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Co přináší Odraz č. 12?

Jak jinak – je čas předvánoční. Zase zasedneme k vánoční večeři, 

mnozí s pokorou, jiní s konzumním úsměvem, ti senzitivnější 

budou meditovat nejen nad časy zašlými, ale i budoucími a ti 

nejodvážnější z nás budou (i v tomto čase obecné nejistoty) 

bilancovat.

Nu a co se dočtete v Odrazu? Vedle nepochybně důležitých zpráv 

z radnice, kterým dominují referáty ze zastupitelstva, kde se 

dozvíte kolik vás v roce 2009 bude stát voda, o dalším vývoji 

v causách bio – popelnic a sběrného dvora, které volně pokračují 

v článku „Co ve městě se povídá“, jistě uvítáte i nové jízdní řády 

autobusů a vlaků atd.

Dominantní jsou ovšem pořady vánoční, připravené mnohými 

obětavými spolky a sdruženími, které všechny stojí za Vaši 

pozornost. Vím, že nelze navštívit všechny – vybrat si musím i já, 

a tak navštívím koncert OBOROHU s následnou vernisáží 

významného roztockého malíře K. Marxe k jeho osmdesátinám, 

koncert skvělého Kubelíkova tria , i mnohé ostatní akce – prostě co 

stihnu, stejně jako Vy…..

Rád bych (s Vaším laskavým svolením) v tomto předvánočním 

čase poděkoval všem přispěvatelům i kmenovým autorům Odrazu 

za celoroční spolupráci, zvláště těm, kteří své články opatří 

titulkem a podpisem.

Všechno nejlepší, hezké svátky a šťastný Nový rok. Pokoj lidem 

dobré vůle.

Ladislav Kantor

...Nám, nám narodil se

Někde jsem četla a zaujala mne informace, že před pár lety se 

jedna americká rozhlasová stanice rozhodla vysílat vánoční 

hudbu po celý rok, každý den. S jedinou výjimkou-o Vánocích se 

bude hrát hudba klasická. A jak tento pokus dopadl? Nic moc, 

spíše katastrofa. Rádio přišlo o mnoho posluchačů. Představte si! 

Kdo by chtěl den co den poslouchat vánoční koledy a v létě 

u vody třeba Rybovu vánoční mši! Vánoce, Velikonoce, Letnice 

jsou sice krásné, tajemné, mají své kouzlo, ale to kouzlo funguje 

jen pár dní v roce, i když mnozí z nás si začínají koledy 

prozpěvovat doma už v říjnu. Funguje to tak od pradávna, 

vzhledem k naší pohanské minulosti a bohužel zase přítomnosti. 
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Vánoce jsou jedny a tak se nakupuje,peče,uklízí. O 

Silvestru se člověk baví, vyvádí všelijaké hlouposti, 

jichž pak většinou hluboce lituje, ale přece jen je to 

tradice. Dává si všelijaká předsevzetí, že od zítřka, tj. 

od Nového roku bude vše jinak, dlouho si léčí 

kocovinu a ze silvestrovských předsevzetí, míněných 

skutečně vážně, už od Tří králů nezbývá nic. Tak 

podobně to chodí u většiny národa rok co rok.

Ale, vážení přátelé, je tohle skutečně smyslem Vánoc, 

svátků radosti, lásky a pokoje? My křesťané máme jiná 

měřítka. Měli bychom mít! Pán Ježíš se sice narodil 

podle tradice o Vánocích, ale v našich srdcích by měl 

žít každý den, celý rok. Člověk si má totiž pořád 

připomínat Boží milost a lásku, která přišla v Ježíši. Z 

odpuštění, smíření se můžeme radovat na jaře, v létě, 

na podzim, kdykoli. Je to dar, který jsme dostali pro 

celý život. Vždyť k čemu by byly Vánoce, kdyby byly 

pouhou tradicí a zvykem? Pokud platí pro Vás jen ta 

poslední věta, pak není divu, že nemáte Vánoce se 

vším všudy rádi a že se těšíte, až skončí. Pro věřící se 

Ježíš nejen narodil, ale i zemřel a vstal z mrtvých. 

Kdyby nebylo Vánoc, nebylo by ani Velikonoc ani 

Letnic, marná by byla naše víra, marně bychom zpívali 

koledy, poslouchali Vánoční mši Jana Jakuba Ryby a 

strojili stromeček. Věříme, že ten, který se před více 

jak 2 tisíci lety narodil v Betlémě, byl skutečně Syn 

Boží. Jeho jméno Immanuel znamená „s námi je Bůh„. 

Je s námi, proto se radujme a veselme, neboť ...nám, 

nám narodil se.

ThMgr.Jarmila Kučerová

farářka Církve českosl.husitské

foto: Stan. Marušák
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Z jednání mimořádného ZM 

dne 12.11.08

Na základě žádosti 7 zastupitelů (napsaných 9, ale jen 7 platných 

podpisů) bylo svoláno mimořádné ZM na téma kapacity 

mateřských školek a podání žádosti o dotaci.

Jelikož v běžném termínu od 18.00 hodin v zasedací místnosti 

jednala komise pro dotace, bylo jednání svoláno až na 19.30 hodin.

Sešlo se celkem 19 zastupitelů, aby zkontrolovali, kterak je 

naplněno usnesení ZM z jednání dne 9.7.08, kdy bylo přijalo 

usnesení : ZM ukládá MÚ provést všechny kroky k tomu, aby bylo 

možné do 15.11.08 podat žádost o dotaci na dostavbu MŠ 

Spěšného.

Ještě před přijetím tohoto usnesení na červencovém jednání ZM, 

byli zastupitelé informováni o tom, že existující projektová 

dokumentace na rozšíření MŠ Spěšného je nepoužitelná, že bude 

nutné zadat projektovou dokumentaci novou, které musí 

předcházet zaměření skutečného stavu objektů MŠ a pozemku 

a díky tomu je zcela nereálné počítat s tím, že k datu 15.11.28 

budeme mít územní rozhodnutí, což je nezbytnou součástí podání 

žádosti o dotace.

Mimořádné ZM dne 12.11.08 ústy zastupitele pana Matase 

zformulovalo 3 otázky :

1. Proč město nepodalo projekt rekonstrukce MŠ 

Spěšného?

2. Proč na tuto výzvu neupozornila zastupitele společnost 

Deloitte?

3. Proč město nezvažovalo možnost nákupu pozemku na 

novou školku s touto dotací?

Zde jsou odpovědi:

Ad 1) bylo zopakováno to, co zaznělo na červencovém jednání ZM 

s tím, že zaměření objektů a pozemku město má a v současnosti 

zadává projektovou dokumentaci rekonstrukce a rozšíření MŠ 

Spěšného.

Ad 2) Společnost Deloitte měla s městem uzavřenou smlouvu 

pouze na zpracování Integrovaného akčního plánu města Roztoky, 

který byl ZM vzat na vědomí již v roce 2007. Další smlouva se 

společností Deloitte zní pouze na monitoring dotačních titulů. 

O všech skutečnostech byli zastupitelé řádně informováni.

Ad 3) Tak tady jsem z toho vážně jelen, protože se jedná o pozemek 

na Solníkách, který je určen pro výstavbu MŠ, který je stále ve 

vlastnictví Ekospolu. Solníky stojí a MŠ nikoli! Proč to tak je, na to 

zatím nikdo nedokázal odpovědět.

Takže, jestliže se město domluví s Ekospolem, rozjede regulační 

plán současně se změnou územního plánu na Solníky a dovolí 

výstavbu dalších bytových domů na zbytku území Solník (je tam 

stavební uzávěra), možná nám Ekospol pozemek na to, abychom 

postavili novou MŠ, přenechá za symbolickou cenu.

Nakonec zastupitelé dospěli k následujícím usnesením :

- ZM žádá starostku, aby vyvolala jednání s firmou 

Ekospol s tím, aby firma předložila své konkrétní 

podmínky, za kterých je ochotna poskytnout 

pozemek na výstavbu nové MŠ v oblasti Solník.

- ZM žádá MÚ předložit na nejbližším ZM rozpis 

kroků spolu s termíny, které byly dosud učiněny ve 

věci rekonstrukce MŠ Spěšného.

O těchto krocích byli zastupitelé informování okamžitě, viz výše.

Na jednání řádného ZM dne 19.11. byli zastupitelé opětovně 

informování včetně termínů zadání a odevzdání zaměření, 

nicméně pan zastupitel Matas to chce písemně na dalším jednání 

ZM v prosinci.

To, co bylo učiněno následně, si zřejmě vyžádá další mimořádné 

jednání ZM.

Olga Vavřínová

INFORMACE Z RADNICE

Zastupitelstvo poněkud cimrmanovské…
(z jednání ZM dne 19. 11. 08)

Jednání to bylo opravdu pozoruhodné, těžko jednoznačně 

charakterizovatelné, téměř cimrmanovské, jednou nečekaně 

akurátní, za chvíli zas překvapivě resp. lehce (nemístně) 

tolerantní, někdy se málem schylovalo k Vyšetřování ztráty třídní 

knihy, jindy se rozhostila kolegialita typická pro Hospodu Na 

mýtince, za chvíli to byl zase slušný Lijavec. Nu, posuďte sami….

Prvním závažným bodem bylo projednávání ekonomického 

investičního záměru (IZ) dostavby základní školy. ZM patrně 

ocenilo, že je IZ konečně na světě, a tak celý bod po kratší klidné 

diskusi chvályhodně vyprovodilo třemi usneseními na další pouť. 

Dalším bodem bylo- jako každoročně -schválení ceny vodného 

a stočného na r. 2009. I přes doporučení RM, která zvýšení ceny 

doporučila, došlo na můj popud k diskusi nad vhodností tohoto 

postupu, kdy příčinou nárůstu ceny je jednostranné zvýšení nájmu 

ze strany provozovatele. Zástupce firmy Severočeské vodovody 

a kanalizace (dříve PROVAK, Hydria, atd.) byl přesto schválením 

odměněn za letitou slušnost s tím, že postup firmy náležitě objasní 

(viz str. 8  tohoto čísla).

Již na zářijovém jednání ZM (viz Odraz č. 10) doporučilo RM 

revokaci usnesení, kterým prominulo nájem firmě Uniralex jako 

kompenzaci za dar pozemku. RM však svým následným 

usnesením URM 214-19/08 stanovisko ZM odmítla. S tím se 

ovšem ZM, neboť tuto pravomoc mu ukládá zákon, nehodlalo 

smířit a na návrh Ing. M. Š. žádalo uvést do zápisu následující: 

1. Rada města porušila URM 181 – 17/08, tj. finančním 

„projevem vděku“ ve výši 239.064 Kč § 85 odst. b) Zákona 

o obcích, který hovoří o vyhrazení rozhodnutí o poskytování 

věcných darů v hodnotě nad 20.000 Kč Zastupitelstvu obce.

2. Rada města porušila URM 181 – 17/08 obecné zásady Zákona 

o účetnictví, které zakazují vzájemné vyrovnání aktiv a pasiv, 

nákladů a výnosů. Prominutím byla porušena povinnost účetní 

jednotky účtovat o aktivech a pasivech samostatně.

3. Rada města URM 181 – 17/08 nenaplnila povinnost danou 

§ 38 odst. 1) Zákona o obcích, neboť majetek obce má být 

využíván účelně a hospodárně.

4. ZM dále konstatovalo, že RM svým usnesením způsobila 

snížení příjmů města a požádalo starostku, aby ve smyslu 

zákona toto URM pozastavila.

Dalším oslnivým bodem jednání byl bod nazvaný ,,Plán 
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odpadového hospodářství„ (dále POH). Ten byl vypracován 

městem Roztoky 30. 11. 2005(!!!) a předložen Krajskému úřadu 

(KÚ) ke schválení. To se stalo 6. 3. 2006 (!!!) a vedoucí OŽP 

Roztoky p. Ing. K. ho předložila zkoprnělému ZM 19. 11. 2008 

(!!!). Když starostka města konstatovala, že tento materiál žádný 

orgán města (RM, ZM) dříve neviděl, neschválil, ani nevzal na 

vědomí, byl jsem ,,doma“: účinkujeme ve hře Posel z Liptákova

 a p. Ing. K. je jeho převtělením! Když pak zastupitelé zjistili, že 

žádný POH (jak bylo uvedeno) v příloze není, což jmenovaná 

komentovala slovy:,,nechápu, jak se to mohlo stát“, byl jsem 

rázem jediný, kdo měl čtyřicetistránkový POH u sebe, neb jsem 

už na podobné finty zvyklý a vyjel jsem si ho z internetu. A tak 

jsem mohl ZM sdělit, že uváděný údaj svozu separovaného bio-

odpadu (25% z celkového množství) je pro nás (dle článku 2. 2. 

POHU) závazný až od r. 2010, nikoliv od 6. 3. 2006, jak 

v předloženém materiálu tvrdí roztocké OŽP. Svěřit tedy sběr 

bio-odpadu f. Regios bez výběrového řízení a bez vědomí ZM, 

notabene za cca 1000 Kč za popelnici z městského rozpočtu je 

alarmující, zvláště když např. Pražské služby a. s. (dále PS) nabízí 

tutéž službu téměř cca o 500 Kč za 1 popelnici (!) levněji a žádal 

předložení vyhodnocení celé akce na prosincové ZM, řekla 

p. Ing. K., že to nejde, protože má dovolenou…. To mě tak vzalo, 

že jsem zůstal civět jak Němý Bobeš. 

ZM patrně z přemíry nových informací odložilo vyhodnocení 

sběru bio-odpadu na únor. Proč na únor, když svoz bio-odpadu 

končí 30. 11. jsem nepochopil…(viz POZN.)

Dalším bodem, který se neobešel bez emocí nesl název 

„Informace o dotacích z Operačního programu ŽP“. O co jde? 

Vrcholné orgány města uložily v červnu OŽP zadat zpracování 

Projektové dokumentace (dále PD) Sběrného dvora (SD) na 

stávajícím místě. OŽP 19. 11. ZM sděluje, že PD byla „z větší 

části zpracována, z časových důvodů však nebylo požádáno 

o stavební povolení“. Dále OŽP doporučilo ZM vybudovat SD na 

pozemcích města u silnice!!! Tedy variantu, kterou už jednou 

orgány města odmítly!

( Ocitli jsme se pravděpodobně uprostřed proslulé Cimrmanovy 

hry Záskok, neboť jsem nikdy ve svém brožovaném životě 

nezažil, že by podřízený orgán beztrestně „zaskočil“ za 

nadřízený…) 

ZM, ač už v červnu jednou rozhodlo, odložilo své konečné 

rozhodnutí (stejně jako u bio-odpadu) na únor, což je patrně 

jeho oblíbený měsíc. To ovšem znamená, že rozpočet na 

r. 2009 budeme schvalovat nejdříve v březnu, protože bez 

vyřešení obou popsaných bodů jej dříve sestavit nelze…(viz 

POZN.)

Obávám se, že bez komentáře se neobejde ani causa výběru 

poplatků a pokut za sběr komunálního odpadu. Zastupitelé Mgr. 

M. M. a Mgr. T. N. vznesli námitku proti postupu MÚ ve věci 

přílišné tvrdosti při vymáhání zmíněných poplatků, kdy úřad 

uplatňuje někdy až trojnásobek původně dlužné částky. Jsou 

dokonce známy i případy, kdy se tak děje i bez upomínky. K tomu 

uvedl do zápisu z jednání ZM tajemník MÚ následující:

,,Tajemník MÚ Roztoky Ing. Vilém Schulz ve věci správy agendy 

místních poplatků v poslední době opakovaně, prostřednictvím 

emailů i na schůzce konané dne 22.10.2008 na MÚ Roztoky, 

upozornil členy ZM pana Mgr. Martina Matase a Mgr. Tomáše 

Novotného, že se jedná o výkon státní správy v souladu 

s platnými obecně závaznými právními předpisy (zákon o obcích, 

zákon o správě daní a poplatků, zákon o místních poplatcích, 

příslušné obecně závazné vyhlášky města a zákon o úřednících 

ÚSC).

Správu agendy může zajišťovat pouze úředník vlastnící 

Osvědčení MV ČR o vykonání zkoušky k ověření zvláštní 

odborné způsobilosti dle zákona č. 312/2002 Sb., v platném 

znění, pro správní činnost "při správě daní a poplatků", přičemž 

samospráva (její zástupci resp. orgány, tj. členové ZM resp. FV 

ZV) nemá žádná oprávnění z výše uvedené legislativy zabývat se 

příp. provádět kontrolu správy této agendy, a to mj. z důvodu 

existence neveřejných rozhodnutí, povinnosti zachování 

mlčenlivosti, možného zneužití pravomoci včetně případného 

ovlivňování či nátlaku na úředníka v jeho rozhodnutích ze strany 

člena či orgánu samosprávy - vždy se jedná pouze o neveřejné 

řízení mezi správcem místních poplatků a konkrétním dlužníkem 

města, přičemž případná zamítnutá odvolání dlužníka města proti 

rozhodnutí správce místních poplatků musí být podána na 

příslušný odbor Krajského úřadu Středočeského kraje 

prostřednictvím správce místních poplatků“.

(Mám pocit, že oba zastupitelé nezpochybňovali kompetence 

úředníků, ale pouze požadovali, aby aplikovali rozumný přístup 

tam, kde legislativa hovoří hlasem poněkud nelidským. Pokud 

toto mé vysvětlení nepostačuje, vězte, že Stopa vede do 

Liptákova). 

Domnívám se, že ostatní body jednání už žádný komentář 

nepotřebují-usnesení jsou jasná.

ZM SCHVALUJE:

1. ZM ukládá MÚ provést všechny nezbytné kroky k tomu, 

aby bylo možné v roce 2009 podat žádost o dotace na 

Dostavbu a rekonstrukci ZŠ Roztoky.

2. ZM ukládá starostce předkládat zastupitelstvu ke 

schválení všechny smlouvy vytvářející závazky města ve 

věci dostavby ZŠ Roztoky před jejich podpisem.

3. ZM schvaluje, aby město Roztoky zajišťovalo provoz 

pečovatelské služby i v r. 2009, včetně finančního 

zabezpečení.

4. ZM, na základě předložené kalkulace firmy Severočeské 

vodovody a kanalizace, schvaluje cenu vodného 

a stočného na rok 2009 ve výši 58,04 Kč/m3 pro město 

Roztoky s účinností od 1.1.2009.

5. ZM žádá firmu Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 

aby na příští zasedání předložila návrh plánu obnovy 

vodovodní a kanalizační sítě v Roztokách na rok 2009 

s výhledem na rok 2014.

6. ZM schvaluje navýšení rozpočtu města 2008 v kap. 

Technické služby města (výdaje) o částku 1 mil. Kč 

z rezervy rozpočtu. ZM souhlasí s čerpáním zbývajících 

potřebných fin. prostředků z fondu reprodukce TS.

7. ZM konstatuje, že RM svým usnesením č. 181 – 17/08 

jednala v rozporu s usnesením zastupitelstva č. 123 – 8/08, 
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a že tímto svým usnesením způsobila snížení budoucích 

příjmů města o 239.064 Kč.

Pan Drda požádal o jmenovité hlasování.

Hlasování:

pro: p. Landa, Tondrová, Štochel, Jungwirthová, Drda, 

Štifter, Kantor, Huk, Novotný, Matas, Kubečka, Boloňský 

(12)

proti: p. Staněk, Cihlář, Vavřínová, Bendová, Roškotová (5)

zdrželo se: p. Moravcová, Král, Urx, Veselý (4)

8. ZM žádá starostku, aby pozastavila usnesení rady č. 181 – 

17/08 a předložila ZM dle § 84 odst. 5 Zákona o obcích.

9. ZM ukládá OŽP předložit vyhodnocení svozu bioodpadu 

v Roztokách, včetně dodržení zákona o zadávání 

veřejných zakázek.

10. ZM odkládá rozhodnutí ve věci sběrného dvora na únor 

2009, tj. do doby než bude zřejmé, zda je možné získat 

dotaci na rekonstrukci a rozšíření stávajícího sběrného 

dvora v Roztokách. 

11. ZM schvaluje navýšení rozpočtu města 2008 v kap. 5311 

městská policie (výdaje) v položce 5011 (platy) o částku 

350 tis. Kč z rezervy rozpočtu.

12. ZM žádá garanta Publikace o Roztokách o předložení 

zprávy o průběhu prací na publikaci, včetně nákladů na 

dokončení a expedici. Dále žádá prověření čerpání 

Krajské dotace na rok 2008. 

13. ZM žádá vedení MÚ, aby se zabývalo problematikou 

Vyměřování poplatků a pokut za sběr komunálního 

odpadu a zároveň prověřit postup a případné pochybení 

při vybírání poplatků a pokut za sběr a svoz komunálního 

odpadu. ZM žádá na zasedání 17.12.2008 předložit návrh 

úpravy příslušné vyhlášky, která tuto problematiku řeší.

14. ZM žádá tajemníka úřadu, aby zajistil účast vedoucích 

odborů MÚ nebo předkladatelů podkladových materiálů 

pro jednání na zasedáních zastupitelstva.

ZM BERE NA VĚDOMÍ:

1. ZM bere na vědomí předložený IZ a ukládá MÚ jej 

dopracovat po odevzdání PD k územnímu řízení (DÚR) 

dostavby ZŠ Roztoky. Zpřesněný ekonomický záměr 

bude předložen FV a ZM k posouzení.

2. ZM bere na vědomí informaci o Plánu odpadového 

hospodářství města Roztoky.

3. ZM bere na vědomí předloženou informaci o možnosti 

získání dotace z Operačního programu ŽP.

4. ZM bere na vědomí usnesení rady města k předloženému 

bodu Personální posílení rady města.

Jednání skončilo ve 23.15hod.Kdo se necítil jako Rozpuštěný 

a vypuštěný, má můj obdiv.

A to je úplně všechno. Zdá se, že bude dobré se obrnit pro časy 

příští. Čeká nás Nejistá sezóna.

Ladislav Kantor

P.S. Odstavce označené –viz POZN.- odkazují spanilomyslného 

čtenáře na str. 17 tohoto čísla, kde v článku ,,Co ve městě se 

povídá“ uvádím přesná čísla.

Informace z jednání rady města 

v říjnu 2008

21. jednání RM dne 3.11.2008

Rada města v pětičlenném složení (omluven radní Landa, 

nepřítomen radní Urx) projednala za dvě hodiny mj. následující :

- vzala na vědomí zadávací dokumentaci na zpracování nabídky ve 

veřejné zakázce na poskytovatele finančních služeb pro město 

Roztoky a schválila pětičlennou hodnotící komisi

 - souhlasila s uzavřením Dodatku č.1 ke Smlouvě o zhotovení, 

projednání a provedení projektové dokumentace k územnímu 

řízení na dostavbu ZŠ Roztoky. Dodatek rozšiřuje plnění smlouvy 

o zajištění a zpracování potřebných podkladů (statika budovy, 

tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí, geologie, 

radon, přípojky apod.).

- souhlasila s bezplatným poskytnutím pozemků v majetku města 

pro Velký přemyslovský okruh.    

- souhlasila s umístěním reklamních laviček na vybraných místech 

ve městě. 

- nesouhlasila s uzavřením smlouvy na úhradu výdajů souvisejících 

s poskytnutím předškolního vzdělávání dětí navštěvujících MŠ 

v Holubicích.

- vzala na vědomí výsledek poptávkového řízení na zpracovatele 

regulačního plánu Tiché údolí a souhlasila s uzavřením smlouvy 

o dílo.

- vzala na vědomí informaci o dotacích z operačního programu – 

Zkvalitňování nakládání s odpady.

- schválila zakoupení objednávkového boxu a příslušného software 

pro šk.jídelnu. 

- vzhledem k probíhajícím přesunům v budově MÚ a s tím 

souvisejícím stavebním úpravám schválila změnu řádného konání 

RM na pátek 14.11. v 9.00 hodin.

22. jednání RM dne 14.11.2008

Tentokrát RM za účasti 6 členů (omluven radní Urx) během 2 hodin 

projednala následující:

- odložila projednávání kritérií pro přijímání dětí do MŠ na další 

jednání dne 1.12.

- schválila odměny ředitelům školských příspěvkových organizací 

města.

- doporučila ZM schválit cenu vodného a stočného ve výši 58,04 

Kč/m3 včetně DPH s účinností od 1.1.09.

-doporučila ZM souhlasit s pokračováním provozování 

pečovatelské služby včetně finančního zabezpečení v roce 2009.  

- souhlasila s textem zadání PD na dostavbu a rekonstrukci MŠ 

Spěšného a uložila odboru SRM ihned zahájit poptávkové řízení na 

zpracovatele projektové dokumentace 

- pověřila s okamžitou účinností místostarostu města sledováním 

a řízením postupů získávání dotací na projekty potřebné pro rozvoj 

města.

- schválila na návrh sociální a zdravotní komise ze dne 5.11.2008 

zvýšení cen pečovatelských služeb s účinností od 1.1.2009 takto: 

pedikúra - 140 Kč/úkon, praní a mandlování ložního prádla (tzv. 
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Z deníku městské policie 

Roztoky. 

V této rubrice bychom rádi občany Roztok 

informovali o činnosti Městské policie 

Roztoky, a to za období od 24. 10. 08 do 

 26. 11. 08 : 

- dne 26.10.08 v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti 

v pozdních nočních hodinách v ulici Vltavská kontrolován 

řidič vozidla, u něhož zjištěno, že před jízdou požil alkohol, 

věc na místě předána k jejich realizaci jako podezření ze 

spáchání tr. činu dle § 201 t.z. 

- dne 27.10.08 oznámeno poškození sedmi zaparkovaných 

vozidle v ulici Olbrachtova ( poškrábaný lak vozidel) - výjezd 

na místo, vzhledem k výši způsobené škody, věc předána PČR 

jako podezření z tr. činu poškozování cizí věci dle § 257 t.z. 

- téhož dne oznámeno poškození drátěného oplocení hřiště na 

basketbal v areálu Sokola Roztoky na Tyršově náměstí – 

výjezd na místo, kvalifikováno a šetřeno jako přestupek proti 

majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb., 

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno napadení mezi 

druhem a družkou v domě v ulici Na Valech – výjezd na místo, 

v době příjezdu hlídky na místo, již k napadání nedocházelo, 

věc si na místě převzala PČR k jejich další realizaci

- dne 30.10.08 v ranních hodinách v rámci hlídkové činnosti 

zjištěn u křižovatky ulici Masarykova a Lidická posunutý 

betonový prostřední blok, vyrozuměn ředitel Technických 

služeb Roztoky, z jejich strany došlo k nápravě, k usazení 

bloku zpět na původní místo, šetření k pachateli nadále trvá

- téhož dne oznámena zraněná sražená kočka v ulici 

Přemyslovská – výjezd na místo, proveden odchyt zraněné 

kočky, tato předána do péče MVDr. Šavrdy k ošetření, poté 

předána OŽP 

- téhož dne oznámen požár kontejneru v ulici U hřiště v Žalově 

– na místě již hasičský sbor, který požár uhasil, věc na místě 

předána PČR k jejich další realizaci 

- dne 1.11.08 ve večerních hodinách oznámena dopravní 

nehoda v k.o. Roztoky u železničního přejezdu – výjezd na 

místo, zajištění místa, na místě předáno skupině dopravních 

nehod PČR k jejich další realizaci

- dne 3.11.08 oznámen volně pobíhající pes po ulici 

Jungmannova – výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes 

umístěn do kotce OŽP bez závad, věc šetřena jako podezření 

z přestupku dle § 46/2 z.č. 200/90 Sb., s odkazem na znění 

OZV č. 5/2003

- dne 4.11.08 v ranních hodinách oznámena silně podnapilá 

osoba v ulici Vraštilova – výjezd na místo, zajištěna podezřelá 

osoba, věc vyřešena jako přestupek proti veřejnému pořádku 

dle § 47 z.č. 200/90 Sb. v blokovém řízení

- dne 4.11.08 oznámena dopravní nehoda na křižovatce ulic 

Lidická a Opletalova – výjezd na místo, zajištění místa 

dopravní nehody, usměrňování dopravy, na místě předáno 

skupině dopravních nehod PČR

- dne 8.11.08 oznámeno rušení nočního klidu v ulici Felklova, - 
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Cena vodného a stočného na rok 2009

Dne 19.11.2008 usnesením ZM Roztoky č. UZM-174 – 12/2008 

byla na náš návrh schválena cena vodného a stočného pro rok 2009 
3v celkové výši 58,04 Kč/m  s DPH pro město Roztoky s účinností 

3od 1.1.2009. Oproti roku 2008 dochází k navýšení o 4,32 Kč/m  tj. 

o 8,04 %.   

Voda patří k nejdůležitějším složkám našeho života a my k ní 

přistupujeme s tímto respektem. Zaručeně jste si povšimli, že za 

posledních 15 let se kvalita vody rapidně změnila k lepšímu díky 

systematické obnově vodovodní sítě. Udržet tento trend je 

samozřejmě finančně náročné. Nebudeme si nalhávat, v některých 

oblastech Roztok jsou stále ocelové vodovodní řady, které jsou již 

na hranici svých možností jsou zdrojem častých poruch a je nutné 

je rekonstruovat. Obdobná je situace s některými uzavíracími 

armaturami. Tyto všechny zmíněné věci přispívají k únikům vody, 

ke zvyšování ztrát. Město Roztoky sice investuje každoročně do 

obnovy vodovodní sítě, ale výše prostředků je vzhledem 

k možnostem městského rozpočtu nedostačující. Z těchto důvodů 

jsme pro rok 2009 navrhli zastupitelům zvýšit v kalkulaci vodného 

a stočného položku nájemné o cca 2 mil. a tím vytvořit finanční 

prostředky pro obnovu vodovodní a kanalizační sítě.  Takto 

vybrané peníze prostřednictvím vodného a stočného budou naší 

firmou převedeny městu Roztoky a opětovně investované do 

vodovodní infrastruktury. Tento postup je v souladu se zákonem 

č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a vyhláškou 

č.428/2001 Sb., které přímo určují majitelům vodovodní 

a kanalizační sítě, že musí do 31.12.2008 zpracovat „Plán obnovy 

vodovodů a kanalizací“ na dobu 10 let a finanční prostředky 

vybrané v rámci vodného a stočného musí zpětně investovat. 

Jak jste z předcházejících řádků asi všichni pochopili, tak zvýšení 

ceny vodného a stočného pro rok 2009 způsobila zmíněná položka 

pro obnovu vodovodní a kanalizační sítě. V budoucnu to nebude 

jinak, protože v dalších letech bude omezen, až zastaven příliv 

peněz z dotací do oblastí vodovodů a kanalizací a majitelé budou 

muset spoléhat jenom na vlastní zdroje. 

Na závěr mi dovolte uvést platné ceny vodného a stočného (ceny 

jsou včetně 9% DPH) pro rok 2008 v těchto lokalitách:

Severočeské vodovody a kanalizace  a.s.

Ing.Alexander Mutńanský

velké prádlo) - 80,- Kč/kg,praní a žehlení osobního prádla - 80,- 

Kč/kg,

- vzala na vědomí informaci starostky o současném stavu prodeje 

vily Amálka v Tichém údolí. Spoluvlastníci ideální poloviny 

nemovitosti podali dvě žaloby - o zrušení a vypořádání 

spoluvlastnictví a o vyklizení nemovitosti.

- vyjádřila upřímné poděkování paní Dagmar Vyšehradské, 

matrikářce správního odboru MÚ za její dlouholetou práci - 30 let 

trvání pracovního poměru pro město Roztoky.   

Olga Vavřínová
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výjezd na místo, na místě zjednána náprava, vyřešeno na místě 

domluvou

- dne 12.11.08 ve večerních hodinách oznámeno podezření ze 

sprejerství v prostorách U ramp dětského hřiště v ulici 

Obránců míru – zajištěny podezřelé osoby, tyto i s důkazním 

materiálem předány PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. 

činu poškozování cizí věci dle § 257b) t.z.

- dne 13.11.08 oznámena pohřešovaná pacientka nemocnice 

RHG Roztoky v Tichém údolí ( věk 88 let) – výjezd na místo, 

provedeno místní pátrání dle získaných údajů k popisu, 

pohřešovaná nalezena v Tichém údolí – předána personálu 

nemocnice 

- dne 14.11.08 oznámeno rušení nočního klidu v ulici 

Přemyslovská – výjezd na místo, na místě zjištěn přestupce, 

sjednána náprav, vyřešeno domluvou, 

- téhož dne v noci oznámeno rušení nočního klidu na jiném 

místě v ulici Přemyslovská – výjezd na místo, sjednána 

náprava, na místě též PČR, která si věc na místě převzala jako 

podezření z přestupku, 

- dne 16.11.08 oznámen požár vraku vozidla Ford Siera v ulici 

Nad Čakovem – výjezd na místo, na místě též hasiči, požár 

uhašen, zjištěn majitel tohoto vozidla, vrak vozidla předán 

majiteli, na místě též PČR, která si celou věc převzala k další 

realizaci

- dne 17.11.08 v rámci hlídkové činnosti v nočních hodinách 

kontrolován v ulici Nerudova řidič vozidla, u něhož zjištěno, 

že před jízdou požil alkohol (1,9 promile alkoholu v krvi), na 

místě předáno PČR k další realizaci jako podezření z tr. činu 

dle § 201 t.z.

- dne 18.11.08 oznámena ležící osoba před restaurací Ajmovka 

– na místě zjištěna silně podnapilá žena, zjištěna její totožnost 

– odvedena do místa bydliště

- téhož dne oznámena krádež vozidla Škoda 120 v ulici 

Riegrova – výjezd na místo, provedeno místní pátrání po 

odcizeném vozidle a pachateli krádeže s negativném 

výsledkem, na místě krádeže věc předána PČR k další realizaci 

jako podezření z tr. činu

- dne 19. 11.08 oznámeny dva volně pobíhající psi v ulici 

Václavská – výjezd na místo, proveden odchyt těchto psů, tito 

umístěni do kotce OŽP, následně zjištěn majitel těchto psů, 

tomuto psi předáni bez závad zaměstnanci OŽP, věc přestupku 

dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění OZV č. 5/2003 

vyřešena v blokovém řízení

- dne 20. 11.08 oznámeno vloupání do sklepní kóje panelového 

domu v Masarykově ulici a odcizení horského kola – věc 

předána PČR jako podezření z tr. činu krádeže vloupáním 

- dne 20. 11.08 v podvečerních hodinách oznámena krádež 

zboží a zadržení pachatele ochrankou v Tescu – výjezd na 

místo, na místě ztotožněn podezřelý, lustrací zjištěno, že 

podezřelý nebyl v posledních třech letech odsouzen za 

majetkový tr. čin, věc kvalifikována jako přestupek proti 

majetku dle § 50 z.č. 200/90 Sb., 

- dne 22. 11.08 oznámení o mládeži házející sníh na RD 

v Nerudově ulici – výjezd na místo, zajištění podezřelých 
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osob, provedeno ustanovení těchto osob, vyřešeno na místě 

domluvou, 

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno poškození 

v důsledku provozu vozidla – výjezd na místo, provedeno 

místní pátrání po podezřelém vozidle s negativním 

výsledkem, na místě předáno SDN PČR k jejich další 

realizaci, 

- dne 23. 11.08 v brzkých ranních hodinách oznámeno odcizení 

a znehodnocení tří přepravek pečiva z pekárny PEKARA 

v ulici Jungmannova, a následné vrácení znehodnoceného 

pečiva podezřelými osobami, výjezd na místo, ustanovení 

podezřelých osob, z jejich strany nahrazena způsobená škoda, 

věc kvalifikována vzhledem k výše škody jako přestupek proti 

majetku dle § 50 z. č. 200/90 Sb., vyřešeno v blokovém řízení

- dne 24. 11.08 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního 

klidu v panelovém domě v Masarykově ulici – výjezd na 

místo, na místě sjednána náprava, ztotožněna podezřelá 

osoba, věc přestupku proti veřejnému pořádku dle § 47/1 b) 

z. č. 200/90 Sb. vyřešena v blokovém řízení

- po půlnoci téhož dne oznámeno rušení nočního klidu v jiném 

panelovém domě v Masarykově ulici – výjezd na místo, na 

místě zjednána náprava, ztotožněna podezřelá osoba, věc 

přestupku proti veřejnému pořádku dle § 47/1 b) z.č. 200/90 

Sb. vyřešena v blokovém řízení

- dne 25.11.08 oznámeno rušení nočního klidu v domě v ulici 

Obránců míru – výjezd na místo, na místě zjednána náprava, 

ztotožněna podezřelá osoba, věc přestupku proti veřejnému 

pořádku dle § 47/1b) z.č. 200/90 Sb. vyřešena na místě 

domluvou, 

- dne 25. 11.08 oznámen pokus krádeže vloupáním do trafiky 

v Nádražní ulici – výjezd na místo, zajištění místa, předáno 

PČR k realizaci jako podezření z tr. činu 

- téhož dne oznámen volně pobíhající pes v ulici Přílepská – 

výjezd na místo, proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce 

OŽP, následně zjištěn majitel, tomuto pes bez závad předán, 

věc přestupku dle § 46/2 z. č. 200/90 Sb. s odkazem na znění 

OZV č. 5/2003 vyřešena v blokovém řízení 

Vedle toho v rámci hlídkové činnosti za toto období bylo 

kontrolováno celkem 132 vozidel, a 162 osob a to zejména 

v nočních hodinách, v tomto období řešeno celkem 52 přestupků 

v dopravě (místní úprava), na pokutách bylo vybráno celkem 

7 300,- Kč. 

V případě potřeby a s jakýmkoli poznatkem k protiprávnímu 

jednání se obraťte na policii, ať už městkou ( 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). 

PS: Vzhledem k tomu, že toto vydání Odrazu je poslední v tomto 

roce, kolektiv Městské policie Roztoky by Vám chtěl popřát krásné 

prožití vánočních svátků, hlavně klidu a vánoční pohody, a do 

Nového roku mnoho štěstí, zdraví, pracovních a osobních 

úspěchů. 

Vevera Petr

ved. strážník MP Roztoky



10

INFORMACE Z RADNICE

Městská knihovna informuje
Výběr z nových knih zakoupených do městské knihovny v říjnu 

a listopadu

Beletrie

Urban M. Lord Mord /román se odehrává v 19. století 

a hlavní postavou je lehkovážný hrabě Arco/

Dousková I. O bílých slonech /baladicky laděná próza 

autorky Hrdého Budžese/

Holcová I. Věčný striptýz /román o partnerských vztazích/

Murakami H. Konec světa - Hard Boiled Wonderland 

/mrazivé podobenství o cestě do temnot za 

nablýskanou reklamní realitou našeho světa/

Horáček M. O tajemství královny krav/autor porovnává 

dění současné s událostmi podobnými však 

časově vzdálenými/

Halík T. Dotkni se ran/14 esejí na téma „nevěřícího 

Tomáše“/

Steel D. Sestry/román pro ženy/

Dobrodružné-detektivky-thrillery

Hislop V. Ostrov /Hrdinka příběhu odjíždí na řecký 

ostrov Spinalonga, aby se dopátrala dávných 

rodinných tajemství/

Mosse K. Hrobka/po úspěšném románu Labyrint další 

příběh o dávných tajemstvích, které čekají na 

rozluštění/

Archer  J. Čas pomsty /kriminální román/

Crais R. Ochránce /kriminální román/

Kid B. Měsíční kámen/dobrodružný příběh 

o ukradeném diamantu, který ničí všechny, 

kteří se ocitnou v jeho blízkosti/

Vondruška V. Letopisy královské komory III /další případy, 

které řeší královský písař se svými pomocníky/

Historické romány

Waltari M. Bosá nevěsta /1.české vydání autorova románu, 

v němž popisuje složité mocenské boje na 

švédském trůně v 16. století/

Cestopisy – zajímavosti 

Zvelebil J. Na vandru s Reflexem  II  /Češi jsou všude! 

Jak se jim vede?/

Jarolímková S. To, co v průvodcích nebývá /zajímavosti 

o místech, stavbách a osobnostech v Praze/

pro děti

Daniels L. Zatoulané štěně/jeden z příběhů o malé Mandy, 

která má kolem sebe pořád spoustu zvířátek- 

její tatínek je totiž veterinář/

Daniels L. Opuštěná kobylka /jeden z příběhů o malé 

Mandy …/

Crummenert R. Vikingové/první čtení s poučením/

Holler R. Co víme o rytířích/první čtení s poučením/

Svěrák Z. Jaké je to asi v čudu/pohádky,písničky 

a povídky pro děti od 8 let/

Simpson M. Artušovské legendy /edice „Děsivá literatura“ 

aneb o čem se vám učitelé neodvažují říct/

Více informací získáte na webové stránce městské knihovny nebo 

přímo v knihovně.

O vánocích pohodu a do nového roku hodně zdraví všem přejí 

A.Urxová a D.Votavová

Parkování ve městě

Vážení spoluobčané s účinností od 1.1.2009 vstupuje v platnost 

novela silničního zákona č. 361/2000 Sb.,  změny jsou provedeny 

zákonem č.  274/2008 Sb..  Změny v tomto zákoně se týkají  

zejména § 47 – dopravní nehoda, a to případů, povinnost kdy 

dopravní nehodu oznámit, a § 123b započítávání bodů do registru 

řidičů, apod.  

Chtěl by jsem však poukázat na jiný nešvar v našem městě a to je 

parkování v našem městě, řidiči parkují často na místech, kde jim 

to silniční zákon neumožňuje, jedná se zejména o:  

- parkování v křižovatce ( viz u Aberta, Tyršovo náměstí apod.) - 

§ 27 odst. 1 písm. d) z.č. 361/2000 Sb., řidič, nesmí zastavit a stát 

na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí 

křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce 

tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace,

- dále se jedná o parkování na chodníku ul. Nádražní, 

Jungmannova, Masarykova apod. - § 27 odst. 1 písm.s) 

z.č. 361/2000 Sb.,  

- parkování v místech, kde to není dovoleno svislým dopravním 

značení „ zákaz zastavení, či stání“ a nebo vodorovnou dopravní 

značkou V12c (žlutou čárou) , Nádražní ulice, Jungmannova ulice 

apod.

- a nebo parkování v protisměru - § 25 z.č. 361/2000 Sb. 

Toto vše má v pravomoci řešit, popřípadě postihovat, jak Policie 

ČR, tak i městská policie, v těchto případech může být umístěna na 

vozidlo umístěn i technický prostředek k zabránění odjezdu 

vozidla (tzv. botičku), v některých případech jako např., kdyby 

vozidlo stálo na vyhrazeném parkovišti déle jak tři minuty, a nebo 

vjelo na vyhrazené parkoviště pro invalidy může být nařízen odtah 

tohoto vozidla. 

Zastavení a stání

§ 25

(1) Řidič smí zastavit a stát jen:

a) vpravo ve směru jízdy co nejblíže k okraji pozemní 

komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci 

vpravo i vlevo,

b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní 

komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti 

a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič vozidla 

o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg zastavit a stát 

kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace 

nebo zastavit v druhé řadě.

(2) Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič 

taxislužby, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby 

neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních 

komunikacích.

(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 

nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat 

volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba 

směry jízdy.

(4) Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit ostatním řidičům 

vyjetí z řady stojících vozidel. Při zastavení a stání vedle 

vozidla s označením „Označení vozidla přepravujícího osobu 
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těžce pohybově postiženou“ musí ponechat boční odstup 

nejméně 1,2 m.

(5) Zajíždí-li řidič za účelem zastavení nebo stání k okraji 

pozemní komunikace nebo k chodníku, musí dávat znamení 

o změně směru jízdy.

(6) Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od 

okraje pozemní komunikace nebo od chodníku, musí dávat 

znamení o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní 

účastníky provozu na pozemních komunikacích. Řidiči 

autobusu hromadné dopravy osob nebo trolejbusu musí 

v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí ze zastávky 

nebo ze zastávkového pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, 

popřípadě i zastavením vozidla; řidič autobusu nebo 

trolejbusu přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel 

jedoucích stejným směrem.

§ 27

(1) Řidič nesmí zastavit a stát

a) v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,

b) před nepřehledným vrcholem stoupání pozemní 

komunikace, na něm a za ním,

c) na přechodu pro chodce a ve vzdálenosti kratší než 

5 m před ním,

d) na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před 

hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí 

v obci na křižovatce tvaru „T“ na protější straně 

vyúsťující pozemní komunikace,

e) v připojovacím nebo odbočovacím pruhu,

f) u zastávky tramvaje, autobusu nebo trolejbusu bez 

nástupního ostrůvku v úseku, který začíná dopravní 

značkou „Zastávka autobusu“, „Zastávka tramvaje“ 

nebo „Zastávka trolejbusu“ a končí ve vzdálenosti 

5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková 

dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m 

před a 5 m za označníkem zastávky; je-li prostor 

zastávky vyznačen vodorovnou dopravní značkou 

„Zastávka autobusu nebo trolejbusu“ nebo „Zastávka 

tramvaje“, platí tento zákaz jen pro vyznačený 

prostor,

g) na železničním přejezdu, v podjezdu a v tunelu a ve 

vzdálenosti kratší než 15 m před nimi a za nimi,

h) v místě, kde by vozidlo zakrývalo svislou dopravní 

značku nebo vodorovnou dopravní značku „Směrové 

šipky“ nebo „Nápis na vozovce“,

i) ve vyhrazeném jízdním pruhu,

j) v jízdních pruzích vyznačených na vozovce mimo 

pravého jízdního pruhu,

k) ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce 

vodorovné dopravní značky „Podélná čára souvislá“ 

nebo nástupního ostrůvku tam, kde by mezi touto 

dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem 

a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden jízdní pruh 

široký nejméně 3 m,

l) na mostě,

m) v tunelu; to neplatí v případě nouzového stání na místě 

označeném dopravní značkou „Nouzové stání“; 

v případě nouzového stání musí řidič vypnout motor,

n) před vjezdem na pozemní komunikaci z polní nebo 

lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní 

komunikaci,

o) na vyhrazeném parkovišti, nejde-li o vozidlo, pro 

které je parkoviště vyhrazeno; to neplatí, jde-li 

o zastavení a stání, které nepřekročí dobu tří minut a 

které neohrozí ani neomezí ostatní účastníky provozu 

na pozemních komunikacích, popřípadě neomezí 

řidiče vozidel, pro něž je parkoviště vyhrazeno,

p) na tramvajovém pásu,

r) na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní 

úpravou provozu na pozemní komunikaci,

s) na jiných místech, kde by tím byla ohrožena 

bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, 

zejména jízda ostatních vozidel.

(2) V době od 5.00 do 19.00 hodin je zakázáno stání tam, kde by 

nezůstal mezi vozidlem a nejbližší tramvajovou kolejnicí 

volný jízdní pruh široký nejméně 3,5 m.

(3) Na silnicích I. třídy a za snížené viditelnosti i na silnicích II. 
1a III. třídy ) je mimo obec zakázáno zastavení a stání jinde než 

na místech označených dopravní značkou jako parkoviště.

(4) Na dopravním okruhu označeném dopravní značkou „Okruh“ 

nebo „Změna směru okruhu“ je zakázáno stání.

(5) O odstranění vozidla, které neoprávněně stojí na vyhrazeném 

parkovišti, rozhodne policista nebo strážník obecní policie; 

vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

Věříme, že v budoucnu  bude co nejméně těchto prohřešků 

a v našem městě se bude parkovat, tak  jak se parkovat má a nebude 

potřeba postihů ze strany policie.  

Vevera Petr

ved. str. MP Roztoky

Možnosti, o nichž by měli vědět 

obyvatelé vaší obce

Od konce letošního března, kdy Státní fond životního prostředí ČR 

(SFŽP) začal poskytovat domácnostem podporu na ekologické 

vytápění, přijal již 1808 žádostí o dotace v celkové výši 83,6 

milionů korun. Z tohoto počtu ministr životního prostředí Martin 

Bursík již schválil 1168 akcí a dotace ve výši téměř 56 mil. Kč. 

Další žádosti čekají na schválení 

Největší zájem mají lidé o solární systémy. »Nejvíce žádostí se 

týká dotací na solární systémy na teplou vodu, kterých už bylo 

podáno 839 na celkovou částku téměř 39 mil. Kč. Z nich bylo 

schváleno 553, přičemž dosud schválené dotace přesáhnou 25 mil. 

Kč,« uvedla minulý čtvrtek 13. 11. mluvčí SFŽP Lenka Brandtová. 

Druhý největší zájem je o dotace na solární systémy na přitápění 

a teplou vodu, na které fond dosud obdržel 390 žádostí o celkové 

výši nákladů přesahující 23 mil. Kč.

Žadatelé mohou žádat o příspěvek v těchto programech: 
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* 1.A – Investiční podpora environmentálně šetrných způsobů 

vytápění a ohřevu teplé vody pro byty a rodinné domy pro 

fyzické osoby: 

 - 1.A.a – Kotle na biomasu (příspěvek až do výše 50 % 

investičních nákladů, max. 50 000 Kč); 

  - 1.A.b – Solární systémy na teplou vodu (příspěvek až do výše 50 

% investičních nákladů; max. 50 000 Kč); 

  - 1.A.c – Solární systémy na přitápění a teplou vodu (příspěvek až 

do výše 50 % investičních nákladů, max. 60 000 Kč). 

* 4.A – Investiční podpora vytápění bytů a rodinných domů 

tepelnými čerpadly pro fyzické osoby (příspěvek až do výše 

30 % investičních nákladů, max. 60 000 Kč). 

SFŽP má pro tyto účely připraveno 100 mil. Kč. Zájemci musí své 

žádosti doručit jako úplné nejpozději 31. prosince 2008. Více na: 

http://www.sfzp.cz/sekce/94/narodni-programy/ ( r š )

MÚ

Oznámení občanům o uzavření MÚ 

dne 31.12.2008 a  2.1.2009

Dne 31.12.2008 (středa) a 2.1.2009 (pátek) budou budovy MÚ pro 

veřejnost z provozních důvodů uzavřeny (včetně městské 

knihovny) s výjimkou provozu podatelny dne 31.12.2008 v době 

od 8:00 – 12:00 hod.

Služeb městského úřadu můžete opět využít od 5.1.2009.

MÚ
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Z HISTORIE MĚSTA

Roztocké vily (6)

V Tichém údolí směrem k Maxmiliánce se po levé straně se 

nacházejí dva domy stejného stavitele i majitele Antonína 

Gabriela. Původně patrová vila s obytným podkrovím čp. 144 

v rakouském stylu byla postavena v roce 1905. Půdorysem byla ve 

tvaru kříže s mírně asymetrickým rozvrhem místností. Je 

charakteristická prvkem lodžie a podkrovními štíty, obvyklými ve 

starším švýcarském stylu. V suterénu byl byt domovníka, 

v přízemí kromě kuchyně salon a jídelna se vstupem na samostatné 

verandy. Podkroví, kde byly další dva pokoje, bylo využíváno 

zřejmě na nájemní letní bydlení. Po úpravách v roce 1931, kdy 

vlastnil vilu železniční úředník V. Elgner, byly provedeny drobné 

stavební změny pod vedením stavitele V. Houdka. Lázeň a další 

přeměnu interiéru navrhl arch. R. Pošta pro profesora E. Utitze 

v roce 1937, tehdy se také salon proměnil v jídelnu a z ní se stala 

pracovna. 

Obr. 1. Výřez ze stavebního plánu čp. 144, stavitel A. Gabriel, 1905 

(SÚ Roztoky)

Sousední patrovou vilu čp. 145 se suterénem, podkrovními štíty 

a otevřenými dřevěnými lodžiemi dal postavit ve stejné době 

tentýž stavitel. Na jejím průčelí bylo užito prvků volně 

odvozených z renesanční architektury (půlkruhové okno 

s napodobeninou bosovaných prvků, obloučkové štíty, některé 

s motivy mušlí). Objekt měl původně vedle obvyklého vybavení 

a příslušenství dva pokoje a dvě verandy. V letech 1913 a 1924 

byla stavba pozměněna. Postupně byla zrušena přízemní veranda a 

nastavěny pokoje v prvním patře směrem do ulice, terasa a další 

pokoj v suterénu. Štíty byly zjednodušeny a vila částečně 

ztr atila svůj novorenesanční charakter. 

Přesto patří díky citlivému přístu-

pu majitelů k těm 

nejzachovalejším. 

Dům vlastnila po 

roce 1913 Anna 

Sklenářová, potom 

manželé Krysovi.

Obr. 2 Výřez ze 

stavebního plánu čp 

145,  s tavi te l  A.  

Gabriel, 1905 (SÚ 

Roztoky)

Téměř na konci Tichého údolí stojí dvoupatrová vila čp. 124, která 

byla v prosinci roku 2004 prohlášena kulturní památkou. Stavba 

členitého půdorysu byla vystavěna v rakouském stylu v roce 1897 

arch. Niklíčkem. Zachovala si původní dispozici, balustrované 

schodiště do zahrady, donedávna i omítky a kovářské prvky 

(korouhvička na střeše už byla ukradena). Vykazovala určité detaily, 

jakými byla dřevěná prosklená veranda v 1. patře a podstřešní kříž 

s vyřezávanými příložkami vaznic, obvyklé již ve starším švýcarském 

stylu. Plány domu se nezachovaly. K vile patřila velká vyprojektovaná 

zahrada. Majitelé se často střídali, prvním byl Ivan Čížek, hoteliér ze 

sousední Maxmiliánky, po roce 1908 bratři Kirpalovi, od roku 1930 

Felix a Erich Lenhartovi. Posledně jmenovaní, vzhledem 

k židovskému původu, o majetek přišli, vila byla zkonfiskována 

Německou říší. Její současný stav je velmi vážný, utrpěla prodejem 

a majitelé ji ponechali několik let v havarijním stavu.

Obr. 3. Vila čp. 124, stav v roce 2001(fofo A. Hůlka)

Cestou zpět Tichým údolím míjíme na křižovatce po levé straně 

v kopci větší dům čp. 108 postavený v roce 1938, dle projektu 

architektů Jiřího a Josefa Horára, pro tehdejšího majitele architekta 

F. Dittricha. Oba projektanti zároveň vytvořili interiér vily i zahradu. 

Trochu problematickým se zdá být pro majitele složitější vstup do 

domu. V 50. letech minulého století hrozilo vyvlastnění nemovitosti 

ve prospěch n. p. Penicilin, ale naštěstí zůstal dům v držení rodiny 

a tím si prozatím udržel původní charakter.

Obr. 4. Vila čp. 108, arch. Jiří Gočár, po r. 1938 (foto F. Dittrich)



14

Z HISTORIE MĚSTA

Vrátíme-li se do centra Roztok přelomu století, to znamená na 

tehdejší Hlavní třídu, dnešní Nádražní ulici, musíme připomenout 

vilu čp. 70 v Rýznerově ulici. Rozsáhlá asymetrická vila, 

v klasicistně zabarveném asymetrickém průčelí členěném v přízemí 

rustikou, v pravé části zdůrazněné trojúhelným štítem, prozrazuje 

náročnější přestavbu z menšího stavení. Přízemní domek se dvěma 

místnostmi a přilehlým obchodem, nad nímž nastavěl tehdejší 

majitel Loufka dva malé pokojíky s kuchyní, dal důkladně přestavět 

až amatérský archeolog Čeněk Rýzner roku 1878. Nastavěl první 

patro se šesti pokoji, dvěma kuchyněmi a starší menší místnosti nad 

obchodem nechal upravit na dva velké pokoje. Před okna tohoto 

jednoho pokoje vedoucího do ulice, který byl zřejmě 

reprezentativním salonem, předsunul balkón. Přístup do vily byl 

ozdobnými vraty s vázami na sloupcích, do domu se vcházelo 

postranními schodišti ze zahrady. Po přestavbě získal dům charakter 

vily, poskytující svým obyvatelům dostatečné soukromí.

Obr. 5. Výřez ze stavebního plánu čp. 70, stavitel F. Hladký, 1878 

(SÚ Roztoky)

O pár metrů dále v blízkosti železničního viaduktu stojí dům čp. 43, 

který sloužil jako letní sídlo nejprve hrabatům Klebersbergovým a 

kolem roku 1880 paní Vilemíně Bohuschové z Ottoschützu, známé 

v pražských společenských kruzích přelomu století. Část velkého 

domu byla pronajímána na letní byty, např. studentům. Od konce 20. 

let 20. století zde Josef Douša provozoval pekařství, po vzniku n. p. 

Penicilin byl využit dům jako kancelářská budova podniku. 

M. Šášinková, Z. Scholzová, M. Vlk

Konec třešňového snu

(Smutný příběh posledního majitele Sakury)

Poslední červencový den roku 1942, uprostřed doznívajících hrůz 

druhé „Heydrichiády“ měla v Praze premiéru komedie „Valentin 

Dobrotivý“ s Oldřichem Novým v hlavní roli. Část exteriérů byla 

natáčena mj. v japonské restauraci „Sakura“ v roztockém Tichém 

údolí. Vyhlášený podnik, který v té době měli v oblibě mimo jiné 

také příslušníci pražských služeben Gestapa, však měl před sebou 

již jen několik měsíců činnosti. Krátce na to v něm byl zřízen tábor 

pro německé děti a na konci války lazaret.

Ještě smutnější byly osudy jeho posledního majitele, Františka 

Mertla, který jej spolu se svou manželkou koupil za zhruba milion 

korun na jaře roku 1940. Smutné v tom, že Mertl se snažil za 

každou cenu „plynout s proudem“ a dobrovolně se zapletl 

s okupačním režimem. 

Pozdější hoteliér se narodil 3. května 1894 v obci Květinov 

(Blumendorf) na okraji jihlavského německého jazykového 

ostrova. Pocházel ze smíšené rodiny – otec byl Čech, matka 

Němka. Vyučil se číšníkem, jako vojín rakouské armády prošel 

první světovou válkou (sloužil u těžkého dělostřelectva), 

a počátkem 20. let se oženil s Annou Forstovou, dcerou z vážené 

měšťanské rodiny z Domažlic. Z manželství se mu v roce 1922 

narodil syn Karel. Kromě něj měl ještě o devět let staršího syna 

Antonína. 

Od roku 1929 se osamostatnil a stal se nájemcem několika 

pražských hotelů (1929-1936 provozoval pension v Klimentské 

ulici a kromě něj ještě restauraci „U Šumavy“ v Benediktinské, 

1936-1937 „Besedu“ v Dejvicích a od roku 1937 do roku 1940 

dejvický hotel „Bruska“). Jak již bylo výše zmíněno, počátkem 

roku 1940 byly jeho majetkové poměry takové, že si mohl dovolit 

koupit roztockou „Sakuru“. 

On i jeho manželka se v letech první republiky hlásili k české 

národnosti a jako Čechy vychovávali i svoje děti. Již krátce po 

okupaci v roce 1939 se František, vlastně již Franz Mertl 

„rozvzpomněl“ na své německé kořeny a podal si žádost 

o říšskoněmecké státní občanství. Ta mu byla pražským 

Oberladratem dne 15. října 1940 vyřízena kladně. Spolu s ním se 

Němci stali i z jeho ženy a mladšího syna. Ten sice ještě v roce 1941 

dokončil české gymnasium, avšak po maturitě musel narukovat do 

Wehrmachtu. 

Povolávací rozkaz nakonec doputoval i k Mertlovi seniorovi. Dne 

29. září 1943 narukoval k 1./Ld. Schtz. Ausb. Batl. 8 do 

Leobenschützu. Válku však naštěstí přežil v bezpečném zázemí. 

Po ukončení výcviku byl povýšen na svobodníka a odeslán ke 

koňskému lazaretu (Heimetpferdelazarett 208), nejdříve v polské 

Zamośći a později, když se fronta pohnula na západ, ve slezské 

Lehnici. Na samém konci války, 23. března 1945, byl přeložen 

k 204. koňskému lazaretu do Příbrami a o týden později povýšen do 

hodnosti Unteroffizier (odpovídající zhruba čs. hodnosti četaře).
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V Příbrami se na konci války sešel i se svojí manželkou. Dne 

23. května 1945 se vrátili do Roztok a byli okamžitě zatčeni. 

Společně pak byli internováni v roztockém Chudobinci. Zřejmě 

někdy koncem léta 1945 se jejich cesty rozdělily – Franz Mertl byl 

odeslán do pražského internačního tábora Hagibor, jeho manželku 

poslali na práci do Golčova Jeníkova.

Počátkem roku 1946 postoupila vyšetřovací komise ONV 

Praha-venkov-sever Mertlův případ Mimořádnému lidovém 

soudu (MLS) v Praze. Důvodem bylo to, že Mertlovi v roce 

1942 zakoupili od německého Bodenamtu dvě sousední parcely, 

patřící původně emigrantovi židovského původu Paulovi 

Sonnenscheinovi (šlo o 1.019 m2, na kterých stál domek č. p. 66, 

stojící mezi Sakurou a vilou Alice). V červnu 1946 byl bývalý 

hoteliér předán z Hagiboru do vazby MLS na Pankrác, kam jej 

zakrátko následovala i jeho manželka. Ta však byla po čase 

propuštěna a dne 3. ledna 1947 byla podána žaloba již jenom na 

Františka Mertla. Vinila jej z toho, že jako čs. státní příslušník konal 

službu v německé armádě a byl činovníkem NSDAP.

Proces, konaný u XXIII. Senátu MLS Praha dne 18. února 1947 byl 

v mnohém netypický. Mertl byl uznán vinným pouze z prvního 

skutku a následně byl odsouzen na pět let těžkého žaláře. 

Netypičnost spočívala v tom, že za pouhé přihlášení se k německé 

národnosti byli bývalí čs. občané postihováni většinou nejvýše 

zařazením do odsunu (někteří ani to ne). Samotná služba 

v německé armádě (pokud nešlo např. o dobrovolníky SS) pak byla 

vcelku logicky chápána jako právní důsledek přijetí 

říšskoněmeckého občanství a nebyla trestně stíhána. Ve prospěch 

Františka Mertla navíc svědčila i řada čs. občanů, kteří dokazovali, 

že se k nim choval slušně a některé z nich i materiálně podporoval.

Na druhou stranu byl zproštěn obvinění z toho, že zastával funkci 

Blockleitera NSDAP. Soudu se ani nepodařilo dokázat, že členem 

nacistické strany byl. Výkon této funkce Mertl doznal, hájil se však 

tím, že jej jako nestraník (!) vykonával pod nátlakem Ortsleitera 

(místního vedoucího NSDAP) Josefa Holuba-Metzingera (ten se 

po válce pro jistotu nevrátil z amerického zajetí). To bylo 

samozřejmě zcela nelogické a na dochovaném seznamu členů 

Ortsgruppe NSDAP Rostok bei Prag Parteigenosse Franz Mertl 

figuruje jako řádný člen Blockstelle 2a (Kletzan und Rostok-Siles 

Tal). Stíháno nakonec nabylo ani to, že Mertlovi mimo jakoukoliv 

pochybnost za války nakoupili zabavený židovský majetek (a to 

nejen nemovitosti, ale např. i nábytek), k čemuž se sami doznali. 

Dokazuje to chaos a nejednotnost judikatury a výkladu 

nekonkrétních ustanovení retribučního dekretu, který u jednotli-

vých MLS panoval. (Jinde byl totiž i tzv. „legální nákup“ 

židovského majetku velmi přísně trestán jako obohacování se na 

úkor rasově persekvovaných osob. Německé úřady totiž židovský 

majetek prodávaly „pod cenou“ a ve většině případů pouze 

loyálním občanům německé národnosti.)

Mertlova rodina v následujících letech velmi 

aktivně bojovala za jeho propuštění. (Starší syn, 

který byl již v roce 1939 plnoletý, zůstal během 

války Čechem a v květnu 1945 se v Roztokách 

aktivně zúčastnil povstání. V Československu 

pak mohla zůstat i Anna Mertlová a mladší syn). 

Přes to se pro Františka Mertla brána pankrácké 

věznice (většinu trestu vykonal ve vězeňském 

pracovním oddíle v Uhříněvsi) otevřela až 

přesně pět let po té, co byl v Roztokách 

internován – 23. května 1950 v deset hodin 

dopoledne. Po propuštění žil spolu se svými 

blízkými v Praze-Břevnově. Ještě v roce 1950 

mu bylo vráceno čs. státní občanství. Jeho další 

osudy jsou neznámé…

Prameny: Národní archiv, f.: Policejní 

ředitelství; Státní oblastní archiv v Praze, f.: 

Mimořádný lidový soud v Praze, Státní okresní 

archiv Praha-západ, f.: MNV Roztoky.

PhDr. Jiří Plachý

Z HISTORIE MĚSTA
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CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?

,, Co ve městě se povídá….

(Část 2.)

…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“. V minulém čísle Odrazu jsem si vypůjčil název této 

písně, abych se pokusil alespoň částečně odpovědět na některé 

otázky zajímající občany.(Mimochodem: už jste si tu píseň pustili 

na http://janwerich.blogspot.com ?).

A tak se dnes podruhé projdeme městem a budeme naslouchat. 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.

A budeme znovu žasnout: pochopíte, co věcí občany trápí, co 

všechno hýbe městem, co všechno lidi zajímá a o čem nic 

nevědí…Už víme,že cca polovina čtenářů Odrazu zprávy z radnice 

prostě přeskočí, a že úřední zprávy ve vitrinách umístěných na plotě 

MÚ čtou jen obzvlášť zvídaví a časem neomezení jedinci. 

….Nakonec si musíte zvyknout i na to, že ač jste zastupitelem, 

neumíte na polovinu otázek odpovědět ,,z hlavy“ a musíte si s tím 

dát trochu práci…

Nejprve se vraťme k některým tématům z minulého čísla 

a řekněme si, co je nového.

1. Bude nová pošta na náměstí, nebo u Tesca?

Jak už víte z minulého čísla, 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. 

V současné době jednání pokračují. Jak mi sdělila minulý týden 

tisková mluvčí středočeského střediska ČP Dita Václavíková, 

jednání s majitelem prostor na náměstí zdárně pokračují, a už během 

čtrnácti dnů mu budou předloženy tzv. nákresy, tj. požadavky pošty 

na rozčlenění a vybavení prostor roztocké provozovny.

Jak už jsem zdůraznil minule, 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. p. s 

vybraným soukromým subjektem. Myslím, že poslední kroky Čs. 

pošty s výslovným ujištěním tiskové mluvčí, která byla oficiálně 

zplnomocněna prohlásit, že tomuto projektu nestojí nic v cestě, 

je(jak doufám) signálem k mírnému optimismu pro příští rok.

2. Co je s příjezdovou komunikací do Roztok č. II/242, 

bude někdy vůbec dostavěna?

Paní starostka na posledním jednání ZM informovala o zahájení 

prací na přeložce plynovodu a nutném podpisu dalších smluv 

týkajících se prací na přeložkách na území parkoviště Koruna, což 

jistě lze považovat za posun v celé této nešťastné cause. Klidnější 

však budu až tehdy, až bude potřebná položka (cca 250 mil. Kč) 

součástí nově schváleného rozpočtu Středočeského kraje. To se 

zatím nestalo a dokonce ani stát nemohlo, takže otázka 

položená v minulém čísle ODRAZU dosud platí:

Bude v silách roztocké radnice dojednat 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 při-hlédneme-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 tak 

četné připomínky a dotazy obyvatel Roztok visí stále ve vzduchu. 

Jednání ZM však do celé problematiky nevneslo nic, co by problém 

vyjasnilo. Jak už jsem napsal (viz str. 5 tohoto čísla) mělo zcela 

neuvěřitelný průběh, který nelze nazvat ani estrádním, ani 

cimrmanovským, leč k věci:nelze bohužel jinak, než začít počítat.

1. Především musím znovu konstatovat, že dle platné legislativy 

nastává městu tato zákonná povinnost až v r. 2010!!! 

2. Už v r. 2007 odvezly TS do kompostárny celkem 421,6 t bio-

odpadu a 1694 t komunálního odpadu. Abychom zjistili, zda plníme 

zákonem stanovené normy (25% separovaného bio-odpadu 

z celkového množství) stačí obě čísla vydělit. Jelikož výsledná čísla 

za r. 2008 nejsou ještě k dispozici, vycházejme z reálného 

předpokladu, že letošní čísla budou vyšší. I podprůměrný 

matematik se (i z loňských údajů) dopracuje k číslu 24,9%. 

Nechápu, že tento jednoduchý úkon byl nad síly OŽP a pochopil 

jsem, proč je pro mnohé šéfy rozličných organizací v Zákoníku 

práce tak oblíbená pasáž nazvaná VÝPOVĚĎ.

Posuďte sami:

BIO-popelnice letos svážela firma Regios za 922 Kč za jednu 

popelnici v sezóně (1. 4. -30. 11.) o objemu 120 l. Pokud jste měli 

popelnici větší (240 l), stojí za stejné období 1164 Kč. Proč jsme 

uzavřeli tak nevýhodnou smlouvu? Vždyť např. Pražské 

služby nabízí tutéž službu za 412 resp, 714 Kč !!! 

K čemu tedy ta hysterie s bio-popelnicemi, k čemu zbytečné 

výdaje…ZM ovšem uváděná čísla nevnímalo a celou věc odložilo 

na únor, což je asi jeho oblíbený měsíc…

4. Co bude se Sběrným dvorem?

Jednání na ZM mělo podobný průběh, jako u výše uvedeného bodu.

Nezbývá nic jiného než se opět uchýlit k číslům:

1. Pozemek stávajícího sběrného dvora je v majetku vydražitelů, 

kteří jej městu pronajímají za 85 tis.měsíčně(1,02 mil Kč ročně)

2. Odkoupení celého pozemku by město stálo cca 9,6 mil Kč. To se 

však zdá části zastupitelů drahé. Nicméně to má svou logiku, neboť 

bezprostředně sousedí s oněmi pověstnými Hangáry (zázemím 

TS), které město nedávno zakoupilo za 2,1 mil. Kč.

3. Kdybychom nakonec stavěli nový SD u silnice,museli bychom 

Hangáry prodat(komu? proč jsme je tedy kupovali?) a zároveň se 

tak zbavili lákavé možnosti pozemky u silnice prodat za cca 20 

milionů… 

ZM-ač už v červnu jednou rozhodlo-opět tento problém 

odložilo –na únor 2009!!!

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… 
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5. Kdy bude jezdit autobus na Solníky?

Je samozřejmě jasné, že v této cause lze očekávat poněkud delší 

vývoj, protože rychlé a optimální řešení nemá nikdo v rukávu. 

O dalším vývoji Vás nejlépe informuje článek V. Calty a M. Přikryla 

,,Co nového kolem autobusů“ otištěný na str. 22 tohoto čísla Odrazu.

6. Chystá se opravdu od 1. 1. privatizace roztocké 

nemocnice?

Roztocká nemocnice je už 10 let v nájmu firmy RHG spol. s r.o. 

a změnila se ze kdysi zanedbané budovy k nepoznání. (Do té doby 

dotovalo město zdravotnický provoz částkou 3,5 mil. ročně). 

V budově je i 10 odborných ambulancí, které roztočtí hojně 

využívají, zdravotnický provoz město nedotuje. Aby mohla 

soukromá firma investovat do vybavení a zařízení nemocnice bez 

vnějšího rizika, chce budovu od města koupit. I ta totiž potřebuje 

nemalou investici, takže lze tento záměr považovat za víc než 

logický. Hodlá se i smluvně zavázat, že v budově bude dále 

provozovat nemocnici a ostatní ordinace, takže se zdá, že nic nebrání 

vážnému jednání s městem.

Ale k 1. 1. 09. to bude asi jen těžko. Ředitel RHG sice už 21. 5. zaslal 

Radě města dopis s podrobným vysvětlením svého záměru a žádostí 

o odprodej budovy nemocnice, ale odpovědi se nedočkal. A tak 

odpověď na svou žádost v dopisu starostce 21. 9. logicky urgoval. 

Zase nic. …O prodeji městského majetku rozhoduje výhradně 

zastupitelstvo. To však nemá o celé věci ponětí - asi nebyl čas ho 

informovat…Ostatně kdybych na konci listopadu nepotkal jednu 

starou paní, nevěděl bych taky nic…

Když jsme letos zavedli rubriku OHLASY, věřili jsme, že takový 

dialog má smysl. Jsme rádi, že je začínáte naplňovat svými osobními 

starostmi. Neváhejte však napsat i své názory na další rozvoj 

a koncepci města. 

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

Co se ve městě děje

Nově otevřenou rubriku Odrazu „Co se ve městě povídá“ vítám 

a reaguji z hlediska vedení města. 

Co se ve městě povídá, vím bohužel pouze zprostředkovaně, protože 

z pozice své funkce se „starám“, rozuměj, sedím na úřadě a řeším. 

Proto mně dovolte reagovat článkem, co se ve městě děje. 

Tedy oficiálně děje, o tom mám přehled a budu ráda informovat. 

Suchá sdělení z jednání městské rady asi opravdu nejsou až tak 

zajímavá, fámy jsou zajímavější, mají nádech tajemna, protože ta 

paní, co to povídá, má zcela zaručené informace od jiné paní. Fámy 

jsou a budou, ale rada města a zastupitelstvo jsou zde od toho, aby 

řešily aktuální problémy a alespoň jakousi koncepci, fámy na 

programu jednání nejsou.

V minulém článku pana Kantora „Co se ve městě povídá…“ byla 

nadhozena skrytá otázka, zda město bude mít tiskového mluvčího. 

Nebude, nehrajme si na vlastní důležitost.

Jediné, co mne napadá, jak se zviditelnit, je reakce na prohlášení 

našeho nového hejtmana. Nechal se slyšet ohledně severního 

obchvatu hl.města Prahy, ať si Praha postaví svůj vlastní (myšlena 

varianta Suchdol), středočeský kraj si postaví také svůj vlastní 

(myšlena varianta severní – Řež, Libčice). Tudíž bychom mohli 

iniciovat založení mikroregionu „Mezi  obchvaty“.

Nyní ale k některým otázkám.

Bude nová pošta na náměstí nebo u Tesca ?

Vzhledem k tomu, že neexistuje zastávka autobusů u Tesca, se 

domnívám, že bude vhodnější, mít poštu na náměstí. 

To, že není zastávka autobusů u Tesca, nad tím ovšem zůstává rozum 

stát. 

V rámci povolování výstavby Tesca mohlo město dát jasnou 

podmínku – zastávku autobusů!

Ale to se pořád opakuji, proč není zastávka u Tesca, proč nestojí MŠ 

na Solníkách? Ze stejných důvodů – krátkozrakost, absence 

souvislostí. Co teď s tím? Nic, jen nás to bude stát spoustu peněz.

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

vůbec dostavěna?

Bude. V listopadu byly zahájeny práce na přeložce plynovodu. Pro 

zahájení prací na přeložkách sítí na parkovišti Koruna a jeho okolí 

ještě chyběly smlouvy o smlouvách budoucích o umístění věcných 

břemen na pozemcích města, ale ty už ZM na svém posledním 

jednání na žádost společnosti CityPlan, která má tyto věci na 

starosti, schválilo.

Otázka z předchozího článku „bude v silách roztocké radnice 

vyjednat s novou krajskou reprezentací obnovení investice tj. 

dokončení stavby?“  je typickou otázkou, která startuje fámy.

Odpověď: Proč bychom se vysilovali? Smlouva na tuto akci mezi 

investorem (KÚ Stč.kraje) a generálním dodavatelem stavby 

(Skanska) byla podepsána už v roce 2006 a dodatek, který 

zohledňuje přerušení stavby (rozuměj navýšení financí),  byl 

podepsán v roce 2008 ještě před změnou hejtmana. Podepsaná 

smlouva = alokované finanční zdroje, takže to s rozpočtem kraje na 

rok 2009 nemá nic společného.

Budou bio-nádoby dál zadarmo? A budou pro všechny 

zájemce?

Ano budou pro všechny zájemce, jen je nutné počet zájemců 

skloubit do počtu svozových dnů.

Vyvážení bio nádob bude i nadále zadarmo, uvažujeme však 

o zpoplatnění nájmu za bio-popelnice.

Co bude na pozemku bývalé městské ubytovny? Bude tam sídlo 

Roztoče?

Jestliže se podaří získat dotaci, vznikne na tomto místě dům 

volnočasových aktivit, který bude sloužit všem věkovým skupinám, 

samozřejmě s prioritou pro děti předškolního a školního věku. 

Město uzavřelo partnerskou smlouvu s Roztočem, který se nyní 

stará o získání oné dotace. Každopádně pozemek i případně nový 

objekt volnočasových aktivit bude ve vlastnictví města.

Co bude se Sběrným dvorem?

Sběrný dvůr zatím funguje a fungovat po nejbližší dobu bude tam, 

kde je.

Vzhledem k tomu, že se městu podařilo koupit ony stávající haly, 

je snaha rekonstruovat a rozšířit (zmodernizovat) sběrný dvůr ve 

stávající lokalitě.

Kdy bude svítit veřejné osvětlení na Panenské II?

Až bude zkolaudováno. Kdy bude zkolaudováno?  Až bude svítit ve 

zkušebním provozu, aby město mohlo převzít do své správy 

funkční, tedy svítící veřejné osvětlení. 

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?
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A kdy to tedy už konečně bude?! 

 Veškeré závazky firmy Luneta ohledně nedodělků v lokalitě 

Panenská II (komunikace, parkoviště, opěrné zdi, sítě a zeleň) 

převzala firma Bláha, až na to nešťastné veřejné osvětlení. Tam na 

tom trval sám nejvyšší z firmy Luneta, pan Patočka, že to dotáhne!

Je pravdou, že se snažil a prostřednictvím pana Kumžáka dodal 

městu revizi veřejného osvětlení s návrhem, že o připojení 

rozvaděče pro veřejné osvětlení, by v rámci urychlení, mohlo město 

požádat již samo. 

Město odmítlo a trvalo na zkušebním provozu, nicméně začalo 

zjišťovat a ohledně připojení rozvaděče veřejného osvětlení jednat.

Zjistili jsme věci nevídané, tak jen namátkou – nebylo požádáno 

o zajištění příkonu pro připojení veřejného osvětlení a vzhledem 

k nedoplatkům Lunety, PRE pro Lunetu nic nepřipojí, dokud firma 

svoje závazky nevyrovná.

Nevadí, město již skoro dosáhlo toho, že rozvaděč připojení 

veřejného osvětlení bude zapojen a zapsán na město a protože máme 

revizi, že to všechno bude svítit, jen co do rozvaděče půjde proud, 

podaří se tedy ten bludný kruh zlomit.

Hluboce se omlouvám všem obyvatelům v této lokalitě, že jsem je 

naivně někdy v létě informovala, že je to otázka pár týdnů.

Jak to bude s parkováním u bytových domů v lokalitě Panenská 

II?

Dne 24.11. proběhlo na MÚ jednání mezi zástupci firmy Luneta, 

Bláha a města. Byly konstatovány nesrovnalosti ve vydaném 

stavebním povolení, kde v ověřené situaci je X parkovacích míst, ale 

ono X nesouhlasí s výrokovou částí stavebního povolení, která 

požaduje u bytových domů v lokalitě stejný počet parkovacích stání, 

jako je počet bytů v daném bytovém domě + pro každý bytový dům 

5 dalších parkovacích stání.

Netřeba dodávat, že ono X v situaci je podstatně menší než 

požadovaný počet stání ve výrokové části stavebního povolení.

No a co s tím? 

Vzhledem k tomu, že stavební povolení bylo vydáno tak, jak 

uvádím, město trvá na tom, že oněch 5 parkovacích stání pro každý 

bytový dům bude veřejných – tudíž je nelze prodat!

Protože se Luneta snaží vytěžit, co se dá a prodává jednotlivá 

parkovací stání, město nepřevezme do svého vlastnictví soukromá 

parkovací stání, protože se o ně nebude starat.

Následujícího dne, tedy v úterý 25.11.proběhlo místní šetření v dané 

lokalitě, jak jsou vyřešeny nedodělky, než bude možné kolaudovat. 

Žádná sláva, kolaudovat se hned tak nebude a město trvá na tom, že 

součástí kolaudace bude geometrický plán, který jasně oddělí 

veřejná prostranství (komunikace, chodníky, parkoviště a zeleň), 

která město převezme do své správy.

Kdy bude přechod k MŠ v Přemyslovské ulici?

Když už máme kousek chodníku z Panenské II do Přemyslovské, 

tudíž lze realizovat přechod z chodníku na chodník (dokud ten 

kousek chodníku neudělala firma Bláha, která převzala závazky 

Lunety, nebylo vůbec možné o přechodu jednat), požádalo město 

o stanoviska dotčených orgánů k navrženému přechodu, který jsme 

navrhli jako široký retardér (jako v Sedlci). 

Vzhledem k tomu, že Přemyslovská ulice nepatří městu, ale 

Stč.kraji,  se všechny dotčené orgány státní správy, tedy Policie ČR, 

Odbor dopravy Černošice a SÚS Kladno vyjádřily negativně – 

prostě přechod retardér ne!

Sice mně zcela uniká logika, proč v Sedlci to jde a v Přemyslovské 

ulici ne, nicméně stanoviska dotčených orgánů nelze než 

respektovat a tak v Přemyslovské ulici bude pouze obyčejná zebra.

No možná ne jen obyčejná, ale blikající, ale to se nechte překvapit.

Kdy bude nová MŠ na Solníkách?

Viz článek Z jednání mimořádného ZM dne 12.11.

Olga Vavřínová

I letos bude v Roztokách svítit světlo 

z Betléma,

a těm kdo je budou chtít mít doma, postačí přijít 23.12. večer 

v 17.hod. na zahradu roztocké školy, vydat se na cestu s pastýři, 

anděly, třemi králi, doprovodit Marii a Josefa k jejich chýši a  tady 

rozžehnout své lucerničky. 

Myšlenka šířit Betlémské světlo vznikla v roce 1986 v Rakousku 

a ujali se jí skauti. Do Čech světlo přivezli poprvé již v prosinci 

1989. Plamínek zažehnutý v místě narození Ježíše Krista a nazvaný 

Světlo přátelství putuje ve speciálním bezpečnostním obalu letecky 

z Izraele do Lince, odkud se předává do 25 zemí světa a také 

institucím, například Evropskému parlamentu nebo OSN. Biskup 

Václav Malý říká: "Myslím si, že je to pěkný symbol a co je zajímavé, 

že na tento symbol slyší a vnímají ho nejen lidé, kteří jsou těsně 

spojeni s nějakou křesťanskou církví, ale víceméně i lidé, kteří jsou 

nevěřící nebo kteří stojí mimo křesťanské církve." (zdroj internetové 

stránky Českého rozhlasu).

Světlo rozsvícené v oknech domů provází kouzelná legenda, která 

nabádá, abychom okna svých domovů osvítili proto, aby Maria 

s Josefem hledající nocleh viděli, kde jsou vítáni. Hezké gesto 

přátelství. 

Pokud Vás přípravy na Vánoce příliš nepohltí, zapněte si v neděli 

21.12. odpoledne Českou televizi, program Cesty víry a můžete 

shlédnout jak vloni připravovalo sdružení Roztoč Živý Betlém 

a jaké to bylo krásné.

Marie Marková

Činnost jednotky sboru dobrovolných 

hasičů

Jednotka sboru dobrovolných hasičů zasahovala v měsíci listopad u 

třech zásahů.

Dne 3.11. se jednalo  o požár krbu a elektroinstalace v ulici 

Třebízského,škoda byla malá a to díky včasnému zásahu 

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?
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profesionální jednotce HZS ze stanice Roztoky a jednotce sboru 

dobrovolných hasičů města Roztoky,

druhý zásah byl 12.11. v chatové oblasti Horoměřice,kam byla naše 

jednotka povolána na požár rekreační chaty.Zde zasahovalo několik 

jednotek  z Prahy,Roztok jak ,,profíci,, tak i JSDH,na místě byla 

i jednotka SDH Horoměřice. Naše jednotka SDH se podílela na 

rozebírání konstrukce a prováděla dohašovaní skrytých ohnisek 

požáru.  Tento objekt bohužel shořel téměř celý.

Třetí zásah byl v katastru obce Roztoky dne 16.11. Jednalo se 

o požár automobilu v ulici Nad Čakovem. Plameny celý automobil 

pohltily, škoda je malá jelikož se jednalo o nepojízdný vrak značky 

Ford Eskort.

Apeluji na všechny občany Roztok a přilehlých obcí, je topná 

sezóna a také čas Vánočních svátků,buďte opatrní ať i hasiči mohou 

prožít tyto svátky v klidu!!!

Jestli že i Vás láká stát se dobrovolným hasičem, neváhejte a přijďte  

mezi nás. Každá spolehlivá ruka při záchraně života, zdraví 

a majetku je vítaná.

JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ MĚSTA 

ROZTOKY PŘEJE VŠEM KLIDNÉ PROŽITÍ SVÁTKŮ 

VÁNOČNÍCH A VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2009

sdhroztoky@seznam.cz

JSDH Roztoky

Kamil Valeš

Čtení nejen pro seniory

aneb každého to jednou čeká

V Odraze se dočítáme často o tom, co dělají děti v různých 

kroužcích, jaké aktivity pořádá pro žáky škola ( ZŠ ), jaké koncerty 

a vystoupení nacvičili a předvedou žáci Základní umělecké školy 

( ZUŠ ), jaké úspěchy slaví sportovci, na čem pracuje vedení města, 

atd. atd..

Dovolte mi tedy, abych zde stručně uvedla, jaké možnosti aktivit a 

společenské angažovanosti mají v našem městě senioři.

Musím konstatovat, že situace v tomto směru se stále lepší díky 

tomu, že v našem městě přibývá stále více organizací, které nabízejí 

různé programy a vzájemně spolupracují.  

Hlavní náplň činnosti zajišťuje občanské sdružení Svaz 

postižených civilizačními chorobami, základní organizace 

Roztoky (ZO SPCCH), které sdružuje převážně starší občany 

našeho města. Pořádá pro ně hromadné autobusové zájezdy do 

pražských divadel, ve spolupráci se sdružením Roztoky-město pro 

život zajišťuje seniorům vstupenky na představení v hotelu 

Academic za zlevněné vstupné do předních řad. Pořádá vlastivědné 

zájezdy po ČR , zprostředkovává nákupní zájezdy do Polska, nabízí 

zájezdy vhodné pro seniory do českých lázní a k moři. 

Dále nabízí hromadné rekondiční pobyty podle druhu zdravotního 

postižení, zajišťuje v Roztokách cvičení kardiaků ve spolupráci se 

ZUŠ a umožňuje svým členům plavání v bazénu VŠZ v Suchdole.

Ve spolupráci se ZŠ pořádá kurzy výuky práce s počítačem pro své 

členy. 

V poslední době se rozjíždějí také různé programy pro seniory 

v Lexiku, se kterým je organizace ve spojení.

Veškerá činnost organizace je inzerována ve vývěsních skříňkách 

u roztocké pekárny a lékárny a v Žalově u předposlední stanice 

autobusu v Přemyslovské ulici.

 Můžete se o ní také dozvědět v klubovně důchodců. Klubovna je 

v Roztokách v Havlíčkově ulici a jak již název napovídá, slouží 

všem důchodcům našeho města každé úterý a čtvrtek od 14 hodin. 

V klubovně jsou k dispozici časopisy, publikace se zdravotnickou 

a sociální tematikou a ve zvláštní místnosti nový počítač 

s přístupem na internet a s tiskárnou k volnému použití pro 

důchodce, kteří s ním umějí zacházet.

Některé tyto aktivity jsou částečně dotovány z městského rozpočtu 

takže jsou finančně dostupné i nemajetnější populaci seniorů. 

Provoz klubovny důchodců, zakoupení nového počítače a výdaje 

spojené s jeho provozem plně hradí město.

Domnívám se, že s přibývajícím věkem se není třeba obávat, že se 

člověk bude muset vzdát aktivního způsobu života.

Pokud se budete chtít i vy zapojit, navštivte klubovnu důchodců 

a informujte se. 

Chci zde také poděkovat všem, kteří se na zajišťování akcí podílejí 

a všem spolupracujícím organizacím. Dále pak paní starostce 

a představitelům našeho města, kteří mají pro tuto činnost 

pochopení a poskytují na ni finanční dotace.

Přeji všem, kteří dočtou můj článek až do konce, hezké Vánoce 

plné pohody a v tom dalším roce hlavně zdraví a životní 

optimismus.

Marie Nadrchalová

předsedkyně ZO SPCCH

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ?
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Poplatky ve zdravotnictví

 u nás a v Německu
(aneb Jak nám Julínek lže do očí…)

Jaký je rozdíl v poplatcích ve zdravotnictví u nás a v SRN? Tady 

máme socialistický kapitalismus, tam je sociální kapitalismus 

a v tom je velký rozdíl. Tam nemají nějaké Cikrty či Julínky, ale 

sestavení celého systému přenechali odborníkům. To, co z toho 

vzniklo, je sociálně spravedlivé a přijatelné pro všechny. Nikdo není 

znevýhodněn a každý přispívá na zdravotnictví dle svých možností. 

U nás nejvíce sociálně nespravedlivé je právě to, co oba Tomášové 

vychvalují jako největší přednost: - hranice 5.000 Kč pro každého. 

Určení ochranné hranice poplatků pevně stanovenou výší 5.000 Kč 

je sociálně nespravedlivé. Pro toho, který má roční příjem 500.000 

Kč, je to jedno procento z příjmu. Ten, kdo má ale příjem jen 

100.000 Kč, je to už 5% a platí tedy pětkrát více. Aby k této 

nespravedlnosti nedošlo, mají to v Německu stanoveno pevně 

v procentech. Jsou to pro každého 2% z ročního přijmu, pro 

chronicky nemocné 1%. U každého je tedy hranice individuálně 

stanovena dle jeho příjmů. Kdo může platit více, platí více, kdo 

méně, platí méně. Platby zdravotního pojištění taky nejsou 

stanoveny u všech stejnou pevnou sumou, ale vypočteny 

procentuálně z platu.

Tak by to mělo být i u hranice poplatků. Pokud je to jinak, je to 

stejně nespravedlivé, jako kdyby se stanovila daň ze mzdy pro 

všechny stejnou sumou, třeba 8.000 Kč. Ten s měsíčním příjmem 

kolem 60.000 Kč by měl důvod se smát, ten s učitelským platem 

kolem 20.000 Kč by už takový důvod mít nemusel. Stanovit nějakou 

hranici, či odvod nějaké daně tak, aby to bylo sociálně spravedlivé 

pro všechny plátce, nejde jinak než procentuálně. Na to zřejmě 

nikdo nepomyslel.

Další drzostí je vyžadování placení od bezpříjmových skupin, např. 

od dětí. V SRN platí až od 18 let. Předpokládá se, že potom už dítě 

má vlastní příjem a pokud ne, tak má už nárok na sociální podporu, 

ze které musí rovněž platit, a to zase až do výše jen 2% (chronicky 

nemocní 1%). Pokud by ministr Tomáš Julínek vyžadoval, aby za 

děti platili rodiče, byl by to zase další případ diskriminace rodičů 

s nedospělými dětmi. Museli by platit dvakrát, jednou za sebe 

a jednou za děti. Ti s dospělými dětmi by byli zvýhodněni.

Dalším protiústavním krokem je zavedení trestu odnětí platu 

v délce tří dnů pro každého nově onemocnělého. To přece nemůže 

být paušálně zakotveno v zákoně. Takto by mohl trestat jenom soud 

a musel by případ posuzovat individuálně, pokud by k nějakému 

zneužití ze strany pacienta opravdu došlo. To je přece nespravedlivé 

trestat s viníky i poctivé. Typický případ pro soud pro lidská práva ve 

Štrasburku.

A ještě jedna otázka. Bude muset pacient platit první 3 dny za pobyt 

v nemocnici, když za tyto tři dny nebude mít žádný příjem? Pokud 

ano, kde má na to vzít peníze? V Německu prvních 6 kalendářních 

týdnů je nemocný placen svým zaměstnavatelem ve výši přibližně 

95% z čisté mzdy. Potom ho platí nemocenská pojišťovna přibližně 

75% z hrubé mzdy. Kdo by toho zneužíval a přitom třeba pracoval 

načerno, může být i vyhozen ze zaměstnání.  Způsobenou škodu 

samozřejmě musí nahradit.

Praxe s poplatky ve zdravotnictví ve SRN u lékaře.

Za návštěvu u lékaře se platí paušální poplatek za každé kalendářní 

čtvrtletí roku ve výši 10 eur. Nezáleží na tom, kolikrát lékaře v té 

době navštívíte, zdali 3x (jednou za měsíc), či 20x. Pokud tedy 

k lékaři chodíte průběžně přes celý rok, zaplatíte za neomezený 

počet návštěv za čtyři čtvrtletí celkem 40 eur. U specialisty, kam vás 

pošle váš lékař, se neplatí nic. Poplatky vybírá sestra, která je dál 

posílá zdravotní pojišťovně, u které je pacient pojištěn. Nejsou 

určeny lékaři, ale na podporu zdravotnictví. Lékař si nemůže 

přivydělat tím, že by si nechal zaplatit za vystavení receptu. Vystavit 

pacientovi recept je samozřejmost a součást jeho práce. Ostatně by 

to bylo i v rozporu se zákonem, kdyby byl lékař placen dvakrát. 

Jednou zdravotní pojišťovnou a podruhé samotným pacientem. 

Poplatky jsou plně započítány do nejvyššího možného zatížení 

pacienta (ochranný limit).

Poplatky za léky a obvazový materiál.

Platí omezení na nejvýše 10 eur za lék a materiál. Za každý lék, který 

je na doplatek, se tedy platí 10% z jeho ceny, nejméně však 5 eur 

a nejvýše 10 eur. Pokud by tedy cena léku byla 300 eur, pacient by 

nezaplatil 30 eur, ale jenom 10 eur. Poplatky rovněž nejsou určeny 

lékárníkům, ale pro zdravotnictví jako takové a odevzdány 

zdravotním pojišťovnám. Jsou plně započítány do hranice 

nejvyššího zatížení (ochranný limit) bez ohledu na to, jestli by si 

mohl pacient vybrat lék bez doplatku. Zdravotní pojišťovna do toho 

nemůže mluvit a musí uznat lék, který lékař pacientovi předepsal 

a doplatek do limitu započítat.

Poplatky za pobyt v nemocnici.

Za každý den pobytu v nemocnici se platí 10 eur, ale jenom do výše 

28 dní v roce. To znamená, že ten, kdo bude ležet v nemocnici 

14 dní, zaplatí 140 eur, ten, kdo si poleží v nemocnici 3 nebo 10 

měsíců v roce, zaplatí nejvýše 280 eur. Poplatky jsou rovněž určeny 

výhradně na celý systém zdravotnictví. Nemocnice musí poplatky 

převést na účet pojišťovny. Povinnost platit má každý občan 

starší 18 let. Aby byl poplatek sociální (někdo může zaplatit více, 

někdo méně), je vypočtena jeho nejvyšší výše z ročního příjmu 

pacienta a je pevně stanovena na 2 procenta z jeho ročního příjmu. Je 

to hranice nejvyššího možného zatížení pacienta, kterou může bez 

nepříznivých sociálních následků ještě snést. U každého je 

samozřejmě jiná, a sice podle výše jeho příjmu. V tom je sociální 

spravedlnost pro všechny. Výjimkou jsou zdravotně postižení 

a chronicky nemocní, u kterých je limit nejvyššího zatížení 

poloviční, tedy 1% z jejich příjmů.

Příklad výpočtu limitu.

  Kdo má roční příjem 20.000 eur, musí státu ročně přispět na 

zdravotnictví dvěma procenty, což je 400 eur. Pokud je dlouhodobě 

nemocný, tak jen jedním procentem, což je 200 eur. U důchodce 

s ročním příjmem 10 000 eur je to 200 eur, resp. 100 eur, pokud je 

chronicky nemocný. Vše, co za rok zaplatí přes tuto hranici, je mu 

zdravotní pojišťovnou vráceno.

Vyúčtování přeplatků.

Každý pacient dostane u lékaře, v lékárně, v nemocnici, všude, 

kde platí poplatky, stvrzenky, které si uschová a příští rok odevzdá 

v nemocenské pojišťovně, která vše přepočítá. Co je zaplaceno přes 

limit, poukáže do šesti týdnů pacientovi na jeho účet. Když zaplatil 

méně, tak samozřejmě k pojišťovně nejde. Pacient už předem ví, 

kolik dostane, protože si to sám dokáže podle svých příjmů 

a stvrzenek spočítat. A ještě na doplnění.

Dlouhodobě, chronicky nemocný je ten, který je nejméně jeden rok 

v léčení stejné nemoci a nejméně jednou za čtvrt roku u lékaře na 

prohlídce, pro léky či radu. Např. diabetici, dále duševně, či tělesně 

postižení, připoutaní na lůžko apod. Pro pobyt v lázních a léčebných 

ústavech platí totéž jako při pobytu v nemocnicích. Lékař z poplatků 

nic nedostane, a proto není narušen vztah mezi ním a pacientem. 

Ordinace a nemocnice jsou jen výběrčími poplatků pro 

nemocenské pojišťovny. 

 (S použitím materiálu Allgemeine 

ORTS-KRANKENKASSE-AOK)

František Šulc
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Šťastný a bohatší!

To je drzost, řeknete si. V době, kdy se hroutí světové burzy, kapitáni 

financí se radí, kam dřív vrhnout stamiliardy eur nebo dolarů, jeden 

ostrov se už potopil skoro úplně a skeptici připomínají rok 1929, 

nám někdo bude přát ten příští bohatší. Bude, bude ho přát našemu 

městu – a má pro to docela dobrý důvod.

Zmínil jsem se už o tom, že naše místní akční skupina (MAS) 

Přemyslovské střední Čechy se probojovala do programu LEADER 

2007-2013. Byli jsme vybráni mezi 48 místních akčních skupin, 

které od letošního roku začaly čerpat prostředky z tohoto programu, 

a z této podpory mohou podporovat projekty, které vyberou.

Letos měla MAS k dispozici na projekty pro rok 2008 zhruba 10,43 

mil. korun (90 % z přidělené částky v programu LEADER na letošní 

rok, na administrativu jsme si nechali – vzhledem k půlročnímu 

provozu – jen 10 %) a takřka beze zbytku se nám je podařilo rozdělit 

na projekty, které nám ve dvou výzvách zaslali žadatelé. Kousek 

v hodnotě přes 300 tisíc korun putuje také do Roztok a zhmotní se 

v nové fasádě obecního domu čp. 713. Vlastně půjdou k nám 

kousky dva, ten druhý, o něco větší, uhlodl z koláče Roztoč na svoje 

centrum ve stejném domečku.

Rok 2008 byl v programu LEADER rokem nástupu, rokem mírně 

uspěchaným a zmatečným, protože smlouvu se Státním 

zemědělským intervenčním fondem podepsala MAS až v polovině 

roku), ten příští měl být již rokem řádným. Bude také rokem 

bohatším.

Program LEADER je vymezen finančním obdobím Evropské unie 

na roky 2007-2013, ale v roce 2007 nebyly ještě ani vybrány místní 

akční skupiny, které z něj budou čerpat peníze. Proto byl objem 

peněz určený pro Českou republiku na rok 2007 na tento program 

rozdělen na dvě poloviny, první bude přidána k objemu prostředků 

na rok 2009, druhá pak bude přidána k částce vyčleněné na rok 

2010.  Reálně tedy můžeme počítat s tím, že na projekty budeme 

v roce 2009 rozdělovat asi 15 miliónů korun. Roztoky budou 

připraveny se svými projekty už do té první výzvy, někdy v únoru, 

a věřím, že nevyjdeme naprázdno.

První dvě výzvy v letošním roce probíhaly ještě za poněkud polních 

podmínek ze všech stran. Učili jsme se my jako správní rada či 

manažerka, učili jste se vy, žadatelé, učil se za pochodu i Státní 

zemědělský intervenční fond. Všichni pochopitelně trochu 

pokusem a omylem. Stále jsme se setkávali ještě s nepochopením 

i podezíravými lidmi, podle nichž „oni si to tam nějak mezi sebou 

rozeberou“. Snad těch 25 projektů povzbudí ostatní – i když 

kverulanty asi vyhubit nejde.

Takže šťastný a bohatší i vám. A kdybyste nevěděli, co svým 

blízkým dát pod stromeček, kupte jim akcie. Je to levné, lepší 

adrenalinovou zábavu hned tak nenajdete – a někdo bude mít určitě 

radost.

Jarda Huk

Co nového u Českých drah?

Na rozdíl od loňského roku se nejedná o změny revoluční. Uvádím 

zde nikoli všechny ale pouze ty hlavní nebo pro čtenáře Odrazu 

zajímavé. 

1) Obyčejné jízdné bude od 14.12.2008 zdraženo o 2,-Kč 

a to bez ohledu na vzdálenost. Je to jako kdyby například 

u taxíků cena za kilometr zůstala stejná a zvýšila se cena 

nástupní taxy. Úměrně tomu se zvýší i veškeré jízdné, 

jehož výše se z obyčejného vypočítává. Děti a důchodci 

tedy zaplatí za jednosměrnou jízdenku více o korunu. 

Z obyčejného jízdného se počítá i cena jízdenek 

traťových. Ty obyčejné zdraží - týdenní o 16,-Kč, 

měsíční o 56,-Kč a čtvrtletní o 148,-Kč. A zákaznické 

pak jsou stále o 25% lacinější než obyčejné, takže mezi 

našimi zastupiteli oblíbená zákaznická čtvrtletní 

traťovka zdraží o 111,-Kč.

2) O dalších deset procentních bodů pak zdraží jízdné 

žákům ve věkové kategorii 15-26 let včetně traťové 

týdenní jízdenky.

3) Mírně zvýšeny budou i ceny síťových jízdenek 

(Populární Sone+ bude stát 150,- a 450,-Kč) 

a přepravného pro psy.

4)  Výraznější zvýšení ceny kilometrické banky zřejmě 

čtenáře Odrazu trápit nebude. Pokud si ji někdo kupuje, 

není to na našem nádraží. Po této cenové úpravě zaplatí 

při cestách do 436 km držitel kilometrické banky za 

jízdenku víc než držitel In-karty 1/1.

5) Od 14.12.2008 nebude možné zakoupit si In-kartu 

s aplikací Junior. Již zakoupené karty budou ale jejich 

majitelé moci využívat za stávajících podmínek do 

konce platnosti nahrané aplikace.

6) Ceny všech ostatních aplikací In-karty, které dosud 

činily 600,-Kč se mění na 990,-Kč. (Mládež do 26 let za 

ni zaplatí pouze 330,-Kč.) 

Kompletní ceník si mohou zájemci prohlédnout na internetové 

stránce http://www.cd.cz/static/tr10/14-12-2008/tr10-14-12-

2008.pdf 

A jedna přeci jen jedna revoluční změna. 

Finančně zvýhodněni (o 3 %) budou zákazníci ČD, kteří k platbě za 

vybrané jízdní doklady a místenky používají bezhotovostní platby. 

Nákupy jízdenek v eshopu ČD či přes telefon se čtenářů Odrazu asi 

moc týkat nebudou. Zato platba elektronickou peněženkou by 

mohla zaujmout. V Roztokách zatím čtečka, která tuto platbu 

umožňuje, instalována není. ČD ale plánují urychleně dovybavit 

čtečkami všechna prodejní místa. Zda, případně jak, umožní ČD 

tento bonus získat i těm, kdo nastupují do vlaku ve stanici sice 

komerčně obsazené, ale beze čtečky, nebylo v době uzávěrky 

známo. Další tři procenta pak získá ten, kdo si jízdenku koupí 

samoobslužně v automatu UNIPAJ či v eshopu ČD. Automatů na 

jízdenky PID, který v Roztokách máme, se ale tento bonus 

samozřejmě netýká. Bonus získají klienti pouze při zakoupení 

jednoduché, zpáteční, jednodenní síťové či týdenní traťové či 

síťové týdenní jízdenky a místenky.

A jedno upozornění. Jízdenky, jejichž cena je vyšší než 200,-Kč 

nevyhazujte. Počet partnerů ČD, kteří Vám na ně dají slevu se stále 

rozšiřuje.

Ani v jízdním řádu, na rozdíl od jiných tratí, žádnou zásadní změnu 

nezaznamenáme. Na S4 na Masaryčku budou nové soupravy 

nasazovány ze 75%. Stále bez garance, takže i nadále můžeme 

s jízdenkou 2.třídy cestovat jedničkou. Vlaky flamendráky se vrací 

na hlavní nádraží. Na S41 do Libně přibudou nové spoje. Od pěti 

ráno do devíti a od třinácti do jednadvaceti bude jezdit 

v půlhodinovém intervalu. První ranní z Roztok již v 5.26. Tisková 
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zpráva ČD slibuje Regionovy na všech spojích, jízdní řád 

pesimisticky počítá s tím, že by jedna z nich mohla být nahrazena 

jinou soupravou. Městem navrhované zavedení linky S 41 v letním 

období i o víkendu odpoledne se ani v tomoto jízdním řádu 

realizovat nebude.  

Vít Calta

Co nového kolem autobusů

V Odrazu 9/2008 jsme informovali, jak by autobusová doprava 

v Roztokách mohla časem vypadat. Realizace tohoto návrhu 

vyžaduje několik dalších kroků, které se v dostatečném předstihu 

před platností nového grafikonu z různých důvodů neuskutečnily. 

V době uzávěrky prosincového Odrazu vypadala situace na 

„osamostatnění“ linek 340 a 350, které by zabránilo přenášení 

zpoždění z jedné linky na druhou, což bude navíc doprovázeno 

změnou dopravce u linky 340 na DP Praha. Současně budou spoje 

linky 340, které nyní pokračují z Levého Hradce na Velké Přílepy, 

převedeny na linku 350, takže nebudou již na LH zajíždět. Z dalších 

změn je to například zavedení 30 minutového intervalu v sobotu 

dopoledne (v neděli od 12 hodin), přidání ranního spoje v 5:15 

z Tyršova nám. a jeden nový večerní spoj (23:45) z Dejvické. Od 

poloviny prosince by měl být také umožněn nástup všemi dveřmi na 

území Prahy i u linek řady 300, ovšem pouze směrem do centra.

Redaktor Odrazu zařadil v minulém čísle mezi v Roztokách 

rozšířené fámy i zajíždění autobusů na Solníky. Můžeme potvrdit, 

že se jedná skutečně o fámu, neboť uvažovaná (a místním šetřením 

prověřovaná) trasa vede Masarykovou ulicí a Obránců míru. 

Nicméně tato myšlenka vyvolala nemálo vášní. Těch by byla bývala 

vyvolala podstatně méně, kdyby otázka nestála „zda bude jezdit 

autobus na Solníky“, ale „zda je nutné a potřebné zkvalitnit 

a zefektivnit dopravu v Roztokách“ (správně řečeno do a z Roztok).

Komise stavební a rozvoje města na svém listopadovém zasedání 

podpořila vybudování (zatím provizorní) točny autobusů na Žalově, 

která byla podmínkou ROPIDu pro další přidávání spojů, neboť 

Levý Hradec je v současnosti přetížen. Točna umožní v budoucnu 

i otáčení kloubových autobusů, které by posílily některé spoje 

v ranní a odpolední špičce. Pro kloubové autobusy budou upraveny 

i zastávky v rámci rekonstrukce Lidické ulice (hrazeno z prostředků 

Středočeského kraje). Komise zatím nedoporučila vedení autobusů 

Masarykovou ulicí.

Zkvalitnění a zefektivnění dopravy bude nutné zejména proto, že 

náš velký soused, Praha 6, hovoří o zavedení rezidenčního 

parkování stále hlasitěji. Toto rezidenční parkování ale rozhodně 

nebude zavedeno dříve, než v prosinci 2009. Pokud bude skutečně 

realizováno k tomuto datu, máme k dispozici celý rok – nebo jenom 

rok, jak se to vezme. Nejen na diskusi, ale zejména na realizaci 

potřebných opatření abychom se pak do autobusů vůbec vešli. Stále 

zřetelněji se navíc rýsuje nutnost vytvořit jednotný systém pražské 

a středočeské integrované dopravy. Bude přitom zajímavé sledovat, 

jak se na fungování tohoto systému domluví modrá Praha 

s oranžovým středočeským krajem, když s modrým jí to moc nešlo. 

A navíc, pokud by byli o složení našeho krajského zastupitelstva 

rozhodovali pouze voliči okresů Praha-východ a Praha-západ, tedy 

ti, kterých se tato domluva týká nejvíc, bylo by v krajském 

zastupitelstvu o jednoho modrého zastupitele víc než všech 

ostatních. Tož tolik v předvánočním čase. Více o hromadné dopravě 

do a z Roztok v některém z příštích čísel.

Vít Calta, Michal Přikryl
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ŠKOLNÍ OKÉNKO

Milí čtenáři,

Vánoce již klepou na dveře, mnozí již pečou, uklízejí či shánějí 

dárečky a ze všech nejvíce jsou natěšené naše děti. V době psaní 

tohoto příspěvku venku krásně sněží a pod okny se ozývají veselé 

hlasy prvních malých sáňkařů. Jak ale v předpovědích čteme, 

vánoční dny mají být bez bílé „nadílky“, tak alespoň doufejme, 

že ta pod našimi stromečky nám to bohatě vynahradí. Některé 

děti nám rodičům již svou první nadílku v podobě svého 

čtvrtletního hodnocení přinesly a nám nezbývá než doufat, že se 

to bude už jenom zlepšovat.

Vánoční přípravy vládnou nyní i na naší škole, ale vedle toho se 

ještě stíháme věnovat výletům, sklářskému umu, hračkám 

v roztockém muzeu, návštěvě Mikuláše, sportu, přípravě 

anglického divadla a pro nadcházející vánoční dobu jistě neméně 

důležitému ponaučení o nebezpečí kouření, alkoholismu 

a užívání drog. 

S přáním hezkých Vánoc a mnoha úspěchů a pohody v novém 

roce se za všechny pedagogy loučí a na čtenou příště se těší 

Věra Zelenková

Jak jsem se stal sklářem a výlet do Hrusic – 3.B

V listopadu nás jako tovaryše vzal do učení mistr řemesla 

sklářského pan Michal Zahradník. V naší třídě nás seznámil 

s historií a vlastnostmi skla. Získali jsme možnost zkusit si práci 

sklofoukačů.  Jak se nám vedlo, se podívejte sami ve fotogalerii 

na www.zsroztoky.cz.

Výlet do Hrusic. Naše pátrání po životě a díle Josefa Lady jsme 

v listopadu ukončili výletem za kocourem Mikešem a Josefem 

Ladou do Hrusic. Výlet byl báječný.

M. Bromovská

Malí skláři z 3.B

Bowling a spaní ve škole – 7.A

Ve čtvrtek jsme se sešli před školou s věcmi na spaní. Dali jsme si 

je do školy a šli společně na bowling do hotelu Academic. Někdo 

hrál bowling, někdo zase fotbálek. Potom jsme se vrátili okolo 

deváté hodiny do školy a hráli různé hry - no prostě byla zábava. 

Po společných hrách jsme šli spát. Ráno jsme se společně 

nasnídali a byl konec.

Petr Pánek, 7.A

Přednáška prevence pro II. stupeň

Dne 4. listopadu se uskutečnily přednášky pro druhý stupeň. 

Přijel nprap. Z. Chalupa z Preventivně informační skupiny 

Policie ČR pro Prahu – západ. Hlavním tématem v nižších 

ročnících byla šikana, kriminalita a kouření. Pro vyšší ročníky 

návykové látky a alkoholismus. Prevence sociálně nežádoucích 

jevů se stává důležitou součástí každé školy. V prosinci 

proběhne přednáška pro šesté ročníky – anorexie, bulimie. Na 

13. 1. je objednán přednáškový motivační program prevence 

patologických jevů „Na rovinu“ od Harmonia Universalis o.s. 

M. Černá, metodik prevence

Co už umíme v 1.A

Tak už má 1. A čtvrt školního roku za sebou. Žáčci se naučili 

10 písmen číst i psát, zvládají slabikování a psaní krátkých slov 

i vět. Také počítat do 7 jim jde. Mají za sebou už mnoho akcí. Je to 

hudební pořad Rolnička, kde se učili správně zpívat a rytmicky 

doprovázet písničky. Též první návštěva zámečku – výstava 

hraček - byla úspěšná. V Praze zase navštívili Planetárium 

a dozvěděli se něco o střídání ročních období. Pak si sami zkusili 

vyfoukávat sklo pod vedením skláře, který navštívil školu. 

Ukázal dětem, jak se dělají skleněná vlákna, papír, foukají duté 

skleněné figurky. Mezi tím také úspěšně závodili v Běhu 28. října 

a zúčastnili se soutěže „Každý má svého anděla“. Do konce 

kalendářního roku už zbývá jen kousek, tak zase za čtvrt roku. 

Krásné Vánoce.

Žáčci 1.A

Mikuláš ztratil plášť 

Letos jsme si s mikulášskou nadílkou trochu pospíšily. Už 

20. listopadu jsme se rozjely za čerty a Mikulášem do Příbrami. 

Čekalo nás tam opravdové PEKLO. Byly v nás malé dušičky, ale 

nakonec pytel na zlobivé děti zůstal prázdný. Oddechly jsme si 

až v nebi, kde nás přivítali andílci a Mikuláš. Svatý Petr měl 

v knize hříchů seznam všech zlobivců, ale Mikuláš se za ně 

přimluvil a ještě nás odměnil sladkostmi. My jsme mu za to 

zazpívaly. Příští rok zase určitě pojedeme.

Děti ŠD Roztoky 

Pozvánka do divadla od 5.A

Žáci 5.A Vás srdečně zvou dne 16. 12. v 17.00 hodin do 

divadélka Kvítko na premiéru anglicky hrané parodie 

„O dvanácti měsíčkách“. Scénář napsali žáci 5.A. V hlavních 

rolích vystoupí Lucie Tůmová (vypravěč), Daniel Dědič 

(Maruška), Filip Vondra (Holena) a Veronika Heřmánková 

(matka).

Zároveň Vás zveme na 18. 12. na perníkový den v ZŠ Roztoky.

Žáci 5. A
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S Comeniem do Norska

Naše škola je již třetím rokem zapojena do mezinárodního projektu 

Comenius. V letošním roce jsme navštívili v květnu Slovinsko 

a v listopadu Norsko. Tak jako i při minulých setkáních jsme 

se navzájem informovali o hodnocení a sebehodnocení žáků ve 

školách ČR, Norska, Belgie a Slovinska. Každé toto setkání 

je nejen pracovní, ale i společenské, kde poznáváme život a dění 

v jiných školách hostitelské země.

Program v Haugesundu byl sice časově náročný, ale zajímavý. 

Prohlédli jsme si základní školu, kde nám žáci se svými učiteli 

připravili velmi hezký program, střední školu, kde jsme se 

seznámili s dalšími studijními možnostmi žáků po ukončení 

základní školní docházky. Navštívili jsme skanzen rybářské 

vesnice a v místním kostelíku nám děti představily kulturu 

a tradice svých předků. V té oficiální části programu nás přijal pan 

starosta, jenž nás seznámil s historií města, navštívili jsme i redakci 

a tiskárnu regionálních novin včetně rozhlasového studia. Naši 

kolegové z Norska nám připravili velmi pestrý program, který byl 

zakončen společnou večeři v duchu „ Štědrého dne“ v domácím 

prostředí u jedné paní učitelky.

Projekt je především zaměřen na předávání si zkušeností v oblasti 

hodnocení žáků, ale myslím si, že to není jediný cíl. Poznávání 

kultury, tradic, bohatství a zvyků v zemích našich kolegů je velmi 

dobrá myšlenka tohoto projektu, který je financován z fondů EU. 

Naše poslední setkání bude v květnu 2009 v Bruselu.

M.Bartulíková 

Představení dětí ve skanzenu Haugesund 

aktivní maminky. Díky nim máme otevřeno opět každý pracovní 

den, do naší nabídky se vrátily osvědčené a žádané aktivity jako 

pondělní Sluníčka či páteční Miminka a rozšiřujeme se dál 

a dál…. 

Ve stručnosti náš harmonogram pravidelných kroužků:  

Pondělí 9-12h SLUNÍČKA 

- 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 TANEČNÍ PRŮPRAVA 

PRO DĚVČATA

15.30-16.30h MIMINKA – tančení pro 

maminky „s miminky v náručí“

Čtvrtek 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…

Na sobotu 20.12. od 15-17 hodin srdečně zveme děti, rodiče 

a prarodiče na „PŘEDVÁNOČNÍ REJDĚNÍ V ROŽÁLKU“. 

Společně si zazpíváme, zatančíme, prostě zarejdíme s DJ 

BLÁNČ. Na zahřátí připravíme kromě pohybových aktivit též 

vánoční svařáček, kávu, čaj… a tombolu. K zakousnutí prosím 

přineste pár vzorků Vašeho cukroví, vzájemně ochutnáme, 

mňam! S sebou nezapomeňte přezůvky nebo silné ponožky. 

Obvyklý příspěvek na akci 50Kč.

Pro nastávající maminky (v jakémkoli stádiu těhotenství) 

připravujeme na druhou polovinu ledna - počátek února 2009 

KURZ PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY. Vítáni zde budou 

samozřejmě i Vaši partneři. Na tomto setkání Vás porodní 

asistentka provede mnohými tématy, se kterými se v průběhu 

těhotenství, porodu i šestinedělí můžete setkat. Hlavním 

smyslem předporodní přípravy je pozitivní naladění na 

blížící se porod a získání informací i praktických dovedností, 

MATEŘSKÉ CENTRUM 

    Roztoky u Prahy

Rády bychom náš dnešní článek otevřely PODĚKOVÁNÍM 

zakladatelce (lépe řečeno jedné ze zakladatelek) a dlouholeté 

hlavní hnací síle Rožálku paní Jitce Šatavové. Jednou větou: 

děkujeme za předání Tvého Rožálku do našich rukou! Jak mnozí 

víte, mateřské centrum Rožálek působí v Roztokách již šestým 

rokem a letos v září byla jeho členská základna posílena o nové 
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které mají rodičům pomoci prožít naplno toto krásné, ale 

i náročné období. Zájemkyně prosíme, aby nás kontaktovaly 

prostřednictvím e-mailu centrumrozalek@seznam.cz nebo na tel. 

728 381455, kde jim budou poskytnuty podrobné informace. 

Náš dnešní článek jsme otevřely a též ho uzavíráme 

PODĚKOVÁNÍM. Dovolujeme si touto cestou poděkovat 

roztockému supermarketu Albert, jmenovitě panu 

vedoucímu Jiřímu Mulačovi za věcný dar ve formě ovoce 

a cukrovinek na Mikulášskou besídku. Neméně pak děkujeme 

panu Richardu Kubešovi z Prahy 3, který daroval Rožálku 

1.000Kč na naše předvánoční akce. Aby slov díků ke konci roku 

nebylo málo, děkujeme též vedení ZŠ Roztoky a městu 

Roztoky, našemu novému týmu a všem ostatním za podporu 

v rožálkovské škole občanského života! Těšíme se na společná 

setkávání v příštím roce! 

PŘEJEME VŠEM DĚTEM (i těm uvnitř nás dospělých) AŤ 

SE PLNÍ JEJICH PŘÁNÍ O VÁNOCÍCH I V NOVÉM 

ROCE! 

Lucie Machačová a Vendulka Bromovská za tým MC Rožálek

Tel: 606842157, Email: centrumrozalek@seznam.cz

!!! www.rozalek.cz  !!! naše nové webové stránky

Proběhl seminář pro seniory pod vedením socioložky, který bude 

na vyžádání pokračovat, protože jsme komunikačním centrem 

a váš zájem nás potěšil, jistě najdeme v příštím roce další chvíle 

k setkávání.

Na děti v Lexiku myslíme stále a průběžně doplňujeme širokou 

nabídkou kurzů. Oblíbené a hodně obsazené jsou tělocvičné 

kurzy pro nejmenší - cvičení rodičů s dětmi. Už od 18měsíců 

můžete vzít své dítko ssebou a zapojit se do říkanek, her, cvičení 

na míčích, zazpívat si. Každé dítě je jiné, každé potřebuje jinou 

dobu aklimatizace na prostředí, na více tváří kolem sebe, na 

režim, střídání činností, spád, ale hodiny obou našich cvičitelek 

jsou tak pestré, že každé si najde, co se mu líbí a všechny 

odcházejí spokojené.

Malé děti hlídá v herně zdravotní sestra po celý den, ve druhé 

herně se vzdělávají předškoláci, s mladšími dětmi můžete využít 

služby klinické logopedky,  školním dětem nabízíme doučování 

základních předmětů a od ledna přípravu na přijímací zkoušky na 

střední školy a víceletá gymnázia se zkušenými pedagogy.

Nedostalo se vaše dítě do školky a vy už opravdu potřebujete 

jeden dva půldny v týdnu pro sebe nebo se zapojit do 

zaměstnání? Pro vaše děti od tří let jsou připraveny vzdělávací 

bloky v Sovičkách. Po celý týden dopoledne i odpoledne děti 

čeká bohatý program, - hry, angličtina, zpívání, tanečky, základy 

logopedie, nácvik grafomotoriky a “kouzla a legrace” - jak říká 

teta Lucka, dobra pedagožka a psycholožka. V prosinci nabízíme 

dvakrát týdně tyto hodiny zlevněné i “akční” vždy nějak 

tématicky zaměřené.  

V listopadu jsme nabídli šest akčních programů v Sovičkách, 

všechny tyto půldny byly brzo zarezervované a s oběma tetama 

se pilně zpívalo, tančilo, hrálo, mluvilo anglicky i cvičilo. A vždy 

si dítě mimo prima nálady odneslo i vlastnoručně udělaný 

výrobek,  který si hrdě vynášelo a leckteré si ani nemohlo obléci 

bundu, protože ho nechtělo dát z ruky.

Nejlepší odměnou nám všem v Lexiku je, když se dětem nechce 

z herny od hlídací tety Věrky, když se nemůžou odtrhnout od 

rozdělané práce s tetou Luckou nebo je nemůžeme dostat 

z tělocvičny.

Vánoce jsou za dveřmi a my vám chceme pomoci nejen se 

zabavením vašich ratolestí nebo vás samotných, ale i s vymýšle-

ním dárků, tak jsme pro vás přichystali dárkové šeky v různých 

hodnotách na všechny aktivity pořádané v Lexiku, které můžete 

využít během následujícího roku, k zakoupení jsou u nás na 

recepci..

Pro zaměstnané rodiče školních dětí nebo pro ty kteří neodjíždějí 

na hory v době vánočních prázdnin plánujeme pro děti od šesti do 

dvanácti let Velkou vánoční hru “Cesta za pokladem”. Od 

pondělí 29.12. do středy 31.12. od 9 do 17 hodin, poslední den do 

12 hodin na děti čeká zkušený pedagog a táborový vedoucí a jeho 

pomocníci s pestrým programem. Hra vyústí každý den nějakým 

překvapením a celý třídenní blok vyvrcholí 31.12 vpoledne. 

Program využije celý prostor Lexiku -  učebny, včetně počítačů 

a internetu, herny, tělocvičny s veškerým vybavením. A aktivity 

budou navazovat venku procházkou a hrami. Celkové motto je 

zábava, vzdělávání neformálními metodami a získávání či 

Lexik nejen pro děti

V listopadu v Lexiku proběhlo sobotní dopoledne s hudební 

školou Yamaha, která u nás má pondělní a čtvrteční kroužky. 

Tělocvična byla plná k prasknutí, děti předváděly, co 

z pravidelných hodin už umí a nově příchozí se krásně zapojili. 

Na semináři O první pomoci a prevenci úrazů u dětí se sešli 

zodpovědní rodiče a prarodiče. Shlédli jsme dataprojekci, 

vyslechli teorii o záchraně zkolabujícího člověka a názorně si vše 

vyzkoušeli na figurínách dospělého i dítěte. Čas byl na praktické 

dotazy kolem popálení, krvácení z nosu, drobných tržných 

poranění, vyraženého dechu či zlomeniny. Všichni odcházeli 

spokojení a vzhledem k několikerému zopakování opravdu 

poučení. Strhla se i diskuze a polemika nad jednotlivými 

postupy.

Maminky si vyzkoušely jak na to.
Vpravo vpozadí MUDr. T. Waldmann
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utužování kamarádství. Děti můžete objednat na jeden den nebo 

na celé tři dny za zvýhodněnou cenu.

Od ledna příštího roku upravujeme rozvrh cvičení, plánujeme 

hubnoucí program a  chystáme povánoční slevy a mnoho nových 

kurzů, například již od pátku 9.1.2009 pořádáme psychologické 

sebepoznávací semináře Tělo, mysl, emoce pod vedením 

zkušené psycholožky Mgr.Ester Neumannové. Jedná se o volný 

cyklus seminářů od 16 do 18 hodin vedených v modalitě Gestalt 

terapie probíhající v malých 8-10 členných skupinkách na 

základě práce zaměřené na přítomné prožívání a interakci v malé 

skupině. Témata jsou : 9.1. Úvodní zážitkový seminář – Tělo, 

mysl, emoce, 6.2. Já ve vztazích k druhým, 20.2. Práce se sny, 

6.3. Zvládání konfliktů.. 

Otevřeny budou nové počítačové i jazykové kurzy. Vše najdete 

na www.lexik.cz nebo se kdykoli můžete informovat u nás na 

recepci, na telefonním čísle 739 035 000. 

Přejeme všem pěkné a klidné Vánoce a těšíme se na shledanou 

i v Novém roce.

Mgr.Irena Čermáková

Roztocký podzim

Začátkem listopadu (6.11.) se v prostorách Síně Zd. Braunerové 

uskutečnil v pořadí již třetí ročník hudebního festivalu 

Roztocký podzim. V první půli vystoupili žáci a učitelé a zhostili 

se svého koncertního vystoupení nadmíru úspěšně a na vysoké 

hudební úrovni. Nasadili tak vysokou laťku účinkujícím v půli 

druhé. Hostem našeho festivalu byla Harmonie Clasic 

s nástrojovým obsazením 2 klarinety, 2 lesní rohy a fagot. 

Harmonie se prezentovala hudbou českého klasicismu 

(podrobnosti ve druhém článku). Mezi jednotlivými skladbami 

recitovali básně žáci literárně - dramatického oddělení. Celý 

koncert působil uceleným dojmem a navázal tak na pomalu se 

utvářející tradici ročníků předcházejících. Spokojení diváci ale 

i vystupující žáci a učitelé odcházeli  z Roztockého zámku 

naplněni příjemnými emocemi.

Ať žije 4. ročník hudebního festivalu Roztocký podzim!

MgA. Bohumír Šlégl

Tříkrálová Okoř

Roztočtí tomíci pořádají v sobotu 10. ledna 2009 již 41. ročník 

pochodu Tříkrálová Okoř.

Pro roztocké zájemce bude u sokolovny v sobotu přistaven v 8. 00 

hodin autobus, který je doveze ke startu, do Veleslavína.

Cíl bude tradičně na zámku, kde pochodníky uvítají tři králové. 

Cíl je otevřen  až do 17. 30.

Přijďte po vánocích protáhnout tělo ....a třeba si i zasoutěžit 

v Matusu, malém turistickém sázení!

Akci podporuje tradičně firma Šlancar-vinné sklepy.

Tomáš Novotný
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Případy Dr. Mejzlíka

Literární pořad k 70. výročí úmrtí Karla Čapka

V přehršli letošních „osmičkových“ výročí zůstává trochu 

upozaděno 70. výročí úmrtí spisovatele Karla Čapka, jehož 

pozemská pouť se uzavřela 25. prosince osudového roku 1938.

Karel Čapek zemřel ve věku 48 let, tedy tak říkajíc v nejlepších 

letech.  S jistou nadsázkou lze říci, že tento velký ctitel demokracie 

a humanismu vlastně zemřel žalem nad zánikem republiky, kterou 

pomáhal aktivně budovat a kultivovat svým dílem.  Mnichovská 

dohoda a následující doba tzv. 2. republiky však znamenala totální 

zkázu politického díla T. G. Masaryka a E. Beneše a ztrátu všech 

iluzí o československém „ostrovu demokracie“.  Po emigraci Dr. 

E. Beneše se všechna nenávist hlupáků a ukřivděnců snesla na jeho 

hlavu a dusila jeho křehkou duši, až jeho organismus podlehl 

v podstatě banální chřipce. 

Karel Čapek zemřel předčasně – i když je otázka, zda naopak k 

němu nebyl osud milosrdný, vždyť již 15. března 1939 si pro něj 

Gestapo přišlo ... lecos napovídá i neblahý osud jeho bratra Josefa, 

vynikajícího malíře.

Literární dílo Karla Čapka neupadlo do zapomnění ani 70 let po jeho 

smrti. Žije dál díky myšlenkové svěžesti, jemnému, laskavému 

humoru a zejména  zásluhou krásné češtiny. To inspirovalo Václava 

Pavlíka k tomu, aby se o radost z čapkovského jazyka podělil 

s veřejností, a to literárním pořadem „Případy Dr. Mejzlíka“, který 

poprvé uvede v sobotu 13. prosince 2008 od 17 hodin v Caffe3baru 

u Tesca (Lidická 2240). V tomto směru to bude i premiéra pro 

Caffe3bar, kam jsme zvyklí zatím chodit jen na dobrou kávu. Jde 

o zajímavý pokus najít alternativu k zavedeným prostorám, kde 

se obvykle podobné kulturní pořady konají. Takže - přijďte si 

poslechnout krátké detektivní příběhy z  Povídek z jedné kapsy 

a ještě můžete své chuťové smysly potěšit i vhodným občerstvením.

Stanislav Boloňský

Podzimní jarmark na Okoři

18.10. proběhl pod hradem Okoř 1. ročník  Podzimního Jarmarku 

Okoř. Za krásného slunečného dne se zde sešlo okolo 700 

návštěvníků, kteří si užívali jeden z posledních nádherných dnů 

babího léta nakupováním různých řemeslných výrobků, bavili se 

při programu loutkového divadla, žonglérského vystoupení, 

hudební skupiny Knezaplacení a pochutnávali si na výborných 

palačinkách, klobáskách, pečeném mase, zapíjeli pivem a na závěr 

zakončili své hodování sladkými praženými mandlemi. Děti si 

užívaly pohledu na svět z koňského hřbetu při krásných 

projížďkách na ponících nebo si vyrobit vlastní svíčky.

Celý nádherný den završila ohňová show, která vypukla ihned po 

západu slunce. Již se všichni těšíme na další ročník a budeme si 

přát, aby nám opět vyšlo tak krásné počasí jako letos.

Pořadatel akce: Michael Hughes

Betlémy, tentokrát králické

Pro letošní zimu uspořádalo Středočeské muzeum v pořadí již třetí 

výstavu v rámci volného cyklu, kterým jsou postupně 

představovány významné betlémářské oblasti. Tentokrát se věnuje 

produkci vzniklé v podhůří Orlických hor – v Králíkách a jejich 

okolí. Tamní lesnatá krajina poskytovala dostatek materiálu pro 

domáckou výrobu jak běžného kuchyňského náčiní 

a zemědělského nářadí, tak především poutního zboží (předmětů 

s náboženskou tematikou) a později i hraček a zejména 

betlémových figurek. 

V tomto chudém kraji s převažujícím německým obyvatelstvem si 

sezónní prací se dřevem přivydělávaly na živobytí celé rodiny, 

které pro svoje výrobky nacházely uplatnění nejen na blízkých 

trzích, ale přímo nad městečkem Králíky. Zde byl na přelomu 17. 

a 18. století na Hoře Matky Boží postaven kostel Nanebevzetí 

Panny Marie s klášterem servitů (později redemptoristů), který se 

stal hojně navštěvovaným mariánským poutním místem a zároveň 

podstatným odbytištěm pro práce zdejších řezbářů. Tato situace se 

změnila koncem 18. století, kdy došlo v rámci josefinských 

reforem k zásahům do církevního života, včetně omezení poutí. 

Nutnost dodávat zboží na vzdálené trhy vyvolala závislost 

místních výrobců na prostřednících (faktorech), a i když se 

v 19. století tradice poutí obnovila, faktorský systém byl již plně 

zavedený. 

S obecně rostoucí oblibou domácích betlémů, zčásti vyvolanou 

josefinskými zákazy stavění jeslí v kostelech, vzrůstala poptávka 

po betlémových figurkách. Zdejší produkce postupně dosahovala 

masových rozměrů; králické figurky bylo možné zakoupit jako 

anonymní zboží na trhu prakticky kdekoliv. Jednotlivé figurky 

nebo celé betlémy byly také vyváženy často pod hlavičkou jiných 

firem po Evropě i do zámoří. Např. firma Ignaz Kohn Teplice – 

Šanov prodávala králické soubory jako „krušnohorské zboží“, 

firma Krebs ze Šluknova nechávala stavět skříňkové betlémy a na 

trh je dodávala jako „holandské zboží“ a Josef Kober nechával ve 

Vídni sestavovat také skříňkové betlémy a na trh je uváděl jako 

„vídeňské jesličky“. Sice ruční, ale přesto sériová výroba si proto 

vyžádala velmi efektivní technologii, dělbu práce v rámci 

rodinných dílen i jistou unifikaci v rozměrech a výtvarném pojetí 

figurek. Ty se zhotovovaly ze špalíčků smrkového dřeva, předem 

upraveného namočením nebo povařením, materiál se nožem 

a půlkulatým dlátem odebíral po létech dřeva s použitím 

odlehčovacích řezů. Pro králické figurky je proto charakteristická 

subtilnost, nejobvykleji se řezaly ve dvou velikostech: kolem 5 

a 10 cm. Po nezbytných úpravách a po nanesení křídového 

podkladu se figurky barevně lakovaly klihovými nebo olejovými 

barvami. 

Hromadná výroba figurek na Králicku dosáhla svého vrcholu na 

přelomu 19. a 20. století a s určitými výkyvy se udržela i v období 

první republiky, i když poznamenána hospodářskou krizí ve 

30. letech (řezbáři se jí snažili čelit založením výrobního 

a odbytového družstva). Za 2. světové války byli nuceni vyrábět 

dokonce říšské emblémy a obvyklá tradiční výroba stagnovala. Až 

na naprosté výjimky zcela zanikla s odsunem německého 

obyvatelstva po válce.
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Výstava představuje králické betlémy ve dvou základních 

variantách, jednak betlémy stavěcí, jednak skříňkové. Pro stavěcí 

betlém si majitel musel pořídit základní sestavu figurek, ke které 

mohl postupně dokupovat další figurky nebo architektury a betlém 

tak podle svých možností rozšiřovat. Obvykle se takový betlém 

stavěl stupňovitě, v popředí s chlévem a Svatou rodinou, 

průvodem králů a darovníky. Levou stranu betlému zaujímalo 

město s paláci, věžemi, měšťanskými domy i prostými chalupami. 

Pravá strana byla vyhrazena pro pastýřské scény s ovcemi a celou 

řadu postaviček, spěchajících do Betléma. Kompozice 

skříňkových betlémů byla zpravidla obdobná, ale sevřenější, 

odpovídající omezenému prostoru danému velikostí skříňky. 

Kromě těchto dvou typů jsou na výstavě zastoupeny i další 

betlémy, které dokládají velké rozšíření a oblibu králických 

figurek. Zhotovovali je pro svou potřebu amatéři, kteří si obvykle 

sami vytvořili architektury a doplňky a vlastní obsah sestavili 

pouze z králických figurek, a nebo – jak byl betlém postupně 

rozšiřován – i z figurek jiných typů a původu.

Výstava tak přibližuje na 20 betlémů pocházejících nejen ze sbírek 

muzeí, ale i ze soukromého držení. Zajímavostí je jistě také soubor 

figurek zachycující jednotlivé výrobní fáze od současného řezbáře 

Josefa Komárka, nebo ukázky méně obvyklých a v běžných 

betlémech vzácných figurek a scén (např. útěk Sv. rodiny do 

Egypta). To vše je možné zhlédnout od 5. prosince 2008 do 

1. února 2009 v Malé výstavní síni muzea (denně mimo pondělí 

10 – 18 hodin).

Ivana Kubečková

Od adventu 

k masopustu 

Sdružení Roztoč vás v letošním 

adventním čase srdečně zve na své 

tradiční předvánoční setkání, bez 

kterých si mnozí z nás  již příchod 

Vánoc ani neumí představit. Na 

vánočních trzích vás jistě potěší a 

překvapí neuvěřitelná zručnost a nápaditost dětí, které si v dnešní 

uspěchané a nabité době najdou čas a doma vytvářejí nádherné 

věci, které pak s hrdostí a umem trhovců na trhu prodávají. 

Živé Jesličky mají neopakovatelnou atmosféru sousedského 

setkání v radostném čase předvečera Štědrého dne. A Ukrajinská 

mozaika vás v tomto čase může potěšit nádherným zážitkem 

z poslechu  konorního Kubelíkova tria i osobním poznáním 

našich sousedů z Ukrajiny, kteří jsou součástí našeho kraje, ale 

o radostech i těžkostech jejich života toho často moc nevíme. Byť 

duchem i tělem budem ještě dlouhý čas v době adventu a Vánoc, 

přikládáme již i pozvání na společnou oslavu masopustu, který 

zdá se daleko, za chvíli bude tu.

Příjemný čas adventní i vánoční přejeme všem vám a těšíme se na 

setkání na některé z našich připravovaných akcí.

Vánoční trhy v Roztokách, 13.12. od 14.00  v jídelně ZŠ 

Roztoky  (od 13.00 příprava trhovců) 

Jedinečné vánoční trhy, na kterých prodávají děti v rolích 

trhovců svá rukodělná originální dílka. Trhy jsou doprovázené 

lidovými vánočními zvyky - pouští se lodičky, házejí se střevíce, 

rozkrajují jablíčka, věští se budoucnost, zpívají koledy a mnohé 

další. Přijďte se podívat, zazpívat si i nakoupit, potěšíte tím sebe 

a oceníte nemalou snahu malých trhovců. Trhovcem, který 

obdrží certifikát a prodejní místo, se může stát každé dítě či 

rodiny s dětmi, které přijdou prodávat své rukodělné  výrobky. 

Ukrajinská mozaika, 16.12., od 19.00, Středočeské muzeum 

v Roztokách 

Večer inspirovaný ukrajinskou kulturou připravovaný ve 

spolupráci s Ukrajinci  žijícími v našem kraji.Více viz. plakát. 

Živé Jesličky, 23.12., od 17.00 na zahradě školy, od 17.30 

u kostela sv. Jana Křtitele. 

Tradiční vánoční setkání s hudbou a obrazy pro všechny, kteří se 

chtějí  společně setkat a potěšit v předvečer Štědrého dne. Na 

zahradě školy můžete spatřit zvěstování Paně Marii, andělský 

sbor i pasáčky u ohně. Průvodem se zpěvy přejdeme ke kostelu 

sv. Jana Křtitele, kde se společně pokloníme Ježíškovi. Po 

závěrečném vinšování si každý může do svých svátečních 

domovů odnést živé světlo betlémské a zahřát se na cestu teplým 

čajem.

Příprava Živých Jesliček pro všechny, kteří se chtějí svým umem 

či hlasem zapojit: 

Moje světadíly

Milovníkům avantgardního umění lze jen doporučit výstavu Moje 

světadíly mladé talentované písničkářky, folkové zpěvačky, 

výtvarnice a také učitelky českého jazyka a výtvarné výchovy 

Martiny Trchové. Tato umělkyně se nám koncem listopadu 

představila v obecní knihovně v Horoměřicích svými malbami, 

linoryty a výtvarnými objekty. Výstavu vtipně uvedl starosta 

Horoměřic pan Václav Kášek. Dále nám umělkyně zahrála na 

kytaru a zazpívala svoje texty. Linoryt První hřích je jen malou 

ukázkou jejího talentu. Výstava potrvá do 2.1.2009 a vřele 

doporučuji při návštěvě této sousední a velice se dynamicky 

rozvíjející obce. 

Eva Petrásková
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neděle 14.12. odpoledne oprava a  šití kostýmů, od 18.00 zkouška 

zpěvů dospělých a starších dětí

pondělí 22.12. zkouška zpěvů od 17.00 pro děti a od 19.30 pro 

velké

Živé Jesličky v Roztokách  na ČT1 - dokument režiséra Vítka 

Hájka o přípravě a realizaci  Živých Jesliček v Roztokách 

v roce 2007 bude pravděpodobně vysílán dne 21.12. v pořadu 

Doteky víry na ČT1

Masopust 2009, 20.2. a  21.2.

pátek 20.2. obchůzka po Roztokách, sobota 21.2. unětický 

a roztocký masopust, průvod od zámečku v Roztokách do Únětic, 

večerní zábava v Úněticích.

Masopustní přípravy: Celý týden od 16. do 20.2. bude probíhat 

pečení zelníků a koláčů, opravy masek, výzdoby povozů a mnohé 

další. Vítáni budou všichni dobrovolníci, kteří budou moci 

přiložit ruku ke společnému masopustnímu dílu. Na opravu 

masek a další potřebné masopustní doplňky sbíráme krajky, 

prostěradla, knoflíky a další užitečné věci.  Přijímáme také 

zajímavé ceny do tomboly, které potěší výherce na masopustní 

večerní zábavě v Úněticích.

Dílna na výrobu masek, 17.1. 2009, 10.00 – 13.00, 14.00 – 17.00. 

Přijďte si vyrobit masopustní masku pro vaše děti. 

Gruzie ve fotografii

1.11. 2008 proběhla v Galerii hotelu Academic v Roztokách 

u Prahy vernisáž výstavy fotografií Gruzínské snění , které pořídili 

fotografové Garik Avanesian, Simona Boarová, Petr Mändl, 

Stanislav Navrátil, Veronika Souralová, Jitka Rjašková, Petr 

Vydra a Alice Žitková v Gruzii tohoto léta -  týden před sovětskou 

invazí. Na fotografiích tedy nejsou tanky, rozbombardované 

domy, ani plačící ženy, ale záběry z obyčejného života – ruch na 

tržišti, zbožné zaujetí motlitbou, radost malé holčičky ve vodní 

fontáně, chléb čerstvě vytažený z pece nebo spokojenost dětí 

v rodinném kruhu. 

Při zahájení výstavy, kterého se zúčastnila řada významných 

osobností, byla také pokřtěna fotografická publikace Gruzínské 

snění, jejímiž kmotry se stali Iva Hüttnerová a Ladislav Špaček.

Veronika Souralová



Vážení příznivci fotbalu, vážení spoluobčané,

Chtěl bych Vás seznámit se změnami ve fotbalovém oddíle SK 

Roztoky a s cíly pro další období.

Dne 13.10.2008 proběhla Valná hromada, na které byl zvolen 

nový, rozšířený výbor fotbalového oddílu. 

Ten si dal za úkol především zkvalitnit hrací plochu a zázemí, 

které jsou oboje v katastrofálním stavu, zlepšit vztahy zejména se 

Sokolem Roztoky, který je vlastníkem fotbalového hřiště, 

konsolidovat mužstvo dorostu a získat další členy, především 

z řad dětí a občanů, kteří v poslední době našli v Roztokách své 

nové bydliště. Hlavně pro ně, pro ostatní členy oddílu 

a v neposlední řadě i pro sportovní vyžití pracovníků místních 

firem, žáky zdejších škol i pro ostatní veřejnost chceme zřídit 

důstojné sportoviště vč. odpovídajícího zázemí. V případě zájmu 

se nebudeme bránit ani spolupráci se subjekty z celého 

Středočeského kraje. První krůčky již podnikáme, navázali jsme 

spolupráci s fotbalovým oddílem ve Starých Splavech, kde jsme 

byli s přípravkou na soustředění a připravujeme další společné 

akce.

Současný stav hrací plochy je způsoben především 

nedostatečným zavlažováním. Prvořadým úkolem tedy je 

vybudování vlastní studny. Potom by mělo následovat 

vybudování zavlažování, ať již formou potrubí a trysek nebo 

formou pojízdného zavlažovacího zařízení. Příští rok v létě 

počítáme s celkovou regenerací travnaté plochy hřiště, kterou 

provede odborná firma.

Dále bychom chtěli v příštím roce provést celkovou rekonstrukci 

kabin a zázemí. To vše by mělo probíhat se souhlasem TJ Sokol 

Roztoky, jako majitelem hřiště, ve spolupráci s MÚ Roztoky a za 

finančního přispění ať již místních organizací (např. Bláha,s.r.o., 

Academic Hotel, Alchymica,s.r.o., autoškola Rambousek), tak 

organizací pražských i mimopražských (AAC

Pragocel, Moravia Systems, AR Brno, Chladicí věže Praha, 

Spído).

Pokud se týká jednotlivých mužstev, podařilo se nám zajistit 

několik sad dresů a míčů pro družstva přípravky a žáků, další na 

řadě je „A“mužstvo dospělých.

Potřebujeme především doplnit mužstvo dorostu o několik 

nových hráčů, kteří by pomohli důstojně odehrát letošní sezonu 

a v příští sezoně již fungovat jako plnohodnotný protivník 

ostatním klubům ve své soutěži. V žádném případě nechceme 

dopustit, aby musel být dorost rozpuštěn. Žádáme proto všechny, 

kteří mohou nějakým způsobem dorostu na postu hráčů nebo 

trenérů pomoci, aby neváhali a kontaktovali některého z členů 

výboru (telefony i další informace o fungování oddílu jsou 

uvedeny na ). Obdobným způsobem je možno 

pomoci i mužstvu „A“, kde však není situace tak kritická. 

Samozřejmě uvítáme i zájemce o působení v mužstvech 

přípravky a žáků.

Doufáme, že se nám naše cíle a předsevzetí podaří realizovat a že 

fotbal v Roztokách se zase alespoň přiblíží stavu, který zde 

panoval ještě před několika lety. Chceme tímto oslovit všechny 

potencionální sponzory jak místní, tak mimoměstské, kteří by 

www.skroztoky.cz

byli ochotni přispět jakoukoli finanční částkou na realizaci 

našich cílů nebo na dění v oddíle. Na oplátku nabízíme umístění 

loga sponzora na reklamních tabulích na fotbalovém hřišti, popř. 

na dresech některého z mužstev. 

Ing. Tomáš Novotný

Předseda SK Roztoky

Fotbalový oddíl SK Roztoky 

- hodnocení podzim 2008

Přípravka

Rádi bychom několika slovy zhodnotili proběhlou půlsezonu 

našich nejmenších fotbalistů .

Naši chlapci se po rozpačitém začátku sezony ,kde stále ještě 

spoléhali na výkony svých kamarádů, kteří již přešli do vyšší 

věkové kategorie, nadechli k výborným výkonům a čtyřmi 

vyhranými zápasy se po podzimní části sezony vyhoupli na 

čtvrtou pozici  a  udrželi kontakt s čelem tabulky.

Ke zlepšeným výkonům výrazně přispělo soustřědění ve Starých 

Splavech ,které proběhlo v měsíci září.

Rádi bychom poděkovali všem rodičům za obětavost, se kterou 

své děti doprovázejí na všechna utkání a snaží se svůj volný čas 

plánovat s ohledem na termíny zápasů. 

Kopaná je kolektivní sport, ve kterém se musí spolehnout jeden 

na druhého a proto vedeme děti k zodpovědnosti ke své osobě 

a především ke kolektivu svých spoluhráčů a myslím, že se nám 

to daří, neboť účast na trénincích i utkáních je prakticky 

stoprocentní. 

Na závěr děkujeme všem trenérům, sponzorům a ještě jednou 

rodičům za podporu 

Pavel Čermák,Tomáš Novotný - trenéři

Žáci

Naše hodnocení právě proběhlé podzimní části sezóny v žácích je 

celkem pozitivní. V prvním zápase sezóny byli výkony ještě 

nevyrovnané, ale poté se hlavně starší hráči rozehráli k dobrým 

výkonům a jejich mladší nástupci je začali zdárně doplňovat.  

Průběžné třetí místo je dobrým odrazovým můstkem pro jarní 

část soutěže. Doufáme,  že se bude dařit i zimní příprava 

v Roztocké tělocvičně,  okořeněná i  lednovým halovým 

turnajem v Jesenici. Na jaře bychom též chtěli využívat více 

hráče z přípravky,  kteří k nám přijdou na další sezónu, aby se 

včas adaptovali na výrazně jiné podmínky (větší hřiště,delší hrací 

čas,ofsajd).

Poděkovaní patří hlavně rodičům  kteří s námi jezdí na zápasy 

k našim soupeřům a všem lidem, kteří pro Roztocký fotbal něco 

dělají.

David Juráček, Martin Šťastný - trenéři

Dorost  

V podzimní části soutěže není u dorostenců po herní stránce 

prakticky co hodnotit.

Ze dvanácti utkání odehráli roztočtí dorostenci fakticky devět 
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zápasů (2x se nesešli roztočtí, jednou nedorazil soupeř) a z toho 

pouze čtyři utkání s plným počtem hráčů. Největší úspěch dorostu 

je tak to, že podzimní část sezóny vůbec dohráli a to především 

díky vydatné žákovské výpomoci ve druhé půlce podzimu.

Dorostenecký kádr opustili po minulém ročníku z věkových 

důvodů dva hráči a  další na fotbal zanevřel úplně. Ze čtyřech 

žáků, kteří měli postoupit do dorostenecké kategorie pokračoval 

pouze jeden. Když se k tomu přičte velice špatná docházková 

morálka „mazáků“, kteří měli roztocký dorost letos táhnout, 

vychází nám současný tristní stav. Po dvou kontumacích (za třetí 

už je vyřazení ze soutěže) se podařilo dohodnout vydatnou 

výpomoc ze žákovské kategorie  (šest hráčů) a díky ní se podařil 

zbytek podzimu dohrát. Výsledky sice odpovídali tomu, že proti 

osmnáctiletým soupeřům nastupovali třináctiletí žáci, ale v tuto 

chvíli nelze hledět na výsledky. Naopak z hlediska budoucnosti 

roztockého fotbalu je zkušenost, kterou chlapci získají svým 

„ostaršením“, velkou devizou, ze které mohou profitovat nejen 

nyní v žákovském dresu, ale později i v tom dorosteneckém 

a dospělém.

Martin Rambousek - trenér

A mužstvo

„A“ mužstvo Roztok po nevýrazných výkonech nakonec 

přezimuje na nelichotivém posledním místě tabulky s 5 bodovou 

ztrátou na předposlední týmy. Věříme, že zimní příprava 

a konsolidace mužstva přinese na jaře lepší výsledky a mužstvo se 

ve své soutěži udrží.

Bohdan Šulc-Seidl - trenér

Ing. T. Novotný

Sedm let jsem u vás sloužil

....a nic jste mi nedali, jak se zpívá na známou notu.

Matrikářka Dagmar Vyšehradská si, myslím, tuhle písničku 

zrovna nebrouká, ale slouží a slouží a slouží...Na roztocké 

radnici v kuse už třicet let!

Přijde mi vhodné a mravné o tom napsat alespoň tuhle malou 

glosu. 

Zmíněná paní je totiž na úřadě suverénně nejdéle sloužící 

osobou.

Do její kanceláře, kamrlíku v budově bývalé Lidové školy 

umění, jdu  pro ověření podpisu na nějakých lejstrech pro tomíky 

vždycky rád, protože zmíněná dáma je věcná, rychlá a vtipná, 

což jsou vlastnosti, kterých si u našich obecních úředníků cením 

nade vše.

Svateb má za sebou také nespočitatelně - tedy v roli matrikářky. 

Svatbám velí rázně a spravedlivě! Coby oddávající jsem ji zažil 

pravda jen jednou, ale ani tady si nemohu stěžovat. S naší 

svatbou byli svatebčané nadmíru spokojeni a neváhali to dát 

najevo...

Konec glosy musí být spravedlivý. Třicet let je úctyhodná doba, 

taková věrnost firmě se cení. Však také městská rada třicetiletou 

službu ocenila, totiž jedním ze svých nesčetných usnesení. Ano, 

ano, je to drobné rýpnutí do našich představených, ale vážně jen 

drobné. Dagmar Vyšehradské přeju další dlouhé roky práce pro 

roztocké a žalovské občany a veřejně jí za tu vykonanou děkuju.

Tomáš Novotný, zastupitel

Změna zvyklostí MÚ?

Již několik let vozím maminku na pietní akt k roztockému 

Transportu i Osvobození republiky, kde se scházejí pamětníci 

těchto událostí, účastníci odboje, zástupci ruské a francouzské 

ambasády, aby vzdali hold obětem. Lidé, kteří tuto dobu zažili, 

jsou již ve věku 80-90 let a způsob letošní oslavy cítili jako 

přehlížení této události ze strany MÚ.

Také letošní oslavy 28. října (vzniku republiky) brali jako 

přehlížení tohoto svátku, vždyť na radnici nevisela ani státní 

vlajka. Zvláště když o pár dní později byly televizní noviny 

(celostátní i regionální) plné záběrů z kdejaké vesnice i četných 

měst z pietních slavností obětem I. světové války, která skončila 

před 90 lety.

Zdá se mi, že město má již zcela jiné priority, než důstojnou 

vzpomínku událostí, která mají ještě pamětníky, včetně státního 

svátku vzniku republiky.

To se již nezmiňuji o neplnění povinností úřadu k těmto výročím.

J.Ryšavý 

Co ve městě se povídá…

Jsem rád, že vznikla rubrika, která mě zajímá - ,,Co ve městě se 

povídá….“. Konečně  občané vědí,k čemu je ,,obecní 

zpravodaj“. Bohužel z jednání RM se toho moc nedozvíme. A my 

chceme vědět!

J.Kretschmer
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Soukromá inzerce
Angličtina pro malé i velké školáky. Doučování/výuka. 

Tel.: 604 914 799.

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

Další kurz ORIENTÁLNÍHO TANCE od 6. ledna 2009, každé 

úterý od 19-20h, v suterénu šk. jídelny v Roztokách. Pro 

všechny věkové kategorie. Eva - 602 519 680, volejte ihned, 

místa jsou omezena!!

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

Hledám dlouhodobě pronájem celého domu (příp. ½ domu) 

nebo aspoň 3pokojový byt v Roztokách a okolí. Zařízený 

(částečně zařízený) objekt výhodou. Tel.: 608 000 252.

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

Hledám paní na pravidelný úklid rodinného domu v Roztokách, 

3-4 hodiny týdně. Tel.: 604 280 452.

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

Koupím byt, rod. dům anebo staveb. pozemek v lokalitě 

Roztoky, Žalov. Tel.: 603 108 227.

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

Koupím dětskou autosedačku 9-18/24/36 kg, nebouranou. 

Tel.: 777 351 007.

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

Koupím garáž nebo pozemek na stavbu garáže v Roztokách. 

Tel.: 606 269 117.

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

Koupím rodinný dům v Roztokách a okolí, tel.: 777 052 221.

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

Koupím zděnou garáž v Roztokách, platba v hotovosti. 

Tel.: 602 356 521.

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

Lyžování v Rakousku Schladming-Dachstein 25.1. - 31.1.09. 

Cena 4.500,-  zahrnuje dopravu, ubytování a plnou penzi. Skipas 

na 5 dní 154 Eur. Tel.: 608 143 085, betty@email.cz

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

Mladá maminka nabízí hlídaní dětí. Sama mám osmi měsíční 

dcerku, takže ráda pohlídám hlavně menší děti. Doma s námi 

bydlí ještě kočka a pes, oba jsou na děti zvyklí. Hlídaní u nás 

doma, takže se nemusíte bát pouštět cizí lidi k Vám domů. 

Bydlíme na Tyršově náměstí. Cena dohodou. Tel.: 731 271 215, 

e-mail evator@email.cz

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

Městský úřad Rudná přijme referenta Stavebního úřadu Rudná. 

Nástup možný ihned. Požadujeme stavební vzdělání SŠ nebo 

VŠ. Další požadavky - spolehlivost, bezúhonnost, práce na PC, 

ŘP sk. B.  Bližší informace na tel. 311 652 327 a na 

www.rudnamesto.cz. Přihlášku je možné podat poštou nebo 

v podatelně na MÚ Rudná, Masarykova 94, 252 19 Rudná.

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

Mladý pár koupí 2+kk, 2+1 v Roztokách, pouze do osobního 

vlastnictví a ne panelákový byt. Realitní kanceláře nevolejte!! 

Tel.: 774 842 276.

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

Nabízím doučování z matematiky a fyziky pro střední a základní 

školy. Studuji fyziku na MFF UK. Tel.: 732 804 104.

--------------
2Nabízím k pronájmu byt 2+1 1. Kat., 58 m  ve finském domku. 

Byt je plně zařízen + BTV, pračka, lednice … má balkon, spíž, 

WC zvlášť, je v 1. patře se zvl. Vchodem s možností parkování 

v uzavřené zahradě. Cena pronájmu je 9.000, - Kč + popl. Mob.: 

737 405 533, 732 510 550.

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

Nabízím kvalifikovanou výuku angličtiny pro dospělé všech 

úrovní, individuální přístup a zaručené výsledky;

 tel.: 604 104 526.

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

Nabízíme (nejlépe) dlouhodobý pronájem pokoje v ubytovně na 

Tyršově náměstí. 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 220 910 460 mezi 7:30 

a 16 hodinou, případně na mejlu ustredi@a-tom.cz.

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

Orientální tance pro STŘEDNĚ POKROČILÉ a výše, každou 

středu od 18:30-19:30 v suterénu šk. jídelny v Roztokách

 u Prahy. Eva - 602 5196 80.

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

Potřebujete od ledna 2009 administrativní, provozní nebo jinou 

výpomoc ve Vaší firmě? Délka a forma úvazku je na dohodě. 

Děkuji za nabídky na tel. 604 262 706.

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

Prodám 6 ks kuchyňských skříněk (horní i spodní, včetně nerez 

dřezu). Barva červená – lesk, zn. Carmen. Tel.: 604 747 423.

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

Prodám byt 2+1 (53m2) v OV, 3. patro panelového domu. 

Cena 1,9 mil. Kč. Kontakt: 602 173 743.

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

Prodám byt v OV 2+1 v Roztokách, Masarykova ul., 56 m, 

panel, 7.patro, balkón, sklepní kóje, k nastěhování od. 1.4.2009, 

cena: 2,300.000,- Kč včetně garáže v dosahu. Tel.: 737 566 501.

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

Prodám dětské lyže „Sporten Junior“ 120 cm, přeskáče vel. 23, 

vázání Tyrolia SL 70, včetně hůlky. Cena: 2.000,- Kč. 

Tel.: 724 276 298.

Společenská kronika

Dagmar Burešová, Vladimír Fyman, Eva Havlová, Jaroslav Hlava, 

Vlasta Hradcová, Marie Hůlová, Věra Jílková, Miloslava 

Kaislerová, Květoslava a Milan Ledeckých, Ladislav Marek, 

Libuše Matejásková, Mircea Nikodém, Irena Pošíková, Vladimír 

Přibáň, Marie Říhová, Stanislav Sedlák, Marie Štauberová, Lada 

Tintěrová, Veselá Anna, Olga Voldanová, Libuše Vosecká

Děkuji předsednictvu SPCCH v Roztokách v čele s předsedkyní p. 

Ing. Nadrchalovou za projevené blahopřání a věcný dar, který jsem 

od nich obdržela při příležitosti mých narozenin. Anna Veselá
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--------------

Prodám dětskou autosedačku Romer 9-18 kg, barva sv. šedá 

s černou, polohování, pětibodové bezpečnostní pásy. Cena: 

2.000,- Kč, tel: 606 962 484.

Prodám dětský sportovní kočárek po 1 dítěti za 1.000,- Kč. 

Značka Peg-Pérego Aria. Nastavitelná opěrka zad, ochranné 

madlo, ale již chybí bezpečnostní pásy. Nákupní košík, lehce 

složitelný. Tel.: 737 224 657.

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

Prodám dřevěnou, bílou dětskou postýlku po 1 dítěti. 

Cena 400,- Kč. Tel.: 605 501 925.

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

Prodám družstevní byt 3+1 v Libčicích nad Vltavou v nově 

zrekonstruovaném panelovém domě na sídlišti Pod Saharou. 

Klidné prostředí, hezký výhled, nízké poplatky, internet. 

Centrum Prahy vlakem 30 min. Tel.: 731 128 306, 731 128 308.

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

Prodám dvě (i samostatně) dětské autosedačky značky Concord 

Maxus s pětibodovým upínáním. Sedačka je variabilní pro děti 

od 8 měsíců do 6 let (asi 9 kg – 25 kg) a po ponechání pouze 

sedáku pro děti od 3-12 let (asi 15 kg – 36 kg nebo 150 cm). 

Obě jsou velmi pěkné, nepoškozené. Cena jedné sedačky 1.000,- 

Kč. V případě zájmu volejte tel.: 737 351 551.

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

Prodám dvě skříně Billy s nástavci (Ikea), dýha bříza, jedna se 

skleněnými dveřmi, druhá z poloviny krytá dveřmi plnými. 

Cena za komplet 5 tis. Kč. Foto zašlu na vyžádání. Dále prodám 

policovou skříň Expedit (Ikea), cca 180x190cm, lamino bříza. 

Cena 1.500,- Kč. Obojí 2 roky staré ve výborném stavu. 

Tel.: 737 402 529, Roztoky.

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

Prodám: 1) Dvě zcela nová keramická umyvadla. Cena: 500,- 

Kč/kus.  2) Nové hudební hračky pro holčičky, pianino a kytara 

zn. Electronic, cena dohodou.   3) Zahradní kárka dvoukolák ve 

výborném stavu s nafukovacími koly. Cena: 700,- Kč.   4)Zcela 

nový kávovar, zn. krups. Cena: 500,- Kč. Tel.: 233 910 033. 

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

Prodám gumový člun HONDA, délka 2,5 m, s motorem 

HONDA 5 k, koupený v roce 2007. Kompletní s dokumentací. 

Pořizovací cena: 60.000,- Kč, prodejní cena: 40.000,- Kč. Člun 

je vhodný i na moře. Tel.: 728 705 642.

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

Prodám chlapecké brusle č. 28 - nepoužité a č. 31 - 2x použité. 

Cena á 600,- Kč. Tel.: 604 509 304.

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

Prodám levně lustr z 60 let (dřevo + kov) a též pletací jehlice 

různých šířek i kulatých – daruji zbytky vln. Tel.: 220 911 658.

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

Prodám 3x lyže (2x běžky, 1x sjezdovky) i s hůlkami. Výška: 

1m, 1,5m, 1,7m. Velmi levně. Nutno vidět. Tel.: 776 340 421.

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

Prodám: 1) lyže Atomic B-Race 180 cm, vázání Marker, cena 

1.500,- Kč  2) dámské lyž. boty Salomon č. 38-39, cena 800,- 

Kč  3) pánské lyž. boty Salomon č. 43-44, cena 1.000,- Kč 4) 

autoskibox 4 páry lyží, cena 500,- Kč  5) el. sporák Siemens 

sklokeram. deska, cena 1.500,- Kč   6) šatní skříň dvoudveř., 

světlá, cena 500,- Kč   7) peřiňák leštěný ořech pěkný, cena 

500,- Kč   8) dívčí péř. bunda Helly Hansen černá vel. S-M 

nová: 500,- Kč   9) opal. pistole Black&Decker kufříková nová, 

cena 1.000,- Kč. Tel.: 731 160 280.

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

Prodám moderní cca 5 let starou naprosto zachovalou pohovku, 

modrá, kovové nožky s dřevěným zakončením. Šířka 180 cm. 

Tel.: 777 351 007.

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

Prodám oválný rozkládací stůl (provedení olše) a 6 čalouněných 

židlí. Málo používané. Tel.: 731 170 572.

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

Prodám pánskou koženou bundu, nenošená, 1.000,- Kč, hnědá, 

vel. XXL. Starožitné zrcadlo, výš. 130 cm, šířka 100 cm. 

Montérky, 300,- Kč, nové. Plíny pro dospělé, 100 ks. Pánské 

šaty, vel. 52, nové, tmavě modré. Psací stůl pro děti do školy, 

5x šuplík, starší, 30,- Kč. Nové hodiny pod poklopem, originál 

zabalené, krásný dárek, levně, nutno vidět. Různý porcelán 

a sklo do vitríny. Tel.: 776 340 421.

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

Prodám: 1) plně funkční skříňový šicí stroj zn. Veritas. 

Cena: 1.000,- Kč, 2) 2x velké křeslo (ušák) á 500,- /ks. 

Tel.: 602 262 850.

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

Prodám rodinný dům v Roztokách na hezkém a klidném místě. 

Tel.: 736 674 553.

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

Prodám rodinný dům v Žalově, po celkové rekonstrukci. 

Podrobnosti na tel.: 603 108 227.

--------------
2Prodám stavební pozemek v Roztokách 600 m  za cenu 

2,500.000,- Kč. Tel.: 603 705 944.

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

Prodám venkovní vchodové dveře TORONTO plechové 80 L, 

se skleněnou výplní (10%) použité, stáří dva roky. Původní cena 

v Hornbachu 10.900,- Kč, nyní 2.900,- Kč i se dřevěným 

rámem. Tel.: 606 423 666.

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

Prodám zcela nové, nepoužívané dámské kolo klasické 

konstrukce. Kolo je vybaveno dynamem, předním a zadním 

světlem, odrazkami, pohodlným sedlem, snímatelným zadním 

nosičem. Umožňuje upevnit dětskou sedačku. Cena 2.000,- Kč. 

Tel.: 723 835 572.

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

Pronajmu dlouhodobě garáž v Roztokách na Masarykově třídě 

přímo v nákupním centru. Cena dohodou. Tel.: 602 274 001.

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

Pronajmu garážové stání v domě na Tyršově náměstí 

v Roztokách. Volné od ledna 2009. Cena je 1.000,- Kč měsíčně 

+ poplatky. Tel. 607 806 538.

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

Pronajmu garáž v rodinném domku v Roztokách u Prahy. Cena 

1.500,- Kč. Informace na tel.: 602 476 276.
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Pronajmu kompletně zařízený a vybavený byt (včetně 

spotřebičů) 2+1 v rodinném domě po rekonstrukci, na rok a déle 

pro 2 osoby – Čechy, bez dětí a zvířat. Parkování na zahradě – 

otevřený přístřešek. Nájem 8 tis. + poplatky + kauce 2 měsíční. 

Tel.: 737 169 031.

--------------
2Pronajmu  mezonetový byt 2+kk (57m ) nekuřákovi, Roztoky - 

náměstí. Cena: 10tis.+popl. (cca leden 09). Tel.: 602 968 411.

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

Pronajmu nezařízený byt v Roztokách 2+1 v ulici Masarykova 

za cenu 8.000,- + poplatky. Tel.: 736 674 553.

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

Pronajmu rodinný domek v Roztokách 3+1, garáž, zahrada. 

12.000,- Kč + poplatky. Tel.: 773 555 901.

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

RNDr. (43) doučí čj, ma, fy, che. Rozsah: zš, sš, část, vš látka. 

Přijímací zkoušky na sš a vš, maturity, reparáty. Po-ne, 

i dopoledne. Dochází. Mob.: 604 805 914.

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

Sháním pronájem garážového stání nebo garáže v Roztokách na 

Tyršově náměstí nebo blízkém okolí. Tel.: 721 114 449.

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

Včelí med přímo od včelaře obdržíte na adrese Vidimova 607, 

Roztoky. Vhodné předem zavolat, tel.: 220 911 665, nejlépe 

večer.

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

Zednické práce: betóny, omítky, štuky, vyzdívání, dlažby, voda 

v umělé hmotě, kopáčské práce. Tel.: 728 175 336.


