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ÚVODEM

KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
Letošní komunální volby budou svou atmosférou pravděpodobně tak blízko celostátním jako nikdy předtím. Trend dnešních dnů (změny a reformy – sice nutné, ale za každou cenu
a ,,na počkání“) se projevuje nervozitou ve všech oblastech už
nyní, kdy nikdo neví, zda povede k lepším zítřkům, nebo jen
k rozvrácení společnosti. Je jisté, že nás čekají největší společenské změny od r. 1990. V Čechách – asi osudově – musí
vždy uplynout dvacet let, než se rozhodneme vybabrat z bahna omylů. Volit však v místních volbách podle celostátních
parametrů považuji za nesmyslné a naivní. Obce nemohou
ovlivnit ani daňovou, zdravotní a penzijní reformu státu,
zato ponesou její důsledky. Občané mají daňovou povinnost,
ale z daní vybraných od občanů obce vrátí stát do místních
rozpočtů pouhou pětinu! A žijte si! Potřebujete školu? Zažádejte EU o dotaci nebo si půjčte od banky...Potřebujete kanalizaci? Zažádejte o dotaci EU nebo si půjčte od banky... Obce
mají zkrátka své specifické starosti, a stát jim s nimi příliš nepomůže...
Obce ovšem mohou přesto vytvořit přátelské prostředí pro
vlastní postupný rozvoj. Volební systém platný pro komunální
volby umožňuje totiž volit lidi, nikoliv strany, mnohdy řízené
z jakéhosi pražského centra, kde nemají o konkrétních problémech obcí ponětí. I zkušenosti z předchozích voleb (od r. 1990
se letos volí už pošesté) dokumentují naprostou převahu nezávislých kandidátů nad kandidáty stran.
Např. v r. 2006 při účasti 46,4 % voličů (3,855 mil. občanů) získali nezávislí 51 440 mandátů, zatímco ODS 4090 a ČSSD 1830
mandátů atd. Zdá se, že v městech a obcích je model volby – volit
lidi, nikoli strany – již zažitou praxí, součástí zdravého rozumu
a volit napříč kandidátkami se stalo téměř samozřejmostí.
Důstojný život v obci lze totiž zajistit jen společným úsilím
všech. Žádná ortodoxní (uzavřená) kandidátka např. skupiny
zkušených rodáků, čerstvých přistěhovalců, feministek či pivních bratrů obce nespasí. Jedině vyvážený mezigenerační, společenský, zájmový mix vytvoří předpoklady pro nekonﬂiktní
atmosféru v obci a volbu osvíceného městského zastupitelstva
jako základního předpokladu nadějného vývoje obce.
Zdá se tedy, že letošní komunální volby žádným překvapením nebudou. Přesto všechno visí (alespoň pro mne) nad letošními komunálními volbami stín červnových parlamentních voleb jako velký
otazník...Vidíme totiž(či spíše tušíme), jak lehce se může logická
touha po změně zvrtnout ve svůj protiklad...
Již jednou jsem na tomto místě citoval legendární výrok Karla
Havlíčka Borovského:
„Revoluce je krásná věc, ale jen když se povede.“
Ladislav Kantor
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TÉMA - KOMUNÁLNÍ VOLBY

Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční
v pátek 15. 10. 2010 od 14 do 22 hodin a v sobotu 16. 10. 2010 od
8 do 14 hodin.
Město Roztoky má 7 volebních okrsků:
volební okr. č. 1 – sídlo:
Středočeské muzeum v Roztokách, Zámek č. 1
pro voliče z ulic:
Bělina, Čakov, Kostelní, Kroupka, Na Háji, Nádražní, Riegrova,
Rýznerova, Svojsíkovy sady, Tiché údolí, Únětická, Vltavská, Za
Potokem
volební okr. č. 2 – sídlo:
Městská knihovna, Jungmannova 966
Dobrovského, Haškova, Jana Palacha, Jungmannova, Na Vyhlídce, Nad Čakovem, Nám. 5. května, Nám. Jana Procházky,
Olbrachtova, Palackého, Plavidlo, Puchmajerova, Spěšného,
Šafaříkova, Šaldova, Školní náměstí, Třebízského, Vošahlíkova,
Žirovnického
volební okr. č. 3 – sídlo:
Základní škola Roztoky, Školní náměstí 470
B. M. Eliášové, Bernáškova, Bráfova, Braunerova, Čapkova, Čáslavského, Dobrovolného, Felklova, Mjr. Kašlíka, MUDr. Tichého,
Nad Vltavou, Najdrova, Obránců míru, Plk. Poláčka, Poděbradova, Seržanta Hniličky, V Solníkách, 17. listopadu
volební okr. č. 4 – sídlo:
Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2
Hálkova, Havlíčkova, Hlouchova, Husovo nám., Chelčického,
Jeronýmova, Masarykova, Nerudova, Sedláčkova, Vidimova, Žižkova
volební okr. č. 5 – sídlo:
Sokolovna, Tyršovo náměstí 480
Bezručova, Čechova, Horova, Krátká, Legií, Libušina, Lidická,
Máchova, Na Sekeře, Nad Vinicemi, Plzeňská, Řachova, Svobody, Třešňovka, Tyršovo nám., Václavská, Vančurova, Vraštilova,
Vrchlického, Zeyerova
volební okr. č. 6 – sídlo:
Základní škola Roztoky (Žalov), Zaorálkova 1300
Burgerova, Jiráskova, Ke Kocandě, Kuželova, Levohradecká, Levohradecké nám., Na Dubečnici, Na Pískách, Opletalova, Pod
Vodojemem, Potoky, Přílepská, Smetanova, Šebkova, U Školky,
V Úvoze, Zahradní, Zaorálkova
volební okr. č. 7 – sídlo:
Mateřská škola (Žalov), Přemyslovská 1193
Alšova, Borkovského, Bořivojova, Husova, Chalúpeckého, K Nádraží, Komenského, Krásného, Krolmusova, Mühlbergerova, Na
Panenské, Na Valech, Pilařova, Pod Koláčovem, Pod Řivnáčem,
Přemyslovská, Příčná, Řadová, Souběžná, Sportovní, Stříbrník,
Sv. Ludmily, U Háje, U Hřiště, U Zastávky, Vlháčkova, Wolkerova, Za Cihelnou.
Voličem pro volby do zastupitelstva obce je státní občan České
republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně

18 let a je alespoň druhý den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu a nenastala u něj překážka výkonu volebního práva; a
státní občan jiného státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let, je alespoň druhý den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu, a jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva a nenastala u něj překážka volebního práva.
Překážkami výkonu volební práva jsou
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody
zbavení způsobilosti k právním úkonům
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
výkon základní nebo náhradní vojenské služby, vyžaduje-li to
plnění povinností z této služby vyplývající, nebo služba vojáka
z povolání v zahraničí
Hlasování
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není možné.
Voliči hlasují v pořadí, v jakém se dostavili do volební místnosti
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy volební komisi prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, nebo platným cestovním pasem ČR); popř.
státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území
ČR (průkazem o povolení k pobytu).
Po záznamu o účasti voliče ve volbách ve výpisu ze stálého seznamu voličů nebo ve výpisu z jeho dodatku obdrží volič od okrskové volební komise úřední obálku; na žádost voliče ve volební
místnosti, vydá okrsková volební komise za chybějící nebo znehodnocené hlasovací lístky nové.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků nesmí být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební
komise.
Volič, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou
vadu nebo proto, že nemůže číst nebo psát, si může vzít s sebou
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků jiného voliče,
nikoli však člena okrskové volební komise, aby za něj hlasovací
lístek upravil a vložil do úřední obálky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů
obecní úřad (a ve dnech voleb okrskovou volební komisi příslušnou do územního obvodu volebního okrsku kde má volič trvalé
bydliště) o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Příslušná volební komise k takovému voliči vyšle dva své členy s přenosnou volební schránkou.
Všichni přítomní ve volební místnosti a jejím bezprostředním
okolí jsou povinni uposlechnout pokynů předsedy okrskové volební komise k zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování.
Jakým způsobem můžete upravovat volební lístek, je uvedeno
v následujícím článku pana Třísky.
Do okrskových volebních komisí delegovali své zástupce zmocněnci těchto volebních stran: KSČM, D.O.S.T., ODS, Volba pro
město, SAKURA.
Všem členům komisí za jejich práci děkuji.
Monika Hojsáková
pracovník pověřeného úřadu s osvědčením
samostatný odborný referent
Městský úřad Roztoky, kancelář starosty
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Jak se vlastně volí v komunálních volbách?
NEJDŮLEŽITĚJŠÍ JE K VOLBÁM VŮBEC PŘIJÍT. Tu šanci máte
jenom jednou za 4 roky. Když ji nevyužijete, můžete další 4 roky
na poměry v obci jen nadávat, zatímco když někoho zvolíte, můžete se ho (a právem) ptát, co udělal pro obec, nebo občana XY.
Voličem je každý občan obce za předpokladu, že jde o státního
občana České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl
věku nejméně 18 let a je v den voleb v této obci přihlášen k trvalému pobytu. (Nesmí si ovšem zapomenout doma občanku, nebo
pas).
Hlasovací lístky dostanete domů nejpozději 3 dny přede dnem
voleb (12. října 2010). Kdybyste je nějakým omylem ve schránce
nenašli, můžete ve volební místnosti požádat okrskovou volební
komisi o nové. V záhlaví každého hlasovacího lístku je uveden
počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, což v případě Roztok je 21. Kandidáti všech volebních stran (letos jich v Roztokách kandiduje 9) jsou uvedeni na společném hlasovacím lístku
v pořadí určeném volební stranou (jak se prostě dohodnou).
Jak můžete volit?
(Především je třeba vědět, že volební zákon platný pro komunální
volby, je v mnohém odlišný od voleb parlamentních).
1. Můžete označit nahoře křížkem ve čtverečku (v záhlaví sloupce
před názvem volební strany) pouze jednu volební stranu. Tím
je dán hlas kandidátům jen této volební strany v pořadí dle
hlasovacího lístku v počtu, kolik činí počet členů zastupitelstva
obce, který má být v obci volen. Pokud by byla označena tímto
způsobem více než jedna volební strana, byl by takový lístek
neplatný.
2. Můžete označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem
toho kandidáta, kterého chcete volit- a to z kterékoli volební
strany, nejvýše však tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno tedy 21. Pokud byste označili tímto způsobem více kandidátů, než je 21, byl by takový lístek neplatný.
3. Kromě toho lze oba způsoby, popsané v předchozích bodech
kombinovat, a to tak, že lze označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty,
pro které hlasujete, a to v libovolných jiných sloupcích dalších
volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům a z označené volební strany je dán hlas podle
pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik
zbývá do počtu volených členů zastupitelstva obce, tedy do 21.
Například označíte volební stranu s 21 kandidáty a kromě toho
např. 15 kandidátů individuálně ze sloupců dalších volebních
stran. Tím dáváte označené volební straně pouze 6 hlasů, a to
pro kandidáty na prvních šesti místech, a samozřejmě i oněm
Vámi vybraným 15 ti kandidátům z jiných stran.
Pokud by byla tímto způsobem označena více než jedna volební
strana nebo více kandidátů, než je stanovený počet, tj. 21, byl by
takový lístek neplatný.
Šťastnou ruku přeje Petr Tříska
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Roztocká ODS
má nového předsedu

INFORMACE Z RADNICE

(9. září, Roztoky) Výraznou změnou prošla začátkem září
roztocká ODS. Po sedmnácti letech již na předsedu místního sdružení nekandidoval Jiří Landa a do vedení byl zvolen
Roman Jandík.
Důvodem, proč Jiří Landa neaspiroval na žádnou funkci v místním sdružení, bylo jeho osobní rozhodnutí. Časové vytížení spojené se stále častějšími pracovními pobyty v zahraničí kolidovalo
se zodpovědným vedením místní organizace a s tím spojenými
povinnostmi. Za celých sedmnáct let práce pro Roztoky patří
panu Landovi velké poděkování. Místní sdružení jej zvolilo čestným předsedou, kterému zůstává nadále poradní hlas.
Roman Jandík je občanem Roztok téměř od narození a v posledních letech se aktivně zapojuje do řešení problémů města.
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Ke svému zvolení řekl: „Není až tak důležité, kdo je oﬁciálně
předsedou místního sdružení. Chtěl bych ODS v Roztokách vrátit
její pravicovou tvář, otevřenost, jednotu a v zastupitelstvu vážnost,
kterou bohužel v posledních letech, často i vlastní vinou, ztrácela.
Rád bych do místního sdružení přivedl nové odborníky, kteří by
v Roztokách pomohli řešit problémy města. Je to velký závazek
a děkuji kolegům za podporu.“
Místopředsedou místního sdružení ODS byl zvolen Rene Šefr,
povoláním restaurátor, člen Redakční rady Odrazu a člen Kulturní
komise města Roztoky.
Radu místního sdružení ODS dále doplnili Alice Tondrová, Tomáš
Pařízek, Václav Majer a Olga Charvátová,
Místní sdružení ODS Roztoky

Roman Jandík
předseda MS ODS

Rene Šefr
místopředseda MS ODS

Občanem Roztok je téměř od narození v roce
1981. Je absolventem
ekonomického oboru
strojní fakulty ČVUT
v Praze. Od roku 2005
do roku 2010 pracoval
na české burze. Aktuálně je poradcem a tiskovým mluvčím ve společnosti ČD Cargo. Záliby:
cestování, hory, sport
a fotografování.

Občanem Roztok je od roku
1984. Povoláním restaurátor
sochařských a uměleckořemeslných děl v kovu
je držitelem restaurátorské
licence Ministerstva kultury
ČR. Vlastní restaurátorské
ateliery a dílny uměleckého
kovářství a zámečnictví na
Tursku. Je členem Kulturní
komise ZM a Redakční rady
roztockého měsíčníku Odraz. Záliby: umění, historie,
estetika a hudba.

Program ODS Roztoky do
podzimních komunálních voleb
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ODS je v současné době na roztocké radnici jedinou pravicovou stranou. Jsme zároveň i parlamentní stranou, což umožňuje
lépe komunikovat problémy města na celostátní úrovni. Do komunálních voleb jsme připravili program, který je založen na stabilizaci
rozpočtu, investicích do vzdělání a infrastruktury s propojením na tradiční hodnoty pravicové politiky a kulturní společnosti.
Tým, který tyto hodnoty chce prosazovat a žádá Vás o podporu, jsme vytvořili z nových i osvědčených tváří, starousedlíků
i novousedlíků, mužů i žen. Pracovat pro město a jeho občany chtějí ekonomové, živnostníci, manažeři, právníci, učitelé i umělci.
1.

Informační otevřeností proti korupci a nekalým praktikám

4.

Průhledné a otevřené ﬁnancování vede k potlačení možné
korupce a prodražování služeb poskytovaných městu.

Roztocká škola je díky nárůstu počtu obyvatel na horní
hranici svých kapacitních možností a urychleně je nutné
začít s první fází plánované přestavby. Totéž platí pro
městské školky.

Naše řešení:




2.

Rekonstrukce roztocké školy, stavba městské školky –
investice do vzdělání

Budeme důsledně zveřejňovat veškeré
informace o hospodaření města, o veřejných
zakázkách, jejich průběhu a výsledku na
webových stránkách města. To vše podpoříme
vyhláškou města, jejíž návrh máme zpracován.

Naše řešení:

Chceme otevřít Úřad občanům rozšířením hodin
pro veřejnost.



Podpoříme první etapu rekonstrukce
školy, která bude vyžadovat ﬁnanční
prostředky v celkové výši téměř 100 mil.
Kč.



Podpoříme zajištění dotací na tuto
investici, které by byly využity na druhou
a třetí etapu výstavby (tělocvična).



Navrhujeme použít k ﬁnancování investice
volnou hotovost města ve výši 37 mil. Kč
a dále 12,7 mil. Kč z rozpočtů na rok 2011
a 2012. Zbylá část by byla ﬁnancována
úvěrem.

Starosta pro město
Starosta nesmí být propojen s podnikatelskou lobby. Jeho
zájmem musí být nesobecky reprezentovat, řešit problémy
a chod města s koncepcí ﬁnancování investičních akcí.
Naše řešení:




3.

Změnit stávající, arogantní způsob
komunikace, který na radnici v současné
době vládne a nikam nevede.

5.

Šance pro městskou infrastrukturu
Silnice v našem městě jsou v katastrofálním stavu.
Roztocká ODS zpracovala v rozpočtovém výhledu do roku
2015 investiční plán, který počítá s postupným zvyšováním
investic na rekonstrukci silnic a chodníků.

Budeme úzce spolupracovat s našimi
poslanci, senátory a krajskými zastupiteli
tak, abychom prosadili další projekty jako
například výstavbu silniční přeložky do
Prahy. Bez této spolupráce by se přeložka
nikdy nerealizovala.

Naše řešení:

Úsporným hospodařením podpořit investiční akce města
Problémy spojené s ekonomickou krizí a poklesem příjmů se
velmi negativně promítly i do hospodaření města Roztoky.
Jestliže chceme renovovat a rozšířit školu, postavit školky
a opravit silnice, je nutné odpovědně spravovat městské
ﬁnance. Navíc je účetnictví města po dvou letech, kdy se
o městské ﬁnance starala společnost Aldera, ve velkém
nepořádku, což potvrdila i kontrola Krajského Úřadu.



Dodržením navržených rozpočtových
opatření bude na infrastrukturu do roku
2015 vynaloženo celých 32,4 mil. Kč.



Další ﬁnanční prostředky budou ve
stejném období použity na obnovu
kanalizace a sítí.



Nastavený rozpočtový trend vede ke
stabilizaci investic do infrastruktury na
roční úrovni kolem 10 mil. Kč.



Po dokončení příjezdové komunikace
do Roztok budeme intenzivně usilovat
o rekonstrukci průtahu obcí a o rozšíření
silnice od Sedlce k nové přeložce – včetně
cyklostezky.

Naše řešení:


Chceme zmrazit neinvestiční výdaje na
úroveň roku 2010 a přesunout úspory ve
prospěch investičních projektů



Prosazujeme ﬁnanční audit účetnictví
a analýzu výdajů města.



Podporujeme provedení personálního
auditu na Městském Úřadu a v organizacích
zřizovaných Městem



Budeme prosazovat postupné zvyšování
poměru investičních výdajů k celkovým
výdajům města do roku 2015 z 13 % na 25 %.



Chceme oslovit ty, kteří v Roztokách žijí, ale
nemají zde trvalé bydliště, aby se do Roztok
přihlásili k trvalému pobytu a umožnili tím
zvýšit daňové příjmy města.

6.

Bezpečnost ve městě
Rostoucí projevy majetkové kriminality a vandalství
v Roztokách znervózňují většinu obyvatel města.
Nedopusťme, abychom se báli večer chodit ven.
Naše řešení:


7.

Přepracujeme priority Městské Policie tak,
aby se více zaměřila na ochranu majetku,
zdraví a klidu života spoluobčanů.

Podpora sportu, kultury, ekologie a volného času
ODS Roztoky bude přispívat k vytváření a rozvoji takového
prostředí, ve kterém se bude kultuře, sportu a volnočasovým
aktivitám přirozeně dařit a podporovat iniciativu občanů, bez
které by toho nebylo možné dosáhnout.
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Volby do obecního zastupitelstva 15. a 16. �íjna 2010

Vážení�ob�ané,�spole�n��se�všemi�subjekty�v�Roztokách�chceme�prosazovat�
�
�
�
�
�
�
�
o
o
o
o
�
�

neodkladné zahájení 1. etapy dostavby Základní školy podle schváleného úsporného projektu
podporu dalšímu rozši�ování zájm� aktivit v rámci mimoškolní výchovy, mládeže a ob�an�
zajišt�ní pot�ebné kapacity mate�ských škol; ke spolupráci vyzvat i podnikatele ve m�st�
zajišt�ní nezbytného podílu bytového fondu v majetku m�sta ur�eného zejména pro sociáln�
slabší obyvatele m�sta
všestrannou podporu modernizaci sportovnímu areálu TJ Sokol Roztoky
zkvalitn�ní územní a projek�ní p�ípravy investi�ních akcí tak, aby mohly být v�as schváleny
zastupitelstvem a mohly být podány v termínu žádosti o dotace
d�sledné dodržování platné legislativy p�i zadávání ve�ejných zakázek; v p�ípad� porušení
legislativy uplat�ovat zákonný postih
v�novat trvale pé�i m�stským park�m
pokra�ovat v úprav� ulic a chodník� ve m�st�, p�ednostn� za�adit úpravu Školního nám�stí
s využitím dotace vybudovat chyb�jící kanalizace, zejména v ulicích Pod �ivná�em, Na
Valech, Wolkerova
podporovat p�ipojení m�sta Roztoky k petici m�st a obcí proti výstavb� a provozu
velkokapacitního letišt� Vodochody
mládeže (dodržování p�edepsané rychlosti)
ve spolupráci se St�edo�eským krajem usilovat o realizaci plánované generální rekonstrukce
pr�tahu silnice �. 242 m�stem – ulice Lidická, P�ílepská a P�emyslovská

TO VŠE�VÁM�NABÍZEJÍ�KANDIDÁTI�ZA�KOMUNISTICKOU�STRANU��ECH�A�MORAVY��

P�ij�te�k�volbám,�volte�spokojený�život�v�p�átelském�a�p�íjemném�prost�edí�svého�m�sta��

V�O�L�T�E���K�A�N�D�I�D�Á�T�Y���Z�A���K�S���M����
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Martin Krajdl, 30 let, radiomechanik
Ing. Miroslava Hyská,56 let, ekonom
Antonín Blažek, 65 let, strojní záme�ník
Mgr. Marcela Jungwirthová, 68 let, u�itelka
František Št�pánek, 66 let, radiomechanik
Ing. Jaroslava Kozinková, 61 let, dopravní projektant
Ladislav Nerad, 60 let, �editel agentury
Dana Votroubková, 52 let, technický pracovník
Václava Dvo�áková, 63 let, chemik
Hana Reehová, 61 let, ekonom
V�ra Št�rbová, 62 let, administrativní pracovnice
Pavel Novák, 63 let, strojní záme�ník
Marcela Márová, 64 let, ú�ednice
Alena Matysová, 66 let, ú�ednice
Marie Zámecká, 71 let, ú�ednice
Ing. Branislav Petrech, 67 let, ú�edník
Blažena Moravcová, 66 let, ú�ednice
Jana Linhartová, 69 let, zdravotní sestra
Jind�iška Kyselová, 68 let, chemik
Vilemína Domanská, 75 let, ú�ednice
MUDr. Oto Melter, 74 let, léka��

INFORMACE Z RADNICE
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SDRUŽENÍ
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O DPOV�DNOST
S POLUPRÁCE
T VO�IVOST

NEZÁVISLÝCH

KANDIDÁT�

ROZTOK
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D.O.S.T.
www.dost–roztoky.cz

KOMUNÁLNÍ VOLBY V ROCE 2006 JSME VYHRÁLI S TÍMTO LOGEM A DEKLAROVANOU SNAHOU O:
ZM�NU v p�ístupu k �ešení problém� našeho m�sta
DOST nekompetentnosti!
DOST osobní neodpov�dnosti!
�
�
�

ZM�NU v hodnocení priorit a pot�eb našeho m�sta
DOST nekoncep�nosti p�i budování m�sta!
DOST diktátu velkých investor� p�i zástavb� nových území!

Následná koalice DOST+ODS se velmi rychle stala nefunk�ní, jako ostatn� i koalice p�edešlé.
4 roky pracujeme v duchu tohoto hesla ve vedení m�sta Roztoky.
Naši kandidáti do komunálních voleb 2010 jsou garancí, že v našem programu budeme pokra�ovat.
CO CHCEME

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
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Udržíme stavební uzáv�ru. Zástavba na dosud nezastav�ných plochách na Dube�nici, ve zbytku
lokality Solníky a Na Panenské I bude možná teprve po schválení p�íslušných regula�ních plán�.
Chceme prosadit smysluplný projekt na plochách „ve�ejného vybavení “ v Solníkách, tzv. seniorské centrum
s domovem pro seniory, denním stacioná�em a novými ordinacemi léka��.
Chceme pokra�ovat v rekonstrukci a dostavb� ZŠ Roztoky tak, abychom mohli žádat o dotace, a podle
finan�ních možností m�sta jsme mohli zahájit výstavbu po jednotlivých etapách s jasnou vizí, jak jednou celá
dostavba bude vypadat.
P�ipravíme výstavbu další kontejnerové MŠ tak, aby realizace byla možná na ja�e roku 2011.
Podali jsme žádost o dotace na vybudování gravita�ních kanaliza�ních �ad� v ulicích Na valech, Wolkerova,
Pod �ivná�em a T�ebízského a po�ítáme s jejich realizací.
Podáme žádost o dotace na rekonstrukci a dostavbu MŠ Sp�šného.
Na základ� vyhlášené ve�ejné sout�že na Procesní audit MÚ Roztoky chceme p�ipravit a prosadit novou
organiza�ní strukturu MÚ.
Budeme zve�ej�ovat p�ehled o pr�b�žném �erpání územního rozpo�tu m�sta prost�ednictvím webových
stránek m�sta (to je podmín�no z�ízením SQL serveru MÚ, �emuž zastupitelé již 2 roky úsp�šn� brání).
Zajistíme kvalitn�jší informovanost ob�an� o d�ní ve m�st� pomocí webových stránek.
P�ipravíme výstavbu nového sportovního h�íšt� pro starší d�ti a dosp�lé.
Budeme �ešit nové povrchy komunikací ve m�st�, postupn� a v logické návaznosti na odvodn�ní a
rekonstrukci stávajících vodovodních a kanaliza�ních �ad�.
Zachováme kvalitní dopravní spojení i p�i rostoucím po�tu obyvatel m�sta. P�iblížíme hromadnou dopravu
v�tšímu po�tu obyvatel p�etrasováním linky 340 p�es Masarykovu ulici a Obránc� míru.
I nadále budeme hlavním konzultantem v procesu projektové p�ípravy rekonstrukce a rozší�ení hlavní pr�jezdné
komunikace ve m�st� (Nádražní, Lidická, P�ílepská a P�emyslovská).
Ing. Ji�ina Roškotová
Ing. arch. Olga Vav�ínová
Mgr. Petr Nohel
Ing. Ji�í Blažek
Mgr. Michal P�ikryl
Michal Špa�ek
Eva Uvarovová
Bohdana Bílková
Drahomíra Moravcová
MgA. Jan Valta
Ing. Vladimír Hrouda
Michaela Matysová
Bc. Pavlína Mudrochová
JUDr. Michal Steiner
Terezie Cihlá�ová
Ing. Vít Kahle
Ing. Pavel �ermák
Miroslav Plašil
Mgr. Vilém Šmol
Ing. Ivo Cihlá�
Mgr. Ji�ina Bendová

51 let
51 let
31 let
49 let
47 let
25 let
51 let
47 let
46 let
32 let
57 let
42 let
26 let
29 let
66 let
46 let
47 let
55 let
43 let
42 let
68 let

NAŠI KANDIDÁTI
manažerka, radní a p�edsedkyn� FV ZM
starostka
pracovník UK, v�da a výzkum
finan�ní poradce
produk�ní
student PedF UK
kade�nice
podnikatelka
u�itelka, zastupitelka
hudebník a pedagog
informatik, �len FV ZM
hospodá�ka MŠ
u�itelka MŠ
právník
podnikatelka
tiskový mluv�í ZOO Praha
projektový manažer
instruktor
instruktor
u�itel, zastupitel
d�chodkyn�, radní
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Roztoky
dobrá adresa

Roztoky jako zahradní město mají možnost být zelenou oázou pro své obyvatele. Město musí jít příkladem v udržování
obecní zeleně a prostřednictvím svých technických služeb by mělo občanům nabízet co možná největší servis služeb,
aby se i oni mohli starat o své zahrady a okolí domů co nejlépe. Současně musí využívat co nejvíce svých zákonných
možností, aby přimělo občany, kteří znepříjemňují život ostatním, k nápravě.
Život ve městě
Chceme, aby Roztoky byly co nejvíce přívětivé k chodcům, matkám s kočárky, invalidům či cyklistům. Je potřeba doplnit dopravní značení či přechody na stávajících problematických místech. Jsme pro vydání obecní vyhlášky o rušení
nočního klidu. Ani udělené výjimky nesmí umožňovat nedodržování hygienických norem, např. intenzity hluku. Za
nutnost považujeme posílení technických služeb, mimo jiné i pomocí většího využití nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti (společensky prospěšné práce pro nezaměstnané či obecně prospěšné práce v rámci alternativních trestů),
které mohou přispět k udržování pořádku ve městě.
Městský úřad, zastupitelstvo a rada
Chceme prosadit, aby zaměstnanci úřadu co nejvíce vycházeli vstříc občanům. Aby úřad zveřejňoval stav řízení věcí
občanů na internetu a aby si tedy každý občan mohl v kteroukoliv dobu od podání do vyřízení kontrolovat, v jakém
stádiu je „jeho věc“.
Chceme co největší měrou přispět ke konstruktivní a pozitivní náladě zastupitelstva a rady města.
Odraz
Časopis placený z peněz města by měl být k dispozici zdarma jen jeho občanům. Samozřejmě jsme pro znovuvytvoření
pozice odpovědného redaktora a návrat k běžným demokratickým postupům ve výběru článků a témat časopisu tak,
aby časopis opět sloužil všem a ne jen radniční koalici.Je třeba důsledně rozlišovat mezi články o společenských aktivitách a reklamou komerčních subjektů. Časopis musí sloužit občanům města zejména jako zdroj informací o tom,
co se ve městě stalo či stane.Odmítáme cenzuru a jsme pro každý námět jak časopis přiblížit občanům města.
Výstavba
Jsme pro zachování stávající stavební uzávěry v rozvojových částech obce do doby, než vznikne konsenzus většiny
občanů o tom, jak by měla být výstavba na těchto místech regulována a do doby než bude město připraveno a schopno
dostatečnou občanskou vybaveností a dopravní infrastrukturou pojmout další obyvatele.
Doprava
Budeme usilovat o to, aby cesta na nejbližší zastávku MHD netrvala občanům déle, než cesta autobusem do Prahy.
Návaznost na vlak bychom řešili výchozím autobusem, který by mohl čekat na případné zpoždění vlaku.
Školství
Jsme připravení podpořit všechna řešení problému mateřských škol v Roztokách, které současnou situaci zlepší. Před
samostatnou výstavbou školek, školy a domu volnočasových aktivit upřednostňujeme výstavbu objektu, který by
„stárl“ se svými uživateli, dětmi ze současného babyboomu. Přípravu stavby domu volnočasových aktivit chceme prozatím pozastavit do doby, než bude moci být na jeho budoucím místě odstraněna kontejnerová školka pro svoji nadbytečnost.
Kultura
Chceme aby město nadále podporovalo místní kultury a spolkové či společenské činnosti. Jsme proto připraveni podporovat všechny aktivity jedinců, spolků, sportovních, mládežnických i seniorských organizací, které povedou ke kulturnímu a společenskému obohacení města.
Sociální témata
Chceme podporovat a posilovat systém služeb pro seniory a invalidní spoluobčany, jsme pro podporu organizací,
které se zaobírají seniorskou a zdravotní problematiku. Jsme pro rozšíření služeb v oblasti rozvozu obědů seniorům
a umožnění výběru z obou jídel i těmto občanům. Jsme pro to, aby jídlo bylo imobilním a nemohoucím rozváženo
zdarma.
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Netøesk je volební uskupení usilující o to, aby se do roztocké komunální politiky
vrátila slušnost a vzájemný respekt.
Všichni máme podobné cíle - dostavìt školu, zajistit dostatek míst v mateøských
školách, lepší silnice. Našimi prioritami navíc jsou èistota a vzhled mìsta a vìtší
péèe vìnovaná našim seniorùm.

Co nabízíme:

Náš volební program a další informace naleznete na

www.netresk-roztoky.cz

15

INFORMACE Z RADNICE

www.top09.cz/roztoky

Jan Jakob

kandidát na starostu
Roztok

��������
���������������
�������������������
Ing. Zdeněk Richter

Ing. Bohdan Hejduk

Marie Šlancarová

Ing. Josef Mudra

Mgr. Robert Pejša

generální ředitel akciové společnosti,
téma: citlivá vyváženost mezi
zástavbou a infrastrukturou

náměstek ministra ﬁnancí,
téma: rozpočet města
a transparentnost

asistentka poslance,
téma: sociální problematika

živnostník, překladatel
- konzultant,
téma: obec otevřená občanům

vysokoškolský pedagog, projektový manažer,
téma: město jako vzdělanostní
a oddechové centrum
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„ZELENÁ PRO ROZTOKY – č.9“
VOLTE SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ A STRANY ZELENÝCH !
Naši kandidáti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mgr. Martin Matas, Manažer pro HR řešení
Petr Macoun MBA, Obchodní ředitel
Mgr. Jitka Vlčková Ph.D., Umělecký historik
Ing. Jiří Šplíchal, Programátor
JUDr. Ivana Hrušová, Vedoucí právního oddělení odboru ochrany prostředí
Ing. Karel Adolf, Finanční manažer
Ing. Tomáš Rozkydal, Obchodní manažer
Petra Laštovková, Jednatelka společnosti
Radka Biňovcová, Účetní
Mgr. Barbora Olejníková, Profesorka gymnázia

Chceme spořit a zároveň efektivně investovat!
Základem rozvoje je zamezení předraženým zakázkám, provedení revize stávajících smluv a zlepšení čerpání z
Evropských fondů

Chceme pečovat o klenoty Žalova!
Důstojně a koncepčně pečovat o významnou národní kulturní památku Levý Hradec, stejně jako o kulturní
památku Hradiště Řivnáč

Chceme ozdravit finance města!
Chceme předkládat realizovatelné a smysluplné projekty vedoucí k rozvoji infrastruktury i kulturní společnosti ve
městě.

Chceme zdravou přírodu v Roztokách!
Je naše povinnost chránit a zachovat zdejší krajinný ráz se všemi jeho důležitými dominantami.

5

5

Naše kandidátka má 5 žen a 5 mužů, je zde 5 obyvatel Žalova a 5 z Roztok a všichni z jednoho města! 

www.szroztoky.cz
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Z deníku Městské policie Roztoky:

Městská knihovna informuje

V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti
Městské policie Roztoky, a to za období od 26. 8. 10 do 23. 9. 10.
Vzhledem k omezenému rozsahu Odrazu uvádíme jen stručný
výtah.
- dne 28. 8. 10 oznámeno napadení objektu na Levohradeckém
náměstí – výjezd na místo, na místě zadrženy dvě osoby podezřelé z krádeže vloupáním, na místě předáno PČR
- 30. 8. v rámci hlídkové činnosti v nočních hodinách zajištěna na ulici Masarykova osoba, procházející pátráním, osoba předána PČR
- dne 3. 9. 10 ve večerních hodinách součinnost s PČR při zadržení podezřelých osob z tr. činu nedovolené výroby a šíření
omamných látek a toxikomanie v ulici Na Sekeře
- dne 4. 9. 10 ve večerních hodinách oznámeno vyhrožování
střelnou zbraní na pozemku v ulici Za Potokem v k. o. Roztoky
– výjezd na místo, zajištění místa incidentu, zajištěna podezřelá
osoba, na místě předáno PČR
- dne 5. 9. 10 oznámeno vloupání do sklepní kóje bytového domu
v ulici Lidická – výjezd na místo, na místě předáno PČR
- dne 6. 9. 10 oznámeno vloupání do vozidla na nám. 5. května
– výjezd na místo, předáno na místě PČR
- dne 7. 9. 10 oznámeno vloupání do vozidla České pošty, zaparkovaného na Tyršově náměstí před objektem České pošty – výjezd na místo, předáno PČR
- dne 12. 9. 10 v podvečerních hodinách oznámena dopravní nehoda os. automobilu a motocyklu se zraněním na křižovatce ulic
Přemyslovská a Přílepská v Žalově – výjezd na místo, na místo
též rychlá lékařská pomoc, zraněný motocyklista převezen do
nemocničního zařízení
- dne 13. 9. 10 v podvečerních hodinách oznámeno, že po městě
jezdí pick-up s osádkou podezřelou z majetkové trestné činnosti
na území města Roztoky (vloupání do objektů) – pátráním ve
spolupráci s PČR se podařilo podezřelou osobu vypátrat v nočním podniku v ulici Havlíčkova
- dne 14. 9. 10 oznámeno odcizení okapových svodů v objektu
Zámečku v Roztokách – výjezd na místo, předáno PČR
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo
telefonicky na 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: info@mproztoky.cz. Děkujeme předem za spolupráci.
Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky

Nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených pro městskou
knihovnu v září 2010
Beletrie
Mawer S.
Mendelův trpaslík /psychologický román, hlavní
hrdina trpí genetickou poruchou a zároveň jako
vědec zkoumá její příčiny/
Feth M.
Případ trhače jahod / příběh z prostředí studentů
na letní briggádě/
Turnbull S.
Skoro Francouzka /autobiograﬁcký příběh mladé
ženy, která se s manželem přistěhuje do Paříže
a s humorem líčí své poznávání prostředí, zvyků
a mentality Francouzů/
Palahniuk S. Pygmej /hlavní postavou románu je třináctiletý
chlapec, který přijede do USA na studijní pobyt,
nikdo nesmí vědět, že jeho úkol je jiný.../
Šulc J.
Mosty do Tel Avivu /dějištěm románu je poválečné Československo před rokem 1948 a osudy
skutečných i ﬁktivních lidí, kteří spoluvytvářeli
poválečnou podobu světa/
Historické romány
Falcones I.
Ruka Fátimy/román se odehrává ve španělské
Cordóbě v neklidné době 2.pol. 16. století/
Dvořák O.
Kacířská královna /další osud královny Žoﬁe,
manželky Václava VI. Román volně navazuje na
román „Past na královnu“/
Vondruška V. Zloději ostatků/román z doby vlády Karla VI.
Volně navazuje na knihy Prodavači ostatků, Vládcové ostatků a Sběratelé ostatků/
Svátek J.
Poslední Budovec/ děj románu se odehrává začátkem 17. století v Čechách/
Detektivky
Slaughter K. Pavučina
Kuznecki Ch. Proroctví
Deaver J.
Iluze
Naučná-odborná-životopisy-literatura faktu
Bauer J.
České princezny na evropských trůnech
Převrátilová M. Dědeček /život MUDr. Ladislava Tichého, výrazné osobnosti roztockého života 1. pol. 20. století
zpracovala do podoby knihy jeho vnučka. Kniha
je doplněna fotograﬁemi/
Kšajtová M. Velký příběh Večerníčku /autorka-spisovatelka
a dramaturgyně České televize v této knížce vzpomíná na všechny kolegy a kolegyně, kteří se na tomto pořadu v celé jeho historii podíleli/ dar autorky
Šanc M.
Internet pro seniory/příručka, která má pomoci
v orientaci na internetu lidem, kteří s ním nemají
každodenní zkušenosti/
Pro děti
Svěrák J.
Kuky se vrací /kniha podle stejnojmenného ﬁlmu,
příběh opuštěné hračky/
Ferstl R.
Vzpurní husité /poutavým způsobem přiblížená
doba husitského hnutí/
Kopl P.
Král Artuš /komiksové zpracování legendy/
Kopl P.
Tři mušketýři /komiksové zpracování klasického
díla dobrodružné literatury/
O těchto a dalších nových knihách získáte více informací na webových stránkách knihovny nebo přímo v městské knihovně.
A. Urxová

Konzultační den s vedoucí oddělení důchodů OSSZ

Praha-západ paní Michaelou Průšovou v říjnu 2010
Správní odbor Městského úřadu v Roztokách – oddělení sociálních věcí, oznamuje všem občanům města Roztok, že v pondělí
dne 25. října 2010 bude opět přítomna ve velké zasedací místnosti v budově MěÚ Roztoky vedoucí oddělení důchodů OSSZ
Praha-západ paní Michaela Průšová, která je připravena odpovědět na dotazy týkající se problematiky důchodů.
Konzultační den se bude konat od 8.00 do 12.00 hodin.
Srdečně zveme všechny roztocké občany, kteří chtějí prokonzultovat své problémy související s důchodovým pojištěním.
M. Kalinová, Oddělení sociálních věcí
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KULTURA A SPORT

K U LT U R N Í K A L E N DÁ R I U M – Ř Í J E N
Pá 11. 6. – 7. 11.

Loutky ze sbírky Jiřího Vorla

Pá 6. 8. – 17. 10.

Rituální plastika západní Indie

Středočeské muzeum
– Galerie, Kabinet
Středočeské muzeum
– Malá výstavní síň

So 9. 10.

Podzimní jarmark Okoř 2010. Stánky s řemeslnickými výrobky, hudba-kapela,
poníci. Info na tel.: 777 595 752.

So 9. 10.

Countrybál se skupinou Přehmat. Od: 20.00 hod.

So 16. 10.
Ne 17. 10.
So 23. 10.
Pá 29. 10.
So 30. 10.
So 30. 10.
Ne 31. 10.
Ne 31. 10.
Pá 5. 11.
So 13. 11.
Čt 18. 11.

Okoř, louka pod hradem

Restaurace Na Růžku,
Roztoky - Žalov
Únětice, Hospoda u hřiště
8. ročník Běhu o Únětickou desítku, start je v 11.30 hod. Kontakt: 602 194 546.
(Sokolovna)
Podzimní koncert – Od jazzu k muzikálu – písně zlaté éry jazzu a z nejznáHusův sbor, Jeronýmova 515,
mějších muzikálů. Např. Kočky, Bídníci, Johanka z Arku. Od: 15.00 hod.
Roztoky, CČSH
Cyklistické závody horských kol v Roztokách VOKO. Trať: 21 km kolem Roztok a v Suchdolském lese.
Místo startu: Tyršovo nám. (u Alberta). Prezentace závodníků 14.30-14.55 hod., start 15.00 hod.
Více na: www.voko.borec.cz nebo v cykloservisu Vidim-Kola
Divadelní představení Protest – Václav Havel. Hraje Divadlo Na tahu,
Restaurace Na Růžku
režie Andrej Krob. Účinkují: Karel Beseda a Radek Bár. Od: 19:30 hod.
Advokát a duchové - detektivní povídka z díla J. Marka.
Caﬀé 3 bar, Lidická 2240
Účinkují: V. Pavlík, M. Pavlíková. Od: 18.00 hod.
Obec Holubice, fotbalové hřiště,
Drakiáda – přehlídka draků, soutěž
OÚ Holubice
Hotel Academic, Sdružení Roztoky
O Růžence – veselý pohádkový muzikál. Od: 15.00 hod.
- město pro život
Hotel Academic, Sdružení Roztoky
Lásky a nelásky z Dekameronu – komedie na renesanční téma. Od: 19.30 hod.
- město pro život
Divadelní představení pro dospělé: Legendární Víťa Marčík a jeho „Robinson“.
Únětice, Sál hostince Sokolovna
Vstupné: 100,- Kč. Od: 19.30 hod. www.teatr.cz
Případy Dr. Mejzlíka - detektivní pátrání v díle K. Čapka (pořad k 120. výročí
Caﬀé 3 bar, Lidická 2240, Roztoky
narození K. Čapka). Účinkují: V. Pavlík, M. Pavlíková. Od: 18.00 hod.
5. ročník hudebního festivalu Roztocký podzim. Festival je vyvrcholením oslav
Středočeské muzeum, Síň Zdeňky
60. výročí vzniku ZUŠ v Roztokách. Od: 18.00 hod.
Braunerové, ZUŠ Roztoky

Stolní tenis – první sezona mládeže
a postup dospělých v krajském přeboru
Nedávno skončeným mistrovstvím Evropy v Ostravě byla deﬁnitivně završena sezona stolních tenistů. Jak se v ní vedlo hráčům
hájícím barvy TJ Sokol Roztoky?
Oddíl mládeže
Všechny naše žákyně, žáci i dorostenci zaslouží velikou pochvalu
za to, jak srdnatě bojovali v konkurenci mnohem ostřílenějších
soupeřů. Ve své premiérové sezoně dosáhli v sérii devíti okresních
turnajů mládeže několika výborných individuálních výsledků.
V celkovém hodnocení turnajů se v kategorii benjamínků umístila na skvělém 2. místě Monča Seidlová. Mezi žákyněmi neměla konkurenci Kristýna Pejřilová, která se navíc prosadila i mezi
svými chlapeckými (!) vrstevníky. V kategorii mladších žáků vybojovala vynikající 8. místo z šestadvaceti hodnocených hráčů.
Před ní skončili naši dva nejúspěšnější chlapci – Jirka Povolný
a Lukáš Bláha. Oba na turnajích pravidelně postupovali do závěrečných bojů a celkové páté místo Jirky Povolného a sedmé místo
Lukáše Bláhy je velkým příslibem do budoucna. Pochvalu určitě
zaslouží i Michal Seidl za sedmé místo v kategorii dorostenců.
Naši nejmladší hráči, Kuba Stezka, Aneta Kejklíčková nebo Lukáš Tůma, se na svá velká turnajová vítězství teprve připravují
a v příštích sezonách se připojí k aktivním účastníkům bodovacích turnajů mládeže.

Dospělí – krajské soutěže
Naše A-družstvo startovalo stejně jako vloni ve druhé třídě krajského přeboru. Po vynikajícím čtvrtém místě z předchozí sezony
jsme si stanovili za cíl atakovat příčky nejvyšší. Družstvo bez potíží dokráčelo až do ﬁnále, v němž se roztočtí hráči utkali s vítězem
základní části – Sokolem Lány. Ve třech nesmírně vyrovnaných
ﬁnálových utkáních naši hráči nakonec strhli vítězství na svou
stranu a po výsledcích 10:7, 7:10 a 9:4, vybojovali postup do první
třídy krajského přeboru! O tom, jaká atmosféra při ﬁnále panovala, nejlépe vypovídá vyjádření našeho soupeře na webové diskusi:
„Ještě jednou, tentokrát veřejně, chci pogratulovat Roztokům k vysněnému postupu. Vynikající výkony, obrovská podpora fanoušků
(na domácí zápas přišla snad polovina Roztok), skvělý kolektiv
a hlavně naprosto férové jednání a chování. Přiznávání sporných
míčů nebo míčů, které nikdo neviděl. Ještě jednou díky soupeři
z Roztok za krásná ﬁnálová utkání a blahopřeji k postupu!“
Dospělí – okresní soutěže
Obě naše další mužstva – B a C – v loňské sezoně startovala
v I. třídě okresního přeboru. „Béčku“ se nevydařil útok na postup a skončilo nakonec druhé, „céčko“ se v I. třídě zachraňovalo
a nakonec obsadilo velmi dobré 8. místo. Cíle se pro nadcházející sezonu nemění: postup B-družstva do krajského přeboru
a záchrana družstva C v I. třídě okresního přeboru. V budoucnosti bychom rádi přihlásili nejlepší mládežnické hráče do III. okresní třídy dospělých, a dali jim tím možnost dalšího růstu. Zatím
však jejich čas ještě nedozrál.
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Tábor TJ Sokola Roztoky – léto s Bořkem
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Po snídani byla denně připravena výtvarná dílna a po ní veselé
cvičení s hudbou. Děti si vyrobily vlastní lucerničky (DOMEČKY), které pak večer co večer zkrášlovaly všechny chatky. Vyrobili
jsme si z krabiček různé stavební stroje, ušili taštičky na nářadí
– dřevěné šroubováky a kladívka –, které jsme si také pomalovali, nazdobili postavičky „člobrdo“ do nové hry a ze samotvrdnoucí hlíny jsme si vymodelovali domečky, zvířátka a jiné veselé
obrázky. A rodiče, aby jim to nebylo líto, si po večerech zdobili
květináče z kousků rozbitých dlaždiček nebo vyráběli podložky
pod hrnce.

22

Odpolední programy byli sportovní. Hned v pondělí se konal stavební šestiboj – soutěž družstev. Stavěli jsme z cihel zdi, rovnali
prkýnka podle velikostí, převáželi náklady aj. V úterý byla lesní bojovka – Pohádkový les. Ve čtvrtek byla Hugova olympiáda.
Bojovná atmosféra byla cítit již od rána, družstva se chystala na
velká zápolení. Hry zahájil sám Hugo, který přiběhl s olympijským ohněm. Každý dostal startovní číslo a první disciplína, běh
v Hugových botách, mohla začít. Dále jsme soutěžili ve skákání
v pytlích, nosili jsme na lopatkách „bahýnka“, hledali poztrácené
stavební kostičky, házeli kroužky na Hugův nos a kutáleli pneumatiky od rozbitých strojů. Dobojováno bylo až těsně před večeří
a všichni jsme čekali, kdo olympiádu vyhrál. Všichni závodníci se
medailí, diplomů a cen nakonec dočkali.
Ani po večeři program nekončil. Denně se cvičilo a tančilo na
hudbu. Během týdne jsme si užili táboráky s opékání buřtů a samozřejmě i hadů a děti se vydaly i na stezku odvahy. Po tmě šly
odvážně samy do lesa, kde je čekala cesta plná světel bludiček, která
je dovedla až k Bořkovi, který je odměnil popelnicí plnou sladkostí.
A když byla úplná tma a všechny děti spaly, vydali se do lesa i rodiče, kteří plnili úkoly, a v cíli na ně čekala sladká odměna – želé oči.
Týden nám rychle utekl a už tu byl závěrečný táborák. Rozdali
jsme celotáborové diplomy a perníkové medaile, předali dárečky
a nakonec jsme spočítali body. Dětem vznikly s Céček krásné korále. Oba turnusy vyhráli Hugové. Jako první si mohli vybrat barvu létajícího přáníčka, a než jsme šli spát, každé družstvo poslalo
to své přáníčko do oblak.
Martina Sasková – cvičitelka, oddíl rodičů s dětmi
TJ SOKOL Roztoky, www.sokol-roztoky.wgz.cz

Václav Havel v restauraci Na Růžku potřetí!
Než jsem stačil napsat jakoukoli (jakžtakž) mini recenzi na představení Vernisáž Divadla na tahu dne 17. 9., dostal jsem (v den
uzávěrky tohoto čísla) mailovou zprávu, že 29. 10. v 19.30 hod. se
v témže sále uskuteční představení téhož souboru s třetí jednoaktovkou V. Havla ,Protest.
Už v č. 6 Odrazu jsem se pokusil popsat své překvapení nad faktem, že se v mé rodné obci, nota bene v parlamentní volební den
(28. 5.), v sálku hostince Na Růžku (kterému jsme v mládí říkávali
U Kinských – neboť to tak prostě bylo) uvidím světově proslulou
Havlovu Audienci, natož v tak adekvátním hereckém provedení,
s nepřekonatelným režijním výkladem Andreje Kroba.
Václav Havel napsal tyto tři jednoaktovky v letech 1975–1978
(Audience, Vernisáž, Protest). Hrají se po celém kulturním světě,
ale že se budou hrát i v Žalově, nechápu dodnes.
Těší mě, že i bez mých slov si desítky lidí našly v červnu i září
cestu do zmíněného sálku a vynechali ubožácké pořady všech dostupných televizních stanic. Viděli totiž něco, co se ještě nedávno
nazývalo kultura, hluboce související s inteligencí a morálkou. Viděli své vlastní donkichotské putování tímto světem, kde dovolat
se slušnosti a spravedlnosti je už mnoho let čím dál tím obtížnější.
A ještě ke všemu viděli pořádné divadlo bez televizních hvězd. To
– pokud chcete – můžete zažít taky. Nemusíte ani do New Yorku,
ani do Paříže či Mnichova. Myslíte, že tamní inscenace týchž her
jsou lepší? Ale kdeže! Věřte, či nevěřte. Pravda – kulisy, jazyk i budovy divadel jsou jaksi sakra honosnější, ale na podstatě sdělení,
étosu či sounáležitosti s osudem nás všech se nic nezmění. Stačí
zajít do Žalova, třeba zrovna toho 29. 10.
Ladislav Kantor
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Podzimní procházka
do Středočeského muzea
Za rituální plastikou západní Indie
Kdo si v sychravém podzimu rád připomene horké léto a vůni
dálek, má poslední příležitost (do 17. října) zhlédnout na zámečku výstavu Rituální plastika západní Indie. Lékař Jan Petránek na
svých cestách po západní Indii v letech 1999 až 2009 shromáždil
výjimečnou sbírku rituálních předmětů předárijských kmenů,
které dodnes obývají oblasti Gudžarátu s malými přesahy do
okolních států Rádžastán, Madhya Pradéš a Maháraštra.
Život každého Inda, ať hinduisty,
nebo příslušníka kmenové populace,
je odměřován opakovaným rituálem
oběti, púdžou. Z trojí úrovně této
„bohoslužby“ – městský chrám, kde
je rituál prováděn obřadníky, vesnický oltář /dévra/, domácí oltář – se
hrnčíř svojí produkcí podílí nejvíce
na vesnickém náboženském životě.
Náboženský život soustředěný kolem
dévry je nemyslitelný bez množství
keramiky představující na jedné
straně postavy bohů (trojrozměrné plastiky, plakety a oltáře)
a na straně druhé nejrůznější obětiny, které jsou těmto božstvům
přinášené.
Tyto primitivní plastiky v sobě nesou řemeslnou zručnost hrnčířů
předávanou z generace na generaci, a tak, vytrženy z původního
prostředí, téměř konkurují evropskému abstraktnímu umění. Ve
výstavě uvidíte nejen tato jedinečné dílka, ale i fotograﬁe jejich
tvůrců a prostředí, pro které byly vytvořeny. Přijďte objevit zapomenutý kout Indie, kam turisté nezavítají.
Loutky ze sbírky Jiřího Vorla dokáží okouzlit děti i dospělé
Výstava loutek stále láká nejen nevšední půvabností vystavovaných marionet, kdy se návštěvníkovi naskýtá jedinečná příležitost z bezprostřední blízkosti obdivovat krásné loutky řezbářů
Adámka, Alessiho, Flaschse a dalších. Návštěvník se může rovněž
těšit ze vskutku povedené instalace, která velice snadno vtáhne
diváka do kouzelné a magické říše těch nejrozmanitějších bytostí
a postav loutkového divadla. Hned v úvodu na vás čekají pekelníci, a to od těch nejmenších a nejroztomilejších až po samotného
vládce pekel, který majestátně shlíží ze svého pekelného trůnu.
Raráškům a rarachům na pozadí pekelných kulis sekundují povedení pekelní draci, dráčci a kupodivu i zelení mužíci. A aby toho
nebylo zpočátku málo strašidelného, následuje hrůzostrašně vyhlížející, ale vtipně pojatá scéna plná kostlivců, draků, čertisek,
nebožtíků a strašidýlek. Mimo tuto první strašidelnou sekci jsou
loutky přiblíženy v divadelních výjevech, jakými jsou například
bujaré pitky, varietní představení či výjev z divadelní hry Posvícení v Hudlicích. Avšak nejenom výše zmíněné na vás čeká v první
části výstavy, sami se přijďte přesvědčit, co vše je ještě na výstavě
k obdivování.
Hrdinové z cínu
Dne 28. října obsadí roztocký zámek malí hrdinové z cínu. V celodenní dílně si totiž každé dítě bude moci odlít svého cínového
vojáčka.
Ateliér Zdenky Braunerové
Na konci října se opět na celou zimu uzavře ateliér Zdenky Braunerové. Přijďte si ještě vychutnat jeho příjemnou podzimní atmosféru, kdy se sad v zahradě barví do červena, v salonku je přítmí,

které připomíná dlouhé večery, které zde Zdenka trávila se svými
přáteli. A samozřejmě se přijďte potěšit Zdenčinými obrazy a graﬁkami.
Otevřeno denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin.

Kulturní komise obecního úřadu Únětice
ve spolupráci s občanským sdružením Diakonie Broumov vyhlašuje
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
VĚCI, KTERÝMI MŮŽETE POMOCI:
Letní a zimní oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, větší látky
Domácí potřeby: nádobí bílé i černé, skleničky /vše jen funkční/
Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou, nepoškozenou
VĚCI, KTERÉ, PROSÍME, NENOSTE:
Vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé :-(
Elektrospotřebiče, ledničky, televize, počítače
Nábytek, jízdní kola, lyže, matrace, koberce
Dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
Náklady na likvidaci těchto věcí výrazně snižují hodnotu sbírky
a především Vašeho dobrého úmyslu.
Sbírka se uskuteční v sobotu
16. října od 9 do 12 hodin
v únětickém Špejcharu (ulice Rýznerova, nedaleko kostela)
Věci je nutné zabalit do pevných igelitových pytlů či krabic, aby se
nepoškodily transportem. Předem děkujeme
Více na www. diakoniebroumov.org všem dárcům

Kavárna Caffe 3 bar v další sezóně
Vážení příznivci programů, které byly uvedeny v minulých 2 sezónách v kavárně Caffe 3 bar
/Lidická 2240, naproti OD Tesco/.
Ve spolupráci s vedením kavárny jsme pro vás připravili do konce roku 2010 tyto pořady:
So 30.10. /18 hod/ - Advokát a duchové - detektivní povídka z díla J.Marka.
Účinkují: V.Pavlík, M.Pavlíková
So 13.11. /18 hod/ - Případy Dr.Mejzlíka - detektivní pátrání v díle K.Čapka /pořad
k 120.výročí narození K.Čapka/
Účinkují: V.Pavlík, M.Pavlíková
So 20.11. /18 hod/ - Příběhy dnů adventních - hudebně komponovaný pořad.
Účinkují: V. a J. Drdovi
So 4.12. /18 hod/ - Cafeidoskopičiny - literární pořad, ve kterém se návštěvníci podílejí na
scénáři programu.
Účinkují: V.Slunéčková, J.Hraše, J.Kolář, V.Pavlík
So 11.12. /18 hod/ - Příběhy dnů adventních - hudebně komponovaný pořad
Účinkují: V. a J. Drdovi
Bližší informace v Odrazu a na plakátech.
Upozorňujeme, že počet míst v kavárně je omezen, doporučujeme proto rezervaci na
tel. 233 310 978.
Těšíme se na vaši návštěvu
V.Pavlík a Caffe 3 bar Roztoky
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Projekt TRAMPOLÍNA jde do další fáze

Křesťanská výchova

Jak jsme vás již informovali v prázdninovém Odrazu, podařilo se
díky řadě dárců zakoupit kvalitní trampolínu, která bude především sloužit handicapovaným dětem. Trampolína je již sestavena
v tělocvičně žalovské základní školy.
Přípravná fáze projektu byla završena o třetím zářijovém víkendu,
kdy se uskutečnil kurz pro budoucí cvičitele trampoliningu, kteří budou dbát o metodicky správné a bezpečné používání trampolíny. Možnost absolvovat akreditovaný kurz pod vedením
Mgr. Toupalové využily též čtyři paní učitelky základní školy, která bude trampolínu rovněž ve výuce používat.
Celkem certiﬁkát o absolvování kurzu získalo sedm účastníků,
které dvoudenní kurz doslova nadchl a kteří odcházeli s hlavami
plných plánů, jak trampolínu využívat při výuce i mimo ni.
První zájemci o trampolining už se také hlásí.
Dovolujeme si touto cestou požádat nájemce žalovské tělocvičny,
aby respektovali skutečnost, že trampolína uložená na pódiu není
majetkem školy, a není tudíž součástí pronájmu. Již po prvním
týdnu trampolína nese stopy nešetrného a neoprávněného používání. Zanedbatelné není ani riziko úrazu.
Pokud máte zájem trampolínu používat, kontaktujte nás prosím
na tel. 606 893 292, dohodneme se na konkrétních podmínkách
a pravidlech.
Rádi bychom, aby se z trampolíny mohly děti při výuce, v kroužcích či při terapeutických cvičeních těšit co nejdéle. Děkujeme
vám, že k tomu svým zodpovědným přístupem přispějete.
Vladimíra a Jaroslav Drdovi

Od října zahajujeme opět výuku náboženství v Husově sboru
CČSH, Jeronýmova 515 – v pátek ve 14.30 hod. Máte-li zájem,
aby se vaše dítě seznámilo s křesťanskými hodnotami (v tom vám
rodičům chceme pomáhat),aby jimi žilo, ony totiž stále platí, zavolejte na farní úřad, tel.: 220 951 051. Rádi vaše děti mezi námi
uvítáme.
J. Kučerová – farářka CČSH
Klubovna důchodců po prázdninách zase ožila:
Scházíme se každé úterý a čtvrtek od 14 - 16 hod.
opět v hojném počtu. Všechny roztocké seniory mezi
sebou rádi uvítáme. Návštěva klubu není podmíněna
členstvím v ZO SPCCH, ale zde se také dozvíte o všech
akcích, které naše organizace pořádá.

Naše pomoc tělesně postiženým dětem z "Dětského
stacionáře Světluška"
Senioři mezi sebou vybrali částku 700 Kč. Všem kdo se
na této akci podíleli děkuji.
Faltová Helena
vedoucí KD

Senioři, kteří mají zájem naučit se pracovat s počítačem, a to začátečníci a mírně pokročilí, se mohou přihlásit do 15. 10. 2010 na
tel. 220 910 708 u pí Nadrchalové, předsedkyně ZO SPCCH.

ŠKOLY A ŠKOLKY
Školní okénko
MILÍ ČTENÁŘI,
první čtyři týdny školy jsou za námi, a vy se proto můžete v následujících článečcích dozvědět něco konkrétnějšího o činnosti celé
školy či jednotlivých tříd, které vaše děti navštěvují. Měsíc září je
většinou měsícem okoukávání, rozkoukávání, vzpomínání si, co
jsme se to vlastně loni učili, a plánování akcí budoucích.
My však nezahálíme a již nyní jsme nastartovali několik zajímavých vzdělávacích programů díky tomu, že naši učitelé v loňském
školním roce uspěli s několika projekty ﬁnancovanými EU, a získali tak možnost nabídnout dětem další zajímavé aktivity, které
by měly přispět k jejich lepším studijním výsledkům či profesní
orientaci (viz první příspěvek). Věříme, že s vaší podporou se
nám vše podaří.
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Některé třídy již také vyjely na školy v přírodě a první exkurze,
takže v příštím čísle bude, doufám, více „počteníčka“. Nyní je totiž z „předvolebních důvodů“ ŠO v Odrazu poněkud kratší. Pokud sledujete naše webové stránky, mějte prosím trpělivost, jsou
postupně aktualizovány. Na setkání příště se těší
Věra Zelenková
ŠANCE PRO VŠECHNY
Od září se zapojilo několik desítek žáků do projektu „Šance pro
všechny“ zaměřeného na speciﬁcké vzdělávací potřeby žáků. Kromě individuálních vzdělávacích plánů žáků, podle kterých bude
realizována výuka, mají možnost žáci zdarma navštěvovat kroužky mimoškolní výuky realizované v Lexiku. Společně od 7. ročníku budeme s žáky a jejich rodiči hledat vhodný směr pro další
profesní vzdělávání a lepší připravenost na povolání. V projektu
je myšleno i na školní klub, který je připraven svým výchovným
a vzdělávacím programem zaujmout nejen žáky v Roztokách, ale
i v Žalově. Držme si palce na úspěšný rozjezd dobře připraveného
projektu „Šance pro všechny“.
M. Bartulíková
VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „NÁŠ KRAJ“
Na konci loňského školního roku se naši deváťáci zúčastnili soutěže pořádané Středočeským krajem. Z více než 3000 přihlášených
výtvarných děl bylo
v kategorii fotograﬁe –
starší žáci nominováno
40 nejlepších fotograﬁí
do 2. kola. Naši žáci
získali hned 3 nominace – Věra Povolná s fotograﬁí Levého Hradce, Monika Šťastná
s fotograﬁí zdevastované vily v Tichém údolí
a Martin Pavlíček se
svými starými schody
za kostelem. Martin
nakonec získal jednu
z deseti vítězných cen.
Gratulujeme!
(M. PAVLÍČEK, Staré schody)
B. Valiová
ZÁJMOVÁ ČINNOST VE ŠKOLE
V letošním roce stejně jako v těch předchozích nabízí škola zájmovou činnost prostřednictvím kroužků. Po bohaté nabídce otevřeme letos opět kroužky angličtiny na prvním stupni, keramiku, kytaru, pohybové hry, ﬂorbal a Pastelku. Na druhém stupni
bude probíhat kroužek volejbalu a přípravka na SŠ – matematika a český jazyk.
Ve svém volném čase mohou naši žáci již od října opět navštěvovat i Žákovskou knihovnu, otevírací doba bude v úterý 14.00
– 15.00 hod. a ve čtvrtek 15.00 – 16.00 hod. V loňském roce jsme
nakoupili nové knihy za cca 20 000 Kč, takže se moc těšíme na
všechny čtenáře!
Od října bude opět pracovat i Žákovský parlament, v němž se
těšíme na nové tváře a nové nápady!
D. Moravcová

Rozjezdy na ZUŠ
Podíváme-li se na zahájení nového školního roku 2010/11, musíme hledat souvislosti ještě ve školním roce minulém. Pedagogickou činnost přerušila Jana Hudečková (mateřská dovolená)
v tanečním oddělení. Skončila Petra Hladíková (změna bydliště),
která u nás vyučovala klasickou kytaru.
A tak jsme rozjezdy na naší škole museli absolvovat se dvěma novými kolegy Petrem Muricem (taneční odd.) a Markem Šaarem
(kytara). Samozřejmě že změna na tak exponovaných postech,
jakými zmiňované obory jsou, není jednoduchá, doufáme však,
že jsme vybírali dobře a noví kolegové převezmou pedagogickou
práci úspěšně, a navážou tak na kvalitu, která zde nepochybně
existuje.
Při pohledu na celkový počet žáků zjistíme, že stav je prakticky
stejný jako loni, tj. 280 žáků, což je opět plná kapacita ZUŠ. Většina rodičů zaregistrovala naše výzvy k přijímání nových žáků
a své děti do ZUŠ přihlásila již v průběhu května a června. Přesto jsme během září zaregistrovali několik případů, kdy si rodiče
vzpomněli na poslední chvíli. Můžeme však říct, že drtivá většina
nových žáků, kteří uspěli při talentových pohovorech, byla přijata.V letošním roce naše ZUŠ slaví významné výročí. Před šedesáti lety, v roce 1950, totiž zahájila svoji činnost v Roztokách.
K tomuto kulatému jubileu bylo uspořádáno několik akcí (Hudební babylon, Zahradní koncert), vyvrcholení oslav je však naplánováno na podzim letošního roku. V listopadu (termín je ještě
v jednání, zřejmě 18. 11. v Síni Zd. Braunerové) se uskuteční
jubilejní pátý ročník hudebního festivalu Roztocký podzim.
K tomuto termínu směřuje nyní veškeré pracovní úsilí v naší škole. Chtěli bychom pozvat prostřednictvím tohoto článku bývalé
žáky i pedagogy, aby přišli zavzpomínat při komponovaném pořadu prostřednictvím našich současných žáků, učitelů i hostů na
svoji činnost v ZUŠ.
Na závěr chci popřát všem žákům, učitelům i rodičům hodně sil
do uměleckého procesu v nastávajícím školním roce.
MgA. Bohumír Šlégl

Zprávy ze sdružení ROZTOČ

ZPRÁV

NOVĚ OTEVŘENÉ INFOCENTRUM
V Havlíčkově ulici 713 jsme nově otevřeli infocentrum, kde vás rádi přivítáme a poskytneme
informace o činnosti sdružení, o uměleckých kurzech,
NOV�tvořivých
OTEV�ENÉ INFOC
V Havlí�kov� ulici 713 jsme
dílnách, lidových slavnostech atd.
informace
o �innosti sdružen
Můžete zde též hradit kurzovné za vybrané kroužky
nebo členské
M�žete zde též hradit kurzov
příspěvky.
V zá�í a �íjnu bude otev�eno k
V září a říjnu bude otevřeno každé úterý 9–12, 16–18, čtvrtek
19–20.
VOLNÁ MÍSTA V UM�LE

V�tšina um�leckých kurz� a
kurzech,
které probíhají v ate
VOLNÁ MÍSTA V UMĚLECKÝCH KURZECH
Moderní
Většina uměleckých kurzů a kroužků je po zápise obsazena. kytara
Volná (od 12 let, s
V p�ípad� vašeho zájmu se, p
místa ještě nabízíme v těchto kurzech, které probíhají
v ateliéru
220 514
572 nebo se zastavte

Havlíčkova 713: Keramika pro dospělé (po 19.00–20.30), MoP�IPRAVUJEME
derní kytara (od 12 let, středa 15.30–20.00), Klasická
kytara (od
7 let, pátek 13.00–17.00).
Mozaikování
II.„Keramika
V případě vašeho zájmu se prosím informujte na našem
kontaktu:
víkendového kurzu, na kterém
e-mail: roztoc@roztoc.cz, tel. 220 514 572 nebo seur�en
zastavte
osobně
pro d�ti od 7 let a dosp
v našem infocentru.
z mozaikové tvorby lektorky

Lampiónová dílna – 23.10.,
lektorky Zuzana Sýkorová a A
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Mozaikování II. „Keramika“ – 16. 10. (14–18), ateliér Havlíčkova. Druhá část celoročního víkendového kurzu, na kterém si
vyzkoušíte vyrobit nádherné mozaiky z různých materiálů. Kurz
je určen pro děti od 7 let a dospělé, účast mladších je možná za
doprovodu rodičů. Ukázky z mozaikové tvorby lektorky kurzu
Magdaleny Kracík Štorkánové najdete na www.mozaikart.cz.
Lampionová dílna – 23. 10., tvořivá dílna na výrobu originálních
ručních lampionů. Dílnu vedou lektorky Zuzana Sýkorová a Andrea Angelová, čas bude upřesněn.
Podzimní trhy v Zahradě vůní u lékárny– 30. 10., tradiční trhy,
na kterých si můžete koupit domácí ovoce, zeleninu, řemeslné výrobky, sýry, domácí chléb, výrobky z chráněných dílen a mnohé
další.
Svátek světla – 5. 11., oslava světla a podvečerní putování s lampiony roztockou krajinou. Místo konání bude ještě upřesněno.
Více informací se dozvíte na plakátovacích plochách nebo na
www.roztoc.cz.
Dita Votavová, sdružení Roztoč

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Poděkování paní starostce

a MÚ, přání k životnímu jubileu, výročí svatby atd. zaslali:
Eva a František Aronovi, Anna Herinková, Jitka Hrubá,
Ing. Vlastislav Chrdle, Prof. PhDr. Vladimír Svatoň, Ilja Svatoňová
Husitská diakonie CČSH děkuje občanům z Roztok,kteří přispěli
při humanitární sbírce dne 24. 9. 2010 pro zaplavené letošními
povodněmi městu Frýdlant a darovali šatstvo, deky, nádobí apod.
Děkujeme i Vám, kdo jste přispěli ﬁnančními dary. Částka pro
Frýdlant zatím činí 6100 Kč a pokračuje i nadále.
J. Kučerová – farářka CČSH
Mé poděkování patří paní Kantorové z Roztok. Jistě jste ji potkali, když vezla na invalidním vozíku nechodící důchodkyni z DPS
Roztoky, druhý den ji potkáte, jak pomáhá staré paní se 2 holemi
s nákupem v obchodě Albert. A tak bych mohla uvést ještě další její ochotnou pomoc – prostě žena se zlatým srdcem! Zároveň bych
chtěla poděkovat a pozvat vás na pořádání hezkého hudebního
odpoledne v Husově sboru. Každý první čtvrtek v měsíci od 15.00
hodin nám hraje paní na harmoniku – pro veřejnost (nemusíte
být členy Husova sboru). Přijďte si s námi zazpívat lidové nebo
Hašlerovy písničky a spoustu dalších písní dle vašeho přání.
Marie Zámecká, Roztoky
Dovolujeme si oznámit, že dne 21. 9. 2010 byly k věčnému odpočinku uloženy ostatky Vratislava Štiftera, který zemřel po krátké
nemoci dne 30. 8. 2010. Jak žil, v tichosti a lásce ke svým bližním,
tak odešel a podle svého přání byl pohřben bez obřadu, aby nečinil újmu těm, kteří ho milovali a budou milovat navždy. Podle
mého přesvědčení najde jeho duše klid u našeho spasitele Pána
Ježíše Krista, ve kterého věřil a podle zákonů Písma svatého se
snažil žít. Bylo požehnáním, že se dožil vysokého věku po boku
jediné partnerky, kterou v životě měl, a pro nás, jeho potomky,
zůstává nedostižným vzorem. Pokoj jeho těžce zkoušené duši.
Za rodiny pozůstalých Zuzana Kovářová a Martin Štifter.
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Dám za odvoz plně funkční bílý kombinovaný sporák - hořáky plyn, trouba,
elektřina. Volejte Roztoky: 773 093 770.
Daruji koťata (kocourci i kočičky) s polodlouhou srstí narozená 3. 8. 2010. Jsou
čistotná, socializovaná, velmi dobré povahy. Na koťátka se lze nezávazně podívat.
Mobil: 737 922 714.
Daruji velký příborník, zčásti zasklený, tmavý ořech a 2 zdravotní matrace starší, zachovalé. Tel: 737 169 031.
Do rodinného domu v Solníkách hledám dlouhodobě spolehlivou slečnu nebo
paní na hlídání 15-měsíční holčičky a nárazově její 3,5 leté sestry. Pravidelně
2 dny v týdnu (pondělí, úterý cca 8-17.00 hod.) a k tomu cca 1x měsíčně večerní
hlídání. Tel: 602 365 740.
Hledám pronájem bytu v Roztokách, 1+1 nebo 2+kk s příslušenstvím, i nezařízený. Dlouhodobě, na rok a více, klidnější místo vítáno, max. 8.000,- Kč/měs. Jsem
spořádaný člověk, klidné povahy, nekuřák. Tel.: 608 149 908.
Levně prodám 150 ks bleděmodrých obkladaček 15x15 cm, zn: RAKO a 5 ks
hliníkových žaluzií š. 48,5 cm 1 rok v používání - původní cena 2.600,- Kč
nyní 1.000,- Kč. Tel: 602 594 110.
Nabízím k pronájmu podzemní garážové stání v centru Roztok u Prahy.
Tel.: 244 911 385, mob.: 602 408 075, 607 969 527, e-mail: kedon66@seznam.cz
Nová, nepoužitá barevná laserová multifunkční tiskárna HP Color LaserJet
CM1312mfp pro černobílý a barevný tisk (i oboustranný), kopírování
a skenování. Předám v originálním balení s původní dokumentací a čtyřmi plnými tiskovými kazetami ColorSphere. Cena: 6.000,- Kč. Tel.: 724 270 592.
Poptávám lektora AJ pro mého 12 letého syna, který začal studovat na škole
s výukou v AJ. Jedná se o každodenní (1hod) přípravu do školy (řešení domácích
úkolů, konverzace). Zkušenost s výukou podmínkou. Tel.: 732 617 672.
Pro ORL ambulanci Roztoky přijmeme zdravotní sestru na částečný pracovní
úvazek. Požadujeme příjemné vystupování.
Kontakt: MUDr. Vaculíková, tel.: 777 835 065.
Pro tenisovou hru hledám partnerku (partnera) cca 1x týdně v Roztokách. Jsem
na mateřské dovolené, hrávala jsem zavodně jako dítě, ráda bych se k tenisu
vrátila v rekreační podobě. Volejte: 602 365 740.
Pronajmu byt 1+1 v Roztokách asi 35 m2. Byt má samostatný vchod a je
v rodinném domku. Je vybaven kuchyňkou a jídelní soupravou. Nájemné včetně
vytápění 7.500,- Kč. Tel.: 603 482 162.

SOUKROMÁ INZERCE
Pronajmu byt 2+1 s příslušenstvím a veškerým vybavením v přízemí rodinného
domu v Roztokách Na Vrškách, na rok i déle pro 2 osoby - nekuřáky bez dětí
a zvířat. Parkování na zahradě, termín po domluvě. Cena 8.500,- Kč + poplatky,
dvouměsíční kauce. Tel.: 737 169 031.

Prodám dřevěný sekretář - zakázková práce: délka 2,16 m, výška 1,54 m, hloubka
53 cm, velmi skladný, ve kterém se nachází skleněná vitrína, bar, šatní skříň
a mnoho dalších úložných prostor – stěhování. Cena: 2.500,- Kč.
Tel.: 602 594 110.

Pronajmu byt v Roztokách - Solníky, novostavba (nejblíže náměstí), 33 m2, 1. p.,
kuchyňská linka, sprchový kout, sklep, balkon, částečně zařízený (možno i bez
zařízení). Nájem 7.500,- Kč + poplatky, volný od října 2010. Tel.: 777 282 720.

Prodám dvoupostel (letiště), přírodní smrk, s úložným prostorem (2 velká šuplata). Možno vč. Molitanových matrací. Cena: 1.000,- Kč. Tel.: 736 531 095.

Pronajmu garáž v Roztokách nad Čakovem (ihned). Tel.: 605 253 475.
Pronájem bytu v Roztokách 2+1 v Masarykově ulici. K nastěhování ihned,
cena 9.000,- Kč + 2.400,- Kč záloha na poplatky. Tel.: 777 981 156.
Pronájem bytu v Roztokách, 2+kk 60 m2, Jungmannova ulice. Nájem: 9.500,- Kč
+ 4.400,- Kč zúčtovatelné zálohy na veškeré služby (vodné,stočné, el. energie). Byt
je v bytovém domě se čtyřmi byty, samostatná měřidla, prostorný sklep, zahrada
k užívání. Volný ihned. Tel: 736 434 065, 737 712 684.
Pronájem v bytu Roztokách, byt 2+kk zařízený s lodžií na ulici Masarykova.
Tel.: 603 705 944.
Pronájem bytu v Roztokách v lokalitě Solníky, 2kk/B, který je vybaven kuchyňskou linkou na míru s vestavěnými spotřebiči (lednička, mikrovlnka, sklokeramická varná deska a horkovzdušná trouba), součástí je i barový pult. Byt je
vybaven i novou pračkou. K dispozici je velký sklep s bezpečnostními dveřmi.
Podlahy - dlažba a linoleum, je možnost internet a kabel. TV. Další vybavení dle
dohody. Nájemné 8.000,- Kč + poplatky, které dnes činí 2.500,- Kč/ měs.
Bezproblémové parkování před domem.
Kontakt: michaela.ruzkova@ukzuz.cz, nebo tel.: 733 342 310.
Přenechám za odvoz starší, ale v dobrém stavu - peřiňák, d-š-v: 100x50x100 cm,
starší, ale v horším stavu sedací soupravu o rozměrech d-š: 100x60 cm, starší,
ale v dobrém stavu stůl o rozměrech d-š-v: 130x80x80 cm. Prodám za 1.500,- Kč
starší barevnou, ale funkční televizi zn. Panasonic na dálkové ovládání
s úhlopříčkou 53 cm. Tel.: 604 203 996.
Prodám dr. garáž v Suchdole, ulice Na mírách. Zděná, suchá, bez elektřiny.
Roční poplatky 3.000,- Kč. Cena: 180.000,- Kč. Tel.: 736 531 095.

Prodám klec na morčata rozměry 75x44x40 cm za 400,- Kč a kulatou klec na
středního papouška, prům. 40 cm výška 70 cm za 200,- Kč. Tel.: 723 532 796.
Prodám kolébku pro miminko. Masiv buk, aretace kolébání, kolečka, matrace
(90x40 cm), peřinka, polštářek, dvě sady povlečení, mantinel, nebesa.
Vše za 1.800,- Kč. Tel.: 777 082 227.
Prodám nebo pronajmu garáž Nad Čakovem. Dohoda. Tel.: 220 911 741.
Prodám světlou částečně prosklenou skříňku, neponičená.
Původní cena 5.500,- Kč, nyní 1.600,- Kč.
Dále prodám černý prosklený stolek, vhodný pod TV, původní cena 6.000,- Kč,
nyní 2.000,- Kč. Foto zašlu. Tel.: 602 519 680.
Prodám štěňátka pražského krysaříka bez PP. Odběr po 20. 10. 2010. Fenka i pes.
Cena 4.000,- Kč. Možná i dohoda. Tel.: 731 113 531.
Prodám výbavičku na dítě 0-1 rok. Cena dohodou.
Prodám originální šátek na nošení dítěte.
Tel.: 733 175 347.
Prodej domu v Hostivicích, 4+1 s pozemkem 700 m2 před rekonstrukcí.
Tel: 736 674 553.
Včelí med přímo od včelaře obdržíte na adrese Vidimova 607, Roztoky.
Vhodné předem zavolat. Tel.: 220 911 665 nejlépe večer.
Zadám štěňata Skotských teriérů s PP. Nabízím 5 pšeničných pejsků, jednoho
černého a jednu černou fenečku. Odběr možný koncem října.
Tel.: 777 588 515, email: swaynka@seznam.cz
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