jednotlivých stavebníků. Radní projevili snahu najít přijatelná řešení, která nebudou v kolizi s veřejným zájmem a současně nebudou
zbytečně neblokovat stavební aktivity některých stavebníků.
Závěrem ještě projednali několik provozních
záležitostí. Vzali na vědomí informaci SčVK
o zahájení rekonstrukčních prací na vodovodních přípojkách ve Vošahlíkově ulici
a vyslovili požadavek, aby příště byli občané
informováni s větším časovým předstihem.

Jmenován nový tajemník
Městského úřadu
Posledním bodem jednání byla informace
velmi podstatná pro chod města i úřadu.
Ředitel krajského úřadu vyslovil souhlas se
jmenováním Mgr. Jaroslava Drdy tajemníkem Městského úřadu, a tak starosta v souladu s ustanovením § 103 zákona o obcích
jmenoval dosavadního radního J. Drdu
do této funkce s účinností od 1. 8. 2013.
Vzhledem k tomu, že funkce tajemníka MÚ
je neslučitelná s mandátem zastupitele, bude
muset na něj J. Drda rezignovat. V zastupitelstvu tak zasedne první náhradník sdružení
Netřesk.
Stanislav Boloňský, místostarosta

O čem jednala Rada města v srpnu
Radní se sešli ke svému jednání 14. srpna
2013 v šesti, neboť pan J. Drda mezitím rezignoval na funkci zastupitele i radního a zúčastnil se zasedání již v nové roli tajemníka
MÚ s hlasem poradním.
Přestože rada v letním období jednala dvakrát
mimořádně, objem agendy pro srpnovou
schůzi narostl do skutečně olbřímích rozměrů
padesáti jednacích bodů. Byl proto na příště
odložen materiál o úpravě nájemného v obecních bytech, při jehož projednávání lze očekávat dosti dlouhou diskusi, stejně tak jako
otázka obsazení funkce odpovědného redaktora Odrazu. Potvrzena byla jen současná
výše nájemného v domě s pečovatelskou službou, kde neprošel návrh na mírné zvýšení pro
příští rok.

ODRAZ

Nový člen zastupitelstva
převzal osvědčení
Na úvod vzali radní na vědomí informaci starosty o předání osvědčení novému zastupiteli, panu
Mgr. Michalu Černému, zvolenému za volební
stranu Netřesk, který jako první náhradník nastupuje na uvolněný mandát Jaroslava Drdy.
Nejprve radní projednali a schválili záměr
a návrh směnné smlouvy s vlastníky zbytkových pozemků ve Wolkerově ulici a Na Valech, jejímž smyslem je vypořádání vlastnických práv k pozemkům pod komunikacemi.
To je důležitý krok k investiční činnosti
v těchto ulicích, tj. výměně vodovodu, vybudování kanalizace a nakonec nového povrchu.
Konečné slovo bude mít ovšem zastupitelstvo.

měsíčník Roztok a Žalova

Rada pak jednomyslně schválila návrh na několik rozpočtových opatření. Jde o drobné
navýšení výdajů na vybavení nové třídy mateřské školy v Lidické a také na personální
zajištění tohoto odloučeného pracoviště. Místostarosta St. Boloňský informoval RM, že
k 15. 8. 2013 jsou vyřízeny všechny administrativní kroky nutné k zahájení činnosti této
nové třídy.

Město získalo dotaci
na dostavbu školy
Další rozpočtová opatření, která ovšem definitivně schvaluje ZM, se týkala investic. Nejdůležitější změnou je přesun finančních prostředků mezi paragrafy rozpočtu tak, aby bylo
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zajištěno průběžné financování dostavby základní školy. V této souvislosti radní s potěšením a úlevou vyslechli informaci pana starosty Jakoba, že se podařilo na tuto akci získat
státní dotaci ve výši téměř 50 mil. Kč, z toho
30 mil. Kč ještě v letošním roce. Touto dotací
by mohla být zajištěna zhruba polovina potřebné částky na výstavbu, zbytek pokryjí naše
vlastní zdroje, takže bankovní úvěr nebude
nutný. Radní rovněž předkládají zastupitelstvu návrh na posílení paragrafů pro opravy
a rekonstrukce chodníků a silnic. Byla zahájena rekonstrukce Haškovy ulice, připravena je
pro ulice Dobrovského, Vošahlíkovu a část
Spěšného ulice. Na podzim dojde ještě k rekonstrukci Máchovy ulice. Bohužel, z důvodů
administrativních překážek nebude možné
letos rekonstruovat Krásného ulici v Žalově
a Plzeňskou Na Sekeře, kde už byly vyměněny
vodovodní přípojky. K nevyčerpání finančních prostředků dojde v oblasti vodohospodářské infrastruktury. S ohledem na složitost
přípravných prací opravy žalovského vodojemu a na blížící se zimní období (oprava je
vázána na teplejší období roku), bude oprava
realizována až příští rok (veřejná soutěž ještě
letos). Rovněž nebude letos provedena rekonstrukce kalového hospodářství ČOV, která
vyžaduje velkou projektovou, administrativní
i finanční přípravu. Nestihne se ani výstavba
kanalizace a oprava vodovodu v ulicích Wolkerova, Na Valech a Pod Řivnáčem. Bude však
v tomto směru učiněn významný krok kupředu – odkup předmětných pozemků, kde se
investiční akce bude realizovat.
RM schválila účetní závěrku Technických
služeb na rok 2012 a vzala na vědomí zprávu
auditora s výrokem, že „účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv, pasiv a finanční situace příspěvkové organizace Technické
služby“.

Povinnosti vyplývající
z nájemních smluv je nutné
dodržovat
Významným blokem byl soubor materiálů týkajících se správy a nájmů obecních bytů. Šlo
o postup při vymáhání dluhů na nájemném

a službách a rozhodnutí o ukončování nájemních smluv.
RM konstatovala, že v minulosti nedošlo
k důslednému vymáhání dlužného nájemného, jak to obcím ukládá zákon o obcích. Některé drobné nevymahatelné dluhy již účetně
odepsala, ale v případě větších částek, kde
došlo k promlčení, vyzvala smluvního mandatáře k nápravě a náhradě škody.
Radní se rozhodli nastolit pořádek v dodržování smluvních závazků nájemníky, a proto
schválili tři návrhy na výpověď nájemní smlouvy k bytu. Čtvrtá výpověď nebyla nutná, neboť
nájemnice sama navrhla nájem zrušit. Ve všech
případech jde o dlouhodobé dlužníky na nájemném, výše dluhu jen v těchto čtyřech případech činí dohromady více než 150 tis. Kč.
V další fázi dojde i na menší „hříšníky“.
Rada schválila také výpovědi z několika obecních bytů, které podali sami nájemci.
Opětovně měli radní na stole i žádost o rekonstrukci a dostavbu vily Amálka v Tichém
údolí. Její majitel chce realizovat velkorysou
rekonstrukci tohoto domu a navrátit mu původní tvář z dvacátých let minulého století.
Projektant zredukoval zastavěnou plochu
a objem budov, aby se přiblížil požadavkům
regulačního plánu. Na základě těchto úprav
vydala RM (jednomyslně) souhlas s výjimkou
z regulačního plánu pro Tiché údolí.

Start do 2. a 3. etapy
rekonstrukce komunikací
Větším blokem bylo projednávání zadávacích podmínek pro výběrová řízení na nejrůznější investiční akce, od 2. a 3. etapy rekonstrukce vybraných komunikací, zařízení
pro školní kuchyň a jídelnu, opravy střechy
na kapli levohradeckého hřbitova, až
po opravu vnitřních prostor vodojemu v Žalově, která bude ovšem realizována až napřesrok.
Zdrženlivě se RM vyjádřila k záměru soukromého investora o přestavbu objektu ubytovny
u benzinové pumpy na Přílepské ulici na domov pro seniory, který bude vyžadovat kompletní nové řízení o územním rozhodnutí.
Nejde jen o problematické umístění, ale

i o další aspekty, jako jsou např. parkovací
místa apod. Naopak rada neměla důvod nesouhlasit s umístěním fotovoltaické elektrárny
na střeše objektu Vědecko-technického parku
u Přílepské ulice.

Vznikne v dolních Roztokách
„psí hotel“?
Rada projednala i další drobné žádosti jednotlivých stavebníků. Trochu vzruchu do jednání
přinesl návrh soukromého podnikatele na zřízení „psího hotelu a školky“ v ulici Za Potokem při silnici II/242. Při projednávání tohoto
záměru převažovaly kritické výhrady k tomuto záměru, zejména s ohledem na obyvatele
okolní zástavby, nicméně k jeho zásadnímu
odmítnutí nedošlo. Věc posoudí komise životního prostředí.
Se životním prostředím souvisí i žádost pana
K. M. na zrušení stanoviště kontejnerů na tříděný odpad v lokalitě U Rybníčku. Rada tuto
žádost neschválila, ale usnesla se na vybudování ochranné stěny, která by měla zlepšit prostředí z akustického i estetického hlediska.
Možná bude zkušenost s tímto stanovištěm
i podnětem pro úpravu stanovišť dalších, která
opravdu nejsou ozdobou města.
Závěr jednání patřil informačnímu bloku, jako
vždy s podrobnou zprávou o činnosti městské
policie.

Skvělý výsledek elektronické
aukce elektřiny a plynu
Na přetřes přišla i otevírací doba pobočky České pošty na Tyršově náměstí, která není zdaleka
ideální – ať již jde o dvouhodinovou polední
pauzu, tak o otevírací dobu v sobotu. Město
nemá žádnou přímou „páku“ na vedení pošty,
budeme ale o této věci jednat. Posledním bodem byla velmi příznivá zpráva pana místostarosty Jandíka o výsledku elektronické aukce
elektřiny a plynu. U obou komodit bylo dosaženo značné úspory, a proto se radní dohodli,
že na podzim bude zorganizováno druhé kolo
aukce, do kterého se zapojí i městský úřad.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Srpnové zastupitelstvo
Zastupitelé se sešli ke svému jednání 28. 8. 2013.
Počasí sice již signalizovalo blížící se podzim,
účast však ještě poznamenalo období dovolených, takže 6 zastupitelů se z jednání omluvilo.
Na úvod schůze složil slib nový zastupitel města
pan Michal Černý, který nahradil pana Jaroslava
Drdu (Netřesk).
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Skvělé! Dotace na dostavbu
školy je skutečností.
ZM pak splnilo příjemnou povinnost a přijalo dotaci ze státního rozpočtu na dostavbu
školy v celkové výši 49,5 mil. Kč, což představuje zhruba polovinu předpokládaných vý-

dajů na vlastní stavbu. 30 mil. Kč obdržíme
ještě letos, zbytek příští rok. Určitým rizikem
pro vyplacení druhé části dotace by mohlo
být rozpočtové provizorium (státního rozpočtu), k němuž může dojít po předčasných
volbách. Ale v každém případě je to velký
úspěch vyjednávacích schopností pana sta-

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova
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rosty Jakoba, což ocenila i jinak velmi nesmiřitelná opozice našeho zastupitelstva.
I další část jednání byla věnována dostavbě
školy. ZM schválilo smluvní zajištění autorského dozoru firmy Helika, a. s. (autoři projektu pro stavební řízení), vyjádřilo však výhrady k podobné smlouvě s firmou Arch
Design, s. r. o., která je autorem projektu pro
provedení stavby. Smlouva bude proto upravena a předložena znovu na zářijovou schůzi.

Zatopená kotelna ZŠ v Žalově,
červenec 2013

Z žalovské školy nové lázně?
Jako dodatečný bod byla na jednání zařazena
informace a návrh řešení havarijní situace kotelny ZŠ Žalov. Patrně v důsledku deštivého června
(s povodněmi) si spodní voda našla podložím
novou cestu, a to přímo do kotelny žalovské
školy, která je v suterénu, několik metrů pod
úrovní terénu. Začátkem července na několika
místech vyrazil v kotelně silný pramen, který
prostor zatopil do výše 60 cm. Celé prázdniny
byla voda čerpána dvěma čerpadly a byla hledána příčina i řešení této nečekané situace. Bohužel, vydatnost pramenů sice trochu zeslábla, ale
trvá. Současně bylo třeba vyřešit otázku, zda
staré plynové kotle (17 let) opravovat s nemalými náklady a nejistým výsledkem, nebo přistoupit k instalaci nových kotlů, a to i v nových pro-

ODRAZ

storách, které nebudou ohroženy spodní vodou
a nadměrnou vlhkostí. Vedení radnice i následně ZM se přiklonilo k výstavbě nové kotelny
s novou technologií. Bude to znamenat určité
omezení pro provoz školy začátkem školního
roku i riziko, že v případě chladného počasí
v září budou žáci sedět ve svetrech, v konečném
výsledku však nové kotle mohou znamenat i citelnou úsporu ve spotřebě plynu.

Znovu na téma nové MŠ
na Lidické
Poměrně vzrušená debata se pak rozvinula
o dohodě města s firmou PRO-Sin, s. r. o.,
která nám na 14 let pronajala prostory pro

měsíčník Roztok a Žalova

novou třídu mateřské školy na Lidické ulici
(dříve Lexik). Někteří zastupitelé namítali, že
město z vlastních prostředků zhodnotilo majetek majitele budovy. Skutečnost je však taková, že na některé úpravy budovy, které by bylo
možné považovat za její zhodnocení, nám
majitel přispěl částkou 150 tis. Kč. Ostatní
stavební úpravy byly z hlediska zhodnocení
neutrální, neboť původní vnitřní příčky byly
vybourány a nahrazeny novými, aby to vyhovělo potřebám provozu naší MŠ.

Rozpočtová opatření
Další blok agendy se týkal rozpočtu města.
ZM vzalo bez připomínek na vědomí čerpání
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rozpočtu za červen a červenec a přistoupilo
k projednávání a schválení balíku rozpočtových změn.
Zastupitelé schválili navýšení výdajů na vybavení nové třídy MŠ na Lidické, neboť původní
předpoklad byl silně podceněn. Dále byly
schváleny přesuny v rozpočtu v návaznosti
na dostavbu ZŠ, což kromě navýšení příjmů
o státní dotaci znamenalo i navýšit ve stejných proporcích výdaje. Rozpočtová změna
ve výši 51,5 mil. Kč je určitou kuriozitou a je
patrně nejvyšší v historii našeho zastupitelstva a města.
Zastupitelé též schválili navýšení výdajů
na opravy a rekonstrukce silnic a chodníků,
což je důležitý krok k realizaci a zlepšení jejich
sjízdnosti a schůdnosti. ZM schválilo i peníze
na odkup pozemků pod komunikacemi v ulicích Wolkerově ulici a Na Valech jako nutný
předpoklad výstavby kanalizace, rekonstrukce
vodovodu a komunikace těchto ulic.
Naopak byly sníženy rozpočtové výdaje v oblasti vodohospodářské infrastruktury, neboť
investice v této oblasti byly z různých objektivních důvodů odloženy na příští rok. Dále byly
ještě schváleny víceméně technické změny

v jednotlivých paragrafech, jak to vyžaduje legislativa.
Značný prostor si vyžádalo i projednání dvou
zápisů z jednání finančního a kontrolního
výboru.

Trochu neslavný konec
schůze
Jakmile se přiblížila 21. hodina, začal sbor
přítomných zastupitelů řídnout, až v závěru už
jednali v minimálním počtu jedenácti. Stačili
ještě projednat a schválit společný postup města a společnosti VUAB Pharma při rekonstrukci kalového hospodářství městské (i průmyslové) čistírny odpadních vod, vzít
na vědomí zprávu městské policie a zápisy
z jednání Rady města a poté již musel pan
starosta v souladu s ustanovením zákona o obcích jednání ukončit, neboť ve 21:40 hodin
klesl počet přítomných na deset, tedy méně
než polovinu všech členů zastupitelstva. Několik bodů programu tak zůstalo neprojednáno.
Příští jednání se uskuteční ve středu 25. 9. 2013.
Stanislav Boloňský, místostarosta

platku. Spolu s upomínkou jsou rozesílány
složenky na uhrazení poplatků. V případě, že
poplatek zaplacený nemáte, použijte přiloženou složenku k jeho úhradě. Složenku je
možné hradit hotově v pokladně MÚ, na poště nebo bankovním převodem. Variabilní
symbol pro platbu je na složence uveden.
V případě dotazů můžete kontaktovat pracovníky odboru financí na tel. číslech
220 400 239, 220 400 237 a 220 400 266.
Tímto článkem bychom zároveň chtěli s předstihem informovat všechny poplatníky, že
od následujícího roku budou zrušeny tzv.
sloučené platby. O novém způsobu úhrady
poplatků budeme informovat v následujících
číslech měsíčníku ODRAZ.
Přem děkujeme za Vaši součinnost s výběrem
poplatků.
Odbor financí Městského úřadu

Kam s úmrtním oznámením?
Vážení spoluobčané, v průběhu měsíce září bude instalována vedle roztocké pekárny
nová vývěsní skříňka, která bude určena výlučně pro zveřejňování úmrtních
oznámení. Skříňka je zasklená, v černém provedení. V případě zájmu o vylepení parte
na toto, věříme, že důstojné místo, doneste prosím úmrtní oznámení do podatelny
městského úřadu, jejíž pracovnice ho převezmou a zajistí zveřejnění do druhého dne.
Vyvěšení je bezplatné.
V této souvislosti děkujeme panu Jakubovi Pávkovi, který vývěsku bezplatně vyrobil.
Eva Skalníková, Tomáš Novotný
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Dne 31. 7. 2013 proběhla elektronická aukce
na výběr dodavatele elektrické energie a plynu pořádaná pod záštitou města Roztoky.
Výsledky aukce, ve které své síly spojilo vice
než 4 800 domácností nejen z Roztok, ale napříč celou ČR, byly téměř k nevíře. U zemního plynu byla dosažena průměrná úspora
na domácnost ve výši 27,3 %. V komoditě
elektrická energie byla dokonce vysoutěžena průměrná úspora ve výši 34,5 %.
Pro drtivou většinu domácností, které se
eAukce zúčastnily, to znamená poměrně výraznou úsporu. Podaří-li se k tomu ještě
v Senátu prosadit zákon, který omezuje poplatek za distribuci (omezení dotací pro „zelenou“ energii), bude úspora ještě výraznější.
Vzhledem k pozitivním ohlasům spojených
s výsledkem eAukce v Roztokách rozhodla
Rada města o opakování celé aukce.
Roman Jandík, místostarosta města za ODS

Místní poplatky
Vážení spoluobčané,
tímto článkem si dovolujeme požádat o Vaši
součinnost s Městským úřadem při vymáhání
neuhrazených poplatků.
Od měsíce července a v průběhu měsíců následujících bude odbor financí rozesílat upomínky na neuhrazené místní poplatky.
V první vlně upomínky za rok 2013, následovat budou upomínky za předchozí roky. Bohužel evidujeme platby, u kterých nebylo
možné zjistit, ke kterému poplatníkovi platba
patří. Může se proto stát, že obdržíte upomínku, přestože máte poplatek uhrazen. Za tuto
situaci se všem předem omlouváme. Dovolujeme si ale požádat, abyste v případě, že upomínku obdržíte a máte u sebe doklad o uhrazení poplatku, kontaktovali odbor financí
na telefonech uvedených v upomínce a domluvili se s pracovníkem odboru, který si
najde Vaši platbu a připíše ji k Vašemu po-

Výsledky aukce
elektrické
energie a plynu

Dřevinová
vyhláška
V červenci letošního roku vstoupila v platnost
nová tzv. „dřevinová“ vyhláška č. 189/2013.
V § 1 vyhlášky je vymezen pojem zahrada.
Pro účely této vyhlášky se rozumí pozemek
u bytového či rodinného domu v zastavěném
území obce, který je stavebně oplocený a nepřístupný veřejnosti.
§ 3 vyhlášky pak říká ke kácení, jakých dřevin není třeba povolení:
a) Pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm
měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) Pro zapojené porosty dřevin (např. křovin),
pokud celková plocha nepřesahuje 40m2,
c) pro dřeviny pěstované na plantážích,
d) pro dřeviny rostoucí v zahradách.
Z tohoto vyplývá, že pokud se jedná o jiný pozemek, než je zahrada pro účely této vyhlášky,
je nadále třeba povolení (např. pozemky mimo
intravilán obce, neoplocené pozemky či pozemky vedené jako zastavěná plocha a nádvoří
– předzahrádky, kde dřeviny rostou). To se týká
jak právnických, tak fyzických osob. Ve výše
zmíněných případech je i nadále povinnost
žádat městský úřad o povolení kácení dřevin.
Bc. Radka Reváková, OSRMŽP
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Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených do městské knihovny v červenci
a v srpnu roku 2013.
Beletrie
Lasicová H. Pravdivý příběh lži (román
o partnerských vztazích je zasazen do Paříže
dnešních dnů)
Fielding J. Potok stínů (psychologický román
s prvky thrilleru)
Boučková T. Šíleně smutné povídky
Petterson P. Na Sibiř (neradostné dětství
dvou sourozenců na dánském venkově je
plné snů o cestách do vzdálených krajin)
McEwan I. Nevinný (z Anglie do poválečného Berlína přijíždí mladý muž, který se tu
ocitne ve hře zpravodajských služeb)
Walló O. Muž, který polykal vítr (příběh velkého životního dobrodružství )
Illies F. 1913 – léto jednoho století (přelomový rok 20. století a beletristický pohled na
osobnosti a události, které v pozdější době
utvářeli dějiny Evropy i celého světa)
Detektivky
Jackson L. Chladná krev

Vondruška V. Pomsta písecké panny
Child L. Vedra
Patterson J. Provinilé manželky
Martin N. Diamanty nosí smrt
Literatura faktu – odborná – naučná
literatura
Wagnerová A. Sidonie Nádnerná… (životopis české baronky „femme fatale“ umělců
1. pol. 20. stol.)
Grösig S. M. Géniové v rodě Habsburků (životopisy zajímavých osobností rodu)
Vavřínek V. Cyril a Metoděj mezi Konstantinopolí a Římem (historické pojednání o věrozvěstech, době, životě ve společnosti a misi
na Velkou Moravu)
Hubálek S. Zpovědník vrahů (život a profese
vyšetřovatele a psychologa)
Lübeck W. Léčení aury (alternativní postupy
při léčení zdravotních problémů)

Pozvánka na literární pořad
pro děti od 3–5 let
„Překvapení pro babičku“

Pro děti
Logopedické pohádky (pohádkové příběhy
zaměřené na správnou výslovnost)
Hník O. Malý pražský chodec (básničky
o Praze)

KURZY PLAVÁNÍ
PRO DĚTI
V ROZTOKÁCH
bazén Via Vestra
- každé pondělí
od 16:00 do 18:00

www.plavani-sipka.cz
tel. 777 90 55 82
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Hrnčíř P. Plechová Mína (příběh z daleké
Afriky, ze země, kde se může stát, že z nebezpečné zbraně se stane hračka…)
Havelková P. Žirafí příběhy (pohádky kombinované se zábavnými úkoly)
Malované čtení z pohádky do pohádky (oblíbené čtení pro začátečníky kombinované
s obrázky v textu)
Bližší informace získáte na webové stránce
městské knihovny www.knihovna.roztoky.cz
nebo přímo v městské knihovně.

na námět příběhů z knih
H. Zmatlíkové.
Ve středu 18. 9. 2013
v 16.00 hodin.
Doplněno písničkami
a tvořivou mini dílničkou.
Vstup zdarma.
za městskou knihovnu A.Urxová

Informace pro občany:
Policie ČR,
Oddělení hospodářské kriminality Klatovy
provádí šetření ve věci podezření ze spáchání
přečinu podvodu,
ze kterého je podezřelý Miloslav Vlach,
a to tím, že na různých místech ČR nabízel
podnikatelům a živnostníkům zprostředkování
reklamy, reklamní kampaně a obdobné služby,
kdy u podnikatelů či živnostníků předem
vybral finanční částku a slibované služby nikdy
nezajistil. Jak bylo provedeným šetřením výše
uvedené součásti Policie ČR zjištěno, tak mezi
poškozenými měli být i dosud nezjištění
podnikatelé či živnostníci z Roztok u Prahy.
Pokud jste se stali obětí výše uvedeného
podezřelého, který mohl samozřejmě
vystupovat i pod jiným jménem, tak se obraťte
prosím na výše uvedené Oddělení hospodářské
kriminality PČR Klatovy, nprap. Bc. Pekhart,
tel. 974 334 345, fax. 376 614 373
nebo e-mail: ktskpv2@mvcr.cz.
Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie Roztoky,
a to za období od 28. 6. až 28. 8. 2013:
dne 27. 6. oznámen delší dobu odložený
kufr na Tyršově náměstí, ke kterému se nikdo
nemá – výjezd na místo, zajištění místa,
na místo též hlídka PČR, vzhledem k tomu, že
nebylo možno vyloučit, že se v tomto opuštěném kufru nachází výbušnina, vyžádán pyrotechnik, nalezený kufr odborně prozkoumal
prosvícením rentgenem, zjištěno, že kufr obsahuje pouze ošacení, věc šetří PČR, která si
převzala i nalezený kufr, provedena uzávěra
místa,
dne 28. 6. v ranních hodinách oznámeno,
že v areálu Technických služeb v Lidické ulici
v odstaveném vraku vozidla se nachází osoba,
která nemá v tomto prostoru co dělat – výjezd
na místo, na místě zajištěn bezdomovec, provedena lustrace, osoba vykázána z místa,
dne 29. 6. oznámeno odcizení 5 metrů
měděného svodu z domu v ulici Tiché údolí
– kvalifikováno a šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku dle § 50, odst. 1,
písm. a), z. č. 200/90 Sb.,
dne 29. 6. oznámena krádež zboží v prodejně Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadržena ochrankou prodejny, ke krádeži se podezřelá osoba doznala, vzhledem k tomu, že
podezřelý byl na území města Roztoky opakovaně řešen za krádež v přestupkovém řízení
(tj. blokově), byla věc přestupku oznámena
komisi pro projednávání přestupků s návrhem na vydání zákazu pobytu této osoby
na území města Roztoky,
dne 30. 6. ve večerních hodinách oznámeno, že v hotelu Alexandra se nachází dezorientovaná žena, která předtím nezaplatila útratu v sousední provozovně pizzerie, na místě
též hlídka PČR, v ženě zjištěna narkomanka
v abstinenčním stavu, vyžádána rychlá lékařská pomoc, odvezena do nemocnice,
dne 1. 7. oznámena krádež dvou měděných
svodů z domu v ulici Seržanta Hniličky,
na místě zjištěno, že pachatel odcizil v přední
části domu dva měděné svody, každý o délce
cca 4 metry, provedeno šetření ve sběrných
surovinách,
dne 4. 7. ve večerních hodinách oznámena
ležící zraněná žena v ulici Lidická – výjezd
na místo, na místě nalezena dezorientovaná
žena, zraněná v obličeji, přivolaná rychlá lékařská pomoc, převezena do nemocničního
zařízení, šetřením zjištěno, že zranění si žena
způsobila sama,
dne 7. 7. oznámeno oznamovatelkou, že
v prostoru Holého vrchu se jí ztratil 3-letý syn
– vyrozuměna PČR, provedeno společné pát-
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rání po nezletilém pohřešovaném chlapci,
tento nalezen u Únětického rybníka, nalezený
hoch předán v pořádku matce,
dne 9. 7. oznámeno posprejování vagónů
odstavené vlakové soupravy na nádraží ČD
Roztoky – výjezd na místo, vyrozuměna PČR
Libčice, která si věc na místě převzala jako
podezření z tr. činu,
dne 11. 7. oznámena krádež zboží v prodejně Tesco v Lidické ulici, na místě provedeným
šetřením bylo zjištěno, že podezřelá osoba si
v prostoru prodejny zboží strčila do tašky,
ke krádeži se doznala, odcizené zboží vrátila,
věc vyřešena s podezřelou osobou na místě
v blokovém řízení,
dne 12. 7. oznámeno, že v prodejně květin
v Lidické ulici došlo k pokusu o krádež tržby
z kasy na pultu prodejny, šetřením na místě
bylo zjištěno, že skupina dvou podezřelých
osob vylákala prodavačku před prodejnu, kde
je vystavené zboží, a třetí osoba zůstala v prodejně a pokusila se v prodejně odcizit z kasy
finanční hotovost (tržbu), byla však vyrušena
dcerou prodavačky, která se nacházela v zadní
místnosti prodejny, po slovní výměně podezřelé osoby z místa utekly, provedeno místní
pátrání po podezřelých osobách dle získaného popisu s negativním výsledkem, oznámeno PČR,
dne 12. 7. oznámena krádež peněženky
v prodejně stavebnin Renova v Přílepské ulici
– provedeno pátrání dle získaného popisu
s negativním výsledkem, na místě věc převzala PČR k jejich realizaci jako podezření z tr.
činu krádeže,
dne 22. 7. žádost osádky vozidla rychlé lékařské pomoci o asistenci při převozu zraněné podnapilé agresivní ženy z rest. Na Vrškách – provedena asistence při převozu
uvedené do FN Motol,
dne 29. 7. oznámeno, že v areálu TS Roztoky
v ulici Lidická se v odtaženém vraku vozidla
nachází spící osoba, která na pozemku TS nemá
co dělat – výjezd na místo, provedena kontrola
a lustrace této osoby (pátráním po osobách neprocházela), osoba vykázána z místa,
dne 30. 7. oznámeno narušení občanského
soužití mezi otcem a synem v ulici Opletalova
– výjezd na místo, kvalifikováno a šetřeno
jako podezření z návrhového přestupku proti
občanskému soužití,
dne 4. 8. oznámen pokus o odcizení měděných okapových svodů z rodinného domu
v ulici Braunerova – věc si na místě převzala
PČR k realizaci,
dne 4. 8. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v místě U Křížku v křoví pánské jízdní
kolo a několik kusů měděných okapových
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svodů, pocházející z krádeží – věc si na místě
převzala PČR k realizaci,
dne 5. 8. oznámeno vniknutí do domu
a krádež finanční hotovosti v ulici Palackého,
kdy poškození se věnovali práci na zahradě
a nechali odemčený dům, pachatel této situace využil a vnikl do domu, odcizil finanční
hotovost 8 000,- Kč, poté utekl, neboť byl vyrušen majitelem domu, provedeno pátrání
po podezřelé osobě s negativním výsledkem,
přivolána PČR, která si věc na místě převzala
k realizaci,
dne 5. 8. oznámen nález 2 ks měděných
svodů okapu v křoví v ulici Nad Vltavou – výjezd na místo, zajištěny nalezené měděné
okapové svody, předány PČR jako věc pocházející z trestné činnosti,
dne 9. 8. oznámeno odcizení okapových svodů v ulici Havlíčkova – výjezd na místo, na místě předáno PČR Libčice k jejich realizaci,
dne 14. 8. oznámeno, že pravděpodobně
v hale pobočky České pošty na Tyršově náměstí oznamovatelka ztratila finanční hotovost v hodnotě 3 000,- Kč, věc kvalifikována
a šetřena jako podezření z přestupku proti
majetku dle § 50, odst. 1, písm. b), z. č. 200/90
Sb. (zatajení nálezu),
dne 17. 8. ve večerních hodinách oznámeno vloupání do domu v ulici Tiché údolí,
na místě šetřením zjištěno, že do domu se
vloupala dcera majitelky – na místo přivolána
hlídka PČR Libčice,
dne 22. 8. v nočních hodinách v rámci
hlídkové činnosti v ulici Najdrova kontrolován řidič vozidla tov. zn. Škoda Felicia, při
kontrole zjištěno, že řidič vozidla požil před
jízdou alkohol (1,56 promile alkoholu v krvi),
věc si na místě i s podezřelou osobou převzala
PČR k realizaci,
dne 24. 8. v nočních hodinách oznámeno,
že v ulici Jana Palacha se obnažoval neznámý
muž před dcerami oznamovatele, provedeno
místní pátrání s negativním výsledkem, předáno PČR k realizaci.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při
šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím
buď osobní návštěvou nebo telefonicky na Obvodní
oddělení policie ČR Libčice (tel. 974 882 730 nebo
974 882 731) nebo na Městskou policii Roztoky
(tel. 602 666 458 nebo 220 910 468, popřípadě
e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme předem
za spolupráci.
(Redakčně kráceno)
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Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky
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ROZHOVOR MĚSÍCE

Starosti („příliš mladého“) starosty…
Starostou Roztok se stal po volbách 2010
překvapivě, už v osmadvaceti letech(!),
čímž se stal jedním z nejmladších starostů
v ČR, v zemi, kde je spíše zvykem volit
do čela měst a obcí letité stranické funkcionáře nebo zasloužilé rodáky.
To je sice nezvyklé, leč těžko byste našli rozumný důvod, proč tomu tak nemůže být,
zvláště když v politice není žádným začátečníkem.
Narodil se 2. 12. 1982 ve Vsetíně. Po maturitě na gymnáziu (2001) studoval národní hospodářství na VŠE v Praze (2001–2006) a paralelně i politologii na Masarykově univerzitě
v Brně (2002–2004). Dokončil však jen
(v prvním případě) 8 semestrů, v druhém
čtyři, a zda mu budou v budoucnosti chybět,
nechme jen na něm a na budoucích společenských poměrech: je ve hvězdách, zda se
bude dvanáct semestrů na vysoké škole považovat za nedokončené, nebo dostatečné
vzdělání...
Pravda je, že se mu do studia „pletlo“ víc, než je
zdrávo, pracovní vytížení – už v jednadvaceti
byl tajemníkem klubu senátorů KDU-ČSL
(srpen 2003–duben 2005), od května 2005
do října 2009 tajemníkem Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky. Po vzniku
TOP 09 byl od října 2009 do listopadu 2010
jejím tiskovým mluvčím.
Vyplývá z toho ovšem jedno podstatné. Jan
Jakob je dosud jediným starostou Roztok,
který nepřišel ani z továrny, ani ze školy nebo
z výzkumáku, ale na svou funkci se systematicky připravoval...
Zprvu jsem byl (vzhledem k jeho mládí)
dosti skeptický k jeho schopnostem vést tuto
věčně rozhádanou obec, ale v průběhu let mě
v podstatě přesvědčil, že by jeho role mohla
mít naději na úspěch – i perspektivu...
Je nepsaným zvykem, že rozhovory s novými
ministry, řediteli významných institucí i starosty atp. se objevují zpravidla při jejich nástupu, a nechápu, proč to v r. 2010 nikoho
nenapadlo... Janu Jakobovi začíná za dva
měsíce čtvrtý rok jeho „starostování“, a tak je
nejvyšší čas rozhovor s ním realizovat, neboť
za rok by to mnozí spoluobčané považovali
za součást „unfair“ vedené předvolební kampaně...

•

Jaký je to pocit usednout v osmadvaceti
do starostovského křesla, zvláště je-li člověk občanem města teprve pár let, a navíc
je předsedou strany, která vznikla teprve
před rokem?
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Samozřejmě je to rozporuplný pocit. V době,
kdy jsme sestavovali kandidátku, tak jsem
hledal důstojného kandidáta na tuto pozici.
Jeden se našel, kandidaturu sice odřekl, ale byl
jsem rád, že se nakonec v našem týmu ve volbách výrazně uplatnil. Tak mi nezbylo, než
abych se role lídra zhostil sám. A když jsme
do toho šli, tak se vší vervou, nadšením a vůlí
něco změnit k dobrému. Úspěch pak byl nejen
zadostiučiněním, ale zároveň startem pro příští nelehkou práci.

• Jak Tě přijali zaměstnanci úřadu? Přece
jen je to pár desítek lidí, kteří mají své návyky a těžko přivykají novým pokynům
člověka, kterého nemají „okoukaného“ ze
zastupitelstva, a ještě ke všemu je mladší
než většina z nich?
To musím nejdřív uvést na pravou míru.
V době, kdy jsem do pozice starosty nastoupil,
tak jsem byl na celém úřadě úplně nejmladší.
Ale je potřeba říct, že naprostá většina úředníků se chovala profesionálně. Druhou stránkou
věci je skutečnost, že úřad tenkrát skutečně
nebyl v úplně odpovídající pracovní kondici.

• Na tomto místě je samozřejmě na místě
i otázka další: v jakém stavu jsi úřad přebíral a jak jsi byl spokojen s personálním
obsazením – stručně řečeno: jaká byla Tvá
první opatření ?
Na úřadu byly v tragické situaci dva klíčové
odbory. Finanční neexistoval vůbec. V době,
kdy jsme úřad přebírali, nebylo jasné, kolik
peněz vůbec město má! Účetnictví města vedla
soukromá společnost a bohužel bylo evidentní,
že účetnictví nebude nikdo schopen dát relevantně dohromady. Proto jsme v první řadě

rychle obnovili činnost finančního odboru
a zároveň podali podnět k trestnímu řízení. To
se táhne dodnes.
Druhým závažným nedostatkem bylo nedostatečné personální obsazení naprosto klíčového
odboru správy a rozvoje města, který se stará
o investice a chod každodenních záležitostí.
Tento odbor měl v podstatě jeden a půl zaměstnance! Dnes má zaměstnanců pět a ti mají co
dělat od rána do večera. Z počátku jsem byl
občas šokován přístupem některých zaměstnanců, kteří – když dostali úkol – hledali třeba
i po dlouhé hodiny důvody, proč splnit nejde,
místo toho, aby vymysleli, jak zadaný úkol splnit co nejlépe. S tím jsem se dříve opravdu nikde nesetkal. Tito zaměstnanci na úřadu již
nepracují. Personální restrukturalizaci úřadu
prostě nelze udělat ze dne na den. Po třech letech si troufnu tvrdit, že úřad již – samozřejmě
s jistými rezervami – pracuje jako víceméně
funkční organismus a tým.

•

Co jsou vlastně pro Tebe Roztoky? V čem
jsou jejich přednosti a co je naopak jejich
Achillovou patou?
Roztoky? Neznám na světě krásnější město
podobné velikosti. K Roztokám mám opravdu
velmi osobní vztah. Přednosti jsou evidentní.
Je to především historie, moudrost našich
předchůdců, kteří v minulých stoletích rozumně město rozvíjeli, přívětivost města pro rodiny s dětmi a v neposlední řadě jeho potenciál.
Problémem je stavební boom nedávných let
a nedostatečná infrastruktura. Ale jako
Achillovu patu taktéž vnímám nekonečné dohady a hašteření porevolučních představitelů
města. Místo toho, aby se spojili, využili potenciál města a společně tlačili město dopředu,
trápí se vlastními (mnohdy osobními) spory.

• Blízkost hlavního města Prahy je předností, nebo nevýhodou Roztok?
Jak předností, tak nevýhodou. Lokace Roztok
je naprosto unikátní. Města a obce v okolí
Prahy lze veskrze se stavebním boomem vnímat jako satelity. To ale není případ Roztok.
Ty mají svébytný urbanistický ráz a omezenou
dostupnost, která je vzdáleností i hromadnou
dopravou senzační, ale zároveň naštěstí velmi
omezená pro další nesmyslná rozrůstání.
I díky tomu si Roztoky zachovávají svůj jedinečný a pozitivní ráz. Jsem ale zásadním odpůrcem připojení k Praze. V současném stavu
máme díky rozpočtovému určení daní své jisté. Víme, kolik peněz každý rok dostaneme.
Kdybychom se připojili k Praze, tak na tom
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ROZHOVOR MĚSÍCE

(rozhovor s Janem Jakobem)
můžeme být krátkodobě lépe. Ale to nemusí
trvat dlouho. Rozhodně nezávidím svým kolegům starostům jednotlivých městských částí
v Praze, kteří se musí každý rok dohadovat
o co největší příspěvek z magistrátu. Jinými
slovy, příspěvky jednotlivým městským částem
bývají hodně závislé na aktuálním politickém
složení na magistrátu.

•

Co považuješ dlouhodobě za nejdůležitější úkol vedení města?
Jednoznačně řádně hospodařit s prostředky,
které má město k dispozici. Dále pak dopustit
jen přiměřený rozvoj města v duchu územního
plánování našich dědů a pradědů. V příštích
letech budeme přijímat nový územní plán, což
bude klíčová záležitost pro další rozvoj našeho
města na desetiletí. V neposlední řadě je to
efektivní, ale zároveň i adekvátní využití potenciálu Roztok. Jedná se především o Levý Hradec, zámeček, Tiché údolí s Maxmiliánkou
a v neposlední řadě okolí přívozu u Vltavy.

•

Co považuje vedení města za aktuální,
tj. nezbytné priority v současnosti?
Jednoznačně jde o dohnání restů nedávné
minulosti, kdy nešlo rozrůstání města ruku
v ruce s odpovídající infrastrukturou. V první
řadě je to dostavba školy. Po dlouhých letech se
podařilo, že se škola již začala stavět. Příští
rok již bude sloužit našim dětem. To byl primární úkol, před kterým jsme stáli, a jsem
velmi rád, že se i díky dotaci z ministerstva
financí podaří uskutečnit. Podobně na tom je
i kapacita mateřských škol. Za poslední tři
roky se podařilo otevřít tři třídy pro 75 dětí.
Stejně tak jsem nechápal, jak můžou v civilizovaném světě existovat silnice jen z hlíny
a kamení. Takovéto komunikace postupně
měníme na opravdové ulice a chodníky. To vše
při zachování a podpoře kulturního života
v obci, což považuji za velmi důležité.

hlavní (průjezdní) komunikace, který
po dokončení plánované bytové výstavby
bude i kapacitně neúnosný: od Nádražní,
přes Lidickou po Přílepskou ulici. Chápu
sice, že silnice patří Středočeskému kraji,
plán na její rekonstrukci existuje už léta,
ale kde nic tu nic... V čem vidíš hlavní problém realizace její rekonstrukce?
Průjezd městem, to je skutečně zásadní záležitost. V minulosti se kraj a město dohodly na jisté možnosti realizace a společně nechaly vypracovat projekt. Ten je bohužel poněkud rozšafný.
Bylo by zapotřebí ho poněkud upravit a zeštíhlit, aby byl realizovatelný. Narážíme zde především na vlastnická práva majitelů okolních nemovitostí a finance. Jedinou možností bude
nové rozpočtové období Evropské unie, protože
kraj patřičné finance prostě nemá a mít nebude. Evropské peníze budou nezbytné.

• Zdá se mi, že město, které bylo obecně
považováno za kulturní a historickou oázu
v blízkosti Prahy, svojí pověst pod tíhou
provozních problémů ztrácí. Legendární
český spisovatel Ludvík Vaculík dokonce
nedávno v Lidovkách vylíčil, jak katastrofálně dopadl jeho výlet do Roztok na (kdysi
jím oblíbenou) Maxmiliánku. To je ostudné a nikde nevidím snahu tento křiklavý
příklad lenosti, arogance a hlouposti rychle řešit...
Tento článek pana Vaculíka jsem četl. Nutno
podotknout, že v něm také zmínil, že město
naštěstí zatím nedopustilo to, aby zde byl vystaven megalomanský projekt několika velkých
obytných objektů. Zároveň vznesl pochybnost,
jak dlouho to může vydržet. Dokud budu starostou, tak to garantuji. Na druhou stranu by
bylo dobře, kdyby se zde postavilo něco, co by
bývalou slávu Maxmiliánky alespoň připomínalo. Oblast je v naprosto tragickém stavu. Bohužel to není jen v našich rukách. Objekt

•

Rada města je v současnosti složena ze
zástupců tří stran a jednadvacetičlenné zastupitelstvo dokonce z devíti! V čem spatřuješ přednosti a naopak nevýhody koaličního jednání?
Mohl bych zde přednést dlouhý politologický
rozbor takovéto situace. Pro mě to znamená
jedinou věc, mimořádnou životní zkušenost
v tom, jak nalézat kompromis a konsenzus.
Budu za to vždy vděčný.

•

Počet obyvatel Roztok neustále roste,
a tak se stává klíčovým problémem stav
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vlastní soukromý vlastník. Ten navíc nemovitost v současnosti prodává. Věřím, že Maxmiliánku koupí rozumný investor, s kterým se jako
město dohodneme na rekultivaci tohoto území
a ideálně i na tom, aby se navrátila jeho zašlá
sláva.

• Když vláda ČSSD v r. 2003 prosadila
krajské zřízení, vznikaly paralelně se zrušením okresů tzv. pověřené obce III. stupně. Roztoky jako největší obec tehdejšího
okresu Praha-západ byly jasným favoritem
tohoto pověření. Tehdejší rada města to
však díky ODS odmítla s tím, že je to pro
Roztoky finančně i kapacitně nevýhodné.
A dokonce pověřila starostu, aby to oficiálně sdělil příslušném náměstkovi ministerstva vnitra. Než město své rozhodnutí revokovalo, měl už parlament jasno, že to
budou Černošice... Naše intervence v Senátu už přišla pozdě... Jak se toto tehdejší tápání jeví z dnešního pohledu?
Naprosto tragicky. Fatální chyba. Kdybychom
o svou pozici, která nám nepochybně příslušela, stáli a patřičně za ni bojovali, mohlo to být
s Roztokami dnes mnohem veselejší. Ano, měli
bychom na starosti více úředníků, ale zároveň
bychom měli mnohem větší příspěvek od státu
na výkon samosprávy, včetně několikamilionového příspěvku na detašované pracoviště
v Podskalské. Suma sumárum by Roztoky
(za předpokladu provozních úspor, jak je dnes
aplikujeme) měly na investice ročně o deset,
ne-li o dvacet milionů více. Spočítejte si to
za těch deset let sami! Kdyby to tak bylo,
mohli jsme mít dávno vyřešené záležitosti jako
je Maxmiliánka či dostavba školy.

• Hodláš příští rok kandidovat, nebo Tě
„starostování“ natolik otrávilo, resp. vyčerpalo, že se raději poohlédneš po nějakém „lehčím zaměstnání“?
Rozhodně kandidovat budu. Chci navázat
na to, že se během posledních třech let podařilo vyřešit nemálo problémů tohoto města,
které jsem stručně popsal výše. Zároveň vidím
výrazné možnosti rozvoje města. Ať už je to
zmiňovaný Levý Hradec, lokalita u přívozu,
další podpora občanské vybavenosti, rozšiřování dětských hřišť, školek a zeleně, tak především vypracování nového územního plánu,
který bude ovlivňovat život nejen náš, ale
i našich dětí. To jsou věci, za které mi to určitě
stojí.
Ladislav Kantor
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Levý bŘeh
OD 14.00 HOD.

KOSA VOSTRA,
TANEÈNÍ STUDIO PO ŠPIÈKÁCH

OD 15.30 HOD.
SBOR RYBIÈKY Z ÚNÌTIC
& UKULELE BAND P.U.B.,
PØEDSTAVENÍ MLADÝCH
HASIÈÙ ZE SUCHDOLA

od 16.50 hod.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTÙ
LENKA DUSILOVÁ & JUSTIN LAVASH
BUBENÍCI BLABUBURO

od 21.45 hod.

HUDBA PRAHA
JAM SESSION

POØÁDAJÍ MÌSTA:

ROZTOKY

14. 9. 2013
u přívozu

Roztoky - klecAny

PARTNEØI MÌSTA KLECANY

PRAHA-TROJA

PRAHA-SUCHDOL

OD 10.00 HOD.

ZÁVODY NA KOLECH DO VRCHU
KLECANSKÉHO, TURNAJ SMÍŠENÝCH
DRUSTEV V NOHEJBALE

OD 14.00 HOD.

PROGRAM PRAVÉHO HRADCE

od 15.15 hod.

GRAMOTON RÁJ HOUBAØÙ
KOÒSKÝ POVOZ / WORKSHOPY / PØEDSTAVENÍ HASIÈÙ / VITRÁE /
MOZAIKOVÁNÍ / DÍLNA S MARCO TURINI / KLIDOVÁ ZÓNA PRO DÌTI
OD MK RYBIÈKA / LODNÍ DOPRAVA PO VLTAVÌ ZAJIŠTÌNA
15.30 – SESKOK PARAŠUTISTÙ DO VODY / 19:00 – VYHODNOCENÍ
POLÉVKY OBOU BØEHÙ / 21.30 – SVÌTLA NA VLTAVÌ …
ÚNÌTICKÉ PIVO • KOLÁÈE • DOMÁCÍ POLÉVKA
• DOLSKÁ MEDOVINA VÍNO A DALŠÍ PESTRÉ OBÈERSTVENÍ

www.slavnostibrehu.cz

VE SPOLUPRÁCI S:

KLECANY

pravý bŘeh

od 17.00 hod.
LAKOMÉ BARKY
PETR NIKL
VEÈERNÍ POŠKOLÁCI

od 19.30 hod.
LAURA A JEJÍ TYGØI

od 21.40 hOD.
HOLOKRCI

PARTNEØI/SPONZOØI:

ÚNÌTICE

MÁSLOVICE

HUSINEC, ØE

S PODPOROU:

POLEMIKY A KOMENTÁŘE

Zápisky anarchistovy
V červnovém Odrazu mě
pan Kubečka nazval anarchistou. Není zde prostor
pouštět se do širších filozoficko-politologických
diskusí o propastném rozdílu mezi liberalismem a anarchismem,
a tak bych se raději držel tématu, na kterém autor svůj názor na mou osobu demonstruje. Tím jsou daně. Můj vztah
ke zdanění lze popsat bonmotem jednoho
oblíbeného pana profesora z mé alma mater: „Z ekonomického hlediska není rozdíl
mezi výběrem daní a organizovanou loupeží.“ Nejsem nicméně tak radikální,
abych tvrdil, že vůbec žádné daně nesmí
být. V reálném světě je praktičtější některé
služby poskytovat veřejně. Je jich ale naprosté minimum: armáda, policie, soudy,
část infrastruktury (některé silnice) a s tím
spojená správa... a to je asi tak všechno.
Taky bych (podobně jako většina populace) ani neceknul platit za tyto služby řekněme 5 %, možná 10 % z příjmů. Realita je
taková, že v průměru odevzdáme dohromady necelou polovinu. Půlku hodnot,
které vytvoříme, musíme vzít a pod pohrůžkou uvěznění je odevzdat někomu,
kdo nám za ně vnutí služby, o jejichž zdrcující většinu vůbec nestojíme. Fascinujícím příkladem je nemocenské pojištění
(neplést se zdravotním!). Má to kouzlo, že
zatímco zaměstnanci si jej musí platit povinně, OSVČ mají volbu. Počty dobrovolných plátců nemocenského pojištění neustále klesají, nyní je to pouze něco přes
10 % ze živnostníků. Navíc se uvádí, že
nezanedbatelnou část z toho tvoří ženy
plánující otěhotnět. Zaměstnanci volbu

nemají, ale těžko si představit, že by se jejich preference výrazně lišily, kdyby ji měli.
Není divu, nemocenské pojištění je šunt.
Vláda je může prodat tolika lidem jenom
proto, že je k nákupu prostě donutí. Obávám se, že v moderních postindustriálních
„státech blahobytu“ lze totéž prohlásit
o většině služeb, které veřejný sektor lidem
poskytuje. Cílem není prospěch občanů,
o ten se žádná vláda z principu postarat
nemůže. Cílem je úplatek nějaké silné voličské skupině, která se poté postará o blahobyt hlavounů příslušné vládnoucí partaje. Díky tomu se čím dál větší podíl
na rozdělování hodnot vytvořených lidmi
přesouvá na stát a ruku v ruce s tím téměř
neustále ve všech tzv. vyspělých zemích
roste zdanění a dluhy.
Naštěstí proti tomu máme dvě mocné zbraně. Jsou jimi tzv. daňové ráje a brutální
asijská výkonnost. O tom prvním se nám
často politici snaží nabulíkovat, že tudy
pracujícímu lidu unikají daně zlých korporací a podezřelých zbohatlíků (zbohatlík je
vždycky podezřelý, zejména ve středoevropském prostoru), a je tedy nutno si na ně
pořádně došlápnout. Pravda je taková, že
daňová konkurence je ze všech konkurencí
nejzdravější a je to jediná věc, která politiky
jakž takž drží na uzdě. Pěkným příkladem
je Švédsko, kde se koncem 80. let vyšplhala
firemní daň až na 57 %, a proto čím dál více
švédských společností takříkajíc „bralo
kramle“. Z čehož občan věru neměl mnoho
prospěchu, o neblahém vlivu na zaměstnanost nemluvě. Věděli jste např., že skrz naskrz švédská IKEA ve skutečnosti sídlí
v Holandsku? V důsledku toho byla vláda
nucena začít daně snižovat až na stávajících

22 %. Ne, že by se ty uprchlé firmy moc
vracely, ale aspoň se zbrzdil odliv dalších.
I za naši sazbu 19 % nevděčíme dobrotě
ministra financí, ale hlavně tomu, že země,
které nám z pohledu zahraničních investorů nejvíce konkurují, mají sazby podobné.
Mezinárodní daňová konkurence je prospěšná pro každého z nás: přináší nižší daně
a menší nezaměstnanost.
A co se týče té asijské výkonnosti: za poslední zhruba rok a půl jsem se od dvou svých
přátel (oba velmi chytří a schopní lidé) dozvěděl, že odcházejí do ciziny. Víte kam?
Do Číny. Přes všechny problémy, které ten
region má, nemůžeme ignorovat, že se stal
hospodářskou velmocí. Už nepotřebují krást
a kopírovat technologie, prostě si je koupí.
Stejně jako nejlepší mozky. Dravému asijskému kapitalismu fakt nemáme šanci konkurovat eurodotacemi a bytněním státu. Když
bude EU soupeřit s Čínou, očekávejme stejný
průběh jako u někdejších závodů Sovětského
svazu s USA: nejprve „dohnat a předehnat“,
pak „udržet na dohled“ a nakonec aspoň
„neztratit stopu“. Ona samozřejmě ze dne
na den žádná katastrofa nenastane, jenom se
nám za dvacet let může stát, že se ze snů
o státu blahobytu probereme (možná za zpěvu muezzina) a Číňany uvidíme stejnýma
očima, jako jsme kdysi v socialistickém Československu zřeli západní Němce.
Nejsme v Evropě bez šance, ale s ohromnou
koulí přerozdělování na noze mezinárodní
maraton vyhrát nelze. Nevím, jak anarchisté
nebo pan Kubečka, ale já věřím, že máme
naději, když plody naší píle zůstanou v našich rukou.
Tomáš Šalamon

Co se bude stavět v Roztokách v roce 2014?
Přestože do konce letošního roku zbývá ještě pět
měsíců, příprava investičních akcí na rok 2014 již
intenzivně probíhá. Konkrétní rozhodnutí bude
závislé na rozpočtových možnostech města
a dohodě politických stran. Přesto si dovolím nastínit aspoň možné varianty, které
připravujeme. Definitivně rozhodnuto
prozatím není.
Hodně bude záležet na finální ceně přístavby školy, jejíž realizace bude časově přesa-
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hovat do příštího roku. Protože se nakonec
panu starostovi podařilo získat dotaci, která, doufejme, z velké části pokryje investiční náklady na samotnou stavbu, může být
i rok 2014 investičně poměrně zajímavý. Jen
je potřeba soustředit se na smysluplné projekty a odpustit si například nekoncepční
investice do divadel v Nádražní ulici bez
jakéhokoliv byznys plánu, což s ODS považujeme za rozhazování peněz daňových poplatníků.
Když vyjdu z mandatorních výdajů roku
2013 a budu počítat s rozpočtem na školu
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včetně příslušenství ve výši maximálně
80 mil. Kč, mohlo by město mít na další investice v příštím roce hrubým odhadem kolem 40 až 50 mil. Kč.

Vodohospodářská
infrastruktura
Město musí především dohnat deficit, který
má v investicích do vodohospodářské infrastruktury. Podaří-li se nám dobudovat kanalizaci na Žalově v ulicích Na Valech, Walkerova (včetně opravy vodovodního řadu),
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POLEMIKY A KOMENTÁŘE
Pod Řivnáčem (cca 12 mil. Kč), dále v ulici
Třebízského (cca 4 mil. Kč) a provést nutnou opravu vodojemu (7 mil. Kč), pak bychom lehce splnili zákonné limity, které
městu ukládají reinvestovat finanční prostředky z vybraného vodného a stočného.

Silnice, chodníky a školní
hřiště
Diskuse bude probíhat jistě i o tom, které
další silnice rekonstruovat. Kromě výše zmíněných ulic, kde doufejme budeme budovat
kanalizaci, se k rekonstrukci nabízí Jana Palacha a Puchmajerova, které jsou v některých
úsecích naprosto tristní. V každém případě
se podle mého názoru musí realizovat ulice
Plzeňská společně s dolním úsekem Zayerovy. Ta byla v plánu již letos, ale bohužel projekt zdržely problémy s vyjmutím části pozemku ze Zemědělského půdního fondu.
Stále nedořešené majetkové poměry v ulicích Krásného, Pilařova a Mühlbergerova
nám zatím nedovolí dokončit tuto investici,
ač na tento uliční soubor existuje téměř
kompletní projekt. Uvidíme, jak se věc bude
vyvíjet v roce příštím.
Ještě v průběhu letošního podzimu bychom
rádi připravili projektovou dokumentaci pro

Ulice Dobrovského, fotoarchiv
ulice Vidimova, Sedláčkova, Na Pískách,
Na Vyhlídce a Šaldova. Které z nich se nakonec budou realizovat, bude předmětem dalšího jednání, ale při troše dobré vůle by jich
mohla být většina. Z dalších plánovaných
investic ještě zmíním kultivaci školní zahrady a hřiště u roztocké školy, které jsou sice
součástí projektu přístavby školy, ale nejsou
součástí dodávky Metrostavu a jako takové
se budou řešit samostatně.

Investice roku 2013
Letos zatím proběhla rekonstrukce Smetanovy ulice, aktuálně se staví Haškova ulice

včetně odvodnění části Žirovnického a Třebízského. V průběhu září se začne stavět
Vošáhlíkova, Dobrovského a část Spěšného.
Jako poslední je v plánu ulice Máchova,
na kterou srpnové zastupitelstvo vyčlenilo
dodatečně finanční prostředky. Před námi
je rovněž kompletní oprava všech chodníků
na Školním náměstí. Velké množství současně realizovaných projektů již naráží
na personální kapacitu městského úřadu,
přesto věřím, že se vše podaří dokončit
v tomto volebním období bez větších problémů.
Roman Jandík, místostarosta města za ODS

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

Nabízíme
• noční košile • pyžama • župany
• trika a košile Maple
• dámské džíny • šaty • halenky

Nadměrné velikosti
• trika • pyžama (do velikosti 68)

Sezónní nabídka
• svetry • mikiny • saka

Doplňky
• kravaty • čepice • klobouky • šátky
16
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Vážená klientko, vážený kliente,
rádi bychom Vás informovali o našem novém produktu pojištění domácnosti
a rodinných domů Top Exklusiv. Byl vyvinut v souladu s nejnovějšími trendy
v oblasti bydlení a uspokojí i ty nejvyšší nároky klientů.

Co Top Exklusiv nabízí?
Určení pojistné částky podle obytné plochy bez rizika nedostatečného
krytí. Při škodě Vám UNIQA vyplatí plnění, které stačí na pořízení
náhrady.
V rámci jedné smlouvy pojistíte domácnost i stavbu (objekt).
UNIQA nestanovuje s výjimkou cenností žádné limity krytí. Například
audio- a videotechnika, starožitnosti nebo sportovní potřeby jsou kryty
bez omezení.
V základním krytí jsou pojištěna základní nebezpečí: živelní pohromy
(povodeň, požár, vichřice, krupobití, atp.), krádež vloupáním
a vodovodní škody.
Pojištění lze sjednat i pro vybavení a zařízení na zahradě. Vedlejší
stavby do 35 m2 jsou automaticky pojištěny v ceně.
Naše pojištění kryje i další časté škody: sprejerství na fasádě, klování ptáků
do zateplení domu nebo účty za vodu v případě nezaviněného úniku.
Budete-li investovat do zabezpečení Vašeho domova, poskytneme
Vám slevu a pojištění bude s ohledem na rozsah krytí rázem jedno
z nejlevnějších na trhu.
Součástí pojištění jsou asistenční služby pro případ nouze: zámečnický
servis, instalatérský servis nebo opravář na domácí spotřebič.
Pojištění zahrnuje také pojištění civilní odpovědnosti členů domácnosti
na území Evropy.

Máte už pojištění domácnosti a rodinného domu sjednáno?
Doporučujeme aktualizaci smlouvy po každé větší rekonstrukci a vylepšení Vašeho domova.
I bez toho prověřte přiměřenost pojistné smlouvy každé dva až tři roky. Stále se objevují nová
užitečná krytí, která Vám mohou zjednodušit život v případě škody.

Máte-li zájem o informace nebo nabídku pojištění, obraťte se laskavě
na našeho pojišťovacího poradce pro tuto lokalitu.
Jana Stahlová
mobil: 606 562 621, telefon: 234 221 221, jana.stahlova@uniqa.cz
Děkujeme za důvěru. Vaše UNIQA pojišťovna.

ŽIVOT V OBCI

Znovu na Řivnáči!

Foto: Stan Marušák

Pomalu se stává tradicí i tohoto města, že
v den tragického výročí 21. 8. 1968 obsazení
naší vlasti „spřátelenými“ vojsky, pořádá OS
Levý Hradec výstup na vrch Řivnáč, kde
jeho účastníci nejprve vzdají hold svým
předkům, kteří (jak stojí ve starých kronikách) každoročně vystoupili na tento legendami opředený vrch, aby se pomodlili
za vláhu zaručující úrodu jejich zahradám
a polím...
Poté poutníci vzpomenou již zmíněného
výročí okupace, oněch statisíce emigrantů

Viktor Sodoma a Helena Kantorová
předzpěvují poutníkům píseň
Čechy krásné, Čechy mé...

Foto: Stan Marušák

Část poutníků při výstupu v čele s nejmladší generací...
i statisíců zničených kariér i životů...(Viz
minulé číslo Odrazu.)
Onen pěší výstup je vždy charakterizován
rozvážným krokem, úsměvnou pohodou,
a přátelskými rozhovory. Na vrcholu Řivnáče
se znovu otevře krajina s pohledem na horu
Říp i vzdálenější Milešovku, před očima (nad
blízkou Podmorání) pak vzkvétající skládka
Regiosu, výsledek to lidského úsilí... Setkání

je vždy zakončeno zpěvem vlastenecké písně
Čechy krásné, Čechy mé...
Po sestupu se pak (jako vždy) účastníci uchýlili
do restaurace Na Hřišti k přátelskému posezení, debatám plným jemné ironie i vzpomínek,
jakož i za účelem kvalitního občerstvení.
Nashledanou za rok!
Ladislav Kantor

Slavnosti pravého a levého břehu startují o víkendu
V sobotu 14. 9. od 14 hodin odstartuje na obou březích řeky Vltavy, u přívozu Roztoky-Klecany,
třetí ročník festivalu Slavnosti pravého a levého břehu.

•

Hlavními hvězdami Břehů budou Hudba Praha, Laura a její tygři, Lenka Dusilová & Justin Lavash a Lakomé Barky s Petrem Niklem.
Těšit se můžete také na mnoho dalších vystoupení místních souborů, světelnou show na řece, místní speciality, ukázky šikovnosti
a zajímavé techniky hasičů a seskok parašutistů na hladinu Vltavy.
I v letošním roce se opíráme o myšlenku, že: „Řeka nás nejen odděluje, ale zároveň i spojuje, a proto má setkávání u Vltavy více než
symbolický smysl“.
Podrobný program Slavností najdete na www.slavnostibrehu.cz.
Kontakty: tereza.vytiskova@slavnostibrehu.cz, radek.eliska@slavnostibrehu.cz.

•
•
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Údržba NEMOVITOSTÍ
Pavel Čermák

osmý bleší trh v roztokách



– malování
– instalatérské práce

Máte doma nepotřebné věci?

Sháníte něco s duší a příběhem?

   cokoliv!   

– topenářské práce

Přijďte prodat, koupit nebo vyměnit

– zámečnické práce

·· nezbytné i zbytné věci · umění ··
····· řemesla · dětské výrobky ·····
· občerstvení · aktivity pro děti ·

– stavební a sádrokartonářské
práce
– veškeré drobné údržbářské
práce doma i na zaharadě
E-mail: 75cmelak@seznam.cz
tel.: 728 326 039

ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

KDE: Park na Tyršově náměstí, Roztoky u Prahy
KDY: sobota 5.10. 2013 od 9 h do 15 h
Rezervace míst pro prodejce nutná. Více informací:
www.blesak-roztoky.cz nebo na tel. 608 106 643
Bleší trh podpořilo město Roztoky, Sdružení Roztoč
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Festero – Roztocké řemeslné trhy

...jako již tradičně, třetí sobotu v září
nělského flamenca; Seamrog Vám rozproudí
krev tanci větrem ošlehaného Irska a s bránicemi Vašimi i Vašich dětí si několikrát pohraje neotřelý kejklíř Erik.
Se Spolkem svatého Simeona se dostaneme velmi blízko soubojům, kde mezi muži stála jen
kovaná těla mečů, a Vaši fantazii rozproudí veselé pouliční divadlo Viktora Braunreitera a představení loutkoherce Milana Hugo Formana.
Srdce rozezpívá teskné i veselé písně dvojice
Menorah a program zakončí jako břitva ostrá roztocká Kosa Vostra.
Přesný program s časovými intervaly najdete
na www.trhy-roztoky.estranky.cz nebo na
Facebooku.
Tedy přijďte tam, kde se něco děje.

Jejich 8. ročník proběhne 21. 9. v Roztokách,
v parku na Tyršově náměstí od 10:00 do 18:00 h.
Jako již tradičně zde můžete vidět i nakoupit
z velkého spektra rukodělných výrobků, jež
Vám často prezentuje sám řemeslník. Ani
Vaše chuťové buňky nezůstanou ochuzeny,
neboť budete mít na výběr z mnoha druhů
sladkých i slaných pochutin, některých připravovaných na místě před Vámi.
Pro děti bude nachystaný interaktivní program v podobě dílen, kde mohou přičichnout k základům výtvarných technik a přitom si i něco vyrobit, či jiné aktivity, včetně
velmi oblíbené lukostřelby.
Součástí řemeslných trhů je též doprovodný
program, během něhož se na podiu vystřídají tanečnice Hortus Gratiae, které zde kromě
středověkých tanců předvedou i ukázku špa-

David Král

Neposedná pastelka a TJ Sokol Roztoky
– Letní tábor s medvídkem Pú
V neděli 28. července začínal první ze dvou
turnusů letního tábora rodičů s dětmi. Letošní tábor byl s medvídkem Pú a jeho kamarády, kteří bydlí ve Stokorcovém lese.
První den jsme se rozdělili do tří družstev,
vyrobili vlajky a nacvičili bojové pokřiky,
kterými jsme každý den zahajovali a zakončovali. Všechny děti si pak za pomoci rodičů vyrobily bodovník – taštičku, do které
po celý týden sbíraly body – letos plyšové
bambulky.
Dopoledne jsme vyráběli a cvičili. Každý
večer nám před chaloupkami svítily dřevěné lucerničky a v chatičkách všem dětem
přibyla krabička na poklady, skákací zvířátko, stolní hra a namalovali jsme si i hezké
pohledy. Rodiče si při večerní dílničce vytvořili z měděných barevných drátků krásné
kytičky.
Odpolední programy byly sportovní. Stihli
jsme šestiboj – soutěž družstev, pohádkový
les, cestu na poštu i olympiádu se startovními čísly. A na závěr týdne i velmi oblíbenou

Ani po večeři program nekončil. Denně se
cvičilo a tančilo na hudbu. Stihli jsme i táboráky s opékáním hadů a buřtů. Nechyběla
ani stezka odvahy. Nejdříve šly po setmění
samy děti. Po svítících koulí došly až k Tygříkovi a medvídkovi Pú. A když byla úplná
tma a všechny děti spaly, vydali se do lesa
i rodiče.
Týden nám rychle utekl a už tu byl závěrečný
večer. Rozdali jsme celotáborové diplomy,
perníkové medaile, dárečky a nakonec jsme
spočítali body, abychom věděli, kdo vyhrál.
Těším se na setkání s Vámi na kurzech a akcích Studia Neposedná pastelka a na cvičeních v TJ Sokol Roztoky. Informace najdete
na webových stránkách.
Nejbližší společná akce bude dopolední
SOKOLENÍ v neděli 22. září v areálu TJ
SOKOL Roztoky.
pouť. Ve Stokorcovém lese bylo připraveno
plno úkolů, za které děti dostávaly body,
které pak ve směnárně vyměnily za táborové
peníze a mohly nakupovat v krámku.

Martina Sasková
www.neposedna-pastelka.wz.cz
www.sokroz.cz

1. Církev československá husitská, Roztoky
DUCHOVNÍ PÉČE O DĚTI
Středa od 16 hodin v Husově sboru v Jeronýmově ulici.
Přihlášky a informace na tel: 220 951 051 ThMgr. Jarmila Kučerová, farářka,
606 893 292 Vlaďka Drdová, pastorační asistentka.
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Blíží se podzimní blešák
a živé tvořivosti. A samozřejmě tu potkáte
i spoustu milých lidí.
Kromě blešákových stánků se můžete těšit
taky na chráněné dílny s jejich výrobky, řemeslníky, indické lahůdky naslano i nasladko a další občerstvení, i na dětský koutek.
Více informací a možnost registrace pro prodejce, případně i možnost podpořit blešák
naleznete na našich stránkách:
www.blesak-roztoky.cz, eventualně na tel. čísle 608 106 643.
Těšíme se na setkání!

Na Tyršově náměstí v parku (u sokolovny) se
v sobotu 5. října od 9 h do 15 h bude konat
další roztocký bleší trh a tímto Vás srdečně zveme, ať už jako prodejce nebo jako návštěvníky.
Na blešáku může každý z nás prodat to, co už
my nepotřebujeme, ale co třeba někomu dalšímu udělá ještě radost. Prodávat mohou dospělí i děti – svoje výrobky anebo hračky, které
chtějí přenechat mladším. Když potřebujete
něco, co nemusí zrovna zářit novotou, ale
potěší vás svým příběhem, na blešáku to dost
možná naleznete anebo objevíte něco, pro co
jste ani nešli, ale bez čeho už odejít nejde,
protože vám to přiroste k srdci. Ožívá zde svět
půd, sklepů, polozapomenutých kamrlíků

Za bleší trh Ridina Ahmedová, Zuzana
Šrůmová, Lucie Nedomová a Tomáš Zděblo

Tancování pro děti
Vážení rodiče, rádi bychom Vás pozvali na naše taneční kurzy pro
nejmenší předškoláčky a děti do 12 let. S cílem přiblížit taneční svět
a dostat nejlepší taneční vzdělání i do okolí Prahy jsme se rozhodli
otevřít taneční kurzy právě u Vás. Profesionální lektoři se budou maximálně věnovat Vašim dětem a ukážou jim radost a lásku z pohybu.
Mluví za nás velká základna šťastných a úspěšných tanečníků v celé
Praze a okolí. Pochlubit se můžeme tituly Mistra České republiky
i Mistra světa a právě kvalitní taneční vzdělání chceme nabídnout
i pro Vás. Budeme se na Vás moc těšit, každé úterý v Základní škole
Roztoky, podrobnější informace naleznete na www.d4u.in nebo
na tel.: 774 715 076.
Lucie Ruterlová

Provozovatel dráhy SŽDC, s. o. informuje,
že z důvodu modernizace trati od 21. září 2013 nepřetržitě do 29. listopadu 2013
proběhne výluka
v úseku Praha-Holešovice–Praha-Bubeneč na trati 091 Praha–Roztoky u Prahy–Kralupy nad Vltavou–Vraňany.
Dopravce České dráhy, a. s. proto musí z důvodu omezené kapacity trati omezit v pracovních dnech provoz vlaků „Městské linky“
pouze na interval 60 minut.
Tedy vlaky Os 12102, 12106, 12110, 12114, 12118, 12138, 12142, 12146, 12150, 12154, 12158, 12162
resp. v opačném směru Os 12103, 12107, 12111, 12115, 12127, 12131, 12135, 12139, 12143, 12147, 12151 a 12155
budou v pracovní dny odřeknuty v celé trase Praha-Libeň–Roztoky u Prahy a opačně.
Cestující mohou využít ostatních pravidelných vlaků, včetně vlaků přes stanici Praha-Masarykovo nádraží.

Předvolební mítink ČSSD.
Dne 19. 9. 2013 v 16:00 h.
Popovídat si budete moci s kandidáty do sněmovny za Středočeský kraj.
Účast přislíbil i lídr této kandidátky Jan Hamáček.
ODRAZ
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Odešla legenda roztockého maloobchodu
Dva týdny po svých 65. narozeninách zemřel
na konci června 2013 po vleklých zdravotních
problémech pan Pavel Blažek, majitel a bývalý
vedoucí samoobsluhy v Masarykově ulici.
Ve své době nejmodernější prodejna potravin
v Roztokách byla dokončena v roce 1970 jako
součást panelového sídliště. V letech 1980
a 1990 byla prodejna rozšířena. V dobách její
největší slávy zde bylo i učňovské středisko.
Pan Blažek působil v nové samoobsluze 20 let
jako její vedoucí. Po změně poměrů koupil
v roce 1991 tento objekt v tzv. malé privatizaci
a začal podnikat jako první soukromý prodejce
potravin v Roztokách (posléze se přidal pan
Sádlo na Sekeře). V roce 1999 předložil staveb-

nímu úřadu studii přestavby této přízemní
"sámošky" na pětipodlažní objekt s 22 byty.
Stavební komise města se však k tomuto nápadu vyjádřila značně kriticky (do značné míry
oprávněně). Až do výstavby nového obchodu
na Tyršově náměstí v roce 2006 byl obchod
"U Blažka" dominantním prodejcem sortimentu potravin v našem městě. Vnitřek prodejny
sice nepůsobil příliš esteticky, neboť byl zbožím
přímo přecpán, ale nakoupit se zde dalo vesměs dobře a za celkem slušné ceny. Ještě
i po otevření Alberta úspěšně konkuroval kvalitou v oblasti pečiva. Nové supermarkety však
přeci jen nastartovaly proces ústupu ze slávy.
Navíc se přidaly vážné zdravotní problémy, ale

pan Blažek jako šéf zde působil i v době, kdy už
byl o berlích. Když se jeho zdravotní stav dále
zhoršoval, pronajal v roce 2009 obchod novým
nájemcům (Žabka), což už byla labutí píseň
kdysi věhlasné samoobsluhy "U Blažka".
Tato unifikovaná "socialistická" samoobsluha
nebyla sice žádný špičkový obchod, ale spíše
doklad poctivého maloměstského podnikání
a pracovitosti jejího majitele. Takto budeme
na pana Blažka vzpomínat, neboť byl opravdu
žijící legendou roztockého maloobchodu.
A "U Blažka" se tam říká dosud, přestože už
tam prodávají Vietnamci.
Stanislav Boloňský

Roztoky jako centrum vědy, výzkumu a inovací
Rozvoj a podpora v oblasti výzkumu a vývoje
jsou bezpochyby jedním z hnacích motorů domácí ekonomiky. V České republice tak v posledních letech začala vyrůstat technologická
a inovační centra, jejichž přínosem je mimo jiné
příliv tolik důležitých investic a nových pracovních příležitostí, které ve svém důsledku zvyšují
konkurenceschopnost a životní úroveň obyvatelstva.
Jedním takovým centrem se mohou pochlubit
i Roztoky, kde již na začátku roku 2012 otevřela
celosvětově působící společnost Eaton své Evropské inovační centrum. V Roztokách se díky
tomu mohou špičkoví odborníci věnovat moderním výzkumům zaměřeným na vývoj energeticky účinných napájecích systémů, dopravních prostředků a leteckých aplikací, na
zvyšování účinnosti pohonných ústrojí, snižování energetické spotřeby budov nebo na vývoj
systémů pro zvýšení bezpečnosti domácností.
Od otevření inovačního centra probíhá nábor
technických odborníků z celé České republiky
i okolních regionů, a postupně se počet kvalifi-
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Slavnostní zahájení výstavby
nového inovačního centra.
Zleva: Jan Jakob, starosta města Roztoky,
Marcel Soural, generální ředitel společnosti Trigema,
Jan Vondraš, ředitel Evropského inovačního centra,
Ram Ramakrishnan, výkonný viceprezident
a technický ředitel společnosti Eaton

kovaných pracovníků zvyšuje. Do konce roku
2016 by měl počet zaměstnanců inovačního
centra dosáhnout ze současných 25 na více než
140. Inovační centrum tak nabízí ideální možnosti pro profesní růst talentovaných inženýrů
a absolventů technických oborů.

V souvislosti s rychlým rozšiřováním Evropského inovačního centra se společnost Eaton rozhodla v Roztokách investovat do nové moderní
budovy, která se bude nacházet hned vedle stávajících prostor, které inovační centrum sdílí
společně s Českým vysokým učením technickým (ČVUT). Zahájení výstavby nového centra
proběhlo letos v červenci, budova bude dostavěna ke konci roku 2014 a zaměstnanci se do ní
přesunou na začátku roku 2015. Vzhledem
k využití řady moderních technologií bude nová
budova vysoce energeticky úsporná a udržitelná
a zároveň v ní budou umístěny i nejmodernější
laboratoře spolu s předváděcí místností, kde si
návštěvníci budou moci prohlédnout široké
spektrum řešení v oblasti správy napájení.
Eaton v rámci inovačního centra bude také
pokračovat ve spolupráci s agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest a rovněž i nadále podporovat formou stipendií studenty elektrotechnické fakulty ČVUT.
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM – září
So 14. 9. 2013

Slavnosti levého a pravého břehu, od 12 hod. (viz str. 14)

Přívoz Roztoky–Klecany

Čt 19 9. 2013

Recitál šansonů Michaly Břízové – na klavír bude doprovázet Martin Hořejší, od 20 h,
vstupné 100 Kč. Pořádá občanské sdružení RR.

Hotel Alexandra, Roztoky

Čt 19. 9. 2013

DO PEDÁLŮ SE SVĚTOVÝM REKORDMANEM 48 HOD NONSTOP JÍZDY
NA VYSOKÉM KOLE VLADIMÍREM VIDIMEM
Zveme Vás na podzimní pohodovou cyklo vyjížďka po stopách Únětického piva. Od 12 h
Více informací na www.unetickypivovar.cz

Únětický pivovar, Únětice

So 21. 9. 2013

FESTERO – řemeslnické trhy, od 10 h

Tyršovo náměstí, Roztoky

St 25. 9. 2013

Dětský lazárek, od 16:00

Občerstvení U Šraněk, Roztoky

So 28. 9. 2013

country kapela Klikaři (bývalý Přehmat v novém složení)

Občerstvení U Šraněk, Roztoky

Ne 29. 9. 2013

Benefiční koncert a dražba výtvarných děl ve prospěch vybavení dostavby ZŠ
v Roztokách. Účinkují Marie Rottrová, Viktor Sodoma, Shizuka Ishikawa aj., od 17 hod.

Hotel Academic, Roztoky

So 5. 10. 2013

BLEŠÁK – přijďte prodat, koupit nebo vyměnit cokoliv, 9–15 h

Tyršovo náměstí, Roztoky

So 5. 10. 2013

LATINO CUBANO – Mezcla Orquesta (latino band) + taneční exhibice
Vstupné – 120 Kč, od 20:00. Pořádá občanské sdružení RR.

Hostinec Na Růžku, Roztoky

Ne 13. 10. 2013

Lili, dívka z hvězd – pohádkové představení pro děti, od 15 hod.

Hotel Academic, Roztoky

Ne 13. 10. 2013

Vztahy na úrovni – komedie, v hl. roli Lukáš Vaculík, od 19:30

Hotel Academic, Roztoky

So 19. 10. 2013

Tradiční country bál s kapelou Klikaři (bývalý Přehmat v novém složení), od 20:00

Hostinec Na Růžku, Roztoky

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Vás zve na výstavy

„Vzhůru k výšinám“
První, svým významem unikátní výstava o historii balonového létání v českých zemích.
Při příležitosti 230. výročí prvního startu balonu s lidskou posádkou připravilo Středočeské muzeum
v Roztokách u Prahy unikátní soubor nejzajímavějších okamžiků české vzduchoplavby
od jejích prvopočátků po současnost. Do 28. 10. 2013.

Naši motýli
Výstava představuje kvalitní sbírku více než 5 000 kusů motýlů, kterou za svůj poměrně krátký život vytvořil
entomolog Josef Háša. Fotografie Lukáše Seicherta zachycují šedesát druhů motýlů v jejich přirozeném
prostředí a dovolují spatřit detaily, jež nejsou jinak při běžném pozorování pouhým okem patrné.
Na říjen letošního roku připravujeme výstavu

„Čokoláda – historie a současnost této pochoutky“.
Vernisáž proběhne dne 17. října od 17 hodin.
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Benefiční koncert a aukce výtvarných děl

V neděli 29. září se v hotelu Academic
uskuteční benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován na vybavení nových učeben v základní škole v Roztokách. Pro naši školu zazpívají Marie Rottrová, Viktor Sodoma,
Hana Horká (Asonance), Helena Arnetová (C&K Vocal). Vážnou
muziku budou reprezentovat houslová virtuoska Shizuka Ishikawa
s klavírním doprovodem Kvity Bilynské (Kubelíkovo trio), Jarmila
Kosinová (mezzosoprán), Daniela Valtová Kosinová (klavír) a Jan
Valta (housle). Irský tanec zatančí Hana Nezvedová.
V rámci koncertu proběhne dražba děl roztockých výtvarníků, které Vám
zde chceme krátce představit. Zároveň přinášíme fotografie dražených děl.
Tomáš Štolba (nar. 1965 v Praze)
Svou dráhu řezbáře započal po roce 1990 tvorbou loutek z lipového dřeva.
Vznikaly tak série postav z pohádek a bajek, určené nejen pro představení
loutkových divadel, ale i pro galerie a sběratele marionet z celého světa.
Tomáš Štolba své práce vystavuje v českých i zahraničních galeriích,
jeho figury nalezneme na náměstí v Prachaticích, ve stálé expozici zámku v Bechyni nebo např. na betlému v kostele v Dobré Vodě.
Do dobročinné aukce věnoval dřevěnou plastiku Anděl strážný. Vyvolávací cena 3 000 Kč.
Eva Holubová Štolbová (nar. 1976)
Absolventka Mistrovské školy uměleckého designu – obor Hračka, loutka, maska. Žije a maluje v Roztokách. Má za sebou řadu výstav v Praze,
v Broumově, ve Slavonicích atd. Její díla nalezneme v galeriích v Praze,
v Brně či v Uherském Hradišti.
Do aukce věnovala malbu na dřevě Zakleté švadlenky. Vyvolávací cena
2 500 Kč.

Pták Roztočák

Zuzana Králová (nar. 1955 v Praze)
Absolventka Střední průmyslové školy v Bechyni. Měla samostatné
výstavy v Kölnu a v Selbu (SRN), v Jindřichově Hradci, ve Volyni či
na Kladně, podílela se na výstavách v Českém Krumlově, v Praze
a samozřejmě v Roztokách.
Aukci obohatila keramickou figurální plastikou „Pastýř“. Vyvolávací
cena: 1 200 Kč.
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Karel Marx (nar. 1928 v Košicích)
Absolvoval sklářskou školu v Železném Brodu a později obor scénografie na AMU v Praze. Slibnou sérii výstav v Praze, v Německu,
v Nizozemí, v Bulharsku či Itálii přerušila normalizace. Do roku 1984
maloval K. Marx v ústraní. Poté mohl začít opět vystavovat. Jeho díla
jsou zastoupena v Národní galerii v Praze, ve Východoslovenské galerii v Košicích a v soukromých sbírkách v Německu, Nizozemí, Francii,
Norsku, Rakousku, USA a v Kanadě.
V aukci je zastoupen olejomalbou Zahrada ticha. Vyvolávací cena
3 500 Kč.
Josef Ryzec (nar. 1942 v Praze)
Původně filmař (obor filmový střih a filmová režie), později se začal věnovat polygrafii. V roce 1989 vyhrál první cenu v celosvětové soutěži
na sérii známek pro OSN. Je zastoupen ve stálé sbírce současného umění
v Národní galerii v Praze. Od roku 1981 dosud má za sebou na tři desítky
výstav u nás i v zahraničí.
Do aukce přispěl obrazy Pták Roztočák (vyvolávací cena 20 000 Kč)
a Jezerní poutník (30 000 Kč).
Monika Lainová
Na poli výtvarném intuitivní samouk milující svět barev a světla. Věnuje se převážně malbě na sklo a hedvábí. Autorka vitrážové okenní
malby „Strom života“ umístěné v Husově sboru v Roztokách.
Do aukce přispěla dvěma malbami na hedvábí, „Druhý element – Oheň“
a „Hedvábná křídla motýlí“. Vyvolávací cena každého obrazuje 3 500 Kč.
Vstupenky na koncert v hodnotě 500 Kč a 1 000 Kč je možné zakoupit
ve stříbrnictví na Tyršově náměstí, v ředitelství ZŠ, nebo si je můžete
rezervovat na tel. č. 606 893 292 (V. Drdová). Na tomtéž čísle se mohou registrovat ti, kdo mají zájem pouze o účast na aukci, nikoli
na koncertě.
Vlaďka Drdová

Druhý element – Oheň

Hedvábná křídla motýlí

Anděl strážný

Pastýř

25

KULTURA

Město Roztoky oplývá i přes masivní zástavbu
posledních dvaceti let a pokračující likvidaci zelených ploch stále ještě bohatým kulturním
a přírodním dědictvím. Péče a úcta ke kulturnímu a přírodnímu dědictví společnosti vyjadřuje
její vyspělost a kulturnost. Stav tohoto dědictví
tak lze vnímat jako lakmusový papírek společnosti, který v sobě odráží nás samotné. Je potenciálem, který nám, pokud o něj budeme dobře
pečovat a chránit ho, může přinést vyšší hodnoty a tím i celkový přínos pro náš vlastní život
i život ve městě.
Kulturní dědictví nepředstavují jen kulturní aktivity či zachovávání nemateriálního kulturního
dědictví, kterým je v našem městě například
každoroční Masopust, ale také hmatatelné, materiální doklady naší kultury a historického vývoje. Ty se projevují v dochované historické urbánní krajině města, kde nejvýrazněji vystupují
jednotlivé složky památkového fondu. Památkový fond města Roztoky je poměrně typologicky
rozmanitý a obsahuje řadu skutečně mimořádně
cenných kulturních památek. Vedle industriální
architektury, kterou reprezentuje železniční stanice bojující v roce 2010 o titul nejkrásnějšího
železničního nádraží v České republice, jsou to
renesanční zámek a cenné rezidenční objekty
v Tichém údolí i vysoce cenné archeologické
lokality, z nichž výšinné opevněné sídliště Řivnáč představuje eponymní lokalitu eneolitické
kultury a Levý Hradec vůbec jednu z nejvýznamnějších lokalit ve spojení s počátky české
státnosti.
Příkladná péče v rámci takto bohatého fondu
však bohužel není v našem městě pravidlem,
stejně jako celková péče o zdejší historickou urbánní krajinu devastovanou necitlivými urbanistickými zásahy. Z kulturních památek, které jejich vlastníci pečlivě chrání a o něž s dobrou vůlí
pečují, lze jmenovat především zámecký areál,
budovu železniční stanice či klasicizující lobkovický zámeček (vilu čp. 10 s parkem). Pokud
nepočítáme fatální devastaci kulturní památky
vily čp. 124 v Tichém údolí v soukromém vlastnictví, a to v bezprostřední blízkosti mnohem
„brutálněji“ devastované bývalé výletní restaurace Maxmiliánka bez památkové ochrany, pak
soubor vil čp. 110 a 125 v majetku města Roztoky může mít přeci jen šanci na lepší osud.
Obě vily v rozlehlé zahradě, jak se zdá, jsou
v současné době městu spíše na obtíž, přestože
již krok, kterým jejich prohlášení kulturní památkou umožnilo, dokládá, že město má o objekty vysoké kulturní hodnoty zájem a je si vědomo jejich kvalit. Je zjevné, že dnes neformálně
padají různé úvahy o tom, jak s nimi v budoucnu naložit. Z nichž tou nejvíce „kupeckou“ je
řešení, které město už v minulosti aplikovalo
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Foto: Stan Marušák

Kulturní dědictví v Roztokách

Maxmiliánka dnes
nejen v Tichém údolí, a to prodej alespoň jedné
z vil do soukromého vlastnictví. Jak však minulost ukázala, ne vždy lze skutečně garantovat, že
objekt získá osvícený vlastník, který objekt rehabilituje a umožní mu další důstojný život. Devastace vily čp. 124 je jen výmluvným mementem,
jak prodej takto cenného objektu může skončit.
A bohužel tuto skutečnost dokládají i jiné příběhy v rámci celé České republiky, jejíž Seznam
nejohroženějších a nevyužívaných nemovitých
památek v České republice se stále plní.
Vysokou kulturní hodnotou Tichého údolí jako
vilové čtvrti (i přes některé ztráty, které utrpělo)
je architektonické bohatství vilových staveb a jejich rozlehlé zahrady s vizuálním propojením
na bývalý anglický park. Jeho torzo dnes už jen
připomíná a chrání přírodní rezervace Roztocký
háj – Tiché údolí, vyhlášená v roce 1951. Snahy
o památkovou ochranu krajinářsko-urbanistického celku nebyly v minulosti naplněny, a tak
byl tento celek na mnoha místech narušen jak
zcela nevhodnými stavbami z hlediska svého
charakteru, tak i necitlivou parcelací pozemků,
jejichž hodnota spočívala právě ve velkorysém
plošném rozsahu. Mnohé z nich představovaly
mimořádně cenná díla zahradní architektury,
a to z různých období. Takové devastaci (zřejmě
pro kompletnost) byla vystavena i plocha zahrady vily čp. 124.
Jakoby toho nebylo dost a chtěli bychom zcela
setřít někdejší slávu Roztok coby příměstského
výletního sídla, chloubu našeho města, chybí
nám zájem tento symbol uchopit alespoň v podobě dvojice památkově chráněných vil, kde by
město mohlo tuto chloubu projevit například
i tím, že by v jedné z nich zřídilo expozici a interiérovou instalaci dokumentující jedno z mimořádných období svých dějin. Poutavým způsobem a získáním kvalitních tvůrců dokázalo
například Středočeské muzeum zpřístupnit nedaleký ateliér Zdenky Braunerové. Oponuji tak
zde úvahám, že jediným řešením je prodej
těchto vil, a jako řešení nabízím nalezení jejich
smysluplného využití pro účely města, které již
v minulosti mnohdy bojovalo s prostorovým

nedostatkem pro své aktivity. Navíc rozšíření
jeho služeb i do Tichého údolí může oživit i další části dolních Roztok. Jejich život se dnes koncentruje pouze v těsném okolí roztockého zámku a v Nádražní ulici, a to i tím, že tragicky
skončil život oblíbené Maxmiliánky.
Vedle péče o dvojici vil je pro město oříškem
i péče o dvojici vzájemně sousedících archeologických kulturních památek, a to o národní
kulturní památku Přemyslovské hradiště Levý
Hradec a kulturní památku Výšinné opevněné
sídliště Řivnáč. Ty v jeden celek spojuje archeologická památková rezervace. Ačkoliv obě lokality mají vysoký potenciál v tom stát se kvalitní
rekreační zónou nejen obyvatel Žalova, jejich
jednotná péče přirozeně vázne na vlastnických
poměrech i různém stupni zastavění ploch. Zatímco vrch Řivnáč je nezastavěnou plochou
s torzy ovocných sadů a dnes už neudržovaných
luk, Levý Hradec je urbanizovaným prostorem
s velkým procentem nezastavěných ploch, skladebně tvořených sady a loukami. Zdejší volně
přístupné zelené plochy jsou zpravidla neudržované a ztěžují provoz zdejší naučné stezky, která
bývá v letních měsících z velké části zarostlá.
Vlastníci nemovitostí na Levém Hradci sice poskytují svým nemovitostem péči v souladu s památkovým zákonem, nicméně v rámci své kreativity a finančních možností.
Jak lze však sledovat, pozvolna se situace jednotlivých nemovitostí v areálu Levého Hradce mění
a jejich vlastníci se dnes sami snaží kultivovat
prostředí tak, aby odpovídalo hodnotám, pro
které je chráněno. Příkladem za všechny může
být dům se zahradou čp. 1119 v Levohradecké
ulici, který dokládá, jak lze kultivovat nejen svůj
vlastní majetek, ale i prostředí kolem sebe tím, že
nabídnu vznikem kvalitního provozu návštěvníkům lokality spočinout a vychutnat si místo
krátkým zastavením, a to bez jakýchkoliv negativních zásahů do hodnot lokality a v souladu se
zásadami její ochrany. Díky zdejší soukromé
kavárně se tak pro návštěvníky, zejména ty pražské, rozšířila nabídka, kterou dosud představovala jen průvodcovská služba provozovaná městem Roztoky a s ní spojená naučná stezka.
Péče o kulturní i přírodní bohatství našeho vlastního města je naše zodpovědnost vůči budoucím generacím. Stejně jako mí předkové proto
po čtvrtou generaci usiluji v Roztokách o kvalitní prostředí, které nebude jen developersky využíváno či devastováno nezájmem vlastníků, ale
naopak kultivováno v místo, kde stojí za to žít
a být na co hrdá.
Mgr. Jitka Vlčková, Ph.D., umělecký historik,
členka Kulturní komise Města Roztoky,
nezávislá kandidátka za Stranu zelených
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TENISOVÁ ŠKOLA VÁS ZVE DO TENISOVÉHO AREÁLU
Vážení a milí sportovní přátelé, od 1. září bude tenisová škola provozovat tenisový areál v Žalově.
Čeká na Vás několik zajímavých změn (hlídání dětí, dětský koutek, rozšířený sortiment),
akce pro veřejnost (nereliga mužů i žen – hlašte se nyní – viz web).
Tímto bych Vás chtěl pozvat v sobotu 14. 9. na OTEVÍRACÍ RODINNÝ TURNAJ V PETANQUE
spojený s grilováním, degustací vína i soutěžemi pro děti.
Jako novinku nabízíme po celé září v sobotu 17–20 h TENISOVÝ KURT ZDARMA
a všechny soboty do konce října dvě hodiny hry za cenu jedné.
Jelikož začíná nový školní rok, nabízíme opět možnost pravidelných tréninků pro děti i dospělé.
Bližší informace naleznete na našich webech www.tenis-skola.cz a www.tenis-zalov.cz.
Za tým tenisového areálu Žalov a tenisové školy V&V Jan Šrámek

JÓGA NAD VLTAVOU
JÓGA pondělí, úterý, čtvrtek – 8:30–10:00, středa – 18:00–19:30
ČCHI KUNG čtvrtek – 17:30–19:00
Cena:1 lekce = 150 Kč, 10 lekcí předplatné = 1 100 Kč
JÓGA PRO DĚTI 3–7 LET pondělí – 16:30–17:15
TANEČNÍ A POHYBOVÁ PRŮPRAVA – DĚTI 3–7 LET úterý – 17:00–17:45
Cena dětských kurzů: 1 600 Kč/pololetí (16 lekcí)
BŘIŠNÍ TANCE úterý – 18:30–19:45
Cena: 1 lekce = 200 Kč, 2 880 Kč/pololetí (18 lekcí)
SHIATSU, MASÁŽE – na objednání
Adresa: Nad Vltavou 2164a, Roztoky-Solníky. Informace: joga.nad.vltavou@gmail.com, 723 278 061

STUDIO ANNA
NABÍZÍ
MANIKÚRA
MODELÁŽ NEHTŮ
GEL LAK
SHELLACK
P-SHINE
PARAFÍNOVÝ ZÁBAL
MASÁŽE RUKOU
PÁNSKÁ MANIKÚRA
DŮM SLUŽEB U TESCA – 1. PATRO, LIDICKÁ 2240, ROZTOKY
TEL. : +420 737 348 431

PŘI PŘEDLOŽENÍ TOHOTO INZERÁTU
SLEVA 20 %
ODRAZ

měsíčník Roztok a Žalova

27

ŠKOLY, ŠKOLKY Etc.

Školní okénko
Vážení přátelé školy,
je konec srpna a školní rok 2013/2014 je
za dveřmi. Všichni zaměstnanci si již plní své
pracovní povinnosti a já věřím, že jsme si
všichni dostatečně užili sluníčka a teplého počasí a společně se můžeme s elánem pustit
do práce, která nás čeká.
A nebude to jednoduché. Každý, kdo prošel
kolem budovy školy na Školním náměstí, rozumí, o čem mluvím. Konečně se totiž začalo
stavět. Dostavba, na kterou se čekalo tak dlouho, je v plném proudu a už teď se těšíme
na chvíli, až bude vše postavené. Ale to bude
nějaké měsíce trvat a my musíme vydržet
a přizpůsobit se omezením, která jsou nevyhnutelná pro zajištění bezpečnosti žáků a zaměstnanců školy. Největší omezení se týká
používání zahrady – pro výuku i pro činnost
školní družiny bude celý prostor za budovou
uzavřen až do odvolání. Chci ujistit rodiče, že
stavba nijak neovlivní samotnou výuku, neboť
budeme dbát na to, aby hlučnější práce byly
uskutečněny v odpoledních hodinách a o víkendech. Ale přeci jen žádáme rodiče o trpělivost a pochopení. Věřím, že vše s podporou
rodičů zvládneme.
V průběhu léta se jako obvykle ve škole
uklízelo a pracovalo. Bohužel, tentokrát nás

postihly i havárie – následkem povodní byla
spodní vodou zatopena kotelna v žalovské
budově, pak jedna prasklá trubka na WC
v 1. patře v budově školní jídelny a družiny
způsobila škody ve všech patrech budovy
a koncem července po velkém dešti byl ještě
jednou zatopen suterén, kde se nachází
malá tělocvična – fitness centrum. Následky
těchto katastrof budeme odstraňovat ještě
dlouho a ukázalo se, že finančně nejnáročnější bude zabezpečit chod kotelny v Žalově. Nejvíce času si vyžádá výměna podlahy
ve fitness centru, protože i když používáme
vysoušeče, bude trvat cca 2 měsíce, než budeme moci položit novou podlahu.
A ještě stručně výčet prací ve škole – dali
jsme: vyklidit půdu a vyčistit ji od holubů,
vymalovat prostory kuchyní a jídelen, učeben a chodeb ve všech budovách, vyměnit
lina ve dvou učebnách v Žalově, vybrousit
a nalakovat parkety ve třech učebnách v roztocké budově, vyčistit světla v učebnách,
opravit žaluzie, navýšit počet umyvadel s novým obkladem ve třídách v Žalově, nainstalovat novou tabuli v učebně přírodopisu,
ve spolupráci s Městem Roztoky přeinstalovat 3 tabule kvůli dostavbě. Ve školní jídelně
v Roztokách bylo vybudováno druhé výdejní

okénko, které velmi zrychlí a zjednoduší výdej jídel. Objednali jsme nové vybavení
do učeben a kabinetů – učebnice, pracovní
sešity, nábytek, koberce, pomůcky, upgrade
programů pro školní jídelny.
Vedení školy děkuje všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na pracích ve škole. Zejména naše poděkování patří Technickým službám a panu Sládkovi za spolupráci
(např. při úklidu po zatopení), instalatérům
- panu Kumžákovi, Sellnerovi a Tošnerovi
za okamžitou reakci a péči, panu Koutovi,
který maloval některé prostory dvakrát
kvůli vodě, elektrikářům – panu Čížkovskému a Královi, že přicházeli do školy hned
po několikanásobném problému s elektřinou…
Největší poděkování patří panu Procházkovi,
školníkovi v roztocké budově, za skvělou
a neúnavnou práci. Poděkování patří i paní
Pelcové, školnici v Žalově, a všem uklízečkám. Úklid je pro nás v současné době nejdůležitější.
Přeji nám všem hodně trpělivosti v nastávajícím období, hodně úspěchů, skvělé výsledky
a pohodu v novém školním roce 2013/2014.
Mgr. Alena Gabaľová

Lexik po prázdninách
Letní fotografická škola i mladí novináři
z Novinářského tábora mají nové zážitky
a zkušenosti do budoucího života z prázdninových příměstských táborů. Nový školní
rok nám novinek přinese požehnaně.
12. září začíná nejen klasická jazyková výuka v našich kurzech, ale i nový projekt Cizí
jazyky pro život aneb Jak se neztratit
ve světě, kde školní děti mohou bezplatně
studovat světové jazyky a učit se konverzovat, poznávat reálie jednotlivých zemí
i na základní úrovni nejen s českými lektory, ale i rodilými mluvčími němčiny, angličtiny, španělštiny a francouzštiny.
Více na jazykyprozivot.lexik.cz.
Naše webové stránky www.lexik.cz procházejí proměnou stejně tak jako vybavení Lexiku, ale pro kurzy z let minulých se nic nemění. Pokračuje naše spolupráce se ZŠ Roztoky
v bezplatné mimoškolní výuce dětí s poruchami učení. Populární Malý objevitel má
u nás také svoje stálé místo pro malé badatele z řad předškoláků od 3 let.

28

Díky projektu Prevence specifických poruch učení pro dobrý start do školy v září
zahajujeme řádný provoz nové pedagogicko-psychologické poradny přímo u nás
v Lexiku. Díky dotaci poskytujeme bezplatné konzultace rodičům i pedagogům a provádíme vyšetření dětí již od předškolního
věku. Našim cílem je včas zachytit rizika
specifických poruch učení u dětí, abychom
předcházeli rozvoji vážnějších problémů
po nástupu do základních škol. Aby naše
pomoc byla co nejúčinnější, připravili jsme
cyklus seminářů pro rodiče i pedagogy
mateřských a základních škol k této problematice. V září se budou konat ve dnech 4., 5.,
9. a 11. 9. Proto se v případě zájmu i jakýchkoliv dotazů k poradně obracejte na naši recepci na tel. číslo 739 035 000 a odpoledne
na 733 643 641. Naše speciální pedagožky
vám jsou k dispozici každé úterý, středu
a v pátek. Podrobnější informace i online
přihlášku k využití našich poradenských služeb najdete na poradna.lexik.cz.

E-learningový projekt Mediální komunikace jako odborná kompetence je již nachystán a první prezenční výuka k programu
Základy redakční práce proběhne v sobotu
21. září. Tento program poběží následující tři
měsíce e-learningovým kurzem se závěrečnými testy a certifikátem pro zúčastněné. Pro
zájemce máme nyní poslední dvě místa
v programu Krizové komunikace s médii.
Nicméně další kolo mediálních kurzů bude
navazovat, takže rezervace jsou již otevřeny,
sledujte web projektu media.lexik.cz.
Přejeme vám šťastné zahájení nového školního roku a těšíme se na vás v Lexiku.

ODRAZ
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Rožálek
Prázdninová cesta
za pokladem
V posledním srpnovém týdnu se v Třešňovce
za Solníky konal již 5. ročník Cesty za pokladem, kterou připravilo Mateřské centrum
Rožálek pro děti předškolního a předškolkového věku. I když jsme se do poslední chvíle
báli, že déšť překazí naše plány a přípravy,
počasí nám nakonec 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 královskou
korunu, na niž pak sbíraly diamanty za každý splněný úkol.
V lese na ně čekala stanoviště připravená
na téma „výlet do světa pohádek“. Věříme, že
si děti kromě pamlsků odnesly i spousty zážitků a zpříjemnily si tak konec léta. Děkujeme všem, kteří se na prázdninové cestě podíleli, a městu Roztoky za podporu akce.

děti od narození až po předškolní věk, pro
maminky pak jazykové kurzy (nově španělština s rodilou mluvčí).
Po dokončení rekonstrukce fitness pod
školní jídelnou se můžete těšit i na sportovní aktivity pro rodiče.
Na podzim chystáme bazárek podzimního
a zimního oblečení pro děti a budoucí maminky, termín závisí na ukončení úprav tělocvičny a naleznete ho na našich webových
stránkách, či tradiční taneční odpoledne
pro děti.
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.

V letošním školním roce Mateřské centrum
Rožálek pokračuje ve svém pravidelném
harmonogramu, který tvoří kroužky pro
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Ráda bych prostřednictvím Odrazu poděkovala paní Martině Saskové za její úžasné sportovní aktivity s dětmi během cvičení rodičů s malými
dětmi v Sokole a dále rovněž za její pro malé děti nesmírně podnětný a báječný tříhodinový dopolední kurs Sporťáček, během kterého se děti
skvěle vydovádějí v tělocvičně, pohrají si s ostatními vrstevníky a sami si pod jejím vedením vyrábějí nádherné výrobky.
Paní Saskové patří moje veliká úcta k ní za to, že dělá svoji práci s porozuměním a láskou k dětem. Je skvělé, když rodič může svěřit své dítě
v době, kdy je v práci, paní, jako je ona, která s nadšením a zájmem vymýšlí a realizuje radostný a podnětný program pro malé děti,
tak, že stráví tuto dobu spokojeně. Je skvělé, že v Roztokách existují tyto její aktivity pro malé děti, které v dětech rozvíjejí radost ze sportu
radost z vlastnoručně vytvořených výrobků a vůbec radost ze života aktivním trávením času.
Děkuji, Ivana Hrušová
Děkujeme všem přátelům, známým a především pak kolektivu zaměstnanců Středočeského muzea,
kteří se 2. července přišli rozloučit s mým manželem.
Manželka Eva Pelichovská a syn Lubor

SOUKROMÁ INZERCE
podlaží v Roztokách. Tel. 723984193. • Nabízím
i odborné angličtiny. Tel. 220 911 266
• Prodám solární ohřev k bazénu, výr. Mount- konverzace
k odprodeji oblečení + obuv po dceři od narození
Prodám
chlapecké
kolo
Rock
Machine
16'',
•
field 3,6m , zvýší teplotu vody až o 6 °C, nový
po velikost 122. Tel.: 723 211 216. Ceny dohodou.
zachovalé. Cena 1 000,- Kč. Tel. 602 946 990 •
v pův. balení, rok záruka, cena 2800,- Kč. Tel.
Levné a rychlé žehlení prádla. Roztoky a okolí.
•
Hledám paní na úklid RD v Roztokách 1x týdně
604 470 167 • Prodám dětskou postýlku, výr.
Koš
běžného oděvu 300 Kč, koš ložního prádla
cca
4
h.
Tel.
602
946
990
Hledáme
paní,
slečnu
•
Ikea, bílá, polohovací, včetně kvalitní kokosové
300
Kč,
přeplněný koš 400 Kč, košile a haleny kus
na
pravidelné
hlídání
dětí
v
Roztokách,
2
podvematrace, cena 650,- Kč. Tel. 604 470 167 • Pro20 Kč. Pro prádlo si ZDARMA přijedeme a dručery v týdnu. Tel. 602 946 990 • Svatomartinské
2

dám dětské kolo Leader Fox 20'', přehazovačka
Schimano 6 st., vhodné pro 5–8 let, cena 800,- Kč.
Tel. 604 470 167 Prodám unikátní sbírku gramofonových desek, vážná hudba, ucelené kolekce
z cyklu opery i duchovní hudby. Tel. 604 470 167
Prodám koženou sedací soupr. 2+1, hnědá
s dřevěn. područkami, moderní za 2.700, vínové
kožené otáčecí křeslo na kovové noze za 900 Kč.
Zn. prodám, tel 605 442 111 AUTODÍLNA –
Milan Gaisl, Na Valech 1452, Žalov. Mechanické
+klempířské opravy, příprava na STK. www.autokarosari.cz, t.: 602 123 253
Prodám dom.
mandl Pfaf, š. válce 70 cm, cena 2 200,- Kč, rotoped Olpran, dobrý stav. Cena 2 000,- Kč. Tel:
776 048 536, 220 912 238 Praní, žehlení, mandlování. Pereme i velké kusy textilu. Rychle a levně. Po–Ne. Tel: 776 048 536, pradlenka.roztoky@
post.cz Cvičení pro radost s dětmi s krásnými
melodiemi, relaxace těla a duše, vhodné pro
všechny věkové kategorie. Tel. 220 911 266
Anglicky perfektně pro všechny úrovně – 12 let
zkušeností z USA. Časová flexibilita, možnost

•

•

•

•

•

•

•

husy z rodinné farmy ze Slovácka. Husy žijí volně,
dokrmovány jsou obilím a kukuřící – žádná chemie. Váha 4–4,5 kg, cena 190,- Kč/kg, dodání cca
přelom 10/11 2013. Nabízím i jiné produkty
z farmy – kuřata, vejce, mošty. Tel. 603 809 244
Hledám pronájem pokoje v Roztokách, Žalově
nebo blízkém okolí z důvodu pracoviště na místní ZŠ. Tel. 736 436 506 Vyměním 1 + kk v Solníkách za větší kdekoliv v Roztokách. 739 455 961
• Prodám peřiňák š. 160x v 75 x h 45 cm za 400 Kč.
Na e-mail zašlu foto. Tel. 724 417 143 Prodám
automobil Škoda Felicia – r. v. 1998, 40 kW, TK
do 13. 1. 2015, 146 000 km, původní majitel. Vůz
je garážovaný, dobře udržovaný, nová spojka aj.
Motoricky velmi dobrý, karoserie bez koroze –
opakovaný antiko. nástřik. Vybavení: centrál. zamykání, autorádio, zimní pneu na discích. Vady:
Lehce promáčklý levý bok, jinak běžné opotřebení. Cena 15 000 Kč. Tel. 604 851 618 Vyměním
2+kk s terasou, DV v Praze 6, 45 m2, 3. p. cihl.
domu, 2 terasy 14 a 11m2 za podobný v nižším

•

•

•

•

hý den jej přivezeme. Info a objednávky: dobre.
zehleni@seznam.cz, tel. 604 413 605, PO–NE.
Čerstvý důchodce – VŠ, sportovec, nekuřák hledá
dlouhodobý samostatný podnájem na klidnějším
místě v Roztokách. Ideálně 1+1, max. 2kk (i nezařízený), za rozumnou cenu, popř. s částečnou
výpomocí. Tel. 773 879 479.
Pronajmu byt
2+kk, 44 m2, v bytové vile v Tichém údolí v Roztokách. Jedná se o podkrovní byt ve 2. patře
s výhledem do zeleně bez výtahu. Zařízení bytu
obsahuje kuchyňskou linku (myčka, pračka, lednička) a vestavěné skříně v pokojích. Blízkost
pražské MHD a vlakového nádraží. Výborná časová dostupnost autem na metro i letiště. Cena
8 000,- Kč + poplatky. Ihned k nastěhování. Tel.
608 810 494 Pronajmu úplně nový byt 2+kk
v nové zástavbě v Roztokách u Prahy - Na Panenské. Byt je v druhém nadzemním podlaží situován na J+V o rozměrech 63 m2, balkon 10 m2,
sklep 4 m2, vnitřní garážové stání + jedno venkovní. Byt je vybaven pouze kuchyňskou linkou
a koupelnovým zařízením. V bytě není žádoucí
pes. Cena za pronájem je 10.000,- Kč + poplatky.
Tel: 606 201 094, prosím nevolat RK. Dlouhodobě pronajmu garáž pro jeden automobil
s montážní jámou v lokalitě Žalov. Cena pokud
bude garáž využívána pouze pro parkování vozidla 1.200,-Kč/měsíc, pokud bude garáž využívána
k opravám automobilů 2.400,- Kč/měsíc. Tel:
602 230 773 Hledáme spolehlivou a pečlivou
paní na žehlení a úklid RD. Práce v Roztokách,
dlouhodobá spolupráce. V případě zájmu prosím
volejte nebo pište na 604 105 231.
Hledám
spolehlivou paní na úklid rodinného domku
v Solníkách na 4 hodiny týdně. Reference nutné.
Kontakt: 777 781 042 Prodám obývací stěnu,
mahagonovou ložnici, botníky, kolečko, přepravky, kuchyňskou linku, lednice, sporák a další.
Zavolejte. Levně. Stěhování. Tel. 776 340 421
HLEDÁME HLÍDÁNÍ MALÉHO KLIDNÉHO
PEJSKA – nepravidelně přes pracovní dobu –
dlouhodobě – za rozumný poplatek. Vhodné pro
důchodce. 602 205 727 – Kratochvíl. Hledám
schopného IT technika pro náročnější osobní
i další pomoc s IT technikou. Pište na marekhlavs@volny.cz
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Premium Outlet Stopka
Lidická 531, 252 63 Roztoky, Po – Pá 10 – 17

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

POSLEDNÍ KUSY
NA SKLADĚ !
Pračka Miele W 3164 Edition 111
Ceníková cena: 20 990 Kč

Cena OUTLET: 18 900 Kč
Při koupi pračky sleva
na ručníky a župany 35 % !

Pro ty z vás, kteří chtějí zařídit byt či dům úsporně
nebo na pronájem a přitom touží zachovat kvalitu,
nabízíme možnost vybrat si v našem Premium Stopka
Outlet v Roztokách u Prahy. Najdete zde kusy nábytku,
kuchyní a doplňků stažené z našich showroomů za
velmi výhodné ceny. Nabídku doplňuje sortiment
Stopka Home Decoration, tedy nový bytový textil,
zejména záclony, závěsy, ručníky, župany či povlečení
a stínící technika. Záclony a dekorační látky nabízíme
se slevou 30 %. Vše od renomovaných německých,
italských a francouzských výrobců za velmi výhodné
ceny. V rámci služeb Premium Outletu vám záclony či
závěsy vyměříme přímo u vás doma, nainstalujeme
a nabídneme též údržbový servis v podobě praní
a čištění samozřejmě s demontáží a montáží.

Mimořádná nabídka
jen do 31. 10. 2013.
Výprodej kolekce ručníků a županů 2013.
Sleva 25 % !
www.outletstopka.cz

