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ÚVODEM
Budoucí osud našeho města…
(Úryvky z projevu starostky města na Slavnostním koncertu k 90.
výročí vzniku Československa)
- „Přála bych si, abychom si všichni uvědomili, jak nesmírně
důležité a mnohdy rozhodující jsou naše vzájemné vztahy, co
vlastně znamená naše vzájemné soužití. Vztahy s okolními regiony
a obcemi i s těmi, které potkáváme kolem sebe denně, by nás měly
obohacovat. Víme však, že ty každodenní jsou mnohdy
poznamenané malicherností, osobními zájmy, včerejšími spory
a egoismem a limitují naší snahu najít shodu………. Historie nás
učí, že jen ve vzácných chvílích, kratičkých okamžicích v dějinách
města i státu jsme schopni přenést se přes všechny sváry minulé i
současné a spojit se k prosazení toho, co nás přesahuje. Domnívám
se, že právě v takové chvíli vzniklo i samostatné Československo“.
- „v den 90. výročí vzniku našeho novodobého státu se skloňme
před těmi, kteří na sebe před devadesáti lety vzali ten přetěžký úkol
vybudovat samostatný stát.
Skloňme se před pracovitostí, vzdělaností a mravností zakladatele
československého státu Tomáše Garrigua Masaryka a jeho
spolupracovníků, jejichž dílo dodnes žije.
Skloňme se i před památkou statisíců padlých, kteří položili své
životy za naši svobodu a samostatnost“.
- „Budoucí osud našeho města i státu v příštích letech i desetiletích
se bude odvíjet od našich uvážlivých, sebevědomých rozhodnutí.
Musíme je však učinit ve vzájemné shodě, při respektování
legitimity odlišných názorů. Přeji nám všem, abychom společně
dokázali činit jen taková rozhodnutí, která budou k užitku i našim
potomkům“.
Olga Vavřínová

Co přináší Odraz č. 11?
Jistě uznáte, v něm nemůže chybět připomenutí oslav 90.výročí
vzniku Československa, ani výsledky krajských a senátních
voleb…Vedle toho samozřejmě nechybí ani obvyklá a bohatá
kulturní nabídka,jejíž obsah vám připomene, jak blízko už je
Advent…Určitě nepřehlédnete ani obsáhlou diskuzi nad
budoucností Tichého údolí….Tak hezké počtení, než shrabete listí,
přijde Mikuláš…
Ladislav Kantor
Odraz č. 11/2008
vychází dne 7. 11. 2008, uzávěrka tohoto čísla
23. 10. 2008, uzávěrka příštího čísla 27. 11. 2008
vydává: Městský úřad Roztoky, IČO 241610, adresa
redakce: Odraz, Nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky,
e-mail: mu@roztoky.cz
Periodikum je v evidenci MK ČR pod č. MKČR E 13632
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TÉMA MĚSÍCE

Slavnostní koncert k 90. výročí vzniku
československého státu
Rozhodnutí vedení města uspořádat k tomuto výročí slavnostní
koncert patří mezi nejšťastnější rozhodnutí této reprezentace
vůbec. Působil jako oáza v poušti společenského života Roztok.
Celý večer měl opravdu důstojný ráz, rámovaný koncertem
Komorního orchestru Dvořákova kraje.

za zaznamenání alespoň několik odstavců, což jsme učinili
v úvodníku tohoto čísla.
Vlastní koncert byl víc, než jen ukázkou nápadité dramaturgie. Už
úvodní 1.věta (scherzo) z SINFONIETTY BOÉMA soudobého
autora M. Hlaváče (nar. 1923) nese v sobě všechny disonance
přelomu tisíciletí, času, v kterém žijeme. Tento české veřejnosti
téměř neznámý autor, jehož těžiště tvorby je ukotveno
v elektroakustické hudbě, bude jednoho dne pro naše následníky
nemalým překvapením… V druhé skladbě, Koncertantní symfonii
K. Dittensdorfa pro kontrabas i violu je zcela evidentní, že její
vyznění je odvislé od výkonů sólových hráčů. Violista Viktor
Mazáček a kontrabasista Jiří Valenta svému úkolu jednoznačně
dostáli, a nenechali nikoho na pochybách, že nejsou členy ČF
pouhou náhodou.
Hovořit o Mozartově Divertimentu D-dur, valčíku A-dur
a Humoresce A. Dvořáka se v kultivované společnosti ani nehodí,
a jakékoli hodnocení by mělo být kvalifikováno jako trestný čin…
Avšak přídavek, dirigentovu transkripci pro smyčcový orchestr
(původně psáno pro housle a klavír) Dvořákovy Cavatiny
op.75 komentovat musím, neboť se díky mimořádně
oduševnělému výkonu orchestru stal zážitkem, na který se jen
těžko zapomíná…

Po státní hymně vyslechli přítomní slavnostní projev starostky
města Ing. arch. Olgy Vavřínové. Z jejich stručných slov stojí jistě

Slavnostní večer nepostrádal jistou a v poslední době nebývalou
velkorysost, což je dle mého názoru jediná možnost jak se vymanit
z jisté roztocké namyšlené izolace, která
městu přinejmenším nesvědčí. A tak se na
slavnostním koncertu a následném společenském setkání se skromným občerstvením sešli
zastupitelé města Roztoky se starosty
okolních obcí (Únětice, V. Přílepy, Tursko,
Libčice, Noutonice a Lichoceves, Horoměřice, atd.), s místními podnikateli, ředitelkou
muzea i ZŠ, nově zvoleným senátorem
J. Dienstbierem, běžnými návštěvníky
koncertu,atd.
Pokud se město Roztoky chce znovu stát
přirozeným spádovým centrem severozápadní oblasti bývalého okresu, kteroužto
možnost už jednou bůhvíproč nesmyslně
odmítlo, musí se i tak chovat. Musí
komunikovat-v neposlední řadě i se svými
občany.
Ladislav Kantor

04

VOLBY

Poměrně velká říjnová
socialistická revoluce
Malý, maličký modrý ostrůvek v oranžovém moři. Tak vypadala
politická mapa Česka po volbách do krajských zastupitelstev 17.18. října. Novináři nechtěli opisovat od svých kolegů
z ekonomických rubrik hodnotících vývoj akcií na světových
burzách, a tak jen těžko hledali nová silná slova, která by
vyjadřovala jednoznačnost trumfu oranžových a debaklu
modrých a zelených.
Ten obrázek s modrým ostrůvkem uprostřed oranžového moře
z pohledu krajů vyjadřoval skutečnost samozřejmě správně. Ale
z pohledu nás, obyvatel Prahy-západ, byl ten obrázek trochu
nespravedlivý. Modrý prstenec kolem Prahy totiž obstál a i ve
volbách, v nichž levice jasně zvítězila, uchoval převahu ODS.
A byla by to převaha ještě výraznější, kdyby desetinu hlasů zde
nezískali Nezávislí starostové pro kraj, čtvrtá volební strana, která
získala mandáty do středočeského zastupitelstva. Je velmi
pravděpodobné, že právě hlasy pro toto sdružení, které mělo své
lídry (s výjimkou jedničky, vlašimského starosty Jeništy) hlavně
z měst a obcí v okolí Prahy, chyběly ODS k tomu, aby uhájila
alespoň jeden kraj, i když jen ve volební matematice. Postavit
koalici by pak totiž neměla s kým.

Výsledky krajských voleb v Roztokách kopírovaly průměr okresu
Praha-západ u tří nejsilnějších stran, velmi slušný výsledek u nás
uhrála Koalice pro Středočeský kraj (pod níž jsou – asi bohužel pro
ně neviditelně – ukryti lidovci spolu s SNK-ED) a poměrně uspěli
i zelení. Volební účast byla na krajské volby velmi slušná, i když
jen na celorepublikovém průměru. Je zřejmé, že právě tato vysoká
volební účast měla zásadní podíl na překvapivě jasném výsledku
českých krajských voleb. Přišli, vyburcováni účinnou a razantně
vedenou předvolební kampaní ČSSD, hlavně lidé nespokojení
s politikou vlády. Přišli se pomstít na hejtmanech.
A pro připomenutí ještě výsledky dvou předchozích voleb do
zastupitelstev krajů.

Neměli bychom ale zapomenout na volby do horní komory
parlamentu. V senátním obvodě Kladno se tentokrát utkalo jen šest
kandidátů a předem bylo jasné, že reálnou šanci mají pouze dva:
kladenský primátor Dan Jiránek (ODS) a zkušený politický
matador Jiří Dienstbier, kandidující za sociální demokracii.
První kolo papírové předpoklady potvrdilo, skončilo takřka
mrtvým během – Jiří Dienstbier získal 36,9 % hlasů, Dan Jiránek
36,4 % hlasů. Třetí byl s odstupem kandidát komunistů Zdeněk
Levý se 16,6 % hlasů, ostatní paběrkovali.
Finále, tak jako už tradičně v senátním obvodu Kladno, vyhrál
kandidát levice. Pro 71letého Jiřího Dienstbiera odevzdalo ve
druhém kole hlas přes 56 % obyvatel senátního obvodu a umožnilo
mu tak patrně důstojně završit mnohaletou politickou kariéru. Asi
nemusím dodávat, že v Roztokách se hlasovalo opačně – 57 %
hlasů pro Dana Jiránka.
Volební přehled připravil J. Huk

Zástupce na kraji nemáme
Už před volbami do krajského zastupitelstva bylo jasné, že ani ve
volebním období 2008-2012 nebude mít naše město nikoho
v parlamentu kraje. Dvě nejsilnější strany nikoho nenominovaly
(ČSSD u nás vlastně ani nefunguje) a roztočtí zástupci na dalších
kandidátkách byli nasazeni příliš nízko, bez reálné šance na postup
– i kdyby se jejich strana dostala přes pětiprocentní hranici
a mandáty získala. Naprázdno z větších středočeských sídel vyšly
také například Český Brod, Čelákovice nebo Říčany. Neuspěly ani
Černošice, které mají ovšem zastoupení v poslanecké sněmovně,
kde je poslancem za ODS starosta Aleš Rádl.
A tak si můžeme jen zrekapitulovat, kdo bude zastupovat některé
naše sousedy.
Z obcí, které spravujeme jako pověřená obec, mají v zastupitelstvu
kraje své občany pouze Statenice v osobě dr. Tomáše Vaňka
(ODS).
Z blízkých měst jednoznačně nejvíce uspěly Kralupy nad Vltavou.
Zastupovat je budou místostarosta František Kyllar (ČSSD),
podnikatel Libor Lesák (ODS) a starosta Petr Holeček (Nezávislí
starostové pro kraj). Jedině Benešov se čtyřmi zastupiteli byl ze
středočeských mest v souboji o 65 mandátů úspěšnější a několik
dalších (Kladno, Rakovník, Příbram) má po třech reprezentantech.
Svého vyslance mají dále například Hostivice (dokonce dva –
veterináře dr. Luboše Kudrnu za KSČM a poslance dr. Davida
Ratha za ČSSD), Kněževes (starostku Evu Janotovou za ODS),
Řevnice (starostu Miroslava Cvancigera za ODS), Chýně
(starostku ing. Věru Kovářovou, která byla na kandidátce
Nezávislých starostů pro kraj), Neratovice (starostu dr. Miroslava
Lida ze stejné kandidátky) a Slaný (starosta ing. Ivo Rubík
postoupil z kandidátky ODS).
Celkově mají z 65 zastupitelů 26 zástupců sociální demokraté, 25
ODS, 10 komunisté a čtyři Nezávislí starostové pro kraj. Jak bude
sestavena rada kraje, to bude rozhodnuto teprve po vyjednáváních
stran a po prvním zasedání nového zastupitelstva. Jasné je však na
99 % to, že novým středočeským hejtmanem bude lídr nejsilnější
strany dr. David Rath.
J.Huk
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VOLBY

VŘSR a Světová revoluce
„Světová revoluce“ je název knihy T.G.Masaryka, jejíž první
vydání vyšlo v roce 1925. Je to kniha, která z veřejných knihoven
zmizela po roce 1948 a dostala se do plechových uzamčených skříní
s ostatními Libri prohibiti. Jejich studium čtyřicet let povolovalo
příslušné oddělení ÚV KSČ. Kniha je dostatečně tlustá, ale jako
celek je v podstatě nezáživná. Je to zpráva z cest TGM po světě za
I.světové války, na jejímž konci vznik samostatný stát. Dva
revoluční režimy v Rusku z roku 1917 TGM zažil osobně. Možná
těch několik stránek, kde o tom píše a komentuje v duchu svého
filosofického názoru, způsobilo „trezorovost“ celé knihy.
Nové obtíže nám připravoval a brzy i způsobil převrat bolševický
7.listopadu 1917. Pozoroval jsem bolševické hnutí v Petrohradě
a byl jsem svědkem, jak přešlo do Moskvy a Kijeva. Dělnické
a socialistické hnutí jsem sledoval po celé Evropě a u nás doma a tak
vznikla má kritika marxismu. Směr Leninův jsem stopoval od
samého počátku a za války v Petrohradu pozoroval začátky jeho
revoluční propagandy...
Marx a Engels očekávali a prorokovali sociální revoluci
a komunismus jako definitivní stadium dlouhého historického
procesu... Co do principu nepokládám komunism za ideál sociální
a socialistický, jestli se komunismem rozumí rovnost hospodářská
a sociální naprostá. Normální stav společnosti politický a sociální
nedá se uskutečnit bez silného individualismu, to jest bez svobodné
iniciativy jednotlivců. Jednotlivec nejlépe dovede užít svých
vlastních sil a svého okolí. Rozhoduje-li o člověku člověk jiný
a vede-li, je nebezpečí, že se všech sil vedeného náležitě nevyužije.
To vidět ve všech formách vlád, kde se vyvinul silnější centralism.
Komunism je právě centralistický a zejména centralism bolševický
je velmi tuhý. Je to režim abstraktní, dedukovaný z these a násilně
prováděný. Bolševism je absolutistická diktatura jednoho a jeho
pomocníků, neomylnický a inkvizitorský a právě proto nemá
s vědou a s filosofií vědeckou nic společného.
Demokracie je bez svobody nemožná.... Hospodářský a sociální
režim kapitalistický je nedokonalý svou jednostranností, umožňuje
mnohým - ne všem! - iniciativu, podnikavost a tvořivost, ale
osvojení vytvořených hodnot se řídí osvojováním cizí práce a jejích
výtěžků. Pokládám důsledně a správně prováděnou demokracii
politickou, hospodářskou a i sociální, za stav společnosti naší době
a dosti dlouhé budoucnosti přiměřený a žádoucí. Prakticky
demokracie znamená nerovnost snesitelnou, nerovnost co nejmenší
a stále se zmenšující....
Rusové nejsou schopni provést komunism marxistický, jsou jako
celek ještě příliš nekulturní a carismem pokažení, aby chápali
a prováděli Marxovy názory o komunismu. To, co Lenin a jeho lidé
prováděli, komunismem ani být nemohlo, leda komunistickými
maličkostmi. Jako systém byl primitivní kapitalism agrární
a primitivní socialism pod dozorem primitivního státu, vzniklého
z anarchistických jednotek, vypadlých z caristického, také
primitivního, centralismu. Ruský primitivismus vůbec - massa
negramotných sedláků, osamocených ve svých děrevňách,
nedostatek komunikace, úpadek vojska a byrokracie prohranou
válkou, zhroucení carismu a caesaropapismu, bezradnost
politických stran a stavů - to všechno umožnilo energickému
samozvanci bolševický převrat v hlavních městech a vládu
nepatrné, ale organisované menšině. Odpovědných míst správních
a vojenských dostávalo se většinou mladým, nezkušeným
a odborně nevzdělaným lidem. Lepší z nich se snažili svému úkolu
dostát, hledali a vynalézali, co dávno bylo známo a již existovalo.
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Mnozí však svého postavení prostě zneužívali a využívali pro své
cíle osobní.
Kdo se teprve má učit znát cifry a počítat, nemůže užít počtu
integrálního. Jestliže Lenin sám tak často vyznává, že dělají chyby
a musí se učit, je v tom kus ruské poctivosti, ale zároveň obžaloba:
dnes se v žádném oboru, ani v administraci a v politice, nemusí
vynalézat znovu a samostatně. Nesčíslné improvizace tvořily svou
nesystematičností bolševický systém. Polovzdělání bolševické je
horší než nevzdělání. Diktatura bolševická prýští z nekritického
a nevědeckého neomylnictví. Režim, který se bojí kritiky
a myslících lidí, je právě proto nemožný. Nedostatek kulturnosti,
ten zvláštní primitivism, vidí se v také oficiálním přijímání všech
nehorázností tzv. moderního umění ...
Bolševici málo znali - Rusko! Carism je nutil žít v zahraničí a proto
Rusku odvykli. Neříkám, že poznali Západ, neznali ani ten, žijíce
ve svých kroužcích. Věříce, že sociální revoluce bude také na
Západě a dříve než v Rusku, věnovali se propagandě na Západě do
té míry, že pozornost pro poměry v Rusku byla rozptylována.
K tomu ještě na tu propagandu vydávali poměrně veliké peníze.
Politika bolševická je extensivní uvnitř i na venek, ne intensivní.
Režim Leninův byl připraven Kerenským a Zatímní vládou, ti
projevili neschopnost správní a dopřáli neschopným a špatným
lidem značné pole působnosti. Lenin byl logický následek ruské
nelogičnosti a zmocnil se Ruska, jak se ho před ním zmocnili jiní
samozvanci. Samozvanectví je přece dlouhá kapitola ruské
historie....
Jestliže Leninův režim nevytvořil komunismu a měl a má veliké
vady a hříchy, není tím řečeno, že zlo nepřineslo Rusku a zvláště
masse ruských mužiků i něco dobrého. Bolševism vznítil smysl pro
svobodu, poučení o moci organizace, ustálilo se přesvědčení
o nutnosti práce a pracovitosti. Ve městech a v inteligenci zavládlo
jisté (rousseauovské) oproštění. Ale veliké a podle mého názoru
největší minus je rozvrat mravní, úpadek školství a výchovy,
mravní a kulturní anarchie vůbec.
Potřebovalo Rusko tak násilného procitnutí z caristického spánku?
T.G.Masaryk: Světová revoluce, ORBIS 1925
(výňatky s dodržením dobového pravopisu a slovosledu
uspořádal Stan. Marušák)

Poděkování
Rádi bychom poděkovali všem voličům ODS, kteří se zasloužili o to,
že i v těchto, tak celostátně neúspěšných volbách, zůstaly Roztoky na
tom malém modrém ostrůvku uprostřed Čech. Rádi bychom
poděkovali všem věrným voličům ODS tím spíše právě nyní,
protože věrnost se nepozná uprostřed jásajícího davu, ale ve chvílích
porážky. Věříme, že zůstanete napravo i nadále a že aspoň někteří
z vás najdou cestu i mezi nás, členy ODS, abychom mohli hrát také
přiměřeně silnou roli ve správě věcí veřejných našeho města.
J.Huk a V.Majer

Poděkování
Vážení spoluobčané, děkujeme Vám všem, kteří jsme přišli
k volbám do krajského zastupitelstva Středočeského kraje
a k volbám do Senátu v obou kolech a dali hlasy levicovým
kandidátům.
Upřímný dík!
OR KSČM Roztoky u Prahy
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Informace z jednání
Rady města v říjnu 2008
19. jednání RM dne 6.10.2008

-

-

-

na základě právní analýzy RM souhlasila s podáním opětovné
žádosti o prominutí penále vyměřeného městu za porušení
rozpočtové kázně ohledně dotace na DPS.

schválila jednorázové odměny ředitelům příspěvkových
organizací města (MŠ, ZŠ, LŠU) v rámci krajem navýšených
rozpočtů těmto organizacím.

-

vzhledem k ukončení provozu městské ubytovny v Palackého
ulici souhlasila s výpovědí smluv o provozování a obsluze
kotelny.

na návrh sociální a zdravotní komise RM schválila
jednorázové finanční příspěvky a schválila obsazení volného
bytu v DPS.

-

schválila doplnění členů hlavní inventarizační komise
a schválila Zásady pro provádění inventarizace majetku
a závazků vedených v účetnictví a operativní evidenci MÚ.

-

doporučila ZM souhlasit s uzavřením smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene se společností Plaza
Housing s.r.o., které spočívá v umístění vedení inženýrských
sítí na pozemcích města v k.ú. Žalov.

vypověděla nájemní smlouvu na pronájem komory v bytě č.4
v Nádražní ulici.
doporučila ZM souhlasit s bezúplatným převodem pozemku
(část komunikace v ulici Spěšného) od Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví
města.
doporučila ZM souhlasit se zřízením věcného břemene
vedení metalického kabelu na pozemcích města pro
společnost Telefónica O2 CR, a.s.

-

doporučila ZM schválit přílohu č.3 ke smlouvě s firmou
Regios a.s. na svoz a odstraňování směsného komunálního
odpadu.

-

vzala na vědomí předložené zhodnocení svozu bioodpadu za
uplynulé období a uložila odboru ŽP zpracovat stejný
materiál po ukončení letošního svozu biodpadu, který bude
podkladem pro územní rozpočet města na rok 2009.

Zároveň RM uložila odboru ŽP připravit plán odpadového
hospodářství k projednání a schválení v ZM.
Odbor ŽP postupuje v souladu se schváleným Plánem odpadového
hospodářství Stč.kraje z roku 2005, jen se jaksi pozapomnělo
v minulém volebním období tento plán schválit i na ZM našeho
města. Díky tomu se nyní zpochybňuje, zda separovaný sběr
bioodpadu ano, či ne.
Jestliže náklady na jednu biopopelnici činí v průměru cca 1100 za
rok a srovnatelnou částku platí město za uložení každé tuny
směsného odpadu na skládce, pak se domnívám, že separovaný
svoz bioodpadu je správně.
-

Tentokrát RM za účasti pouhých 4 členů (omluveni radní
Roškotová, Landa a Staněk) během hodinového jednání
projednala následující:
-

Rada města v pětičlenném složení (omluveni radní Landa a Veselý)
projednala za dvě hodiny mj. následující:
-

20. jednání RM dne 13.10.2008

To se týká již před stavební uzávěrou územně rozhodnuté výstavby
Na Dubečnici.
-

na základě žádosti generálního projektanta Přeložky silnice
II/242 společnosti CityPlan s.r.o.

-

doporučila RM zastupitelstvu souhlasit s uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, které spočívá
v umístění vedení inženýrských sítí na pozemcích města
v k.ú. Roztoky.

Smlouvy o umístění věcných břemen v trase přeložky příjezdové
komunikace do města byly již loni uzavřeny, letos byl dokončen
záchranný archeologický průzkum a dodatky smluv mezi
investorem (krajský úřad) a generálním dodavatelem stavby
(Skanska) podepsány, takže nyní už opravdu nic výstavbě přeložky
směrem do města nebrání.
Výše uvedená smlouva o smlouvě budoucí se týká vedení věcných
břemen v lokalitě parkoviště Koruna.
-

uložila tajemníkovi MÚ vypsat poptávkové řízení na
zpracovatele účetnictví, vedení rozpočtu města a zajištění
vnitřní kontroly hospodaření.

-

schválila pro klubovnu důchodců v Havlíčkově ulici nákup
monitoru a převod zánovního PC a tiskárny z rezervy MÚ.
Olga Vavřínová

schválila podání žádosti na zápis Školního klubu při ZŠ
Roztoky do rejstříku škol a doporučila ZM schválit tuto
změnu ve zřizovací listině ZŠ Roztoky.

Vzhledem k značnému nárůstu zájmu o umístění dětí ve školní
družině (od tohoto šk.roku máme 3 první třídy) nestačila stávající
oficiální kapacita šk.družiny a ZŠ požádala o navýšení počtu ze
150 dětí na 200. Krajský úřad tuto žádost odmítl s tím, že mělo být
zažádáno již před rokem. A abychom nemuseli počet přijatých dětí
redukovat, výše uvedené je řešením.
-

odvolala radního Urxe na vlastní žádost z redakční rady
Odrazu a místo něj jmenovala pana Caltu.

-

uložila komisi stavební a rozvoje města zabývat se koncepcí
hromadné dopravy ve městě.
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Svoz bioodpadu v letošním roce
Svoz bioodpadu bude probíhat v letošním roce do konce listopadu,
tedy tak, jak bylo již dříve avizováno. Nádoby budou naposledy
vyvezeny v lichou sobotu 22.11.nebo v sudé úterý 25.11.2008. Po
tomto termínu je na jednotlivých nájemcích nádob, aby si
biopopelnici uklidili na bezpečné místo a vyčkali do jara, kdy
budou všichni formou oznámení v časopise Odraz informováni
o dalším postupu.
Ing. Eva Krautová, ved. OŽP MÚ Roztoky
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Tesco v Lidické ulici – výjezd na místo, věc kvalifikována
jako přestupek proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb.,
vyřešeno na místě v blokovém řízení

Z deníku
Městské policie Roztoky

-

V této rubrice bychom rádi občany Roztok
informovali o činnosti Městské policie
Roztoky, a to za období od 24.9.08 do 23.10.08 :

-

téhož dne v nočních hodinách oznámeno rušení nočního
klidu v ulici Lidická – výjezd na místo, na místě zjednána
náprava, vyřešeno domluvou

dne 25.9.08 oznámen černý pasažér ve vlakové soupravě ČD
v žel. stanici Roztoky – výjezd na místo, černý pasažér byl již
mimo vlakovou soupravu, na místě na základě žádosti
o součinnost zjištěna totožnost přestupce (využití ust. § 12
z.č. 553/91 Sb.) tato předána pracovníku ČD, k další
realizaci

-

dne 4.10.08 oznámeno přepadení ze dne 3.10.08 v parku na
území Praha 6-Dejvice, předáno PČR

-

dne 5.10.08 oznámeno nedovolené pálení v ulici Legií,
výjezd na místo, na místě zjednána náprava, vyřešeno
domluvou

-

dne 6.10.08 oznámen volně pobíhající pes na Tyršově
náměstí, výjezd na místo, proveden odchyt, pes umístěn do
kotce OŽP, zjištěn majitel, věc přestupku dle § 46/2 z.č.
200/90 Sb, s odkazem na OZV č. 5/2003 vyřešena
v blokovém řízení

-

dne 7.10.08 oznámeno odcizení dámského trackingového
kola zn. Apache z pozemku domu v Havlíčkově ulici, výjezd
na místo, provedeno místní pátrání po pachateli a odcizeném
kole s negativním výsledkem, věc šetřena jako přestupek
proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb.

-

téhož dne oznámena dopravní nehoda v obci Únětice – na
základě žádosti o součinnost s PČR, výjezd na místo,
usměrňování dopravy, předáno skupině dopravních nehod
PČR

-

téhož dne ve večerních hodinách oznámeno pokousání ženy
psem v ulici U hřiště – výjezd na místo, na místě již rychlá
lékařská pomoc, tato převezla zraněnou do nemocničního
zařízení k ošetření, na místě zjištěn majitel psa, věc šetřena
jako podezření z přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb.,
s odkazem na znění OZV č. 5/2003, věc již oznámena na
přestupkovou komisi k zahájení správního řízení
s podezřelým z přestupku

-

dne 8.10.08 oznámena dopravní nehoda mezi os.
automobilem a cyklistou v Levohradecké ulici – výjezd na
místo, na místě zjištěno, že následkem nehody došlo ke
zranění účastníků nehody, kteří jeli na kole ( oba pod vlivem
alkoholu), a dále došlo k napadení mezi účastníky nehody.
Přivolána rychlá lékařská pomoc, věc na místě předána PČR
Libčice a skupině dopravních nehod PČR Praha-venkov
k další realizaci

-

dne 9.10.08 oznámena krádež potravin v prodejně Albert na
Tyršově náměstí a zadržení pachatele ochrankou prodejny –
výjezd na místo, na místě šetřením zjištěno, že podezřelá
odcizila věci v přestupkové hodnotě, byla ztotožněna
a lustrací v evidencích PČR bylo zjištěno, že nebyla
v posledních třech letech trestána za majetkovou trestnou
činnost, vzhledem k tomu věc kvalifikována jako přestupek
proti majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb., a věc na místě
vyřešena v blokovém řízení

-

téhož dne v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti
v ulici Jiráskova kontrolován řidič vozidla, který před jízdou
požil alkohol, věc na místě předána PČR jako podezření z tr.
činu dle § 201 t.z. (1,6 promile alkoholu v krvi)

-

téhož dne oznámeno odcizení os. automobilu tov. zn. Fiat
Punto v ulici Legií – výjezd na místo, provedeno místní
pátrání po odcizeném vozidle , předáno PČR jako podezření
z tr. činu

-

dne 27.9.08 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního
klidu v ulici Sportovní - výjezd na místo, na místě zjednána
náprava, vyřešeno domluvou

-

dne 28.9.08 oznámeno narušení občanského soužití mezi
sousedy v ulici Na Pískách,v době příjezdu hlídky na místo
jíž klid, věc šetřena jako přestupek proti občanskému soužití

-

téhož dne v nočních hodinách oznámeno rušení nočního
klidu v ulici Havlíčkova poblíže EMKa – výjezd na místo, na
místě sjednána náprava, vyřešeno domluvou

-

dne 29.9.08 oznámeno odcizení 2 ks popelnic u školní
jídelny ZŠ Roztoky v ulici 17.listopadu – Obě popelnice
nalezeny v ulici 17. listopadu a v ulici Puchmajerova

-

téhož dne oznámen volně pobíhající pes v ulici Jiráskova –
výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce
OŽP, věc šetřena jako přestupek dle § 46/2 s odkazem na
znění OZV č. 5/2003, zjištěn majitel, věc přestupku vyřešena
v blokovém řízení

-

téhož dne v pozdních nočních hodinách oznámeno rušení
nočního klidu v ulici Masarykova před prodejnou Blažek –
výjezd na místo, na místě zjištěna spící silně podnapilá osoba
– vyžádána lékařská pomoc, dále lustrací zjištěno, že jde
o osobu v pátrání, předáno PČR k jejich další realizaci

-

dne 30.9.08 oznámeno ztracení 4-leté holčičky z prostor
Náměstí 5. Května, kde se ztratila svému otci – výjezd na
místo, provedeno místní pátrání po 4-leté nezletilé holčičce,
tato nalezena v prostorách nádraží ČD Roztoky – předána
rodičům

-

dne 2.10.08 oznámeno sražení cyklisty vozidlem na Tyršově
náměstí – výjezd na místo, přivolána rychlá lékařská pomoc,
zajištění místa nehody, předáno skupině dopravních nehod
PČR

-

téhož dne oznámeno podezření na údajně podnapilou
padající osobu v prostorách vlakového nádraží, výjezd na
místo, na místě zjištěno že se nejedná o podnapilou osobu,
přivolána lékařská pomoc (alkohol dechovou zkouškou
negativní )

-

dne 3.10.08 oznámena krádež a zadržen pachatel v prodejně
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-

-

dne 10.10.08 v rámci hlídkové činnosti zjištěna v ulici
Zaorálkova závada na komunikaci (nutná oprava) –
vyrozuměny Technické služby města Roztoky, z jejich
strany zjednána náprava
dne 11.10.08 oznámeno odcizení zařízení z volně přístupné
venkovní terasy restaurace Koliba v Tichém údolí ( stoly,
gril) – výjezd na místo, na místě předáno jako podezření z tr.
činu krádeže PČR k další realizaci

-

téhož dne oznámeno obsluhou benzín. čerpací stanice
v Přílepské ulici nezaplacení natankovaného PHM ze strany
zákazníka – výjezd na místo, na místě prošetřeno, vyřešeno
uhrazením částky ze strany zákazníka

-

téhož dne oznámeno napadení matky ze strany jejího
syna v Chelčického ulici – výjezd na místo, na místě v době
příjezdu hlídky již klid, šetřením na místě zjištěno, že při
incidentu nedošlo ke zranění žádné ze zúčastněných osob,
ale pouze k poškození zařízení domu, na místě předáno PČR
k další realizaci

-

dne 12. 8. 08 oznámeno vloupání do domu v Chelčického
ulici – výjezd na místo, na místě šetřením zjištěn pachatel,
předáno PČR k realizaci

-

téhož dne oznámeno nedovolené pálení v ulici Poděbradova
– výjezd na místo, na místě zjednána náprava ze strany
přestupce, oheň uhašen, vyřešeno na místě domluvou

-

-

téhož dne oznámeno nedovolené pálení v ulici Riegrova –
výjezd na místo, na místě sjednána náprava ze strany
přestupce, oheň uhašen, vyřešeno na místě domluvou
dne 14.10.08 oznámen volně pobíhající pes v ulici Nádražní,
kterého oznamovatelka přivedla na MP Roztoky, pes
umístěn do kotce OŽP, dodatečně zjištěn majitel, věc šetřena
jako přestupek dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění
OZV č. 5/2003

-

téhož dne oznámen nález dokladů v prostorách prodejny
Albert– vyrozuměn majitel, doklady předány majiteli

-

téhož dne oznámeno poškození vrat garáže v ulici
Vrchlického (posprejované) – výjezd na místo, předáno PČR
k jejich realizaci jako podezření z tr. činu

-

dne 15.10.08 oznámeno odcizení 2 ks měděných svodů
z garáže v Puchmajerově ulici – výjezd na místo, věc
kvalifikována jako přestupek proti majetku dle § 50
z.č. 200/90 Sb.

-

téhož dne oznámeno odcizení nářadí z neuzamčené kolny na
pozemku domu ve Vrchlického ulici – výjezd na místo, věc
kvalifikována jako přestupek proti majetku dle § 50
z.č. 200/90 Sb.

-

dne 20.10.08 v rámci hlídkové činnosti zjištěno posprejování
zdi objektu České spořitelny v Hlouchově ulici, předáno
PČR

-

téhož dne oznámeny posprejované garáže ve Spěšného
ulici – výjezd na místo, předáno PČR jako podezření z tr.
činu

-

dne 21.10.08 oznámen nález mobilního telefonu zn. Sony
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Ericsson – mobilní telefon zajištěn, zjištěn majitel, předán
majiteli
-

dne 22.10.08 oznámen nález tašky s věcmi v Nádražní ulici,
věci zajištěny, vyrozuměn majitel, ještě téhož dne předány
majiteli

-

oznámeno odcizení benzínu z nádrže v Masarykově ulici ze
dne 21.10.08 – věc šetřena jako přestupek proti majetku dle
§ 50 z.č. 200/90 Sb.,

Vedle toho v rámci hlídkové činnosti za toto období bylo
kontrolováno celkem 115 vozidel, a 128 osob a to zejména
v nočních hodinách, v tomto období řešeno celkem 52 přestupků
v dopravě (místní úprava), na pokutách bylo vybráno celkem
7 600,- Kč.
V případě potřeby a s jakýmkoli poznatkem k protiprávnímu
jednání se obraťte na policii, ať už městskou (tel. 22091 0468,
602/666458, nebo email. adresa: m.policie@roztoky.cz. , nebo
osobní návštěvou) nebo Policii ČR (obvodní oddělení Libčice –
tel. 23393 0789, popřípadě tísňová linka 158).
Vevera Petr
ved. strážník MP Roztoky

Městská knihovna informuje
Výběr z nových knih zakoupených do městské knihovny
v září
Beletrie
Nosková V.
Váňová M.
Viewegh M.
Wood B.
Falconer C.

Víme svý /70.léta 20.století v pohraničí/
Past /společenský román o partnerských
vztazích/
Román pro muže /společenský román/
Strážkyně tajemství /dobrodružný příběh/
Perly nebes /dobrodružný příběh z Austrálie
z l.pol. 20. století/

Detektivky-thrillery
Körnerová V.
Almužna jen pro bohaté
Vondruška V.
Román o růži /detektivní příběh ze 13.století/
Patterson J.
Šestý cíl
Higgins Clark C. Krajka
Tremayne P.
Opat s mečem
Cestopisy
Pawlowská H.

Zanzibar aneb První světový průvodce Haliny
Pawlowské /vtipně vyprávěné historky
a zážitky z cest/

Naučná a odborná literatura
Emmert F.
Češi u Tobruku/čeští vojáci v severní Africe
za 2.světové války/
Richter K.
Osudový omyl generála Vlasova /životopis
generála A.Vlasova/
Meidenbauer J. Encyklopedie vědění lidstva /chronologicky
seřazené významné objevy/
Durando F.
Starověké Řecko /publikace věnovaná
archeologickým nálezům ze všech oblastí
života ve starověkém Řecku/
Ward B.
Péče o dítě 0-3 roky /pro rodiče/
Ivanov M.
Justiční vražda aneb Smrt Milady Horákové

INFORMACE Z RADNICE

Vašíček A.
Pro děti
Kessel C.
Lindgren A.

/politické procesy v 50.letech 20.století
v Československu/
Tajemství Ďáblovy bible /záhady, tajemství
a proroctví v Ďáblově bibli/
Čarodějky a tajemný přízrak /dívčí příběh
ze školního prostředí/
Já ještě nechci jít spát /pohádková vyprávění
pro začínající čtenáře/

Více informací o těchto i dalších knihách v městské knihovně
získáte v elektronickém katalogu v knihovně nebo na webových
stránkách knihovny přes vyhledavač Internet Explorer.
za MK Roztoky A.Urxová

což je ideální pro identifikaci psa. Když je pes čipovaný a číslo
čipu je uvedené v evidenci, velmi to usnadní práci s dohledáním
majitele a doba předání psa majiteli se zkrátí na několik hodin.
Městští strážníci i pracovníci MÚ jsou totiž vybaveni čtečkou
čipů, takže informace o nalezení psa se dostane k jeho majiteli
bezprostředně.
Telefonní čísla, na kterých můžete získat informace v případě
ztráty psa, jsou následující: OŽP MÚ 200 400 239 v pracovní době
úřadu nebo MP 602 666 458, kde Vám strážníci podají informaci
24 hodin denně. Informace o nalezených psech se objeví i na
stránkách města www.roztoky.cz v sekci praktické informace
a následně také na informačních tabulích rozmístěných v různých
částech města.
Ing. Eva Krautová, ved. OŽP MÚ Roztoky

POZVÁNKA NA
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Dovolujeme si vás tímto pozvat na tradiční rozsvícení
vánočního stromu města na Tyršově náměstí v pátek
5.12.2008 v 16:30 hodin.
Mikuláš nám na radnici poslal zprávu, že se letos na
rozsvícení našeho vánočního stromečku přijde podívat spolu
s čertem a andělem.
Zveme proto hlavně děti, kterým určitě Mikuláš ke
stromečku přinese nějaké sladké dobrůtky ……

Poděkování za sponzorský dar
Město Roztoky děkuje květinářství Květinárium, Tyršovo nám.
2218 za překrásné kytice, které připravilo pro paní starostku, pana
dirigenta prof. Mazáčka a další, na které nám přispělo
sponzorským darem při příležitosti konání Slavnostního koncertu
k 90. výročí vzniku samostatného československého státu.
MÚ

POZVÁNKA NA
SILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ
O půlnoci 31. prosince pořádá město za sponzorského
přispění hotelu Academic velký silvestrovský ohňostroj na
Tyršově náměstí, srdečně vás zveme
Kancelář starosty

Ztracený pes – stres pro všechny
zúčastněné aneb jak zkrátit čas ke
šťastnému shledání
Každý, kdo vlastní psího kamaráda, se může někdy dostat do
situace, kdy se mu pes zaběhne nebo ztratí. Co v takovém případě
dělat?
Předpokladem šťastného shledání majitele se svým psem jsou
především preventivní opatření, která je dobré udělat ihned po
pořízení psa. Především je nutné svého psa řádně zaregistrovat na
příslušném úřadě a do evidence přesně popsat rasu psa, jeho
pohlaví, barvu a velikost a uvést mimo adresy i aktuální
telefonické spojení na sebe. Má-li pes nějaké tetování, jizvy nebo
odchylky od standardu, je dobré je také do evidence poznamenat.
Tato evidence je vždy použita jako první při vyhledání identity
nalezeného psa. Po zaevidování psa obdrží majitel známku, kterou
by pejsek měl mít na obojku vždy při pohybu mimo svůj domov.
Od loňského roku je možné do evidence psů uvádět i číslo čipu,

Podatelna MÚ

Konzultační den pro občany města
Roztok s vedoucí oddělení důchodů
OSSZ Praha západ pí. M. Průšovou
Oddělení sociálních věcí MěÚ Roztoky oznamuje , že ve středu
dne 3. prosince 2008 od 8.00 hodin do 12.00 hodin bude
přítomna ve velké zasedací místnosti MěÚ Roztoky paní
Michaela Průšová, vedoucí oddělení důchodů OSSZ Prahazápad, se kterou můžete opět konzultovat Vaše problémy a otázky
týkající se důchodového zabezpečení.
Miroslava Kalinová
vedoucí oddělení sociálních věcí
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Roztocké vily (5)
Nacházíme se na pravé straně Tichého údolí v místě, kde zahrada
odděluje tzv.velkou Sakuru od další zajímavé stavby čp. 192,
která nese jméno Alice. Prvním majitelem původní stavby byl po
roce 1871 pražský advokát a roztocký radní Ignác Brdička, který
vlastnil i okolní parcely a dům čp. 19. Dalšími majiteli byli
dědicové továrníka Adolfa Schrama a v roce 1913 vilu koupil
obchodník s chmelem Pavel Sonnenschein, který ji dal upravit do
současné podoby s novou ornamentikou ve stylu art-deco. Díky
jeho manželce Alici získala vila i své jméno. Za války byla vila
zabavena ve prospěch Německé říše a těsně před koncem války
prodána německé rodině, ke konci roku 1946 přešla pod Národní
správu.

přelomu 19. a 20. století. Nezbývá nám než doufat, že současné
vedení města nedopustí netransparentní přímý prodej realitní
kanceláři, jako tomu bylo u čp. 124 (vedle Maxmiliánky), a bude
hledat nejlepší řešení pro budoucí zachování obou vil, čekajících
nyní na památkovou ochranu.

V překrásné přilehlé zahradě roste kromě jiného i vzácný jinan
dvoulaločný. Současným majitelům můžeme ze srdce
poděkovat, že této stavbě doposud nezměnili charakter
2. Obr. Výřez ze stavebního plánu čp. 110, stavitel Fr. Pavíkovský,
1882 (SÚ Roztoky)

1. Obr. Alice, č.p. 192 (fotoarchiv SM)
Pokračujeme-li Tichým údolím, zaujmou nás dvě vily, částečně
schované v zahradách po pravé straně cesty. Jsou to domy s čp.
110 a 125. Obě vlastnila určitou dobu tatáž rodina. Starší z nich
dal vystavět na začátku 80. let 19. století stavitelem Fr.
Pavikovským Sigmund Haurowitz, císařský rada, majitel
továrního skladu Kosmonoských kartounů a velkoobchodník se
zbožím rukodělným. Byl také aktivně činný v obecních
záležitostech.
Jde o symetrickou vilu švýcarského typu do tvaru kříže na
zvýšené podezdívce, s převýšeným rizalitem s podkrovními
prostorami. Směrem do ulice obklopuje dům otevřená
vyřezávaná veranda s původní vitráží z barevných a leptaných
skel, která má i charakteristické podstřešní vyřezávané kříže.
Vila zůstala v držení rodiny až do roku 1941 a dodnes zachovává
původní architekturu. Mladší (1897) je sousední jednopatrová
vila s rozvolněným půdorysem a novorenesančním průčelím čp.
125. V průčelí byla do ulice opatřena napravo rizalitem
s lodžiemi, v patře s balustrovým zábradlím. První a druhé
podlaží byla dispozičně totožná. Nárožní štít nad lodžiemi je
novodobě výrazně upraven.
Obě vily byly zabaveny Německou říší, poté přešly pod Národní
správu a v roce 1949 se staly majetkem obce Roztoky. Díky tomu
se dochovalo v interiérech mnoho detailů, které jsou cenným
dokladem vnitřních dispozic a dekorativních prvků letních vil na

3. Obr. Vila čp. 125 (foto A. Hůlka)
Na protější straně ulice si dal postavit rodinnou vilu čp. 119 v roce
1895 Adolf Wasmundt, přednosta kanceláře továrny na fosfáty
v Praze-Bubenči. K projektované jednopatrové vile patřila i nově
zřízená konírna. V roce 1897 koupil vilu Karel Menzel,
velkoobchodník z Prahy (spolumajitelem byl několik let Richard
Neumann), provedl stavební úpravy, nechal si vyprojektovat
zahradu a skleník, jehož stopy na ohradní zdi jsou patrné ještě
dnes (v roce 2007 byl zbourán poškozený zahradní domek
sousedící se skleníky). V roce 1913 stavitel M. Blecha adaptoval
zahradní domek na byty pro obsluhu. Radikální přestavbu dle
projektu ing. V. Hofmanna z Prahy provedla Anna Menzelová
v roce 1924, rozšířila dům a přistavěla patro se čtyřmi pokoji.
V roce 1945 přešel dům pod Národní správu.
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4. Obr. Vily čp. 110, 125 a119 na historické pohlednici, před
rokem 1907 (SM Roztoky)

Významným majitelem se stal ovšem právník Alfréd Hamburger
z Prahy, který dal přestavět přízemní domky na patrové letní vily.
Menší pozdně secesní přízemní vila čp. 7 se suterénem
a podkrovím má některé prvky charakteristické pro větší vilové
stavby. Novostavba vznikla v roce 1909. Zázemí domu se
soustředilo jednak do suterénu (sklepy, kuchyně, spíž, prádelna,
domovnický byt) a jednak do nevytápěného podkroví,
zdůrazněného stupňovitým štítem se segmentovým oknem, kde
byly vedle pravděpodobně na léto pronajímaných podkrovních
pokojíků i komora pro služku, spíž, sklad. V přízemí byl byt
s předsíní, jídelnou, pokojem, ložnicí, příslušenstvím
a verandou. Obslužné schodiště bylo umístěno po straně domu,
aby nezasahovalo do obytných prostor. Přes některé pozdější
úpravy se zachovaly původní detaily, jako např. secesní okna pod
balkonem.

5. Obr. Plán zahrady k čp. 119, asi 1905 – 1913, projekt M.
Blecha (SÚ Roztoky)

Určitou zde dobu bydlel Adolfa Procházka (1900 – 1970),
právník, předseda Právní rady čs. exilové vlády v Londýně,
ministr zdravotnictví v letech 1945 – 1948.

Následující tři vily čp. 7, 8, 9 byly postaveny až v prvním
desetiletí 20. století. Pozemky s drobnými stavbami vlastnila ve
druhé polovině 19. století rodina Unschuldů z Prahy.
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6. Výřez ze stavebního plánu čp. 7, stavitel arch. J. Fiedler, 1908
(SÚ Roztoky)
M. Šášinková, Z. Scholzová, M. Vlk
sasinkova@muzeum-roztoky.cz

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?

,, Co ve městě se povídá….
….je samej drb a klep, klepy neminou tě směj se anebo breč.
A tak se člověk dovídá, co nikdy neproved, všichni lidi ve
městě už vedou o tom řeč“. Znáte tuhle kdysi slavnou
píseň interpretovanou E. Pilarovou, s geniálními J. Šlitrem
a J. Werichem atd.? Je dodnes aktuální,báječně ji natočil už
v r. 1965 (!) legendární V. Jasný a najdete jí na
http://janwerich.blogspot.com).
O tom jsem ale samozřejmě psát nechtěl, jen jsem si k tomuto
zamyšlení vypůjčil název, protože se asi těžko dá najít
lepší.Chodíte-li po městě, dozvíte se leccos. Ať na náměstí,
v lékárně, u Blažka, na fotbale, v Albertu, v autobuse, na poště,
v Tescu, nebo ve vlaku atd. Osobní ,, zpravodajství“ nechme
stranou, všímejme si jen věcí veřejných.
Ke svému překvapení žasnete poprvé: pochopíte, co věcí občany
trápí, co všechno hýbe městem, co všechno lidi zajímá a o čem nic
nevědí…
V té chvíli žasnete podruhé:zjistíte, (i když je jasné, že jste ve sféře
dohadů), že cca polovina čtenářů Odrazu zprávy z radnice prostě
přeskočí, úřední zprávy ve vitrinách umístěných na plotě MÚ
čtou jen obzvlášť zvídaví a časem neomezení jedinci ….
Nakonec žasnete potřetí:zjistíte, že ač jste zastupitelem, neumíte
na polovinu otázek odpovědět ,,z hlavy“ a musíte si s tím dát
trochu práci…
Pojďme se trochu poohlédnout po konkrétních, pravděpodobně
nejpalčivějších tématech zajímajících občany Roztok a vnést do
nich trochu světla.
1.

Bude nová pošta na náměstí, nebo u Tesca?

Přiznám se, že jsem o iniciativě nového vedení pošty neměl
ponětí, ač jsem v loňském listopadu napsal o poště obsáhlý
a velmi kritický článek. Tehdejší oblastní vedení pošty přislíbilo
se situací roztocké odbočky zabývat. Nestalo se samozřejmě nic.
Až v letošním létě, po výměně gen.ředitele státního podniku
Česká pošta se ledy pohnuly a jednání se soukromým majitelem
(viz Odraz č.11/2007) o umístění roztocké pošty na Tyršově
náměstí byla obnovena. Mezitím se ozval i další soukromý
investor se záměrem vystavět nový objekt odbočky v blízkosti
Tesca. Ten předložil Stavebnímu úřadu (SÚ) pohledovou studii,
kterou v současné době na základě námitek Komise stavební
a rozvoje města přepracovává tak, aby byla v souladu s Územním
plánem města.
Tady město (úředně) žádnou informaci nedluží, neboť do toho
nemá v podstatě co mluvit. Kdy a kde bude nová roztocká pošta,
záleží pouze na dohodě České pošty s prvním či druhým
soukromým subjektem. Ostatně stejně jsou na tom i roztočtí
občané, i když obecný názor, že pošta má být na náměstí
a požadované prostory budou do měsíce k dispozici, má
nepochybně svou (málem neprůstřelnou) logiku….
2.

Co je s příjezdovou komunikací do Roztok č. II/242,
bude někdy vůbec dostavěna?

Když byl v květnu 2002 slavnostně otevřen viadukt naproti
parkovišti u vjezdu do Tichého údolí jako předzvěst stavby nové

silnice, zdálo se, že stavbě nestojí vůbec nic v cestě. V r. 2006
byly přípravné práce skutečně zahájeny (terénní úpravy
zahrnující kácení náletové zeleně na celém rozsáhlém území
a archeologický průzkum). Slovutná firma SKANSKA se
zakousla do bývalého parkoviště a málem ho také dostavěla,
terénní úpravy byly dokončeny, archeologický průzkum
přerušen,neboť ,,došly“ peníze na jeho dokončení.SKANSKA
parkoviště nečekaně opustila a dala prostor lebedě, majitel
penzionu Viktoria samou radostí zavřel, návštěvníci muzea
a svatebčané se dodnes zoufale plouží ,,blátem a louží“, řidiči
dále závodí na úzké poslepované asfaltce bývalou roztockou
třešňovou alejí ku šraňkám… Dál se ovšem ocitáme v zajetí
dohadů, protože jasnou informaci o důvodech tohoto
nesmyslného rozhodnutí se nedozvíte. Leda klepy typu:vše
zavinili archeologové, protože,, utratili peníze na výzkum“, což
je ovšem nehorázná pitomost. Investorem celé stavby byl totiž
KRAJ, ten samozřejmě hradil i ze zákona povinný archeologický
výzkum, který stál sotva 5 % z celkového, cca 240 milionového
rozpočtu… Peníze byly údajně převedeny do Běchovic, či Velvar
(?)-což je z našeho hlediska úplně jedno, to jen pan ex-hejtman
Bendl přišel o nejeden roztocký hlas…
Bude v silách roztocké radnice vyjednat s novou krajskou
reprezentací obnovení investice, tj. dokončení stavby? Zdá se, že
to nebude nic snadného. Uvědomíme-li si, že v novém Krajském
zastupitelstvu nemáme mezi 65 zastupiteli (jak se ostatně dalo
čekat) ani jednoho zástupce a přihlédneme-li k faktu, že díky
nárůstu cen půjde o podstatně vyšší částku, je těžká skepse na
místě. Přitom jde o klíčovou otázku-proč budujeme město pro
deset tisíc obyvatel, když cesta k němu je ,,cestou do
pravěku“….
3.

Budou bio-nádoby dál zadarmo? A budou pro
všechny zájemce?

Tuto causu jsem dostatečně popsal v letním dvojčísle Odrazu
a zahrnul do článku četné připomínky občanů. Nestalo se nic.
(A pak že má psané slovo nějakou sílu). A tak četné připomínky a
dotazy obyvatel Roztok visí stále ve vzduchu-leč všeho do času.
Zastupitelstvo je totiž jediné, které může rozhodnout
o případných rozpočtových změnách na rok letošní a rozhodnout
se, zda příslušnou částku zahrne do rozpočtu i na rok příští…Jen
doufám, že se tak stane co nejdřív.
4.

Co bude na pozemku bývalé městské ubytovny?
Bude tam sídlo Roztoče?

Zastupitelstvo na svém jednání dne 24. 9.08 konečně rozhodlo
o demolici této dávno vybydlené stavby. Už v posledních sedmi
letech provozovalo město ubytovnu s prodělkem, ale poslední
hřebík do rakve zasadily tomuto zdevastovanému zařízení
revizní posudky odborníků, týkajících se stavu elektroinstalace,
komínu a hromosvodů, který jednoznačně prokázal nutnost
urychleného řešení-tj. další investice. Tu ZM logicky odmítlo.
Již 26. 3. podpořilo záměr Roztoče postavit Dům volnočasových
aktivit, resp. Komunitní dům (pokud těmto pojmům pramálo
rozumíte, nic si z toho nedělejte-jsem na tom stejně) s tím, že
Roztoč předloží konkrétní návrh. Nic víc-nic míň.
Aby bylo jasno: zda na pozemku bývalé ubytovny v Palackého
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CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?
ulici bude stát zmíněný dům, MŠ, či něco jiného, kdo bude
vlastníkem atd., ZM nerozhodlo. Pokud někdo tvrdí něco
jiného, živí fámy. Pozemek (cca 1900 m2) je majetkem města. Při
odhadované ceně(např. 4000 Kč/m 2)jde o cca 7,5 mil. Kč, a tady
je jistá uvážlivost zcela na místě.. .
5.

Co bude se Sběrným dvorem?

Nekonečné soudní spory o pozemky, kde Sběrný dvůr mnohá léta
úspěšně funguje a které vypukly po zrušení OPS Praha-západ,
skončily překvapivým verdiktem: nepřipadly restituentům, ale
státu. Ještě před pár léty bývalo dobrým zvykem převést tato
obecně prospěšná zařízení v majetku státu bezúplatně na
obec. Současné Ministerstvo financí bylo však jiného názoru
a rozhodlo se pozemky prodat formou dražby. Tím se město
ocitlo zcela ,, mimo soutěž“, protože na to prostě nemá.
Zastupitelstvo 28. 5. 08 schválilo zakoupení nejnutnějších
pozemků umožňující fungování základního zázemí TS (ony
pověstné,,hangáry“) za ,, pouhých“ 2,1 mil. Kč.
Na ostatní pozemky uzavřelo město nájemní smlouvu s novými
vydražiteli. Jaký bude další vývoj, zda město postupně pozemky
odkoupí, zda je vymění za jiné atp., je v této chvíli v jednání.
Sběrný dvůr má v současné době povolení příslušných orgánů
na provoz na dobu neurčitou. V tomto smyslu je tedy relativně
vše v pořádku, a občané se nemusí obávat uzavření tohoto jistě
bohulibého zařízení. Je však jasné, že na jeho modernizaci
a uvedení v soulad s evropskými standardy si budeme muset nejen
nějakou chvíli počkat, ale i usilovat o dotaci EU. Jinudy cesta
opravdu nevede…
6.

Kdy bude jezdit autobus na Solníky?

dialog má smysl. Jsme rádi, že je začínáte naplňovat svými
osobními starostmi. Neváhejte však napsat i své názory na další
rozvoj a koncepci města. Když si nebudeme vědět rady,
předáme je těm, kteří mají tyto záležitosti v popisu práce…
Hra „Co ve městě se povídá….“bude totiž pokračovat (ať chceme
či nechceme)dokud budou lidé lidmi. Bude pokračovat ať se nám
to líbí nebo nelíbí, ať to „obtěžuje“ radní, zastupitele či úředníky
města.
Ladislav Kantor

Zdárný rozjezd Lexiku
Dnem otevřených dveří jsme v září zahájili činnost v novém
vzdělávacím centru Lexik. Jistě jste si nás již všimli naproti
nákupnímu centru TESCO. Jsme tady pro vás od devíti do devíti
každý den v týdnu, v pátek do 19hodin. Neváhejte se k nám přijít
podívat nebo zeptat. V recepci najdete vždy někoho, kdo vám
ochotně odpoví na vaše dotazy či vám poradí, jaký kurz či cvičení
by se šikl právě vám. V nových prostorách nabízíme moderní
kulturní prostředí a širokou nabídku aktivit pro děti i dospělé.
Do jazykových kurzů i na ostatní aktivity se můžete hlásit
průběžně. Nabízíme angličtinu, němčinu, francouzštinu
a španělštinu ve skupinkách do 8 studentů i individuálně. Pro
cizince i češtinu. Časově jsou kurzy rozprostřeny v dopoledních,
odpoledních i večerních hodinách.
Kromě dvou jazykových učeben na vás čeká plně vybavená
počítačová učebna s kurzy různé pokročilosti a různého
zaměření. Budeme rádi, když nám dáte vědět, o co byste měli
zájem, a na základě vašich požadavků můžeme kurz přidat do
naší nabídky.

O této myšlence už zastupitelstvo čistě teoreticky uvažovalo už
před cca 6-8 lety. Podpořil jsem tehdy v naprosto nezávazné
debatě zcela menšinový názor, že pokud nejezdí autobus do
Tichého údolí či Na Vrška, proč by měl jezdit na Solníky- vždyť
dostupnost je přibližně stejná…Od té doby uplynul nějaký čas
a jednání v této věci nabyla mnohem konkrétnější podoby. Je
však tehdejší ,,menšinová premisa“ zcestná? Vždyť věc není
vůbec jednoduchá. Pomineme-li odpor většiny obyvatel
Masarykovy ulice, musíme ještě posoudit prostupnost ulice
Obránců míru, zohlednit vybudování minimálně tří
autobusových zastávek, spolu s dopravcem zvážit financování,
atd.
Je ovšem pozoruhodné, že mnozí občané Roztok považují
(převážně s těžkými výhradami) tuto věc za vyřešenou. Fámy
mají totiž svou sugesci. Myslím, že je poctivé jim sdělit, že o této
věci nevedlo ZM žádné závažné jednání, tedy ani o ničem
nerozhodlo!
Jistě bychom mohli v tomto výčtu pokračovat, ale zdá se mi, že
pro dnešek je toho AŽ AŽ. Město nemá tiskového mluvčího, ani
osobu, která by podobnou činnost-tj. informovat veřejnostalespoň částečně suplovala, ačkoli takovou osobu mají i ,,menší
podniky“, než je Město Roztoky, ale budiž. Letošní volby jsou
jasným svědectvím o tom, jak se ,,vyplatí“ s občany
nekomunikovat…
Když jsme letos zavedli rubriku OHLASY, věřili jsme, že takový
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Disponujeme tělocvičnou plnou náčiní a podložek, se
zrcadlovou stěnou. Po celý den probíhají hodiny kondičního,
rehabilitačního a relaxačního cvičení, cvičení na gymbalonech,
jóga pro mládež i dospělé, oblíbená jsou cvičení rodičů s dětmi
s písničkami a říkadly, cvičení pro těhotné, po porodu, pro
seniory, power aerobic pro dívky i ženy, taneční aerobic pro dívky
od sedmi let, tai-či v češtině i v angličtině a cvičení prevence
osteoporózy a kardiovaskulárních chorob garantované lékařkou.
Cvičí se v příjemných menších skupinách.
Abyste se u nás cítili ještě lépe, přidali jsme rehabilitační masáže.
Za vůně aromalamp se můžete svěřit do rukou zkušené
fyzioterapeutky.

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?
Při tom všem vám pohlídáme vaše děti. Pro předškoláčky máme
dvě herny. V Kulíškách vám zdravotní sestra pohlídá dítě od 18
měsíců (pro účastníky kurzů dítě od 1 roku) denně od 9 do
17hodin. Herna má nový měkký koberec a spoustu hraček,
knížek, na stěnách visí pestré obrázky. Samozřejmostí je dohled
nad pitným režimem, nad svačinou (kterou si přinesete nebo u nás
zakoupíte), přebalení. Ze zkušenosti měsíčního provozu se dětem
u nás líbí a ani se jim nechce domů. Ale musíme mít na mysli, že
jde o hlídání spíše krátkodobé, které nenahrazuje denní pobyt
dítěte v jeslích nebo školce, protože s dětmi nechodíme ven. Děti
od tří let mají připravený pestrý program v Sovičkách,
v dopoledních i odpoledních blocích, který je vzhledem k zájmu
dobře si rezervovat. V těchto kurzech jde o vzdělávání hravou
nenásilnou formou. Zkušené pedagožky dětem nabízí zpívání,
hru na různé hudební nástroje, tanečky, říkanky i logopedické
dovednosti, hry, malování, divadélko, jógu i sportovní průpravu,
angličtinu. V těchto kroužcích už je to i o kolektivu, děti se
začleňují, zapojují, i ti co nepřijdou s kamarádem mohou
s kamarádem odejít!

AKCE V HUSOVĚ SBORU
- LISTOPAD a PROSINEC
Listopad:
13.11. od 15 hod.-výroba andělů pro výstavu k I. neděli
adventní: „Každý máme svého anděla „ /motto letošního adventu
a vánoc v Husově sboru /.Uzávěrka výrobků 20.11.
30.11.- I. adventní - v 9 hod. bohoslužba, při níž si také
připomeneme 20. výročí diakonické práce CČSH v Roztokáchsbírky šatstva apod. pro humanitární pomoc. Slouží biskup
pražské diecéze CČSH ThDr. David Tonzar a místní farářka
a vikářka ThMgr. Jarmila Kučerová
Zpěv-Komorní sbor Mistra Jakoubka ze Stříbra –sbormistrThMgr. Hana Tonzarová
odpoledne v 15 hod. vernisáž výstavy andělů
Prosinec:
pátek 5. 12. v 16 hod.-Mikuláš v Husově sboru
neděle 14. 12. v 15.hod. - koncert skupiny OBOROH
pátek 19. 12. v 16. hod. „Pojďme spolu do Betléma“
- tradiční zpívání koled a andělského vyprávění
24. 12. ve 22 hod. Půlnoční bohoslužba, koledy
J. Kučerová

Nabídku v říjnu rozšířila zkušená klinická logopedka Mgr.
Renata Lukášová, můžete se k ní objednávat u nás v recepci.
Školní mládež si může vybrat z jazyků i tělocvičných aktivit
a speciálně pro ni nabízíme doučování češtiny a matematiky
včetně přípravy na přijímací zkoušky.
Naším mottem je – jsme centrem komunikačním, abyste se u nás
potkávali, seznamovali, navazovali přátelství a rozšiřovali si
obzory. Prozkoumejte naše webové stránky, protože aktuální
nabídka přednášek a kurzů, slevových akcí, seminářů
a přednášek je proměnlivá v čase a je škoda propást zajímavé
nabídky. Například 11.11. pořádáme od 18,00 zdarma
interaktivní seminář Prevence proti úrazům dětí a první pomoc
pod vedením lékaře záchranáře. Před akcí přivítáme i paní
starostku ing.arch.Olgu Vavřínovou. 19.11. od 11,30 zveme
zdarma všechny seniory na přednášku, jak zůstat stále aktivní.
Zkrátka nabídka je velká a určitě si z ní každý z vás něco může
vybrat. Uvítáme i vaše náměty a připomínky. Těšíme se na vás
v Lexiku.
Mgr. Lenka Červenková, ředitelka vzdělávacího centra Lexik,
Pište na info@lexik.cz , volejte recepce 739035000,
www.lexik.cz
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KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE

Už se plíží developer…
Milý Martine,
skoro se omlouvám, že tě oslovuji takhle veřejně, nedělám to
často. Ale ten tvůj článek o tom,jak jsi zklamal sousedy … ten
mne k tomu vyprovokoval.
Nebylo snadné se v něm vyznat, občasné tajnosnubné
a nedovysvětlené narážky a proti sobě jdoucí tvrzení ho věru
znepřehledňovaly. Ale z toho, co jsem pochopil, tuším, že je ti
proti mysli celá regulace schválená na posledním zastupitelstvu.
Mně byl proti mysli jen poněkud přezíravý tón, kterým nás,
prosťáčky, častoval na zastupitelstvu pan architekt Durdík. Ale
s tím jsem ochoten žít, jsme lidé různí, a pokud pan architekt
udělá velký kus práce nad dalšími a dalšími regulačními plány,
budu jen rád.
Tuhle drobnou bolístku mi totiž bohatě vykompenzuje právě fakt,
že vůbec nějaká regulace konečně je. V době, kdy kouzelné
slůvko developer vítězí v naší hloupé zemi na celé čáře, v době,
která přeje hrabošům lákajícím do Roztok na lživé inzeráty další
stovky lidí (stačí si na internetu zalistovat nabídkami realitek,
které z naší obce zcela v rozporu s realitou dělají zemský ráj plný
občanské vybavenosti, ba co víc, neváhají klamavě nabízet
i pozemky v lokalitě národní kulturní památky Levý Hradec), tak
v této době je i tohle malé vítězství velmi vítané.
Zcela jistě máme jiný vkus: já bych všemi deseti bral tvůj hezký
secesní domek,podle mého soudu jeden z nejmalebnějších v naší
obci, ty se nebráníš novotvarům všech kvalit a kvantit, zdá se mi.
Ty vyčítáš svým sousedům, že jejich stavební činnost při
rekonstrukci dvou domů obtěžovala roky okolí. Já,
s podotknutím, že žiji v horních Roztokách, jim za obnovu
historických vil tleskám. Tak citlivě a vkusně opravené domy aby
v obci pohledal! Třikrát smekám. Ač při tomhle dopisování není
jisté, že mluvíme o stejných lidech a jmenovat je nechci, je jasné,
že nemyslím všelijaké domoderní dostavby a přístavby, které za
uplynulé roky s údolí vyrostly a které mají velmi různou míru
vkusu, ale jen a pouze dobře a citlivě zrekonstruované historické
domy, vilu Alici například nevyjímaje.
A myslím, že ani ti, kdo nejsou zrovna movití, se tebou naznačené
apokalypsy při případné obnově svých historických vil bát
nemusí. Cožpak Češi se vůbec do něčeho dají nutit?
Jsem bezpochyby staromilec a v Tichém údolí mám oči jen pro
domy vkusné a přiměřené.
Přál bych si tedy i já na místě dvakráte bezpochyby úmyslně
zapálené Maxmiliánky úměrnou stavbu, nejlépe na půdorysu
stávajícího hotelu, s přiměřeným a tradičním servisem pro turisty
i roztocké lidi.
O poctivých úmyslech investorů nicméně pochybuji. I proto, že
jsem před několika lety viděl jejich původní návrh a coby tehdejší
městský radní slyšel na vlastní uši odsudky i od kolegů z ODS,
jinak stavební činnosti velmi nakloněných. Byl to zkrátka
megalomanský hnus.
Investoři chtějí svou jistotu obrovského zisku. Pozemek na
samém kraji rezervace je tak, tak lákavý - a stavět přeci tak
krásné! Zkusili to tedy znovu, zaklínajíce se privátním
vlastnictvím, pak znovu a nepochybuji, že přes veškeré
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regulativy budou v téhle své snaze úporně pokračovat. Fandím
upřímně těm, kdo se jim snaží tuhle cestu zkomplikovat.
Poslední glosu věnuji předkům, které ve svém článku zmiňuješ.
Skoro se bojím, že by v hrobech doslova rotovali, vědět, s kým
a s čím jsou srovnáváni. Zdenka Braunerová by bezpochyby
napsala mnohem údernější verzi Bestia triumphans.
Jen mne mrzí a překvapuje, že by jeden výtisk musela zřejmě
věnovat, Martine, i tobě.
Tomáš Novotný

Regulační plán Tichého údolí a
zastupitelská demokracie
(Reakce na článek M.Štiftera „Proč jsem zklamal některé
sousedy“)
Koncem měsíce září se někteří z nás, obyvatel Tichého údolí,
zúčastnili jednání ZM o návrhu zadání Regulačního plánu (RP)
Tichého údolí. Jednání to bylo živé, místy až vzrušené, ale přesto
v podstatě věcné a vedoucí k poměrně rozumným závěrům. Jen
musíme přiznat, že jazyk používaný v návrhu zadání RP,
procedury přípravy RP i způsob projednávání na ZM nám –
běžným občanům – nebyly vždy jasné a jednoduše pochopitelné,
což občas vedlo k nedorozuměním a zbytečné nedůvěře mezi
občany a zastupiteli.
Po prvním přečtení článku M.Štiftera v minulém číslu Odrazu
jsme ale s hrůzou zjistili, že důvodům, principům a důsledkům RP
nerozumí především zastupitel, který v Tichém údolí bydlí. Zdá
se, že mu dělá velké starosti, že se ZM (jehož je členem) vůbec
rozhodlo pro vypracování a aplikaci RP Tichého údolí, do kterého
chce zahrnout regulační principy přispívající k udržení
charakteru lokality Tichého údolí. A ještě více ho trápí, že občané
(zejména „sousedí z Tichého údolí“, které má zastupovat) toto
rozhodnutí podporují a k definici regulačních principů se snaží
aktivně přispívat.
Z toho je jasné, že M.Štifter má problémy nejen s pochopením
potřeby RP Tichého údolí, ale především s pochopením „co to
vlastně je zastupitelská demokracie“. Jako zastupitel totiž nemá
propagovat a obhajovat jen své osobní názory a zájmy, ale
zejména názory a zájmy občanů, které zastupuje. A když už má
s obhajováním názorů a zájmů občanů nějaké problémy, měl by
s občany přímo diskutovat a buď je přesvědčit o své pravdě, nebo
jejich názory akceptovat. V případě RP Tichého údolí měl
M.Štifter k diskusi s občany příležitostí víc než dost - petice
i připomínky mu byly známé (v některých případech dokonce
přímo doručené) v dostatečném časovém předstihu. Když už této
možnosti nevyužil a na jednání ZM zastupoval pouze sebe a ne
„sousedy z Tichého údolí“, aspoň by neměl psát zmatené
a zhrzené články do Odrazu - škoda papíru.
Nechceme se stát účastníky korespondenčních mediálních
přestřelek (ani v této už rozhodně nebudeme dále pokračovat), ale
v tomto případě pokládáme za nutné reagovat. M.Štiftera veřejně
vyzýváme, aby ve svých článcích přestal naznačovat a nepřímo
obviňovat a raději na dané téma uspořádal přímou diskusi
s občany, které má zastupovat. Jinak se pro nás slova „zastupitel“

KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE
a „zastupitelská demokracie“ začnou stávat jen prázdnými
pojmy…
za sousedy z Tichého údolí: Pavel Caisl

Regulujte, nebo zhyňte
Při psaní článku o projednávání regulačního plánu v oblasti
Tichého údolí jsem očekával, že vyvolá negativní odezvu. Spíše
jsem ale čekal, že mi někdo zavolá a zeptá se: jak jsi to myslel ty
barbare, který podporuješ stavbu paneláků.., nebo mě zastaví
cestou na vlak a řekne- máme jiný názor. Ale v Roztokách (a asi ani
v Čechách) to asi takto nechodí. Máš jiný názor – jsi třídní nepřítel.
Bez jinotajů – čekal jsem například, že p.Tomáš Novotný mi jako
učitel češtiny řekne, ať raději nepíšu slátaniny, ve kterých se nelze
vyznat. Místo toho napsal článek plný emocí, obávám se že
i populismu a hlavně s nulovým pochopením nejen mojí
maličkosti, ale obávám se, že i diskutovaného problému. Já se
domnívám, že i předložený regulační plán je pro majitele
nemovitostí příliš tvrdý, ale proces byl nastartován, odsouhlasen
a zpracovávají jej odborníci. Paradoxně, právě p.arch. Durdík se
snažil vysvětlit některé aspekty, které by umožnily alespoň
přijatelnou budoucnost lidem, kteří v údolí žijí. Nechodí sem
jenom na procházky.
Např. charakter komunikace: klidová zóna znamená ulici bez
chodníků a také bez parkování vozidel na vozovce (což by zrovna
mně moc nevadilo), k tomu zpomalovací pruhy a zvyky nejen
obyvatel údolí (parkování na ulici, občasné zábory chodníků), ale
masy návštěvníků pěších, cyklo i moto o víkendech. Pak je bezpečnost chodců nechráněných obrubníkem dosti problematická.
Pokud jsem vzbudil chybný dojem, že sousedům nepřeji, nebo
závidím opravené domy, je to důkaz, že p.učitel má pravdu, píši
nejasně, zmateně (jsem již starý muž). Líbí se mi jejich činnost
a také jsem proti stavbám v údolí nikdy nevystupoval, také
smekám před těmi, kteří citlivě rekonstruovali své příbytky. Jen si
uvědomuji, že v Tichém údolí by asi pouze jeden dům splnil při
rekonstrukci požadavky v současnosti projednávaného
regulačního plánu! Ostatní nikoliv! Takže obdiv patří některým
majitelům nemovitostí, kteří začali včas a využili technologie
a úpravy, které v budoucnu nebudou možné – střešní okna, použité
krytiny, atd., zejména další stavby na pozemcích (garáže, bazény
apd.– ostatním tuto možnost ztížíme, nebo raději vůbec nedáme.
Tento dvojí metr mi vadí. To je zároveň mojí reakcí na druhý
příspěvek. Jako zastupitel města cítím povinnost prezentovat
názor, o kterém jsem přesvědčen. Pro tuto vlastnost mě asi moji
spoluobčané zvolili a asi je chybný názor pisatele článku, že mě
volili pouze obyvatelé Tichého údolí, nebo skupina občanů, abych
loboval za jejich zájmy.
Pokud se ale někdo domnívá, že tím, že jsem se stal zastupitelem,
ztrácím právo publikovat svůj názor jako občan Martin Štifter,
který hájí své zájmy. mýlí se. Nicméně beru si k srdci, že nemám
psát zmatené a zhrzené články a dokonce, že nesmím ani
naznačovat. Měl jsem si vzít poučení z Járy Cimrmana, nebo
jiného klasika: „a poučit se líp, tak jsem to radši típ“.
O škodě na papíru jsem ochoten jednat a zdravím ty, kteří mají uši
k slyšení.
Martin Štifter

Zůstane Tiché údolí tichým…?
Nemám ve zvyku často reagovat na komentáře či dlouhé, mnohdy
samoúčelné rozpravy jednotlivců na stránkách městského
zpravodaje, ale příspěvek zastupitele, navíc majitele nemovitosti
v Tichém údolí, mě opravdu dostal do varu. Budu se snažit
o nejstručnější reakci. Nejdříve fakta: není pravda, že výstavba
v této lokalitě nebyla nikdy regulována, právě naopak. Stačí
nahlédnout např. do složky obec Roztoky v SOkA Praha-západ
v období 1865 – 1920, v dalších letech přibyla opatření, která se
týkala výstavby horních Roztok.
I když tedy zůstaneme v Tichém údolí, nelze stručně vypsat
veškerá opatření, která se týkala nejen výstavby domů v této
lokalitě. Na místě viničních domků, mlýnů a zahrad vyrostly
rozsáhlé stavby a dnes nám ukážou pravou tvář nově postavených
domů jen historické fotografie a pohlednice. Málokterý si
zachoval svůj původní vzhled. Každá stavba podléhala
obdobnému administrativnímu řízení jako dnes, možná jen členů
schvalovacích a kolaudačních komisí bylo víc. Zákazů, příkazů
i návrhů chování v této lokalitě bylo bezpočet. Jen na okraj např.
v roce 1894 bylo navrženo, aby byly nové vily stavěny v jedné
řadě s předzahrádkou, regulační plán (parcelace) i každého
soukromého pozemku se řešil komisionálně, v roce 1909 přišla
podmínka lomených střech, v roce 1912 další nová pravidla pro
stavebníky připravená JUDr. V. Braunerem. Stavebník byl mj.
povinen dodržet 5m předzahrádku před každým domem, do
kolaudace musel zřídit chodník, přispíval na chudinský fond
a často získal stavební povolení výměnou za část pozemku, který
věnoval obci (např. na rozšíření cesty).
Později přibyly další zákazy pro obyvatele a návštěvníky těchto
„vzdušných lázní“ u Prahy. Třeba tabule s textem „Šetřte sadů,
hájů a luhů“, zákazy mytí nohou a brouzdání psů ve studánce,
zákaz rychlé jízdy velocipedistů, natož automobilů (6 km/h),
zákaz parkování aut a kočárů před Maxmiliánkou, řešil se
i odchyt toulavých psů v Tichém údolí, bylo zakázáno střílení
z čehokoliv na cokoliv v zahradách vil, kvůli rušení klidu zde
prováděla pochůzky městská stráž, bylo zakázáno vylévat na
cestu před vilami špínu, dozoroval se stav ohradních zdí a plotů,
sledováno bylo znečišťování potoka a vzduchu. Zkrátka Tiché
údolí bylo lokalitou, která přiváděla život, obchod, řemeslo,
zábavu, dopravu do do té doby nudné malé obce soustředěné
kolem zámeckého areálu, později velkostatku. Nesídlil zde trvale
ani kníže, baron či jiná důležitá historická osobnost, pouze se
v letních měsících plnily vlaky, parníky a dostavníky Pražany
i jinými občany Rakouska-Uherska, kteří zde trávili letní měsíce
nebo jen neděle na čerstvém vzduchu. Doklady o různosti
návštěvníků můžeme vyčíst z tak málo dochovaných „knih
cizích“.
Toto místo láká do Roztok návštěvníky i nadále. Netouží vidět
Tesco, Albert či moderní bytové domy, ale možná chtějí
obdivovat historizující architekturu zasazenou do přilehlých
zahrad v kontextu příjemné krajiny kousek za Prahou. Ale jak
dlouho? Tiché údolí je naším pokladem, který si musíme ubránit.
Místo jen pro bohaté?
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KOMENTÁŘE, POLEMIKY, DISKUZE
Ano, jak se to vezme. Příkladem je nám vilová zástavba
v Dobřichovicích, Řevnicích či Všenorech. Stačí krátká
vycházka a i zapřísáhlý stoupenec parcely 350 m2 , bytu 1+kk
změní názor. Málokde došlo k parcelaci původních vilových
zahrad. O víkendu se tam pohybují stovky cyklistů a turistů.
Místní jsou pyšní na vilovou zástavbu, která kopíruje Berounku
a dotváří charakter prvorepublikového letoviska, jehož stopy
cítíme na každém kroku.
Je to jako v každé výletní oblasti, ať jedete na hory nebo k moři.
Jsou místa levnější a dražší. Tiché údolí by mělo pro nás platit za
to nejdražší, ovšem nelze měřit jen penězi, ale spíše šetrným
přístupem. Vloni v létě jsem s nedůvěrou očekávala nové
stavební zásahy ze stran některých majitelů. Vila čp. 145 shodila
fasádu, ale mé obavy se naštěstí nenaplnily, majitel nebude
bourat ani „přistavovat pro děti“. O kousek dál se začal naplňovat
osud čp. 15. K mému překvapení byla provedena rekonstrukce
nikoliv demolice, která musela stát majitele asi tolik, co tři nové
domky 4+1 v Solníkách. Mé nadšení neznalo mezí, … „asi
cizinci, ti mají k těmhle stavbám úctu“ … byla jsem poučena
nedávnou návštěvou z Francie (mimochodem potomky
Braunerových). Ne, k mému údivu domorodci, kteří si váží
možnosti strávit v této lokalitě život a uvědomují si výjimečnosti
daného místa. Můžeme jim vroucně poděkovat za další
zachráněnou stavbu, která do této krajiny historicky patří!
Údržba těchto objektů je nesmírně náročná, je k zamyšlení zvolit
nějaký způsob podpory soukromých majitelů, aby nemuseli
rozprodávat a parcelovat přilehlé zahrady na výstavbu nových
domů (rozhodně architektonicky zajímavých, leč určených
jinam) – pro toto území slušně napsáno – prapodivných stylů.
Historická města dotují majitele domů pod památkovou
ochranou alespoň částečně z různých grantů a dotací, ale musí být
dodržen projekt i tradiční materiály.
Věřím, že paní starostka a část zastupitelů stojí pevně na zemi
a prosadí regulační podmínky ohledně staveb v Tichém
údolí, určitě nebude tak zle a doufám, že článek pana Štiftera
nevyděsil majitele vilových staveb k smrti nebo je nevybudil ke
zrychlené stavební aktivitě roztodivných domečků na jejich
rozparcelovaných nádherných zahradách, případně k výměně
plastových oken či rozšíření „o garsonku pro mladé“... Ze
zkušenosti vím, že vlastníků, kteří si výjimečnost svého domu
opravdu uvědomují, není málo. Někteří se chodí do muzea
dokonce radit, jaký materiál mají použít nebo se poučit
z dobových fotografií a rozhodně nepatří k podnikatelské špičce.
Všem patří náš dík a obdiv.
Kromě kostela sv. Klimenta s přilehlou archeologickou lokalitou
je Tiché údolí to jediné, co může město dále zvelebovat
a nabídnout návštěvníkům i obyvatelům k procházkám
i odpočinku. Jestliže zničíme i tuto lokalitu výstavbou bytových
domů (rozhodně ovšem ne pro sociálně slabší) nebo nešetrnými
rekonstrukcemi stávajících staveb, můžeme se těšit z výstavby
residenčních luxusních domů či nových čtvrtí „na zelené louce“,
kam si ovšem určitě nepůjdeme sednout na lavičku, a postupně se
staneme jedním z desítek rozrůstajících se okolních uniformních
městeček.
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Pokud čtenáři dočetli až sem, moc se omlouvám za nesplněný slib
o krátkém rozsahu. Bydlím v Roztokách jen osm let, ale výše
zmíněné místo mě chytlo za srdce a vzhledem k profesi jsem
považovala za nutné se vyjádřit. Občané pozor, historizující
„repliky“na tomto místě už nikdo nepostaví.
M. Šášinková

Slabý článek dotačního řetězu –
omyly a zbožná přání
Nemohu než reagovat na článek v minulém Odrazu od pana Huka
„Slabý článek dotačního řetězu“.
Z článku vyplývá, že brzdou v žádostech o dotace z různých
dotačních titulů je Rada města a protože tomu z RM nikdo
nerozumí, bylo by prima v RM mít někoho, kdo je ten jediný
správný.
Toto tvrzení je velkým omylem.
Nepotřebujeme někoho, kdo tomu rozumí (takových je opravdu
hodně), potřebujeme mít požadované podklady, abychom vůbec
mohli o dotacích uvažovat.
Pominu-li tzv. „soft“ dotační tituly, jako např. Vzdělávání pro
konkurenceschopnost, kde postačí správný nápad inspirovaný
vypsanými tématy podložený kvalitní rétorikou na dané téma,
pak pro všechny investiční dotační tituly je nezbytná projektová
dokumentace s vydaným územním, nejlépe stavebním
povolením.
Takových projektů moc nemáme, ba prakticky žádný, protože ty
zděděné z minulého volebního období byly buď nepoužitelné,
nebo je bylo třeba zásadně měnit.
Projekty tedy musíme vytvořit.
Znamená to, že se musí zahájit výběrová řízení na zpracování
příslušné projektové dokumentace pro konkrétní zadání, která je
třeba také schválit (viz dostavba ZŠ, revitalizace Školního
náměstí, rekonstrukce a dostavba MŠ Spěšného a sousta dalších
včetně chybějících kanalizačních řadů a komunikací).
To je náš problém a za ten RM opravdu nemůže, ale pan Huk
trochu ano.
Vzhledem k tomu, že byl minulým místostarostou a nyní se staví
do role „specialisty“ na dotační tituly, je nasnadě otázka, proč
potřebné projekty už dávno nejsou.
Bez projektů s územním či stavebním rozhodnutím je zcela
jedno, zda o dotační tituly (peníze) na výstavbu žádá Petr nebo
Pavel.
Jestliže se v polovině volebního období blížíme k oněm
nezbytným rozhodnutím, považuji za velký úspěch - šanci, že
třeba za spolupráce s XYZ nějaké peníze získáme.
Olga Vavřínová

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc

ŠKOLNÍ OKÉNKO
Milí čtenáři,
škola již jede na plné obrátky, a tak o nějakou tu zprávu o naší
činnosti není žádná nouze. Máme spoustu nových fotografií a už se
těšíme na to, až se spustí naše nové webové stránky.
V listopadovém vydání našeho okénka se tedy spolu podíváme na
naše první letošní sportovní medailové úspěchy (poháry úspěšně
přibývají), upleteme si spolu s prvňáčky pěkné košíky (člověk
nikdy neví, kdy se mu to může hodit), zjistíme, jestli se dají
z vajíček vyrábět temperové barvy a zajedeme si na několik výletů
- škol v přírodě a exkurzí.
Kdo se chce přijít podívat do školy na své „mazlíčky“ při výuce
osobně, nechť se chystá na Den otevřených dveří v prosinci.
Připravuje se pro Vás i anglické divadlo - která třída je hlavním
hercem, odhalíte níže. Seznam vítězů fotosoutěžě a výtvarné
soutěže s tematikou prázdnin již visí na webových stránkách.
Těšíme se na Vás i na čtenou příště.

výchovy tvořily na velkých pracovních listech a mapovaly naši
ranou historii. Osvěžily si mnohé, již částečně zapomenuté
dovednosti, dozvěděly se spoustu nových, velmi zajímavých
informací. Nejvíce se jim líbila výroba vlastních temperových
barev z vaječných žloutků a dalších tajemných ingrediencí.
V říjnu hledáme a objevujeme podzimní skřítky a doufáme, že nás
pozvou v hodinách výtvarné a pracovní výchovy do svých
příbytků.
Třída 4.A

Řemeslná dílna s 1.B
Dne 10. října jsme se žáky 1.B navštívili ateliér sdružení Roztoč,
kde pro nás paní lektorky - Z. Sýkorová, J. Tichá a Zuzana
Šrůmová přípravily výtvarně řemeslnou dílnu, při které si žáci
vyzkoušeli pletení košíčků z materiálu, který se jmenuje pedig.
Každý si kromě krásného zážitku při společném pletení a zpívání
odnesl i svůj košíček domů. Na fotografie se můžete podívat ve
fotogalerii naší školy.
Třída 1.B

Věra Zelenková

ŠSL – Přespolní běh
Stejně jako před rokem začala ŠSL přespolním během družstev.
Dne 30. září jela děvčata do Hostivice obhajovat loňské prvenství,
ale prodělané nachlazení u dvou dívek způsobilo, že tentokrát
skončilo naše družstvo ve složení: A. Hánová, S. Stopková,
S. Faltová, M. Hausknechtová, N. Jakešová a K. Romová „jen“ na
2. místě. V jednotlivcích medaili za 2. místo obdržela A. Hánová.
Družstvo chlapců ve složení: J. Kapitán, M. Zuvač, F. Říha
a V. Klusoň obsadilo 9. místo. Umístění nejlepšího běžce
z družstva je 10. místo pro J. Kapitána.
Malí košíkáři z 1.B

Za vzornou reprezentaci školy patří všem naše poděkování.
M. Jungwirthová

ŠSL - turnaj ve stolním tenisu
Ve čtvrtek 16. 10. se naše školní družstva zúčastnila okresního
turnaje ŠSL ve stolním tenisu. Družstvo chlapců (Hodan, Seidl,
Hadáček, Zemen) skončilo v „B“ skupině na 2. místě za
postupující ZŠ Rudná.
Družstvo dívek (Hánová, Jakešová, Formánková, Jonášová) ve
skupině „A“ obsadilo také 2. místo. Postoupilo tak do finálových
bojů, kde ale obsadilo neoblíbené 4. místo za 1. ZŠ Průhonice,
2. ZŠ Mníšek a 3. ZŠ Černošice. Všem děkujeme za reprezentaci
naší ZŠ.
M. Jungwirthová
Byli jsme ve sklárnách Rückl Crystal

Družstvo děvčat – 2. místo

Dne 17. 10. se třídy 1.B a 2.C zúčastnily exkurze do skláren
v Nižboru. Během exkurze se žáci seznámili s jednotlivými
etapami výroby křišťálových výrobků ruční technologií,
zpracováním, kreslením a broušením skla. Každé dítě si domů
odneslo překrásný skleněný dárek v podobě slona.

Putování za Přemyslovci
V druhé polovině září naše třída 4.A putovala do dávných dob
prvních Přemyslovců. Součástí velkého projektu byl i výlet na
Budeč, dále děti v hodinách vlastivědy, výtvarné a pracovní
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I. Bártová
Podzimní pobyt pod Brdy
Krásné podzimní barvy i počasí nás přivítaly v lesích okolo

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
Nesvačil pod Třemšínem. V odpoledních hodinách jsme poznávali
přírodu a hráli postřehové hry v lese. Navštívili jsme muzeum
v Rožmitále pod Třemšínem, kde nás zaujala největší sbírka erbů
v Čechách. Poslední den jsme se svezli vláčkem v dolech
v Příbrami. Večery byly zábavné - s hudbou a společenskými
hrami. Třída 5.A prošla hrou ,,Na divokém západě" a připravovala
anglické divadlo, na jehož premiéru brzy veřejnost pozveme. Jak
jsme si užívali, dokládají fotografie, které budou brzy na webu ZŠ.
Žáci 2.A, 5.A a tř. uč. L. Rosičová a Z. Fišerová
ŠVP v době kamenné
V úterý 23. září odjely třídy 4.B a 5.B se svými třídními učitelkami
a se dvěma vychovateli na školu v přírodě do Roudnice
v Krkonoších. Cestou autobusem děti překonaly pár desítek
kilometrů a zároveň se vrátily v čase o mnoho let zpět do doby
kamenné. V té totiž probíhal celý pobyt.
Děti podle vlastního výběru rozdělené do šesti smíšených tlup
(každá měla velitele, jméno, členové přezdívky apod.) plnily
různé úkoly. Lovily mamuta, vyráběly z přírodnin hračky, masky
pro oklamání boha lovu, kreslily, na co asi myslel a o čem snil
pravěký člověk, atd. Za plnění těchto úkolů získávaly tlupy body
nebo se jim za různé prohřešky body odčítaly. V jednom ze čtyř
dnů pobytu děti stihly i pěší výlet do nedaleké Poniklé, kde si
prohlédly Muzeum krkonošských řemesel a sklárnu s ruční
výrobou, samy si také vyrobily hvězdičku na vánoční stromek.

MŠ Spěšného informuje…
V tomto školním roce přivítala MŠ Spěšného do svých řad kromě
jedenácti nových dětí také dvě nové učitelky, které nahradily pí.
Skružnou a pí. Blažkovou, které odešly do důchodu.
Hned 9.9. 2008 proběhla schůzka rodičů, na které byli přítomní
informováni o novém Školním vzdělávacím programu,
provozním řádu MŠ, připravovaných akcích, kroužcích
a aktivitách, které škola na tento rok naplánovala.
Mezi novinky patří otevření kroužku flétničky „Veselé pískání“
v rámci dopoledních bloků, dále pak práce s keramickou hlínou
a cvičení na gymnastických balonech, které byly nakoupeny za
laskavé finanční podpory všech rodičů, jejichž děti MŠ navštěvují.
V MŠ i nadále probíhá kroužek angličtiny a taneční kroužek, které
jsou u dětí velmi oblíbeny.
Na tento školní rok MŠ ještě nově plánuje týdenní školu v přírodě,
která se uskuteční v měsíci únoru v Doubici v Lužických horách.
V rámci tohoto pobytu bude pro zájemce probíhat lyžařský výcvik
v lyžařské škole TIM –SKI.
Děti se také celoročně starají o želvu Hermionu, která s nimi od
září žije ve škole.

Poslední den pobytu se body sečetly a byli vyhlášeni vítězové.
Čtyři dny uběhly jako voda a v pátek odpoledne už byli všichni
zpět v roce 2008. Ve čtvrtek 9. října pak proběhla prezentace této
školy v přírodě pro rodiče žáků obou tříd.
J. Srpová

Žákoparl (žákovský parlament)
V letošním roce pokračuje práce žákovského parlamentu. Zatímco
v předchozích letech si naši žáci vyzkoušeli hodnotit své učitele
a založit školní časopis (UFO-INFO), v letošním roce budeme
jednak pokračovat ve vydávání časopisu a jednak v pořádání
oblíbených diskoték a promítání filmů v odpoledních hodinách.
Nově připraví žákoparl turnaj na každý měsíc – uspořádáme
turnaj ve šplhu, vybíjené, nohejbalu a další sportovní klání,
skupina dětí navštíví opět školní jídelnu, aby s paní Labutovou
diskutovali o přestavbě jídelny a zavedení výběru ze dvou jídel.
Opět budou členové žákoparlu přinášet na naše schůzky problémy
ze svých kolektivů a společně hledat řešení, budou se podílet na
chodu školy a snažit se o to, aby vzájemná komunikace na škole
probíhala co nejefektivněji.
D. Moravcová

Den otevřených dveří
Základní škola Roztoky zve všechny rodiče i prarodiče žáků,
rodiče budoucích prvňáčků i občany Roztok na Den otevřených
dveří dne 12. 12. 2008 ve všech prostorách školy. Můžete se
podívat na výuku, na naše učebny nebo si zakoupit vánoční dárek,
který vyrobily naše děti. Přijďte si s námi vychutnat předvánoční
atmosféru. Těšíme se na Vás.
Vedení školy

V měsíci září proběhla dílna pro rodiče s dětmi, na které si přítomní
vyrobili podzimní listí z keramické hlíny. Tyto společné dílny jsou
v MŠ ve velké oblibě a vždy se podaří vytvořit nejen krásná dílka,
ale i milou a přátelskou atmosféru.
MŠ obnovila spolupráci se ZŠ Roztoky, ředitelka MŠ už
několikrát navštívila letošní prvňáčky, konzultovala jejich
adaptaci na prostředí a nároky ZŠ s pedagogickými pracovníky
a samozřejmě je připravena podílet se na řešení případných
problémů. V nejbližší době také čeká naše předškoláky návštěva
školní družiny a kamarádů, kteří již navštěvují první třídu. MŠ také
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zakoupila, opět za finanční podpory rodičů, grafomotorické listy,
které by měly přispět ke zkvalitnění přípravy předškoláků.
Nakonec je třeba říci, že hlavní náplní celého našeho snažení jsou
spokojené a šťastné děti
a všichni doufáme, že se jim, i jejich rodičům, u nás bude jen a jen
líbit. A to vše by samozřejmě nebylo možné bez plného nasazení a
vstřícného přístupu celého personálu MŠ, který často a ochotně
pracuje nad rámec svých povinností.
Závěrem bychom ještě rádi poděkovali všem rodičů, kteří neváhají
školu a její aktivity sponzorovat. Díky nim se daří pro děti
zajišťovat vybavení a aktivity překračující běžný rámec
vybavenosti a možností MŠ.
Jana Smržová
Ředitelka MŠ

Advent se sdružením
Roztoč
Dílna adventních věnců - 29. 11. 2008
Již tradiční setkání, při kterém si každý
z vás může vyrobit svůj adventní věnec.
K dispozici vám budou lektorky
aranžérských kurzů, Dáša Caislová a Hana Kaplanová s různými
druhy zeleného chvojí i pestrého dekorativního materiálu.
1. skupina 10.00 – 13.30, 2. skupina 14.00 – 16.30.
Z důvodu omezeného počtu míst je nutná rezervace na e-mail:
roztoc@roztoc.cz nebo tel./zázn.: 233 910 014.
Aranžování vánočních dekorací – 30. 11. 2008
Další možnost výroby vlastní vánoční dekorace pod odborným
vedením lektorek aranžérských kurzů, Dáši Caislové a Hany
Kaplanové, proběhne v rámci bohatého programu Adventní neděle
ve Středočeském muzeu v čase 14.30 – 17.00. Více viz. info ze
Středoečeského muzea
Adventní zpěvy s Michaelem Pospíšilem – 30. 11. 2008
Dávné a radostné adventní písně za doprovodu dobových nástrojů,
veřejná dílna pro každého.
Pořádáme ve spolupráci se sdružením Hlasohled. Více informací
viz. plakát.
Adventní koncert duchovní hudby na Levém Hradci – 1. 12.
2008, v 18.00 hod
I letos přijal naše pozvání vynikající sbormistr Igor Angelov, který
spolu se sborem Arcibiskupského gymnázia v Praze a se souborem
Polyphonion rozezvučí nádherný prostor kostela sv. Klimenta
dílem Mesiáš od G. P. Handela.Tradiční koncert v začátku adventní
doby pořádáme ve spolupráci s farností katolické církve
v Roztokách.
Dita Votavová

24

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc

7. tradiční knižní trh
Knižní trh připravujeme již 7. rokem a bude hodně práce,
neobejdeme se bez pomoci dobrovolníků. Prosíme proto
všechny, kteří nám chtějí pomoci, aby přišli na schůzku
přípravného výboru knižního trhu ve čtvrtek 13.11.2008
ve 20 hodin do ateliéru Roztoč Roztoky, Havlíčkova 713
a tam se poradíme, jak na to. Pokud můžete, pošlete předem
e-mail nebo SMS.

Pro děti bude připravena výtvarná dílnička, loutkové divadélko,
minidiskotéka a na samý závěr nás přijde navštívit samotný svatý
Mikuláš se svými pomocníky. Bližší informace žádejte na našem
e-mailu, telefonu či přímo v mateřském centru.Vzhledem
k nevelkým prostorám bude počet míst omezený!
Těšíme se naviděnou s vámi u nás!
Lucie Machačová a Vendulka Bromovská za tým MC Rožálek
Tel: 606842157, Email: centrumrozalek@seznam.cz,
www.centrumrozalek.org

Budu moc ráda, pokud se k akci přidáte!
Na všechny se těší
Martina Krátká
martina.kratka@seznam.cz
Tel.775 581205

MATEŘSKÉ CENTRUM
Roztoky u Prahy
Srdečně zveme děti, rodiče, prarodiče na naše pravidelné
kroužky:
Pondělí

9-12h SLUNÍČKA – pro děti
(od cca 3-4let) bez doprovodu rodičů
- kapacita tohoto kroužku je nyní naplněna

Úterý

10-11h VÝTVARKA A HERNA PRO
NEJMENŠÍ

Středa

9.30-10.30h AEROBIC PRO ŽENY
S HLÍDÁNÍM DĚTÍ
14.30-15.30h ZÁKLADY ORIENTÁLNÍHO TANCE pro děvčata (vhodné pro
předškolní a mladší školní věk)
15.30-16.30h MIMINKA – Základy
orientálního tance pro maminky
„s miminky v náručí“

Čtvrtek

VE STOPÁCH ŘÍMSKÉHO
IMPÉRIA
Tábor skautů 2008
Oddíl skautů a smečka vlčat vyrazily stejně jako v předešlých
letech i tyto prázdniny na své oblíbené tábořiště na břehu říčky
Malše u města Kaplice v jižních Čechách. Po minulých
celotáborových hrách, jakými byly např. MASH a TRIFIDI, jsme
se letos rozhodli strávit tři týdny jako Římané. Abychom se
dokonale vcítili do života Římanů, žili jsme dle zimního času, byli
jsme oblečeni do vlastnoručně vyrobených římských tóg
a používali jsme i římská jména. Letos jsme si na louce postavili
římské město AVE a v roli starých Římanů prozkoumávali jeho
okolí – dosud nezmapované území za hranicemi římské říše.
Kromě tradičního vaření v přírodě, poznávání stromů, výprav do
okolí (zřícenina Sokolčí, grafitový důl v Českém Krumlově),
zpívání při kytaře, koupání v řece a her všeho druhu, probíhalo
každý den dražení provincií, které se kupovali za Sestercie
(táborové peníze), které Římané vydělávali za umístění
v jednotlivých hrách, ale také za hledání zlata a stříbra v potoce.
Pravidelně se také konalo zasedání senátu v slavnostních tógách,
kde se řešily různé obžaloby vzniklé při táborovém životě.
Také jsme si vyrobili štíty a papírové koule a ve formacích
(„želva“) jsme sváděli proti sobě bitvy. Při noční hře jsme byli
u Kleopatry pro obilí, abychom zachránili hladovějící Řím nebo
jsme v noci běželi do chrámu boha Marta pro posvátný oheň.
Největší úspěch měly gladiátorské zápasy dospělých Římanů
v Koloseu, kdy si každý mohl vsadit u sázkové firmy Merkur na
vítěze. Také jsme čtyři dny hostili holandského skauta Gerarda,
s kterým jsme si procvičili angličtinu.

10-11h VÝTVARKA A HERNA PRO
NEJMENŠÍ
19-20h RELAXAČNÍ CVIČENÍ s prvky
jógy (bez dětí)

Pátek

kdykoliv mezi 9-11h MIMINKA – herna,
masáže, říkanky…

V listopadu v Rožálku proběhne WORKSHOP
O VÝVOJOVÝCH POTŘEBÁCH DĚTÍ pod vedením MUDr.
Zuzany Lebedové. Seminář je určený pro rodiče, kteří se chtějí
podívat na péči o své děti z dalšího úhlu pohledu, pro těhotné i ty,
kteří o dětech teprve uvažují. Pokud máte o seminář zájem, ozvěte
se prosím co nejdříve na tel. 606444106. Více viz
www.centrumrozalek.org.
Na čtvrteční odpoledne 4.12.chystáme MIKULÁŠSKOU
BESÍDKU V ROŽÁLKU.

Byl by hřích nezmínit pestrý jídelníček, který k táboru (nicméně
k tomu římskému obzvlášť) neodmyslitelně patří. Pochutnávali
jsme si na excelentních domácích (vlastně spíše táborových)
povidlových, tvarohových a makových buchtách. Sliny se nám
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doteď sbíhají při vzpomínce na hranolky a „cható-brian“ s broskví
nebo knedlíky s borůvkami. Největším kulinářským zážitkem bylo
grilované prase, které se podávalo na velké hostině po vzoru
starých Římanů.

a očkování. Začínáme každé úterý od 9 hodin v budově
nakladatelství Advent-Orion v Praze 6 – Sedlci, Roztocká 5.
Nikam nepospícháme, a tak se k nám můžou přidat i maminky,
jejichž miminka spí o trochu déle – končíme přibližně v 11 hodin.

Z pohodlného života římského obyvatelstva nás vytrhla
autonehoda v bezprostřední blízkosti tábora. Každý skaut však
přiložil ruku k dílu a díky znalosti základů první pomoci byli
všichni zranění ošetřeni. Všichni si počínali velmi zodpovědně
a takřka profesionálně, i když šlo pouze o nehodu fingovanou,
kterou naplánovali a mistrně zahráli naši dospěláci právě za
účelem osvěžení zásad k poskytování první pomoci. Všechna tato
naše dobrodružství si můžete prohlédnout na našem webu –
www.skautiroztoky.cz
Chceš-li zažít během roku a o prázdninách podobná dobrodružství
(letošní celoroční a táborová hra je Odysseova cesta), a je ti 10 – 15
let, tak přijď do skautské osady v Máchově ulici, kde se pravidelně
scházíme v pondělí od 17 do 19 hodin, nebo ve středu od 17.00 do
18.30 hodin, nebo se podívej na naše internetové stránky
www.skautiroztoky.cz nebo zavolej vůdci oddílu (Ing. Petr
Hosman) na telefonní číslo 604 207 172.
Julius Titus Maximus, první centurion X. legie – Ing. František
Ťápal (tapalf@seznam.cz)

Inspirujte se v mimiklubu
Mimiklub Hvězdičky navštěvují maminky s miminky většinou od
tří měsíců do přibližně jednoho roku věku dítěte. Nejmladší
miminka leží na bříšku nebo v náručí maminky a dívají se na starší
děti, jak lezou, zkoumají hračky a hrají na hudební nástroje –
rolničky, ozvučná dřívka nebo rumbakoule. Maminky si spolu
povídají o tom, co je zajímá, naučí se nové říkanky, zazpívají si
známé lidové písničky a nakonec něco pěkného vytvoří před
očima svého miminka. Při písničkách si trochu protáhneme svaly
a ani miminka nepřijdou se cvičením zkrátka.
Jedno úterní dopoledne
„Ahoj děti,“ vítá hned na začátku všechna miminka hvězdička
Jája. Všechny pěkně obejde a půjčuje jim svoje mořské kamarády
na pohrání. Začneme jednou z mnoha verzí písničky Halí belí a pak
si miminka vytahují kartičky s obrázky napovídajícími různé
písničky a říkanky. Při nich si zacvičíme a děti si zalétají, zahopsají
a pohoupou se.
Protože je podzim a k podzimu patří padající listy a kaštany, rozletí
se po místnosti pár žlutých lupínků a děti si můžou vybrat ten
největší a nejhezčí kaštan z hromádky. Maminky jim z nich pak
dělají kaštanové bonbóny. Děti bedlivě pozorují a zajímá je, co to
ty mámy vyrábějí.
Dneska k nám přišla paní Hanka, aby nám pověděla něco o jídle
pro nejmenší a o biopotravinách. Maminky zajímá, čím konkrétně
mohou své dítě přikrmovat a jak přejít na tuhou stravu. Shodneme
se v tom, že nejlepší pro dítě je samozřejmě mateřské mléko
a potom biopotraviny. Můžeme ochutnat kukuřičné biokřupky,
které dětem moc chutnají.
Každý týden jiné téma
Úterní setkávání maminek probíhá v podobném duchu, jen témata
(a děti) se mění. Povídáme si například o hygieně, zvycích
a zlozvycích malých dětí, o doktorech, spánku, cestování
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Povídání o biopotravinách bylo inspirativní.
Nejvíc maminek k nám do mimiklubu chodí ze Suchdola, ale
i Sedlce, Velkých Přílep, Horoměřic a Roztok. V klubu vznikají
nová přátelství, a tak nejsme se svými starostmi a radostmi sami.
Kam jinam zajít pro inspiraci se svým miminkem? Jak se říká –
v jednotě je síla a v té mateřské zvlášť.
Lucie Poláková

INZERCE
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Adventní neděle v muzeu
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Salon Zdenky
Braunerové, Vyšší odborná škola oděvního návrhářství
a Střední průmyslová škola oděvní v Praze-Holešovicích,
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská v Železném
Brodě Vás zvou:

Právě z Dobré Vody se před časem přestěhoval do Roztok u Prahy
na Žalov, a proto se s jeho originálními řezbami můžete setkat ve
Středočeském muzeu. Na výstavě uvidíte několik biblických
postav, betlém a jedny z prvních Štolbových loutek.
Marie Jelínková Ťupová

30. 11. 2008
14.00 – 17.00 koncertní síň (1. patro)
Program:
14.00 – 14:30
- komponovaný pořad Vánoční jesličky – pěvecké oddělení
Konzervatoře Jana Deyla a Střední školy pro zrakově postižené
v Praze pod vedením koncertní pěvkyně Zdeny Kloubové
14:30 – 17:00
- aranžování vánočních vazeb (prodej a vlastní výroba pod
odborným vedením)
- bazar autorských prací studentů oděvní školy (přehlídkové
modely, módní doplňky, výtvarné práce) a šperkařské školy
- prodej šperků, knih a dalších originálních dárků vhodných pod
vánoční stromeček
T.Pekárková

Středočeské muzeum v Roztokách
u Prahy Vás zve na výstavu Dřevěné
plastiky Tomáše Štolby
otevřeno denně mimo pondělí 10 – 18 hodin
14. 11. 2008 – únor 2009/ Návštěvnické centrum
Řezbář Tomáš Štolba začínal před osmnácti lety výrobou loutek
z lipového dřeva. Svým osobitým způsobem tak navazuje na
tradice českého lidového řezbářství. Vytvořil skupiny postav
z pohádek a bajek, určené nejen pro představení loutkových
divadel (například Víti Marčíka), ale i pro výstavní galerie
a konkrétní sběratele marionet z celého světa. Dnes jsou těžištěm
jeho tvorby plastiky, které polychromuje olejovými barvami.
Nejčastěji zpodobňuje postavy biblického světa s jejich atributy
a betlémy. Vyřezává i figury určené pro konkrétní místa, například
pro výklenky na náměstí v Prachaticích, soubor třiceti figur pro
stálou expozici na zámku v Bechyni nebo betlém určený pro kostel
v Dobré Vodě u Českých Budějovic.

Výstava Gruzínské snění bude k vidění v Academicu
od 22.10.2008 do 10.12.2008, vernisáž 1.11.2008
Beseda s Viktorem Sýkorou
Galerie hotelu Academic se může chlubit jmény předních českých
fotografů. Po např. Janu Šibíkovi či Romanu Sejkotovi v Roztokách
vystavoval Viktor Sýkora, držitel ocenění z loňského Czech Press
Phota za nejlepší makrofotografii. Jeho snímky obdivují lidé po
celém světě – mimo jiné v magazínu National Geographic. A právě
s ním se 8.10.2008 v prostorách galerie konala beseda. Večer byl
velice milý, pohodové zastavení nad neobvyklými fotografiemi
v uspěchaném světě, byť v komorní sestavě. O příjemnou atmosféru
se postaraly také žáci Základní umělecké školy v Roztokách Marcel
Ramdam, Petra Drdová a pod vedením paní učitelky Hany Šulcové.
Jejich flétnové vystoupení bylo bravurní. Moc jim děkuji a přeji
další hudební úspěchy.
Vás všechny, které jen
trochu zajímá fotografie,
zvu na výstavy do galerie
Academic. Až do 10.12.
2008 probíhá výstava
fotografií pořízených
v Gruzii tohoto léta - těsně
před sovětskou invazí s názvem Gruzínské snění.
Veronika Souralová
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KONCERT SKUPINY OBOROH
V HUSOVĚ SBORU – 14.12. v 15.hod.
duchovní příběh na křižovatce folku, rocku, klasiky, blues
Oboroh je fokrocková kapela z východních Čech, která se za 19
let své existence stala legendou. Téměř 30 tisíc kopií pěti kritikou
velmi dobře přijatých prodaných řadových alb, stovky koncertů
nejen v tuzemsku, ale i na Slovensku, v Polsku, Německu,
Holandsku, Francii, Švýcarsku a Irsku, společné vystoupení
s Filharmonií Hradec Králové a především léta zkušeností dala
Oborohu jistotu a přesvědčivost při koncertním provedení
skladeb, ať už starozákonních žalmů zhudebněných vedoucím
kapely Slávkem Klecandrem, který v posledních letech vystupuje
rovněž sám se sólovými recitály, nebo jiných písní, opatřených
většinou jeho filozofujícími texty.
Skupina Oboroh nahrála v létě 2006 ve zlínském studiu „V“
Ivo Viktorina dosud poslední album „nocí mořem“, které
vydala v říjnu renomovaná firma Indies Happy Trails
Records. V bodování sedmi renomovaných kritiků
v březnovém čísle časopisu Folk&Country se album „nocí
mořem“ umístilo na třetím místě po albech Ivy Bittové
a Zuzany Lapčíkové a před Bratry Ebeny, Žalmanem, Petrem
Skoumalem, Poutníky a řadou dalších známých i méně
známých interpretů.
www.oboroh.cz (ukázky ve formě mp3 najdete tamtéž)
J. Kučerová
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Roztocká atletika 2008
Roztocká atletika v letošním roce zaznamenala několik úspěchů.
V soutěžích jednotlivců v přeborech sokolských atletů ČR jsme
získali tři medaile. Stříbrnou a bronzovou Zdeněk Pudil v hodu
kladivem a vrhu koulí. Bronzovou Jirka Žemlička v běhu na 200m.
V dlouhodobé soutěži družstev jsme v krajském přeboru
B skupiny Středních Čech mužů získali prvenství. V šesti kolech
soutěže jsme jen jednou obsadili druhou příčku, jinak jsme vše
vyhrávali. Nejuspěšnějším závodníkem byl Lukáš Vokoun, který
8 x zvítězil v bězích na 100 a 200 m, dvakrát vyhrál Zdeněk Preclík
ve skoku vysokém a dvakrát vyhrál Pavel Bartoš v delších bězích.
Z celkového počtu 22 závodníků, kteří se vystřídali v soutěži se
mezi nejlepší desítku bodujících dostali tito závodníci :
Vokoun Lukáš
Pudil Zdeněk st.
Bartoš Pavel
Preclík Zdeněk
Žemlička Jiří
Pudil Zdeněk ml.
Rus Pavel
Vokoun Martin
Šperl Jan
Kalhous Filip

druhá menší, tak ze základní školy, na bruslích a oslovila mne
„ Pane, máte to těžké. My vám to vytáhneme nahoru.“ Kdyby mně
tu tašku vytrhly a ujely s ní, nebyl bych překvapen. Ale tak jsem
překvapen byl a ne málo. Poděkoval jsem srdečně jak jsem jen
uměl. Mé poděkování šlo upřímně od srdce. Vzbouřil se však ve
mně ten sokol atd. A tak tu tašku jsem táhl dále. Děvčata mně
předjela a vrátila se ke mně a opakovala nabídku. Já opět s díky
odmítl.
V rozhovorech se svými vrstevníky docházíme, k pesimistickým
závěrům na dnešní mládež. Tato událost mé neutěšené závěry
nalomila. Když jsem večer usínal a vzpomínal jsem na tuto
příhodu bylo mi, jako když mně někdo pohladí. Není nic ztraceno
pokud žijí (mladí) dobří lidé.
Děvčátka jistě nahlédnou do Odrazu a tak jím jeho prostřednictvím
ještě jednou děkuji. Poděkování patří nejen jim ale také těm, kteří
je vedou k tomu, že bližním svým (nejen starým) máme pomáhat.

135 b.
39
35,75
31
31
23,25
21,75
17,75
17
10

Stanislav Čáslavka

Výstup na Řivnáč
Dobrý den, přistěhoval jsem se teprve nedávno do Žalova a bydlím
nedaleko Řivnáče. Vždy mě fascinuje výhled z jeho vrcholu na
majestátný zákrut řeky a tušení mnoha lidských osudů spjatých
s touto horou. Je mi 50 let. Proč ale píšu?

Konečná krajského přeboru skupiny B :
1. Sokol Roztoky
23 b.
429 b.
2. Sj.Český Brod
20
399
3. Neratovice
11
256
4. Spartak Čelákovice
10
214
5. Sokol Mělník
6
136
Horší to bylo s mládeží. Zde jsme v kvalifikaci soutěže o postup do
krajského finale přípravek obsadili až šesté nepostupové místo.
Bylo to díky malé účasti závodníků, když na druhou stranu bratři
Famerovi patřili mezi nejlepší desítku v soutěži . Roztocká
podzimní hodinovka na dráze 2008 :
14150 m
13675 m
12757 m
10255 m
11361 m
9985 m

Daněk Vojtěch
Zámečník Ladislav
Vidim Vladimír
Kudrna Jan
Papoušková Ludmila
Horáková Jitka
J. Prokeš

Poděkování
Havlíčkova ulice patří k těm mým oblíbeným ulicím našeho města.
Dlouhá, přímá, mírně stoupající, vroubená zahrádkami vzorně
udržovanými, nad kterými kraluje skupinka vysokých smrků. Tou
ulicí jsem řadu let chodil na nákup k panu Blažkovi. Chodil jsem
svižně, rychle, krokem bývalého Sokola, vojáka a turisty. Přešla
však léta a hlava bíle vzkvétá, jak říká písnička, ale srdce' nad tím
nebolí. Bolí kříž. A tak nyní tu oblíbenou ulici, někdy zmáhám dost
těžce, zvláště, když táhnu plnou nákupní tašku. Musím se často
zastavit. Udělat kočičí nahrbení a zabručet si. "No tak jsi přece
bývalý sokol, voják a turista. Vpřed."
V pátek 9.října odpoledne jsem táhl plnou tašku proviantu a chtě
nechtě jsem se musel dvakrát zastavit. A tu se v té prázdné ulici,
před křižovatkou, se vedle mne objevila dvě děvčátka. Jedna větší,

Nadchnul mě již první výstup na Řivnáč bez kyslíkových přístrojů,
o kterém jsem se v Odrazu dočetl a velmi jsem se chtěl zúčastnit
letošního pokusu. Bohužel to nevyšlo a tak jsem se pokochal
alespoň fotkami v Odrazu. Zaznamenal jsem sice úbytek stylově
oblečených lezců, ale nadšení zřejmě zůstalo. Rád bych přispěl do
mlýna svojí troškou a navrhuji (a nabízím i zorganizovat)
uskutečnit (v ten samý den co půjde nahoru hlavní skupina)
I prvovýstup severní stěnou Řivnáče. Bylo by to trochu fyzicky
náročnější, jsou tam kamenitá pole, převýšení, cepín a lana by byly
nutností. Obě vrcholové skupiny by se mohli sejít na vrcholu...
spojení pomocí vysílaček (mobilů). Start by byl dole pod kopcem
v Základním táboře u vlakové stanice Žalov. Možná bychom
mohli zkusit i první bivak v severní stěně Řivnáče. Tož tak. Pokud
by to někoho zaujalo a chtěl by spolu se mnou zdolat poprvé
severní stěnu Řivnáče během jediného dne (!!) tak mi napište na
vasakj@volny.cz.
Jiří Vašák
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Společenská kronika
Poděkování p.starostce a MÚ za blahopřání k životnímu jubileu,
výročí sňatku atp.zaslali:
Ivan Beňo, Rudolf Dittrich, Věra Fleischmannová, Gertrúda
Gréková,Helena Hessoová, Hana Jonová, Naděžda Kholová,
Marie Majerová, Václav Majer, Libuše Matějková, Ludmila
Oherová, Ing. Kamil Pelich, Venuše Růžičková, Marie
Šmejkalová, František Šmíd, Ing. Jiří Suchý a Olga Turková.

Soukromá inzerce
Angličtina pro malé i velké školáky - doučování / výuka.
Tel.: 604 914 799.
-------------Čtyřčlenná rodina z Roztok - Žalova hledá hospodyni na plný
pracovní úvazek. Požadované práce: úklid RD, žehlení, vaření,
hlídání dětí. Požadujeme časovou flexibilitu a spolehlivost.
Tel.: 775 598 950.
-------------Doučím děti od 1. do 3. třídy angličtinu, francouzštinu nebo
češtinu. Tel.: 602 889 914 nebo 728 892 623.
-------------Francouzský buldoček bez PP, štěnátka v barvě fawn (zlatá)
a žíhaná. Pejsci i fenky. Pravidelná veterinární péče a celodenní
odchov v rodině. Cena dohodou. Tel.: 777 219 910.
-------------Hledám paní/slečnu na úklid rodinných domků v Roztokách
a blízkém okolí. Řidičský průkaz výhodou. Tel.: 774 120 969.
-------------Hledám práci na zkr. prac. úvazek, fakturace, podklady pro účetní
firmu, prov. záležitosti, 58 let-od 1.1.2009 v důchodu. Děkuji.
Tel.: 604 262 706. eltvsat@volny.cz
-------------Koupím pole, louky, zahrady. Tel.: 381 251 974.
-------------Koupím rodinný dům v Roztokách u Prahy. Ne přes RK.
Tel.: 603 226 843.
-------------Koupím zachovalý gauč a zachovalé pianino v Roztokách
a okolí. Petr Nohel, tel.: 728 895 174.
-------------Krásné štěňátko - pejsek - Parson Russell Teriera. Skvělý
kamarád pro aktivní lidi. Socializovaný, vyrůstá s dětmi v bytě.
Pouze do dobrých rukou. Tel.: 602 616 111.
-------------Kvalifikovaná češtinářka připraví k přijímacím zkouškám na
střední školy i víceletá gymnázia. Mobil večer: 737 734 761.
-------------Mladý bezdětný pár hledá spolehlivou paní na pravidelný úklid
RD a žehlení. Frekvence 1x týdně na 5-6 hod., případně podle
domluvy. Dobrý výdělek. Tel.: 724 309 995.
-------------2
Prodám 2+1, 57m v OV v Roztokách u Prahy v původním stavu
v pěkném panelovém domě o čtyřech podlažích. Dům je po
rekonstrukci: fasáda, střecha, stoupačky, plastová okna. Topení
ústřední, jádro zděné. Volný ihned! Byt je vymalovaný, nutná
rekonstrukce koupelny. Právní služby mám zajištěny, výplata
kupní ceny prostřednictvím notářské úschovy po zápisu
vlastnického práva ve prospěch kupujícího. Realitky ne!
Cena: 2 350 000.- . Tel.: 728 08 13 02
-------------Muž, VŠ, nekuřák, 50let, hledá podnájem v Žalově
či Roztokách, do 8.000.- Kč + poplatky. Děkuji.
Tel.: 603 842 155.
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-------------Nabízím družstevní byt 1 + 1 36m2, v 7. patře panelového domu
v Roztokách. Byt má původní vybavení, je udržovaný, připraven
k privatizaci. Cena 1,5 mil. Kč, volný od 1. prosince.
Tel.: 604 851 618.
-------------Orientální tance – kvůli velkému zájmu o kurzy je možnost
otevřít další hodinu pro začátečníky. Středa – 17:30-18:30 hod.,
v prostorách vedle šk. jídelny. Eva – 602 519 680.
-------------Přenechám funkční pračku Romo (1973) a odstředivku Klad.
Zn.: za odvoz. Tel.: 603 358 743.
-------------Prodám 2+1, 55 m2 v OV v Roztokách u Prahy, Masarykova
ulice. Standardní byt ve 3. patře čtyřpodlažního panelového domu
bez výtahu v původním stavu. Klidná lokalita, hřiště, za domem
zahrada. Velmi dobrá dostupnost do Prahy (bus, vlak). Byt
prostorný, slunečný s lodžií. Nová plastová okna, parkety,
ústřední topení. K bytu přísluší i sklep v suterénu.
Vyřídím veškeré náležitosti spjaté s prodejem. Volný od prosince
2008! E-mail: hint@volny.cz
-------------Prodám byt OV v Roztokách 1+1 po celkové rekonstrukci.
2 patro. RK NE! Tel.: 739 408 198, 739 408 206.
-------------Prodám dětské hudební hračky na baterie, zcela nepoužité, ještě
ve vánočním balení. Klavír: pův. cena 659,- Kč - nyní 450,- Kč.
Kytara: pův. cena 449,- Kč – nyní 250,- Kč. Tel.: 602 878 084,
233 910 033.
-------------Prodám dívčí zimní lyžařskou soupravu velikost 34 červeno-bíločernou, bunda a oteplováky, značka SAM, pouze po jedné sezoně,
původní cena cca 5000,- Kč, cena k jednání 3000,- Kč. Červená
čepice stejné značky zdarma :-) Tel.: 604 775 076.
-------------Prodám horské kolo za 1.000,- Kč.
Více informací na tel.: 602 377 266.
-------------Prodám ihned rodinný dům v Roztokách. Tel.: 736 674 553.
-------------Prodám: 1) jídelní stůl černý lesklý 150x75 se čtyřmi černými
židlemi. Čalounění bílošedočerné vzorování. Zachovalé, 8 let
staré. Cena za komplet, možno i jednotlivě. Dohoda - 1200,- Kč.
2) dětskou matraci 190x60x3, nepoužitá, zabalená. Cena 250,Kč. 3) TV stolek šedostříbrný. Stáří 4 roky, zachovalý. Cena 300,Kč. Tel.: 606 285 321.
-------------Prodám levně zbytek cihel Supertherm 11,5-25 ks; přenechám
za odvoz 2 m3 hlíny. Roztoky. Tel.: 723 202 157.
-------------Prodám nové, prakticky nepoužívané dámské kolo klasické
konstrukce, vybavené dynamem, předním i zadním světlem,
odrazkami, pohodlným sedlem. Cena: 2.000,- Kč.
Tel.: 723 835 572.
-------------Prodám pěkné králíčky domácí, černé a hnědo-modré, mláďátka
za 100,- až 150,- Kč. Tel.: 605 753 927.
-------------Prodám stání ve společných podzemních garážích v centru
Roztok. Cena: 250 000,- Kč. Tel.: 724 672 464.
-------------Prodám stavební pozemek v Roztokách 600 m2 za cenu
2,500.000,- Kč. Tel.: 603 705 944.

SOUKROMÁ INZERCE
-------------Prodám štěňátka jorkšírka bez PP po rodičích malého vzrůstu.
Z opakovaného spojení-v dospělosti stříbrná srst, pately u obou
rodičů v pořádku. Štěňátka budou očkovaná a odčervená.
K odběru na začátku prosince. Kontakt: Marta Bajerová,
tel. : 775 061 476, nebo 220 912 579,
email : tinahaf@seznam.cz
-------------Prodám téměř nový vysavač „Rainbow“ s příslušenstvím.
Cena: 25.000,- Kč. Tel.: 732 200 485.
-------------Prodám velmi zachovalý kombinovaný kočárek Inglesina
MAGNUM - model AN6 - barva tyrkys + šedivá. Po jednom
dítěti v záruce do zima 2009. od narození do 2 let Podvozek
bike (houpací a vhodný do terénu) automatické upínání reflexní
pásky skryté popruhy na přenášení 5-ti bodové pásy kapsa na
pláštěnku ventilace v boudičce prodlužovací nánožník naklápěcí
opěrka zad skryté odpružení výškové nastavení rukojeti nízká
hmotnost prostorný koš účinné brzdy + náhradní duše
+ hygienická vložka pro novorozence + neorginální pláštěnka
+ neorginální moskytiéra. Původní cena: 12.000,- Kč. Prodám za
5.500,- Kč. Tel.: 724 131 331.
-------------Pronájem bytu 2+kk - 60 m2 v Roztokách u Prahy. Nájem
10.000,- Kč/ měsíčně + poplatky. Volné ihned.
Tel.: 736 434 065.
-------------Pronajmu od ledna 2009 byt 2+1/L, 55 m2 ve 3. Nadzemním
podlaží v Masarykově ul. Roztoky. Cena nájmu: 10.000,- Kč/měs.
Včetně poplatků. K bytu, který je kompletně zařízen, náleží
i sklep. Tel.: 776 698 021.
-------------Pronajmu pěkný byt 2+1 v 7. patře panelového domu
v Roztokách. Byt po rekonstrukci. Nájem 8.500,- Kč měsíčně
plus poplatky. Tel.: 602 616 111.
-------------Pronajmu zařízený byt 3 +1 v Roztokách.
Volejte prosím tel.: 605 217 941.
-------------Republikové ústředí neziskové organizace se sídlem v Roztokách
přijme od poloviny prosince či od 1. ledna zaměstnance na plný
úvazek (ŽL vítán). Hledáme flexibilního, nejlépe mladého
člověka s řidičským průkazem na správu objektu, ubytovny,
údržbu autoparku, pochůzky. Víc na mejlu ton@a-tom. cz nebo
na telefonu 220 910 460 denně krom víkendů mezi půl osmou
a šestnáctou hodinou.
-------------Včelí med přímo od včelaře obdržíte na adrese Vidimova 607,
Roztoky. Vhodné předem zavolat, tel.: 220 911 665, nejlépe
večer.
-------------Vyměním stavební parcelu v Solníkách za cihlový byt 3+1 nebo
3+kk /cca 80-100 m2/, nejlépe v novostavbě. Tel.: 603 536 099.
-------------Zednické práce: štuky, omítky, vyzdívání, betóny, dlažby, voda
v umělé hmotě. Tel.: 728 175 336.
-------------Nabízíme (nejlépe) dlouhodobý pronájem pokojů v ubytovně na
Tyršově naměstí. Pokoje po dvou až třech, společné sociální
zařízení. Cena za noc 140 Kč, v případě dlouhodobého pobytu
možná dohoda na slevě. Platba zásadně předem, jen pro slušné
a solventní zájemce.Kontakt na telefonu 2 209 104 60 mezi 7.30
a 16 hodinou, případně na mailu ustredi@a-tom.cz.
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