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v září jsem z funkce tajemnice městského úřadu odvolal
paní Alici Mezkovou. K tomuto kroku mě vedlo především
to, že řádně nevykonávala povinnosti, za které byla ze své
pozice odpovědná. Jednalo se mimo jiné o to, že řádně
nevydávala vnitřní směrnice, které je nezbytné průběžně
aktualizovat tak, aby byly v souladu se zákonem. Taktéž
se řádně nestarala o vzdělávání našich zaměstnanců či si
osobovala pravomoci, které jí nepříslušely. V neposlední
řadě měla problém s komunikací jak se mnou, tak s úředníky
i občany. Pravomoc odvolat tajemníka úřadu je ve výlučné
pravomoci starosty města, a proto jsem udělal patřičná
opatření. V příštích týdnech vypíšeme výběrové řízení
na tuto uvolněnou pozici. Věřím, že se přihlásí dostatek
kvalitních osobností a že vybereme někoho, kdo bude
pro Roztoky opravdu přínosem. Do té doby se ve věcech
spadajících do kompetence tajemníka úřadu obracejte
prosím buď přímo na mě, nebo na vedoucí Odboru financí
Ditu Walterovou, kterou jsem pověřil některými úkony.

ÚVODEM
Úvodní slovo starosty - J. Jakob

Patrně jste již zaregistrovali přípravné práce v souvislosti
se stavbou nové modulové budovy mateřské školky
v Havlíčkově ulici. V době, kdy budete tyto řádky číst, by
již mělo být pravomocné rozhodnutí ve stavebním řízení, a
dokonce by již měly být i vybetonované základy. Zároveň
by již měly být naváženy a umisťovány samotné moduly.
Po stavební stránce by měla být školka předána k zahájení
kolaudačního řízení do 31. října 2011. Zastupitelstvo města
schválilo i výši finančních prostředků, které využijeme na
revitalizaci školní kuchyně a především na vybavení dvou
nových tříd pro celkem 50 dětí. Taktéž probíhá i úřední
navýšení kapacity mateřské školy Havlíčkova. Prosím
všechny rodiče, aby sledovali internetové stránky města,
kde se v příštích týdnech objeví informace o přijímání
dětí do naší nové školky.
S přáním slunečného podzimu
Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Zářijové zastupitelstvo
se sešlo 21. 9. 2011 po delší době
v kompletním složení (kromě dlouhodobě nepřítomného pana Richtera). Na úvod složil slib zastupitele
Mgr. Robert Pejša, který jako první
náhradník získal mandát po náhle zemřelém Ing. Bohdanu Hejdukovi.

Novou členkou RM zvolena Marie Šlancarová

Další body programu byly volební.
ZM nejprve zvolilo čtrnácti hlasy
členkou rady města Marii Šlancarovou (TOP 09). V další volbě byl dvanácti hlasy zvolen předsedou finančního výboru Mgr. Martin Matas (SZ),
když jeho protikandidátka Ing. Jiřina
Roškotová (DOST) získala jen hlasů
sedm.
Nejtěsnější většinou 11 hlasů pak byl
zvolen členem finančního výboru Ing.
Martin Urx (TOP 09).

Rozpočtové změny pro novou
mateřskou školu

ZM pak přistoupilo k projednávání
běžné agendy. Schválilo příspěvek
TJ Sokol na rekonstrukci kanalizační
přípojky ve výši 10 tis. Kč. Tento bod
předcházel projednání a schválení několika rozpočtových opatření. Bylo
třeba uvolnit finance na vnitřní vybavení nového pavilonu mateřské školy
v Havlíčkově ulici (cca 400 tis. Kč) a
na dovybavení kuchyně této MŠ (cca
500 tis. Kč), přičemž se bude MÚ sna-

žit tyto náklady ještě snížit. Též bylo třeba pokrýt výdaje na úpravy učeben ZŠ,
které proběhly o prázdninách. Diskuse
byla místy dosti bouřlivá, ale nakonec
zastupitelé tyto návrhy velkou většinou
hlasů schválili.
ZM pak vzalo na vědomí návrh rozpočtového výhledu města na roky 2012 až
2015 a postoupilo ho k projednání finančnímu výboru.

Prodej obecních pozemků podporu
nenašel

Velká diskuse proběhla též při projednávání žádostí o odkoupení některých
zbytkových pozemků města. Jedna žádost byla vyřazena z programu, další odloženy pro doplnění podkladů. ZM však
jednomyslně odmítlo žádost o odprodej
obecního pozemku (resp. pozemků)
v lokalitě U Křížku neb též v ulici Járy
Cimrmana. Naopak projevilo úmysl toto místo zkultivovat a vytvořit zde
malou veřejnou oddychovou zónu.
ZM též odložilo rozhodnutí o přijetí
daru pozemků a související infrastruktury v lokalitě Na Panenské II od likvidátora společnosti LUNETA a.s. Kolizní
je zejména situace s dosud nefunkčním
veřejným osvětlením. Naopak malý
pozemek (ostatní komunikace) Na Panenské I, též od stejné společnosti, ZM
přijalo.
ZM pak schválilo nové znění Obecně závazné vyhlášky č. 7/2011 o místních poplatcích, která byla po formální stránce

upravena tak, aby vyhověla požadavkům
MV ČR. Výše poplatků se však nijak nemění.

Tajemnice MÚ odvolána starostou města
z funkce

Závěr jednání patřil informačnímu bloku. Starosta informoval ZM o svém rozhodnutí odvolat z funkce tajemnice MÚ
Bc. Alici Mezkovou. Toto rozhodnutí,
které je ve výlučné pravomoci starosty
města, vyvolalo mezi zastupiteli protichůdné reakce. Nesouhlas vyjádřila
bývalá starostka O. Vavřínová, oficiální
protest přednesl i předseda MO ODS
R. Jandík. Práci tajemnice můžeme
hodnotit různě, ale zřejmě trefil hřebík
na hlavičku T. Novotný, který uvedl, že
paní tajemnice nebyla svorníkem úřadu,
nýbrž příčinou jeho rozdělení.

Přípravné práce na dostavbě školy
pokračují

Dále bylo ZM informováno o návštěvě
delegace města a školy z partnerského
města Skawina v Polsku a o stavu přípravných prací na dostavbu základní
školy. Ta teď probíhá ve dvou rovinách.
První se zabývá řešením akutního nedostatku kapacity – formou malé přístavby
do zahradního průčelí (3 třídy), druhá
má za cíl celkovou dostavbu areálu školy.
Stanislav Boloňský
místostarosta

O čem jednala městská rada
Městská rada se sešla k svému jednání
dne 7. září 2011.
Posoudila návrh Rozpočtového výhledu
na roky 2012–2015 a rozhodla o jeho
dopracování.
Odložila (po projednání ve finančním
výboru) návrh úpravy Pravidel pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
Dále doporučila ZM přispět TJ Sokol
na rekonstrukci kanalizační přípojky
včetně opravy chodníku a přijmout dar
pozemků pod komunikacemi Na Panenské II.

Navýšení finančního příspěvku za vývoz
žump

Důležitou zprávou pro občany města,
kteří nejsou připojeni na městskou kanalizaci, je navýšení příspěvku z rozpočtu města na vývoz odpadních vod
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z žump ze současných 60 Kč/m3 na
80 Kč/m3, a to s platností od 1. 1. 2012.
Týká se to zejména některých ulic v Žalově.
RM též schválila závěry komise pro hodnocení nabídek na dodávky plynu pro
město Roztoky s tím, že nový dodavatel,
Pražská plynárenská, nabízí cenu o téměř 17 % nižší, než předchozí RWE.

Výběrová řízení – sběrný dvůr ano, exekuce
ne

Rovněž schválila na základě výsledků výběrového řízení výběr dodavatele na výstavbu nového sběrného
dvora v Žalově (BW Stavitelství s.r.o.,
Holice). Investiční náklady na nový
sběrný dvůr budou cca 7,4 mil. Kč,
z toho 50 % pokryje státní dotace.
Naopak neschválila závěry hodnotící
komise pro výběr právních služeb v ob-

lasti vymáhání pohledávek (exekucí)
pro město Roztoky – neakceptovala tak
jediného zájemce, který plně vyhověl
kritériím.
V souvislosti s provedenými úpravami
během školních prázdnin ve školní budově v Roztokách došlo k navýšení prostorové kapacity školy. RM v této souvislosti dala souhlas se žádostí ZŠ o změnu
zápisu v rejstříku škol. Nová kapacita je
660 žáků. Rovněž souhlasila se „symbolickým“ navýšením kapacity tříd v MŠ
Havlíčkova, a to vždy o 1 dítě ve třídě.
RM též schválila úpravu Provozního
řádu tržiště v Roztokách. Do konce
listopadu je začátek provozní doby tržiště posunut již na 8:00 hodin. Schválila též návrh novely Obecně závazné
vyhlášky o místních poplatcích, která
byla shledána odborem dozoru a kontroly veřejné správy MV ČR jako (for-
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málně) nevyhovující. Konečné znění bude předloženo zastupitelstvu.

Situací kolem provozu firmy Prockert
a Hynek se bude město dále zabývat

RM se též zabývala odpovědí firmy Pro-

ckert a Hynek a.s. na petici občanů, kteří
si stěžovali na hluk a další negativní činnosti vyplývající z činnosti provozovny
v Palackého ulici. Vzhledem k odlišným
stanoviskům obou stran bude nutné, aby

město vyvolalo jednání o možnostech
řešení tohoto dlouhodobého problému.
Stanislav Boloňský
místostarosta

Svazek obcí se odebral k předkům
Často se říká, že není snadné v Česku něco založit, ale zrušit něco – tedy
úředním postupem – je snad ještě těžší.
V případě Dobrovolného svazku obcí
Přemyslovské střední Čechy trvalo více
než rok, než se podařilo svazek řádně
zlikvidovat a dosáhnout výmazu z registru. V nedávných dnech k tomu konečně došlo a více než sedmiletá historie
svazku se tím uzavřela. Končí tak i zma-

tení jmen, „nástupnické“ sdružení (od
letošního jara už o.p.s.) Přemyslovské
střední Čechy funguje samozřejmě dál
a také v dalších letech bude přidělovat
na vybrané projekty dotace z programu
LEADER, pořádat různé semináře, setkání a kulturní akce a podílet se i vlastními projekty na životě území, na němž
působí. Nekončím ani já v roli předsedy
správní rady o.p.s., neboť do společnos-

Maminky, zbystřete!!
Vždycky je to risk, když píšete o stavbě
v běhu. On totiž od chvíle, kdy vzniknou slova a věty na papíře od autora, po
dobu, kdy dílko vylítne z Heidelberga
(tiskařský stroj) a dostane se k nám do
schránek a před naše oči, uběhne dobrý
půlměsíc. Tak nemůžete psát, co bude se
stavbou v tom půlměsíci, ale vlastně to,
co už bylo ale teď, co když to nebylo?!
Že jsem vám zamotal hlavu? Nedivím
se, já ji s tou školkou mám zamotanou
též. Ale dost už polemik a filozofování a
dále už jen fakta a plány, které se musejí naplnit tak, jak jsme vám slíbili. Vám,
maminkám s dětmi, které čekají a těší se
do nové školky pro padesát prcků, vznikající na nevyužité ploše před mateřskou
školou v Havlíčkově ulici. Proč ten zamotaný začátek? Tak si to vezměte, teď
to tu cvakám do klávesnice 22.9. 2011
po proběhlém kontrolním dni, kde byly
konstatovány úspěšně dokončené přípravné práce na vybetonovaní základových pasů pro usazení stavebních prvků.
Tyto stavební prvky (moduly) se již od
začátku září vyrábějí v prostorách dodavatelské firmy Koma Modular z Vizovic.
V dohodě s paní ředitelkou Kulhánkovou byly týž den určeny barevnosti jak
venkovního pláště, tak vnitřních prostor.
Od dodavatele stavby jsem dostal příslib
prvního navážení modulů budovy mateřské školy k datu 7. 8. a 9. října, tak
jak je uvedeno i v zápisech a plánu stavby. A hle, dnes, kdy článek vychází na
stránkách říjnového Odrazu, je už toto
datum za námi a teď se doufám trefím.
Už se na místě skví obvodový plášť, který bude posázený barevnými písmenky
na kanárkově žlutém podkladu. A dále
s fakty. Datum, po kterém určitě spoustu maminek v Roztokách prahne, podle
harmonogramu generálního dodavatele

ti jsem vstoupil hned po založení o.p.s.
jako fyzická osoba. Poslední rozloučení
se svazkem obcí se uskuteční někdy v
listopadu, až se dostaví krajští kontroloři, aby naposledy prověřili „nulové“
účetnictví. Pak nám zůstanou jen svazky
v archivu a dědictví v podobě několika
projektů, které se podařilo za těch pár let
skutečné činnosti realizovat.
Jarda Huk

Mateřská škola aneb to nám to pěkně roste

stavby a podepsané smlouvy, je 31.10.
2011. To je datum, kdy má stát mateřská
škola v Havlíčkově ulici a má být předána městu. Konečně, už je to venku. Že
neodpovídá původnímu datu vzešlého z
výběrového řízení? Ano, původní datum
nemohlo být dodrženo, protože tato akce
byla napadena u ÚOHS (Úřad pro hospodářskou soutěž) a čekalo se na právní
posouzení rizik spojených s podepsáním
realizační smlouvy i přes toto napadení.
Proto jsme museli tento termín posunout o adekvátní zdržení, které nebylo
zaviněno městem ani dodavatelem. Po
všech peripetiích, které následovaly po
výběrovém řízení a počátečních komunikacích, než byla definitivně dopracována a podepsána smlouva, než proběhly
všechny schvalovací lhůty a byly splněny
podmínky pro stavební řízení, se stavba
zdárně rozeběhla a vše napovídá tomu,
že bude dokončena k termínu danému
smlouvou a že se nám podaří připravit
nová dvě oddělení začátkem listopadu
a do půli listopadu se to v těchto prostorách bude hemžit našimi miláčky.
V průběhu stavby musíme ještě nakoupit vybavení nových oddělení jak pro
naše špunty, tak pro naše tety, které se

nám o ně v té nové školce budou starat.
A nejen to, musíme doplnit a dovybavit
kuchyňský provoz tak, aby odpovídal
dnešním standardům pro počet hladových krčků, které musí nasytit.
Těšme se na to, jak to bude nové a rozhodně lépe vypadající než na nepodařené obálce zářijového Odrazu. Těšme se
na to, že v příštím Odrazu vám přinesu
i fotografie a další upřesňující informace
o již stojící budově, o průběhu stavby a
vypovím vám více o starostech a radostech dodavatelů. Samozřejmě také o starostech a radostech nás investorů, což
jsme vlastně my všichni, kteří jsme zde
přihlášeni k trvalému pobytu.
Ještě jedno důležité datum budete chtít
určitě vědět. Po 15.10. 2011 vyhlásí paní
ředitelka Kulhánková přesný termín zápisu pro podání přihlášek, které si v MŠ
můžete vyzvednout. Kritéria přijetí jsou
stejná jako u březnového zápisu a datum
zápisu bude samozřejmě uvedeno na
školce, na úřední desce i na webu města.
Zbystřeme, ať jej nepropásneme.
Rene Šefr
místostarosta za ODS
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 25.8.11
až 21.9.11 :
- dne 25.8.11 oznámena krádež v prodejně Stříbrnictví na Tyršově náměstí –
výjezd na místo, zjištěn částečný popis
a provedeno místní pátrání po podezřelých osobách s negativním výsledkem
( velký časový odstup mezi dobou spáchání a oznámením), předáno PČR;
- dne 27.8.11 v ranních hodinách oznámeno odcizení měděných svodů a dalších věcí, předáno PČR Libčice jako podezření z přečinu krádeže;
- dne 27.8.11 oznámeno podezřelé vozidlo v ul. Masarykova – výjezd na místo,
na místě za volantem bezvládný řidič,
při provedené kontrole zjištěno, že je
v silně podnapilém stavu, předáno PČR
Libčice;
- dne 27.8.11 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v ul. Nádražní, Bizzard Club – výjezd na místo,
zjednána okamžitá náprava, s odkazem
na znění OZV č. 3/2011 vyřešena domluvou;
- dne 29.8.11 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v ulici Lidická – výjezd na místo, na místě ze strany
podezřelých osob zjednána náprava, věc
s odkazem na znění OZV č. 3/2011 vyřešena domluvou;
- dne 30.8.11 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v ulici Čechova – výjezd na místo, na místě zjednána náprava, věc Pk s odkazem na
znění OZV č. 3/2011 vyřešena na místě
domluvou;
- dne 2.9.11 oznámeno v brzkých ranních hodinách, že po ulici Třebízského
dva mladíci táhnou přívěsný vozík za
auto – výjezd na místo, v ulici Spěšného
odstavený přívěsný vozík nalezen, zjištěn majitel, pokus o jeho vyrozumění,
dalším šetřením a pátráním v okolí nalezeno zaparkované podezřelé vozidlo
tov. zn. Renault Megane s osádkou, která byla hlídkou kontrolována, předáno
PČR k jejich realizaci;
- dne 2.9.11 oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. Škoda Superb, zaparkovaného na pozemku domu v ulici Bráfova
– výjezd na místo, předáno PČR;
- dne 3.9.11 v nočních hodinách opakované oznámení občanů na rušení nočního
klidu hudební produkcí z festivalu Rozkřik, pořádaného na fotbalovém hřišti TJ
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Roztoky na Tyršově náměstí, poučeni, že
se jedná o povolenou akci MÚ Roztoky;
- dne 4.9.11 oznámeno narušení veřejného pořádku v ulici Palackého – výjezd
na místo, podezřelá osoba zastižena a
kontrolována v ulici 17. listopadu, kde
došlo ke slovním urážkám svědka události, věc kvalifikována a šetřena jako Pk
z.č. 200/90 Sb, a bude oznámena přestupkové komisy k projednání;
- dne 5.9.11 oznámena posprejovaná a
„vyzdobená“ nápisy kontejnerová školka v Palackého ulici – výjezd na místo,
předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z přečinu;
- dne 7.9.11 oznámena dopravní nehoda mezi osobním a nákladním vozidlem v ulici Lidická u vjezdu do dvora
technických služeb – výjezd na místo,
kde zjištěno, že jde o dopravní nehodu
se zraněním, na místě rychlá lékařská
pomoc, která zraněnou spolujezdkyni
z os. vozidla odvezla do nemocničního
zařízení, na místě hasiči, usměrňována
doprava, předáno skupině dopravních
nehod PČR;
- dne 8.9.11 oznámeno odstavené vozidlo Škoda Superb v ulici Wolkerova
– výjezd na místo, provedena lustrace,
zjištěno že vozidlo prochází pátráním po
odcizených vozidlech. Vozidlo bylo odcizeno v Roztokách v ulici 17. listopadu
v noci ze 4. na 5.9.11, vyrozuměna PČR,
která si na místě věc převzala, vyrozuměn majitel vozidla;
- dne 10.9.11 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu na Tyršově
náměstí – na místě kontrolována skupina osob, věc Pk s odkazem na znění
OZV č. 3/2011 vyřešena domluvou;
- dne 11.9.11 oznámeno nedovolené
pálení odpadu na zahradě v ulici Jungmannova – na místě zjednána náprava,
vyřešeno na místě domluvou;
- téhož dne oznámeno poškození dvířek rozvodné skříně na křižovatce ulic
Puchmajerova a Na Vyhlídce – zadokumentováno, vyrozuměna pohotovost
rozvodných závodů;
- dne 11.9.11 v nočních hodinách oznámen uvolněný billboard visící nad vozovkou v ulici Lidická nad serpentýnou
– výjezd na místo, ohrožena bezpečnost
silničního provozu, hasiči provedeno
odstranění billboardu;
- dne 12.9.11 oznámen spadlý strom na
zaparkované vozidlo tov. zn. Citroen
v ulici Potoky – výjezd na místo s hasiči,

kteří provedli likvidaci spadlého stromu;
- dne 12.9.11 v nočních hodinách oznámena poškozená nádrž vozidla tov. zn.
Felicia a vyteklý benzin na komunikaci v ulici Tiché údolí – výjezd na místo
s hasiči, kteří provedli likvidaci uniklé
pohonné hmoty absorpčním materiálem, na místě zjištěno, že někdo prorazil
plastovou nádrž vozidla, na místo PČR,
která si na místě převzala věc k jejich
realizaci;
- dne 15.9.11 oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. Škoda Superb v ulici Nad
Vltavou - výjezd na místo, předáno PČR
k jejich realizaci jako podezření z přečinu krádeže vloupáním;
- téhož dne ve večerních hodinách oznámena sražená srna vozidlem – výjezd na
místo kde zjištěno, že srna vběhla pod
projíždějící vozidlo, došlo k jeho poškození, na místě si věc převzala skupina
dopravních nehod PČR, sraženou zraněnou srnu si převzali členové mysliveckého sdružení;
- dne 17.9.11 v nočních hodinách oznámeno narušení občanského soužití
v prostorách restaurace Sokolovna – výjezd na místo, v době příjezdu hlídky na
místo již klid, provedeným šetřením
zjištěno, že došlo k fyzickému napadení
oznamovatelky s drobným poraněním,
ta v podnapilém stavu odmítla lékařské
ošetření, věc kvalifikována jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách
MP Roztoky a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli
pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo telefonicky Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 974882730),
nebo na Městskou policii Roztoky
(tel. 22091 0468, popřípadě
e-mail: info@mproztoky.cz
Děkujeme předem za spolupráci.
Vevera Petr
ved. str. MP Roztoky

INFORMACE Z RADNICE

Městská knihovna informuje
Nabízíme vám výběr z nových knih, zakoupených do městské knihovny v září
2011

Beletrie

Ajvaz M. : Cesta na jih ( román s detektivní
zápletkou vede hlavní postavy přes různá města Evropy až k Libyjskému moři)
Cunningham M.: Za soumraku (psychologický, společenský román o konvencích a citech)
Obermanová I.: Tajná kniha (román
ze současnosti, který vyvolal mnoho diskuzí)
Monyová S. Srdceboly (příběh o vášni,
touze, intrikách a pomstě)
Blas de Roblés J.: Půlnoční hora (příběh
o duchovním hledání a tajemstvích, která neměla být odhalena)
Ferrais Z. Oči pouště (román ze současné Saúdské Arábie )

Detektivky

Reichs K.: Pavoučí kosti
Kepler L.: Paganiniho smlouva
Patterson J.: Uvidíš, zemřeš
Jackson L.: Horká krev
Edwardson A.: Pokoj č.10
Coben H.: Schůzka v Paříži

Historické romány

White P.: Nebeský kámen (děj románu

se odehrává v Británii po rozpadu Říše
římské )
Ziedan Y.: Azazel (životní příběh vzdělaného mnicha se odehrává v 5. století na
Blízkém východě – v Jeruzalémě, Alexandrii)
Hejzlarová T.: Na Řece (autobiografický román začíná ve 40. letech 20. století v Číně, v místě a době autorčina
dětství)
Filip O.: Valdštejn a Lukrécie (životopisný román z dob mládí významného
vojevůdce)

Cestopisy

Ulč O.: Z Hongkongu na ostrov, který nebyl (cestopisné vyprávění z cest autora
podél pobřeží Číny a Vietnamu)
Krejčí J.: Island přes Faerské ostrovy (zážitky z cest v severské přírodě)
Červený A.: Indočínou na kole (cykloexpedice Laosem, Kambodžou a Vietnamem)

Pro děti

Watterson B.: Vzhůru na Yukon! (komiks)
Watterson B.: Pod postelí něco slintá (komiks)
Wilson J.: Lekce lásky (dívčí román)
Kessel C.: Velká jezdecká soutěž (dob-

rodružný příběh z jezdeckého klubu)
Dickins R.: Jezdci, koně a poníci (o chovu koní, jezdeckém sportu a příběhy
o koních)
O těchto i dalších nových knihách získáte informace na webových stránkách
knihovny nebo přímo v městské knihovně.
Čteme dětem – každou středu od 17.00
do 17.30 hodin nyní z knihy J. Kratochvíla – Kočkopes Kvído pro děti ve
věku 4–6 let. Vstup zdarma.
*Pozvánka na literární pořad pro děti
dne 18.10. (úterý) od 16.00 hodin ,,Příhody medvídka Pú a jeho přátel“ . Určeno pro děti ve věku 4-6 let. Vstup zdarma
* Pozvánka na cestopisnou besedu Jižní Grónsko 2011 aneb letní putování
Grónskem, ve středu dne 26.10. 2011
v 18.30 hodin. Hovořit bude účastník
výpravy pan Daniel Narwa. Povídání
bude doplněno promítáním fotografií
z cesty. Vstup zdarma.
A. Urxová
Městská knihovna Roztoky

Město Roztoky ušetří na plynu téměř 17 %
Před volbami jsme apelovali na snižování provozních nákladů městského úřadu
a dost často jsme jako tehdejší opozice
dostali odpověď, že to nejde. Osobně mě
těší, že za sebe mohu říci, že to jde, i když
o dost pomaleji než bych si představoval.
Již někdy na začátku roku jsem jako
radní města za ODS požádal o postupné přezkoumání a analýzu všech kapitol
rozpočtu s cílem nalézt možné úspory.
Bohužel tehdy měl úřad dost práce se
znovuobnovením finančního odboru a
účetnictví, které bylo v troskách, takže
jsme věc odložili. Snižování nákladů ne-

lze provádět pouhým škrtáním položek
v rozpočtu, ale celkovou optimalizací
procesů. Nelze to tedy provést ze dne na
den a ani rok není příliš.
Některé věci lze ale udělat poměrně jednoduše a dodávka plynu pro městská
odběrná místa je jednou z nich. Sice dost
dlouho trvalo, než se podařilo všechna
odběrná místa spočítat, definovat, kolik
plynu vlastně město odebírá a výběrové
řízení bylo vyhlášeno až 3. července, ale
výsledek znamená pro Roztoky úsporu
v řádu desítek tisíc korun ročně. Na
první pohled to není příliš, ale podobný

proces chceme provést rovněž s dodávkou elektřiny, telekomunikačních služeb,
kancelářských potřeb a řadou dalších.
V konečném důsledku věřím, že uspořená částka už bude v rozpočtu znát.
Ing. Roman Jandík
radní města a předseda MS ODS Roztoky

Oznámení o přestěhování oddělení ŽP
Městský úřad informuje občany o přestěhování oddělení životního prostředí Odboru SRMŽP
z hlavní budovy Městského úřadu
do vedlejší budovy č.p. 1020.
Městský úřad Roztoky
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Kdo šetří, má za sedm, kdo plýtvá, má za třicet
Rozpočtové určení daní (RUD), to je
termín, který v posledních měsících
starostové všech obcí hodně diskutují.
Určuje výši příjmů jednotlivých obcí
ze sdílených daní. V současnosti mají
Roztoky z těchto daní 7,1 tisíce Kč na
jednoho obyvatele, naproti tomu Praha má na obyvatele 29,6 tisíce Kč. Tyto
obrovské rozdíly jsou jádrem diskuse
starostů již několik let. Vláda se ve svém
programovém prohlášení zavázala, že
tyto nespravedlnosti částečně narovná.
Proto ministerstvo financí v čele s Miroslavem Kalouskem nachystalo nový
návrh RUD.
Co by vlastně nové RUD přineslo? Alespoň částečné narovnání mezi příjmy
velkých měst a menších měst a obcí.
Příjmy 6241 obcí v České republice by

se novou úpravou zvýšily, a to mimo
jiných systémových opatření i částečně
na úkor Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.
Možná si někdo řekne, že potrefená husa
nejvíc kejhá, když naše Roztoky spadají
právě mezi obce, které jsou současným
systémem nejvíce bity, protože nejméně
korun na jednoho obyvatele mají právě
obce se dvěma až deseti tisíci obyvateli.
A já říkám ano, „kejhám a kejhat budu“.
Ať se i v Praze se svými tunely, které se tu
jmenují Blanka, tu Opencard, naučí šetřit. My menší šetřit musíme a taky skutečně šetříme každou korunu. Panu premiérovi a ODS se nelíbí oslabení velkých
měst, kde spolu s ČSSD vládne, proto
se jí nový návrh RUD nelíbí a navrhuje
vlastní řešení. To by znamenalo podobné narovnání výše zmíněných nespra-

vedlností a zároveň zachování příjmů
velkých měst. Návrh pana premiéra ale
na rozdíl od návrhu Miroslava Kalouska
neříká, kde tento poměrně velký balík
peněz získáme, což považuji za velký nedostatek.
Buď jak buď, jako starosta Roztok uvítám jakoukoliv změnu, která povede
k tomu, aby příjem našeho města nebyl
v podstatě nejnižší v republice. Podle
návrhu ministra Kalouska by se příjem
z RUD na jednoho obyvatele pro Roztoky zvýšil z 7,1 tisíce Kč na 8,8 tisíce Kč.
To by představovalo přibližně 10 milionů Kč v rozpočtu našeho města navíc. Za
podobnou částku lze pořídit školku pro
50 dětí nebo lze opravit několik dlouhých ulic. Dokud tohoto navýšení nedosáhneme, tak „kejhat“ budu. Jan Jakob
starosta města Roztoky

Rozpočtové určení daní a jeho dopad na Roztoky
Českou politickou scénou v současné
době hýbe téma rozpočtového určení
daní (RUD). O co jde? Jde o přerozdělení sumy cca 120 mld. Kč sdílených
daní, o které se hádají starostové ODS
ve velkých městech se starosty TOP 09
v menších obcích.
Ač jsem předseda roztocké ODS, je zde
nutné si na jednu stranu přiznat, že toto
téma je spíše politické. Jako roztocký
radní bych byl samozřejmě rád, kdybychom mohli postavit nebo opravit
nějakou tu silnici navíc, protože obce o
velikosti Roztok dostávají na jednoho
obyvatele mnohem méně než obyvatelé
Prahy. A právě o tento přepočítací koeficient se tu jedná. Na druhou stranu, jde
o to, jaké by RUD skutečně mělo být a to
bohužel neslyším ani od kolegů z ODS a
už vůbec ne od TOP 09.
Roztocký starosta Jan Jakob na svém
blogu na serveru idnes.cz píše, že je

šokován výroky pana premiéra Nečase, a že je potrefená husa, která kejhá a
kejhat bude, dokud menší města nedostanou přidáno. Podle něj Praha, Brno,
Ostrava či Plzeň mají peněz dost, takže
je v pořádku jim peníze vzít, stačí šetřit.
Menším městům je naopak třeba peníze
přidat. Starostu osobně znám a napadání
koaliční ODS nebudu brát osobně, nicméně nesouhlasím s tím, že názory nejsou v tomto případě levicové.
Pravicový komunální politik by neměl
obhajovat pouze svůj píseček, ale i ideologii a systém. S tím, že šetřit je potřeba,
mohu jen souhlasit. To, co ušetřím ale
přece nedám jiným úředníkům. Naopak
finanční prostředky vrátím lidem, protože ti nejlépe v současné situaci vědí, co
si za své peníze mají koupit. Roztocký
rozpočet s ročními výnosy cca 100 mil.
Kč je dle mého dostatečný a v případě,

že velkým městům peníze přebývají,
neváhal bych občanům snížit daně a
ihned propustit úředníky, kteří tyto daně
administrovali, aby byla úspora dvojí.
Z ekonomického a filozofického pohledu by to takto mělo být a nikdo mi
nevymluví opak. Aby ekonomika daní
byla spravedlivá, měly by být daně spotřebovávány tam, kde vzniknou, proto
připomínám, že velká města vytvoří 45
procent HDP a přibližně tuto částku by
také měla z RUD dostávat. Na každou
věc je třeba se dívat trochu s nadhledem.
Na závěr řečnická otázka. Bydleli by
v Roztokách stejně „úspěšní lidé“, kdyby
město leželo řekněme daleko od Prahy
v Orlických horách, mimo hlavní turistické cesty a pracovní příležitosti? Jistěže
ne, bohatou Prahu jednoduše potřebujeme.
Roman Jandík
radní a předseda MS ODS Roztoky

Malá procházka roztockými ulicemi
Dnešní procházku začnu ulicí Jeronýmovou z Husova náměstí. Vozovka zde
byla z větší části hliněná a se sklonem
na pravou stranu směrem na chodník,
kde byly stopy po někdejším asfaltu a
při deštích se tam tvořily kaluže přibližně deset metrů dlouhé a něco kolem
dvou metrů široké, které zasahovaly až
k plotům přilehlých nemovitostí (foto č.
1). Nastal důvod tuto ulici opravit, což
provedly v létě v roce 2009 Technické
služby města Roztoky. Až potud by bylo
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vše v pořádku. Ale pak to začalo. Již 15.
06. 2010 si poprvé po rekonstrukci ulice
obyvatelé Jeronýmovy ulice stěžují znovu. A to hlavně majitelé domu s číslem
popisným 560. A právem (foto č. 2).
Opět louže, ale už o větší délce a to až 30
metrů, šířce 1,5 m a hloubce asi 15 centimetrů. Projíždějící vozidla házejí vodu
na plot domu, kde je umístěn domeček
na plyn a elektřinu. Všichni víme, že tyto
domečky nejsou vodotěsné a toto kropení vodou jim jistě nesvědčí. Městský

úřad Roztoky obyvatelům domu čísla
popisného 560 odpověděl 21. 06. 2010.
Cituji Ve věci stavu části komunikace Jeronýmova Vám sdělujeme, že dne
15. 06. 2010 proběhlo místní šetření za
účasti ředitele Technických služeb a vedoucího odboru správy a rozvoje města. Oprava silnice nebude v žádném
případě jednoduchá a bude i finančně
náročná. (Kde je záruka na již provedenou rekonstrukci?) Zároveň Vám sdělujeme, že k předmětné opravě dojde až
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v průběhu podzimu 2010 (podepsána
paní Eva Maršíková). No a nám už začal podzim 2011 a do dnešního dne nikdo nic nedělá a asi ani v nejbližší době
dělat nebude. I laik pozná, že oprava
ulice byla doslova odfláknutá a na občanovi zase zůstane, aby si spáchané
škody nastříkanou vodou zaplatil sám.
Přitom by stačilo na kraj chodníku nainstalovat provizorně zábradlí s vlnitým
plechem, aby voda nemohla stříkat na
plot, ale zarážela se o tuto překážku a
tím by se zabránilo i jízdě po chodníku.
No a začneme druhý soudek. V únoru
letošního roku stavební komise odhlasovala opravu ulic Jungmannova a Masarykova hlavně směrem na Solniky. Na
křižovatce Nerudova– Masarykova směr
Solniky je takový výmol, že auto jedoucí
40 km/hod chytá výfukem. Jdeme dál a
jsme u lékárny v Masarykově ulici, ještě
více propadlá vozovka a propadlina vede

až k obchodu Centrum levného
nákupu. To jsou pasti na řidiče,
kdy si může zničit vozidlo. Podle mne by tam Technické služby měly dát aspoň značku, pozor
výmol. O ulici Jungmannova už
ani není třeba mluvit, ta je mnohem horším stavu než Masarykova. A kdy se tyto ulice budou
opravovat? Asi v zimě. Tak to
nám to zase hodně dlouho vydrží. V srpnu letošního roku v
Masarykově ulici před vysokými
paneláky bylo nějaké družstvo asfaltérů
a flikovali tam záplaty na pár výmolů.
Že by to byla ta naplánovaná oprava za
1800 korun?
Mám tady poslední soudek.
Když se začalo stavět na Solnikách, zrekonstruovala se
ulice Obránců míru z důvodu,
aby po ní mohla jezdit těžká
vozidla na stavby tam probíhající (vozidla však stejně
jezdila, kudy chtěla). Zůstává
nám otázka proč? Odpověď
zní, no protože se nikdo z
tehdejšího vedení města nepostaral o osazení značek B13
(zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá
hmotnost přesahuje vyznačenou mez).
Málokterá vozovka u nás v Roztokách
je postavena na těžká vozidla. A mnohá tato vozidla ještě k tomu zastavují

na chodnících a ty na tuto zátěž nejsou
postaveny vůbec. Můj návrh je osadit
většinu ulic značkou B13 (vozidla do 3,5
t maximálně do 5 t ) s dodatkovou tabulkou, popelářům vjezd povolen. Nebo
popelářům vystavit výjimku zdarma
vždy na celý rok, jako to mají například v
Praze. Ten, kdo potřebuje větší auta, by
si musel dojít na městský úřad pro roční
výjimku nebo pro výjimku na předem
určené dny (samozřejmě za úplatu). Jak
osobně pozoruji vozidla zásobující obchody a obchůdky v našem městě, jedině
Tesco a Albert používají vozidla o větší
hmotnosti. Takže jediná dodatková tabulka zásobování ke značce B13 by byla
v Nerudově ulici za hotelem Akademik.

Řeknete, že se vyhodí peníze za značky.
Něco se nám vrátí z výjimek a větší část
s toho, že nebudou tak ničené již zničené
městské komunikace.
Čáslavka Stanislav ml.

Krátká glosa k diskuzi o dětském hřišti
I já se chci touto cestou zastat záměru revitalizace dětského hřiště v ulici
Obránců míru. To proto, aby pan Viktor Krejča ml. neměl pocit, že on a pan
místostarosta René Šefr stojí sami proti
všem. Pro zvídavce a fanoušky konspiračních teorií předesílám, že jsem pana
Krejču nikdy neviděl, neznám jej i když
doufám, že budu mít příležitost se seznámit.
Je zřejmé, že materiál, či spíše studie s
návrhem, které byly na jaře předloženy Radě města místostarostou Šefrem
k projednání, potřebovaly a potřebují
dopracovat. Bylo naší chybou, že podklady byly v takto „surovém“ stavu po-

stoupeny, možná trochu alibisticky, komisím k vyjádření. Potud je sled událostí
ještě srozumitelný. Pak se ale podle mne
rozpoutalo něco, co má s věcnou diskuzí,
nad v materiálu uvedenými fakty, pramálo společného. Diskuze, ať už v komisích
či na ulice se chtěně či nechtěně stáčela k
tomu, jaká je historie pana Krejčy a jeho
rodinných příslušníků v obci, co z toho
pan místostarosta asi tak bude mít apod.
Prostě soudy, mýty, polopravdy a kapka
malé české závisti navrch. Šuškanda se
rozjela na plno a obsahová stránka věci
se stala zcela podružnou.
S tímto „mediálním“ obrazem se nyní dá
dělat pouze tolik – postavit se mu čelem.

V první řadě je nezbytné dokončit diskuzi v RM na téma budoucího využití
zvažovaného pozemku – v souladu s ÚP
a investičním plánem. Zodpovědně zvážit všechny relevantní a faktické připomínky komisí. Prodiskutovat podmínky,
za jakých by byl pozemek poskytnut. A
pokud by v tom bylo dosaženo shody,
postoupit věcný záměr zastupitelstvu
k rozhodnutí a následně vypsat veřejné
výběrové řízení, jelikož rozhodujeme
o majetku obecním. Toto je podle mne
jediný relevantní a férový postup. Já za
sebe pro to udělám, co budu moci.
Tomáš Pařízek
radní města za ODS

Poděkování tajemnici Městského Úřadu

Rád bych touto cestou poděkoval nedávno odvolané tajemnici Městského Úřadu Roztoky, paní Bc. Alici Mezkové za příkladné pracovní nasazení a dobrou práci, kterou za rok svého působení odváděla ve prospěch Města. Paní tajemnice stála před nelehkým úkolem „roztleskat“ řadu pracovníků úřadu k vyššímu a lepšímu pracovnímu výkonu, realizovat výrazné organizační změny a v neposlední řadě i znovu obsadit řadu pozic novými pracovníky,
například v Odboru Financí či v Odboru Správy a rozvoje města a Životního prostředí. Hovořím tak ústy členů Rady města za ODS, kteří byli s prací paní tajemnice spokojeni. Její odvolání bylo pro nás překvapivé a znepokojující. Nicméně nerozporujeme zákonné právo starosty na odvolání tajemníka. Přejeme i touto cestou paní Mezkové řadu úspěchů do budoucna.
Tomáš Pařízek
radní města a člen MS ODS
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Hřiště snů
Poslední dobou generuje dosti povyku
kauza revitalizace dětského hřiště, jíž
bych také rád věnoval pár slov. Když
jsem se s ní setkal poprvé před pár měsíci na kulturní komisi, překvapilo mě,
jak málo informací jsme k věci obdrželi, víceméně jen architektonickou studii.
Navrhoval jsem proto tehdy usnést se,
že komise nemá dostatek podkladů pro
vydání doporučení. Návrh byl oslyšen;
komise odhlasovala poměrně ostře negativní stanovisko, ke kterému jsem se
odmítl připojit, neb mám za to, že k rozhodování jsou třeba fakta, nikoliv pocity.
Domnívám se, že stávající hřiště zůstalo
trčet koncepčně ve 20. století a řešit jej
nabídnutou formou (tzv. public-private
partnership) by mohlo být pro město
levné a elegantní. Pro posouzení konkrétního projektu jsou ale rozhodující
navrhované smluvní podmínky, které
neznám, takže mi nezbývá než věřit, že
se k tomu Rada postaví odpovědně. Nicméně, věc mě inspirovala k následujícím
dvěma myšlenkám.
Nabyl jsem pochybností o tom, zda má
smysl žádat komise města o expertní
stanoviska, protože je to asi jako nechat
Poslaneckou sněmovnu jednat, jak léčit
chřipku. Výsledek by mohl být ledasjaký včetně rady, že nejlepší je uříznout
pacientovi nohu. Ne snad proto, že by v

parlamentu (potažmo komisích) seděli
hlupáci, ale proto, že nejde o tělesa odborná, ale politická. Odborný závěr by
měl být hodnotově neutrální (tzn. nezávislý na odborníkově světonázoru), založený na známých východiscích, být odvozen logickým sledem argumentů a být
tzv. falzifikovatelný (tzn. vyvratitelný).
Např. stanovisko, že nějaká stavba není
„pro navrženou lokalitu vhodná“, není
odborné stanovisko, ale subjektivní (logikou nevyvratitelný) názor. Aby se stal
vyvratitelným, musel by být podepřen
odůvodněním (např., že se stavba na
příslušný pozemek nevejde). A hlavně –
k odbornému závěru nelze dospět hlasováním, protože skutečnost je objektivní
(např. Země obíhá kolem Slunce, ať už
s tím souhlasíme nebo ne). Samozřejmě
existují i otázky normativní, hodnotové
(má či nemá být trest smrti?), u nichž
ovšem seriózní expert končí výčtem pro
a proti. Vesmír odborný a vesmír politický jsou dvě oddělené dimenze, které
by se neměly míchat. Jsou-li komise politickým orgánem, budiž na ně v mezích
přesně a úzce definovaných pravidel přeneseny některé rozhodovací pravomoci,
ale pro odborné rady ať si město raději
zřídí sbor poradců nebo ad hoc najme
konzultanty.
Ke druhé poznámce mě přivedla trochu

zlověstná věta pana Kalába z jeho červencového článku, aby lidé nenechali
svou nečinností dopustit něco, na co by
v budoucnu mohli nadávat. Lidé, bděte!
Jsem toho názoru, že většina má sice často pravdu, ale občas také ne a majoritu
někdy nemusí zastupovat ten, kdo je nejvíc slyšet. Od toho máme v zastupitelské
demokracii politiky, aby takový případný omyl většiny rozpoznali, pečlivě vysvětlili a výjimečně i prosadili správnou
věc proti její vůli a časem dokázali, že
v té konkrétní záležitosti viděli dál než
dav. Samozřejmě to znamená nést svou
politickou kůži na trh, což chce odvahu. Její nedostatek ale nedopadá šťastně
(příkladem nechť slouží odkládání nepopulární důchodové reformy až do momentu, kdy se nejlepší příležitosti prošustrovaly, a výsledkem je stávající návrh
penzijního systému, do kteréhož kdo
dobrovolně vleze, aspiruje na důchod
leda invalidní (skrze papíry na hlavu).
Netvrdím, že zrovna nové dětské hřiště
je takovým výjimečným případem, za
který stojí dát ruku do ohně. Jenom, být
přesvědčen o správnosti nějakého projektu, nevůli části veřejnosti bych pokládal za výzvu, nikoliv překážku.
Tomáš Šalamon
člen kulturní komise za ODS

Mens sana in corpore sano - Ve zdravém těle zdravý duch
Jak již název článku napovídá, rád bych
se pozastavil nad situací sportovního vyžití nás všech, čili občanů našeho krásného města. Máme možnost účastnit
se sportovních klání v mnoha druzích
sportů (např. tenis, volejbal, fotbal, nohejbal atd.). Za to patří velký dík nadšencům, kteří dělají vše pro sport z lásky
k němu a ve víře, že to stále má smysl.
V tomto ohledu patří velký dík také sokolům za péči o jediný sportovní areál
v našem městě. Dovolte mi krátké zamyšlení nad situací kolem našeho jediného velkého sportoviště. Naše město v
posledních letech prochází stavitelským
boomem a v návaznosti na to se staví
nové komunikace, školky, plánuje se
dostavba školy, zkrátka vše co je s expanzí spjato v duchu udržení kvalitního
života pro nás všechny. Na jednu věc se
stále zapomíná. Co sport? Vyrostou zde
jen další komerční areály? A jestli vůbec
nějaký vyroste, lze jen těžko spekulovat
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při stále rostoucí ceně pozemků. Nebo
se najde rozumné řešení a připravíme
plán, jak zlepšit situaci v jediném areálu
ve městě? Budeme městem kulturním s
masopustem, všelijakými trhy, kdejakým
koncertem a na druhou stranu městem s
areálem, který neodpovídá kapacitou velikosti města v čele se sokolovnou postavenou ještě za vlády TGM? Není na čase
řešit i tuto otázku? Někteří z vás budou
jistě oponovat. Proč zde budeme něco
vylepšovat a budovat, když je toho v Praze spousta? A že už jsem pár takových
názorů slyšel. Nepřipadá vám, že sportoviště slouží především k dosažení vyšší
kvality života a fungují také jako prostor
pro vzdělávání a odpočinek? Pokud se
naše děti účastní jakéhokoli sportovního
tréninku, je to pro ně přece také součást
vzdělávání. Jako přínosy mohu vyjmenovat: posílení týmového ducha, posilování vůle či zlepšování fyzické kondice.
Pro nás dospělé je pak sport vášní nebo

odpočinkem od každodenních stresů.
Proto by měl být stav sportovního zázemí v našem městě důležitým tématem
veřejné diskuze. Pouze naše společné
úsilí a podnět pro vedení města může
věci posunout dál. Vím, že se dostanu
do rozporu s kolegou Šalamonem a jeho
velmi jasným náhledem na investice do
projektů, které zaplatíme všichni a ne jen
ti, kteří je budou využívat. Tím stadion
v Roztokách bezesporu je. Ale to je mi
vcelku jedno, jelikož věřím v prospěšnost tohoto zařízení pro všechny, kteří
se rozhodnou pro svoje tělo a duši dělat dobré skutky, a tím může být každý
z nás. Podle mého názoru může zlepšení sportovního zázemí našeho města
obecně pouze prospívat. Zamysleme se
nad tím, co bychom pro sebe a naše děti
mohli udělat! Pro zastánce silně radikálních názorů a odpůrce financování těchto projektů z veřejných prostředků mám
jeden postřeh. Téměř ve všech městech,
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která jsem měl možnost v zahraničí
navštívit, jsou škola, centrum města a
sportovní areál výkladní skříní města a
je pro člověka příjemným zážitkem tato
místa navštívit. Většinou jsou také financovány převážně z rozpočtu města.

Zlé jazyky upozorňuji, že zde hovořím
o veřejných službách. Ne o soukromých!!!
Proč to tam ti lidé asi dělají? Z důvodu
potřeby plýtvat penězi? Jedno z možných vysvětlení se přece jen nabízí. Co
když se rozhodli vzít si něco z moudrosti

svých předků k srdci? Nebo prapředků?
Sportu zdar!
Tomáš Ivan
Fotbalový trenér mládeže SK Roztoky a
člen Sokola

Země je taky kulatá
Náš spoluobčan Michal Janský zřejmě
přesedlal ze sledování dopravních prostředků na pomaleji se pohybující objekty a napsal do letního dvojčísla Odrazu
o výsledcích svého pozorování. Článek
vyvolal živou odezvu a někteří mohutní
spoluobčané se prý dokonce zajímali o
to, kde autor bydlí. Doufám, že to Michala neodradí od dalších čísel seriálu.
Rád bych k té diskusi taky přispěl. Ti,
kteří mě znají, mě možná napadnou, že
moje názory k tomuto tématu jsou jednostranné, nekvalifikované, ba extremistické, že je to, jako kdyby se vegetarián
vyjadřoval k zabíjačce, ale nevadí. Pokusím se o to.
Inspirovaly mě moje cesty vlakem do
Českých Budějovic na konci prázdnin.
Ranní rychlík na jih je v sobotu slušně zaplněn už po výjezdu z Prahy a od
Benešova je naložen tak, že jsou nejen
obsazena všechna místa v kupé, ale lidi
stojí i v uličkách. Pozoroval jsem chlapíka, na něhož už taky nezbylo místo, a tak
čas od času musel ustupovat v chodbičce cestujícím, kteří procházeli vlakem.
Z jeho výrazu se totiž dalo docela dob-

ře usoudit, jaká figura se k němu blíží.
Klidný, vstřícný pohled signalizoval, že
s průchodem nebude problém. Jednou
proti němu vykročil sportovně stavěný
tatík, ramena se sotva vešla do chodbičky, ale před mým chlapíkem udělal
vpravo v bok, hladce prošel a pokračoval
v cestě.
Za chvíli jsem u cestujícího v chodbičce
zaregistroval výraz téměř radostný a za
okamžik uličkou procházela dáma poněkud neurčitého věku, dávno po mateřské
školce, ale ještě mnohem dál do důchodu, s nepřehlédnutelnou postavou a patrně speciálním dámským pokrývačem
nazdobenou hřívou. Také tentokrát následoval elegantní obrat o 90°, průchod
už tak hladký nebyl, ale z velmi potěšeného obličeje mého testovacího chlapíka
bylo jasné, že mu tento druh kontaktu
vůbec, ale vůbec nevadí.
Jen jednou jsem u něj spatřil výraz zděšení. Poté muž odsunul dveře do kupé
a s omluvným výrazem zašel mezi nás.
Vzápětí se v kupé zešeřilo a uličkou se
provalila osoba rodu ženského přesně
takového formátu, při němž ani nejele-

gantnější obrat o 90° na průchodnosti
vůbec nic nezmění. Za pár minut se situace opakovala, dáma se vracela a opět
za ní zůstávalo volné pole, jako když se
ledoborec prodírá půlmetrovým krunýřem v zátoce.
Také z osobního vlaku, kde jsou sedačky upraveny normálně po čtyřech, mám
nejednu zkušenost s podobnými sférickými pasažéry. A vždycky, když se ve
vagonu objeví, se snažím na ně telepaticky působit, aby to široké volné místo
vedle mě neviděli. Většinou neúspěšně.
Musím se přiznat, že ve chvíli, kdy takový objekt vedle mě dopadne, rozvalí se
a s radostným zafuněním vytáhne z objemného zavazadla bagetu a zakousne se
do ní, mám vůli aspoň verbálně protestovat. Když ale vidím ten šťastný výraz
naprostého klidu a suverénní prostorové
a hmotnostní převahy, neřeknu nic, přitlačím se ještě víc k oknu a jen se v duchu modlím, aby nás v Bubenči neposlali
na druhou kolej, protože po výhybkách
by ze mě zůstal jen otisk do policejního
protokolu.
Jarda Huk

Konečná našich autobusů
Roztokami obchází strašidlo ukončení
našich autobusových linek v Podbabské
ulici. S obavami sledovali roztočtí občané dokončovací práce na nové otočce
tramvaje. Je umístěna až u železniční
trati. Tedy v místech, kde by měla být
jednou vybudována i zastávka vlaku.
Její stavba je ale zatím v nedohlednu.
Nejsou peníze. Zato tramvaj se údajně
kvůli nebezpečí ztráty dotací prodloužit
včas musela. Přesto, že zde na tramvaj
nenasedají cestující, kteří by sem byli
přijeli vlakem, jsou tramvaje na konečné plnější, než se původně čekalo. Mnozí
cestující autobusovými linkami od nás
i ze Suchdola totiž přišli na to, že se na
Vítězné náměstí dostanou rychleji tramvají než autobusem a na tramvaj přesedají již zde. Ale jen pokud cestují do středu města, tedy linkou č. 8, zatímco linka
č. 2 je nechává celkem chladnými. Auto-

bus totiž zmíněný úsek jede, stejně jako
auta, krokem. Navíc zde máme stejný
efekt, jako chodit v Roztokách na zastávku
U rybníčku místo na Tyršovo náměstí.
Větší šance na místo k sezení.
Nebude to tedy znamenat ukončení
našich linek již zde? A navíc s naší pomocí? Takový krok by ale v podstatě
přivodil kolaps individuální dopravy na
ulici Jugoslávských partyzánů. Naopak,
je třeba autobusům cestu na Vítězné
náměstí usnadnit, aby se auto nestalo,
i přes současnou průjezdnost této ulice,
atraktivnější alternativou cesty do Prahy. A to platí i po případné výstavbě
vlakové zastávky. Vynucený přestup navíc by hromadnou dopravu učinil méně
zajímavou. Navíc v prostoru tramvajové
smyčky není kde vybudovat konečnou
pro autobusy. Zatím. A v současnosti
přetížená konečná na Vítězném náměs-

tí si oddechne po otevření prodloužení
trasy A metra. Autobusy od Horoměřic
a Kladna budou mít konečnou ve Veleslavíně. To je zhruba mými slovy převyprávněný i názor zaměstnaců ROPID
na tuto problematiku. O případném
přemístění konečné našich linek ale nebudou rozhodovat odborníci z ROPID.
Bude o nich rozhodovat Praha 6. Její stanovisko se nám ale do uzávěrky nepodařilo získat. Je tomu tak zřejmě i proto, že
toto stanovisko bude dost závislé na tom,
jak si s terminálem autobusů bude rozumět ten návrh na dostavbu Vítězného
náměstí, který se nakonec přece jen zrealizuje. To je ale hudba ještě vzdálenější
budoucnosti než stavba vlakové zastávky
v Podbabě. Pokud tedy k posunu konečné našich autobusů vůbec někdy dojde,
tak v prosinci letošního roku to rozhodně nebude.
Vít Calta

11

INFORMACE Z RADNICE

Představitelé města blahopřáli seniorům k jejich životním jubileím
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Na začátku září jsme oslavili výročí
významných životních jubileí našich
roztockých občanů. Společně jsme
se sešli v jednací místnosti městského úřadu s více než dvěma desítkami našich jubilantů. Roztocké děti
pod vedením Vlaďky Drdové jim
zazpívaly a zarecitovaly. Poté jsme
spolu s místostarostou René Šefrem
a předsedkyní sociální komise Marií
Šlancarovou každému oslavenci pogratulovali. Ještě jednou všem srdečně blahopřeji a děkuji za všechno, co
ve svém životě udělali nejenom pro
Roztoky, ale pro celou společnost.
Vážím si jich a setkání s nimi bylo
moc příjemné.
Jan Jakob
starosta města Roztoky
Foto: Michal Fišer
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM - říjen
Čt 15.9.16.10.

Eva Suchánková – výstava/ kresby a grafika

Středočeské muzeum, Roztoky

Pá 16.9.15.1.

Dárek z pouti – poutní a pouťové umění

Středočeské muzeum, Roztoky

Čt 22.9.29.11.

Horoměřické bienále III – výstava obrazů výtvarníků z Horoměřic a
okolí.

Galerie Orchidea, Horoměřice

Čt 29.9.31.10.

Výstava fotografií INDISH CONNECTED

Galerie hotelu Academic

St 19.10.

Od 19:00 hod. beseda s autorem Janem Cágou. Autora bude zpovídat
Daniela Mrázková

Ne 9.10.

Střapaté pohádky z kouzelné zahrádky – dětské představení Liduščino
divadlo, od 15:00 hod.

Divadélko Kvítko, Roztoky

Pa 14.10.

Rytmy rovníku, hudební večer ve stylu afrických rytmů, od 20:00 hod.

Restaurace Na Růžku

So 15.10.

Únětická 10o - 10. Ročník běhu z Únětic do Roztok

Únětice, Roztoky

So 15.10.

Nové objevy únětické kultury – doba mozaiková. Výstava pivovarské
mozaiky, divadlo, vítání občánků, Řepometání a další.

Únětice

So 15.10.

Country bál s kapelou Přehmat, od 20:00 hod.

Restaurace Na Růžku

Út 18.10.

Literární pořad pro děti – Příhody medvídka Pú a jeho přátel
Určeno pro děti 4-6 let , vstup zdarma, od 16:00 hod
Čteme dětem každou středu od 17:00-17:30 hod. - nyní z knihy
J.Kratochvíla Kočkopes Kvído. Vstup zdarma

Pá 21.10.

Husitská diakonie CČSH organizuje sbírku šatstva pro humanitární
pomoc, od 15:00 – 17:00 hod.

So 22.10.
Ne 23.10.
St 26.10.
Čt 27.10.29.2.2012

VOKO Cyklistický závod horských kol v Roztokách.
Prezentace od 14:30 do 14:55 hod., start v 15:00 hod. Trať 21 km kolem
Roztok a v Suchdolském lese, více na www.voko.borec.cz
Rokece a Žužu – dětské představení Divadlo Fígl,
od 15:00 hod
Pozvánka na cestopisnou besedu „Jižní Grónsko 2011 aneb letní
putování Grónskem“. Povídání, promítání fotografií z cesty.Vstup
zdarma, od 18:30 hod.
První dámy… osud?... poslání?...úděl? Životy v paprscích slávy – v šeru
neviditelnosti. St - Ne 10:00 –18:00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

CČSH, Roztoky
Tyršovo náměstí, Roztoky
(U Alberta)
Divadélko Kvítko, Roztoky
Městská knihovna Roztoky
Středočeské muzeum, Roztoky

Ne 6.11.

6. ročník festivalu Roztocký podzim – hudba, tanec v podání žáků a
učitelů ZUŠ a jejich hostů. Poezii Františka Halase recituje Jan Kačer,
od 18:00 hod.
Jak Trautenberg dělal Krakonošovi ducha (Krkonošské pohádky) dětské
představení, pořádá Roztoky město pro život,
od 15:00 hod.
Láska, sex a žárlivost – představení divadelní skupiny Háta, pořádá
Roztoky-město pro život, od 19:30 hod.

Ne 6.11.

Viktorka a Dřevíček – dětské představení A. Grohová,
od 15:00 hod.

Divadélko Kvítko, Roztoky

PO DOBU REKONSTRUKCE JE OBJEKT ZÁMKU PRO
VEŘEJNOST UZAVŘEN. Pro návštěvníky zůstanou nadále přístupné
výstavní síně v hospodářských budovách – velká výstavní síň, galerie,
kabinet, návštěvnické centrum. O změnách provozu Vás budeme
informovat. www.muzeum-roztoky.cz

Středočeské muzeum, Roztoky

Pá 4.11.
Ne 6.11.
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Husův sbor, Roztoky
Hotel Academic, Roztoky
Hotel Academic, Roztoky
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Poutníkům na cesty
Ve Středočeském muzeu probíhá výstava Dárek z pouti, poutní a pouťové
umění, na kterou jsme zvali v minulém
čísle Odrazu. A právě tato výstava nás
inspirovala k uspořádání výtvarné dílny
v rámci Dne kraje 28. října 2011, kterou
jsme nazvali Poutníkům na cesty.
A protože i my jsme takoví poutníci na
cestě životem a ta cesta bývá někdy plná
nástrah a nebezpečí, vytvoříme si každý
svůj ochranný škapulíř.
Škapulíře byly jedním z oblíbených
předmětů poutníků. Chránily je na cestách i v každodenním životě po návratu
z poutního místa, kde, jak poutníci věřili, nabyly své ochranné moci.
Škapulíř je původně přehoz přes mnišské řádové roucho, který ve středověku
sloužil jako zástěra k ochraně oděvu při

práci. Dnes je nedílnou součástí řádových rouch. Mezi věřícími se postupem
času rozšířily malé škapulíře – dva kousky textilie spojené tkanicí, které se nosily přehozené přes krk na hrudi a šíji.
Nosí je členové náboženských bratrstev,
laických kongregací nebo laici v tzv.
třetích řádech. Jako škapulíř je ale dnes
označován i jednoduchý textilní přívěšek či váček sloužící jako amulet. Amulety, které chrání nositele svou magickou
mocí před zlými silami, se používaly od
předkřesťanských dob a jsou populární
i dnes, jak se můžeme přesvědčit v řadě
obchodů či na internetových stránkách
nabízejících takové předměty.
Naše škapulíře budou vycházet z
křesťanské tradice, naplníme si je
obrázky svatých patronů, ale nebu-

dou ani očarované, ani posvěcené.
Dílna proběhne ve stanu v zámeckém
parku od 14 do 18 hodin, v případě
chladného počasí doporučujeme teplé
oblečení.
Marie Jelínková Ťupová

Ohlédnutí za sakrálními stavbami v Roztokách
a okolí
Nikdy jsem netušil, že člověk bez náboženství může takto propadnout kouzlu
těchto drobných staveb, nacházejících se
na území středních Čech a okolí Prahy.
Jsou to opomíjené kříže, kaple a kapličky, zvonice a zvoničky, „boží muka“
i rozcestníky. Tyto stavby jsou na rozdíl
od hradů, zámků, klášterů a kostelů, stále přehlížené.
Za těch 10 let, co tyto stavbičky kreslím,
vzniklo 3 300 kreseb, které byly vystaveny na šesti výstavách, především na

Rakovnicku, Praze-západ a Kladensku.
Bratr to objíždí na kole a fotografuje a já
vzhledem k tělesnému handicapu doma
kreslím, píši žádosti, sháním doplňkové
věci. Z kalendářů to zvětšuji a občas objevuji staré věci, které již neexistují.
Teď díky paní farářce Kučerové se objevila možnost vystavovat i v Roztokách,
v Husově sboru, v kavárně. Je to zcela
v režii paní farářky a záleží na ní, co vybere a kolik bude místa. Předpokládám,
že se tam objeví všechny kříže roztocké

(asi 9–10 kusů) i z blízkého okolí. Objevil jsem i několik staveb, které nedokážu
v dnešním terénu zařadit.
Při žalovském kostele jsem objevil místo, které je obklopeno dobrou energií.
Podobnou a mnohem silnější najdeme
u kaple v Malých Číčovicích.
Srdečně zvu na výstavu, která bude otevřena od Vánoc, všechny zájemce.
Michal Janský

Přívoz ožil díky Slavnostem pravého a levého břehu
Jsem moc rád, jaký ohlas a jakou návštěvu zaznamenal nultý ročník Slavností
pravého a levého břehu. Tento rok jsme
spolu s dalšími okolními obcemi chtěli
vyzkoušet, zda bude o podobnou akci
zájem. Filozofií těchto slavností je propojení lidí, které řeka rozděluje. Jak se
ukázalo, Vltava nás nejen rozděluje, ale
i vzájemně spojuje.
Program probíhal na obou březích, na
levém roztockém a na pravém klecanském. Mezi břehy jezdili nepřetržitě
převozníci. Návštěvníci si mohli užít i
výletní plavbu parníkem. Na obou březích bylo připraveno sportovní i kulturní vyžití. Děti se mohly projet v kočáru
taženém koníkem, vyzkoušet lanovou
skluzavku, kterou pro ně připravili roztočtí dobrovolní hasiči, pobavit se vystoupením klaunského dua či si udělat
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radost nafukovacím balonkem. Dospělí
si mohli užít kulturní vystoupení spolků
a uskupení z Roztok, ale i okolních obcí.
Celé odpoledne návštěvníky rozveselovalo promenádní trio, které se pohybovalo po obou březích i na lodičkách.
Vrcholem večera bylo vystoupení divadla Sklep v čele s Tomášem Hanákem či
Milanem Šteindlerem, které uvedlo své
již legendární představení Besídka, koncert známé skupiny Toxique a závěrečné
vltavské nokturno – jam session.
Výjimečností akce bylo ono propojení
přes řeku, což vytvářelo neopakovatelnou atmosféru. Lidé se přesunovali z

břehu na břeh, jezdili přívozy, lodičkou
či parníkem. Velký zájem upoutal i seskok parašutistů, kteří ladně přistávali
přímo do Vltavy. Po setmění zaujala
i ohnivá show nad hladinou řeky.
Po nultém ročníku si jsem jistý, že napřesrok bude ročník první následovaný
ročníky dalšími. Jsem rád, že okolí přívozu konečně ožilo radostným dětským
výskotem i spokojenou zábavou dospělých. Doufám, že se nám takto ve spolupráci s dalšími obcemi podaří založit
novou a díky řece neotřelou tradici.
Hlavními pořadateli byla města Roztoky a Klecany, kterým pomohly i okolní

obce Únětice, Úholičky, Suchdol, Libčice nad Vltavou, Husinec – Řež a Máslovice. Velké poděkování patří duchovnímu otci celé akce, starostovi Únětic
Vladimíru Vytiskovi, bez jehož velkého
nasazení by se slavnosti nepodařilo připravit. Rovněž děkuji za velkou pomoc
našim technickým službám, roztockým
dobrovolným hasičům a levobřežním
organizátorům Tereze Vytiskové, Radku
Eliškovi a Monice Hojsákové.
Příští rok se na Slavnostech pravého
a levého břehu těším na viděnou.
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Krásný víkend a návštěva ze Skawiny
Třetí zářiový víkend, který byl ve znamení nejrůznějších kulturních produkcí, trhů, oslav století skautingu, svatoludmilské pouti i návštěvy z našeho
partnerského města Skawina, se skvěle
vydařil.
Slavnosti pravého a levého břehu (17. 9.
2011) se ukázaly být přesně tím, jak by se
měla profilovat tzv. „živá kultura“ v našich obcích za humny Prahy. Mix lidové
i poměrně náročné kultury, kombinace
různých žánrů, nikoliv však pokleslých, vše doplněno trhy, občerstvením i
sportovním zápolením. Jakkoliv je třeba ocenit společné dílo všech zúčastněných obcí (Klecany, Roztoky, Únětice,
Úholičky, Suchdol, Libčice), přece jen
je třeba vyzdvihnout klíčovou dramaturgickou a organizační roli starosty
Únětic Vladimíra Vytisky, neboť bez
něj by zřejmě tato celodenní show nebyla takto úspěšná. Kromě toho do akce
vložil i vlastní duchovní kapitál, když se

osobně zúčastnil coby muzikant báječné
„besídky“ divadla Sklep, a koncert jeho
dcery „Toxique“ byl vrcholem sobotní-

ho večera. Nezbývá než doufat, že příští rok se na břehu řeky opět sejdeme.
Návštěva z našeho partnerského města
Skawina, ležícího nedaleko Krakowa,
měla trojí rámec. Přijela delegace vedení
města, vedená místostarostou Stanislawem Źakem, která byla reciproční za
naši jarní návštěvu v Polsku. Kněz Jan ze
skawinské farnosti byl koncelebrantem
poutní mše na Levém Hradci v neděli
18. 9. a třetím pilířem návštěvy byly polské děti, které byly zejména v péči naší
základní školy.
U příležitosti návštěvy přátel z Polska
uspořádalo město 16. 9. v hotelu Academic slavnostní večer, který měl především kulturní rozměr. Navzdory nevalné
akustice kongresového sálu předvedla
pěkné ukázky ze svého hudebního programu Základní umělecká škola, a to za
osobního přispění ředitele B. Šlégla. Své
vokální kvality dokázala i ROSA a další
hudebníci z Roztok, jichž není pomálu.
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Vše završilo vystoupení rockové kapely Kosa Vostra. Určitým společenským
nedostatkem byla jen malá účast pozvaných zastupitelů, což je bohužel v Roztokách tradice.
Návštěva ze Skawiny pak byla (přes jazykovou bariéru) nadšena sobotním
kulturním programem i možnostmi
místních skautů a skautek, kteří užívají
krásný areál v rezervaci Lípa v Máchově
ulici. Tento areál, který si skauti posta-

vili svépomocí v letech 1968–9 (a krátce
nato jim byl zabaven), jim Poláci otevřeně záviděli, neboť takové podmínky pro
svou činnost polští skauti-harceři nemají.
Vrcholem celého víkendu i jeho zklidněním po pestré kulturní nabídce byla svatoludmilská pouť na Levém Hradci. Mše
byla sloužena pod širým nebem střídavě
česky a polsky a nesla se v duchu společných kořenů křesťanské tradice obou

národů. Součástí pobožnosti bylo též
posvěcení praporu města a praporu Sboru dobrovolných hasičů. Počasí vydrželo
do poslední chvíle, až po skončení pouti
se spustil déšť, s nímž meteorologové vyhrožovali již od rána.
Stanislav Boloňský, místostarosta
foto: Stanislav Marušák a Malgorzata Kopeć
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Farmářské trhy aneb pravý česnek a párek s masem

Každý pátek se s podporou dotace
z ministerstva životního prostředí konají
na Tyršově náměstí farmářské trhy. Pro
zájem z řad trhovců i občanů jsme rozšířili prodejní dobu o dvě hodiny. Nyní

budou farmářské trhy každý pátek od 8.
do 18. hodiny, a to až do konce listopadu. Doufám, že jste stejně jako já nadšení
z nabídky produktů prodejců. Jsem rád,
že se v Roztokách díky novým trhům dá

koupit například kvalitní český česnek,
párky, které obsahují opravdové maso,
dobré koření či poctivý mošt. Jednotlivé prodejce se snažíme vybírat velmi
pečlivě, aby si farmářské trhy zachovaly
charakter, který mají mít. Díky novým
stylovým stánkům trhy vkusně doplňují atmosféru našeho hlavního náměstí.
V budoucnu se budeme snažit nabídku
trhovců ještě rozšířit. Rád bych, aby na
náměstí bylo k dostání čerstvé mléko a
mléčné výrobky či domácí vajíčka. Poděkování patří ministerstvu životního prostředí za dotaci, Technickým službám za
každotýdenní instalaci stánků a Monice
Hojsákové za organizaci. Všem, kdo ještě naše farmářské trhy nenavštívili, to
vřele doporučuji, protože zde seženete
opravdu kvalitní produkty a suroviny.
Doufám, že se roztocké farmářské trhy
stanou hezkou tradicí.
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Pojďme spolu uklidit
Vážení spoluobčané, chtěli bychom vás
touto cestou oslovit s tím, že navrhujeme uspořádat v sobotu dne 15. října
2011 úklidové dopoledne.
Příkladem nám mohou být naši roztočtí školáci, sdružení Esedra a také
skauti, kteří již několikrát pomohli
město uklízet. Škola uklízí pravidelně město ku příležitosti Dne Země,
Skauti čistili okolí Žalovského a Únětického potoka a sdružení Esedra čis-

tilo obecní les od starých pneumatik.
Jsou ještě jiné lokality, které by mohly
být čistější. Skřítek nepořádníček nám
například bydlí na Solníkách, V zeleném ostrohu v ul. Nad Vltavou a i na
mnoha jiných místech
Společnost POHL, a.s., nabídla spolupráci při čistění jednotlivých lokalit ve
městě. Nápomocni budou též pracovníci Technických služeb města Roztoky.
Přijďte tedy v sobotu dne 15.10. v 9.00
hod. před MÚ Nám. 5. Května 2 a dále

Jak to řekl J. F. K. ?

Jako noc a den se lišilo vyprávění dvou
starostů sousedních obcí, Zelenče a
Šestajovic (Praha-východ) o tom, jak
postupují při výsadbě a obnově veřejné
zeleně ve svých obcích, které vyslechli
účastníci vzdělávacího semináře Kvalitní zeleň v obci konaného v Mělníku. Po
sérii odborných přednášek to byl vlastně nečekaný „zlatý hřeb“ programu této
velmi vydařené akce. Za oběma starosty
je vidět úctyhodné dílo (dokumentované obrazově). Oba z původně nepříliš
vábných vesnic – stejné lidnatosti, navíc
zatížených novou explozivní výstavbou
rezidenčního bydlení, vytvořili úhledné
obce tonoucí v zeleni. Je evidentní, že
oba svou roli na radnici vzali jako své
životní poslání a setkání s takovými výjimečnými nadšenci velmi potěší.
Starosta Šestajovic (ve funkci od roku

2006) se předvedl jako mimořádně
schopný manažer, který za čtyři roky
dokázal získat na dotacích pro obec 130
mil. Kč. Postupuje ve spolupráci s odborníky na zeleň a experty na dotace,
přitom veřejnost příliš nezapojuje, neboť
říká, že co člověk, to jiný názor. Výsledky jsou úžasné.
Starosta Zelenče (ve funkci od roku
1990) postupuje zcela opačně. Po dotacích nijak neprahne (ví, že nejsou zadarmo). Ze šišek jehličnanů vysel semeno
na své zahradě a dnes má kvalitní sadbový materiál. Listnáčky nakoupil za 120
korun kus, po několikaletém zapěstování jsou schopny vysazování na veřejná
prostranství. Veškerou práci provádí formou dobrovolné práce – brigád občanů,
kteří přijali tuto roli s nadšením, neboť
stromky berou za své. Překvapivá infor-

na místa určená pro mobilní sběr.
U trafiky – Žalov
Obránců míru – u paneláků
Třebízského u garáží
Bytové domy Solníky.
Na těchto místech vám budou vydány
pytle pro sběr odpadu a ochranné rukavice. Zajištěno bude též malé občerstvení. Všichni se na vás moc těšíme!
Radka Reváková
odd. životního prostředí MÚ
mace je ta, že většina těchto nadšenců
jsou noví přistěhovalci, nikoliv starousedlíci. Kromě zazelenění ulic postupně vysazují zelený prstenec kolem obce.
Výsledek je neskutečný. V posledních
volbách dostal starosta 95,5 % hlasů.
Vyprávění starosty Šestajovic vyvolalo
velké uznání, starosty Zelenče nadšení.
Je zřejmé, že formy veřejné práce pro
obec mohou být různé, ale důležitá je
síla osobnosti starosty a ochota veřejnosti ho při jeho úsilí podporovat. Jak
to řekl kdysi americký prezident J. F.
Kennedy? Neptejte se, co pro vás může
udělat vaše země, ptejte se sami sebe, co
vy můžete udělat pro ni.
Stanislav Boloňský, Sakura
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Roztocké mateřské centrum Rožálek
Začátek nového školního roku jsme přivítali v roztockém mateřském centru
Dnem otevřených dveří, na kterém se
mohli noví i stálí návštěvníci seznámit
s novým harmonogramem pro toto pololetí i s prostředím, ve kterém se budeme scházet při našich kroužcích. Pravidelný provoz jsme pak zahájili v pondělí
5. září.
Během září došlo v našem harmonogramu k několika drobným úpravám a
změnám.
Pondělní ZUMBA s Janem Petrovickým
a Zdeňkem Kodešem bude začínat pravidelně v 17.30 hod., během cvičení je
připraven v herničce mateřského centra
program pro děti.
SLUNÍČKA – adaptační program pro

děti bez maminek nabízíme nyní každé
úterý a středu. Kromě již tradičních pohybových hrátek, výtvarky a volné herny
se Sluníčka mohou jednou za měsíc těšit
i na tvoření z keramické hlíny.
FLÉTNIČKA – jsme velice rádi, že vám
můžeme nabídnout nový kroužek v našem harmonogramu, a to flétničku pro
děti od 4 let. Flétnička bude každý čtvrtek od 16.15 hod.
Máme pro vás také připravené tradiční
kroužky pro děti: Miminka, Batolátka,
Výtvarku pro nejmenší, Gymbalony,
Hrátky s angličtinou a programy pro
maminky - Pilates nejen pro těhotné, angličtinu či italštinu s rodilými mluvčími.
PODZIMNÍ HRÁTKY – ve středu 19.
října od 15. do 17. hod. zveme vás a

hlavně vaše nejmenší na odpoledne
plné tance, zpěvu, tvoření a povídání o
nacházejícím podzimu. Tančit, zpívat a
provázet nás programem bude Vlaďka
Drdová se svým Beruška Bandem. Lístky
si můžete předem rezervovat na e-mailu
centrumrozalek@seznam.cz nebo při
pravidelných kroužcích.
Více informací naleznete na
www.rozalek.cz, případně si o informace
pište na centrumrozalek@seznam.cz či
volejte na 773 245 147.
Příjemné babí léto přejí Vendulka, Eva
a Simča za tým MC Rožálek

Zprávy ze sdružení Roztoč
Volná místa v kroužcích a kurzech

Zápis do kroužků sice proběhl již začátkem září, ale přihlašování je možné
během celého školního roku. Aktuálně
můžeme nabídnout volná místa v následujících kroužcích:
Pimprlátka – divadelní kroužek pro děti
3-4 roky, pondělí 9 – 10, Roztoky;
Housle – pro děti od 7 let a dospělé, termín výuky dle domluvy, Roztoky;
Francouzština pro mírně i více pokročilé
– středa 18.30 – 20.00, Roztoky
Jóga – pro dospělé, úterý 8.30 – 10.00,
Roztoky;
Kurz tkaní a rukodělné práce s vlnou –
pro děti od 5 let a dospělé, Únětice;
Mozaikování – pro děti i dospělé, 1 sobota v měsíci 14 – 18 hod (1.10, 5.11.,
4.12.), Roztoky;
Více podrobností o nabízených kurzech
a jejich lektorech najdete na www.roztoc.cz;
V případě zájmu nás kontaktujte na roztoc@roztoc.cz nebo tel.: 775 889 940.

Hledání nových prostor

Všechny kroužky probíhají ve školním
roce 2011/2012 ve stávajících prostorách.
Jak tomu bude v příštím roce, zatím nevíme. Počet dětí v ZŠ Roztoky stále stoupá a škola akutně potřebuje místnosti
nad jídelnou k zajištění výuky. Sdružení
Roztoč by mělo pronajatý prostor opustit
k září 2012. Najít náhradní nekomerční
pronájem je v Roztokách velmi nesnadné. Budeme rádi za pomoc, nápad, radu.
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Prostor pro výuku hudebních oborů

Pro letošní školní rok stále hledáme pronájem jedné místnosti k výuce hudebních oborů.

Pozvánka na podzimní akce

Linorytová dílna 			
neděle16. října 2011		
Další setkání s uměním linorytu.
Drakiáda 				
sobota 15. října 2011		
Tradičně pořádáme ve spolupráci s turistickým oddílem Draci. Předchází dílna na stavění draků a dalších létajících
tost nakoupit si ovoce a zeleninu od čespotvor v ateliéru Roztoč od 10.00 do
kých pěstitelů, podzimní květiny, košíky,
13.00. Ve 13.00 vypukne společný oběd
fair trade výrobky, šperky, keramiku,
tamtéž. Prosíme navařte, napečte a přivýborný domácí chléb. Vyzkoušet si můneste polévky v hrnci, buchty v ranci.
žete pletení košíků. Součástí trhu bude
Bude-li počasí nakloněno, od 14.00 spomalý antikvariát. Z jeho výtěžku finanlečné pouštění draků. Materiál i rady ke
cujeme další úpravy prostoru u ateliéru
stavbě draků budou k dispozici.
sdružení Roztoč v Havlíčkově ulici. PoDílna animace – Plastelína 		
kud byste do něj chtěli věnovat dobré, ale
sobota 22. října 2011
pro vás nepotřebné knihy, budeme rádi.
Tvořivá dílna pro děti, které se chtějí seznámit a vyzkoušet si techniky klasickéInfocentrum
ho animovaného filmu.
Naše kancelář a infocentrum v HavlíčDivadelní festival Tichého Jelena
kově 713 jsou pro veřejnost otevřeny:
středa, čtvrtek 26. a 27. listopadu 2011
Podzimní festival loutek, hudby a tance. pondělí 11.00–3.00
úterý 9.00 –12.00, 16.00–18.00
Program bude upřesněn.
čtvrtek 10.00–12.00, 17.30–18.30
Mozaikování II 				
pátek 9.30–11.00
sobota 5. listopadu 2011
Podzimní trhy v Zahradě vůní
Těšíme se na Vaši návštěvu.
sobota 5. listopadu 2011, 10–14
hodin
Za sdružení Roztoč Jitka Čechová
www.roztoc.cz
V zahradě u lékárny bude opět příleži-
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Podzimní kurzy a akce v Lexiku
Čas pokročil a v Lexiku pro vás máme
zase nové akce, mnohé z nich jsou zdarma či zvýhodněné ke kurzům.
Úspěšně jsme také zahájili další rok doučování a motivování dětí se specifickými poruchami učení ve spolupráci se Základní školou Roztoky v projektu Šance
pro všechny. Mnohé děti se za loňský
rok zlepšily a z toho máme velkou radost
a věříme, že tomu tak bude i novém školním roce.
Jazykové kurzy pro děti i dospělé již
také začaly, pokud se rozhodujete ještě
přistoupit, je nejvyšší čas. Začátek kurzu
můžete dohnat několika hodinami individuální výuky. Navštěvovat kurzy můžete v dopoledních i večerních časech,
rozvrh najdete na našem webu. Ani pro
další vzdělávání nemusíte jezdit do Prahy, naši lektoři jezdí za vámi do Roztok.

Webové stránky snadno a rychle
(hosting zdarma)

V pondělí od 19.00–20.30 začal kurz,
kde se naučíte, jak si udělat vlastní
webové stránky/blog, přestože neumíte
programovat. Pokud si chcete vystavit
fotky, sdělit svoje myšlenky nebo si udělat firemní prezentaci, zjistíte, že pomocí redakčního systému WordPress jsou
tyto věci hračkou! V kurzu je počítáno
s mírně pokročilými uživateli. V ceně
kurzu je 4měsíční hosting na našem
serveru zdarma.

Zumbatomic pro děti od 3–6 let

Každé úterý odpoledne od 14.45–15.30
a každou středu ráno od 9.10 do 9.55
máme speciální cvičení sestavené
s příběhem pro předškolní děti s certifikovanou cvičitelkou Kateřinou Sodomkovou, která vede úspěšnou zumbu
pro školní děti i dospělé. Zumbatomic
je jiný především tím, že je vše výrazně hravější než v klasické zumbě pro
dospělé a jsou zde eleminované určité
pohyby, které by děti přijímaly rozpačitě nebo by pro jejich fyzickou kon-

stituci a zdravý vývoj nebyly vhodné.

Vzdělávací „super“ kroužek
pro předškoláky Lexiček

Lexiček se dětem i rodičům moc líbí,
lekce probíhají každé úterý odpoledne.
Kroužek, který vede zkušená pedagožka Lucie Nedomová, obsahuje rytmiku
– rozvoj řeči a koordinace, hudbu, angličtinu a vše, co je potřebné pro zdravý
rozvoj dětské osobnosti.

Ukázková hodina strolleringu zdarma

V úterý 11.10. od 16.00 do 17.50 (první
lekce od 16.00 do 16.50 zdarma)
Strollering je cvičení maminek za přítomnosti jejich dětí ve věku od 6 týdnů.
Přijďte se protáhnout, zpevnit a vytvarovat tělo s dětmi v kočárku, u kočárku či při cvičení na podložce pod profesionálním dohledem se správnou technikou provedených pohybů vycházejících z Pilatesovy metody. Na první hodině vás cvičitelka zdarma seznámí s touto
novou metodou.

Seminář EFT neboli techniky emoční
svobody (energetická psychologie)

Ve čtvrtek 3.11. 2011 v 18.30
Příčinou většiny našich problémů není
psychika, ale porucha na tomto systému drah – porucha v proudění energie
v našem těle způsobená negativní emocí,
negativním zážitkem či prožitkem. Tato
porucha – blok – se časem projeví například fyzickou bolestí nebo psychickými
problémy (různé strachy, fóbie, deprese,
zlost). Dozvíte se, jak se těchto potíží vyvarovat nebo je odstranit.

Jak a proč se věnovat prevenci onemocnění
a jak si udržet stálé zdraví

Ve čtvrtek 24.11 od 18.30 (přednáška
zdarma)
(každý účastník obdrží malý dáreček a
můžete se těšit na soutěž. Výherce čeká
nemalé překvapení.)
Určitě každý z vás má zájem cítit se ve
fyzické i psychické pohodě co nejdéle.

Na co se však zapomíná, je prevence a
také naslouchání vnitřním pocitům,
které dávají signály, že něco někde v těle
není v pořádku. Na přednášce se dozvíte,
jak pomoci sobě i svým blízkým.
Na vaši žádost jsme otevřeli logopedii
nejen v pátek, ale i ve středu odpoledne.
Cvičení a masáže s naší fyzioterapeutkou Petrou Novákovou jsou v plném
proudu, objednat se můžete na recepčním telefonu 739 035 000 nebo na info@
lexik.cz, na našem webu www.lexik.cz
najdete přesný rozvrh kurzů.
Zumba, tai-či, joga, pilates, nejen pro těhotné, flirt dance aerobic i stollering pilates také již začaly. Pozor, páteční zumba s Kristýnou se přesunula na čtvrtek a
pondělní zumba je s Kateřinou Sodomkovou již od 18.00. Rezervujte si místo
včas.

Pro snadnější orientaci v novinkách
a akcích:

Počítačový kurz tvorba webových stránek – hosting ZDARMA.
Vzdělávací kroužek Lexiček pro předškoláky.
Pohádková angličtina pro malé školáky
Seminář výtvarných technik v češtině,
angličtině či ruštině.
Strollering- pilates s dětmi - ukázková
hodina ZDARMA.
ZUMBA pro děti a mládež.
Zumbatomic pro předškoláky ráno i odpoledne.
Flirt dance aerobic s cvičitelkami taneční skupiny Siderea.
Seminář Techniky emoční svobody
3.11. 2011.
Přednáška Jak si udržet pevné zdraví –
ZDARMA 24.11. 2011.
Průběžný zápis – ŠKOLKA s angl., sportem a projekty.
Těšíme se na vás i vaše děti v našich
učebnách, tělocvičně i v naší vzdělávací
školce se sportovním kroužkem!
Lenka Červenková, ředitelka

MŠ přijme učitelky, kuchařku a uklízečku
Mateřská škola Roztoky, Havlíčkova 1024 přijme od listopadu 2011 do nové modulové MŠ:

3 učitelky,

nejlépe kvalifikované s pedagogickým, případně jiným středoškolským vzděláním. Podmínky: hezký vztah
k dětem, dobrý zdravotní stav. Mzdové podmínky podle platných mzdových tarifů.

1 pomocnou kuchařku, 1 uklízečku.

Podmínky: práce v dobrém
kolektivu, mzda podle platných mzdových tarifů. Tel.: 220 912 021, 607 821 847, 731 495 238
Zdena Kulhánková, ředitelka školy.
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Pozvánka ZO SPCCH
ZO SPCCH v Roztokách zve své členy
na mikulášskou besídku do folklorní restaurace U housliček v Přední Kopanině,
která se koná dne 7. 12. 2011.
Cena 200 Kč zahrnuje: oběd dle babiččina receptu, vstupné na vystoupení Jiřího Škváry Ta naše písnička

česká (znáte z rozhlasu a televize).
Přihlášky do 30. 10. 2011, podrobné
informace u paní Pařízkové na tel. čísle
732217507.

nordic walking na druhou polovinu října podle počasí a jejich zakoupení od
renomované firmy na sportovní náčiní
za výhodné ceny.
Sledujte prosím vývěsky.

Dále plánujeme ukázku chůze s holemi

za výbor ZO SPCCH J. Pařízková

Letní tábor orientačních běžců
V posledním srpnovém týdnu proběhla
již tradiční akce, tábor. Již podesáté jsme
se společně s kamarády z oddílu SK Kamenice učili orientačním dovednostem.
Centrem byl cyklokemp ve Starém Měste pod Landštejnem a okolní lesy. Hráli
jsme hru na motivy knihy Karla Maye
– Vinnetou. Počasí nám přálo, bylo stále slunečno a teplo a tak jsme se mohli koupat, jet na celodenní výlet, zažít
noční bojovku, běžet štafety, vyrábět luk
a šípy, zahrát si scénky, zazpívat si, zaběhnout si chatičkový sprint, nechat se
poštípat od vos, ... Tábor se vydařil a tak
se již teď těšíme na ten příští.

Středočeský přebor štafet

11. září 2011 proběhl středočeský přebor
štafet. Závod se běžel kousek od Adršpachu v krásném, lehce kopcovitém lese.
Výborně zaběhly Magdaléna Klinkerová, Alena Voltrová a Hana Voltrová.
Děvčata si ze závodu odvezla medaile za
třetí místo v oblastním přeboru.
František Pašek
OK Roztoky (oddíl orientační běhu),
roz.ini.cz

www.unetice.cz
info@michalvich.cz
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Školní okénko
Vážení rodiče,

vítejte u podzimního nahlédnutí do zářijových aktivit naší základní školy, ve
které je nyní po otevření 4 prvních tříd
celkem 545 dětí, a tedy pěkně živo.
Rozjezd po prázdninách není nikdy lehký, ale myslím, že jsme to zvládli velmi
dobře. Šesťáci si na druhém stupni již na
nový systém výuky bez problémů zvykli,
prvňáčci se začali už skutečně „učit“ a
přesilovku (z hlediska počtu dětí ve třídě) hrají jednoznačně deváťáci, kterých
je po spojení dvou bývalých osmých tříd
rovných 29. Jsme proto rádi, že takto
početnou třídu můžeme na matematiku
a český jazyk dělit alespoň na 2 hodiny
týdně na skupiny, a tím se dětem moci
lépe individuálně věnovat – zvláště nyní
před přijímacími zkouškami na SŠ. Je to
možné jen díky tomu, že se obě paní učitelky, vyučující právě tyto předměty, již
loni zapojily do projektu EU, a pomohly
tak potřebné finance získat.
Některé třídy již vyjely na první exkurze
a školy v přírodě, návštěva dětí z polské
Skawiny dopadla také na jedničku, tak si
můžeme jen přát, aby se nám vše nadále dařilo stejně jako v září. Na čtenou za
měsíc se těší
Věra Zelenková

Planetárium

Tak už je to zase tady. První vzdělávací
program v Planetáriu máme za sebou.
Žáci 2.A a 2.B navštívili pořad O zvědavé kometce Babetce. Letěli s Babetkou
k slunci a dozvídali se o nástrahách při
její cestě. Naštěstí se Babetka vrátila bez
úhony zpět na svou dráhu a vše dobře
dopadlo. Na jaře Planetárium s novým
programem zase navštívíme. Určitě se
nám pořad bude opět líbit.
Žáci 2.A a 2.B

Návštěva z Polska

V polovině září naše škola přivítala děti
a učitelky z partnerského města Skawina. Přijelo 20 dětí, byli to žáci 5. tříd ze
dvou základních škol, tři učitelky a paní
ředitelka Anita Karczewska. Program
návštěvy u nás byl vskutku bohatý a růz-

norodý. Začal oficiálním slavnostním
programem, který Městský úřad Roztoky připravil v hotelu Academic. Kulturní program sestavili manželé Drdovi ve
spolupráci s panem Šléglem a ZUŠ. Vystoupení se našim hostům moc líbila, je
jenom škoda, že na tak důležitý večer ve
spolupráci Skawina–Roztoky si většina
zastupitelů nenašla čas. A obávám se, že
Poláci, ač hosté, byli v převaze.
Přes víkend si děti z Polska užily řemeslné trhy na náměstí, soutěžily se skauty
v jejich osadě, střílely na historické střelnici, účastnily se mše na svatoludmilské
pouti na Levém Hradci, navštívily zámek Loučeň, kde se jim líbila zejména
bludiště, a samozřejmě se podívaly i do
Prahy. V neděli večer se na bowlingu
setkaly se žáky naší školy a byl to tvrdý
boj o prvenství. Boj pokračoval i v pondělí v žalovské tělocvičně, kde se hrála
3 utkání – přehazovaná, vybíjená a fotbal. Není důležité, kdo vyhrál, atmosféra
byla úžasná, hrálo se fair–play – a to je
nejdůležitější.
Velký dojem na Poláky udělal krátký
kulturní program, který připravila paní
učitelka Bártová společně s paní Tkaczykovou, naší speciální pedagožkou, jejíž
manžel je původem z Polska. Všechno
bylo tlumočeno do polštiny, dvě básničky a písnička v jejich rodném jazyce udělaly našim hostům radost.
Věříme, že se polské děti vracely domů
s pocitem lítosti, že to tak rychle uběhlo,
a jsme si jisti, že se jim u nás líbilo, protože mnozí z nich se chtějí někdy vrátit.
A to je účelem partnerství – poznávat
jiné kraje, lidi, učit se něčemu novému.
Chci také touto cestou poděkovat všem
kolegyním, které se podílely na přípravě a organizaci programu, kuchařkám
v Žalově i v Roztokách za skvělé snídaně
a večeře. Česká pohostinnost zase ukázala, že nezná hranice.
Alena Gabaľová

Mimoškolní zájmová činnost

Stejně jako v předchozích letech i letos
naše základní škola nabízí řadu zájmových kroužků, které jsou zaměřené na

činnost jak sportovní, tak výtvarnou i
jazykovou.

ŽALOV:

1.
ZÁKLADY
GYMNASTIKY
PRO 1. – 2. ROČNÍK / D. Hegerová
2.
ZÁKLADY
GYMNASTIKY
PRO 3. – 4. ROČNÍK / D. Hegerová
3.
BODY STYLING, CVIČENÍ NA FORMOVÁNÍ POSTAVY PRO
DOSPĚLÉ / D. Hegerová
4.
ZÁKLADY FRANCOUZŠTINY PRO 3. – 4. ROČNÍK / E. Polínková
5.
FLORBAL / M. Jungwirthová
6.
ANGLIČTINA PRO 1. ROČNÍK/ M. Hykešová
7.
ANGLIČTINA PRO 2. ROČNÍK / D. Vechterová, A. Gabaľová
8.
TRAMPOLÍNA / D. Rajmonová
9.
KERAMIKA / pí Fišerová

ROZTOKY:

1.
KERAMIKA 2. – 5. ROČNÍK /
J. Mlynárová
2.
FLORBAL PRO PRVNÍ STUPEŇ / M. Jungwirthová
3.
PŘÍPRAVKA NA SŠ – ČESKÝ
JAZYK / J. Mráček
4.
PŘÍPRAVKA NA SŠ – MATEMATIKA / K. Čížková
5.
DOUČOVÁNÍ ČJ PRO
7.
ROČNÍK / J. Mráček
6.
MUZICÍROVÁNÍ PRO DRUHÝ STUPEŇ / zpěv populárních písní a hra na rozličné hudební nástroje /
K. Čížková
7.
NĚMČINA PRO PRVNÍ STUPEŇ / hry, dramatizace, výtvarné a pohybové činnosti, písničky, říkanky /
R. Kašparová
8.
MALÍŘSKÝ KROUŽEK PRO
DRUHÝ STUPEŇ / kresba tužkou, uhlem, perem, tuší, barevnými pastely, barvami, kombinované techniky / R. Kašparová
9.
ANGLIČTINA PRO 1. – 2.
ROČNÍK / Š. Hackerová

Sbírka šatstva
Husitská diakonie CČSH organizuje v pátek 21. října od 15 do 17 hod. sbírku šatstva pro humanitární pomoc.
Prosíme, noste věci čisté v pytlích nebo krabicích.
Jarmila Kučerová, farářka

23

ŠKOLY A ŠKOLKY, SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Nový školní rok v ZUŠ
Příprava na nový školní rok se konala
v průběhu celých prázdnin. Kromě
každoročního natírání, malování a dalších drobných kosmetických úprav, jsme
přistoupili k plánované opravě komínů,

a tak doufáme, že nám na naši uměleckou činnost nebude pršet.
Do nového školního roku jsme nastoupili s jednou změnou v učitelském
sboru. V literárně-dramatickém oboru

vystřídala paní učitelku Alenu Pavlíkovou paní učitelka Lenka Kvasničková.
Zároveň dochází k rozšíření počtu hodin. Chtěl bych touto cestou poděkovat paní učitelce Pavlíkové za její práci,
vždyť LDO zde
v roce 2004 zakládala.
Nyní
se bude moci
ve větší míře
věnovat svému
hlavnímu oboru, výuce zpěvu
a přípravným
ročníkům. Ty
jsou v současnosti
nabité
k prasknutí a reflektují momentální
situaci v Roztokách. Máme z toho radost, protože nyní dochází ke skutečnému výběru talentovaných dětí. Podle
rychlého hlášení, které odevzdáváme

Krajskému úřadu Středočeského kraje každým rokem, je ZUŠ opět na hranici své povolené kapacity, tj. 280 dětí.
Při plánování činnosti na tento školní rok jsme narazili na skutečnost, že
zámek v Roztokách, a tím i Síň Zd.
Braunerové je v rekonstrukci. Ztratili
jsme tím léty prověřený koncertní prostor v Roztokách. Kam umístíme naše
plánované koncerty? Nakonec jsme našli řešení a díky nabídce paní farářky
ThMgr. Jarmily Kučerové se uskuteční
6. ročník hudebního festivalu Roztocký
podzim (3.11.) i Vánoční koncert (8.12.)
v Husově sboru.
Na konci září je školní provoz i umělecké směřování na ZUŠ již v plném
proudu. Přejme si tedy mnoho studijních i uměleckých úspěchů ve školním
roce 2001/12.
MgA. Bohumír Šlégl

Vítání roztockých miminek
livost, která k ženství patří. Aby vyrostla
v dobré a laskavé mámy a v ženy, které
budou mít srdce na pravém místě.
Setkání bylo moc příjemné a radostné.
Doufám, že se líbilo i všem rodičům a
prarodičům. Za spolupráci děkuji předsedkyni sociální komise Marii Šlancarové a všem kolegyním z městského úřadu,
které se na organizaci podílely.
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Letos již podruhé jsme přivítali několik
desítek roztockých miminek. Chlapečkům ještě jednou přeji, aby měli odvážná a statečná srdce. Aby věděli, co je čest
a slušnost. Aby vyrostli v moudré muže,

kteří budou chránit své rodiny, milovat
své ženy a dobře spravovat svou obec i
svou zem. Děvčátkům přeji, aby byla
krásná, a to jak tělesně, tak především
duševně. Aby jim byla vlastní něha a cit-

Vážený pane starosto,
ráda bych poděkovala Vám i všem ostatním, kteří se podíleli na myšlence a realizaci oslavy 80. narozenin občanů Roztok. Posezení i program byl velice příjemný.
Velkou radost mi udělal i nečekaný dárek. Připíjím tedy i Vám na zdraví.
S pozdravem
Marie Kadlecová
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Dne 21. října 2011 se dožívá
90 let pan Stanislav Čáslavka.
Hodně zdraví a mnoho dalších
dnů plných sluníčka mu přeje
syn s rodinou.

SOUKROMÁ INZERCE
Čilý senior z Roztok, čerstvě v penzi poseká Vaši zahradu, vypleje, pohrabe listí, v zimě výpomoc s úklidem sněhu. V případě zájmu volejte či pište sms, tel: 739 414 049

žený pravý bílý beránek, povrch v barvě tmavočervené.
Kvalitní provedení, kvalitní kožešina. Cena 1.800,- Kč.
Tel: 723 909 806, 607 547 200.

Hledáme podnájem bytu 3+kk nebo 3+1 v Roztokách, nejlépe
v rodinném domě. Tel: Rudolf Zeman - 724 515 752

Prodám klimatizovaný vůz Ford Escort Combi z roku
1999, benzín, najeto 188 tis. km. za 23 tis. Kč, čerstvě po
technické prohlídce s oběma sadami gum. Petr Nohel
petr.nohel@email.cz, 725 055 571, koupit.webnode.cz

Chovatelská stanice z Roztockého zámku zadá štěňátka s PP
plemene krátkosrstá kolie po rodičích Ellen Krásná Louka a Whashishi´s Gideon. Fenka a 2 pejsci zlaté barvy s bílým límečkem okolo krku. Plemeno je vhodné k dětem, na
sport, výstavy a mazlení. Nenáročné, inteligentní. Štěňátka budou čipovaná, očkovaná a odčervená, budou vyšetřena na MDR1. Vyrůstají celé období v rodinném prostředí.
K odběru v polovině listopadu. Stálý kontakt vítán.Vice na
http://sweb.cz/zezamku/stanice nebo tel: 775 061 476
Individuální výuka angličtiny a francouzštiny. Tel: 608 633 319
Koupím dětský prvorepublikový námořnický obleček. M.
Šormová tel: 220 912 576
Koupím garážové stání na Tyršově nám. v Roztokách.
Tel: 728 255 582
Koupím (či pronajmu) garáž nebo skladovací prostory v Roztokách. Tel: 603 828 625
Koupím dětskou postel IKEA Kritter nejlépe přírodní barvy.
Spěchá, prosím nabídněte. Tel.: 602 616 111
Nabízím doučování matematiky pro základní i střední školy.
Mohu Vám pomoci připravit se na zkoušky či testy. V případě
zájmu volejte na tel: 732 941 886
Odpolední doučování / výuka anglického jazyka pro žáky základních škol - od 2. třídy. Tel: 604 914 799
Prodám 4 ks pneu, po jedné sezóně, R14 BFGOODRICH
185/60, cena celkem 3.000,- Kč. 9 ks fošen, délka 4 m, á 100,Kč/ks. Tel: 603 517 168
Prodám dům s přilehlými stavbami před rekonstrukcí s velkým pozemkem 1335 m2 v Roztokách - Žalově, ulice U zastávky. Cena 4 900 000,- Kč. Tel: 736 674 553
Prodám dům před celkovou rekonstrukcí pozemkem 600 m2
v Roztokách - Žalově. Cena 2 900 000,- Kč. Tel: 603 705 944
Prodám dětskou autosedačku Storchenmuhle Maximum SP
kategorie 0+ (do 13kg) – ve výborném stavu, hmotnost pouhých 2 800 g, dvojitá rukojeť, která zamezí nepříjemnému
vytáčení loketního kloubu, certifikace i pro použití v letecké
dopravě. PC 2500,- Kč, nyní 1000,- Kč. Tel. 602 828 333.
Prodám chlapecké hokejové brusle zn. Bauer vel. 36 a 38. Cena
500,- Kč. Tel: 724 357 812
Prodám kolébku - borovice, užívanou 4 měsíce, v záruce. V
ceně matrace, prostěradlo, nebesa, mantinely ( oranžové ).
Kolébka je na kolečkách. Cena 1900 Kč. Dále prodáme monitor dechu, koupený 5/2011 Babysence II, cena 1900 Kč.
Tel: 602 519 680
Prodám kojící polštář a dětský kolotoč nad postýlku s hudbou
– ve výborném stavu, dohromady za 200,- Kč nebo zvlášť po
150,- Kč. Tel. 602 828 333.
Prodám koupací kyblík Tummy Tub. PC 630,- Kč, nyní 300,Kč. Tel. 602 828 333.
Prodám kožešinový pytel pro dítě. Provedení: krátce stři-

Prodám LCD televizi Samsung, 55 cm úhlopříčka, nová s prodlouženou zárukou do roku 2014 za 5.000,- Kč nebo dohodou.
Tel: 604 608 468
Prodám málo používaný rotoped „Marlado“ ve velmi dobrém
stavu. Cena 500,- Kč. Tel: 728 897 234.
Prodám málo užívaný dvoumístný rozkladací gauč oranžové barvy za 1.000 Kč rozložitelný i k přespání. Petr Nohel
petr.nohel@email.cz, 725 055 571, koupit.webnode.cz
Prodám menší televizor, výborně hrající, vhodný na chatu za
200,- Kč. Set-top Box nutný. Tel: 721 315 945 večer.
Prodám použitou koženou sedačku v provedení slonová kost
s vyztuženou bederní oblastí a měkkými opěrkami. Kvalitní
dvou a půl sedák z IKEA, rozměry délka 179cm a hloubka 84
cm. Zašlu foto, cena 6 000 Kč. Tel: 776 809 325.
Prodám za 300 Kč monitor s VGA kabelem připojitelný ke všem typům počítačů + síťový kabel. Petr Nohel
petr.nohel@email.cz, 725 055 571, koupit.webnode.cz
Prodám zimní fusak a helmu No Schock. Info na
tel: 602 668 328
Pronajmu nový byt 2+kk, 48 m2 v Žalově. Info: 602 358 207
Pronajmu byt 2+kk 50 m2 + terasa 37 m2 v 1. patře rodinného
domku v Roztokách. Klidná a tichá lokalita, zahrada, kousek
do přírody, 20 minut busem na Dejvickou. Kuchyň a koupelna vybaveny, byt částečně vybaven nábytkem - lze využít nebo
použít vlastní. Internet. Volné ihned. 9000 Kč včetně poplatků.
Max 2 osoby. Tel. 723 922 390.
Přenechám za úplatu skleník 20m2 včetně nářadí v zahrádkářské osadě Třebízského, skleník je ve velmi dobrém stavu, nová zemina, všechna okna zasklena. Cena dohodou.
Tel: 722 771 011
Rodilý mluvčí naučí německý jazyk jak začátečníka tak pokročilého. Individuální přístup, státní zkouška. Pište na
zerad@seznam.cz, nebo tel: 722 969 383
V ulici Na Vyhlídce nalezen stříbrný prsten, vrátím majiteli.
Tel: 607 700 633
Výuka hry na kytaru, klasická, akustická, elektrická s notami i
bez, trpělivý osobní přístup, 18 let praxe.
Pište na muchart@gmx.net, nebo tel: 722 969 383
Za 1.000,- Kč a odvoz (Roztoky – Solníky) prodáme manželskou dřevěnou postel z tmavěhnědého dřeva; rozměr 180
x 200 cm i se zdravotními matracemi. Ve výborném stavu.
Tel: 602 365 740.
Z důvodu stěhování prodám spoustu užitečných věcí. Digi
foto i digikameru, starší notebook, knihy, DVD a mnoho
dalších. INFO - www.jimfoto.webnode.cz sekce PRODÁM
jim.face@seznam.cz, tel: 776 728 161

25

INZERCE

26

INZERCE

27

INZERCE

28

INZERCE

29

INZERCE

30

