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Vybavíte-li zářijový úvodník, jistě si vzpomenete, že jsem na tomto
místě vyslovil nad konáním předčasných voleb vážné pochybnosti.
To samozřejmě není žádný důkaz mé neobyčejné prozíravosti.
O tom, že se politické strany v nekonečné touze obsadit předčasně
vládní křesla nakonec nedokážou domluvit, věděli mnozí. Páni
poslanci si „svůj rybník“ nevypustili, straničtí bossové nevěděli,
jestli se perou s Ústavním soudem, mezi sebou, nebo uvnitř svých
stran, a tak to dopadlo, jak to dopadlo. Nezdá se však, že by se stalo
něco nenapravitelného. Většina lidí považuje tzv. „úřednickou“
vládu p. Fischera nejen za seriózní, ale i lepší variantu, než obě
předchozí vlády „politické“.

ÚVODEM..................................................................................... 3
Místo předčasných voleb-referendum
(L. Kantor)
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Nyní se nečekaně objevil nový fenomén, který těžko mohou politici
nějak ovlivnit. V ROZTOKÁCH BUDE REFERENDUM ! Po tři
volební období řeší Parlament instituty PŔÍMÉ demokracie:
PŘÍMOU VOLBU PREZIDENTA, HEJTMANŮ A STAROSTŮ
a REFERENDUM o závažných otázkách směřování státu..
Výsledek je vždy stejný-před volbami jsou politické strany PRO,
provolbách PROTI.
Naštěstí zákon umožňuje konání místního referenda, a tak - světe
zboř se - dočkáme se ho 26. 11. i v Roztokách! Mám to štěstí, že jeho
účel, ani princip nemusím nijak vysvětlovat. V rubrice Téma
měsíce“ to za mne v tomto čísle učinilo sedm (!) autorů. A tak věřím,
že si jejich řádky popisující záludy i výhody přímého hlasování
pozorně přečtete.
Stojí přece za to využít vůbec první šanci, kdy můžete přímo
rozhodnout o budoucnosti obce.
Ladislav Kantor

Co přináší Odraz č. 10?
Vedle již zmíněného referenda, které je vskutku dominantním
tématem čísla, najdete v komentářích názory a postřehy ke
klíčovým otázkám města-Sběrnému dvoru, Základní škole,
rozpočtu, ODRAZU, atp.
Osobně je mi líto, že jsem tentokrát musel vynechat pravidelnou
rubriku „Co ve městě se povídá“. Přes veškerou snahu se mi
nepodařilo z příslušných orgánů „vymámit“ jakoukoli směrodatnou
odpověď.(Asi mají ještě prázdniny…).
Samozřejmě v čísle nechybí ani bohatá kulturní nabídka, ani
reportáže ze zářijových akcí…
Přeju Vám hezké počtení…
Ladislav Kantor
Odraz č. 10/2009
vychází dne 9. 10. 2009, uzávěrka tohoto čísla
24. 9. 2009, uzávěrka příštího čísla 29. 10. 2009
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Referendum bude
ZM na svém posledním jednání schválilo konání historicky
prvního referenda ve městě, které se bude konat ve čtvrtek dne
26.11.2009 od 13 do 20 hodin.
Přesné znění otázky je uvedeno v informaci z jednání ZM.
Otázka se možná zdá komplikovaná, ale po mnoha jednáních
s právníky, urbanisty a starosty jiných obcí, kde už referendum na
podobné téma proběhlo, je formulace otázky nejjednodušší
možná, aby byla po právní stránce „nesestřelitelná“.
Zjednodušená verze otázky zní:
Souhlasíte s tím, aby budoucí zástavba určená pro bydlení na
dosud nezastavěných rozvojových plochách ve městě byla
možná pouze rodinnými domy?
Samozřejmě to neplatí pro území, kde již existují platná územní
rozhodnutí, například Panenská II, kde s důsledky platného
územního rozhodnutí, které bylo vydáno v roce 2004, bojujeme
dodnes (viz stavební uzávěra a regulační plán).
Dalším příkladem je část Dubečnice, kde na část území byla
vydána výjimka ze stavební uzávěry. Platné územní rozhodnutí
pro tuto část Dubečnice zde ale povoluje pouze rodinné domy
a definuje rozsah zeleně i umístění dětského hřiště.
Referendem se nedá suplovat územní plánování.
Veřejná zeleň (parky) a veřejná vybavenost (např. mateřské
školky) jsou lokality v platném územním plánu (i regulačních
plánech) jednoznačně definované a to nikoli jako území určené
pro bydlení, tudíž je výsledek referenda nemůže nijak ovlivnit.
Vyhlášení konání místního referenda tedy dává šanci všem
občanům se zúčastnit a prostou odpovědí ANO NE, rozhodnout
o tom, jak další obytná zástavba ve městě bude vypadat. Jinak
řečeno, zda Roztoky budou i nadále ve svém rozvoji naplňovat
onu původní ideu zahradního města.
Dne 26.11.2009 budete mít tedy všichni možnost sdělit svůj
názor.
Do doby konání místního referenda budete podrobněji
informování, jak v následujícím čísle Odrazu, tak na
plakátovacích plochách, tak informačními letáky.
Rozhodnutí o budoucím osudu města je tedy nikoli na hlasování
volených zastupitelů města, ale na nás všech.
Olga Vavřínová

Referendum – dobrý sluha, špatný pán
Nosným tématem zastupitelstva města 23.09.2009 byla
dlouhotrvající diskuse o tom, jestli vyhlásit referendum o další
výstavbě Roztok, to jest žádné bytové domy na dosud
nezastavěných územích. Tato zdánlivě jednoduchá otázka v sobě
skrývá tolik problémů od ekonomických až po etické, že jsem se
zprvu zarazil a nechtěl jsem pro referendum zdvihnout ruku,
dokud se některé otázky náležitě neosvětlí. Po několika diskusích
a zejména po včerejším zastupitelstvu města jsem ale pochopil, že
není co odkládat a že základní dvě skupiny:“ pro a proti“ výstavbě
bytových domů, nebo Roztok vůbec, mají jasno a nemá prakticky
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velkou naději jim vysvětlovat argumenty strany druhé. Proto se
domnívám, že jednoduchá otázka položená v referendu, jasně
vymezený cíl umožní, aby lidé, kteří nejsou fanatiky, si v klidu
uspořádali existující podmínky a podle toho v referendu také
hlasovali. Doufám, že bude také poskytnut rovný prostor pro
obhájce výstavby a stop stavu.
Nevidím totiž otázky výstavby bytových domů tak jednoduše. Jde
o to, jaké domy se staví, a ekonomika jejich provozu i výstavby
sítí, ale následně i daňových příjmů od obyvatel nejsou
zanedbatelné věci. Proto také kolem velkých měst, včetně Prahy,
Vídně, Klossterneuburgu se i v zahradních městech bytové domy
vyskytují. Nejsou to ovšem paneláky. Na druhé straně v naší
společnosti, která po letech společného vlastnictví uznala jako
jedno ze základních lidských práv něco vlastnit (a demonstraci
nápravy škod restitucemi krvavě zaplatila), nevidím ve většině
případů opodstatněný důvod, jak mimo již schválený územní
plán, můžeme odůvodnit, proč někomu umožníme využít jeho
pozemek a jinému ne. Dovedu to pochopit z toho hlediska, že svůj
pozemek mám zastavěný, tak ať si ostatní trhnou nohou.
Nedovedu tento postoj ovšem schválit. Pochopil jsem ale, že
k těmto otázkám a mnoha jiným, na které v této chvíli nemám
prostor se vyjádří každý sám za sebe při schváleném referendu.
Myslím, že každý výsledek, vzešlý z referenda ovlivní život
v Roztokách na léta a to nejen ve vztahu k životnímu prostředí , ale
také ve vztazích mezi lidmi.
Martin Štifter

V Klánovicích golf asi nebude
„V tom případu se už asi nikdo nevyzná“, přiznal se mi jeden
z hlavních účastníků bitvy o Klánovický les, můj bývalý kolega
z novin Jiří Karban. Nicméně klánovické zastupitelstvo na svém
posledním jednání 22.9.2009 se usneslo, že referendum
o výstavbě devítijamkového golfového hřiště, které připravuje
společnost Forest Golf Resort Praha, se konat bude, jen jeho
termín, původně trochu nešťastně stanovený formulací „současně
s termínem předčasných voleb“, se posouvá na 7. listopad.
Co tomu předcházelo? Koncem června přijalo klánovické
zastupitelstvo těsnou většinou pěti z devíti zastupitelů návrh
změny územního plánu, který výstavbu golfového hřiště
umožňoval. Odpůrci výstavby se však obrátili se stížností na
právní odbor nadřízeného orgánu, pražského magistrátu –
a uspěli. Právní odbor pražského magistrátu jim dal za pravdu
a rozhodnutí klánovického zastupitelstva o návrhu změny
územního plánu z června 2009 zrušil, neboť následovalo
bezprostředně po schválení návrhu vyhlásit ohledně výstavby
golfového hřiště referendum (původně na termín předčasných
voleb). „V platnosti tak zůstává návrh radnice ke změně územního
plánu z roku 2005. Ten naopak chce, aby Klánovický les
nezahrnoval žádné plochy, na kterých by bylo golfové hřiště
možné postavit, ale aby tu mohl být jen les. Tento návrh potvrdilo
i nově zvolené zastupitelstvo na podzim 2006” (citace ze zprávy
vydané ČTK).
Proč jsem začal v Klánovicích? Důvody jsou dva – a oba, věřím,
stojí za zamyšlení.
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První důvod je právní. Co se stane s regulačním plánem na území
Panenská II., pokud bude náš další postup v něm, třeba dodatečně,
napaden? Bude také platit původní územní plán z roku 1995?
Nechci se dopouštět právnických pokusů, ale ta paralela
s případem klánovického golfového hřiště je očividná.
A druhý důvod se týká vlastního předmětu referenda.
V Klánovicích proběhne referendum o naprosto jednoznačně
definované věci. Projektovou dokumentaci společnosti Forest
Golf Resort Praha znají v Klánovicích už asi i místní štamgasti
v nádražní restauraci U Dašů a verdikt bude jasný a „neodvolatelný”. Pokud řeknou Klánovičtí NE, museli by se po několika
letech – opět v referendu – obrátit naruby a v opačně postavené
otázce hlasovat pro výstavbu golfového areálu, který vykouše
z největšího pražského lesa 8,5 hektaru. A to je zatraceně
nepravděpodobná věc.
U nás je situace jiná. Zákaz (zjednodušeně řečeno) stavět
v obytných a čistě obytných územích bytové domy je zákaz jen
jedné z mnoha možností, jak nějaké další území zamordovat
způsobem možná horším, než je investorem předložený návrh na
Panenskou II. Nezabrání zástavbě rodinnými a řadovými domy
podobným kurníkovým stylem, jaký můžete vidět ve Velkých
Přílepech či červstvě v Nové Bášti (projekt společnosti Central
Group, 130 rodinných a řadových domů, kousek od Líbeznice na
pravém břehu Vltavy). Nezabrání ani výstavbě vysokých domů
třeba ve smíšené zóně. A nezabrání například ani tomu, aby
budoucí zastupitelé „neužvejkli” změnou územního plánu další
kus území pro zástavbu.
Sami původní iniciátoři referenda, sdružení Roztoky – město
v zeleni, nechtěli, aby se o referendu rozhodovalo již nyní, v září.
Obávali se, že návrh nezíská podporu. Sami pak také viděli, jak
těžko se nezvedá ruka pro to, aby občané mohli vyslovit svůj
názor, i když existují pochybnosti o právních okolnostech
referenda a i když z původně širšího návrhu sdružení byla do
referenda vycvaknuta jen jedna část. Jde o to, zda tenhle
„okolnostmi vynucený” souhlas většiny zastupitelů je cennější
než záměr iniciátorů hledat pro své dlouhodobé cíle podporu mezi
všemi volebními stranami. Bez ohledu na to, jak referendum
dopadne, budou totiž mít všechny rozhodující karty v ruce opět
zastupitelé. Ti současní a hlavně ti příští, kteří nastoupí po roce
2010 a budou s největší pravděpodobností rozhodovat o novém
územním plánu města.
Jaroslav Huk

Referendum v Roztokách
Vážení občané,
rádi bychom Vás informovali o skutečnosti, že na jednání
zastupitelstva dne 23.9.2009 bylo schváleno usnesení o konání
referenda vztahujícího se k charakteru budoucí obytné zástavby
v Roztokách. Referendum se uskuteční dne 26.11.2009.
Iniciátorem myšlenky referenda bylo naše občanské sdružení
Roztoky město v zeleni. Hlavním cílem tohoto sdružení je
ochrana přírody a krajiny podle zákona o ochraně přírody
a krajiny, tj. dle zákona č.114/1992 Sb., v platném znění, na území
katastrů Roztoky u Prahy, Žalov, Husinec u Řeže a Klecany.

Dalšími cíli sdružení je ochrana a rozvoj životního prostředí,
rozvoj školství a sportu a podpora budování infrastruktury určené
k volnočasovým aktivitám a odpočinku (dětská hřiště, parky
a výsadba zelených pásů). Naše sdružení bylo založeno s cílem
zachování a dalšího rozvíjení harmonického města, ve kterém se
bude občanům příjemně bydlet, k čemuž dle našeho názoru
významně přispívá kvalita životního prostředí a dostatek zeleně
ve městě.
Při diskusích s členy našeho sdružení a dalšími občany Roztok
vyšla najevo aktuální potřeba řešit další zástavbu na území
Roztok a chránit a dále rozšiřovat stávající zeleň. Proto jsme se
shodli na myšlence konání referenda, které by toto zajistilo.
Dohodli jsme se, že rychlejší způsob k uskutečnění referenda
bude jeho schválení zastupitelstvem, a proto jsme při jednání se
starostkou přistoupili na kompromisní znění otázek referenda do
podoby, která získá v zastupitelstvu podporu. Tato verze byla také
v zastupitelstva schválena. Chtěli bychom tedy tímto všech
zastupitelům, kteří jej odsouhlasili, poděkovat. Původní znění
otázek referenda bylo toto:
I. Souhlasíte s tím, aby orgány města Roztoky v rámci své
pravomoci a působnosti pro celé území města Roztoky nebo jeho
část schválily pouze takové návrhy územního plánu nebo
regulačního plánu nebo jakékoli jejich změny, kromě již
rozpracovaného návrhu regulačního plánu pro Panenskou II, ve
kterých bude nová výstavba pro bydlení v plochách mimo
zastavěné území, definované územním plánem ze dne 7.9.1995,
povolena pouze jako samostatné rodinné domy s maximálně
2 nadzemními podlažími, podkrovím a jedním podzemním
podlažím a nejvýše 3 bytovými jednotkami ?
II. Souhlasíte s tím, aby orgány města Roztoky v rámci své
pravomoci a působnosti pro celé území města Roztoky nebo jeho
část schválily pouze takové návrhy územního plánu nebo
regulačního plánu nebo jakékoli jejich změny, kromě již
rozpracovaného návrhu regulačního plánu pro Panenskou II, ve
kterých nedojde ke změně ploch zeleně, ploch zemědělských
a ploch lesních definovaných územním plánem ze dne 7.9.1995
na jiný způsob využití ani k jejich zmenšení ?
Schválené znění otázky referenda je následující:
Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Roztoky v rámci své
pravomoci a působnosti pro celé území města Roztoky schválilo
pouze takový návrh územního plánu, regulačního plánu nebo
územní studie, v němž nová výstavba pro bydlení v plochách čistě
obytných a obytných mimo současně zastavěné území definované
Územním plánem města Roztoky ze dne 7.9.1995 ve znění
dodatku č.1 bude povolena pouze rodinnými domy?
Do budoucna se nicméně nevzdáváme myšlenky zajistit
podobným způsobem jako charakter výstavby v Roztokách
rovněž ochranu zeleně a dalších ploch, které budou přispívat
k zachování charakteru a dalšímu rozvoji města Roztok jako
zahradního města.
Na závěr bychom Vás rádi požádali, abyste, pokud Vám není
budoucí tvář zástavby Roztok lhostejná, přišli svým hlasem
podpořit referendum dne 26.11.2009.
Za členy Občanského sdružení Roztoky město v zeleni
Tomáš Pařízek, Ivana Hrušová
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Sobectví rodinných domků
a ekologie etiky
Milan Knížák
(ředitel Národní galerie v Praze, multimediální umělec)
Ve své rukopisné knize „O architektuře“ z přelomu šedesátých
a sedmdesátých let hovořím o tom, že každá architektura je už ve
své podstatě destruktivní, poněvadž si nárokuje potenciál
zeměkoule, který je, jak dnes již dobře víme, velmi limitován.
Představa (nechci říct koncepce, protože to koncepcí není)
výstavby bytů v Praze, v jejím okolí i dalších městech a místech se
začíná realizovat způsobem, který je v podstatě více destruktivní,
než výstavba panelových sídlišť z totality. Narážím na lavinovitě
se šířící výstavbu většinou nesmírně ošklivých, primitivních,
sériových a typově cizích rodinných domků, které zabírají
nesmírně velkou plochu a jsou schopny ubytovat jen velmi málo
lidí. Považuji ty tzv. odborníky, kteří chtějí u nás aplikovat tento
způsob bydlení, za hrubě nezodpovědné. To, co je, či spíše hlavně
bylo možné v obrovských prostorách Ameriky, Kanady,
Austrálie, kde počet lidí na kilometr je ve srovnání s Evropou
směšný, není možné dělat u nás. Stačí se podívat do vedlejšího
Německa, kde vznikla obrovitá sterilní sídliště rodinných domků,
jež vytlačila přirozenou krajinu. U nás z příčin, které jsou zcela
pochopitelné, vznikla během totality obrovská lavina
nejrůznějších chat a chalup. Chalupáři většinou působili
pozitivně v tom smyslu, že byli často ochotni zachránit, tzn. uvést
do původního stavu zbytky staré venkovské architektury, na
kterou JZD a státní statky zcela kašlaly. Chataři se chovali již
zpupněji, chtěli se v rozlehlosti a výstavnosti vyrovnat
chalupářům, a tak vznikaly vlastně zcela zbytečné duální
domovy, kam se rodina přesouvala na víkend a prázdniny, aby se
tam až na výjimky nudila podobným způsobem jako doma, a nebo
se předháněla v pracích na zvelebení těchto směšných zámečků.
Představa, že sídliště budou zbourána, je představa nereálná.
Takto rázný krok si nemůžeme a podle mého názoru ani nebude
moci v dohledné době dovolit. Naopak vidím jako daleko

A právě určitá volnost, náhodnost a velkorysost přírodního
prostředí je nutným elementem vyvažujícím exaktnost,
manipulovatelnost a únavu současného člověka.
Sídliště rovněž potřebují, aby do nich byly vneseny aktivity, které
jsou doposavad, bohužel, doménou středu měst, tzn. nejrůznější
úřady, školy, instituce. Možná, že si ještě někdo pamatuje, jak
jsem žádal, aby český parlament opustil historické budovy Malé
Strany, které zcela zdevastoval, a přesunul se na sídliště, kde by
pomocí těch peněz, které si odhlasoval pro (v podstatě
nesmyslné) předělávání kvalitních starých malostranských
domů, mohl v prostoru sídliště vybudovat nesmírně zajímavé,
architektonicky odvážné a parlamentu daleko více vyhovující
prostory a stavby a už jen tím pozvednout kvalitu sídliště, nehledě
k tomu, že by s tím přišel ještě houf dalších aktivit. Věřím tomu,
že by z tohoto velkého rozpočtu na restaurování malostranských
bloků zbyly ještě peníze, které by mohly být i na Malé Straně
využity, a že by se tak mohlo vrátit do středu města normální
bydlení pro normální lidi, a tím pádem normální obchody,
občanská vybavenost, normální hospody a vytlačit tak odporný
systém turistických pastí (pastí na turisty).
Abych to shrnul: chci zde zásadně odmítnout trendy vedoucí
k plošné výstavbě rodinných domků, které okamžitě rozšíří Prahu
na tak obrovitou konglomeraci, že člověk bydlící ve vnitřním
městě nebude mít šanci se vůbec dostat do přirozeného přírodního
prostředí. Navíc si myslím, že rodinný domek je věc nesmírně
sobecká a pro mnoho lidí zbytečná, poněvadž těch jedinců, kteří
potřebují ke své existenci bezpodmínečně nějaký zcela oddělený
a soukromý prostor, je velmi málo a rozhodně kvůli nim není
třeba vytvářet plošná opatření. Současná panelová sídliště mají
poměrně slušné napojení na střed města, a pokud nebude tlak
laické a sobecké veřejnosti příliš silný, a vybuduje se kruhový
objezd v prostoru mezi vnitřním městem a dálnicí, bude toto
spojení pro obě strany ještě daleko lepší. Jestliže tedy budou tato
sídliště dobudovávána a přestavována intenzivněji než dosud,
s touto změnit je z nocleháren v živé a čilé životní prostředí, bude
to řešení užitečné pro města i okolní přírodu, tzn., že bude
naplněna ekologie bydlení, myšlení, ekologie kulturní a hlavně
etická. Ekologii etiky nabízím jako téma k zamyšlení.

užitečnější (než budování nepřehledných zástupů rodinných
minidomečků) snažit se dobudovat, přebudovat (hlavně ve
vertikální sféře) městská okrajová sídliště v živý a sociální

(Úplné znění článku převzato z Lidových novin, otištěno 26.
července 1995)

prostor, který bude z větší části vytvářet soběstačné životní klima.
To lze například i tím, že zajímavé stavby avantgardních či
experimentálních architektů budou realizovány právě v těchto
sídlištích a nebudou ambiciózně narušovat staletími již dobře

Bude referendum. Bez Tichého údolí,
bohužel!

nadefinovaný prostor historických středů měst, jako je tomu
například u Miluničova odvaru Gehryho architektury v domě na
rohu Jiráskova náměstí v Praze (tzv. tančící dům, pozn. redakce).
Sídliště i při své velikosti nemají (alespoň v českých
podmínkách) tak obrovitý rozměr, aby nemohla být přímo
napojena na „divokou přírodu“, která je v koloniích rodinných
domků v podstatě vyloučena. Tam se jedná jen o soustavu zahrad
s pečlivě pěstovanými okrasnými nebo užitkovými rostlinami.
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Na zářijovém zastupitelstvu jsme drtivou většinou odhlasovali,
že v listopadu proběhne v obci historicky první referendum. Bude
se týkat druhu výstavby, kterou do budoucna občané v Roztokách
chtějí preferovat. Jinými slovy, v části obce mohou svým
vyjádřením obyvatelé Roztok a Žalova ukázat červenou kartu
bytovým domům, „panelákům“.
V tomto čísle Odrazu se jistě nejeden kolega vyjádří k referendu

TÉMA MĚSÍCE
po svém. Můj příspěvek chce konstatovat, že je velká škoda, že
pouze osm hlasů získal návrh, aby do míst, kde by naddimenzované bytové domy (viladomy, jak se dnes idiotsky novodobým
panelákům říká), bylo zařazeno i Tiché údolí.
Návrh neprošel, mimo jiné i s odůvodněním, že Tiché údolí řeší
právě připravovaný regulační plán. Ano, řeší, zaplaťpánbůh, že
alespoň částečně…ale zatím nedostatečně. Při prezentaci,
konané týden před zastupitelstvem, se to jasně ukázalo. Myslím,
že většina rezidentů z Tichého údolí odcházela z veřejného
projednání nespokojena. Ani ne tak s výkladem (poněkud
dlouhým, pak nebylo příliš času na otázky!) pana architekta XY,
s velkou omluvou jsem neudržel jeho jméno, který nicméně
projevil snahu a ochotu debatovat, ale spíše s dosavadním
vyzněním regulačního plánu.
Zkrátka, na místě trosek nebohé Maxmiliánky se pořád
připravuje nehorázně naddimenzované monstrum.
Vysloveně nešťastné pak bylo pověření druhého zástupce
zpracovatele, arch. Durdíka, aby prezentaci moderoval – měli
jsme v auditoriu pocit jako stále hřešící a nepatřičnými otázkami
ho obtěžující žáci základní (místa snad až pomocné) školy. Pan
architekt by si měl malililinko uvědomit, že je honorován
městem, aby pracoval pro jeho občany…
Krátce – platí co, co jsme s kolegyní Marcelou Šášinkovou
napsali před časem do našeho obecního plátku. Je načase hledat
pro Tiché údolí jiný název. Tiché tedy již dlouho rozhodně
nebude!

údolí (to je zastavěné území) a významné části Panenské II (část
z ní není obytná plocha).
A to je první velký otazník. Když už se ptáme občanů na jejich
názor, proč jenom u vybraných ploch? Proč dáme příležitost
ovlivnit budoucí vzhled svého okolí obyvatelům Solník a Vršek,
zatímco obyvatelům Tichého údolí a Panenské tutéž možnost
upíráme?
Na zastupitelstvu tito obyvatelé byli a projevili přání, aby i Tiché
údolí bylo do otázky referenda zahrnuto. A co se nestalo? Návrh
zablokovali zástupci sdružení DOST neboli strana paní
starostky, která se holedbá svou péčí o zahradní charakter města.
A tak hned vyvstávají další nepěkné souvislosti. Myšlenka
referenda původně vzešla z iniciativy občanů. Referendum však
je vyhlášeno zastupitelstvem v podobě, kterou navrhla paní
starostka. Původci myšlenky referenda, kteří ovšem chtěli
dosáhnout něco trochu jiného, byli vyšachováni a odstaveni.
Uznávám, že je to svým zvrhlým způsobem geniální. Nejenže si
paní starostka přisvojí zásluhy o vyhlášení referenda, ale ještě si
ho upravila k obrazu svému, takže ať už referendum dopadne
jakkoli, ona dosáhne svého.
Že přitom pošlapala přání části občanů? Takovými maličkostmi
si přece naše paní starostka hlavu neláme.
Zbývá poslední otazník: proč to paní starostka dělá? Na tuto
otázku si ale nejspíš budou muset občané odpovědět sami.
Doufám, že na konci té odpovědi bude vykřičník.
Jaroslav Drda

Veřejný plebiscit byla dobrá šance, jak nechat promluvit k tomuto
roztockému (stále ještě) erbovnímu klenotu širší veřejnost. Šanci
zastupitelstvo bohužel nevyužilo.
Tomáš Novotný
Zastupitel za Sakuru, předseda kulturní komise Roztok

Referendum s vykřičníkem
Strohá zpráva zní: zastupitelstvo města vyhlásilo na 26. 11.
referendum o typu budoucí bytové zástavby na dosud
nezastavěných plochách – návrh znamená, že by se mohly stavět
pouze rodinné domy.
Řeknu hned na začátku, že obecně nejsem příznivcem jakýchkoli
referend. Referendum je totiž vždycky nebezpečné v tom, že lze
zneužít – populistickým zjednodušením problému lze lidi
nadchnout i pro škodlivý či nereálný nesmysl.
Na druhou stranu zákon referendum umožňuje a stanovuje pro
jeho konání jasná pravidla. Tak proč lidi nenechat vyslovit svůj
názor? V pořádku, dejme jim tu příležitost.
Za roztockým referendem však vyvstává několik otazníků, či
spíše hodně ošklivých vykřičníků.
Referendum tak, jak bylo vyhlášeno, se týká pouze nezastavěného území a ploch definovaných územním plánem jako plochy
čistě obytné nebo obytné. Takže se netýká například Tichého
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INFORMACE Z RADNICE
A4) je článek, který RR Odrazu odmítla jako nepůvodní
("Pohádka předvolební, aneb proč nechci platit vyšší
daně"). Článek bude uveřejněn beze jména.

Informace z jednání rady města
v září 2009
15. jednání RM dne 7.9.2009

-

Na návrh volební strany ODS, odvolala s okamžitou
platností pana Jaroslava Huka z RR Odrazu a zároveň
jmenovala do RR Odrazu pana Reného Šefra.

-

opětovně konstatovala, že pan Martin Urx již
poněkolikáté nepředložil materiál ve věci zmapování
celkového stavu publikace Roztoky od nejstarších dob
k dnešku (včetně finančního stavu), přestože k tomu byl
starostkou města opětovně vyzván před odjezdem do
zahraničí.

Rada města za účasti pěti radních (omluven L.Staněk, nepřítomen
M.Urx) projednala za necelé dvě hodiny mimo jiné následující.
-

Vzala na vědomí průběh a výsledek výběrového řízení na
základě doplňujících požadavků zadávací dokumentace
(dle UZM 205-9/09) na dodavatele na řešení havárie
vzduchového potrubí na MČOV (v termínu podaly
nabídky pouze dvě firmy) a souhlasila s uzavřením
smlouvy s firmou POHL CZ, a.s. na zajištění nápravy
havarijního stavu vzduchového potrubí na MČOV.

-

Schválila výplatu jednorázových finančních příspěvků
navržených sociální a zdravotní komisí.

-

Uložila SPROMu stanovit zálohy obyvatelům DPS
přiměřeně nákladům za předchozí období.

-

16. jednání RM dne 14.9.2009
Rada města za účasti šesti radních (omluveni M. Urx)
projednala za dvě hodiny mimo jiné následující:
-

Jmenovala členy hlavní inventarizační komise
k provedení inventarizace hmotného a nehmotného
majetku ve správě MÚ a v jeho zařízeních.

-

vzala na vědomí návrh odboru SRM na řešení situace
pronájmu prostor pro Úřad práce Praha - západ, který
užívá kancelářské prostory v Jungmannově ulici bez
právního důvodu a zároveň za tyto prostory neplatí
nájem a uložila MÚ podniknout veškeré kroky k tomu,
aby Úřad práce Praha - západ vyklidil v co nejkratším
čase uvedené kancelářské prostory pro potřeby MÚ pracoviště Czech POINT a matriční úřad.

-

Doporučila ZM souhlasit s vyhlášením výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na provedení
přípravy, zadání a realizace koncesního řízení, na výběr
provozovatele vodohospodářské infrastruktury na území
města Roztoky.

Udělená výjimka se týká pouze území výstavby etapy D1
podle celkové situace stavby ze dne 03/09, tj. výstavba
objektů D1/B1, B2, B3 a B4 a D1/A1, A2, A3 a A4.

-

Byla seznámena se záměrem společnosti BOHEMIATEL s.r.o. a doporučila ZM deklarovat vůli umožnit
pokrytí města optickou sítí.

Souhlas je podmíněn tím, že na území Na Panenské II
je vydáno platné územní rozhodnutí ze dne 26.4.2004 pod
č.j. 861/268/04/Ma/SÚ. Celé území Panenské II řeší
regulační plán a udělená výjimka pro změnu ÚR je
v souladu s návrhem RP.

-

Doporučila ZM schválit dodatek ke zřizovací listině
Technických služeb města Roztoky.

-

Doporučila ZM přijmout nabídku společnosti AŽD
Praha, sponzorský dar - technologii LED line pro
zvýšení bezpečnosti přechodu pro chodce v ulici
Přemyslovská v hodnotě ve výši 197 539,- Kč bez DPH.

-

Vzala na vědomí návrh odboru SRM na vyrovnání dluhu
na nájemném ze strany firmy Uniralex s.r.o. za nebytové
prostory v Nádražní ulici.

-

Nesouhlasila se směnou pozemků ve vlastnictví SÚS
Kladno za pozemky ve vlastnictví firmy Trigema na
Tyršově náměstí (pozemky pod a kolem objektu
s autobusovou zastávkou) a pověřila odbor SRM zahájit
jednání se SÚS Kladno, o možnosti převedení
předmětných pozemků do vlastnictví města Roztoky
z důvodu veřejného zájmu.

-

S okamžitou platností schválila zrušení poplatků za
plakátovací službu města Roztoky pro všechny
organizace a sdružení působící na území města Roztoky
a na akce dotované městem.

Uložila kulturní komisi, aby z důvodu všeobecných
úsporných opatření omezila svoje požadavky na dotace
a granty pro neziskové organizace města v rámci tvorby
rozpočtu na rok 2010 a požádala kulturní komisi, aby
omezila počet grantů v roce 2010 a navrhla jejich
přidělení pouze pro akce většího rozsahu, které oslovují
širší spektrum občanů.

-

Doporučila ZM souhlasit se zřízením věcných břemen.

-

Revokovala své usnesení URM 139-13/09 ze dne
27.7.2009 a doplnila jej na konci poslední věty o slovo
"s návrhem" tak, že revokované usnesení zní:
RM uděluje výjimku ze stavební uzávěry vydané na
základě Nařízení rady města Roztoky č. 1/2006 ze dne
11.12.2006.

-

Na základě stížnosti radního Jiřího Landy, který si jako
představitel volební strany ODS stěžoval na neuveřejnění
článku zpracovaného panem Romanem Jandíkem
zaslaným do podatelny MÚ kolem 20.7.2009 a zároveň
na to, že si RR Odrazu osvojila právo odmítnout otištění
článku "Pohádka předvolební, aneb proč nechci platit
vyšší daně" zaslaného v termínu panem Pařízkem,
a protože v den konání RM již byl Odraz v tisku, přijala
toto usnesení:
RM pověřuje tajemníka MÚ, aby zadal vytištění článku
pana Romana Jandíka "Jaké jsou a budou dopady
hospodářské krize na Roztoky a další malá města?"
Tiskárně Kočka, a aby tento list A4 byl vložen do
místního měsíčníku Odraz č. 9/2009. Článek byl řádně
doručen do podatelny MÚ v měsíci červenci 09 a nebyl
zařazen do zářijového čísla. Druhým článkem, kterým
bude otištěn a vložen do Odrazu (druhá strana vložené
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Informace z 10. jednání ZM
dne 23.9.2009

-

Stavební uzávěra může být po komunálních volbách
v roce 2010 jediným usnesením rady města zrušena,
tedy prakticky ihned.

ZM za účasti 18 zastupitelů (omluveni p. Veselý, Kubečka, Urx)
za 4,5 hodiny schválili mimo jiné následující:

-

Je proto zcela na místě, aby občané určili hranice, které
bude muset respektovat každé vedení města, dokud
v dalším referendu nerozhodnou občané jinak.

-

Navrhuje se proto, aby občané stanovili, že v lokalitách
určených pro bydlení nebude nadále možno stavět
vícepodlažní bytové domy, nýbrž pouze domy rodinné.

Čerpání územního rozpočtu města Roztoky k 31.8.2009
ZM vzalo na vědomí příjmovou a výdajovou stránku územního
rozpočtu města Roztoky, rekapitulaci příjmů, výdajů, financování
a jejich konsolidaci včetně financování (třída 8), a to ke dni
31.8.2009.
ZM schválilo předložený návrh rozpočtových opatření za srpen
2009.
ZM uložilo MÚ, aby prověřil možnost hospodaření s účtem
SPROMu (bytové a nebytové hospodářství) od 1.1.2010 tak, aby
finanční prostředky na něm uložené bylo možné zahrnout do
rozpočtu města.
Vyhlášení místního referenda v Roztokách
ZM vyhlásilo místní referendum na území města Roztoky, které se
bude konat ve čtvrtek dne 26.11.2009 od 13 do 20 hodin.
Znění otázky pro místní referendum:
"Souhlasíte s tím, aby Zastupitelstvo města Roztoky v rámci své
pravomoci a působnosti pro celé území města Roztoky schválilo
pouze takový návrh územního plánu, regulačního plánu nebo
územní studie, v němž nová výstavba pro bydlení a v plochách
čistě obytných a obytných mimo současně zastavěné území
definované Územním plánem města Roztoky ze dne 7.9.1995 ve
znění platných změn bude povolena pouze rodinnými domy?"
Odůvodnění vyhlášení místního referenda pro uvedenou otázku:
-

Platná Stavební uzávěra vyhlášená Nařízením Rady
města Roztoky koncem toku 2006 podmínila
pokračování výstavby v některých lokalitách na území
města schválením návrhu příslušného regulačního
plánu.
Tím bylo dosaženo toho, že návrh zástavby musí být
předložen a veřejně prezentován a občané města mají
právo se k němu vyjádřit (proces tvorby a schvalování
regulačních plánů stanovuje zcela jasně Stavební
zákon).
Zabránilo se tak opakování v podstatě živelné zástavby
na Solníkách a na Panenské II, kde veřejnost neměla
šanci se vyjádřit a stanovisko města formulovala pouze
rada města na doporučení komise výstavby.
Výsledek je všem znám, veřejný prostor jako parky
a dětská hřiště a nezbytná vybavenost (mateřské školky)
zcela chybí. Navíc došlo ke značnému zahuštění
zástavby výstavbou bytových domů.

-

Roztoky byly původně koncipovány jako „zahradní
město“. Tento charakter již byl – ke škodě města –
několikrát narušen.
Referendum je jedinou možností, jak mohou dát občané
města najevo svoji vůli, zda si i nadále přejí, aby rozvoj
našeho města ctil původní ideu zahradního města, či
nikoli.

Odhad nákladů spojených s provedením místního referenda
v jednom dni: 90600 Kč (bude hrazeno z kapitoly 6112
zastupitelstvo obcí rozpočtu města).
Odhad nákladů spojených s realizací rozhodnutí přijatého
v místním referendu:
Rozhodnutím v místním referendu k dané otázce nevzniknou
městu žádné náklady na jeho realizaci.
ZM si nevyhrazuje pro toto místní referendum delegování členů
okrskových komisí a místní komise.
ZM stanovuje pro toto místní referendum výši odměny pro členy
komisí takto:
předseda 1600 Kč, člen 1140 Kč.
Návrh usnesení, kde do otázky referenda bylo začleněno i území
Tichého údolí nebyl přijat.
Pokládka optických sítí společností Bohemiatel
Návrh na vybudování optické sítě ve městě bez finanční
spoluúčasti města nebyl přijat.
Koncesní řízení na výběr provozovatele vodohospodářské
infrastruktury na území města Roztoky
ZM souhlasilo s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu, na provedení přípravy, zadání
a realizace koncesního řízení, na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury na území města Roztoky.
Přijetí sponzorského daru – technologie LED line pro přechod
u MŠ Přemyslovská
ZM sponzorský dar přijalo.
Dostavba ZŠ Roztoky – otevřený dopis zastupitelům
ZM souhlasilo s konáním pracovního jednání u kulatého stolu
členů zastupitelstva dne 30.9.2009 v 18 hodin. Jediným bodem
programu bude diskuze s autory projektu dostavby ZŠ Roztoky se
snahou nalézt úsporné řešení dostavby ZŠ.
Autoři projektu se otevřeným dopisem obrátili na zastupitele
města a nabídli jednání nad projektem dostavby ZŠ, kde bychom se
společně a na základě znalostí všech v rámci projektu
provedených průzkumů a rozborů, pokusili najít úsporné řešení.
Umístění "kontejnerové" mateřské školky
ZM vzalo na vědomí zprávu o možnostech umístění
„kontejnerové“ školky v Roztokách a jako další vhodné místo pro
případné umístění je u stávající Mateřské školy v Havlíčkově
ulici.
ZM ukládá MÚ zajistit poptávku min. 3 dodavatelů
„kontejnerových“ školek a vypracovat ekonomickou analýzu
koupě a pronájmu.
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Žádost od ROP Střední Čechy – vybavení ZŠ Roztoky
ZM požádalo vedení Základní školy Roztoky, aby ve spolupráci
s předkladatelem tohoto materiálu p. Hukem a OSRM připravilo
ucelený soubor opatření (ve dvou či třech variantách), které
by bylo vhodné zahrnout do projektu Zvýšení kapacity
a modernizace ZŠ Roztoky, a přibližným odhadem nákladů.
Následně bude podklad postoupen školské radě a školské komisi,
aby souhrnný materiál mohli dostat zastupitelé na říjnové
zasedání.
ZM schválilo změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací
– Technických služeb
ZM souhlasilo se zřízením věcných břemen.
ZM vzalo na vědomí Zápis z jednání finančního i kontrolního
výboru.
Olga Vavřínová

Z deníku Městské policie
Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie
Roztoky, a to za období od 25. 8. 09 až 25. 9.09 :
- dne 25.8.09 v nočních hodinách oznámeno
rušení nočního klidu v ul. Seržanta Hniličky –
výjezd na místo, sjednána náprava na místě,
- dne 26.8.09 oznámeno odcizení kabelky na ulici v Tichém údolí,
kdy podezřelý se vyklonil z jedoucího vozidla a odcizil poškozené
procházející po chodníku kabelku, výjezd na místo, dle získaného
poznatku k vozidlu provedeno místní pátrání po podezřelém
vozidle s negativním výsledkem, předáno PČR Libčice jako
podezření z tr. činu loupeže
- téhož dne v rámci hlídkové činnosti zadržen a kontrolován řidič
terénního motocyklu Yamaha, který projížděl ulicí Bezručova na
motocyklu bez r.z. a bez dokladů potřebných k řízení motocyklu,
věc kvalifikována jako přestupek dle § 22 odst. 1 z.č. 200/90 Sb.
a věc bude oznámena příslušnému správnímu orgánu k projednání
- téhož dne v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu
v ul. Chelčického restauraci U Krbu – výjezd na místo – na místě
sjednána náprava
- dne 27.8.09 oznámeno vloupání do rodinného domu na Školní
náměstí - výjezd na místo, předáno PČR k jejich realizaci jako
podezření z tr. činu
- téhož dne oznámen volně pobíhající pes na Tyršově náměstí –
výjezd na místo, proveden odchyt, pes umístěn bez závad do kotce
OŽP, dalším šetřením zjištěn majitel psa, tomuto předán bez závad,
věc kvalifikována jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb.
s odkazem na znění OZV č. 5/2003, vyřešeno v blokovém řízení

v zaparkovaných vozidlech, pouštějící si nahlas reprodukovanou
hudbu, vyřešeno na místě domluvou
- dne 28.8.09 oznámeno domácí násilí v ul.Tiché údolí – výjezd na
místo, na místě v době příjezdu již klid, na místě předáno PČR
k další realizaci
- téhož dne oznámeno vloupání do objektu Domu služeb v ul.
Lidická – výjezd na místo, na místě předáno PČR Libčice
k realizaci jako podezření z tr. činu
- téhož dne oznámen tzv. „černý pasažér“ ve vlakové soupravě na
nádraží v Roztokách - výjezd na místo, přestupce vykázán
z dopravy, na místě využito ustanovení § 12 odst. 2 písm. e)
z.č. 553/1991 Sb. a zjištěna totožnost přestupce na žádost
pracovníků ČD k jejich dalšímu využití
- téhož dne oznámeny vraky dvou vozidel v ul. Nad Vinicemi –
výjezd na místo, zadokumentováno, sepsáno oznámení na OŽP,
druhého dne v rámci hlídkové činnosti zjištěno, že vraky vozidel
byly z místa odstraněny a v k.o. Roztoky nebyl zjištěn jejich
výskyt
- téhož dne oznámeno napadení psa psem v místě U Křížku –
poučení poškozené, věc šetřena jako přestupek
- téhož dne oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. VW Passat
v ul.V Solníkách – výjezd na místo, předáno PČR k realizaci jako
podezření z tr. činu krádeže vloupáním
- téhož dne oznámeno, že z čekárny zdravotního střediska
Havlíčkova ul. utekla holčička cca 2,5 roku – výjezd na místo, na
základě získaného popisu provedeno pátrání, nalezena bez
zranění v ul. Puchmajerově, předána matce,
- téhož dne v nočních hodinách oznámení rušení nočního klidu
z restaurace U Šraněk - výjezd na místo, jednalo se o akci
povolenou správním odborem MÚ Roztoky, řešeno domluvou
- dne 29.8.09 oznámeno domácí násilí v ul.Tiché údolí – výjezd na
místo, na místě předáno PČR k realizaci,
- dne 31.8.09 v rámci hlídkové činnosti zjištěn požár travního
porostu a křovin sadu v oblasti Holého vrchu – na místo hasiči
a PČR, požár uhašen (škoda nulová)
- téhož dne oznámen požár louky v oblasti Holého vrchu – výjezd
na místo, hasiči na místě, požár uhašen, (škoda nulová),
- dne 1.9.09 oznámeno odcizení vozidla tov. zn. Chrysler Voyage
v místě u roztockého přívozu – výjezd na místo, provedeno místní
pátrání po odcizeném vozidle a pachateli s negativní výsledkem,
věc na místě předána PČR jako podezření z tr. činu dle § 249 t.z.
- téhož dne v nočních hodinách oznámeno vloupání do restaurace
Sokolovna na Tyršově náměstí – výjezd na místo, provedeno
místní pátrání po podezřelém vozidle, kterým pachatelé ujeli
z místa dle získaného poznatku s negativním výsledkem, na místě
předáno PČR jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním,

- téhož dne oznámena krádež cigaret v trafice na Tyršově náměstí a
to za provozu, výjezd na místo, dle získaného poznatku provedeno
místní pátrání po podezřelých osobách s negativním výsledkem,
předáno PČR Libčice k realizaci, jako podezření z tr. činu krádeže

- téhož dne v nočních hodinách oznámen pokus vloupání do
trafiky v Nádražní ulici – výjezd na místo, v době příjezdu na místě
pachatel pokoušející se vloupat do trafiky, který se dal na útěk,
pronásledování pachatele s negativním výsledkem na místě
zadrženy spolupachatelé, později zadržen i podezřelý, který se dal
na útěk, předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu,

- téhož dne v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu
v ul. MUDr. Tichého – výjezd na místo, na místě přistiženy osoby

- dne 2.9.09 oznámeno napadení mezi manžely v domě ve
Smetanově ulici – kvalifikováno a šetřeno jako návrhový
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přestupek proti občanskému soužití dle § 49/1 z.č. 200/90 Sb.,
- téhož dne oznámen nález peněženky s OP a finanční hotovostí –
předán majiteli
- dne 3.9.09 oznámeno vloupání do dvou zaparkovaných vozidel
na parkovišti u nádraží v Nádražní ulici – výjezd na místo, zadržené
na místě dvě podezřelé osoby, předáno na místě PČR k jejich
realizaci
- dne 4.9.09 oznámena ulomená větev na komunikaci v ulici
Riegrova – výjezd na místo, na místo TS Roztoky a hasiči, větev
odstraněna a pořezán i ztrouchnivělý strom, u kterého hrozilo že
spadne do komunikace

náměstí řidič vozidla tov. zn. Škoda Felicia, u kterého zjištěno, že
před jízdou požil alkoholický nápoj, věc si realizovala PČR
- dne 17.9.09 v rámci hlídkové činnosti spatřen v ulici Havlíčkova
jedoucí muž na minibiku, bez ochranných pomůcek, tento odhodil
minibike a z místa utekl, minibike zanechal na místě, dle osobní
znalosti zjištěna totožnost řidiče, u tohoto je vydán zákaz řízení
motorových vozidel, věc předána PČR k realizaci jako podezření
z tr. činu dle § 171 t.z., PČR předán i zajištěný minibike

- téhož dne oznámena dopravní nehoda mezi autobusem
a os.vozidlem v ulici Lidická v serpentině – výjezd na místo,
zajištění místa, usměrňování dopravy, na místě předáno SDN PČR
realizaci

- dne 18.9.09 oznámeno pohřešování družky s dítětem v ulici
Řadová – provedeno šetření a zjištěno, že oba jsou v pořádku, dítě
chodí řádně do školy, družka do zaměstnání – důvod odchodu
rodinné problémy - téhož dne oznámena havárie motorového
vozidla do oplocení domu v Zahradní ulici – výjezd na místo, na
místo též hasiči, a na žádost řidiče sanitní vůz RZS Praha-venkov,
na místě zjištěno, že řidič před jízdou požil alkohol, na místě
předáno SDN PČR k realizaci

- dne 7. 9. 09 oznámena tzv. černá skládka na pozemku zahrady
v oblasti Holého vrchu v k..o. Roztoky-Žalov – výjezd na místo, na
místě zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jak přestupek dle
§ 47/1 h) z.č. 200/90 Sb.

- dne 21.9.09 oznámeno poškození hrobu na hřbitově na Levém
Hradci, provedeno šetření k případu, zjištěna podezřelá osoba,
předáno PČR k realizaci jako podezření z tr. činu výtržnictví dle
§ 202 t.z.

- téhož dne oznámena zraněná kuna v ulici Obránců míru – výjezd
na místo, proveden odchyt, předáno MVDr. Šavrdovi

- dne 25.9.09 ráno oznámen volně pobíhající pes v ulici
Jungmannově, proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce OŽP,
následně zjištěn majitel psa, tomuto pes bez závad předán, věc
přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění OZV
č. 5/2003 vyřešena v blokovém řízení

- téhož dne v podvečerních hodinách oznámen volně pobíhající pes
v ulici Levohradecká – výjezd na místo, na místě proveden odchyt,
zjištěn majitel psa, touto pes předán bez závad, věc přestupku dle
§ 46/2 z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění OZV č. 5/2003 vyřešena
v blokovém řízení
- téhož večera oznámen požár na střelnici Hubertus v k.o. Únětice,
výjezd na místo, požár lokalizován, na místě předáno PČR
k realizaci
- dne 8. 9.09 v brzkých ranních hodinách oznámeno vloupání do
vozidla Škoda Superb v ulici Masarykova – výjezd na místo, na
místě předáno PČR k jejich realizaci
- dne 10.9.09 v brzkých ranních hodinách v rámci hlídkové činnosti
zjištěno vloupání do objektu trafiky v Přemyslovské ulici, zjištěn
v okolí výskyt dvou podezřelých osob a vozidla, tyto osoby
zadrženy jako osoby podezřelé – předáno na místě PČR k realizaci
jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním
- dne 10. 9. 09 oznámeno vloupání do restaurace Čertův potok
v Přílepské ulici – výjezd na místo, na místě předáno PČR
k realizaci jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním,
- dne 13. 9. 09 oznámeno poškození vstupní branky a poštovní
schránky u domu v ulici Kroupka, věc zadokumentována a šetřena
jako přestupek dle § 50 z.č. 200/90 Sb..
- dne 14.9.09 oznámeno poškození výlohy prodejny drogérie Teta
v Lidické ulici – výjezd na místo, na místě zadokumentováno,
kvalifikováno jako přestupek proti majetku dle § 50 z.č. 200/90
Sb.,
- dne 15.9.09 ve večerních hodinách oznámeno ničení zařízení bytu
domu v Jiráskově ulici – výjezd na místo, na místě již klid, věc
kvalifikována jako návrhový přestupek proti občanskému soužití
dle § 49 z.č. 200/90 Sb., na místo rychlá lékařská pomoc, podezřelý
odvezen do PL Bohnice
- dne 16. 9.09 v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti v rámci
součinnosti s dopravní hlídkou PČR kontrolován na Tyršově

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše
uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo
telefonicky na zdejší služebnu služby kriminální policie (tel. 233
910 861), nebo Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 233 930
789), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468,
popřípadě e-mail: m.policie@roztoky.cz). Děkujeme předem za
spolupráci.
Zároveň bychom Vám chtěli sdělit, že byly spuštěny nové webové
stránky Městské policie Roztoky, kde budou aktuálně uváděny
události z deníku MP Roztoky, dále zde najdete další praktické
odkazy, jako personální obsazeni MP + kontakty, rubrika věcí
nalezených, fotogalerie, odchycení psi apod..
(redakčně kráceno)
Vevera Petr
ved. stážník. MP Roztoky

UPOZORNĚNÍ.
Vážené občanky, vážení občané,
od čtvrtka dne 15. 10. 2009 do úterý dne 20. 10. 2009 bude
uzavřena kancelář finančního odboru, správa místních
poplatků, z důvodu malování a pokládky podlahové
krytiny. Ve středu dne 21. 10. 2009 bude od 8:00 – 12:00
a 13:00 – 17:30 hod. opět otevřena pro veřejnost.
Děkuji za pochopení.
Zdeňka Poštolková
samostatný odborný referent
FO MÚ Roztoky
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Městská knihovna informuje

Braun L.

nabízíme vám výběr nových knih, zakoupených do městské
knihovny v průběhu měsíce září 2009

Společenské

Beletrie
Monyová S.

Kudlanka bezbožná /společenský román
- s humornou nadsázkou o partnerských
vztazích/

Kočka, která se zbláznila/kriminální případ
s kocourem Koko/

Hájek P.

Smrt ve středu/různá témata a události
v souvislosti s jejich interpretací v médiích
a vlivem na veřejné mínění ve společnosti/

Sedláček T.

Ekonomie dobra a zla / populárně naučná
publikace provádí čtenáře historií
ekonomického myšlení a chování ve
společnosti od starověku po současnost/

Millman D.

Sokrates /životní příběh muže, který je
předurčen být pokojným bojovníkem a stát
se mudrcem/

Vine B.

Astin deník /psychologický román
s kriminální zápletkou – zveřejněný deník
odkrývá události, které se staly před více než
50ti lety/

Bach R.

Most přes navždy /autobiografický román se
zamyšlením nad problémy partnerských
vztahů/
Bílej kůň, žlutej drak /autobiografická
prvotina, v níž autorka dává nahlédnout do
života vietnamské komunity v Čechách. Jak
je člověku, který se narodil v Čechách cítí se
tu doma, ale s rodiči žije ve vietnamské
komunitě?/

Další informace získáte přímo v městské knihovně, nebo na
webových stránkách knihovny, registrovaní čtenáři si mohou
provádět rezervace knih z fondu městské knihovny přes web.
stránku i z domova.

Lan Pham Thi

Novák, Jan

Samet a pára /románový příběh zasazený do
roku 1989/

Historické romány
Koubková J.

Boleslav /historický román o postavě knížete
Boleslava – bratrovraha/

Obermeier S.

Jidáš Iškariotský /historický román
z biblických dob/

Link Ch.

Temné tajemství rodu Černínů /děj románu je
zasazen do doby pobělohorské/

Link Ch.

Krásná Helena /román z Anglie 17. století
v němž jednou z postav je i Oliver
Cromwell, výrazná postava anglických dějin/

Vondruška V.

Znamení Jidáš /další příběh s detektivní
zápletkou tentokrát z doby Přemysla
Otakara II./

Krimi-thrillery-detektivky
MacBain E.

Velký šéf

Stallwood V.

Zvědavost zabité kočky /kriminální případ ze
série Oxfordské zločiny/

Rollins J.

Fantom hlubin/ jaké tajemství skrývají
hlubiny oceánu …/

Rollins J.

Poslední orákulum /záchrana před
nebezpečím pro celé lidstvo je zakódována
v jedné věštbě…/

12

Cestopisy
Pawlovská H.

Když sob se ženou snídá/povídky a postřehy
z cest doplněné i recepty na pokrmy, které
autorce zachutnaly/

Kopecká J.

Pašeráckou stezkou z Tibetu

Feřtek T.

Křížem krážem po českých horách pěšky
i na kole/tipy na výlety doplněné
praktickými informace pro turisty i cyklisty/

A.Urxová

INFORMACE Z RADNICE
Ceník plakátovací služby v Roztokách (město není plátcem

Biopopelnice a kompostéry

DPH) - schváleno radou města s platností od 12.5.2009

Město Roztoky požádalo již na podzim loňského roku (poté, co
zastupitelstvo města rozhodlo, že město bude platit svozové
firmě pouze za odvoz bioodpadu, nikoliv za pronájem nádob)
SFŽP o dotaci na nákup nádob na bioodpad a současně na nákup
kompostérů s tím, že vše bude formálně vyřízeno nejpozději do
začátku svozové sezóny, která začíná v dubnu. Dotace však byla
teprve v červnu Fondem přiznána a zastupitelstvem města
formálně přijata, během prázdnin pak proběhlo výběrové řízení
na dodavatele. Nyní tedy má město nakoupené nádoby
(biopopelnice), které jsou z větší části již v jednotlivých
domácnostech a kompostéry, které zatím na své umístění čekají.
Je proto nutné, aby ti, co mají biopopelnici již doma, přišli
nejpozději do konce října v úředních dnech na OŽP, kde s nimi
bude uzavřena nájemní smlouva na nádobu. To samozřejmě
neplatí pro ty, kteří si svoji nádobu již zakoupili a je v jejich
vlastnictví. Ti, kteří nemají nádobu z loňského roku doma,
podali přihlášku do 10.4.09 a byli zařazeni do seznamu, mohou
přijít podepsat nájemní smlouvu a nádobu si vyzvednout.
Současně město s přispěním grantu nakoupilo 100 ks
kompostérů o velikosti 700 l. Na kompostéry nebyl vytvořen
žádný pořadník, proto je možné si jej od města pronajmout s tím,
že nájemce se zaváže v něm kompostovat bioodpad z vlastní
domácnosti. Smlouvy na kompostéry budou uzavírány se
zájemci vždy v úředních dnech počínaje 12.10.09 až do
vyčerpání všech 100 ks.
Vzhledem k tomu, že počet biopopelnic je pro letošní rok daný
a počet kompostérů je limitovaný, nedostane se zřejmě na úplně
všechny zájemce, a proto nebude možné si současně pronajmout
kompostér i biopopelnici.

formát A3 na týden
formát A3 na dva týdny
+ dále po dvou týdnech za

20 Kč/ks
33 Kč/ks
13 Kč/ks

formát A2 - A1 na týden
formát A2 - A1 na dva týdny
+ dále po dvou týdnech za

39 Kč/ks
75 Kč/ks
20 Kč/ks.

S platností od 14.9.2009 jsou zrušeny poplatky za plakátovací
službu města Roztoky pro všechny organizace a sdružení
působící na území města Roztoky a na akce dotované městem.
Výlepy, na které se nevztahují poplatky za službu, musí být
také předány k výlepu přes podatelnu městského úřadu.
MÚ

Město Roztoky
zastoupené starostkou
paní Olgou Vavřínovou

si Vás dovoluje pozvat

na tradiční připomenutí
vzniku samostatného
československého státu
položením věnců
v úterý 27. října 2009

Odbor ŽP MÚ

Systém zveřejňování plakátů a letáků
na informačních deskách
(plakátovacích plochách) města
Roztoky - ceník plakátovací služby
Služba je zpoplatněna.

·

v 10 hodin u památníku padlým na
Školním náměstí před Základní
školou v Roztokách

·

v 10:20 hodin u památníku padlým
na Levohradeckém náměstí před
hřbitovem v Žalově
Všechny občany srdečně zvu k účasti
Olga Vavřínová, starostka města

Aktualizace plakátovacích ploch: třikrát týdně.
Rozměry plakátů a letáků: A3 (297 x 420 mm) až A1 (594 x 841
mm)
Počet plakátovacích ploch: 13
Sběrným místem pro veškeré materiály určené ke zveřejnění na
informačních deskách města Roztoky je podatelna městského
úřadu.
Plakáty a letáky, které nebudou označeny z podatelny radnice,
budou považovány za tzv. černý výlep a z informačních ploch,
sloupů veřejného osvětlení, autobusových zastávek aj. budou
strhávány.

Nesmíme zapomínat
K výročí 28. října položíme kytici k pomníku obětí válek na
Školním náměstí v Roztokách v úterý 27.10.2009 v 10 hodin
za účasti školních dětí.
Vyzýváme jejich roztocké babičky a dědečky, pokud nejsou
pracovně vázáni jinde, aby se přišli podívat, jak jejich vnoučata
dovedou pěkně zazpívat naši státní hymnu.
V Praze u pomníku legionářů z první světové války na náměstí pod
Emauzy bude uctění památky padlých 28. října v 9 hodin.
Výbor ZO ČSBS Roztoky
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Roztocké řemeslnické trhy
V sobotu 19. září proběhly na Tyršově náměstí již čtvrté Roztocké
řemeslnické trhy. Na rozdíl od loňského roku organizátorům letos
počasí přálo a bohatý program byl krásnou tečkou za babím létem.
Početní návštěvníci mohli nakoupit nejenom keramiku, ale také
šperky z korálků, originální obleky, trička s nápisem na přání,
bylinkové čaje, domácí med i medovinu, staročeské dobroty
z pekárny, dekorativní svíčky stojící i závěsné a řadu dalších
zajímavostí. Kdo nechtěl jen nakupovat, mohl namístě sledovat
práci řezbáře, který nabízel přehlídku hraček i loutek, v dalším
stánku mohly dámy obdivovat práci paličkářky s nabídkou
půvabných paličkovaných klobouků a dekorativních šperků,
o kousek vedle předváděli sotva odrostlí mládenci rytí skla, které
střídali s kejklířskými výstupy. Na hlavní scéně a v jejím těsném
okolí se dámy pobavily při ukázkách irských tanců a ukázkách
soubojů šermířské skupiny Eleison. Pánové tu obdivovali Katku,
která tančila flamengo a dobrovolníci se s taneční skupinou
Loviatar naučili tančit gotické i renesanční tance - možná byste se
divili, ale právě u pánského publika měl tento program velký
úspěch.

Křesťanská kavárna v Husově sboru
Od začátku října jsme opět otevřeli naši Křesťanskou kavárnu.
Každý čtvrtek od 15 hod. je možné u nás posedět s přáteli u kávy
či čaje, pohovořit si, přečíst si knihu, poslechnout hudbu, setkat
se se známými apod. Vždy první čtvrtek v měsíci v 15 hod. si
každý může zazpívat s harmonikou paní Milady Š. Srdečně
zveme zvláště ty z Vás, kteří nechcete být doma sami. Přijďte!
Jarmila Kučerová

Dům volnočasových aktivit
v Roztokách

Dětští diváci přivítali dva „roztocké soubory“: Dřevěné divadlo
Jana Hrubce s pohádkou O princezně na hrášku a Liduščino
divadlo s pohádkou Červík Jiřík a světluška Liduška. Rytmus
odpoledni dodávaly kapely Hakka Muggies a Malá bílá vrána.
Letošní program se vyvedl a podle reakcí diváků, kteří vydrželi od
začátku až do konce, můžeme říci, že Řemeslnické trhy se zařadily
k pravidelným roztockým akcím, stojícím za vidění. Už se
můžeme těšit na další ročník.
Ludmila Hoppová

Projekt výstavby Domu volnočasových aktivit v Roztokách je
výsledkem dlouholeté snahy vybudovat kvalitní zájmové
a kulturní centrum pro děti i dospělé z Roztok a okolí.
V současné době se stále narůstající počet dětí v našem městě
stává důležitým tématem nejen pro kapacity školek a škol, ale
i pro instituce zabývající se zájmovou činností. Organizace
a spolky, které nabízejí dětem kvalitní vyplnění volného času
v místě bydliště, bereme jako velkou přednost našeho města,
a rádi bychom jejich rozvoj podpořili.
Sdružení Roztoč patří mezi největší neziskové organizace
tohoto druhu v Roztokách, kde za dobu svého dvanáctiletého
působení vytvořilo jedinečnou místní kulturu a bohatou síť
mimoškolního vzdělávání dětí a dospělých. Současné pronajaté
prostory v budově ZŠ (již nyní nedostačující) budou brzy
nezbytně potřebné pro školní výuku a nedávná rekonstrukce
bývalé spořitelny v Ateliér řemeslné tvorby nabízí zázemí pouze
pro malou část aktivit sdružení. Prostory pro pořádání
kulturních akcí (koncerty, divadelní představení) jsou
v Roztokách nedostačující (sál Hotelu Academic je vzhledem
k vysoké nájemní ceně v podstatě nevyužitelný). S podobnými
potížemi nedostatečného zázemí se potýká řada dalších
neziskových organizací, prostory pro mládež chybí zcela.
Napřeli jsme tedy úsilí a požádali město o spolupráci na projektu
Domu volnočasových aktivit, na jehož financování jsme
vyhledali vhodný dotační zdroj.
Předložený záměr projektu pro zastupitelstvo:
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Vybudovat centrum pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na
vhodné lokalitě v dochozí vzdálenosti od školy.
Dům by měl sloužit k následujícím aktivitám:
l
Ateliéry

pro výuku i prezentaci uměleckých
a řemeslných kroužků a kurzů s odpovídajícím
zázemím

l
Společenský

sál pro cca 100 diváků s odpovídajícím

zázemím
l
Prostory

pro další neziskové organizace pracující
v Roztokách s dětmi a mládeží

l
Programy ekologické výchovy a řemeslné tvorby pro

základní školy
l
Prostor pro neformální setkávání mládeže (nízkopra-

hová čajovna pro mládež)
l
Prostor pro mezigenerační setkávání
l
Zahrada s veřejným hřištěm pro děti

Dům by měl být vybudován tak, aby ho bylo možno využívat pro
různé věkové skupiny dle aktuální poptávky. Centrum bude
bezbariérově přístupné a koncipováno jako nízkoenergetické
(konstrukce domu a způsob vytápění jsou navrženy tak, aby
provozní energie byly minimalizovány).
Zastupitelstvo záměr podpořilo a vznikla smlouva o partnerství
na přípravě a realizaci projektu. Město se mimo jiné ve smlouvě
zavázalo, že bude žadatelem, tudíž vlastníkem objektu, a pro
realizaci projektu poskytne pozemek. Sdružení Roztoč se mimo
jiné zavázalo projekt připravit do fáze územního rozhodnutí a na
základě svých zkušeností se získáváním dotací a grantů
zpracovat žádost o získání dotace na výstavbu domu.
Na základě rozhodnutí města, že městský pozemek v Palackého
ulici po bývalé ubytovně je malý pro výstavbu potřebné mateřské
školky s dostatečnou kapacitou míst, byl tento pozemek nabídnut
pro projekt Domu volnočasových aktivit.
Sdružení Roztoč začalo intenzivně pracovat na přípravě domu.
Vyhledali jsme vhodné místní architekty, obstarali potřebné
odborné průzkumy, došlo k dohodě o spolupráci s MC Rožálek
a s turistickým oddílem Draci, Vzniklou studii jednopodlažního
domu schválila Komise pro výstavbu i Rada města a sdružení
Roztoč začalo připravovat z vlastních finančních zdrojů projekt
pro územní rozhodnutí, jehož vydání je podmínkou pro podání
žádosti o dotaci.
Dnes je projekt připraven a doufáme, že územní rozhodnutí bude
do konce října vydáno. Pevně věříme, že výsledkem společného
úsilí města a sdružení Roztoč bude kvalitní a krásné zázemí pro
vaše děti i pro vás. Projekt by mohl navíc sloužit i jako dobrý
příklad spolupráce mezi orgány místní správy a neziskovou
organizací.
Jitka Tichá
předsedkyně sdružení Roztoč

15
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Kolikrát ještě pohrdnou Roztoky
penězi EU?
Na zastupitelstva města otevřeli p. Boloňský a Štifter otázku
sběrného dvora v Roztokách. Důvodem nebylo řešit místo, kde
sběrný dvůr bude, ale možnost získání dotace. K 30. 09. totiž končí
výzva č.11. do kdy bylo možné podat žádost na výstavbu sběrného
dvora odpadů. Je to již čtvrtá výzva, kde necháváme plavat chleby
po vodě. Žadatelů přibývá a peněz ubývá. Roztoky opět nebyly
připraveny, i když měly všechny potřebné znalosti. Není to ovšem
hlavně vinou úřadu. Je to vina nás zastupitelů, kteří svou liknavostí
odsouváme řešení a nadřazujeme zájmy menších skupin nad zájmy
města. Podmínky pro získání dotace jsou již dnes dosti tvrdé
a mám trochu strach, jak se další dotační podmínky budou
v budoucnosti měnit. Domnívat se, že finanční krize se této oblasti
nedotkne, je stejně naivní, jako představa, že politická situace
v zúčastněných rezortech je stabilní. Mění se ministři i vláda. Proto
jsme diskutovali o tom, jestli je možné ještě na peníze EU
dosáhnout. Chtěli jsme, aby naše město bylo tím co před několika
lety, kdy jsme byli jedni z prvních, kdo měl sběrný dvůr (i díky
znalostem dovezeným s pomocí p. Sládka z Rakouska a čiperné
činnosti řady pracovníků, zejména p. P. Kašpara) zřídili a dodnes
obec ve spolupráci s TS Roztoky, A. S. A. a dalšími subjekty
poskytuje celkem nadstandardní služby v oblasti nakládání
s odpady od obyvatel. Současná situace však již nestačí, je potřeba
inovovat a doplnit zařízení, zvětšit kapacitu a zabezpečení
životního prostředí.
To nejsou nové věci! Zástupci města o nich vědí od první výzvy
Operačního programu životní prostředí. Chybí ale vůle se
dohodnout, a to rychle. Každý z nás má své představy a nikdy,
zvláště v Roztokách se nepodaří je sjednotit. Jen nechápu tu totální
brzdu jednání, když máme ověřené, že sběrný dvůr je
v odůvodněném případě (a při dodržení stanovených podmínek)
možno přestěhovat a zařízení si odslouží své.
V každém případě se po ZM 23. 09. nedalo stihnout zpracovat
žádost – tak možná příště – nebo si Vážení spoluobčané připlatíme
ze své kapsy (bavíme se odhadem o 8 mil.Kč. bez nákupu
pozemků).
M. Štifter

Znovu na téma škola
Faktem je, že stávající kapacita ZŠ v Roztokách nejpozději do
dvou let nebude schopna pojmout roztocké děti a pokud nebude
situace rychle vyřešena, budou Roztoky platit školám v Praze,
které budou ochotny děti přijmout. A to se nelíbí jistě nikomu.
Původní budova školy nedávno oslavila 75. výročí svého vzniku
a je nejvyšší čas napodobit naše předky, kteří tuto stavbu dokázali
realizovat shodou okolností také v době hospodářské krize
s obdivuhodným smyslem umožnit dalším generacím v projektu
pokračovat. Jejich řešení Roztokám pomohlo překlenout
zmíněnou dobu 75 let a my bychom měli uvažovat stejně.
Kdybychom měli kalkulovat podle dnešního stavu městské
pokladny, asi bychom se do realizace projektu vůbec neměli
pouštět – řešením je tedy etapizace a vědomí, že v okolí Prahy
existuje nejeden příklad toho, že konkrétní město dokázalo
prostředky na projekt podobného rozsahu získat.
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Musí být ovšem splněny podmínky pro získání dotací. Abychom
je získali, musí být mezi zastupiteli konsenzus v tom, jakou školu
vlastně chceme, kdo bude autorem projektu a realizátorem stavby
a kdo bude pověřen získáním prostředků. Město pak vůči těmto
subjektům musí vystupovat jako maximálně důvěryhodný
partner, který bude schopen operativně řešit problémy, které
velmi pravděpodobně během realizace záměru vzniknou. Jinak je
totiž z podnikatelského hlediska spolupráce na projektu pouze
ztrátou času a racionálnějším řešením je svůj potenciál raději
využít jinde.
Kde je tedy problém? Je pravdou, že s blížícími se volbami se
věcné řešení naprosto jasných problémů bohužel stává politikem,
racionalita řešení se vytrácí a převládají emoce. Namísto hledání
řešení se stále více zmiňuje to, kdo řešení brání a množí se osobní
útoky. Ty nám ovšem školu nepostaví.
Když se současnou situací projektu ZŠ pokusíme analyzovat,
zjistíme, že všechny vyjmenované faktory, které jsou podmínkou
úspěchu akce, jsou zpochybněny: projekt, dotace i samotná shoda
na tom, jak má budoucí škola vlastně vypadat – a čas běží…
V současné době se často zmiňuje dramatický boj o prosazení tzv.
„úsporné varianty„ dostavby školy. Přitom se tato varianta
prakticky neliší od původních parametrů školou stanovených –
logicky, protože škola od počátku ve svých požadavcích
vycházela z platné demografické studie (která se nezměnila), a při
vědomí omezených finančních zdrojů své požadavky rozhodně
nepřeháněla. Zásadní rozdíl je v rozsahu výstavby parkovacích
ploch a výměny auly použitelné pro veřejnost za menší sportovní
sál. V „úsporné“ verzi se město i škola auly vzdává, přestože
jedinou srovnatelnou alternativou zůstane pouze společenský sál
hotelu Akademik. Předmětem sporů se stala dostavba hlavní
budovy, která předpokládala podle původního projektu připojení
dalšího bloku k hlavní budově, a vznikly obavy z toho, že tato
stavebně náročná akce může omezit dočasně provoz školy.
Protože se nové zadání od původního nijak zásadně neliší,
pokládá část zastupitelů zpracování nové objemové studie za
plýtvání veřejnými prostředky (takových studií existuje dnes 7)
a záležitost je interpretována tak, že samotní učitelé brání
dostavbě školy. Setkávám se s nimi často na jednáních Rady školy
a Školské komise a znám velmi dobře úsilí, které tomuto projektu
věnovali a věnují, proto pokládám toto tvrzení za politováníhodný
omyl. Věřím, že zastupitelé si uvědomí, že problém škola je
možné řešit pouze věcným dialogem s podporou odborníků, bez
osobního napadání a destruktivního sebeprosazování.
Nyní se nabízí dvě základní možnosti řešení situace: využít všech
dosud získaných informací projektu a pokračovat v jednání
s původním projektantem, který nabízí otevřenou diskusi
o možných variantách řešení a společně s ním hledat optimální
etapizaci a další úspory. Nebo začít znova od počátku se vším
všudy.
Rozhodnutí je plně na městských zastupitelích. Pokud má přinést
očekávané výsledky, mělo by být rychlé, racionální a směřovat
dále, než k nejbližším volbám. Nevím, kolik občanů města dnes
ví, která politická strana se před 75 lety nejvíc zasloužila
o výstavbu školy, ale většina je určitě ráda, že tu škola dnes je.
Bude tohle platit za dalších 75 let?
Jiří Blažek
autor je předsedou Rady školy a Školské komise
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Otazníky kolem ODRAZu
Náš časopis ODRAZ má již dlouholetou tradici. Pokud mě paměť
neklame, vyšel poprvé v roce 1991, a od skromných začátků se
vypracoval ve velmi zdatného "hlídacího psa demokracie"
v našem městě. Jeho vydávání inicioval tehdejší starosta Jan
Chytil, který prosadil i zásadu, tehdy ještě nepříliš běžnou, že
bude distribuován zdarma do všech poštovních schránek. Jeho
výroba je financována z obecního rozpočtu, a tak si ho vlastně
občané platí z daní odvedených městu - je proto logické, že má být
pro ně gratis. Také je třeba vzít v úvahu, že Roztoky nemají místní
rozhlas ani televizní okruh, takže nějaký garantovaný informační
zdroj není luxus, ale nutnost. Odraz prošel nejrůznějšími
peripetiemi, několik redaktorů a předsedů redakční rady z něj bylo
během let "odejito", několikrát se mu krátil rozpočet, měnil
formát, občas padne i "zlepšovací návrh" na jeho transformaci na
informační bulletin radnice. Naposledy před rokem jsme řešili
iniciativní návrh na redukci jeho rozsahu, nákladu a prodej za
10,- Kč/kus. S ODRAZem totiž vždy byly "problémy", zejména,
když se blížily obecní volby. Ověřil jsem si to též na vlastní kůži,
v letech 1998-2002 jsem byl jeho odpovědným redaktorem. Na
rozdíl od jiných obecních plátků se ODRAZ liší zejména tím, že
nikdy nebyl jen hlásnou troubou radnice s fotkou pana starosty na
každé stránce, ale že je skutečně listem všech občanů města.
Nikdy nebyl systémově cenzurován, i když zdatné pokusy v tomto
směru, po vzoru většiny obecních časopisů, byly s větší či menší
vervou činěny. Také obsahově se nemá za co stydět, nevycházejí
zde jen suché informační texty radnice, ale i šťavnaté komentáře,
fejetony a pestré zprávy ze života města a jeho obyvatel. Tato
obsahová kvalita je velmi podstatně podmíněna úrovní týmu,
který časopis dělá a okruhem lidí, kteří do něj (také gratis) píší,
fotografují či jinak přispívají. Někteří jsou členy redakční rady
a autory časopisu už dlouhou dobu, což je mimochodem zárukou
kontinuity kvality tohoto periodika. Proto mě docela šokovalo
rozhodnutí rady města, která dne 7. září ve složení: pí. starostka
Vavřínová, místostarosta p. Veselý, pí. Bendová, Roškotová
a p. Landa, jednomyslně odsouhlasila návrh ODS na odvolání
Dr. Jaroslava Huka z redakční rady ODRAZu, a o "s okamžitou
platností". Nevím, jaká kolem toho v radě proběhla diskuse, ale je
jasné, že J. Huk, který je kmenovým (a elitním) autorem časopisu
již nějakých 15 let, se ničeho konkrétního nedopustil, jen
nezaplatil členské příspěvky strany, jíž byl 18 let členem.
Takovou opovážlivost bylo nutné po bolševicku exemplárně
ztrestat, a proto byl nemilosrdně vyhozen. Že jeho odvolání nemá
žádnou věcnou logiku, jen logiku partajně mocenskou, je
evidentní. Zpráva o odvolání J. Huka z redakční rady vyvolala
v redakční radě i zastupitelstvu značný rozruch a další rezignace
bude zřejmě následovat.
Také se projevují snahy Rady města omezovat rozsah činnosti
jediného redaktora, např. tím, že je mu odejmuto referování o
průběhu jednání zastupitelstva, když ho v této roli supluje paní
starostka. Osobně si myslím, že ta má jiné věci na práci, než po
večerech sepisovat referáty ze ZM, za které je navíc placen
redaktor.
Do čísla 8/2009 byl z rozhodnutí rady města a bez vědomí
redakční rady dodatečně vložen anonymní leták, jak se ukázalo
později, členů místní ODS. Nezpochybňuji právo každé politické
strany šířit své názory, zejména v období před volbami, je však

nepřijatelné, aby to mělo podobu anonymu vloženého do obecního
časopisu, neb by tím mohl vzniknout nebezpečný precedens. Která
strana si ho tam vloží příště? ...
Nezbývá než doufat, že se vlny kolem Odrazu opět uklidní a náš
oblíbený časopis bude tím, čím má být - důležitým a pluralitním
zdrojem informací všech občanů našeho města.
Stanislav Boloňský

Vyjádření Redakční rady Odrazu
Redakční rada (RR) měsíčníku Odraz na svém jednání dne
29. 9. 09 konstatuje následující:
1. V celé historii Odrazu nebyl otištěn ani jediný anonymní článek.
Tentokrát se tak stalo rozhodnutím Rady města (URM
168-15/2009), kdy RM do svého usnesení vložila větu: „Článek
bude uveřejněn beze jména“.
2. Stalo se tak bez vědomí RR, po řádném odevzdání čísla do
tiskárny. RR nezbývá nic jiného, než se od uvedených praktik
distancovat, neboť se jedná o bezprecedentní porušení statutu RR
schváleným zastupitelstvem města.
3. Článek „Pohádka předvolební“ podepsaný p. Pařízkem byl RR
odmítnut jako nepůvodní, kolující už nějaký čas na internetu.
Autorovi byl tento postup RR sdělen a řádně vysvětlen předsedou
RR. Článek p. Jandíka ,,Jaké jsou a budou dopady hospodářské
krize…“neměla RR k dispozici, neodpovídá tedy ani za téměř
fatální chyby v jeho obsahu. Tvrzení obsažené ve zmíněném
usnesení Rady města: „Článek byl řádně doručen do podatelny
města v v měsíci červenci “ se nezakládá na pravdě.
4. Charakter a obsah obou inkriminovaných článků je mimo vší
pochybnost součástí chystané předvolební kampaně ODS, a patří
tedy do kategorie placené inzerce. RR vyzývá RM, aby ve shodě
s příslušnými usneseními tento postup uplatnila i v tomto případě.
5. Odvolání Jaroslava Huka realizovala RM též bez vědomí RR.
Pan J. Huk patřil celá léta ke klíčovým autorům časopisu. RR mu
tímto vyslovuje dík za kolegialitu a vynikající spolupráci.
J. Drda, I.Kubečková, M. Jungwirthová,V. Calta, L.Kantor

Poděkování Dr.Hukovi
Myslím, že řadu z nás překvapilo, že p. Dr. Jaroslav Huk byl
odvolán z redakční rady na základě rozhodnutí místní ODS, kde
pracoval řadu let. Určitě se zasloužil o městský časopis. Podle
mého názoru byl jedním z nejplodnějších autorů a doufám, že ho
odvolání nepřipraví o chuť do časopisu přispívat. Nevím, jestli
tomuto obětavému členu redakční rady Odrazu někdo poděkoval
za kus práce, kterou odvedl a praktické informace, které zajišťoval.
Podle vlastní zkušenosti předpokládám, že ne. To se na místní
společenské (politické) scéně nenosí. Tak mu chci poděkovat za
všechny, kterým jeho činnost přinášela informace, názory a někdy
i úsměvná sdělení.
Pan Huk se před časem dobrovolně zařadil mezi pozbylce členství
ODS, když se mu nelíbil nejednotný postup zástupců ODS na
jednáních rady města a zejména v zastupitelstvu města. Je zvláštní,
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že tento pilný a loajální člen ODS (bývalý místostarosta, který měl
na starosti také Odraz) je najednou nežádoucí osobou. Je ovšem
vidět, že není pravdou, že lidská společnost nedošla zlepšení – jak
jsme si mohli zopakovat v televizi, Velká francouzská revoluce
likvidovala své děti fyzicky. Dnes Vás prostě vynechají, ale
můžete žít a možná i tvořit. To je velký dar politického pluralismu.
Děkuji Ti za něj pane Bože.
Na uvolněné místo byl jmenován p. René Šefr. Přeji mu hodně
štěstí – umí psát, má zdravý rozum a je mladý a silný. Jen nevím,
jestli bude schopen dodržet nezbytně nutnou podmínku členství
v redakční radě za politickou stranu, která ho nominovala. Tato
podmínka byla citována už ve Švejkovi: „Maul halten und weiter
dienen“, což se může volně přeložit „dělej co ti určí místní vedení
a necháme Tě sloužit“. Jen si smutně říkám, jaký je vlastně
mandát a odpovědnost těch čtyř, pěti lidí?
Martin Štifter

Anonymy patří do přílohy!
Anonymy patří do koše!!! To je písmeno „A“ z abecedy novináře.
A také názor všech členů naší redakční rady. A na podpisech pod
články trvá. Právě tak jako všechny předešlé redakční rady
několik let zpátky. Rada města má názor jiný. Na svém zasedání
dne 7. 9. 2009 rozhodla doplnit minulé číslo o anonymní přílohu.
A přitom jí jména autorů byla známa.
V případě pohádky předvolební bych si ale dovolil u slova autor
udělat malý otazník. K otištění do Odrazu přišla podepsaná
„Tomáš Pařízek, volič ODS“. Na zasedání redakční rady ale
několik jejich členů konstatovalo, že tento materiál před časem
dostali e-poštou od nějakého známého. Redakční rada tedy
uložila svému předsedovi, aby zasilateli vysvětlil, že Odraz tiskne
jen původní autorské články. Ono to ale může být úplně jinak. Pan
Tomáš autorem je, jen dříve než do Odrazu zaslal toto zdařilé dílo
nějakému známému. V tom případě je ale velmi škoda, že nezvolil
opačné pořadí. Redakční radu by jen potěšilo, kdyby tato pohádka
kolovala po internetu s uvedením Odrazu jako zdroje.
U druhého článku, jehož autorem je Roman Jandík, Rada města
uvádí, že byl zaslán k otištění v červenci. Do podatelny MÚ ale
nedošel. Přestože mírně přesahuje rozsah, většině členů redakční
rady by se líbil. A byl by pochopitelně otištěn. Samozřejmě
podepsaný. A ODS si mohla do inzertní přílohy vložit něco jiného.
Je ale právem každého, vložit si do své reklamní přílohy cokoli.
Město by na to v době krize nemělo.
Vít Calta

Co vlastně město chce?
Když jsem se v prosinci 2007 stal po veřejné dražbě majitelem
pozemků, na jejichž části leží stávající TS včetně sběrného dvora,
považoval jsem jako roztocký občan za slušné, nabídnout tento
pozemek k prodeji městu, jako prioritnímu zájemci. Musím
podotknout, že město se veřejné dražby (z důvodů, které mi
nejsou přesně známy) nezúčastnilo, ač tuto možnost mělo.
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Občané jsou na provoz sběrného dvora na tomto místě zvyklí,
jedná se o místo k takové činnosti víc než vhodné, zasunuté uvnitř
ostatní zástavby, takže esteticky neobtěžuje svým vzhledem okolí.
V únoru r. 2008 jsem tuto nabídku zaslal městu písemně. Jde
o 3215 m2, za cenu cca 7,8 mil.Kč.
Uplynul rok a půl, proběhla sice četná jednání, ale bez jakéhokoliv
závěru. Zastupitelstvo nepřijalo žádné usnesení.
O to větší bylo moje překvapení, když jsem se po návratu ze
zahraniční cesty (21. 9.) dočetl v Odrazu č. 9 (str. 9), že mě město
vyzývá, abych do měsíce přistoupil na cenu 6,3 mil. Kč dle
„Stanoviska k pozemkům v areálu sběrného dvora v Roztokách
a k obslužným a přístupovým komunikacím“ , které si město
nechalo vypracovat. Pokud tak neučiním, město postaví sběrný
dvůr na jiném pozemku.
Článek pokračuje konstatováním, že jsem městu předložil
znalecký posudek na částku vyšší. Předložením znaleckého
posudku od soudního znalce jsem chtěl jen říci to, že jsem městu
nabídl pozemek za cenu nižší, než je cena určená soudním
znalcem, neboť každý roztocký občan ví, jaká je cena stavebních
pozemků v Roztokách.
Tak se stalo, že jsem byl v článku nepřímo (doufejme nechtěně)
kvalifikován jako ,,vyděrač“ ,který tuto částku požaduje!
Proti takovému nepřímému nařčení se musím vážně ohradit.
Kdyby byl zmíněný článek objektivní, musel by uvést i fakt, že
moje cenová nabídka zahrnuje i bezúplatný převod pozemků
o výměře dalších cca 1000 m2.
Chápu, že město je díky mnoha faktorům, celkové zanedbanosti
a potřebě jiných investic v obtížné situaci. Jistě i ví, že sběrný dvůr
je pro něj velmi důležitou prioritou, tím spíše, že 2.2.2009
požádalo o stavební povolení na stavbu „Sběrný dvůr Roztoky“
navržený i na mém pozemku a také proto, že v polovině roku 2008
koupilo halu stávajících Technických služeb sloužící pro sběrný
dvůr bez přístupové cesty.
Město by mělo uznat, že jsem k jednání předložil dostatečně
velkorysou nabídku.
Jan Pastyřík

Poznámka k městskému rozpočtu – je
třeba neusnout na Vavřínech
Během posledního ZM 23/9/2009 byl společností spravující
finanční účetnictví Města Roztoky prezentován vývoj čerpání
rozpočtu. Je dobře, že je rozpočet přebytkový a měl by takový
pravděpodobně zůstat až do konce účetního období. Nicméně bych
chtěl jen upozornit na to, že v příštím roce velmi pravděpodobně
dojde k poklesu výběru daní u právnických i fyzických osob a to
z důvodu horších hospodářských výsledků firem a rostoucí
nezaměstnanosti v roce 2009 způsobených ekonomickou krizí.
Dopad do příjmu se podle zpráv z médií odhaduje na 10-20%
snížení příjmů do rozpočtů jednotlivých měst a obcí pro rok 2010.
V některých obcích se projevuje již nyní. Proto by bylo myslím
rozumné z přebytku letošního rozpočtu vytvořit dostatečnou

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...
rezervu, která by mohla být využita v chudším období. Rozpočet je
podle mne potřeba držet i v době snížených příjmů vyrovnaný,
protože město čekají do budoucna velké investiční akce (škola
apod.). Zároveň by bylo dobré zareagovat i na straně výdajové
a některé položky rozpočtu přehodnotit. Napadá mne například
v Odrazu č.9/2009 zastupitelem Martinem Matasem zmiňovaná
kontrola Finančního Výboru ve věci nákladů na správu počítačové
sítě MÚ. Není totiž „normální“, má-li radnice s několika desítkami
zaměstnanců roční výdaje na správu IT a podporu uživatelů, toť
vše bez spotřebního materiálu, ve výši bezmála 2,5 milionu korun.
To je srovnatelné s náklady středně velké soukromé společnosti se
150 uživateli a 13 servery. Není totiž důležité výdajovou část
rozpočtu udržet, čti vyčerpat, ale ušetřit. Doufám, že tato záležitost
bude i nadále na ZM či v Radě diskutována.
Tomáš Pařízek

Jak jely děti do ZOO
(podobenství o tom, jak dostavujeme školu)
Jednou se ptal pan učitel dětí, zda už někdy viděly slona. Odpovědí
byl překvapen, protože všechny děti znaly slona jen z obrázků, ale
živého slona ještě neviděly.
Domluvilo se tedy, že celá třída si udělá výlet do zoologické
zahrady a pan učitel dětem slíbil překvapení, až dojdou k tomu
slonovi.
Byl stanoven termín výletu a program návštěvy a všechny děti se
moc těšily.
Nastal den D a k odjezdu se pár dětí nedostavilo.
Možná proto, že to bylo moc drahé, nebo nestihly včas zabalit
svačinu, nebo možná jen proto, že jim byl živý slon ukradený
a těšily se, jak místo výletu stráví den koukáním na televizi nebo
hraním her na počítači.
Zbytek třídy s panem učitelem dorazil do zoologické zahrady.
Několik dětí se zaseklo hned u vstupu u stánků s občerstvením, pár
dětí se zastavilo u opic, fascinovány jejich dovedností a lstivostí,
některé děti zůstaly u hrochů, obdivujíce velikost jejich tlam.
Tváří v tvář slonovi zjistil pan učitel, že s ním do cíle dorazilo
pouze pár nejsvědomitějších dětí, které opravdu chtěly vidět
živého slona a těšily se i na to slíbené překvapení.
Ale ono překvapení bylo podmíněno tím, že se ke slonovi dostaví
celá třída!
Panu učiteli nezbylo nic jiného, než se vrátit a po cestě zpátky
posbírat poztrácené děti. Tu u hrocha, tu u opic a nakonec zbytek
u všech těch stánků s občerstvením hned u vstupu, tedy na začátku
zoologické zahrady.
Následně byl určen nový den D pro poznání slona, ale bez
překvapení, protože vedení ZOO již panu učiteli nevěřilo, že ke
slonovi přivede alespoň větší část třídy.
Když se to děti dověděly, rozhodly se, že nejlepším řešením bude
přesvědčit slona, aby se přišel k nim do školy sám ukázat.
Olga Vavřínová

Místo katedrál a univerzit
- sběrné dvory
(letmé zamyšlení)
Na místě dnešního Sběrného dvora, byla kdysi pískovna, ale to už
málokdo pamatuje. Když v r. 1960 vyhlásil s. prezident
A. Novotný dovršení socializmu v naší vlasti, začali soudruzi rušit
pískovny i cihelny, neboť“VŠE UŽ JE UDĚLÁNO, VŠE UŽ JE
HOTOVO…“ zpívali ve vítězném reji spolu s plytkými pochody
typu „Kupředu levá“…Po čase pískovnu zasypali a když se lidé
nejprve zbavili slepic, hus a králíků, a oddali se postupně do péče
velkoprodejen Jednoty, později pak zcela totálně různým
Albertům, Hypernovám, Kauflandům, Tescům atd.., kde mají
přece levných čerstvých vajec, hus, slepic i králíků co hrdlo
ráčí…. záhy pak jsme přestali pít vodu z vlastní studny, později
z vodovodu, odvrhli Zátkovy patentní limonádové lahve, síťové
tašky, papírové sáčky a začali vody všeho druhu stáčet do
moderních plastových láhví, potraviny balit do polyetylénových
folií a vkládat je do igelitových tašek, bylo jasné, zřízení Sběrných
dvorů je víc než nutné. Nastal „pokrok“ jako hrom…..
Za desítky miliard vznikala tato zařízení, neboť megatuny toho
svinstva už těžko mohli (kdysi) „ všichni dobří rodáci“- dnes
moderní lidé- vyházet jen tak do příkopů, luk a lesů…. K tomu si
připočtěte tuny trávy a listí, neboť zvířátka v mrazáku už žádnou
trávu ani seno nepotřebují….
NASTALY VSKUTKU MODERNÍ ČASY…Tuny papíru
byly popsány žvásty o „trvale udržitelném rozvoji“,
nejbohatší státy světa pořádají konference na vrcholné
úrovni, cože si s tím počít, vzniká tisíce norem předstírajícíh
lítý boj se znečišťováním životního prostředí: Vypouštíte do
vzduchu nadměrné množství škodlivin přesahující veškeré
normy?
Kupte si povolenky (jakési moderní odpustky) a vše je
v pořádku!
Vytváříte pevný či kapalný toxický odpad, který nedokážete
zlikvidovat?
Prodejte ho chudým státům, když už jste tak neschopní
a nedokázali jste jim to prostřednictvím podplacených firem
zavézt do lesů „načerno“! ATD.
MOCNÍ TOHOTO SVĚTA SE UŹ DÁVNO NEMODLÍ
K BOHU, ALE K MAMONU. Jinak tomu už nebude. Výroba
tohoto obalového materiálu a jeho následná likvidace je prostě
kšeft v objemu stovek miliard dolarů, takže očekávat po
chlapcích, kteří celý tento cirkus řídí, že by to svinstvo přestali
vyrábět a začali se chovat rozumně-tak, jako naši předci po
tisíce let- je opravdu naivní.
Odpůrci tohoto vnímání světa jsou příliš atomizovaní,
vyčerpávají se hádkami sami mezi sebou, jejich zastoupení ve
vládních orgánech, kde jedině lze o něčem rozhodovat je
chabé. K nedůvěryhodnosti jejich tvrzení přispívají i mnozí
idealisté, kteří např. tvrdí, že odpadové hospodářství může
být významným zdrojem alternativní energie lehce rozbije
každý pozornější čtenář denního tisku. Ví totiž, že tzv.
alternativní zdroje energie (solární panely, biomasa, atd.)se
na celkové spotřebě energie v r. 2008 podílely 0,9%, z tohoto
množství pak podíl biomasy tvoří pouhých 0,5% ....
Ano i v Roztokách máme Sběrný dvůr: zaplať Pánbu, protože
tomuto (výše co nejstručněji popsanému) celosvětovému
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KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE...
„tsunami“ hlupáctví odolat nelze, byť bychom byli osamělým
ostrovem… Sluší se konstatovat, že je jedním z mála zařízení
obce, které díky vedení TS skutečně funguje. Pravda, jeho
mobiliář je trochu předpotopní, a tak stojíme před úkolem jej
dílem vyměnit, a dostát tak stále se zpřísňujícím normám.(To je
vlastně hlavní smysl této úvahy. Doufám, že se Vám její úvod nezdá
předlouhý. Snažil jsem se jen co nejstručněji naznačit, v jakých
koridorech se vlastně pohybujeme).
1.

Sběrný dvůr (na stávajícím místě) funguje od osmdesátých
let, do r. 1990 ho provozoval Oblastní podnik služeb (OPS).

2.

Po roce 1990 nastal proces privatizace podobných zařízení,
resp. jejich převod z jurisdikce státu na obce, stejně jako
proces restituční, neboť nejen Sběrné dvory byly budovány
zásadně na „znárodněných “pozemcích.

3.

Zatímco např. rušení OPBH proběhlo v Roztokách
v relativně přijatelném čase, klukům z vedení OPS se pod
dohledem státem jmenovaného likvidátora podařilo udržet
na svých židlích téměř 15 let!!!

4.

5.

6.

7.

8.

Až po r. 2000 se mírně vyjasnilo a zastupitelstvo dostalo
informaci, že nároky bývalých majitelů pozemků řeší soud.
Vedení města reagovalo víc než rozumně-jednalo
s potencionálními restituenty o předběžné dohodě o dalším
využití pozemků.. Po třech letech však soud dospěl k názoru,
že se restituentům nepodařilo přesvědčivě prokázat
vlastnictví inkriminovaných pozemků..( Naši otcové sice
o jejich právech nepochybovali, ale to víte-soud je soud).
Pozemky na nichž je umístěn SD, vlastnil tedy znovu stát,
aniž se nějak zasloužil o jejich nabytí , či zvelebení. Sláva,
řekli si mnozí z nás, protože znali tehdy celkem standardní
postup státních orgánů: v případě obecně prospěšných
zařízení převedl pozemky bezúplatně na obec. Ale chyba
lávky! Nové vedení Ministerstva financí se v r. 2007
rozhodlo, že bude „ dobrým hospodářem “ a likvidátor
vyhlásil dražbu! Stát, který přerozděluje (tj. zasílá obcím)
pouhých 20% daní vybraných na jejich území, opět prokázal
svou „sílu“a „nevšední pochopení“ pro život obcí.
Město bylo opět v nelehké situaci a rozhodlo se dražby
z finančních důvodů nezúčastnit. Dražby se však zúčastnili
roztočtí podnikatelé, zastoupeni p. Pastyříkem. Ten v únoru
2008 městu nabídl několik možností řešení včetně odprodeje
pozemku na základě splátkového systému., což je podle
mého názoru řešení pro město akceptovatelné.
Povšimněte si prosím-do určité chvíle nikoho nenapadlo,
že by měl být Sběrný dvůr někde jinde, než na stávajícím
místě. Až mnohem později vznikl v čísi hlavě (jmenovat
nechci, neboť to situaci nijak neřeší) nápad, že by se
Sběrný dvůr mohl přestěhovat k silnici, před budovu TS,
tedy téměř na žalovskou křižovatku. Tento návrh získal
(z důvodů, které jsem dosud nepochopil) přízeň některých
zastupitelů.
Tak se stalo, že zastupitelstvo v této věci (rozuměj: umístění
Sběrného dvora) dosud nerozhodlo. Pravdu má ovšem
odborník na tuto problematiku M. Štifter, když tvrdí, že
žádost o dotaci na vybavení SD jsme mohli podat v každém
případě, neboť se jedná o zařízení mobilní, které je tedy
možné kdykoli přestěhovat. Jsem přesvědčen“ že kdyby této
jeho myšlence během posledních dvou let někdo naslouchal,
byli bychom někde jinde.
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9.

Je nutné po pravdě říci, že už v únoru 2008 přijalo ZM
usnesení (UZM 30-2/08) ve kterém se praví:“ ZM ukládá MÚ
připravit podklady k žádosti o dotaci na budování sběrného
dvora z fondu Operačního programu ŽP, které jsou společné
pro obě možné varianty umístění sběrného dvora“. Bohuželnestalo se tak….

10. Přesto však město koupilo budovy (včetně pozemků pod
nimi) uprostřed pozemku v místě stávajícího SD, které mu
nepatří, aniž by uzavřelo dohodu se současným majitelem!
„RM, v souladu s usnesením UZM 75-6/08, schvaluje kupní
smlouvu ve věci koupě budovy bez čísla popisného na
pozemcích parc.č. 3161/2 a 3161/51 včetně těchto pozemků
(pozemky jsou charakterizovány jako zastavěná plocha
a nádvoří) v k.ú. Žalov, a to formou přímého prodeje za cenu
ve výši 2.100.000,- Kč na základě souhlasu MF ČR ze dne
21. 5. 2008 (čj. 425/31697/2008/96/Ro)“.
Dalo se tedy víceméně předpokládat, že město tak záhy učiní,
neboť jaký jiný smysl by jinak ono zakoupení známých
„hangárů“ (kde je umístěna dílna, zázemí TS včetně
sociálního zařízení a přístřešek s třídírnou papíru vlastně
mělo)? Budovalo-li by město SD u silnice, byla by tato
dvoumilionová investice trochu nesmyslná, protože
efektivní využití zakoupených zařízení je v takovém případě
víc než sporné.
11. Přesto práce na projektech „utěšeně “ pokračovaly, ač „jádro
pudla“ vůbec neřešily. „RM souhlasí se zpracováním
projektové dokumentace sběrného dvora pro stavební
povolení od firmy EKORA s.r.o., Nad Opatovem 2140/2, 149
00 Praha 4 v limitní částce 100.000,- Kč a zároveň
doporučuje ZM uvolnit příslušnou částku z územního
rozpočtu na projekt sběrného dvora v místě jeho stávajícího
umístění“.
ZDÁ SE, ŽE NEMÁ MOC VELKÝ SMYSL CITOVAT
DALŠÍ ROZHODNUTÍ MĚSTA. Zkusme shrnout základní
důvody, proč má být SD na stávajícím místě:
A) ESTETICKÉ
-TADY JE ARGUMENTACE ASI NEJJEDNODUŠŠÍ.
Vystavovat své odpady na příjezdové cestě do města, je skutečně
nevkusné.
- Nápad postavit na obvodu SD zeď nepochybně nejen zvyšuje
náklady, ale neřeší ani prach, ani pachové vjemy.
- Občané Žalova si dobře pamatují letitý marný souboj se
stavebninami p. Těšíka, kdy prakticky nebylo možné absolvovat
cestu do Prahy autobusem s čistou košilí a obuví.
B) EKONOMICKÉ
-Nechci učit nikoho násobit, to bych si prosím nedovolil, už
Komise pro dotace na svém jednání dne 15. 4. 2009 konstatovala,
že vzhledem k ostatním okolnostem (stavba obratiště autobusů na
křižovatce, nevyřešený vjezd na nově plánovaný SD, souvislost s
rozšířením průjezdní komunikace Roztokami i chystanou stavbou
Na Panenské, „jasně vychází levnější varianta sběrného dvora
na stávajícím místě“. Nemluvil bych o tom, kdyby na tomto
jednání nebylo přítomno sedm zastupitelů (Vavřínová, Veselý,
Kubečka, Huk, Moravcová, Štifter, Kantor), kteří v podrobné
rozpravě a po předložené analýze tyto závěry podpořili.
Proč tak neučinilo i ZM, je mi záhadou.
Ladislav Kantor

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc

ŠKOLNÍ OKÉNKO
MILÍ ČTENÁŘI,
tak jako se září krásně slunečně povedlo, tak pěkně, troufám si
říct,se vydařil i náš první školní měsíc, a proto opět v našem
„okénku“ přinášíme ukázky z bohaté činnosti naší školy. Mnozí
kantoři se svými třídami totiž využili stále nádherného počasí
k vycházce do zajímavých míst v našem městě nebo už vyjeli na
první školy v přírodě či exkurze do Prahy a blízkého okolí. Také
již padly první známky, oprášily se vědomosti a školní návyky
a vyrazili jsme plnou parou vpřed za novým poznáním. Nabízené
kroužky už také zahájily svou činnost, tudíž přejeme všem dětem,
ať se jim letos vše daří, mají mnoho zajímavých poznatků i zážitků
a na naší škole se jim líbí.
Za všechny pedagogy se „na čtenou“ příště těší
Věra Zelenková

CESTA ZA DINOSAURY
Třídy 3. A, C a 4. A si 24. září vyjely na společný výlet do
DinoParku v Plzni. Výlet se všem líbil a zde máte několik
úsměvných postřehů napsaných dětmi: „Teradaktybus si musí
držet křídla, protože by spadnul na zem jako kometa. Triceratops
musí mít malý krk, protože má těžkou hlavu. Dlouhokrbec má
dlouhý krk, aby dosáhl na listy stromů. Plameňák se červená,
když je hodně zamilovaný.“ (A. Bell a žáci 3. A)

SUPER ŠKOLA V PŘÍRODĚ
Mohutným HURÁ jsme se rozloučili se vstřícnými správci
a výbornými kuchaři objektu Nový mlýn ve Starých Splavech.
Všichni jsme si během pobytu užili spoustu legrace. Nejvíce se
nám líbilo na pláži a v lese. Jeden večer jsme si zkusili i stezku
odvahy, největší strach měly paní učitelky. Po škole se stýskalo
asi jen málokomu. Všechny děti byly úžasné, milé, odvážné,
prostě super. (Za 1.C a 4.B L. Marušková a M. Bromovská)

EXKURZE NA LEVÝ HRADEC
V pondělí 21. 9. žáci 2. A a 3. B podnikli výpravu na Levý Hradec.
Naše průvodkyně nám v kostele poutavě vyprávěla a děti plnily
i různé úkoly. Také jsme si mohli výjimečně prohlédnout staré
základy kostela. Je zajímavé, že někteří žáci byli u Levého Hradce
úplně poprvé. (Třída 2.A a 3.B)

HRDLIČKOVO MUZEUM ČLOVĚKA
Žáci osmých tříd navštívili expozici Hrdličkova muzea člověka,
které sídlí v budově Přírodovědecké fakulty UK. Muzeum je
rozlohou sice miniaturní, avšak jsou zde umístěny přibližně čtyři
tisíce exponátů, z nichž řada je unikátních. Každou skupinu
provází školený lektor a zajímavý výklad trvá přes hodinu.
Vystavené exponáty nám umožní seznámit se s evolučním
vývojem člověka. Na jednotlivých lebkách a kostrách primátů lze
dokladovat rozdíly mezi stavbou kostry člověka a jeho vývojově
nejbližšími příbuznými - lidoopy. Žáky nejvíce zaujaly 3 500 let
staré mumie tří staroegyptských stavitelů pyramid včetně ukázek
pohřebních darů vkládaných do hrobek a trepanované lebky ze
světových i českých nalezišť z období neolitu, které jsou
svědectvím lékařského zákroku s použitím kamenných nástrojů.
Exkurze tak vhodně doplnila právě probírané učivo přírodopisu.
(Ing. B. Valiová)

HUDEBNÍ DOPOLEDNE STUDIA ROLNIČKA

PODZIMNÍ VÝLET 5. TŘÍD

I tento školní rok pokračují hudební pořady.Už 22. září mezi nás
přijel pan sbormistr Karel Virgler. Pro 1. a 2. třídy to byla hudební
pohádka O kočce Viole. Třetí třídy navštívily 1. část čtyřdílného
cyklu tvůrčích dílen (Český rok) - To je zlaté posvícení. Žáci
poznávali hudební nástroje, lidové zvyky a zpívali mnoho
lidových písniček. Už se těšíme na pokračování 5. listopadu.
(L. Rosičová)

Krásného podzimního počasí využili žáci pátých tříd
k celodennímu výletu do Kutné Hory a přilehlé Kostnice
v Sedlci. Po zdlouhavém projetí ranní „ucpanou“ Prahou se
vydali k cíli. Nejprve navštívili Kostnici, která je nejen českým,
ale i evropským unikátem. Všichni žasli nad neskutečným
využitím lidských kostí a pozorně naslouchali velice
zajímavému vyprávění průvodce, který trpělivě odpovídal na
zvídavé dotazy.
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ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
Poté cesta pokračovala do Kutné Hory, kde děti kromě chutného
oběda čekala prohlídka gotického chrámu sv. Barbory. Štěstí se
usmálo, protože měly možnost zaposlouchat se do krásného
zvuku varhan. Následovala prohlídka Hrádku a podzemních štol.
Žáci i doprovod se oblékli do perkytlí, na hlavu nasadili přilbu,
a aby se v podzemních chodbách neztratili, dostal každý svou
svítilnu. Průlezy byly velice úzké a bylo jasné, že středověký
horník neměl jednoduchou práci. Po nezbytných nákupech
upomínkových předmětů a zmrzliny se všichni spokojeně vraceli
domů. Vše, co žáci viděli, vyslechli a vyfotografovali, využijí ve
výuce vlastivědy, informatiky a českého jazyka. Děti si z výletu
nepřivezly jen mnoho zážitků, ale i nových poznatků z historie
Čech. (D. Blechová)

podařilo získat skvělé 2. místo. O tento úspěch se zasloužili:
R. Šmíd (5.), M. Pešek (8.), J. Hrdina (14.) a M. Roškot (23.). Čísla
v závorkách představují pořadí mezi 73 startujícími žáky. První
místo získala ZŠ Černošice. Děvčata skončila na 10. místě ze
14 škol. (M. Jungwirthová)

JAKÁ NAŠE ŠKOLA JE A CO NABÍZÍ
Vážení rodiče. Máme za sebou první měsíc školního roku,
správný čas na malé poohlédnutí na začátek. Všechny novinky
shrnu do několika bodů.
1. Kapacita školy – k 1. 9. 2009 je nejvyšší počet žáků, kteří se
mohou vzdělávat ve škole, stanoven na 480. Co to znamená?
Že musíme udělat úpravy prostor školy – hledat nové učebny
a k tomu přizpůsobit hygienické zázemí. A navíc s ohledem na
demografickou studii počtu obyvatel Roztok a naším odhadem
počtu dětí ve škole podle posledních let je dostavba budovy školy
víc než nutná. K 1. 9. 2009 měla škola 434 žáků, z toho 310 na
1. stupni. Nastoupilo 69 prvňáčků, z toho 27 v Zaorálkově ulici.
Další děti přicházejí postupně – k 1. 10. nastoupí 2 noví žáci –
do 1. a 3. ročníku. 2. Školní družina - k 1. 9. 2009. má družina
navýšen počet žáků ze 140 na 200, proto jsme mohli otevřít
7 oddělení družiny - 4 v budově v ulici 17. listopadu,
3 v Zaorálkově ulici. Celkem máme 116 zapsaných dětí.
3. Školní klub - škola získala povolení na organizaci školního
klubu, který je určen pro žáky 2. stupně a žáky 4. a 5. tříd, kteří
nebyli umístěni ve školní družině. Zatím klub funguje v budově
v Žalově, zapsaných je 11 dětí.
4. Školní jídelny - v obou školních jídelnách probíhala další fáze
rekonstrukce, v Žalově to byla kuchyň, zázemí, jídelna,
v Roztokách zázemí a úpravy sklepních místností. Spousta práce,
ale kdo se podívá na nové prostory, musí mu srdíčko zaplesat, jak
to nyní skvěle vypadá. A budeme pokračovat ještě dál – podlaha
v jídelně v Roztokách, nové stoly a židle do Žalova. Přejeme všem
dětem dobrou chuť! I paní starostce, která přijala naše pozvání
a poobědvá společně s paní Maršíkovou a s námi v jídelně
v Žalově.
5. Školní knihovna – bohužel, momentálně nefunguje, protože
jsme ji vystěhovali z prostor v budově školní družiny, aby tam
vzniklo místo pro nové oddělení školní družiny. Nová knihovna
bude umístěna v přízemí školní budovy na Školním náměstí, teď
je ve stádiu úprav – nová podlaha, elektrické zástrčky,
vymalování, montáž polic… Doufáme, že všechno tohle
i s novým nábytkem již bude na svém místě do konce října.
Co dodat? Začali jsme před 4 týdny, ale stejně přejeme všem
dětem, rodičům, učitelům i nepedagogickým zaměstnancům
školy hodně úspěchů, zdraví a pohody.
Mgr. Alena Gabaľová, ředitelka ZŠ
ŠKOLA DĚKUJE SPONZORŮM

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ LIGA ZAČALA (ŠSL)
Vstup do nového ročníku ŠSL se nám vydařil zásluhou chlapců,
kterým se na přespolním běhu, konaném 22. září v Hostivici,
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Chceme touto cestou též poděkovat sponzorům, kteří finančním
příspěvkem podpořili naši školu. Jsou to: pan Robert Tripes, paní
Vladimíra Drdová a paní Jindřiška Bromovská.
Děkujeme moc.

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc

Kolotoč umění života
a tradic

Multikulturní projekt Buďte tu doma pokračuje

Velký zájem o nabízené kroužky
Na začátku září úspěšně proběhl zápis do
nabízených uměleckých kroužků a kurzů
pro děti i dospělé. Těší nás stále narůstající zájem o aktivity
sdružení a věříme, že děti i rodiče budou s kvalitou výuky
a přístupem lektorů spokojeni. Omlouváme se zároveň všem,
které jsme z důvodu limitu prostor pro výuku nemohli uspokojit.
Nový barevný had a dřevěný altán pro potěchu
Přes léto jsme dokončili úpravy zadního dvorku mezi ateliérem
Roztoč, mateřskou školkou a dětskou lékařkou v Havlíčkově
ulici. Na původně betonové ploše jsou dnes záhonky s květinami,
had a dlaždice z barevné keramické mozaiky a dřevěný altán. Vše
je určeno k potěše všech kolemjdoucích, k hrátkám dětí
a odpočinku dospělých. Přispěli jsme tak ke zvelebení malého, ale
velice frekventované místa v majetku města, které máme
v pronájmu. Náklady na úpravu pokryl grant Státního zemědělské
investičního fondu, výtěžek z Knižního trhu a výtěžek z Aukce
dětských prací Výtvarné dílny Sýkorka. Děkujeme všem
dobrovolníkům, kteří nám pomáhali a věříme, že nová úprava
potěší vás i vaše děti při cestě na kroužky, do školky, do cukrárny
nebo k dětské lékařce. Dvorek bude slavnostně otevřen 16. října.

Projekt Buďte tu doma pod vedením lidí sdružení Roztoč probíhá
v regionu Roztoky již třetím rokem. Po celou dobu od jeho vzniku
je jeho hlavním posláním sbližovat lidi rozličných kultur.
Vnímáme jako velmi pozitivní jev, že se naše republika stává více
a více otevřenou zemí a atraktivní destinací pro lidi z různých
koutů světa. Na druhé straně je potřeba s tímto vývojem pracovat
a učit se v multikulturním prostředí žít. Je tomu relativně nedávno,
kdy lidé v naší zemi nebyli na „barevný svět“ tolik zvyklí. Projekt
Buďte tu doma chce přispět ke správnému porozumění tohoto
vývoje v naší společnosti a k příjímání multikulturního prostředí
jako pozitivního jevu pro naši mladou generaci. Hlavní dva pilíře
projektu jsou:
1.

Spolupráce se ZŠ v Roztokách: propojení žáků
školy s rodinami minorit žijících v Roztokách
a okolí.

2.

Organizace kulturních akcí (filmové večery, koncerty) a promítnutí multikulturní tématiky do práce
kroužků a tvořivých dílen v rámci činnosti sdružení
Roztoč.

Projekt je načasován na celý následující školní rok. Program
spolupráce se ZŠ je zaměřen na hlubší vzdělání o kultuře
a životě minorit v naší komunitě. Vybraní žáci budou po celý
rok úzce spolupracovat s partnerskou rodinou jiného etnika
a formou různých výstupů představí zjištěné poznatky
o kultuře,hodnotách a tradicích „své“ rodiny ostatním žákům
ZŠ, ale i širší veřejnosti. Multikulturní tématika by měla být také
spojující linkou dění činnosti ve sdružení Roztoč. Projekt byl
finančně podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska
a Norska v rámci finančního mechanismu EHP a Norského
finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje
občanské společnosti.
NABÍDKA AKCÍ SDRUŽENÍ ROZTOČ:
Podzimní trhy v Zahradě vůní
Zveme vás do příjemného prostředí podzimní zahrady k nákupu
čaje, drobných předmětů ze dřeva i textilu, náušnic, sýrů, dýní
hokkaido, produktů fair trade obchodu, zdravé výživy a další.
Prodej bude doplněn ochutnávkou dýně hokkaido, domácího
chleba, a fair trade kávy.
Konání:17. 10. Zahrada vůní u lékárny v Roztokách 10.00 - 14.00
hod.
Vstupné: zdarma
Lampiónová dílna v Roztokách
Přijďte si k nám vyrobit své originální lampiónky, které vás potěší
v dlouhých podzimních a zimních večerech a hlavně vám posvítí
na cestu při Svátku světla, který se bude konat ke konci října (info
viz níže).
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Konání:17. 10. Ateliér Roztoky 14.00 - 17.00 hod.
Vstupné: členové 40 Kč, ostatní 50 Kč
Dílna na šití čepic
Máte možnost ušít si pro sebe nebo své blízké báječné čepice do
podzimních a zimních plískanic pod vedením lektorky Lenky
Bráfky Svobodové. S sebou jsou potřeba staré svetry a vlny.
Vhodné pro dospělé i děti od 12ti let.
Konání:20.10. Ateliér řemeslné tvorby Havlíčkova 19.30 - 21.00
Vstupné: členové 30 Kč, ostatní 60 Kč
Svátek světla

"Světla nám ubývá, kolem nás je stále více tmy,tak si pojďme na
ten podzim tak trochu posvítit, třeba lampiony".
Srdečně zveme všechny malé i velké na podzimní oslavu světla
u vltavských břehů. Těšit se můžete na osvětlený zámecký park,
na putování s lampiónky krásnou cestou podél večerní Vltavy
k přívozu, na pouštění světla a přáníček po vodě i na malé
překvapení.
Pořádáno ve spolupráci se Středočeským muzeem.
Konání: 23. 10. Zahájení v zámeckém parku Středočeského
muzea, cesta podél Vltavy k přívozu od 17.30
Vstupné: zdarma
Veškeré podrobnosti o uvedených i dalších akcích sdružení
Roztoč
naleznete na www.roztoc.cz, e-mail: roztoc@roztoc.cz,
tel.: 233 910 014, 607 113 898
Připravila: Zuzana Smugalová,
Veronika Němcová, Dita Votavová

MATEŘSKÉ CENTRUM
Roztoky u Prahy
OTEVŘENÉ DVEŘE V MC ROŽÁLEK
Nový školní rok jsme v Mateřském centru Rožálek oslavili Dnem
otevřených dveří ve čtvrtek 3.září. Na děti čekala sluníčková
výtvarná dílna, Budulínek a Hluchá bota v podání loutkového
divadélka tety Petry a mnoho pohybových aktivit v přilehlé
tělocvičně. Jsme velice potěšeni velkým zájmem o rožálkovské
aktivity, zavítalo k nám kolem 50 dětí a všude to bzučelo jako
v úle. Rodiče si odnesli nejen originální sluneční dílka svých
ratolestí ale i čerstvé informace o našich programech. Děkujeme
všem, kdo při akci pomáhali!
NOVÝ HARMONOGRAM KROUŽKŮ PLATNÝ OD ZÁŘÍ
2009:
Pondělí
9-10.30h MIMINKA – baby masáže, říkanky, herna…
10.30-12h BATOLATA – říkanky, zpívánky, hrátky
„u maminky“, herna…
Úterý
9-12h „SLUNÍČKA“ – program pro děti od 3-4let
15-18h „SLUNÍČKA“ – program pro děti od 3-4let
Středa
9.15-10.15h AEROBIC PRO ŽENY S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
10.30-11.30h VÝTVARKA a volná herna pro nejmenší
15-16h TANČENÍ PRO MAMI S MIMI A BATOLATY
16-17h TANČENÍ PRO MAMINKY I DĚTI
Čtvrtek
10-11h VÝTVARKA a volná herna pro nejmenší
16.30-17.10h „HRÁTKY S ANGLIČTINOU“ pro nejmenší
17.20-18h „HRÁTKY S ANGLIČTINOU“ pro zkušenější
děti
Pátek
9-12h „SLUNÍČKA“ – program pro děti od 3-4let
Na většinu kroužků není třeba se přihlašovat předem. Vyjímkou
jsou Sluníčka a Hrátky s angličtinou, na které je třeba dítě dopředu
objednat. Pro zvýšený zájem ze strany rodičů jsme od září 2009
program pro předškolní děti SLUNÍČKA rozšířili. Nově probíhá
každé úterý od 9-12h a v pátek od 9-12h (v případě velkého zájmu
možno otevřít též skupinku v úterý od 15-18h). Program je určen
pro děti, které se nedostaly do mateřské školky a jsou již zralé
k postupnému osamostatňování se od rodičů. Dopolední blok
obsahuje tvořivé činnosti, volnou hernu, pohybové aktivity
v tělocvičně a nově též hrátky s angličtinou. V případě pěkného
počasí můžeme využít trávníku před Rožákem. V pátečních
Sluníčkách zbývá několik volných míst, pokud máte zájem,
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prosím, kontaktujte nás telefonicky 606842157 nebo emailem
centrumrozalek@seznam.cz.
„PODZIMNÍ REJDĚNÍ S DJ BLÁNČ“ – sobota 10.10.2009
od 16-17h
Co? oslava podzimního času pro celou rodinu, vhodné pro děti od
0 do cca 6let. Budeme tančit, zpívat, vyrábět dráčky, prostě rejdit
nejen v podzimních rytmech.
Kde? na školní zahradě (když počasí dovolí) nebo v malé
tělocvičně pod školní jídelnou v Havlíčkově ulici (když počasí
nedovolí)
S sebou? Chrastítko, rumbakoule, bubínek… případně
i přezůvky
Za kolik? 50Kč/rodinu – vstupenky v předprodeji v MC Rožálek

Nové aktivity v Lexiku
Dny se krátí a aktivit v Lexiku opět přibývá.
V úterý 15. září proběhl v Lexiku Den otevřených dveří. Spousta
zájemců si přišla zacvičit, podívat se do školky s rozšířenou
angličtinou nebo se přihlásit na jazykové kurzy. Do školky i kurzů
je možné se přihlásit průběžně.
Cvičení, masáže v Lexiku
Masáže a cvičení jsou v plném proudu.
Skvělá zpráva je, že mnozí z vás si mohou přijít do Lexiku zacvičit
zdarma, protože mnoho zdravotních pojišťoven proplácí řadu
cvičení – například Oborová zdravotní pojišťovna proplácí 1000,Kč/rok, rehabilitační cvičení – dospělí, senioři: 500,- Kč, děti:
1500,- Kč. K proplacení touto pojišťovnou potřebujete pouze
účetní doklad s razítkem, který vám v Lexiku vždy dáváme.
Vojenská zdravotní pojišťovna proplácí těhotným také 1000,Kč/rok, rehabilitační cvičení: 500,- Kč, cvičení rodiče + děti:
500,- Kč. U Pojišťovny ministerstva vnitra dostanete příspěvek na
rehabilitační cvičení: 200,- Kč, cvičení pro děti: 200,- Kč.
Bohužel Všeobecná zdravotní pojišťovna zatím do konce roku
2009 nehradí žádné aktivity. Další vám poradí naše rehabilitační
Petra Nováková.
Nově jsme otevřeli AEROBIC PRO DÍVKY A CHLAPCE 9-13
LET a to každý čtvrtek 17.30-18.30, začínáme od října. Zkušený
tým, který vyhrává první místa v soutěžích!
RYTMIKA A TANEC PRO ŠKOLNÍ DĚTI A PRO MLADÉ

„O METAFORÁCH RODINNÉHO ŽIVOTA“- pondělí
19.10.2009 od 18.30-20h
Co? psychologicky laděný seminář s MUDr. Zuzanou
Lebedovou. Necháme se inspirovat tím, jak se na rodinu, vztahy
v ní, výchovu apod. dívají přední čeští rodinní terapeuti.
Metafory mohou přinést do každodenní péče o děti nové pohledy,
nové nápady a inspiraci, zamyšlení a možná i pobavení. Máte-li
o seminář vážný zájem nebo potřebujete-li nějaké další
informace, využijte prosím telefon 606 444 106 nebo e-mail
zuza.lebedova@volny.cz.
Kde? v herně MC Rožálek Roztoky, Havlíčkova ulice (vedle
školní jídelny)
GYMBALONY – MC Rožálek obdržel nádherný dar v podobě
10ks gymbalonů, které bychom rádi využili pro cvičení s malými
dětmi. Pokud by některá z Vás, milé čtenářky, měla chuť vést svůj
kroužek nejlépe pro batolátka s využitím gymbalonů, ozvěte se
nám.
PŘEJEME PESTROBAREVNÝ PODZIM A TĚŠÍME SE
NAVIDĚNOU V TEPLE NAŠÍ HERNY !
Lucie Machačová a Václava Bromovská
za celý tým Mateřského centra Rožálek
www.rozalek.cz, Tel: 606842157, Email:
centrumrozalek@seznam.cz

Nabízíme kurzy tance a pohybové průpravy pro všechny věkové
kategorie dětí a mladých.
Kurzy pro děti 4-6 let a 6-10 let
Rozvoj citu vašich dětí pro hudbu a práci s rytmem. Děti budou
rozvíjet základní taneční schopnosti, zábavnou formou procvičí
a posílí celé tělo a zlepší tak jeho držení. Naučí se nejrůznější
populární české i zahraniční tance.
Kurzy pro děti 10-15 let a mladé 15-20 let
Tanečníci se ponoří do známých světových melodií a v jednoduchých krokových variacích si vyzkouší různé taneční styly
a rytmy z celého světa.

Pozvánka na výstavu „Pohádkové
obrázky z plakátů“
Drobná, milá, zdánlivě nenápadná maminka tříleté Vendulky
a několikatýdenního Vítka, vášnivá milovnice koní – to je
Vendulka Bromovská, roztocká výtvarnice a keramička.
Dvakrát týdně se s ní můžete setkat v mateřském centru Rožálek,
kde se věnuje nejmenším roztockým dětem. Málokdo ale ví, že je
to právě ona, kdo maluje překrásné plakáty, které Vás skoro každý
měsíc zvou na pohádková představení pro děti či na jiné dětské
kulturní akce.
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Proto si Vás dovolujeme pozvat do cukrárny Růžový slon
v Havlíčkově ulici na výstavu „Vendulka Bromovská –
pohádkové obrázky z plakátů“. Vernisáž se bude konat v pátek
6. 11. 2009 v 16 hodin. Setkáte se s autorkou, prohlédnete si její
obrázky a také si zamlsáte.
Vlaďka Drdová

Den pro celou rodinu 4. 9. 2009
aneb „Tentokrát nám nepršelo“
V pátek 4. září jsme se společně na školní zahradě definitivně
rozloučili s prázdninami. Hrál Beruška Band, cukrárna Růžový
slon rozdávala pamlsky, děti si mohly vyzkoušet zdobení perníčků
s paní Hendrychovou a shlédly ukázky různých řemesel. Veliký
úspěch mělo malování na obličej (Monika Lainová a Vendulka
Bromovská). Loutkové divadélko Nazdárek opět děti i rodiče moc
pobavilo. Vydařené odpoledne završilo svou hudební produkcí
Duo Lhotákovi.
Chceme touto cestou také poděkovat všem sponzorům – Cyklo
ADAM, Autodoprava Kalcovský, firma VPM. Děkujeme také
roztockým tomíkům za zapůjčení obřího kola, základní škole
Roztoky a všem dalším, kdo se na úspěchu akce podíleli.
Za pořadatele Inka Bromovská - cukrárna Růžový slon
Vlaďka Drdová – Roztoky-město pro život
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Fr. Zimmer mezi svými přáteli
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Zápisky producentovy

Hlase, skvěle zaranžovaných a zahraných díky dokonalé
souhře a virtuozitě celého tria – Olin Nejezchleba i Norbi
Kovács jsou opravdu skvělí muzikanti!; silný moment,
který narežírovala příroda: velký žlutý měsíc, jenž vyšel
a objevil se přesně v momentu, kdy o něm Ivan zpíval …
-

Živé kvety byly vyvrcholením večera, se skvělým
nápřahem rozjeli svůj blok a nepolevili v nasazení
ani na vteřinu. Platí o nich vše, co bylo řečeno
a napsáno – mohli jsme zde slyšet současnou nejlepší
undergrandovou kapelu ze Slovenska. Věříte jim vše,
o čem Lucia Piusi zpívá – přesně jako v jednom z jejích
skvělých textů, kdy se říká „… ty nie si Pavarotti, slabým
hlasom povedz silné vety…“. Jsou i skvělá a příjemná
partička, spali u roztockých skautů v chatce a celkově se
jim v Roztokách moc líbilo. Myslím, že tu nebyli
naposled…. Pikantní na celé věci bylo, že se ten večer
odehrával důležitý fotbalový zápas mezi Čechy
a Slováky – museli jsme před kytaristou tajit výsledek,
aby nepodlehl emocím… (trochu přeháním…)

-

The Fribbles se dostali na řadu s malým zpožděním (ŽK
nechtělo publikum jen tak pustit z pódia…), ale
nenechali se tím otrávit a skvěle to na závěr rozbalili,
takže některé zbylé břišní tanečnice i většina diváků
trsala jak o život i po půlnoci. Omlouváme se tímto
občanům Roztok i Klecan (přijela Městská policie, že
prý z Klecan volali a stěžovali si na hluk nesoucí se přes
vodu) za mírné překročení stanovené hrací doby
a děkujeme všem za pochopení.

Místo konání:
Areál TJ SOKOL Roztoky, Tyršovo nám., 17.00 – 00.30 hodin
Počasí:
nikdo by na něj onen týden nevsadil ani zlámanou grešli, ale opět
nás podrželo – navečer se vítr utišil a hlavně: NEPRŠELO!
Kapely a účinkující:
-

Ponožky pana Semtamťuka skvěle rozjeli odpoledne
a navodili svým knajpartem příjemnou atmosféru

-

Václav Koubek pak pokračoval a tradičně prokládal
své písně humornými historkami ze svého života, ta
z nádraží, jak se probudil bez bot a harmoniky, neměla
chybu…

-

Rozptýlení břišními tanečnicemi aneb roztocké ženy, jak
je neznáte – na Rozkřiku pro velký úspěch podruhé,
nenechali se vyvést z míry i když jim zvukař omylem
pustil jinou píseň, rozvlnili sebevědomě své boky a paže
k potěše všech diváků, závěrečnou skladbou Bora Bora
pak všechny roztleskali do rytmu,
Soutěž:

O ceny věnované společností Cyklo Adam soutěžilo opět mnoho
posluchačů, kteří museli vyplnit lístek a správně určit, kterou
skladbu nástrojů zatím na Rozkřiku nemohli slyšet (nebyl tu fagot).
Diváci:
Tentokrát slušná účast – přes 300 nadšených posluchačů.
Dramaturgova a producentova poznámka:

-
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Ivan Hlas Trio to pak měli snadné … – tanečnice jim
přitáhly diváky k pódiu, takže ti už tam pak zůstali
a vlnili se při známých i méně známých skladbách Ivana

Zatím asi nejlepší Rozkřik co do atmosféry i skladby kapel. Jak
však říkali V&W, pfynančně nic moc… Určitě nejširší reklamní
kampaň, včetně billboardu v Podbabě (byly někdy Roztoky na
BB?...), plakátů, letáků do schránek; upoutávek, soutěže
o vstupenky a tříhodinového rozhovoru na Radiu Beat. Většina
roztockých „odborníků“ Vám ale pak v hostinci stejně sdělí, že
propagace – nic moc…
Děkuji za pomoc všem partnerům a sponzorům festivalu, stejně
jako TJ Sokol za dobrou spolupráci.

KULTURA
ROZKŘIK 2010:
V hledáčku máme tyto kapely: Xindl.x (zde je už domluven
i termín – 19.6.2010), Švihadlo (osloveno), možná zase
Majerovky s Alicí Holubovou; v hlavě mám tyto nápady–
Traband, Baumaxa, Původní Bureš, Luboš Pospíšil, Kašpárek
v rohlíku, opět obě Berry (tj. Kraus i Blues) a mnohé další.
Samozřejmě, zase nějaká příjemná umělecká aktivita z Roztok.
Založil jsem stránky festivalu na Facebooku i skupinu – můžete se
připojit, stát se fanouškem a případně vyjevit své přání
(http://www.facebook.com/home.php#/pages/Roztoky-CzechRepublic/ROZKRIK/119294816705?ref=ts).
Najdete zde i krátké videosekvence a fotografie z poslední akce.
Těší se na Vás Váš korunou smrdící producent,
Vít Kahle

Česká filmová pohádka
aneb Co dokáže jehla s nití
Podzimní nabídka Středočeského muzea se od 23. října rozšíří
o nevšední možnost prohlédnout si kostýmy a rekvizity
z Barrandovského studia, tematicky spjaté s tvorbou pohádek.

Oddělení barrandovského kostýmního fundusu patří k největším
v Evropě. Uchovává kolekci více než 260 tisíc kostýmů, vlásenek
a doplňků všech myslitelných období a stylů. Práce kostýmních
dílen jsou proslulé svou kvalitou, prověřenou zejména
zpracováním náročných historických kostýmů a obuvi. Velice
rozsáhlý je i „pohádkový“ fundus a vybrat z něho to pravé bylo

velice náročné. Také proto je výstavní projekt rozdělen do dvou
částí, z nichž první se veřejnosti otevírá nyní, druhá část pak 20.
listopadu. Autorem projektu je známý kostýmní výtvarník Jan
Růžička, jehož poetické vyznání charakterizuje obě výstavy
nejlépe: „Česká filmová pohádka se vloudila malým i velkým do
srdce a pod kůži, otiskla nesmazatelnou stopu v duši každého
z nás. Stala se laskavým i rozverným průvodcem všedních dnů,
bez duhového oblaku fantazie jejích příběhů by byl život mnohem
šedivější. Dokážeme vyjmenovat zpaměti pohádkové postavy
a jejich představitele, jména filmových tvůrců se zabydlela
v každodenním shonu jako bezpečná záruka úsměvu a dobré
nálady. To je ale jen viditelný vrcholek oné uhrančivě přeludné
pevniny. Pod ním je ukryt nekonečný prostor, zbudovaný tisícem
nápadů, z týdnů a měsíců mravenčí píle. Kontinent, zrozený
trpělivou snahou bezejmenných techniků, osvětlovačů, stavěčů,
anonymních malířů a dekoratérů, kostymérek a maskérů,
neznámých asistentů, švadlen, obuvníků a zbrojířů, bez nichž se
vznik žádného filmu zkrátka nemůže obejít. Z tvůrčích disciplín,
které stvoří výsledný obraz filmové pohádky, jsme si dovolili
vyjmout jeden kamínek a ukázat jeho pestrou, proměnlivou tvář.
Skrývá se pod pojmem kostým, o němž už před léty klasikové
vyslovili trefný postřeh, že ‚šaty dělaj člověka‛. Teprve jimi se
může proměnit nenápadné děvčátko v opravdovou sličnou
princeznu, jejich zásluhou se z oblíbené hvězdy stane rozšafný
pan král či loupežník k popukání, a stojí proto za to věnovat jim
pozornost a zájem.

Chceme vám v dvoudílné výstavě předvést podobu a proměny
pohádkových kostýmů, jak je uchovaly rozsáhlé sklady
barrandovského studia. Zároveň bychom rádi poodhalili roušku
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tajemství vzniku této, na první pohled samozřejmé, složky filmu.
Nebude chybět i seznámení s řadou tvůrců – kostýmních
výtvarníků, jejichž um a dovednost nejednou přispěly k jedinečné
originalitě české filmové pohádky. Výstava nechť je malou
splátkou desítkám tvůrců - mistrů nejrůznějších řemesel, oddaně
tvořících ve stínu ‚slavných‛ a odkázaných do závěrečných titulků,
které málokterý divák zhlédne do konce.“
Obě výstavní části představí na dvacet pohádek a téměř stovku
kostýmů, těšit se můžete na Pyšnou princeznu, Tři oříšky pro
Popelku, Tři veterány, Malou mořskou vílu, Pannu a netvora,
současné pohádky Nejkrásnější hádanku nebo Peklo s princeznou,
ale i na zapomenutou pohádku Labakan. První část potrvá do
30. ledna 2010, druhá pak o měsíc déle. Výstavy spolu
s připravovanými doprovodnými akcemi (sobotní promítání
pohádek – od listopadu) jistě přispějí k možnosti strávit s dětmi
třeba některý sychravý víkend docela příjemně.
A koho snad nezajímají pohádky, může si z muzejní nabídky vybrat
něco jiného:
Souputníci Zdenky Braunerové – František Kobliha a Jan
Konůpek. Knižní grafika a exlibris (do 20. 11.).
Cesty ornamentu. Vývoj ornamentu od pravěku po současnost
(do 25. 10.).
Muzejní podvečery – komentované prohlídky s autorem výstavy:
každé úterý od 16:30 Cesty ornamentu, každou středu od 16:30
Souputníci Zdenky Braunerové.
Ateliér Zdenky Braunerové /1858 – 1934/ stálá expozice
malířky, grafičky, knižní výtvarnice a organizátorky kulturního
života. Otevřeno do 1. listopadu.
Hra se smaltem. Výroba ornamentálních smaltovaných šperků –
výtvarná dílna konzervátorů muzea. (10. 10. od 11 hodin)
Ornament v hudbě. Koncert keltské a staré hudby, hrají Jana
Šouflová, Věra Kadeřábková a jejich host (17. 10. v 18 hodin).

Z natáčení v Kravíně
9. 9. 2009 bylo takové hezké datum (pro mnohé „magické“)
a kromě nadměrného výskytu různých plánovatelných akcí typu
svatby, inspirovalo mnohé k pořádání rozmanitých kulturních akcí
– jedna se konala hned za našimi humny, a sice v únětickém klubu
Kravín.

Tvorba (z) papíru. Originální barevné škrobové papíry – výtvarná
dílna pořádaná u příležitosti Dne Středočeského kraje (28. 10. od
10 hodin, vstup do muzea i dílny zdarma).
Otevřeno denně mimo pondělí 10–18 hodin, další informace na
www.muzeum-roztoky.cz
V návštěvní době je otevřena kavárnička PRO VÁS.
Marie Jelínková Ťupová

Granty a dotace 2010
– do konce října 2009!
Dovoluji si připomenout všem, kdo chtějí požádat obec
o příspěvek na spolkové, kulturní etc aktivity, aby tak
učinili nejpozději do konce října 2009. Příslušné formuláře
najdete na roztockém webu v sekci Spolky. O informaci se
lze obrátit i k paní Věře Dědičové, tajemnici kulturní
komise.
Tomáš Novotný
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Vlastně by mě zajímalo, do jaké míry kapela TOXIQUE, která na
onen den naplánovala živé natáčení svého vůbec prvního DVD,
vybrala datum a Kravín vědomě a nebo se jí jen podařil docela
vtipný kousek: 9. září je totiž dnem, kdy se slaví svátek jednoho
z dvanácti apoštolů Irska, sv. Cirána z Clonmacnoise (6. století
A.D.), v jehož životě hrály krávy poměrně důležitou roli. Zejména
ta, která ho v raném mládí doprovázela do kláštera v Clonardu,
v němž hodlal podstoupit zasvěcení do mnišského života, a mlékem
tam dlouho živila celou mnišskou komunitu. Údajně na její kůži byl
pak sepsán nejstarší dochovaný rukopis Irska, Lebor na hUidre.

KULTURA
Tolik historický exkurz: u data, krav a snaze zaznamenat své
příběhy na nějaký typ nosiče také veškerá analogie končí.
V každém případě se „Toxíkům“ podařilo akci naplánovat
a následně realizovat skvěle. Únětický Kravín je nádherné místo
s atmosférou, kam nábytek a propriety nezbytné pro vystoupení této
kapely dokonale sedly. Kdo je trochu s Toxíky seznámen ví, že patří
do kategorie mladých a velmi nadějných českých kapel, se
zpěvačkou a duchem kapely, Klárou Vytiskovou (a jejím útulným
pokojíčkem s dominantně postavenou pohovkou) „v čele“. Při
jejich koncertě můžete chvíli váhat, zda náhodou nejste spíš na
divadle, ale to je celkem jedno. Hudba Toxique není jednoznačně
zařaditelná a divadelní ráz vystoupení, kostýmy a scénky jsou její
nedílnou součástí.

neměl chybu. Evidentně je tříštěný prostor a kombinace kámen
(stěny) a dřevo (nábytek, ochozy, strop) akusticky pro daný účel
velmi vhodná. Publikum bylo rozhodně s hudebním divadlem
maximálně spokojeno a s kapelou ochotně spolupracovalo
a upřímně jsem na výsledné DVD docela zvědavá, a to právě kvůli
atmosféře, kterou prostor Kravína s Toxíkovskou výzdobou na
průběh koncertu měl.

Někdy před půlnocí kapela pozvala lidi ven na občerstvení a sami
pak vystřihli celý koncert pro účely nahrávání ještě jednou, ovšem
bez publika. Na jeden den je to docela slušný zátah. Osobně jsem
tam byla jen na zkoušku a vlastní koncert, a to v roli
„dokumentaristky“ – tedy za účelem focení. Faktem je, že pro
fotografa je vystoupení Toxique velmi vděčnou záležitostí –
prostředí s atmosférou, spoustou barev a kostýmových kreací.
A ještě jedna podstatná informace: DVD s názvem I Love My Sofa
vyjde 19.října - v papírovém obalu, za 49 korun českých a bude
v distribuci na novinových stáncích pouze týden. Později budete
mít možnost pořídit si DVD I Love My Sofa na koncertech Toxique
a webových stránkách kapely http://www.toxique.cz/.
J. Chržová

9. září bylo kolem Kravína živo už někdy odpoledne, kdy kapela
odehrála celý koncert bez obecenstva krok za krokem tak, aby se
kamery a technici mohli na večer náležitě připravit. Mezitím se
k místo konání začali trousit návštěvníci, pro něž byl před
Kravínem připraven stánek s garderobou a kosmetičkami, které
zájemce dostrojily a případně nalíčily a učesaly – vstup na koncert
a natáčení DVD byl zdarma, ale podmínkou byla účast ve stylu
„retro“ v rozptylu 30.- 80. let minulého století. Upřímně jsem
čekala trochu jiné kreace, ale to by na koncert musela dorazit o něco
starší věková kategorie, tedy pamětníci. Nakonec nejbizarnější
a přitom svým způsobem nejlogičtější outfit předvedla roztocká
občanka v pionýrském stejnokroji. Čekala jsem i dojičky, ale
návštěvníci koncertu zřejmě už žijí v jiném světě, a tak pod
„retrem“ 30.- 80. let si představují hlavně „glamour“ kreace z éry
diska či na způsob filmových div a zaznamenala jsem i náznak
žižkovského Pepíka. Budovatelskou éru omladina - až na
zmiňovanou čestnou výjimku - zasklila.
Samotný koncert a natáčení začalo se zpožděním až někdy kolem
deváté večer, ale co do obsahu a provedení byl celý večer promyšlen
do posledního detailu a kapela i technici odvedli skvělou práci. Celý
koncert byl s ohledem na prostředí velmi dobře nasvícený a zvuk

Výstava fotografií v Husově sboru
CČSH v Roztokách
Pokud v říjnu navštívíte kavárnu Husova sboru, můžete své oko
potěšit fotografiemi Heleny Kalendové, které zachycují ladnost
chaloupek z Lužických hor. Těšíme se na Vaši návštěvu.
H. Kalendová
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Country tance a country bál
Máte rádi country? Rádi tančíte? Přijďte a naučte se s námi
několik jednoduchých country tanců pod vedením zkušených
tanečních mistrů Broučkových. Asi před dvěma lety jsme
v hotelu Academic měli příležitost si s těmito mistry country
zatančit a věřte, že to byl úžasný zážitek! Tentokrát hotel
Academic vyměníme za stylovější Restauraci Na Růžku
v Žalově a po lekcích tance můžeme pokračovat v zábavě.
Následovat bude Country bál se skupinou Přehmat.
- stylové oblečení není podmínkou, ale je vítáno
- partner či partnerka také není podmínkou
Výuka 16-18 hod. (cena 300,- Kč)
Country bál od 20 hod. (cena 100,- Kč)
- vzhledem ke kapacitě sálu si, prosím, rezervujte vstupenky
s předstihem
info a přihlášky: Helena Chvojková tel: 607 148 208,
helenach@tiscali.cz
Vlaďka Drdová tel: 606 893 292, v.drdova@volny.cz
Předprodej vstupenek na country bál ve stříbrnictví na Tyršově
náměstí.
Vlaďka Drdová
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Fotbal
Vážení příznivci roztockého fotbalu, vážení spoluobčané, naplno
se nám rozeběhla fotbalová sezona 2009/2010. Na novém
trávníku podávají naše mužstva zatím spíše střídavé výkony, ale
doufejme, že se hra i výsledky budou postupně zlepšovat.

den zahajoval i zakončoval. Každé dítko si pak vyrobilo vlastní
bodovník - kasičku, do které po celý týden sbíralo body – zlaté
penízky.

1.A mužstvo po slibném začátku upadlo v posledních zápasech do
menšího útlumu, který, jak všichni doufáme, brzy překonají.
Dosavadní výsledky:
Roztoky : Mníšek B
Dobříč : Roztoky
Kazín : Roztoky
Jíloviště : Roztoky
Roztoky : Dobrovíz
Statenice : Roztoky

4:0
3:2
1:4
5:2
1:2
5:3

2.Dorost se po loňských problémech podařilo zkonsolidovat
a doplnit, takže hra se začíná zlepšovat a začíná se to projevovat i
na výsledcích:
Libčice : Roztoky
Roztoky : Tuchoměřice
Jeneč : Roztoky
Roztoky : Holubice

1:0
2:2
6:1
2:1

3. Žákům odešlo několik opor do dorostu, místo nich přišlo
několik mladých fotbalistů z přípravky. Ti se zatím spíše
rozkoukávají, takže výsledky mají zatím střídavou podobu:
Roztoky : Hradištko
Všenory : Roztoky
Čisovice : Roztoky

0:1
0:2
2:1

4. Přípravka navázala na dobré výkony z loňského roku a přes
úvodní vysokou porážku pokračuje v dalších zápasech v pohledné
hře bez zjevných problémů:
Roztoky : Černošice
Řevnice : Roztoky
Roztoky : Vonoklasy
Kazín : Roztoky

2:7
0:9
6:2
0:5

Po snídani byla denně připravena výtvarná dílna a po ní veselé
cvičení s hudbou. Protože nám přálo počasí, tak jsme vyráběli na
louce, jen malé přeháňky začátkem týdne nás donutily se uchýlit
do velké jídelny. Děti si vyrobily vlastní lucerničky, které pak
večer co večer zkrášlovaly všechny chatky. Zvládli jsme vyrobit
i ozdobné krabice, pestré plechovky, myší větrníky, voňavá
mýdla a ze samotvrdnoucí hlíny jsme si vymodelovali úžasná
zvířátka a samozřejmě originální pohledy. Aby to rodičům
nebylo líto, tak si při dvou večerních výtvarkách vyráběli
zvonkohru a malovali na textil. Tatínkové na trička a pro
maminky a babičky jsme připravili plážové tašky.
Odpolední programy byli sportovní. Hned v pondělí se konal
šestiboj – soutěž družstev. Házelo se včelkami (míčky) na
kytičky, stavěla se rozhledna pro broučky a jiné legrační úkoly.
V úterý se chystala velká sláva a to Lesní pouť. Děti musely splnit
9 úkolů, za které si vybojovaly penízky. Na louce byl otevřen
velký obchůdek „ U Vážky“, kde si pak mohly nakoupit co se jim
zlíbí. Další den děti prošly pohádkový les s úkoly.

Veškeré další informace jak o jednotlivých zápasech, tak o dění ve
fotbalovém klubu najdete na našich webových stránkách.
Na závěr bych Vás chtěl pozvat na zbývající zápasy podzimní
sezony. Všechna naše mužstva by vydatnou podporu diváků jistě
uvítala.
Ing. Tomáš Novotný
předseda SK Roztoky

Tábor TJ Sokola Roztoky
Posledních čtrnáct srpnových dní strávilo ve dvou turnusech
72 dětí a 50 dospělých na letním táboře TJ Sokola
v rekreačním zařízení Pařez, na kraji Prachovských skal.
Letos za dětmi přilétla včelka Mája a její kamarádi, aby dětem
zadávala úkoly, chystala soutěže a učila je vzájemné spolupráci
a výtvarným dovednostem. První den se děti i rodiče rozdělili do
tří družstev: Máji, Vilíci a Hopové. Zvolili si svou včelí královnu,
vyrobili vlajku a nacvičili svůj bojový pokřik, kterým se každý

Pátek byl den olympijský. Bojovná atmosféra byla cítit již od
rána, družstva se chystala na velká zápolení. Hry zahájil běžec
s olympijským ohněm, královny šly pak přísahat na olympijské
kruhy, že budou soutěžit fair play. Každý dostal startovní číslo
a první disciplína, hod včelím úlem, mohla začít. Zápolení
pohltilo děti a hlavně rodiče, disciplíny jako přenášení včelích
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miminek, nebo stavění stonožky ze šišek prověřilo sehranost dětí
s rodiči a celého týmu. Dobojováno bylo až těsně před večeří
a všichni čekaly, kdo olympiádu vyhrál. Kromě medailí, diplomů
a sladkostí, dostaly děti opět zlaté penízky do svých bodovníků.
Ani po večeři program nekončil. Denně se cvičilo a tančilo na
hudbu. Během týdne jsme si užili dva táboráky i s opékání buřtů
a samozřejmě i hadů a děti se vydaly na stezku odvahy. Po tmě šly
odvážně samy do lesa, kde je čekala stezka plná světel od
bludiček. Děti posbíraly rozházené obrázky puzzle a na konci
sestavily obrázek s tajenkou, kde je ukryt poklad. Aby to
dospělákům nebylo líto, i oni si svou odměnu musely vybojovat
statečností a vydali se v noci do lesa.
Doufám, že vzpomínky na včelku Máju a její kamarády budou děti
i dospěláky dlouho provázet. Ráda bych poděkovala
Severočeským vodovodům a kanalizacím, a.s. za reklamní
předměty, které děti velmi potěšily.
Martina Sasková
oddíl rodičů s dětmi

Sokolení v Roztokách
V neděli 20. září 2009 proběhla sportovní akce Sokolení v areálu
TJ Sokol Roztoky u Prahy.
Počasí přálo, kolem desáté hodiny byla zaplněna všechna
stanoviště s pohádkovými bytostmi malými účastníky za
doprovodu maminek, tatínků, babiček i dědečků. Děti
s nadšením plnily úkoly, za splnění dostávaly razítka do
startovací listiny a na závěr odcházely spokojeny s malou
výhrou. Pro větší děti i dospělé byla možnost si vyzkoušet stolní
tenis, nohejbal, volejbal i plážový volejbal.
Výtěžek z dobrovolného vstupného byl zaslán na účet nadace
Světluška, která podporuje nevidomé občany.

Děkujeme za příspěvky, za pomoc při organizaci členům Sokola
a těšíme se na Vaši účast při dalším Sokolení.
(více foto: http://sokol-roztoky.czechian.net - aktuality)
Renáta Kolářová
jednatelka TJ Sokol Roztoky u Prahy
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA, SOUKROMÁ INZERCE
--------------

Společenská kronika
Poděkování starostce a městskému úřadu za blahopřání
k životnímu jubileu, výročí sňatku atd. zaslali: Václav Dědič, Ing.
Rudolf Dittrich, Miroslav Košťál, Miroslav Pöschel, Jarmila
Prášilová, Josef Šetena, Ludmila Šindelářová, Marie Zítková.
Poděkování
Vážené město Roztoky, tímto bychom chtěli dodatečně poděkovat
paní Vyšehradské a panu Kantorovi za to, že nás provázeli naším
slavnostním svatebním dnem s úsměvem i i s vážností, která k této
chvíli patří.

Koupím rodinný dům v Roztokách a okolí. Tel.: 777 052 221.
-------------Mladá umělecká, slušná rodina hledá místo k bydlení, nejlépe
3 kk, 3+1 v domečku se zahradou nebo i v příjemném bytě
s výhledem do zeleně. Rychlé jednání. Jsme schopni platit
i několik nájmů předem, jsme seriozní zájemci. Máme malého
tříletého synka. Děkujeme předem za odezvu a odpovědi.
Katerina Stefanova, tel.: 777 809 878.
-------------Příležitost pro lidi se zdravotním postižením. Agentura ProVás
přijme na zkrácený úvazek do kafírny v roztockém zámečku
laskavého člověka. Domluva na tel.: 224 819 359.
-------------Prodám 2 péřové peřiny. Cena: 700,- Kč. Tel.: 602 594 110.
-------------Prodám 4 ks letních pneumatik Pirelli P4 Cinturato – 175/65,
R14 nazutých na ráfcích Ford (Escort, Mondeo, Fiesta). Najeto
5000 km. Pneumatiky jsou vítězové 3 testu ADAC. Cena
nových pneumatik, ráfků a vyvážení 7.600,- Kč, nyní za 3.500,Kč (faktura, záruka 1 rok). Tel.: 777 282 720.
-------------Prodám 4 ks disků se zimními pneu (do výšky dezénu
max.4mm) o rozměru 195/65 R15 na vozy VW Golf, Bora
případně Škoda Octavia, prodám 4 ks zimních pneu (1 rok
provozu) včetně disků na vůz Renault Twingo I.
Kontakt: 737 207 748.
--------------

Ať se jim osobně i ostatním na městském úřadě daří jak
v pracovním, tak v osobním životě. Děkujeme mnohokrát.
Šťastní manželé Soukupovi,
zámek Roztoky dne 4. 9. 09 ve 13 hod.

Soukromá inzerce
Daruji za symbolickou cenu sazenice ptačího zobu "Ligustrum
vulgare" a skalníku "Cotoneatertel“. Tel.: 220 911 665, nejlépe
večer.
-------------Hledáme pro spolupráci učitele prvního stupně či speciální
pedagogy pro vedeni kurzů pro předškolní děti v lokalitě Praha
6 a okolí. Spolupráce v rámci dohody o provedení práce 250- až
300,- Kč za hodinu. Nabídky se stručným životopisem zasílejte
na info@centrumav.cz.
-------------Koupím byt, rod. dům a nebo staveb. pozemek v lokalitě
Roztoky, Žalov. Tel.: 603 108 227.
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Prodám byt 3+kk v Žalově (Na Panenské II), 60 m2 + 2 balkony,
OV, novostavba (kolaudace 11/2006), 2. nadzemní podlaží,
sklepní kóje, orientace V,S,Z. Kuchyňská linka včetně
spotřebičů, vestavěné skříně, plovoucí podlahy. K nastěhování
léto - podzim 2010. Tel.: 608 234 707.
-------------Prodám byt v blízkosti Nár. divadla 4+1+komora s halou
o celkové ploše 142 m2, OV, 3.p./5 cihlové domu s výtahem.
Byt má dva vchody a možnost dvojího příslušenství, lze tedy
využít i jako dvougenerační či bydlení s ordinací nebo
kanceláří. Tel.: 775 239 133.
-------------Prodám dětskou (kojeneckou) žlutou vaničku = 70,- Kč,
monitor dechu NANNY (v záruce do 2011) s náhradní deskou =
1.350,- Kč, polohovací lehátko (křesílko) pro miminka – světle
zelené s obrázky = 500,- Kč, dřevěnou ohrádku čtvercovou cca
90 cm = 500,- Kč, kojeneckou zimní kombinézu vel. 68
krémové barvy s obrázky (téměř nenošená) = 150,- Kč.
Tel.: 775 946 665.

SOUKROMÁ INZERCE
-------------Prodám dětskou autosedačku Chicco Synthesis 0-9 kg,
modrošedá barva, jako nová, po 1 dítěti. Tel.: 777 564 120.
-------------Prodám dětskou AUTOSEDAČKU zn. RAMATTI Venus
Komfort. Je k použití od 1 do 4 let pro váhu 9 – 18 kg. Byla
používána jedním dítětem - je zachovalá. Požadovaná cena je
1.200,- Kč. Tel.: 606 953 441.
-------------Prodám dětskou dřevěnou ohrádku 124x124cm, výška 68cm.
Cena: 800,- Kč. Tel.: 603 404 205.

(autosedačka/hluboký kočárek a sportovní kočárek), taška,
pláštěnka, moskytiéra a odkládací koš. Zdarma přidám
slunečník. Cena: dohodou; tel.: 731 532 644.
-------------Prodám kočárek Roan Hugo ve výborném stavu po jednom
dítěti. Barevná kombinace kočárku: antracit a světle žlutá
kostka. Kočárek má velká nafukovací kola vhodná i do terénu,
přehazovací a výškově nastavitelnou rukojeť, 5 bodové
bezpečnostní pásy a madlo ve sportovní verzi, tašku, pláštěnku
a nánožník na obě verze. Součástí je také přenosná uzavíratelná
zateplená taška s pevným dnem pro novorozence. Cena: 1500,Kč. Tel.: 731 532 644.
--------------

-------------Prodám díly na Ford Escort r.v. 1996, přední kapotu, přední
nárazník, přední masku, přední světla. Vše modrá barva,
nebourané, nepoškozené. Prodám levně i po kusech.
Tel.: 777 282 720.
-------------Prodám dívčí kojenecké oblečení 0-6 měsíc – kabátky, kalhoty,
body, pyžama, trička, šaty, mikiny, dupačky, čepice, ponožky,
punčochové kalhoty; včetně rychlozavinovačky, kombinézyfusaku do kočárku (barva modrá) a rychlozavinovačky do
autosedačky (barva modrá). Cena: 1.700,- Kč.
Tel.: 723 683 331.
-------------Prodám dveře vchodové plastové vč. zárubně, 2 ks bílé a hnědé
z neuskutečněné stavby. Částečně prosklené, PC 6.900,- Kč
a 14.800,- Kč, nyní 4.800,- Kč a 8.800,- Kč. Dále různá
plastová okna a zahradní bránu a branku vč. sloupků a pletiva
- levně. Přivezu zdarma. Tel.: 777 106 709.
-------------Prodám dvoje dlouhé plesové šaty vel. 36, nošené jednu sezónu
a jedny krátké šaty do tanečních. Tel.: 607 275 380
nebo 775 157 808.
-------------Prodám el. svářečku JS 90 FN s velkým množstvím elektrod
a dvě sloupové vrtačky. Tel.: 724 434 154.
--------------

Prodám kvalitní autobaterii v záruce typu Banner Starting Bull 74Ah. Cena 1.200,- Kč. Využívána jen 4 měsíce a nyní nemohu
ji již použít v novém voze. Tel.: 723 636 479.
-------------Prodám luxusní švédský kočárek EMMALJUNGA. Zahrnuje
sportovní i hlubokou korbičku, kompletní příslušenství
(nánožník na sporťák, kryt na hluboký kočár, pláštěnka,
matrace, taška, rozkládací zimní fusak). Podvozek ve sportovní
úpravě s nezávislým zavěšením kol, výborný do terénu.
Prostorný nákupní vak. Extra lehká hliníková konstrukce, dobře
skladný. Možno získat i integrovaný skate pro další dítě. Dovoz
ze SRN (1000 EUR). V ČR se neprodává. Bližší info na
www.emmaljunga.se. Cena: 16.000,- Kč. Tel.: 777 564 120.
-------------Prodám lyžařskou soupravu (bunda, lyž. kalhoty) značky
S.A.M, červeno-černo-bílá, téměř nová (pouze po jedné
sezoně), velikost 36, dívčí. Původní cena 6.000,- Kč prodám za
4.000,- Kč + čepice zdarma. Foto zašlu na email. Tel.: 604 775
076.
-------------Prodám nebo vyměním RD v Roztokách – Žalově za byt 2+kk
v OV + doplatek. Lokalita bytů, Roztoky nám. nebo Žalov
rozcestí (Bláha). Tel.: 728 034 192. Pozemek 340 m2.
-------------Prodám nové nepoužívané lemování střešního okna Velux –
2 ks. Typ: EDW, M06, 1000, 78 x 118 cm (vlnitá krytina)
originál zabalené, cena 1.300,- Kč. Tel.: 777 282 720.

Prodám chladničku „Zanussi“ jednodvéřová pro 1 osobu, 2
roky používaná. Původní cena: 6.700,-. Prodám za 3.000,- Kč.
Tel.: 607 700 633.

Prodám nový svěrák. Velký. Levně. Tel.: 776 340 421.

--------------

--------------

Prodám kočárek Cam Cortina X3 Evolution, oranžovo-šedá
barva, po jednom dítěti. Kočárek byl používán 14 měsíců, je ve
velmi dobrém stavu. Součástí kočárku je sportovní i hluboká
korba, autosedačka pro skupinu 0-13 kg, dva nánožníky

Prodám oblečení na chlapečka 0-2 roky. Vše velmi pěkné,
značkové, po 1 dítěti. Tel.: 777 564 120.

--------------

--------------
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Prodám os. automobil zn. škoda Felicia 1,6 MPi (načipovaná),
rok výroby 12/1997, barva stříbrnošedá metalíza, dobrý
technický stav ; výbava – střešní okno, zámek zpátečky,
autorádio s CD, sada zimních pneu, střešní nosič + 3x držák na
kola, servisní knížka. Cena: 45.000,- Kč, rychlé jednání sleva.
V případě zájmu volejte na tel.: 724 109 767, 606 344 772.

Pronajmu byt 2+1 v Masarykově ulici v Roztokách za 10.000,Kč/měsíčně včetně poplatků. Tel.: 602 150 292.

--------------

Pronajmu byt v rod. domku 2+1, 90 m2, cena dle dohody a bez
zvířat. Tel.: 721 529 835.

Prodám posilovací stroj Totalgym 1000 ve velmi dobrém stavu.
Cena dohodou. Tel.: 728 382 409.

--------------

-------------Prodám rodinný domek v Žalově po celkové rekonstrukci. NE
RK! Tel.: 732 793 828.
-------------Prodám rozkládací sedací soupravu + 2 křesla s úložným
prostorem. Zachovalá. Nutno vidět. Pouze 3.000,- Kč.
Tel.: 776 340 421.
-------------Prodám: 1) rozkládací sedačku s úložným prostorem + 2x křesla,
zachovalá, nutno vidět, i jednotlivě, levně, 2) několik různých
hrníčků i s talířky, růžový porcelán, sbírka, levně, 3) novou
vaničku na miminko, nepoužívaná, levně, plastová – moderní, 4)
kuchyňský dřez, nový, nepoužitý, levně, 5) židli k psacímu stolu,
levně, 6) dřevěné desky potažené umakartem, na police a pod a
jiné dřevo – palubky – hranoly atd., levně. 7) koženou bundu vel.
XL, nová hnědá, moderní, pouze 400,- Kč. Tel.: 776 340 421.

--------------

--------------

Pronajmu krásný, slunný byt o velikosti 1+kk/B a celkové ploše
35 m2, nacházející se ve druhém patře novostavby v lokalitě
Solníky Roztoky u Prahy. Byt je zařízen v koupelně sprchovým
koutem, kuchyňskou linkou s vestavěnými spotřebiči, ledničkou
a pračkou, v předsíni vestavěné skříně na míru s velkým
úložným prostorem, rozložitelná pohovka 1,5 lůžka, na podlaze
koberec a dlažba. Možnost internetu a telefonu. K dispozici
velký zděný sklep. Krásný otevřený výhled směrem na Levý
Hradec. Nájemné 7.000,- Kč + zúčtovatelné poplatky. Při
dlouhodobém pronájmu nad jeden rok snížení nájemného na
6.500,- Kč + poplatky. Kontakt: 733 342 310 nebo e-mail:
biotechnologie@seznam.cz
-------------Pronajmu RD 2+1se zahradou v Roztokách (lokalita Na
Vrškách). Obývací pokoj s přímým vstupem do zahrady, ložnice
s oknem do zahrady, kuchyň včetně všech spotřebičů (myčka,
pračka, sporák, digestoř, lednice, mikrovl. trouba), koupelna se
sprch. koutem, sklep, garáž na pozemku, zahrada 480m2
k užívání. V případě zájmu lze pronajmout kompletně zařízený.
Ihned k nastěhování. Tel.: 774 767 266.

--------------------------Prodám tažné zařízení na Ford Escort kompletní, včetně
zásuvky, cena 500,- Kč. Tel.: 777 282 720.
-------------Prodám točité schodiště, masivní ocelová konstrukce opatřená
antikorozním nátěrem, výborný stav, perfektní řemeslné
zpracování. Průměr 132 cm, výška 310 cm, možno prodloužit
i zkrátit. Použití do interiéru i exteriéru. Tel.: 777 282 720.

Včelí med přímo od včelaře obdržíte na adrese Vidimova 607,
Roztoky. Vhodné předem zavolat, tel.: 220 911 665, nejlépe
večer.
-------------Vyměním udržovaný dům se zahradou v Roztokách 3+1/balkon,
2+1, podsklepený, garáž, za byt v Roztokách v novostavbě 3+1
nebo kk/B,L,T, výtah, OV. Doplatek. Tel.: 737 409 386.

--------------------------Prodám velké rýsovací prkno, rozm.: 100x150 cm se stojanem,
příložníky a úhloměrem. Cena dle dohody. Tel.: 220 911 755.
-------------Prodám zachovalé sáňky s výpletem. Cena: 400,- Kč,
Tel.: 602 594 110.
-------------Pronajmu 2+kk I.kat. plně vybaven, max. 2 osoby. Teplice
Šanov. Tel.: 474 542 264, 737 645 955.
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Zakázková práce – prodám dřevěný sekretář (ne dřevotříska)
délka 2,16 m, výška 1,54 m, hloubka 53 cm, velmi skladný,
ve kterém se nachází skleněná vitrina, bar, šatní skříň a mnoho
dalších úložných prostor – stěhování. Cena: 2.500,- Kč.
Tel.: 602 594 110.
-------------Za rozumnou cenu koupíme pozemek v Roztokách, popř. na
Žalově. Výměra do 1000 m2, platba v hotovosti.
Tel.: 723 683 331.

Řemeslnické trhy v Roztokách

Foto: St. Marušák

