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Předvánoční čas…

Jak tak chodíme vyzdobenými ulicemi měst a obcí, padá na nás 

zvláštní nostalgie. Jakýsi pocit slavnosti. Ubývá - jakoby 

mimoděk – obvyklého hulvátství, nervozity i křečovitého 

vyvyšování jedněch nad druhými.

Jsme Evropané, tedy jsme cca dva tisíce let (ať chceme či 

nechceme) v zajetí evropské kultury, tj. kultury křesťanské.

Zatím co i dnešní křesťané (stejně jako dvě předchozí tisíciletí) 

očekávají příchod Krista, i zavilí ateisté zpívají koledy, a ve 

chvílích radosti i bolesti vyhrknou své „Panebože“, nebo ,,Bože 

pomoz mi“!

Nechtějme tomu porozumět. Svět bez tajemství je vlastně 

nesnesitelný.

Pokoj lidem dobré vůle.

Ladislav Kantor

Co přináší ODRAZ č. 12?

Především předznamenává Vánoce, a přináší (nejen na titulní 

stráně) fotoreportáž o již tradičním a hojně navštíveném 

rozsvěcení vánočního stromu,úspěšně pořádaného městem 4.12. 

na Tyršově náměstí….

Nechybí samozřejmě i informace o jednání orgánů města, 

výsledky místního referenda, atd….

Čtenáři jistě ocení i otištění nových jízdních řádů…

Obsahuje i nejen četné polemiky, bez nichž není možné vést 

dialog a tudíž ani najít přijatelná řešení…

Samozřejmě nechybí ani bohatá kulturní nabídka…

Tak hezké počtení, a hezky si užijte svátky…

Ladislav Kantor 
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Ohlédnutí za roztockým OF

V neděli 22. 11. 2009 se na pozvání paní farářky Jarmily Kučerové 

sešlo po 20 letech jádro roztockého Občanského fóra. Vzhledem 

k tomu, že město žádnou připomínku této zlomové události našich 

nejnovějších dějin nepořádalo, byli jsme organizátorce setkání 

vděčni, že se po čase zase uvidíme. Z 25 pozvaných nakonec přišla 

většina. Smyslem tohoto setkání nebylo jen přátelské potlachání 

lidí, které před 20 lety spojil společný cíl, něco na způsob srazu 

abiturientů, ale i zamyšlení nad tím, jak hodnotíme stav a vývoj naší 

společnosti i reflexe toho, do jaké míry se splnily naše výchozí 

představy o obnově demokracie, ale i jak naše cesty za tu dobu 

rozešly, jak jsme se vlivem okolností vzdálili názorově.  Ve vzduchu 

visela otázka, zda nás ještě cosi po letech spojuje - vynechám-li 

osobní vazby některých (nemnohých) z nás, kteří se ještě 

pohybujeme v komunální politice. Vzpomínali jsme  na dramatické 

i humorné situace z přelomového období 1989/1990. Nemohli jsme 

nezpomenout 1. plesu OF v sokolovně, který vyvrcholil hromadnou 

rvačkou v předsálí, ani na dramatický průběh listopadových dnů 

v tehdejší penicilínce, kde lidové milice dlouho "držely pozice" 

a došlo i na fyzické napadení rebelů.

Zárodek roztockého OF se začal "klubat" krátce po 17. listopadu na 

roztocké katolické faře. Tam tehdy bydlel Vašek Kalenda (jinak 

pracovník penicilínky), neb fara byla od smrti patera Matějky 

několik let neobsazená a nedělní bohoslužby sloužil pražský světící 

biskup Liška! Myslím si, že rovnou z jedné fary jsem tehdy zamířil 

na druhou, husitskou, neb paní farářka slula dobrou pověstí 

a právem jsem v ní vkládal naděje. Další setkání přípravné skupiny 

OF již bylo v širším obsazení a sešlo se v klubovně tomíků 

v sokolovně a další pak následovaly u Pošíků. Tam už jsme 

připravovali první mítink s veřejností, který se uskutečnil 1. 12. ve 

školní jídelně, a to díky pochopení Václava Majera, v té době ještě 

zástupce ředitele školy. Narychlo jsem vyrobil dosti primitivní 

mrňavé plakátky formátu A 5!!!, které jsme vylepili po Roztokách 

i u stanice roztockého autobusu v Dejvicích. Počet účastníků zcela 

překonal naše očekávání, prostorná jídelna byla narvaná k prasknutí. 

Nikdo z dosud vládnoucího establismentu se nedostavil, jen pan 

učitel P. C. měl odvahu se postavit rozčilenému davu. Hostem 

našeho setkání byl  herec (a gentleman každým coulem) M. Doležal, 

člen činohry ND, který tlumočil stanovisko svých kolegů, kteří byli 

v časově neomezené stávce na podporu požadavků studentů a OF.  

Další veřejné setkání OF  se týden na to již konalo ve zcela 

zaplněném roztockém kině (kapacita cca 350 míst). 

Počet členů koordinačního výboru našeho OF se rozrůstal a kvůli 

tomu jsme vyměnili obývák u Pošíků za prostornější kancelář 

CČSH. I tam časem bylo dosti plno. Vánoce nevánoce, kromě toho, 

že jsme byli obden v Černošicích, kde v hotelu Kazín sídlilo okresní 

OF, připravovali jsme se na převzetí radnice v našem městě. 

Proběhla jednání u "kulatého stolu" jehož výsledkem byla výměna 

poloviny poslanců Městského národního výboru za zástupce OF. 

Podobné kulaté stoly se pak konaly i na úrovni okresu a kraje. 

I v jejich důsledku jsme zaujali několik míst v Okresním a jedno 

v Krajském národním výboru.  25. února 1990 pak byl při lidové 

veselici slavnostně uveden do funkce nový předseda MěNV 

v Roztokách Vojtěch Sedláček, což byl počátek éry obnovy 

demokratické samosprávy v našem městě. 

Roztocké OF pak kandidovalo v listopadových volbách roku 1990 

do městského zastupitelstva a drtivě (podle očekávání) zvítězilo. 

Starostou města byl zvolen Jan Chytil. Po dvou letech celkem 

úspěšného vládnutí došlo uvnitř OF k vnitřnímu pnutí, které nebylo 

kupodivu ani příliš iniciováno  rozpadem republikového OF na 

Občanskou demokratickou stranu a Občanské hnutí, spíše 

problémy a příčinami vnitřními. Naše cesty se začaly rozcházet a ve 

volbách na podzim 1994 jsme již byli rozmetáni do nejrůznějších 

stran a hnutí.  Tím začala kapitola běžné politické reality v našem 

městě, která do dnešních dnů nepostrádá různých sporů a vášní.

Stanislav Boloňský

Dvacet let poté

V těchto dnech v Husově sboru, na místě, kde vzniklo roztocké 

Občanské forum, si přišlo připomenout tuto jedinečnou událost 

několik tehdejších zakládajících účastníků. 

Převrat v listopadových dnech v roce 1989 byl pro nás všechny 

velkou naději. Dnes jsme o dvacet let starší, jsme ale také 

„moudřejší“. Na setkání zazněla nejen slova vděčnosti nad 

nabytou svobodu, ale i pochybnosti a rozpaky nad konzumním 

směrem, kterým se většina společnosti vydala. Kde že loňské 

sněhy jsou, chce se mi říci s básníkem Villonem, který si tak 

povzdechl již před 550 lety. Kam se poděla radost a ochota lidí 

k účasti na věcech veřejných. Kde je důvěra v možnost změnit 

poměry. S demokracií přišla svoboda, svoboda pro všechny, nejen 

pro nás, ale i pro ty druhé, příležitosti nejenom pro lidi dobré, ale 

i pro darebné. Přiznám se, že mi dříve na mysl tolik nepřišlo, jak 

důležitá jsou pro demokracii dobrá pravidla, pravidla, která 

darebné chování nejen nedovolují, ale i rozhodně postihují. V tom 

rozhodně postihují je myslím zakopaný pes. Pasivita mezi lidmi 

možná plyne právě z toho, že právo a jeho vymahatelnost dostává 

mnohdy na frak... S vínem a pohoštěním přicházely myšlenky na to 

lepší, s čím se můžeme každý den potkávat. S vděkem jsme 

vzpomněli na ty, kteří již nejsou mezi námi, za všechny jmenuji 

MUDr. Soňu Šalamonovou a Zdeňka Pošíka. Sluší se poděkovat 

mnohým, kteří byli tehdy aktivní i těm, kteří ani nyní nerezignují 

na své občanské postoje. Přejme si, aby občanů, kteří nemění duši 

za košili, bylo v dalším dvacetiletí víc.

Vojtěch Sedláček

T.Novotný, F.Marek, P.Sankot, M.Marková, V.Sedláček, 

J.Kučerová, M.Vavřín, Z.Kučera, V.Kalenda, T.Vrána, M.Tomeš, 

I.Svoboda, O.Vavřínová, fotil S.Boloňský. 
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17. listopad a dvacáté výročí svobody 

na Levém Hradci

Před měsícem, v těch krátících se podzimních listopadových 

dnech jsme vzpomínali na události před 20 ti lety. Většina médií 

připomínala různými články, dokumenty, filmy i fotografiemi 

pád pád železné opony i komunismu ve střední a východní 

Evropě.

U nás v Roztokách - na Levém Hradci, Národní kulturní památce, 

na místě tak historicky důležitém i slavném se konala 

17. listopadu v 10 hodin dopoledne v kostele sv. Klimenta 

bohoslužba za oběti totalitních režimů komunismu i fašismu 

v naší zemi. Mši sv. sloužil zdejší pan farář P. Petr Bubeníček 

a jeho host p. Karel Kočí z Roudnice. Bylo vzpomenuto na mnohé 

peripetie a léta útlaku, nesvobody, a především na ty, kteří trpěli, 

položili životy nebo byli jinak utlačováni, pokořováni, mučeni. 

Pro všechny přítomné to byl silný duchovní i morální zážitek. 

Mnozí k této příležitosti přijeli na Levý Hradec i z okolních obcí. 

Sešlo se náhodné, neorganizované duchovní společenství lidí, 

kteří děkovali Bohu za dvacet let prožitých ve svobodě.

 My starší, kteří jsme zažili období totality, násilí i teroru, 

nuceného mlčení i umlčování vyjadřovaných myšlenek a názorů, 

jsme vděčni za těch posledních 20 let, i když není vše tak, jak by si 

každý přál. Už jen to, že tyto řádky lze veřejně sdělit, je jeden ze 

symbolů svobody. Svoboda a demokracie není však 

samozřejmost. Pokud ji chceme zachovat, pečujme o ni jako 

o cokoli živého, co roste, vyvíjí se a nese plody. Jakou investici 

hmotnou, duchovní i morální budeme vkládat do sebe i do mladé 

generace, takové plody naše společnost sklidí v budoucnu.

Chci se podělit také o další myšlenku týkající se obecně oslav 

významných dnů naší národní historie, identity - především Dne 

vzniku samostatného československého státu 28. října 1918 

a Dne osvobození 8. května - konce 2.světovcé války. Tyto dny 

jsou vyhlášeny státními svátky a z toho vyplývá den pracovního 

volna.

Napadá mě kacířská myšlenka: proč v tyto významné dny se 

v našem městě nekonají řádné oficielní slavnosti Města Roztok? 

Je pravda, že vzpomínkové akce se konají pravidelně, 

každoročně, dopoledne, na místech k tomu určených, ale ve 

dnech předcházejících danému svátku. Proč? Aby se ve sváteční 

den mohlo odjet na výlet, chalupu či jinam? Aby byly přítomné 

školní děti? Nebo aby zkrátka bylo volno? Ale tento svátek je 

volným, placeným dnem, ne všichni z města odjíždí, a ti, kdo se 

chtějí zúčastnit oficiálního ceremonielu ve všední den, jistě by 

přišli i v den svátečního volna. Lze vyjádřit i názor, že naopak, 

možná by přišlo na shromáždění i lidí více než v den pracovní, 

kdy polovina obyvatel Roztok odjíždí za prací mimo obec. 

Kromě pamětníků a seniorů by se určitě našli i mladší lidé, např. 

rodiče s dětmi, kterých je v Roztokách hodně a možná v rámci 

procházky by se šli tzv. podívat, co se to vlastně např. na tom 

Školním náměstí u sochy vojáka děje a kdo tam bude? Na Levý 

Hradec k pomníku by se možná přišli podívat kromě domácích 

starousedlíků i mladé rodiny z "Panenské" nebo náhodní 

návštěvníci té krásné lokality a Národní kulturní památky.

Samozřejmě by se vše muselo předem včas náležitě 

zmedializovat a v den svátku, kromě oficiálních proslovů, přidat 

i krátce cosi zábavného - vždy to jsou svátky a o těch kromě 

vzpomínek i zábava bývá zvykem. A pak jsou mezi námi také 

ještě pamětníci těch dnů kolem konce 2. sv. války a obecně 

senioři a lidé, kteří v nepracovní den oslav, kdy není školní 

vyučování, možná naopak rádi přijdou i se svými vnoučaty. A tak 

dále, atd... Vím, že jistě by zřejmě nepřišlo tolik lidí jako např. na 

"řemeslné trhy", ale co když přece jen více než při oslavách 

v předcházejících letech? Zachovávat a předávat povědomí 

o významných dnech a historii našeho státu mladším generacím 

se nemá opomíjet.

Nevím, zda jsem národovec, vlastenec nebo pouze sentimen-

tální člověk, ale historie národa, města, obce i významných 

jednotlivců se má připomínat. Co se dnes už v hodinách 

dějepisu neučí nebo jen velmi stručně, může se předávat mimo 

školní učebny, mnohdy zajímavěji i zábavněji. Tak snad 

příští rok!

Olga Veselá 
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Informace z 12. jednání ZM 

dne 18. 11. 2009

ZM za účasti 17 zastupitelů (omluveni p. Veselý, Štifter, Staněk, 

Král) za 5 hodin schválili následující:

Čerpání územního rozpočtu města Roztoky k 31.10.2009 - 

vzalo ZM na vědomí. 

Příjmy jsou plněny k danému datu na cca 85%, výdaje na cca 

83%. Rozpočet města schválený jako schodkový nakonec skončí 

v přebytku.

Zastupitelé byli dále informováni, že návrh rozpočtu města na rok 

2010 jim bude k dispozici do nejmenších detailů od 20.11. na 

informačním systému města  a že na prosincovém jednání ZM 

bude návrh rozpočtu předložen ke schválení. 

Činíme tak s vědomím, že již v lednu budou vypsány dotační tituly 

na vybudování kanalizace a jestliže chceme žádosti podat, 

nemůže město fungovat s rozpočtovým provizoriem (místní 

klasika, kdy do schválení rozpočtu město hospodaří 

s rozpočtovým provizoriem).

Rozpočet bude ZM v prosinci předložen jako přebytkový s tím, že 

přebytek bude umístěn do rezervy rozpočtu a tato rezerva bude 

použita na spoluúčast města pro financování dotací 

a investičních akcí odsouhlasených ZM.

Havárie bojleru v Městské nemocnici Roztoky – žádost 

o navýšení § 3522

ZM souhlasilo s mimořádným rozpočtovým opatřením (navýšení 

výdajové stránky § 3522 o 70.000 Kč) z důvodu havárie 

zastaralého bojleru v Městské nemocnici Roztoky.

Návrh ceny vodného a stočného na rok 2010

ZM, na základě předložené kalkulace firmy SčVK, chválilo cenu 
3vodného a stočného na rok 2010 ve výši 60,68 Kč/m  vč. DPH 

3 3(vodné 30,35 Kč/m ; stočné 30,33 Kč/m ) pro město Roztoky 

s účinností od 1.1.2010.

Zvyšování nájemného v obecních bytech

ZM uložilo MÚ prověřit zvýšení nájemného v nájemních bytech 

města v Nádražní ulici ve vztahu k platné legislativě a URM 

317-12/2006, zařazení bytů podle kvality bydlení a předložit 

výsledky na příští zasedání ZM.

Pečovatelská služba 

ZM souhlasilo s pokračováním provozu pečovatelské služby 

městem a jeho finančním zabezpečením ze strany města pro rok 

2010.

Optická síť Centralis

ZM souhlasilo se záměrem realizace optické sítě Centralis 

v Roztokách a uložilo předložit návrh smlouvy o podmínkách 

uložení optické sítě do pozemků města Roztoky s tím, že město 

Roztoky se nebude na investici podílet.

Dotace ROP na MŠ Spěšného

ZM rozhodlo nepodávat žádost o dotaci na dostavbu 

a rekonstrukci MŠ Spěšného z ROP Střední Čechy, NUTS 2 SČ, 

výzva č. 39, vzhledem k výši spolufinancování.

Maximální výše dotace v této výzvě je 15 mil. Kč. Náklady na 

vybudování MŠ Spěšného s celkovým počtem 75 dětí jsou cca 

50 mil. Kč. Nepoměr mezi výškou dotace a celkovými náklady 

vedl k tomuto rozhodnutí. Nicméně město je připraveno podat 

žádost v další výzvě.

Změna hranice katastrálního území mezi městem Roztoky 

a obcí Zdiby

ZM souhlasilo se změnou hranice katastrálního území mezi 

městem Roztoky a obcí Zdiby s účinností od 1.1.2010. 

Zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2000

- ZM zrušilo Obecně závaznou vyhlášku města Roztoky 

č. 2/2000 o zimní údržbě komunikací.

- ZM se seznámilo se zněním Nařízení města č. 1/2009 

z 9.11.2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty 

odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních 

komunikací a chodníků a vymezení úseků chodníků, na 

kterých se nezajišťuje schůdnost a žádá RM, aby Přílohu 

č. 1 tohoto Nařízení přepracovala a novelizovala ve smyslu 

připomínek zastupitelů města.

Publikace Roztoky od nejstarších dob k dnešku

- ZM uložilo kontrolnímu výboru řešit nejasnosti kolem 

publikace Roztoky od nejstarších dob k dnešku zejména 

kontrolou smluv, jejich plněním a předáním.

- ZM požádalo p. T. Novotného předložit RM do konce roku 

2009 veškeré materiály, které jsou k dispozici, včetně 

fotografií, týkající se publikace Roztoky od nejstarších dob 

k dnešku.

- ZM uložilo RM vybrat koordinátora, který stanoví jasnou 

strukturu publikace Roztoky od nejstarších dob k dnešku 

(rozsah kapitol v souladu s URM č. 84 – 7/2008), zmapuje 

smluvní vztahy s autory jednotlivých kapitol publikace 

a dalšími a navrhne reálný termín pro předání dosud 

chybějících kapitol. 

RM následně předloží zprávu s návrhem dalšího postupu 

ZM, které rozhodne o případném uvolnění finančních 

prostředků na dokončení publikace.

Zápis finančního výboru 

- ZM uložilo MÚ provést případné změny rozpočtových 

položek před zamýšlenou akcí. Cílem je posílení 

rozpočtové kázně.

- ZM pověřilo MÚ zpracováním seznamu provedených 

investičních akcí dle plánu pro rok 2009 s termínem do 

konce roku 2009.

- ZM ukložilo MÚ předložit průkaznou informaci 

o procentuálním stavu výběru místních poplatků za 

odpady. Tato informace bude předána FV do 14. 12. 2009.

Zápis kontrolního výboru 
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- ZM žádá RM, aby při výběru dodavatelů zakázek města 

respektovala UZM  6-1/09.

- ZM ruší usnesení 91-4/09 a 92-4/09. Obě tato zrušená UZM 

se týkají dostavby ZŠ Roztoky.

- ZM žádá RM, aby věnovala větší péči formulaci usnesení 

tak, aby byla úplná, srozumitelná a jednoznačná.

Na závěr bylo svoláno pracovní jednání zastupitelů na čtvrtek 

26.11. v 18 hodin v budově ZŠ Roztoky  na téma studie 

úsporných variant dostavby ZŠ Roztoky.

Informace z pracovního jednání zastupitelů dne 26.11. na 

téma studie úsporných variant dostavby ZŠ Roztoky.

11 zastupitelů, paní ředitelka ZŠ, autoři studie Chalupa 

Architekti (CHAA) a zástupce společnosti EC HARRIS (ECH) 

3,5 hodiny jednali.

Na úvod rekapituluji, jak na tom s dostavbou ZŠ jsme. 

23.12.2008 byla předaná projektová dokumentace k územnímu 

rozhodnutí, v únoru 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí, 

následovalo období neplodných diskuzí, následně bylo 

vydefinováno úsporné zadání, které znamená, že podzemní 

garáže v objektu C nebudou a aula bude změněna na druhou 

tělocvičnu, čímž se sníží nezbytný počet parkovacích míst.

Na základě úsporného zadání CHAA předložili studii dvou 

variant A a B s návrhem etapizace a odhadem nákladů. 

Společnost ECH na tuto studii předložila oponenturu s vlastním 

doporučením etapizace a odhadem nákladů.

Jak správně v diskuzi zaznělo, v daných podmínkách a na 

základě zadání neexistuje 100% dokonalá varianta, vždy je něco 

za něco. Zvážením všech pro a proti dospěli CHAA i ECH 

nezávisle k doporučení varianty A.

Dalším doporučením ECH pro zastupitele bylo, abychom co 

nejrychleji dosáhli stavebního povolení, protože teprve po 

získání stavebního povolení lze stanovit (nikoli odhadnout) cenu 

a návaznosti jednotlivých etap dostavby a podat žádost o dotaci 

či úvěr. 

Přiznávám upřímně, že toto doporučení mne velmi potěšilo, 

neboť prakticky to samé tvrdím zastupitelům již od března 

tohoto roku!

Z diskuze vyplynulo:

- Vypracování projektové dokumentace bude trvat cca 

5 měsíců, následně je nutné počítat alespoň s cca 3 měsíci, 

než bude vydáno stavebního povolení.

- Jestliže bude doporučena varianta A, není třeba měnit již 

vydané územní rozhodnutí. Lze pokračovat zadáním 

dokumentace ke stavebnímu povolení.

- Jestliže bude doporučena varianta B, je třeba jít do změny 

územního rozhodnutí. To znamená nový projekt k územní-

mu rozhodnutí, následuje územní řízení a vydání nového 

územního rozhodnutí (hrubý časový odhad cca 5-6 měsíců). 

Teprve po té lze zadat dokumentaci ke stavebnímu povolení, 

následuje stavební řízení a vydání stavebního povolení 

(oněch cca 8 měsíců), čímž jsme již v druhé polovině roku 

2011.

Závěrem lze konstatovat, že přítomní zastupitelé nedospěli 

k žádnému doporučení, či závěru.

Také je třeba konstatovat, že při současném stupni poznání celé 

problematiky, již další diskuze, kulaté stoly ani pracovní jednání 

ZM nic nového nepřinesou.

Studie úsporných variant dostavby ZŠ je umístěna na webu 

města.

Olga Vavřínová

Informace z jednání rady města 

v listopadu 2009

19. jednání RM dne 9.11.2009

Rada města za účasti šesti radních (omluven M.Veselý) 

projednala za čtyři hodiny mimo jiné následující.

- Vydala Nařízení města č. 1/2009, kterým se stanovuje 

rozsah, způsob a lhůty odstraňování (zmírňování) závad ve 

sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací a chodníků 

a vymezení úseků chodníků, na kterých se nezajišťuje 

schůdnost.

- Schválila odměnu řediteli TS města Roztoky

- Souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo na správu domény 

roztoky.cz a vedení webových stránek města.

- Vzala na vědomí informaci hodnotící komise o poptávkovém 

řízení na zpracovatele Žádosti o dotaci do ROP NUTS 

2 Střední Čechy - výzva 40 - 3.2 Základní školy a souhlasila 

s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ACCON s.r.o.

- Vzala na vědomí Zprávu o připravované publikaci 

o Roztokách zpracovanou členy ZM Martinem Urxem 

a Stanislavem Boloňským.  

RM konstatovala, že smlouvy o dílo na zpracování 

odborného textu příslušných kapitol byly s autory uzavřeny 

s termínem odevzdání do 30.11.2005. Není jasná struktura 

knihy, neboť usnesením URM 84-7/08 byl jednoznačně 

definován rozsah publikace a zároveň jím byl požádán 

autorský kolektiv k předložení kompletního rukopisu 

v odsouhlaseném rozsahu ke dni 30.6.2008. Předložená 

zpráva je s tímto URM v rozporu a ani tato fakta nezmiňuje. 

Na základě těchto skutečností doporučuje rada města ZM 

pozastavit veškeré práce s touto publikací spojené.      

- Vzala na vědomí návrh rozpočtu předložený kulturní 

komisí týkající se přidělení a rozdělení finančních 

prostředků na dotace a granty neziskovým organizacím pro 

rok 2010 v celkové částce 1.020.000,- Kč a doporučuje ZM 

tuto částku schválit ve výdajové stránce územního rozpočtu 

města na rok 2010.
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v místním měsíčníku Odraz č. 11/2009. 

Dle smlouvy bude grafikovi krácen honorář a inzeráty 

budou bezplatně uveřejněny v dalším čísle Odrazu. 

Odsouhlasila odměny ředitelek MŠ Spěšného a ZŠ 

Roztoky.

Souhlasila s vyplacením jednorázových finančních 

příspěvků podle návrhu sociální a zdravotní komise.

Olga Vavřínová

INFORMACE Z RADNICE

Již dávno jsem ztratila dech soupeřit s rubrikou „Co se ve městě 

povídá“.

Jednak z toho důvodu, že tato rubrika v podstatě omílá pořád to 

samé a jednak z toho důvodu, že vás nechci obtěžovat popisem, 

jak dlouho a jak řehtá úřední šiml.

Od záměru něco udělat, přes přípravu až k realizaci (samozřejmě 

vše se souhlasem RM a ZM) je to opravdu neskutečně dlouhá 

doba.

Všechny postupné kroky jsem vždy popisovala v informacích 

z jednání RM a ZM, připravila pro tato jednání spoustu materiálů, 

které jsem (samozřejmě nejen já) obhajovala. Velmi mne proto 

překvapilo, že čím dál tím víc lidí mě upozornilo, že vlastně nikdo 

tyto informace nečte, nebo lépe nedokáže si z těch informací 

pospojovat, že se něco někam posunuje a někam spěje.

Zřejmě je to tak, neumím výsledky své práce prodat. Píši fakta a na 

líbivé, alibistické články v ODRAZu mně nezbývá čas.

Protože toto číslo ODRAZu je posledním v roce 2009, považuji za 

důležité informovat o tom, co a jak se daří.

Přechod Přemyslovská

Navržený přechod formou retardéru (jako je v Sedlci) z Panenské 

k MŠ Přemyslovská byl jak Policií ČR, tak odborem dopravy 

Černošice striktně zamítnut. Maximální možná bezpečnost tohoto 

přechodu díky sponzorskému daru AŽD Praha, byla zajištěna led 

diodovým osvětlením. 

Při realizaci se ovšem vyskytly problémy s propadáním vozovky. 

Zjistili jsme, že je zde dešťová kanalizace kdysi provedená v akci 

Z, nyní zcela nefunkční vedoucí odnikud nikam a samozřejmě 

nijak neevidovaná, takže o ní vyjma pamětníků nikdo neví. Tento 

„drobný“ problém se povedlo vyřešit a tak pevně věřím, že 

přechod bude fungovat již v době, až toto budete číst. 

Hromadná doprava

Změnou dopravce linky 340 (nyní DP hl. m. Praha) se podařilo 

zajistit garantované spoje nízkopodlažních autobusů od 30.11. 

Nyní se tedy všichni (zejména důchodci i maminky s kočárky) 

mohou spolehnout na to, že takto v jízdním řádu označený 

autobus, přijede.

Dále se snažíme řešit i „městskou dopravu“ tím, aby některé spoje 

340 zajížděly na Solníky (stanice před křižovatkou Masarykova 

a  Obránců Míru), i propojení na Suchdol přímo přes Únětice. 

Narážíme ovšem na neexistenci zastávky Roztoky TESCO v obou 

směrech!

- Schválila výplatu jednorázových finančních příspěvků 

doporučených sociální a zdravotní komisí.

- Souhlasila s umístěním paní B. Šmídlové do bytu č. 24 v II. 

patře DPS.

Doporučení RM pro ZM neuvádím, protože je to všechno v info ze 

ZM.

20. jednání RM dne 30.11.2009

Rada města za účasti pěti radních (omluven J.Landa a M.Veselý) 

projednala za dvě hodiny mimo jiné následující:

- Doporučila ZM schválit sociální fond zaměstnanců města 

a uvolněných členů ZM pro rok 2010 ve výši 5,5 % 

z celkového objemu finančních prostředků vyplacených na 

platy a odměny zaměstnanců města a uvolněných členů ZM 

v předešlém kalendářním roce. 

- Schválila vyvěšení návrhu územního rozpočtu města 

Roztoky na rok 2010 v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

který byl sestaven podle zákona č. 250/2000 Sb., 

o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Od 20.11. je všem zastupitelům a členům finančního výboru 

ZM k dispozici přístup na informační systém města, kde se 

mohou do nejmenších podrobností seznámit s návrhem 

rozpočtu města na rok 2010.  

- Souhlasila s prodloužením Smlouvy o vedení účetnictví 

uzavřené mezi městem Roztoky a firmou Aldera NET s.r.o. 

o jeden rok do 2.12.2010. 

- Souhlasila se zpracováním znaleckého posudku správy IT 

města Roztoky v předloženém rozsahu, s limitní cenou do 

50.000,- Kč bez DPH a oslovila soudního znalce Ing. 

Václava Zápotockého.

Neustálé náznaky a útoky některých zastupitelů na to, že 

správa IT města je drahá a že si společnost AlderaNet účtuje 

nehorázné částky, vedly RM k tomuto rozhodnutí. 

Nechť tedy soudní znalec rozhodne a posoudí, zda se tak děje 

či nikoli. 

RM rozšířila zadání kontroly IT města Roztoky na rok 2008 

i 2009 a zároveň zadala i posouzení stavu IT správy města 

v předchozích letech 2006-7. Výsledný znalecký posudek 

bude předložen zastupitelstvu města.

Na základě doporučení hodnotící komise veřejné zakázky 

malého rozsahu "Pronájem kontejnerové MŠ" o jednom 

oddělení na pozemku parc.č. 336/1 v k.ú. Roztoky 

v Palackého ulici, rozhodla o vítězném uchazeči, a to 

společnosti ALGECO s.r.o. a souhlasila s uzavřením 

nájemní smlouvy na dva roky s možností následného 

odkupu kontejnerové sestavy.  

Schválila termíny konání RM pro rok 2010 a doporučila ZM 

návrh konání řádných jednání ZM pro rok 2010.

Zabývala se stížnostmi na neuveřejnění placené inzerce 

 



09

INFORMACE Z RADNICE

To, že město kdysi souhlasilo s výstavbou TESCA a Domu služeb, 

aniž by výstavbu podmínilo zastávkou hromadné dopravy, je nyní 

velký problém.

Přeložka komunikace II/242

Přes všechny peripetie to nyní vypadá, že někdy v druhé polovině 

příštího roku budeme všichni ušetřeni čekání na „šraňkách“ na 

cestě do Prahy, ano přeložka bude uvedena do provozu.

Znamená to plynulost dopravy pro všechny z nás, ale hlavně 

i plynulost hromadné dopravy a nastavení reálných jízdních řádů.

Za svoje opravdu velké vítězství považuji to, že se podařilo 

v rámci „přeložky“ změnou stavby před dokončením, prosadit 

vyřešení oddělení dešťové a splaškové kanalizace města.

Kdyby se tak nestalo a přeložka byla realizována podle původního 

projektu, nezbylo by městu po nějaké době nic jiného, než v místě 

křižovatky ulic Nádražní a Tiché údolí znovu rozkopat 

komunikaci a za cca 8 mil. Kč realizovat z rozpočtu města dešťový 

oddělovač.

Kontejnerová MŠ v Palackého ulici

Nedostatek míst v MŠ je problém, jehož jedním řešením je 

kontejnerová MŠ. 

Nyní jsme ve fázi, kdy máme kladné stanovisko hasičů 

a hygieniků, máme vydaný souhlas s provedením ohlášené stavby 

a odsoutěženého dodavatele kontejnerové sestavy pro jedno 

oddělení MŠ. Organizačně bude toto oddělení patřit k MŠ 

Spěšného.

Šibeniční termín harmonogramu provádění stavby předpokládá, 

že 15. 1. 2010 by měla proběhnout kolaudace a následně od 1. 2. 

zahájen provoz.

25 nových míst v MŠ je sice fajn, ale nijak výrazně to nedostatek 

míst neřeší. Proto hned v lednu začnu prověřovat další dva 

pozemky, zda lze na ně umístit kontejnerovou sestavu MŠ a její 

napojení na sítě. Jeden pozemek je přímo u MŠ Havlíčkova 

a druhý na Obránců míru. 

Dostavba ZŠ

V únoru roku 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí na Dostavbu 

a rekonstrukci ZŠ Roztoky. Od té doby jsme na jednáních ZM 

důkladně probrali autorská práva i zákon o zadávání zakázek až 

jsme se dobrali úsporného zadání. Současný stav popisuji v článku 

Pracovní jednání ZM.

Výsledek lze shrnout takto - při současném stavu poznání celé 

problematiky dostavby a přístavby ZŠ další diskuze již 

nepomohou a je třeba začít konat. Bez projektu ke stavebnímu 

povolení nejsme schopni určit, na kolik etap lze přístavbu k hlavní 

budově školy rozdělit a jak se tyto etapy vzájemně ovlivňují. Bez 

stavebního povolení nemáme šanci žádat ani o dotace, ani o úvěr.

Rekonstrukce a rozšíření Lidické a Přílepské (komunikační 

průtah městem)

Hlavní průjezdná komunikace městem – ulice Nádražní, Lidická, 

Přílepská (III/2421) a Přemyslovská (III/2422) je komunikace ve 

vlastnictví KÚ a jediná komunikace spojující město směrem na 

Prahu a na sever. Tedy kraj nikoli město Roztoky je investorem 

a tedy plátcem této zakázky. Což je na jednu stranu dobře, neboť 

jen projektová dokumentace rekonstrukce a rozšíření je v řádu 

milionů Kč. 

Z deníku Městské policie 

Roztoky

V této rubrice bychom rádi občany Roztok 

informovali o činnosti Městské policie 

Roztoky, a to za období od  29. 10. 09 až 

26. 11. 09 : 

- dne 1. 11. 09 v pozdních nočních hodinách oznámena nehybně 

ležící tělo v prostorách křižovatce ulic Masarykova a 

Čáslavského – výjezd na místo, na místo též rychlá lékařská 

VÝSLEDKY MÍSTNÍHO 

REFERENDA

Jak už asi všichni víte, místní referendum nebylo platné, protože 

účast byla pouhých 26%. Z oněch hlasujících 1462 oprávněných 

osob (26%), hlasovalo 90% pro ano.

Zákon vyžaduje minimální účast 35% voličů, v našem případě 

1999 oprávněných osob.

K platnosti referenda tedy chybělo, aby šlo hlasovat alespoň 

dalších 537 oprávněných osob a to je hodně.

Pro zajímavost uvádím, jak hlasování probíhalo v jednotlivých 

okrscích.

Všem občanům, kteří se hlasování v místním referendu zúčastnili, 

děkuji.

Olga Vavřínová

Na druhou stranu se ale města tento projekt týká zcela zásadně a je 

v našem zájmu, aby projekt neřešil jenom a pouze rekonstrukci 

a rozšíření krajské komunikace.

Proto jsem ihned na začátku při zadání této zakázky vydefinovala 

podklady, které máme a projektantovi poskytneme (zaměření 

komunikace, generel odvodnění, chodníky, doprovodná zeleň, 

atd.). Navrhla jsem možnosti naší spolupráce (zjištění 

majetkoprávních vztahů, podílení se na řešení odvodnění v rámci 

generelu) a jistila územní rezervu pro rozšíření Lidické ulice 

v rámci návrhu regulačního plánu města v lokalitě Panenská II.

Pozitivem tohoto přístupu je, že se město stalo konzultantem 

projektanta, jak bylo domluveno na jednání na KÚ v říjnu tohoto 

roku se zástupci odboru dopravy a vedoucím investic.

Takové zásadní věci, jako je umístění autobusových zastávek, 

otáčení a odstavování autobusů v Žalově, máme nyní pod 

kontrolou.

Olga Vavřínová
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pomoc- osoba v silně podnapilém stavu. 

-   dne 4.11.09 oznámen požár maringotky v místě za 

kynologickým cvičištěm – výjezd na místo, na místě hasiči, 

požár lokalizován, maringotka shořela totálně, majitel Povodí 

Vltavy, předáno na místě PČR k jejich realizaci, jako příčina 

zjištěno úmyslné zapálení. 

- dne 5.11.09 oznámena žádost o pomoc při otevření 

zabouchlých dveří u objektu mateřské školky ve Spěšného ulici- 

vyžádána pomoc hasičů, dveře otevřeny. 

- téhož dne v rámci hlídkové činnosti v pozdních nočních 

hodinách nalezena ležící osoba muže v ulici Levohradecká, 

stěžující si na bolesti ruky, vyžádána rychlá lékařská pomoc, 

která převezla zraněného do nemocničního zařízení. 

- dne 6.11.09 v pozdních nočních hodinách oznámeno rušení 

nočního klidu hlasitou produkcí hudby z Bizzard Clubu 

v Nádražní ulici – výjezd na místo, zjednána náprava na místě, 

řešeno na místě domluvou. 

- dne 8.11.09 oznámena nehoda se zraněním na silnici mezi 

Roztokami a Velkými Přílepy –výjezd na místo,  na místě 

předáno skupině dopravních nehod,  

- téhož dne oznámeno odcizení mobilního telefonu na Tyršově 

náměstí, ke kterému došlo dne 5. 11.09, věc předána PČR 

k jejich realizaci, 

- dne 9. 11. 09 oznámená smrtelně zraněná kočka v ulici U háje – 

výjezd na místo, zraněná kočka převezena do ordinace MVDr. 

Šavrdy a tomuto předána. 

-  téhož dne ve večerních hodinách oznámeno pohřešovaní 

osoba pana Vratislava Valty, r. 1929, který toho dne v ranních 

hodinách dne 9. 11.09 odešel z místa bydliště na svoji zahradu do 

Žalova ( u Vltavy), z této se však večer do místa bydliště nevrátil, 

naposledy byl viděn ráno dne 9. 11. 09 u Tesca v Lidické ulici 

v Roztokách – výjezd na místo, místní pátrání po pohřešované 

osobě s negativním výsledkem, předáno na místě PČR, 

provedeno šetření po nemocničních zařízeních, druhého dne za 

světla provedeno v součinnosti s PČR a hasiči opětovně pátrání 

po pohřešovaném, a to po břehu řeky, a hasiči na člunu po řece 

Vltavě, dále na místě policejní potápěči a vrtulník s thermovizí, 

pátrání po pohřešovaném s negativním výsledkem, pátrání 

nadále trvá.

- dne 10. 11.09 ve večerních hodinách oznámen volně 

pobíhající se pes v ulici Jungmannova – výjezd na místo, 

proveden odchyt psa, pes umístěn do kotce OŽP.

- téhož dne  oznámen požár chaty ( radioamatérů) na Holém 

vrchu – výjezd na místo, na místě hasiči, vyšetřovatel od hasičů 

a PČR.

-téhož dne oznámena osoba, která se chtěla podpálit a to 

v prostorách u železniční trati Praha-Roztoky – výjezd na místo 

v součinnosti s PČR,  na místě osoba zajištěna, na místo též 

rychlá lékařská pomoc hl. města Prahy, neboť místo, kde se 

chtěla osoba zapálit, se nacházela již na území hl. města Prahy,  

osoba odvezena do nemocničního zařízení sanitním vozem, věc 

předána PČR hl. města Prahy.

-  dne 12.11.09 oznámeno pokousání volně pobíhajícím psem 

v ulici Přemyslovská, zadokumentováno a šetřeno jako 

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

znění na OZV č. 5/2003. 

- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno narušení 

občanského soužití mezi manžely v ulici Přemyslovská – výjezd 

na místo, na místě v době příjezdu hlídky již klid,  věc 

kvalifikována jako návrhový přestupek proti občanskému soužití 

dle § 49 z.č. 200/90 Sb.,  zúčastněné strany poučeny. 

 - téhož dne ve večerních hodinách oznámeno fyzické napadení 

mezi dvěma osobami na Tyršově náměstí – výjezd na místo, na 

místě jíž rychlá lékařská pomoc, která oba ošetřila a jednoho 

z nich převezla do nemocničního zařízení, věc si na místě 

převzala PČR k realizaci jako podezření z tr. činu. 

- téhož dne v pozdních nočních hodinách oznámeno nehybně 

ležící osoba v ulici Palackého – výjezd na místo,  při kontrole 

zjištěno, že je silně podnapilá, bez zranění, odvedena domů.  

- dne 15. 11.09 oznámeno loupežné přepadení v Palachově ulici, 

vytržení tašky poškozené, pachatel v jedoucím v osobním 

vozidle – výjezd na místo,  provedeno místní pátrání po 

podezřelém vozidle a pachateli na základě získaného poznatku 

s negativním výsledkem, předáno PČR k realizaci. 

-  dne 16. 11. 09 oznámen nález dopravní značky „konec měření 

rychlosti“ v ulici Zaorálkova – značka zajištěna, zjištěno odkud 

byla odcizena, vyrozuměna Městská policie hl. města Prahy, 

která si odcizenou značku na MP Roztoky převzala.

-  téhož dne ve večerních hodinách oznámena havárie 

vodovodního řádu v ulici U Školky – výjezd na místo, na místě 

hasiči, vyrozuměn SEVAK – zajištění místa. 

- téhož dne v pozdních nočních hodinách oznámeno rušení 

nočního klidu u restaurace EMKO v Havlíčkově ulici – výjezd na 

místo, na místě sjednána náprava, vyřešeno na místě domluvou.   

- téhož dne v pozdních nočních hodinách oznámen houkající 

alarm prodejny Hračky-papír v ulici Lidické ulici – výjezd na 

místo, prodejna v pořádku – vyrozuměn majitel prodejny. 

- dne 18.11.09 oznámena mrtvá liška na Holém Vrchu – výjezd 

na místo, vyrozumění člena mysliveckého sdružení, který si na 

místě mrtvou lišku převzal, a odvezl na vyšetření na vzteklinu.  

 - dne 19.11.09 v rámci hlídkové činnosti zjištěn v ulici U Školky 

vrak vozidla tov. zn. Fiat 126, bez r.z., zadokumentováno, dalším 

šetřením zjištěn majitel tohoto vraku vozidla, tento vyrozuměn, 

z jeho strany přislíbeno odstranění tohoto vraku z veřejně 

přístupného místa, tak i učinil a vrak z místa odstranil. 

- dne 20.11.09 oznámena zraněná osoba na Tyršově náměstí – 

výjezd na místo,  na místo přivolána rychlá lékařská pomoc, která 

na místě zraněného ošetřila. 

- téhož dne oznámen požár stodoly v Levohradecké ulici – 

výjezd na místo, na místo též hasiči, požár uhašen, na místě si věc 

převzala PČR k realizaci. 

- dne 21.11.09 oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. Ford 

Escort na parkovišti u nádraží v Nádražní ulici, ke kterému došlo 

předchozí den  – předáno PČR k jejich realizaci. 

INFORMACE Z RADNICE
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- dne 22.11.09 oznámena dopravní nehoda se zraněním v ulici 

Lidická – výjezd na místo, na místě hasiči a rychlá lékařská 

pomoc, která jednoho účastníka nehody převezla po prvotním 

ošetření do nemocničního zařízení, odklon dopravy po dopravní 

nehodě v ulici Lidická, předáno PČR k realizaci. 

- téhož dne oznámeno vloupání do vozidla tov. zn. Citroen 

v ulici Nerudova – výjezd na místo,  provedeno místní pátrání po 

podezřelých osobách a vozidle, kterým z místě odjeli dle 

získaného popisu s negativním výsledkem, předáno na místě 

PČR k realizaci jako podezření z tr. činu. 

- dne 24.11.09  v rámci hlídkové činnosti zjištěn zábor na 

komunikaci v ulici Třebízského – řešeno na místě s oznamo-

vatelem, přislíbil úklid tohoto záboru do druhého dne, do 

druhého dne skutečně zábor odstraněn.

- dne 25.11.09 oznámeno vloupání do chat v zahrádkářské kolonii 

v Třebízského ulici – výjezd na místo, na místě provedeno 

šetření, předáno  PČR k, jako podezření z tr. činu. 

- téhož dne oznámen požár opuštěné garáže v objektu 

zdevastovaného areálu bývalého hotelu Maxmiliánka v Tichém 

údolí – výjezd na místo, na místě hasiči, požár uhašen, na místě 

PČR, které na místě věc předána.

- téhož dne oznámeno vloupání do sklepa domu v Masarykově 

ulici – výjezd na místo, na místě předáno PČR k realizaci jako 

podezření z tr. činu.  

- dne 26. 11.09 oznámen pokus o odcizení vozidla tov. zn. Škoda 

Octavia před restaurací Emko v Havlíčkově ulici – výjezd na 

místo, předáno PČR k realizaci jako podezření z tr. činu. 

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše 

uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou 

nebo telefonicky na zdejší služebnu služby kriminální policie 

(tel. 233910861), nebo Obvodní oddělení policie ČR Libčice 

(tel. 23393 0789), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 22091 

0468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz.  Děkujeme předem 

za spolupráci.  

Vevera Petr

vedoucí strážník MP Roztoky

Muller R. Nelítostné slunce /dobrodružný román

-osudy farmářů v Africe v 1.po.20.stol./

Fielding J. V pavučině vztahů /psychologický román/

Mayle P. Francouzské hodokvasy…/autor provází 

čtenáře Francií a jejími krajovými 

specialitami/

Coelho P. Vítěz je sám /psychologický román na téma 

ambicí a úspěchu/

Detektivky

Mac Bain E. Tak nahá, tak mrtvá

Parker R. Drsná svatba

Preston D. Rouhání

Ostatní-fakta-naučná-zajímavosti

Guinnes World 2009 /kniha rekordů/

Martin B. Digitální fotografie /přehled/

Kmenta P. Kmotr Mrázek III /další kniha 

o organizovaném zločinu v Čechách/

Bonewitz R. Mayské proroctví /kultura a mytologie 

Mayů s rozborem proroctví, které se váže 

k roku 2012/

Carr-Grom Posvátná místa /poutní místa světa, jejich 

historie a zajímavosti/

Prošek P. Profesor v Antarktidě /zajímavosti o české 

polární stanici/

Odmaturuj ze společenských věd /přehled a informace 

k doplnění vědomostí potřebných

k úspěšnému složení zkoušek nebo 

přijímaček/

Průcha J. Přehled pedagogiky /určeno pro studující/

Leng F. Můj život s Daphne du Maurier /životopis 

spisovatelky očima její dcery/

Halík T. Stromu zbývá naděje / eseeje na téma 

mnoha tváří naděje/

Fialová K. Štěstí tady a teď /autobiografie české 

herečky/

Cestopisy

Krautschneider R. Co přinesly vlny a odvál vítr /plavba kolem 

světa/

pro děti

Poskitt K. Čísla: klíč k vesmíru /kniha z edice 

“Vražedná matematika“ nabízí populární 

formou cestu do tajů čísel/

Smith M. Lidské tělo /anatomie lidského těla 

přístupnou formou s bohatým obrazovým 

materiálem je určena dětem od 9 let/

Bližší informace o těchto, i dalších knihách získáte na webových 

stránkách městské knihovny nebo přímo v knihovně. 

Registrovaní čtenáři si mohou knihy rezervovat.

A.Urxová

Městská knihovna informuje 

nabízíme vám výběr z nových knih zakoupených pro městskou 

knihovnu v listopadu 2009

Beletrie

Cubeca K. A Bůh mlčel/dobrodružný román z Afriky 

v 1.pol. 20 stol./

MacKinley T. Krajina snů /společenský román z Austrálie/

Steel D. Milost /román pro ženy/

Benoif D. Město zlodějů /válečný román/

Pawlowská H. Ženy vidí za roh /soubor povídek o vztazích 

a citech/

INFORMACE Z RADNICE
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Organizace svozu bioodpadu 

v roce 2010

Stejně jako v minulých letech bude i v roce 2010 v Roztokách 

probíhat svoz bioodpadu z biopopelnic. Svoz začne v dubnu 

a bude ukončen v listopadu.  

Rada města na doporučení OŽP přijala usnesení URM 

č.179-16/09, kterým deklarovala vůli města separaci bioodpadu 

podpořit tím, že službu rozšíří na všechny zájemce, kteří se 

v období od 1.1. do 20.2.2010 přihlásí. Přihlášku je nutné v tomto 

období doručit na úřad písemně, podle počtu přihlášených bude 

s firmou Regios, a.s. nasmlouván potřebný počet svozových dnů 

a harmonogram svozu bude ještě před začátkem sezóny zveřejněn 

v Odrazu. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení, datum 

narození, trvalé bydliště a telefon zájemce. Pokud bude nádoba 

umístěna jinde než je trvalé bydliště zájemce, bude uvedena i 

adresa umístění nádoby. Podmínkou přijetí přihlášky je 

samozřejmě to, že zájemce je plátcem místního poplatku za 

odpady (nebo je od poplatku osvobozen) nebo platí tzv. 

„dobrovolný příspěvek“ ve výši 492 Kč/osobu/rok, čímž se zařadí 

do „systému nakládání s odpady v obci“.

Pro nejrychlejší zájemce  je tu možnost bezplatného pronájmu 

biopopelnice, neboť je k dispozici ještě omezený počet nádob 

nakoupených v roce 2009 z dotace, jedná se však převážně 

o nádoby o objemu 120 l.  Smlouvy na pronájem budou uzavírány 

od začátku ledna na OŽP vždy v úředních dnech (Po+ St 8-12 

a 13-17,30). Smlouvy budou podepisovány podle pořadí, v jakém 

se zájemci dostaví a to až do vyčerpání zásob. Ostatní zájemci si 

budou muset zakoupit  biopopelnici vlastní, ale i ti musí poslat 

písemnou přihlášku. 

Ing. Eva Krautová, ved. OŽP

Milí spoluobčané,

ti z Vás, kteří během roku navštěvují hřbitov na Levém Hradci, si 

mohli všimnout nově opravené hřbitovní zdi.

Za finanční podpory Krajského úřadu Středočeského kraje, který 

městu poskytl dotaci z Fondu obnovy památek Středočeského 

kraje, byla opravena kamenná zeď starého hřbitova, která byla 

narušena v důsledku dlouhodobého podmáčení.

Citlivou opravou byl co nejvíce zachován původní vzhled 

kamenné zdi starého hřbitova v areálu NKP Přemyslovské 

hradiště Levý Hradec, jehož existence sahá prokazatelně do 

poloviny 11. století. Kamenná zeď přísluší k cenným součástem 

obklopujícím kostel sv. Klimenta. 

Tímto děkujeme Středočeskému kraji za poskytnutí dotace a také 

všem, kteří se na opravě zdi podíleli.

Odbor správy a rozvoje města

INFORMACE Z RADNICE
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CO SE DĚJE VE MĚSTĚ

,, Co ve městě se povídá…“

 (Jen několik poznámek…) 

Nejprve bych rád sdělil, že poslední letošní číslo jedenácté 

pokračování této pravidelné rubriky nepřinese. Důvod je prostý: 

v čase všelikých chřipek a předvánočního hemžení se nové 

informace obohacující námi již sledované i chystané causy příliš 

nehrnou, a tak se s rubrikou shledáme až v čísle příštím.

Přesto však ,,její duch“ v čísle zůstane. Díky dvěma autorům, kteří na 

ní v zaslaných článcích přímo navazují. Nepostrádají totiž humor, 

nadhled i věcnost, což v předsilvestrovském čase jistě potěší nejen 

mě.

1. Prvním článkem je příspěvek mého redakčního kolegy V. Calty.

O čem se ve městě tlachá

Začal to dvorní fotograf našeho časopisu Stan Marušák. 

Zastávka autobusů na Tyršově náměstí byla posunuta dál od 

přechodu. Když pak prší, někdo se schová a někdo ne. A když 

přijede autobus není jasné, kdo má nastoupit dřív. To je stručný 

obsah jeho vtipné poznámky z čísla 5/2009.  Investigativně se 

pak do toho vložil redaktor Odrazu. Na MÚ o posunutí sloupku 

nikdo nic nevěděl. Snažil se tedy nějakou odpověď získat od 

Ropidu a dopravce - ČSAD Kladno. Ale nikdo se s ním nebavil.

Nakonec vyplavalo, že sloupek posunul jeho majitel – ČSAD 

Kladno. V souladu se zákonem o pozemních komunikacích musí 

stát nejméně 5 metrů od přechodu. A proč to až doteď nikomu 

nevadilo? Zřejmě na ČSAD nastoupilo nějaké nové koště. A to 

dobře mete. A protože v té správné vzdálenosti vadí střecha, 

vymetlo sloupek zastávky ještě o kus dál.

Zatímco Stan řešil to, kdo bude první, další diskutující již řešili 

to, že čekající moknou a nikdo s tím nic nedělá. Že je to problém 

závažný dokazuje i to, že se o něm, jako o jednom z mála témat 

rubriky „Co se ve městě povídá“, začalo diskutovat i na jinak 

skomírajícím diskusním fóru města. A tam se diskutující 

nakonec shodli, že není problém, aby fronta stála opačně. 

A nemokne. Chce to jen maličkost. Podráždit si neurony 

v mozku trochu jinak, než jak jsme dosud byli zvyklí. 

„Pravidelně mě fronta stojící na dešti také dojímala, ale dnes 

jsem byl mile překvapen, protože se stálo směrem pod střechu. 

Prvních pár příchozích mělo zřejmě všech pět pohromadě.“ 

napsal na diskusním fóru minulý měsíc Vašek K.

Také se domnívám, že stavět přístřešek je vyhazováním peněz. 

Leda by to, jak již před půlrokem navrhoval Stan, zdejšímu 

bistru umožnilo rozšířit o prostory stávající čekárny svůj lokál. 

Aby se do něj vešli všichni ti, kdo si tu chtějí povídat o tom, co se 

ve městě povídá.

Vít Calta

2. Druhé připomenutí této rubriky najdete v  úvodu článku 

p. starostky ,, Informace z radnice“ na  str.   tohoto čísla:

,, Již dávno jsem ztratila dech soupeřit s rubrikou „Co se ve 

městě povídá“.

Jednak z toho důvodu, že tato rubrika v podstatě omílá pořád to 

samé a jednak z toho důvodu, že vás nechci obtěžovat popisem, 

jak dlouho a jak řehtá úřední šiml. 

Od záměru něco udělat, přes přípravu až k realizaci 

(samozřejmě vše se souhlasem RM a ZM) je to opravdu 

neskutečně dlouhá doba.

Všechny postupné kroky jsem vždy popisovala v informacích 

z jednání RM a ZM, připravila pro tato jednání spoustu 

materiálů, které jsem (samozřejmě nejen já) obhajovala. Velmi 

mne proto překvapilo, že čím dál tím víc lidí mě upozornilo, že 

vlastně nikdo tyto informace nečte, nebo lépe nedokáže si z těch 

informací pospojovat, že se něco někam posunuje a někam 

spěje.

Zřejmě je to tak, neumím výsledky své práce prodat. Píši fakta a 

na líbivé, alibistické články v ODRAZu mně nezbývá čas“.

Z vyjádření p. starostky mám opravdu radost. Ani možná neví 

jakou. Líp se to totiž říct ani nedá. Už desítky let se zabývám 

mluveným i psaným slovem, a tak vím dávno (stejně jako 

statisíce jiných psavců i řečníků), že není ani tak důležité CO 

chcete sdělit, ale JAK. 

Naposledy jsem o tom lehce přemítal před několika měsíci, kdy 

mě Rada města zbavila povinnosti psát referáty z jednání 

zastupitelstva (ač mě  k tomu smlouva s městem zavazuje). 

Patrně byly některé moje úvahy příliš těžkým kalibrem, nebo 

naopak natolik ironické, že to ctihodné radní rušilo v jednání, 

takže dali přednost věcným a suchým sdělením a usnesením.  

Ostatně kdybych byl radním (voleným zastupitelstvem), 

a nikoli pouhým zastupitelem (voleným občany), měl bych 

patrně též tu tendenci s takovým zmetkem, který do všeho 

šťourá (jako jsem já), po bolševicku zatočit!

(Máme to totiž v sobě všichni-tedy vlastně jen ti, kteří se 

snaží doklopýtat k demokracii). Ono to vlastně není tak 

neběžné, ojedinělé. Usnesení vlády, parlamentu, atd. jsou také 

nudná a těžko srozumitelná. Proto také ministři, poslanci, 

předsedové čehokoliv atd. pořádají tiskové konference, píšou 

články do novin, chodí do ,,líbivých a alibistických“ televizních 

pořadů, kde ,,omílají pořád to samé“…Proto také mají všechny 

noviny komentátory, aby vůbec někdo něčemu rozuměl, aby se 

alespoň někdo o něco zajímal,aby jim někdo ,,přeložil“ono 

ptydepe vládnoucích…. 

Vlastně jenom proto existuje i v Roztokách rubrika ,,Co ve 

městě se povídá…“ 

Navíc a obecně totiž platí (bez ohledu na to, v jaké zemi, nebo 

kdo zrovna ,, vládne“): 

a)  noviny, kterým nikdo nerozumí, nudí, a nikdo je nečte. 

b)  noviny, které nikdo nečte, jsou k ničemu. Vyhozené peníze.

P. S. Rád však, a bez jakékoli ironie konstatuji, že tentokrát se 

vlastní ,,Informace z radnice“ starostce opravdu povedly…

Ladislav Kantor

Poznámka k článku L.K.:

Bohužel, radnice nemá tiskového mluvčího, který by překládal do 

srozumitelné řeči „nudná a těžko srozumitelná“ usnesení rady 

a zastupitelstva města.

Interpretace z jednání ZM pana redaktora byly možná čtivé, nicméně 

matoucí a nepřesné a tak RM rozhodla, že nyní si opravdu přečtete 

pouze fakta. 

Oněch článků plných slovní ekvilibristiky a snahy o zviditelnění se, 

tedy těch kde JAK zcela zastíní CO je v ODRAZu dost a dost.

ODRAZ je zde proto, aby alespoň z radnice informoval správně 

a věcně. Nejsou to noviny ani bulvár, ale měsíčník občanů Roztok 

a Žalova placený z rozpočtu města.

O.Vavřínová
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Nové jízdní řády

Nic převratného se neděje. Žádná redukce dopravy se nás netýká. 

Vlaky na Masaryčku budou odjíždět o 4 minuty dříve (ze Žalova 

o 3), vlaky do Libně a do Kralup (i ze Žalova) o 3 minuty později. 

Jízdní řád autobusů při stejném počtu spojů zavádí pravidelný 

interval (15min.) u ranních odjezdů z Dejvické mezi 7:00 a 8:30. 

Jsou posunuty i večerní odjezdy z Dejvické a v řádech minut 

i některé spoje linky 350 ze zastávek před Tyršovým náměstím 

směrem na Dejvickou. I tentokrát si můžete nové jízdní řády 

přichytit magnetem na ledničku. Autorem těch vlakových je 

Jaroslav Huk, autobusových Michal Přikryl.

Na lince S4 bude i nadále jezdit City Elefant negarantovaně a je tedy 

možné s jízdenkou druhé třídy cestovat i třídou první. Na ML bude, 

stejně jako dosud, možné potkat tu a tam i jinou soupravu než 

Regionovu. A to na spojích, které nemají v hlavičce vlaku symbol 

kola a vozíku pro invalidy. V našem jízdním řádu jsou označeny 

křížkem ty garantované. A tak největší novinkou je, že na lince 340 

jezdí již od 30. 11. nízkopodlažní autobusy garantovaně. Na 

spojích, které v jízdním řádu uveden vozík pro invalidy mají. 

V našem jízdním řádu jsou tučně zvýrazněny. Jen ale ve všední dny. 

Stále je o co usilovat.

Ve stejné výši zůstávají i ceny jízdného. Jak PID, tak vlakových 

jízdenek. Z informací o ČD stojí za zmínku to, že prvožadatelé 

o In-kartu ji do 13.1.2010 dostanou o 150,-Kč laciněji, tedy za 

840,-Kč. Tato sleva se netýká mládeže 15-26 let. Ti si ji mohou 

nadále zakoupit za 330,-Kč. A co s moknoucími čekateli na autobus 

na Tyršově náměstí? K tomu moje drobná (a doufám i vtipná) 

poznámka na jiném místě tohoto čísla.

Vít Calta  

CO SE DĚJE VE MĚSTĚ
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Rozum do hrsti

Nezadržitelně se blíží konec roku a s ním i příprava rozpočtu 

Města Roztoky pro rok 2010. Vývoj ekonomické situace 

a především stav státního rozpočtu zřejmě nenechává nikoho na 

pochybách, že příští rok bude opravdu ve znamení onoho 

pověstného „utahování opasků“.

Také předběžný návrh rozpočtu pro rok 2010, tak jak byl 

prezentován na posledním Zastupitelstvu dne 18/11/2009 

předpokládá, že dojde k poklesu jeho příjmové kapitoly. Nicméně 

neodpustím si poznámku: Pokles příjmů z cca 96 mil Kč (2009) na 

cca 90 mil Kč (2010) je velmi optimistický. Snížení příjmů 

o necelých 7% je mnohem méně, než předpokládají odhady 

poklesu příjmů obcí prezentované Českým statistickým úřadem. 

Pokud by se propad příjmů pohyboval mezi 12%-16%, bylo by to 

mnohem blíže pravděpodobné realitě. Výdajová kapitola 

rozpočtu pro rok  2010 předpokládá celkové výdaje ve výši cca 

82 mil CZK. To je však bez investičních akcí!?!

A to je klíčová informace. Stačí, když si uvědomím stav 

městských chodníků a komunikací. Je více než zarážející, že 

v listopadu 2009 ještě není otevřeně diskutován plán investic na 

rok 2010 a to jak v Radě, tak v Zastupitelstvu. Pokud není zámě-

rem Radnice tyto věci uplácat jak se říká „za plentou“, jedná se 

z mého pohledu o čiré diletantství. Jak chce Radnice dávat dohro-

mady rozpočet, když nemá jasnou představu o tom do jakých akcí 

bude v roce 2010 investovat, potažmo, kolik ty akce asi tak mohou 

stát? Z toho jde jednomu hlava kolem. Nemáme se ale čemu divit, 

pokud si uvědomíme, že veškeré fiskální a ekonomické know-

how bylo z Radnice vyvedeno do externí společnosti Aldera 

Net,s.r.o. Stejně je zvláštní, že ZM nechává chladným fakt, že 

detailní přehled o finančních tocích a transakcích MÚ má externí 

společnost, která je z těchto peněz taktéž placena…. Ach jo!

Nicméně, budeme-li předpokládat, že se výše rozpočtu jak na 

straně příjmů tak na straně výdajů ještě změní, bude neméně 

důležité sledovat, jak ZM přistoupí k úpravě jednotlivých 

výdajových kapitol. Bylo by z mého pohledu hrubou chybou 

upravovat výdaje plošně. V první řadě by měli Zastupitelé 

dosáhnout shody v tom, jaké jsou priority Města pro rok 2010. 

O této diskuzi však není ani vidu, ani slechu. Mimořádná situace 

přitom poskytuje jedinečnou příležitost všem zúčastněným, aby 

se pokusili vžít do role „podnikatele“, který je hlavním 

„akcionářem“ Města a chová se tak, jako by zde šlo o jeho 

„vlastní“ majetek. 

Pokusím se vžít do role takového „podnikatele“ sám a uvedu malý 

příklad. V první řadě bych přehodnotil veškeré výdajové položky, 

které mohu upravit, případně se bez nich mohu obejít. Konkrétně - 

teď si asi rozhněvám všechny příznivce kulturních, sportovních 

a společenských aktivit, ale to je přesně ta oblast, kde bych začal. 

Návrh této výdajové kapitoly pro rok 2010 se pohybuje někde 

lehce nad 1 milionem korun. Je to moc, nebo málo? Asi jak pro 

koho. Pokud bych zvolil, zde obvyklý přístup, kde si de facto 

nechám od všech příspěvku chtivých a potřebných organizací, 

sdružení a spolků nadiktovat jejich představu, pravděpodobně 

bych skončil s „telefonním“ seznamem v náručí a ať bych 

zaplatil, co bych zaplatil,vždy by nebylo dost pro všechny. 

Položil bych si tedy, pro mne klíčovou otázku: Jaká je vlastně 

strategie pro Roztoky, jaké jsou moje priority? Co si mohu 

dovolil vydat z rozpočtu na tuto kapitolu? Doufám, že se této 

otevřené diskuze na ZM ještě dočkáme.

Na závěr jen pár slov.  Příprava rozpočtu v mantinelech 

fungování obce velikosti Roztok není cvičením zvící 

komplikovanosti jaderné fyziky. Chce to jenom rozum do hrsti 

a nahlížet na věc prizmatem, co je vlastně cílem, čeho chci 

dosáhnout a v neposlední řadě uvažovat, jako bych to dával 

z vlastní kapsy.

Tomáš Pařízek

Člen MS ODS Roztoky

Vážené čtenářky a vážení čtenáři 

Odrazu,

v posledních číslech našeho časopisu se rozhořela diskuse 

o politických a myslím i morálních, otázkách vývoje v našem 

městě. Po zralé úvaze jsem se rozhodl, podobně jako Mgr. 

Boloňský, na články v minulém čísle nereagovat. Snad kromě 

jediné poznámky – myslím, že dříve využívaná praxe reagovat na 

připomínky ve stejném čísle byla vhodnější pro autory, ale hlavně 

pro čtenáře. Sám jsem si musel přečíst svůj text, abych porozuměl 

článkům, které na něj reagovaly. Odpovídat až ve 3. čísle od první 

informace je už v podstatě pasé. Ale musíme to brát tak, že říjen 

a listopad jsou historicky revoluční, kontroverzní měsíce.

Toto je ale číslo prosincové a prosinec je měsícem adventu, vánoc 

a je předzvěstí nového roku. Klid, pohodu, usmíření, to si asi 

přeje každý normální člověk v zemích Evropy. Roztoky nejsou 

výjimkou a tak si dovoluji popřát Vám, vlastně nám všem, 

abychom alespoň v prosinci a lednu přestali myslet hlavně jako 

straníci, ale spíše mysleli na to, co je dobré pro naše město, co je 

dobré  pro život v něm. Bojů a nepěkných věcí si ještě 

v následujícím volebním roce jistě užijeme dost. Život člověka se 

neobohacuje čárkami za vyhrané spory, ani zvýšenou mocí. 

Mnohem lepší je, když v obci lidé žijí, potkávají se při různých 

příležitostech a mají z těchto setkání radost. I tato rovina 

v Roztokách existuje a je poměrně bohatá. Proto přeji Vám všem, 

aby ve vánočním čase, ale i v roce 2010 převládla v našich srdcích 

pohoda, přátelství a klid. Aby se naši odpůrci nestávali 

automaticky našimi nepřáteli. Vždyť tady začíná demokracie, 

tolerovat jiný názor. Ať máme možnost užít si Vánoce ve zdraví, 

bez živelných pohrom a s vědomím, že si dobré vzájemně přejí 

spousty lidí dobré vůle. Možná, že řada z nás pocítí dotyk vyšší 

moci, nebo souvislosti, ať už historické, přírodní, nebo duchovní. 

To právě k Vánocům patří a tak si to užijte, vnímejte 

a uchovávejte co nejdéle. Je to přece jen o tolik hezčí, než neznat 

bratra, nebo sestru.

Martin Štifter
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Jak se kniha (bohužel) napsat 

nedá….

Zastupitelstva, správní rady, různá gremia a představenstva 

spolků, výbory sportovních oddílů atd.., projednávají s oblibou 

mnohé věci „na pokračování“. Je to takový hezký obyčej, 

nikomu to příliš nevadí, a považuje se to dokonce za jakýsi 

seriózní přístup k projednávané problematice. 

Budiž. Doba diktátorů je pryč, autority v čele nikdo nemá rád, 

a tak se obecně považuje za výhodnější dojít k cíli zákulisními 

dohodami….

Samozřejmě, jsou i záležitosti, které si jistý čas vyžadují, a není 

nic zbabělého je odložit na příhodnější čas, získat doplňující 

informace, neboť se prostě předvídat opravdu nedají, jsou 

závislé na okolnostech, které zmíněná uskupení ovlivnit 

nemohou a jejich „ rychlá usnesení “ by byla nejen zbrklá, ale 

i zhoubná. 

Pro příklady není třeba chodit daleko: v celosvětové 

hospodářské krizi lze velmi těžké (ne-li nemožné) schvalovat 

obecní či spolkové rozpočty na počkání, neboť i stát, který je 

díky zákonem stanovenému systému přerozdělování daní 

hlavním „ živitelem“ měst a obcí, bude čekat do poslední chvíle, 

než vyřkne svůj rezultát, o nějž se teprve pak mohou „níže 

postavení“ finančně opřít…. 

Druhým, a obecně četnějším případem je však obyčejná 

(vlastně pochopitelná) nekompetentnost. Takovým případem 

je i tzv. „Publikace Roztoky od nejstarších dob k dnešku“, kterou 

se zastupitelstvo na svém listopadovém jednání již po několikáté 

obětavě zabývalo. Nebojím se říct, že tato causa žádná tajemství 

neobsahuje, jak se dělá kniha, je známo dostatečně už celá 

staletí….

Nechci spanilomyslné čtenáře unavovat detailním rozborem

- a tak budu co nejstručnější.

1. Idea vydat reprezentativní publikaci města sahá až někam do 

r. 2004 a už v říjnu 2005 zastupitelstvo (ZM) projednalo 

vskutku velkorysou základní osnovu knihy, a své roz-

hodnutí podpořilo částkou 300 tis. Kč v rozpočtu. Už tehdy 

jsem se (bohužel) nezdržel komentáře, že za tuto sumu se dá 

připravit docela hezká brožura o padesáti stranách, s třiceti 

slušnými fotografiemi, nikoli však reprezentativní kniha… 

ale nikoho to nezajímalo…

2. V té době jsem ovšem netušil, že byly podepsány smlouvy 

s některými členy základního autorského týmu za závratný 

honorář- 3 ks autorského výtisku za kapitolu (cca 20 stran). 

(Pro ty, kteří nemají s podobnou činností zkušenost, uvádím: 

napsat jednu kapitolu takové knihy na respektabilní úrovni, 

je intenzivní práce na 3-5 dní. Kdybyste si např. objednali 

zedníka, aby vám za stejnou dobu vybetonoval dvorek, a jako 

honorář mu nabídli, že to kolečko písku a půl pytle cementu 

co zbudou, si může vzít, budete rádi, když Vás nezabije). 

3. Pro jednání RM 14. 4. 2008 předložil St. Boloňský novou 

osnovu, mírně redukovanou, upravenou patrně z pragma-

tických důvodů,. vyplývajících logicky z procesu tvorby. 

Ta zároveň přehledně zobrazila stav rozpracovanosti 

k 1. 4. 2008. Rada města na zmíněném jednání schválila též 

rozsah publikace a požádala autorský tým o předložení 

rukopisu do 30. 6. 2008. (Číselný údaj, jaký bude vlastně 

onen „schválený rozsah publikace“, jsem však bohužel 

nenalezl. Bude to tři sta, nebo pět set stran)?

4. Rukopis však odevzdán nebyl. Není divu. Autoři jsou 

(v naprosté většině) profesionálové ve svém oboru, a musí 

nejprve plnit své pracovní povinnosti. (Pak teprve, někdy 

a možná, přijde čas psát „zadarmo“…To však zdaleka není 

jediný důvod „porodních bolestí“ vzniku publikace…). 

Místo toho tedy předložil St. Boloňský materiál s barevným 

rozlišením rozpracovanosti knihy k 1. 12. 2008. Co měl taky 

jiného dělat…

5. RM pověřila 9. 3. 2009 radního M. Urxe zmapováním 

celkového stavu publikace, včetně finančního stavu. Jeho 

zprávu pak RM dne 9. 11. 2009 projednala, a došla k závěru, 

že není jasné, kolik peněz bylo vlastně vyčerpáno, kolik jich 

ještě v této kapitole rozpočtu zbývá, kolik kapitol knihy je 

vlastně dokončeno, atd. Prostě fiasko…

6. Dne 18. 11. byl tento materiál předložen k projednání v ZM. 

Nechci průběh debaty komentovat, natož ironizovat, leč 

dovolím si vyslovit názor, že přijatá usnesení nás vydání 

knihy nepřiblížil ani o centimetr!

Pozn.: Doufám, že nemusím vysvětlovat, proč jsem předchozí 

body (5 a 6) záměrně zjednodušil. Příslušná usnesení najdete 

totiž v referátech p. starostky na str. 7 - 8 tohoto čísla.

ABYCHOM MĚLI VŮBEC ŠANCI NÉKDY KNIHU 

SPATŘIT, MUSÍME SE V NEJBLIŽŠÍ BUDOUCNOSTI 

VYDAT PONÉKUD JINOU CESTOU.

a) ZM si musí nejprve ujasnit, zda takovou publikaci vůbec 

chce a schválit její rozpočet. (Když však “střelím od boku“, 

že vstupní částka na takovou (důstojnou) knihu může 

dosáhnout výše - bratru - 1,5 mil. Kč, bude oheň na střeše).

b) Podobnou repre-publikaci má kdejaký městys. I tam, kde 

nemají téměř o čem psát. O tom, že historii Roztok a Žalova 

stojí sakra za to popsat, snad není pochyb. Nemít ji, je 

prostě stejný trapas, jako když vejdete do do společnosti 

(na úřad), kde chcete něco podstatného vyjednat a nemáte 

vizitku. Trapně si půjčujete od sekretářky (pingla) 

propisku, a čmáráte na noviny (účtenku) své telefonní 

číslo. Výsledek? Nejste-li zrovna roztomilý miliardář, 

nikdo se s Vámi nebaví.

c) Doby, kdy kroniku psal zadarmo a po večerech nadaný 

písmák, či bledý regenschori, jsou dávno pryč.

d) Město, jako vydavatel, musí nejprve jmenovat odpověd-

ného redaktora (editora atp.), který přejímá veškerou 

odpovědnost. Bývá to zpravidla člověk, který se 

v kulturním managementu pohybuje, má ponětí o ceně 
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polygrafických prací, a je schopen sestavit kompetentní 

lektorský tým (redakční radu). Jestli o tom chtějí 

rozhodovat radní, nebo zastupitelé, kteří většinou věci 

rozumějí jako koza petrželi, nehnou se z místa. Redaktor se 

musí umět domluvit i s autory na rozsahu kapitol a na 

rozumných honorářích, neboť jejich „vlastenectví“ má svou 

mez (prostě končí muchláním složenek). 

Redaktor zpravidla nebývá členem autorského týmu, ze 

stejné logiky věci, jako souzený jen těžko může být zároveň 

členem senátu. Pro autory i redakční radu musí být 

přinejmenším manažerskou autoritou, jinak celá věc 

nefunguje.

Jistě, něco to stojí, ale amatérská činnost vede jen 

k amatérským výsledkům….

e) K čemu potřebujete lektorský tým (redakční radu)?

Přinejmenším proto, že Achillovou patou knihy není totiž 

např. kapitola „ Roztoky v období neolitu“, nebo „Tajemný 

Řivnáč a jeho hradiště“, ale období 1939 – 1989.

Zvláště válečné období je pramálo zpracované, plné mýtů, 

falz, mezer a polopravd. A další (a nemalý) problém: mnozí 

by rádi věděli, jak to „tenkrát bylo“, mnozí by to rádi 

vynechali, jiní beze zbytku pomněli… Je nutné dojít 

k celospolečenskému konsenzu…

Zkrátka: kousnout do tohoto „kyselého jablka“ historie města se 

nikdo moc nehrne …. Přitom je evidentní, že je nejvyšší čas tak 

učinit!

Dovolil jsem si napsat pár poznámek (návrhů), jak se dá z tohoto 

bludného kruhu vyjít. Prosím všechny, kteří o věci budou 

spolurozhodovat, aby se nad nimi zamysleli. Obecně se uznává, 

že stavíte-li dům, je docela dobré, když projekt namaluje 

architekt. Když se chystá vydání knihy, panuje však představa, že 

tomu rozumí každý. Ona je to však (stejně jako při stavbě domu) 

vrcholně odborná, a manažérsky náročná profesionální 

práce.

Ladislav Kantor

Radar

K napsání následujícího příspěvku mě inspirovala příhoda 

z neděle 22. 11. 2009, ke které se vrátím v závěru.

Před nějakým, již delším, časem byl při výjezdu z Roztok do 

Žalova na křižovatce ulic Lidická a Hálkova instalován radar – 

měřič rychlosti. Upřímně řečeno účel tohoto zařízení jsem zcela 

nepochopil. Nicméně pro mne jako pro důchodce se jeho 

pozorování stalo vítanou náplní volného času. Navázal jsem tak na 

kdysi oblíbený seriál Odrazu „Počítání autíček“.

Co všechno jsem při sledování přístroje a projíždějících aut zjistil?

Tedy za prvé – převážná většina vozidel se plouží tou „padesátkou“ 

bez příslušných zvukových a jiných efektů. Prostě šedivé 

nezajímavé myši. Někdo by je třeba nazval i slušnými lidmi.

Další nezanedbatelná část vozidel, často pomalovaná firemními 

logy, jede tou standardní 70 – 80kou. Jsou to zjevně pracovně 

těžce vytížení lidé spěchající za splněním náročných úkolů – asi 

podnikatelé.

Třetí, sice početně slabou, ale významově silnou skupinou, za 

volanty i řídítky, jsou kapacity, jejichž jedinou starostí je dosažení 

trojciferné hodnoty na radarovém měřidle. Zvláště důslední jsou 

řidiči čtyřkolek, kteří se nerozpakují otočit se a úsek projet znovu, 

nebyla-li překonána trojciferná hranice.

Zde se s trochou pýchy musím pochlubit takřka vědeckým 

poznatkem, který jsem učinil a shrnul do následující poučky: 

„Obsah peněženky není v žádné úměře k obsahu hlavy a naopak.“ 

Důkaz jsem si mnohokrát ověřil. Blba najdeš za volantem „šunky 

za 5 tisíc“ i ve voze za 2 miliony. Značky záměrně neuvádím, 

abych nebyl pohnán před pana Rychetského.

A nyní k slíbenému „Borci na konec“. Ve zmíněnou neděli krátce 

po šesté hodině ranní mě probudil jakýsi šramot. Vylezl jsem ven 

a v sousední zahradě byly zaparkovány 2 tuny plechu a bakelitu 

s nápisem „LAND ROVER“. Rozmetaná cihlová zeď a rozbitý 

sloupek včetně drátěného plotu, byly poházeny i na mé zahradě. 

Zřejmě bránily úspěšnému zaparkování. Důvodem tohoto 

zaparkování byla srážka „ROVERu“ s jiným vozidlem, při které 

přišel o levé přední kolo. Vyjadřovat se k tomu, kdo srážku zavinil, 

mně nepřísluší. Jedno si však podle všech viditelných okolností 

dovolím konstatovat. Zmíněný „ROVER“ jel před srážkou 

minimálně 100 km/hod rychlostí – několik desítek metrů brzdné 

dráhy + brzdění břichem vozidla + rozbouraná zeď. Možná, že 

můj odhad rychlosti není úplně přesný a bude podstatně nižší než 

rychlost určená vyšetřujícími orgány. Jsem samozřejmě laik, sice 

jezdící autem prakticky denně, ale teprve padesát dva let, takže se 

předem omlouvám za možnou chybu.

A na úplný závěr ještě celkem nezajímavé a nepodstatné dva 

údaje.

Popisovaný radar stojí u přechodu pro chodce, po kterém denně 

chodí prakticky polovina dětí ze základní školy.

Nezaznamenal jsem osobně ani v tisku (Odraz) žádný zájem 

městské ani státní policie o tento radar, resp. přechod pro chodce 

a zde dosahované rychlosti.

Hugo Jandl senior
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Nešťastná a nežádoucí výstavba 

rodinných domů „Na Dubečnici“

My občané města Roztok se již nemůžeme nijak bránit proti přesile 

vedení města a stavebním firmám, které se v současné době 

doslova pakují a profitují z dané situace v Roztokách.

Bohužel situace s pokračováním zástavby rodinnými domy na 

Panenské II (proti Tesku) je již rozjetá a nedá se jí žádným 

způsobem zabránit.

O zástavbě v lokalitě Na Dubečnici (U rybníčku a před Teskem, 

vlevo) bylo v roce 1995 rozhodnuto při změně územního plánu. Od 

té doby, po dlouhých 14 let ale nebyla o takovéto rozsáhlé výstavbě 

v místním tisku žádná varovná zpráva, aby se místní občané mohli 

předem nějakým způsobem vyjádřit a zabránit této rozsáhlé 

výstavbě.

Zde stavební plocha představuje dobrou 1/3 pole až k řadě stromů 

jdoucí od vodárny napříč polem až k ulici Legíí. Má se zde postavit 

160 rodinných domů!

Nejen, že nárůst obyvatel bude přes 1000 a více, ale stále omílané 

problémy s nedostatkem místa ve školkách a ve škole a dopravou 

se neřeší.

A čeho si naše vedení města již po léta nevšímá, je dopravní 

přetíženost hlavní ulice Lidické, hlavně v době dopravních 

špiček.(Na tento problém upozorňoval a dlouhodobě jej 

zaznamenával a vyhodnocoval statisticky pan Jánský, bydlící 

právě na Lidické ulici). Přetíženost této komunikace se tedy 

s přibývající zástavbou ještě zhorší (cca 500 aut navíc). 

Nezanedbatelný je i fakt, že jsme i průjezdná obec pro V. Přílepy, 

Tursko a další přilehlé obce.

Máme tedy oprávněné obavy o předimenzování Lidické ulice jak 

z hlediska hluku, tak nadměrnému množství zplodin pohonných 

hmot. A to bychom se neradi dožili problému s porušenou statikou 

vozovky v serpentině kvůli nadměrnému přetěžování vozovky, 

kde denně projedou stovky vozidel!!! 

A proto, jakým přínosem pro Roztoky je tato velkoplošná zástavba 

Na Dubečnici?  Asi žádným.

Zisk z této akce bude mít opět jen firma Ekospol, která si,  jak je 

známo, v Roztokách nahrabala již nedávno! Je zajímavé, že když je 

ve městě silné a vlivné vedení, dá se zabránit takovým akcím, jako 

je třeba výstavba golfového hřiště v Klánovicích, nebo obchvat 

přes Suchdol (bohužel) anebo kdysi navrhovaná zdejší pošta 

v Hlouchově ulici, kvůli nevhodnosti umístění a možnosti 

parkování pro klienty.

Vážení spoluobčané, víte snad o někom, kdo by nám v této situaci 

pomohl této šílené výstavbě na Dubečnici jednoznačně zabránit? 

Každý rozumný občan Roztok jistě chápe, že se jedná o nesmysl 

s následujícími problémy. 

Nejen předimenzované vozovky, ale přičteme-li ještě letecký 

koridor nad naším městem, pak se Roztoky stávají zatíženým 

územím a nikoli zdravým zahradním městem, plným zeleně!

Ing. Hana Ryšánová

Předvánoční odpověď ODS…

Jak už učinili na stránkách tohoto čísla p. Štifter a Boloňský 

(str. 16), ani Redakční rada (RR) nepovažuje (v podstatě 

z podobných důvodů) za užitečné pokračovat v nějaké dlouhé 

a vzrušené debatě s autory článku J. Landou a V. Majerem „ODS 

musí reagovat na nepravdivé výroky….“ otištěném v Odrazu 

č. 11 (str. 17-18) .

Šlo o v podstatě (vedle odvolání kolegy J. Huka, které nám 

nepřísluší komentovat) o stížnost na vyřazení dvou článků 

z dílny ODS rozhodnutím redakce. To se stalo i nestalo, jak se 

dočtete níže.

Po projednání v RR, ukončení redakčních prací a zaslání čísla do 

tiskárny v řádném termínu, zasedala ovšem Rada města, která 

rozhodla o otištění obou článků, které byly následně zaslány do 

tiskárny, a jako samostatný list vytištěny a vloženy do hotového 

čísla.

Proti tomuto postupu se RR pochopitelně ohradila, jinak by totiž 

nemusela existovat. Stejně tak by nemusel existovat Statut 

Odrazu schválený zastupitelstvem, a tudíž platný i pro Radu 

města. 

Redakční rada nehodlá vstupovat do sporu jako celku, omezí se 

jen na pár stručných a věcných poznámek vycházejících 

z doložitelných faktů: 

1. Už ve svém stanovisku, otištěném v Odrazu č. 10 

(str. 17) jsme konstatovali, že jeden článek byl RR 

odmítnut jako nepůvodní, kolující totiž už nějaký čas po 

internetu. Byl podepsán p.Pařízkem, kterému jsme náš 

postup vysvětlili, aniž by nějak protestoval. (Ostatně 

šlo o zcela standardní jednání, aplikovaném i v mnoha 

předchozích případech).

2. Druhý článek (p. Jandíka) RR nikdy neviděla, nemohla 

tudíž ani rozhodnout ani o jeho zařazení, ani o jeho 

vyřazení. Jeho text neprošel totiž podatelnou, kde je 

došlá pošta evidována, za což ovšem RR nenese 

žádnou odpovědnost.

3. To, že vložený list vyšel bez podpisu autorů (jak je ve 

stížnosti uvedeno), není v žádném případě věcí 

redakce (která navíc o faktu, že inkriminované články 

vyjdou, neměla tušení), ale Rady města, jak vyplývá 

z jejího usnesení č. 168-15/2009 :,,…článek bude 

uveřejněn beze jména“.

4. Článek představitelů ODS obsahuje i následující 

tvrzení: „V Odrazu však některé politické pidistrany 

mají dokonce dva zástupce, ODS tam měla jen 

jednoho, Jaroslava Huka“.

Tady bohužel musíme konstatovat, že tato RR měla 

od svého ustavení vždy šest členů-za každý politický 

subjekt zastoupený v ZM, jednoho.

Ostatní, v článku uvedené námitky představitelů ODS, 

nepovažujeme za nutné komentovat. Ostatně-je předvánoční 

čas…

J. Drda, L. Kantor
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ŠKOLNÍ OKÉNKO
MILÍ ČTENÁŘI,

vánoční atmosféra a nálada panuje všude kolem nás, tudíž i na naší 

škole už „vánočně řádíme“ a zdobíme třídy, vyrábíme dárečky pro 

rodiče a plánujeme různé školní vánoční akce. Tradičně chystáme 

vánoční trhy, na které Vás tímto srdečně zveme. Proběhnou ve 

čtvrtek 17. 12., kdy zároveň pořádáme i Den otevřených dveří. Jako 

vždy si zde v tento den za malý peníz můžete zakoupit hezkou 

vánoční výzdobu, perníčky či drobné dárečky pro své nejmileší. 

Určitě přijďte a nezapomeňte, že smysl Vánoc spočíval podle 

tradice především ve vzájemné úctě, lásce a přátelství, že byl 

dobou, kdy se schází celá rodina pohromadě u svátečně 

prostřeného stolu.

Proto Vám všem celý náš pedagogický sbor touto cestou přeje 

krásné, pohodové Vánoce a mnoho štěstí a úspěchů v novém 

roce 2010.

Věra Zelenková

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Začátek školního roku ve školní družině je za námi a naši prvňáčci 

si už zvykli na nové prostředí, na režim školní družiny a našli si 

nové kamarády. I letos jsme vyjeli na výlet do Beckilandu (největší 

zábavní centrum). Výlet se dětem moc líbil, odpoledne bylo plné 

smíchu a dobré zábavy. Všichni se vrátili v pořádku s nezapo-

menutelnými zážitky. Protože již brzy budou Vánoce, začínáme 

vyrábět vánoční výrobky, zdobit školní družiny, chystáme 

se péct cukroví. Těší nás, že děti chodí do družiny velmi 

rády. 

Vychovatelky ŠD

3. B V PLANETÁRIU

Dne 18. 11. celá naše třída byla v Planetáriu na pořadu Vesmír 

kolem nás. Moc se nám to líbilo, dozvěděli jsme se něco o planetách 

a o Měsíci. Bylo to zajímavé a něco jsme se i naučili. Země je jedna 

z planet, ale je jediná, která je obydlená. 

Za žáky 3. B M. Seidlová a M. Lainová

2. A ZVE NA BETLÉM

Přijďte se podívat na Betlém na Husovo náměstí. Máme vystavené 

dva ovčáky a tři krále, které jsme ve škole vyrobili. 

Děti ze 2. A

PIRÁTSKÁ NOC V 1. A

Našim malým prvňáčkům se ve škole tak zalíbilo, že do ní nechodí 

jenom ve dne, ale už i v noci. Stalo se tak koncem měsíce října, kdy 

se setměním připlulo do školy 22 pirátů, aby si vyzvedli dlouho 

hledaný poklad. Cesta k němu nebyla snadná - nejdřív jsme museli 

postavit koráb, vymyslet jméno posádky a splnit úkoly, za které 

jsme získali kousky mapy. Nakonec jsme však poklad vypátrali, 

získané zlato si spravedlivě rozdělili a ještě si přitom užili spoustu 

legrace. Druhý den s námi přišli na naši loď posnídat někteří rodiče 

a sourozenci. Děkujeme moc všem, kteří pro vyhládlé mořské vlky 

připravili tak honosnou hostinu. 

Z. Fišerová a piráti z 1. A

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V ANGLICKÉM JAZYCE

Dne 4. 11. se žáčci třetích tříd v Roztokách zúčastnili divadelního 

představení v anglickém jazyce. Paní Petra Zwinz si pro děti 

připravila dvě krásná loutková představení, která se dětem moc 

líbila. Představení byla vtipná a děti samy se jich aktivně účastnily. 

Ráda bych touto cestou poděkovala paní V. Drdové za 

zprostředkování tohoto pěkného představení. Děti se už těší na další 

představení.

M. Černá

HODINA ANGLIČTINY S DOMÁCÍMI MAZLÍČKY aneb 

ŠKOLA HROU 

V rámci vyučovací hodiny angličtiny ve třídách 3. A a 3. B jsme 

přivítali živé domácí mazlíčky – křečka Útěkáře, fenku Jackie 

a kočku Boženu. S dětmi právě probíráme ve třetí lekci „Super 

pets“ domácí mazlíčky, a tak se obě třídy zaplnily plyšovými 

zvířátky. Každý žák představil anglicky svým spolužákům své 

oblíbené zvířátko a vytvořil si o něm malý plakát. Hodinu jsme si 

opravdu pěkně užili a děti ve společnosti živých zvířátek také tak 

nějak pěkně ožily.

M. Černá

PREVENCE – SEX, AIDS A VZTAHY

Dne 18. 11. se konala beseda „Sex, AIDS a vztahy“, která je určena 

pro žáky osmých a devátých tříd. Pan Tomáš Řehák, evangelický 

farář, umí žáky zaujmout. Jeho vyprávění bylo chvílemi velmi 

vtipné, že se všichni žáci smáli, ale po chvíli byl smích vystřídán 

i úplným tichem. To přicházelo v momentu, kdy hovořil o mladých 

lidech, kteří umřeli na AIDS. Přednáška byla podpořena 

ŠKOLY, ŠKOLKY, etc
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audioprojekcí, která atmosféru vyprávění ještě více podtrhla. 

Beseda byla žáky velmi kladně hodnocena a zacílila přesně tam, 

kam měla. 

Jsem ráda, že mi žáci sami začínají navrhovat témata, která by je 

zajímala, např. rakovina prsu a děložního čípku; anorexie a bulímie 

či kyberšikana.

M. Černá

    

ŠSL – KOŠÍKOVÁ

Ve dnech 24. a 26. 11. 2009 se v Jesenici odehrál turnaj v košíkové 

chlapců a dívek základních škol Prahy–západ. Děvčata skončila na 

9. místě. Chlapci byli úspěšnější. Vyhráli skupinu „ B“, kde porazili 

Hostivice 30:0, Dolní Břežany 20:0 a Řevnice 11:2. Do finálových 

bojů postoupila družstva ZŠ Černošice, ZŠ Mníšek a naši chlapci. 

V prvním zápase jsme zvítězili se ZŠ Černošice 10:9. Se ZŠ Mníšek 

jsme vyhráli velkým rozdílem 27:6, a tím jsme se stali okresními 

přeborníky a budeme náš okres reprezentovat 3. 12. 2009 na 

krajském finále, které  bude v Brandýse nad Labem. Blahopřejeme 

k vítězství a přejeme úspěšný start na „ kraji“. 

M. Jungwirthová

   

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Ředitelství ZŠ Roztoky srdečně zve všechny rodiče, prarodiče 

našich žáků i rodiče příštích prvňáčků na DEN OTEVŘENÝCH 

DVEŘÍ 17. 12. 2009 v čase od 8.00 – 17.00 hodin. Součástí budou 

i vánoční trhy, na kterých budou jednotlivé třídy prezentovat svoje 

výrobky. Přijďte se podívat do hodin a zakoupit si něco, co Vašemu 

oku ulahodí. 

A. Gabaľová

Kolotoč umění života 

a tradic

Dílna na výrobu domečků pro panenky 

Nelamte si hlavu s vybíráním dárků 

z plných regálů v hračkářství a přijďte 

si k nám vytvořit originální vlastno-

ruční dárek pro vaše děti - krásné 

domečky z tvrdého papíru pro panenky a panáčky vašich dětí 

či vnoučat.  S sebou si vezměte nůžky, zbytky tapet nebo hezký

balicí papír,papírové bedýnky různých, velikostí, pravítko, 

planžetu na vyřezávání.

Konání: 15. 12. od 19.30 Ateliér Roztoč Havlíčkova 713, 

sousedství dětské lékařky 

Živé Jesličky

Tradiční vánoční setkání s hudbou a obrazy. Na zahradě školy 

můžete spatřit zvěstování Panně 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. Pro všechny, kteří se 

chtějí  společně setkat a potěšit v předvečer Štědrého dne.

Konání: 23.12. od 17.00 na zahradě školy, od 17.30 u kostela 

sv. Jana Křtitele. 

Příprava Živých Jesliček: 

22.12. od 17.00  zpívání pro děti, vydávání kostýmů, od 19.30  

zkouška zpěvů dospělých a starších dětí
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Naše Vánoce

Malé hudební rozloučení s dobou vánoční. Účinkují roztocký sbor  

Local Vocal, sbor 330 Herzů a všichni návštěvníci.   

Konání:  10. 1. 2010 v podvečer, Středočeské muzeum v Rozto-

kách

SDRUŽENÍ ROZTOČ VÁM PŘEJE 

KRÁSNÉ VÁNOCE A HODNĚ ŠTĚTÍ 

A RADOSTI V NOVÉM ROCE 2010

Abychom přispěli k vánoční pohodě, připravili jsme pro vás 

vánoční Betlém, který je  společným dílem dětí z  modelářského 

kroužku a z Ateliéru JoE. Naleznete jej na náměstí v Roztokách ve 

výloze vedle květinářstí. Děkujeme firmě Trigema za laskavé 

zapůjčení výstavního prostoru.

VÝZVA:

Hledá se královna Masopustu!

Kapříci se ještě vesele prohání po rybníce a stromky si užívají 

poslední chvíle před cestou na vánoční trhy, ale je třeba myslet dál 

než na štědrovečerní hostinu. Již se připravuje každoroční největší 

roztocká veselice – MASOPUST. 

Proto hej hola bambula roztočtí i přespolní slyšte: 

Masopust roku 2010 proběhne 12. a 13. února.  Tímto  se 

vyhlašuje veřejný konkurz na královnu tohoto slavného 

masopustu. Budoucí královna musí splnit následující podmínky.

- Být minimálně 18 let mladá

- Bydlet v Roztokách nebo nejbližším okolí

- Být svobodná

- Mít vlastního koně (rozuměj dva ochotné silné hochy, kteří 

ponesou masku Klibny, na které královna v průvodu pojede)

Ta, která nalezne odvahu státi se královnou Roztockého masopustu 

a projde výběrovým řízením, se může těšit na následující pocty:

- Pro průvod jí bude dle poslední módy a za přispění 

renovovaných salónů ušit honosný háv, který jí bude leckterá 

závidět. 

- Na dobu průvodu se královna stane neomezenou vládkyní nad 

celým průvodem a všemi maškarami. 

- Během průvodu královně budou vzdávány pocty, o kterých se 

starostům a starostkám tohoto města ani nesní.
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Přehled akcí Sdružení Roztoč

 na prosinec, leden a únor
12.12.

Vánoční trhy v Roztokách

Tradiční vánoční trhy, prodej dětských výrobků.

od 14.00 v jídelně ZŠ Roztoky
   

15. 12.

Dílna na výrobu domečků pro panenky 

Výroba originálního vlastnoručního dárku - domečky 

z tvrdého papíru pro panenky a panáčky

od od 19.30 Ateliér Roztoč Havlíčkova 713, sousedství dětské 

lékařky
   

23.12.

Živé Jesličky

Vánoční setkání s hudbou a živými obrazy v předvečer Štědrého 

dne.

od 17.00 na zahradě školy, od 17.30 u kostela sv. Jana Křtitele
   

10.1. 2010

Naše Vánoce

Malé hudební rozloučení s dobou vánoční. Účinkují roztocký sbor 

Local Vocal, sbor 330 Herzů a všichni návštěvníci. Středočeské 

muzeum v Roztokách
   

23.1. 

Dílna na výrobu masek

ateliér Roztoč

budova školní jídelny
   

28. 1. 

Taneční podvečer

Taneční vystoupení kroužku Po špičkách a jeho hostů.

od 17:30 tělocvična ZŠ Žalov
   

12. a 13.2.

Masopust
   

20.2.  10 – 16 hod.

Grafická linoritová dílna s japonskou tematikou

ateliér Roztoč, budova školní jídelny

- Bude ji doprovázet ctihodný fraucimor, jenž královně zajistí 

veškeré pohodlí a zábavu. 

- Bude spolu se svým koněm váženým hostem večerního plesu 

v nedalekých Úněticích. 

Budoucí královny, hlaste se do 1. 2. 2010 na mail 

omarek@volny.cz. Další informace o masopustu naleznete v řádný 

čas na www.roztoc.cz. 

Blíží se nám vánoce a s nimi i konec roku - čas zastavit se 

a porozhlédnout. Rády bychom poděkovaly všem dětem, 

maminkám, tatínkům, babičkám, dědečkům - celým rodinám, se 

kterými jsme se letošní rok setkávali v prostorách naší herny či 

venku na různých výletech. Moc nás těší Váš zájem, který je 

i velkou motivací při vymýšlení a přípravách ať už pravidelných 

kroužků nebo individuálních akcí. Velké díky patří neúnavným 

spolupracovníkům a obětavým dobrovolníkům Rožálku, jejich 

trpělivým rodinám a též maminkám, které se aktivně zapojily na 

podzim 2009 a rožálkovský harmonogram se mohl rozrůst o nové 

aktivity - gymbalony pro batolata, hravá vařečka, rozšířená 

sluníčka atd. V neposlední řadě děkujeme za podporu MÚ 

Roztoky, vedení ZŠ Roztoky, manažerovi roztockého super-

marketu Albert! 

Do konce roku nás čeká pestrý prosincový program, krátké 

"vánoční prázdniny" (20.12.-3.1.) a se všemi se budeme těšit na 

viděnou v roce 2010! Níže pozvánka na čerstvě upečený kroužek 

pro děti nejen o vaření: 

NOVÝ KROUŽEK PRO DĚTI OD 3-4 let: 

* "HRAVÁ VAŘEČKA" - každý čtvrtek od 15-16.15hod, 

začínáme 10.12.!!! Kurz pro děti, ve kterém se naučíme jednoduché 

recepty a vlastnoručně připravené dobroty následně společně 

sníme. V prosinci budeme zdobit perníčky, připravovat 

silvestrovské pohoštění, v lednu pak grilovat „na sněhu“ atd. 

Smyslem kurzu je budovat u dětí správný vztah k jídlu. Příspěvek: 

50-60Kč/dítě. Kapacita je omezena, doporučujeme rezervovat 

MATEŘSKÉ CENTRUM 

    Roztoky u Prahy
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dětem místa na vybraná setkání (či na celý kurz) předem. Přednost 

budou mít kuchtíci s rezervací!!! 

Při této příležitosti se na Vás obracíme s prosbou: pokud doma 

máte nepoužívané zachovalé nádobí, příbory, malé ostré nože či 

další kuchyňské potřebnosti vhodné ke kroužku, budeme 

vděčni za darování. Předem děkujeme.

Jako poslední akci roku 2009 zařazujeme závěrečný díl 

celoročního rejdivého cyklu, věnovaný vánocům. Srdečně 

zveme děti, rodiče i prarodiče na: 

VÁNOČNÍ REJDĚNÍ V ROŽÁLKU – v sobotu 19.12. od 

16hod.

Originální seskupení DJ Blánč A spol. pro nás připravilo 

vánočně laděný hudebně-tvořivý program, více najdete na 

letáčcích po městě či našem webu. AKCE JE VHODNÁ 

ZEJMÉNA PRO MALÉ DĚTI (od cca 1 roku do cca 6let). 

S sebou kromě dobré nálady vezměte přezůvky, vánoční 

girlandu a můžete i vzorek vánočního cukroví. Příspěvek: 

50Kč/rodinu – vstupenky v předprodeji v MC Rožálek.

Od 20.12.2008 – 3.1.2010 budeme slavit vánoční a novoroční 

svátky v kruhu svých rodin a Rožálek bude uzavřen. Na 

společná setkání se budeme opět těšit od pondělí 4. 1. 2010! 

V roce 2010 budeme pokračovat v kroužcích, které již běží 

a dále Vás srdečně zveme na lednovou večerní dílnu věnovanou: 

* DEKOROVÁNÍ nejen keramiky - čtvrtek 14.1. od 19hod.

pracovat budeme s fólií color dekor, technika vhodná i pro 

začátečnice. 

S sebou: věci, které chcete dekorovat (například talíře, misky atd.). 

Kromě porcelánu může být podkladem kov, sklo, plech....vše 

s hladkým povrchem co snese zapečení v troubě na 180 stupňů. 

: vycvakávačky – pokud máte. 

PŘEJEME CO NEJPOKLIDNĚJŠÍ ADVENT, RADOSTNÉ 

VÁNOCE A DO NOVÉHO ROKU HODNĚ ZDRAVÍ A 

ÚSMĚVU! 

Lucie Machačová a Václava Bromovská za celý tým Mateřského 

centra Rožálek, www.rozalek.cz, Tel: 606842157, 

Email: centrumrozalek@seznam.cz

11,15 v tělocvičně v Lexiku. Náplní je aerobik, strečink, posilování 

i relaxace, což vše kolem času Vánoc i po něm přijde vhod.

Zumba Fitness

Zumba Fitness je velkým hitem ve fitness, zatím obzvlášť 

v zahraničí. Jedná se o tanečně-aerobní fitness program, efektivně 

kombinující principy aerobního cvičení s tanečními variacemi, za 

doprovodu dynamické a originální latinskoamerické hudby (salsa, 

merengue, cumbia, reggaetton, flamenco, samba...). Přináší do 

světa fitness uvolnění, zábavu a atmosféru taneční party. Zumba 

Fitness je pro všechny a především zábava! Je jiná svojí hudbou, 

svými kroky, skladbou hodiny i pocitem. Zumba Fitness je 

jednoduchá, efektivní, je určená pro všechny bez ohledu na taneční 

nebo fitness zkušenosti. Začínáme 5. ledna a zájemců je již dost, 

proto je dobré se včas zaregistrovat.

Masáže a  kosmetika

Lexik nabízí v rámci programu Rozvoje ducha i těla masáže, 

kosmetické a vizážistické služby. Masáže takřka všeho druhu od 

šíje až celé tělo, především rehabilitační, pod vedením diplomované 

fyzioterapeutky Petry Novákové je možné objednat každý den, 

kosmetika je  každou středu od 8:00 do 19:00. Do tohoto programu 

také spadá jarní Proměna do krásy o snižování nadváhy a péče 

o duševní svěžest a dokonalou krásu, kurz začíná 13. ledna. Pro 

dokreslení jde o kurz podobný televiznímu pořadu Jste to, co jíte.

Obnovené cvičení - prevence osteoporózy

Znovu začíná cvičení prevence osteoporózy s MUDr. Renatou 

Neudorflovou. Každé úterý od 17:50 do 18:50.

Sportovní kroužky pro děti v Lexiku

Nezapomínáme ani na děti a rodiče. Velmi oblíbené je cvičení pro 

rodiče s dětmi pro různé věkové kategorie a sportovní kroužky pro 

děti, kde si děti zábavnou formou her, soutěží a dovednostních 

cvičení osvojí základy sportovních činností. Důraz je kladen na 

míčové hry a rozvoj motoriky a koordinace. Kroužek se podle 

počasí bude konat v tělocvičně nebo na zahrádce Lexiku.

Nové cvičení pro rodiče s kojenci

Cvičení pro rodiče s kojenci od 3 do 12 měsíců se bude konat 

každou středu 10:00-10:50. Na začátek 2. Prosince je objednána 

již řada zájemců.

Více na www.lexik.cz nebo se nebojte zeptat na 739 035 000. 

Těšíme se na vás. 

Za kolektiv Lexiku Mgr. Lenka Červenková

Do Lexiku i o víkendu

Lexik opět nabízí i víkendový program – nedělní cvičení aerobiku 

a přípravu na víceletá gymnázia.

V neděli 22. 11. se od 9,30 rozezněla v tělocvičně Lexiku hudba 

a hlas zkušené cvičitelky Andrey Trnkové, která u nás také trénuje 

děti. Již loni byl v Lexiku víkendový program pro zaměstnané ženy 

a pro děti, které se připravují na přijímací zkoušky na víceletá 

gymnázia. Protože loni byli všichni, co přes týden nemají času 

nazbyt  spokojeni,  bude i letos obdobný program – od lednových 

sobot dopoledne začne přípravka na zkoušky na víceletá gymnázia 

a doučování češtiny a matematiky a v neděli  intenzivní  aerobik, 

který již zahájil v koncem  listopadu. 

Kromě toho, že nedělní cvičení nachystá naše těla na kvapem se 

blížící Vánoce,  budete opět mít možnost potěšit svoje blízké nebo 

zaměstnance dárkovým poukazem na libovolné  aktivity  pořádané 

Lexikem. Letos s novinkou  slevových poukázek na  4+1  zdarma  

na masáže, cvičení či kosmetiku. 

Nedělní aerobic v Lexiku

Přihlaste se na intenzivní cvičení  aerobiku každou neděli od 9,30 do 



Mateřská škola Spěšného – Měsíc 

LISTOPAD

Naše děti milují divadelní představení, a tak k nám začátkem 

listopadu opět zavítalo Divadélko Úsměv se svou pohádkou 

„O veliké řepě“. Dětem se pohádka velice líbila, společně 

s kašpárkem si zahrály a zazpívaly a strávily příjemné dopoledne.

Další týden přijel fotograf a nafotil nejen naše děti, ale i jejich 

sourozence a maminky, pokud si to přály. 

Abychom dostály tomu, co jsme rodičům na začátku školního roku 

slíbily, zorganizovaly jsme pro děti opět spaní ve školce. Tentokrát 

jsme vyrazily do multikina na Zličíně na pohádku „Zataženo, 

občas trakaře“. Po návratu na děti čekala výborná pizza a pak už 

honem do postýlek.

Další akcí, kterou jsme pro děti připravily, byla návštěva 

Beckilandu, který mají naše děti moc rády. Po třech hodinách jsme 

maminkám odvážely unavené, ale šťastné a spokojené děti, jejichž 

jedinou starostí bylo, kdy se pojede příště.

A protože nebudeme zahálet ani v prosinci, je připravena 

drátkovací dílna pro maminky s dětmi, kterou povede pí 

Henrichová a na kterou se moc těšíme.

Dále jsou pro rodiče připraveny tradiční vánoční besídky, kde děti 

předvedou, co se společně s pí učitelkami během uplynulých tří 

měsíců naučily, předají maminkám dárečky, které pro ně s láskou 

připravují, a společně se v příjemné atmosféře přiblížíme 

vánočním svátkům. 

Dovolte nám, abychom Vám všem popřály, ať jsou pro všechny 

šťastné a spokojené a těšíme se na setkání v novém roce. Ať je pro 

všechny krásný a úspěšný!

Kolektiv MŠ SPĚŠNÉHO

Roztocký podzim 2009

5. listopadu se v Síni Zd. Braunerové uskutečnil již čtvrtý ročník 

hudebního festivalu Roztocký podzim pořádaného ZUŠ Roztoky. 

Festival není nijak speciálně zaměřen, každý rok se snažíme přijít 

s něčím zajímavým, ať už z hlediska významných výročí nebo 

zajímavých nástrojových seskupení. Pravidelným průvodním 

jevem se stala (díky finančnímu přispění z kulturního fondu města 

Roztoky a Svazu autorů a interpretů) také vystoupení významných 

hostů z řad našich slavných herců. Letos okouzlil svým 
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kultivovaným projevem roztocké publikum Bořivoj Navrátil, 

který přednesl poezii Jaroslava Seiferta.

Začátek vlastního programu festivalu obstarala Dechová 

harmonie ZUŠ hudbou H. Purcela. Komorní orchestr ZUŠ, který ji 

vzápětí vystřídal, podal svůj standardní, spolehlivý výkon. Je to 

cenné zjištění, uvážíme -li, že toto těleso prochází každoroční 

hráčskou obměnou. Naše malé talenty reprezentovali Tomáš 

Drábek na violoncello a Ingeborg Stehlíková na housle. Je 

potěšitelné, když slyšíme, jak dobří hudebníci nám v nich 

vyrůstají. Veronika Burgrová s Marií Rozsypalovou na flétny 

tvořily vyrovnanou žákovsko - učitelskou dvojici a s hudbou 

Josefa Haydna (200let od úmrtí) se vyrovnaly s klasickým 

přehledem. Dílo tohoto velikána se neslo napříč celým koncertem 

a zaznělo celkem osmkrát! Kytarový kvartet ve složení Kateřina 

Krsková, Lucie Karbusová, Filip Kořínek a Vanda Olmrová 

potěšil sehraností a zvukovou čistotou. Intermezzo ze scénické 

hudby ke hře Sen noci svatojanské v úpravě pro dva klarinety 

Felixe Mendelssohna - Bartholdiho (200 let od narození) se neslo 

ve znamení perfektního individuálního výkonu Markéty 

Gotschalkové, který mě, coby druhého protagonistu a pedagoga, 

velmi potěšil. Skladbou Kolombína zpívá v podání klavíristky 

Lenky Heřmanové jsme si připomněli 50. výročí úmrtí Bohuslava 

Martinů. Neobvyklým nástrojovým obsazením se prezentovalo 

dechové trio ve složení Hana Šulcová flétna, Jiří Fousek lesní roh 

a Bohumír Šlégl basklarinet. Londýnské trio napsal Josef Haydn 

právě během svého pobytu v Londýně původně pro dvě flétny 

a violoncello. V 18. století ale bylo běžné, že se drobné komorní 

skladby upravovaly podle potřeby pro různé nástrojové obsazení. 

Těmto úpravám se říká transkripce. A jednu takovou novodobou 

transkripci vytvořil náš kolega Jiří Fousek. Žesťové nástroje 

sólově reprezentoval volnou větou z krásného Haydnova koncertu 

Es dur pro trubku Tomáš Mikyška. Kryštof Pejřil na klavír 
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a Marcel Ramdan na zobcovou flétnu završili sólovou plejádu 

Haydnových skladeb. Poslední dílo tohoto skladatele na festivalu 

zaznělo v interpretaci dalšího hosta, jímž bylo Klasické dechové 

trio. Ve složení Jiří a Bohumír Šléglovi klarinety a Jan Valter fagot 

posluchači uslyšeli Trio in G. Závěrečnou tečkou festivalu se stalo 

Preludium a fuga d moll v úpravě pro akordeon, které přednesla 

Monika Fukasová. Ke klavíru, coby doprovodnému nástroji, 

usedly Zuzana Ajmová a naše nová kolegyně Iryna Sarabun.

Podle ohlasu posluchačů hned po skončení i podle mínění nás, 

účastníků byl letošní čtvrtý ročník hudebního festivalu Roztocký 

podzim dalším krokem vpřed, prokázal svoji oprávněnost 

i kontinuitu. A tak se všichni již nyní těšíme na další, pátý ročník 

v příštím roce.

MgA. Bohumír Šlégl 

Poděkování a přání

Za příspěvky do nadílky pro účastníky dětského 

mikulášského karnevalu, který se konal v neděli 6. 12. 2009 

v hotelu Academic, děkujeme sponzorům:

TESCO Roztoky, PEKARA, Smetanová cukrárna, 

Stádlecký perník, Knihkupectví Tyršovo náměstí, Quelle, 

Papírnictví Cyrani.

Zároveň děkujeme za celoroční podporu městu Roztoky.

Všem našim divákům a příznivcům a všem roztockým 

občanům přejeme hodně zdraví a štěstí do nového roku.

Jaroslav Drda, Roztoky - město pro život

vyhlášena soutěž o nejoriginálnějšího draka v dětské a rodinné 

kategorii. Všichni si pak odnesli domů diplom za účast, malou 

odměnu a hezký pocit z příjemně prožitého odpoledne.

Ale ani obyčejné všední dny nejsou v naší školce šedivé 

a jednotvárné. Hrajeme si, učíme se, malujeme, zpíváme, tančíme, 

cvičíme aerobik nebo s balančními míči, organizujeme kroužek 

výtvarné výchovy, hry na zobcovou flétnu a anglického jazyka.

Samozřejmě nás neminou návštěvy divadel, výstav a výlety, 

i když náš přesun není jednoduchý a levný – je třeba dvou 

autobusů. Finančně nám pomáhají s tímto rodiče, kteří založili 

fond na úhradu kulturních akcí svých dětí.

Při plnění našeho „Školního vzdělávacího programu podpory 

zdraví a etiky“ budeme ve spolupráci s rodinou usilovat o to, aby 

veškeré návyky zdvořilostní i návyky zdravého životního stylu 

byly pro děti přirozené, normální a zažité i za hranicí mateřské 

školy.

Čas běží, blíží se doba Adventu. Zahájíme jej rozsvícením 

vánočního stromečku na zahradě školy, zazpíváme si koledy. Pak 

budeme mít plné ruce práce s výrobou čertíků, přáníček, výzdoby 

a s přípravou vánoční besídky, ale výsledky vždy stojí za to.

Přejeme našim dětem, jejich rodičům, sobě a všem čtenářům 

„Odrazu“ krásné Vánoce, hodně zdraví a pohody.

Kolektiv MŠ Přemyslovská

Ze života naší školky

Sešli jsme se 1. září 2009 opět v plném počtu – ten plný počet je 

opravdu „plný“ – naši mateřskou školu navštěvuje 89 dětí a náš 

„ansámbl“ dospěláků čítá 7 paní učitelek, 2 paní kuchařky, 2 paní 

uklízečky a 1 paní vedoucí stravovny. Ti dospělí se sešli ve svém 

„druhém domově“ o týden dříve, aby bylo vše připraveno pro 

příjemné uvítání dětí i jejich rodičů.

Přestože nás v září neminuly ranní slzičky, rozjeli jsme se na plný 

plyn.

Předškoláci zahájili plavecký kurz v Tuchlovicích, kde jsou děti 

moc spokojené a dosahují výborných výsledků.

Pravidelně nás navštěvují divadelní společnosti a herci se svými 

divadelními kousky pobaví a poučí nejen děti, ale třeba i paní 

kuchařky a uklízečky. Ty si určitě „pohádkovou odměnu“ za péči 

o naše žaludky a o čistotu naší školky zaslouží.

Užíváme si naší velké výhody – příroda je tu za humny. 

Vycházkujeme tedy na Řivnáč, Holý vrch, k Vltavě, na výhlídky 

z Levého Hradce – prostě poznáváme s dětmi svět kolem nás.

S příchodem podzimu jsme se všichni rozjeli na výstavu dýní 

a výrobků z nich do zahrady v Černém Volu. Stálo to za to – nápady 

to byly vskutku zajímavé, originální a inspirující.

Jednoho krásného říjnového odpoledne naší školku jakoby 

obsadili draci. Spolu s nimi se tu sešli rodiče, děti a my všichni. 

Kromě výtvarné dílničky, sportovních soutěží a úkolů byla 
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Vánoce ve Středočeském muzeu

Prosincový program Středočeského muzea je letos ryze vánoční. 

Najde tu tradiční vánoční výstavu Betlémů, tentokrát 

skříňkových, ale i „současnou vánoční tradici“ - filmové 

pohádky. Možná Vás při sledování pohádek někdy napadlo, jak 

jsou princezny půvabné a jak krásné mají šaty. Nechte se tedy 

pohltit televizní obrazovkou a přijďte si prohlédnout originální 

kostýmy vašich oblíbených hrdinů ve výstavě Česká filmová 

pohádka, aneb Co dokáže jehla s nití a Princezny brokátem 

tužkou a štětcem. Uvidíte šaty princezen, princů, králů 

a královen, čertů i loupežníků z pohádek: Pyšná princezna, Byl 

jednou jeden král, Popelka, Tři veteráni, Honza málem králem, 

Třetí princ, Z pekla štěstí, Nejkrásnější hádanka, Peklo 

s princeznou, Hrátky s čertem, S čerty nejsou žerty, Princ 

a večernice, Malá mořská víla a další. 

K řadě kostýmů jsou vytaveny i jejich výtvarné návrhy, jejichž 

autoři jsou často známí výtvarníci, kteří „oblékají“ vynikající 

filmy a divadelní představení, např. Theodor Pištěk, Jan Růžička, 

Josef Jelínek, Irena Greifová, Jarmila Konečná, Šárka Polak 

Hejnová.

Kdo nestihl nakoupit všechny dárky, bude mít příležitost na 

Vánočních trzích na zámku, 19. 12. od 10 hodin, které pořádá 

Michael Hughes. 

Otvírací doba muzea během Vánočních svátků: úterý až neděle 

10 – 18 hodin

na Štědrý den a na Silvestra od 10 – 15 hodin

Marie Jelínková Ťupová

IRISH DEW ZNOVU 

V ROZTOKÁCH

Husův sbor - 29.11.2009

S počasím téměř na úrovní babího léta letošní první adventní 

neděle příliš předvánočně nevypadala. O to milejší byl odpolední 

recitál skupiny IRISH DEW, která po více jak roce opět zahrála 

v Husově sboru Církve československé husitské.

Jak se budí princezny
 - královna
návrh: Theodor Pištěk

princezna Dišperanda
Hrátky s čertem

KULTURA
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Kdo čekal něco jako vánoční koncert mohl být teoreticky 

zklamán, protože Irish Dew hrají převážně keltskou (irskou 

a skotskou) hudbu a vlastní tvorbu keltskou hudbou silně 

ovlivněnou. Z plného Husova sboru, spokojených obličejů 

a potlesku, který na konci recitálu muzikanty přivolal celkem 

dvakrát zpátky, bylo ale zřejmé, že publikum vědělo přesně, na co 

jde a co očekává.  

Recitál představoval hodinový průřez jejich tvorbou, takže bylo 

možné si mimo jiné vyslechnout skladby jak z prvního „šedého 

alba“ (skotskou tradiční skladbu Rowan Tree, která se obvykle 

hraje na skotské dudy), tak z dalších dvou alb Závist (např. Tanec 

stromů, Jezero, Zpráva ze staré vlasti) a Šance (Heřmánkovické 

náhrobky, Original Celtic Band).

Irish Dew vznikli v roce 1995 a od té doby prošli řadou 

personálních změn a obměn. Současné složení je čistě 

instrumentální (i když mám pocit, že případné vokály patřily vždy 

„hostům“ skupiny): tvoří jej zakládající člen Václav Veselý 

(kytara a akordeon), Jan Veselý (housle), Robert Fischmann 

(flétny) a Vojtěch Jindra (kytara). Pokud se chcete s jejich tvorbou 

blíže seznámit, doporučuji navštívit jednak vlastní stránky 

skupiny na adrese www.irishdew.cz a případně i stránky , kde se 

dozvíte alespoň něco málo o dalších „českých“ (tedy převážně 

českých) skupinách ovlivněných keltskou hudbou a pohybující se 

ve vodách tzv. world music. 

A co se týká té předvánoční atmosféry – je nutno poděkovat paní 

farářce za příjemné a sváteční prostředí. Koncert v Husově sboru 

„zarámovala“ malá výstavka jesliček a prodej výrobků 

chráněných dílen. Setkání, které dohromady svedlo jak farníky, 

tak ostatní roztocké spoluobčany, na mě navíc dýchl atmosférou 

komunitní události ostrovního království a hudba Irish Dew 

k tomu samozřejmě velmi přispěla.

J. Chržová

velikostí i tvarem jednou provždy dány. Neumožňovaly sice 

doplňování o nově získané figurky nebo vylepšování krajinné 

stafáže, jako to bylo obvyklé u stavěcích betlémů, přesto  však 

jejich estetický účin, zapříčiněný miniaturizací a uzavřením scény 

do schránky, nebyl o nic menší. 

Z historického hlediska jsou skříňkové betlémy mladší než 

stavěcí. Kromě přirozených vývojových tendencí mohly být 

jednou z inspirací k jejich vzniku barokní ceroplastiky (plastiky 

zhotovené z vosku), které se od počátku 18. století šířily 

z prostředí klášterů v podobě voskových relikviářových obrazů 

s vyobrazením světce nebo samostatných Jezulátek, vždy však 

chráněných před poškozením zpravidla dekorativním proskleným 

obalem. Scénické kompozice s betlémskou tematikou zpracované 

ve vosku či v kombinaci s textilem se objevují od 2. poloviny 

18. století, ovšem jako exkluzivní předměty určené pro šlechtické 

nebo církevní kruhy. Podobně tomu bylo zpočátku i v jiných 

materiálech, např. terakotě a dřevě, které se ostatně stalo nejčastěji 

používaným materiálem v betlémářství vůbec. Ve větší míře se 

skříňkové betlémy rozšířily až v 2. polovině 19. století, kdy 

pronikaly do měšťanského i vesnického prostředí. Kromě dřeva 

v něm nacházely uplatnění také figurky tlačené do forem 

z tragantu, papíroviny, sádrových a chlebových hmot či 

kašírované, tedy takové, které pro svou křehkost a zranitelnost 

nebyly široce používány u betlémů stavěcích. 

Betlémy, tentokrát skříňkové

Středočeské muzeum pořádá volný cyklus tematizovaných 

přehlídek betlémů, jehož smyslem je postupně představit široké 

veřejnosti produkci výrazných betlémářských oblastí či různé 

zajímavé typy betlémů. V letošním roce se v pořadí již čtvrtá 

výstava z tohoto cyklu zabývá betlémy skříňkovými. 

Skříňkové betlémy představují specifickou odnož tradičního 

betlémářství. Na rozdíl od stavěcích betlémů, které vznikaly 

opakovaně každý rok s většími či menšími obměnami podle přání 

a možností majitele, jsou skříňkové betlémy svým obsahem, 

Betlém z východních Čech (pravděpod. 
Broumovsko), polychromovaná dřevořezba, 
karton, přírodniny, konec 19. století, SM Roztoky
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Skříňkové betlémy se zhotovovaly prakticky na celém našem 

území, některá tradiční betlémářská centra byla proslulá paralelní 

výrobou jak skříňkových kompozic, tak souborů pro stavěcí 

betlémy (Podkrkonoší, Krušnohoří, Králíky, Třebíčsko i jinde). 

V menší míře se objevovaly také pohyblivé betlémy opatřené 

pohonným mechanismem, a nebo betlémy vybavené hracím 

strojkem s vánočními skladbami.

Výstava (27. listopad 2009 – 3. leden 2010) představuje 

30 betlémů z období od poloviny 18. století do počátku 20. století, 

které byly určeny pro různá sociální prostředí. Pocházejí jak 

z profesionálních dílen, tak i z neškolených rukou lidových 

betlémářů. Exponáty shromážděné z celé řady muzeí dokládají 

používanou materiálovou skladbu i různorodost výtvarného 

provedení skříňkových betlémů. Zastoupeno je také několik 

exemplářů určených pro šlechtické (případně církevní) kruhy, 

jako např. scéna Klanění tří králů z poslední čtvrtiny 18. století, 

tvořená oblékanými figurkami s hlavičkami z vosku, umístěná ve 

skříňce se stěnami obloženými zrcadly (ze sbírek Muzea 

východních Čech v Hradci Králové), nebo neobvykle velký 

tříkrálový betlém s vyřezávanými polychromovanými figurkami 

z přelomu 18. a 19. století (ze sbírek Muzea Mladoboleslavska). 

Velmi vzácný je také barokní betlém s voskovými figurami, 

adjustovaný v původní bohatě vyřezávané a zlacené skříňce (ze 

sbírek Muzea Podblanicka ve Vlašimi), či voskový relikviářový 

obraz s Klaněním pastýřů ze sklonku 18. století (ze sbírek 

Středočeského muzea). Mezi betlémy lidové provenience se 

objevují některé významné regionální typy jako příbramský 

s chlebovými figurkami, králický s charakteristicky vyřezáva-

nými figurkami či typy s ručně malovanými figurkami z Třebíčska 

a řada dalších, jež reprezentují určitý výběr z hlediska regionální 

produkce i používaných materiálů. Toto spektrum doplňuje 

i amatérsky zhotovený betlémek v prosté dřevěné bedničce 

s figurkami vystřiženými z tištěného archu, který sloužil při 

dětských koledních obchůzkách o Vánocích. 

Ivana Kubečková 

Podpora spolků

Letos nezvykle brzy (v říjnu a listopadu) probíhala jednání 

o podpoře neziskových organizací pro rok 2010.

Po letošním poměrně "úrodném" roce lze čekat jistý pokles 

financí, ale i tak by mohly granty a dotace zůstat na přiměřeně 

rozumné výši.

Děkuji v tomto kontextu svým kolegům z kulturní komise za 

trpělivý a všestranně rozumný přístup při řešení tohoto tématu, 

tajemnici komise paní Dědičové pak za bezvadnou přípravu 

podkladů.

Uznání směruji i k těm členům městské rady, kteří hlasovali pro 

námi navrženou částku, tedy 1 020 000 Kč. Jmenovitě paní 

starostce, radním J. Roškotové, J. Bendové a M. Urxovi.

Těžko rozumím tomu, proč členové finančního výboru Z. Karas 

a V. Majer navrhli drastické "orubání" této položky na půl milionu 

(to by bylo pro roztocké spolky doslova likvidační)- naopak díky 

za podporu původního návrhu V. Hroudovi a J. Roškotové.

Konečné slovo má v rukou zastupitelstvo při schvalování 

rozpočtu, jasno by mohlo být v prosinci či v lednu. Výsledky 

budou zveřejněny na městských webových stránkách.

Tomáš Novotný

předseda kulturní komise

Komorní smíšený pěvecký sbor

R O S A
si Vás dovoluje pozvat na předvánoční

K O N C E R T

19. 12. 2009 v 18.00 hodin

Národní muzeum
Praha 1, Václavské nám. 68

Na programu jsou skladby autorů:
V. Adam Michna z Otradovic, Claude Debussy Zoltán Kodály, 

Zd. Lukáš, české a světové koledy. 

Diriguje
Lukáš Kovařík

Vstupné dobrovolné

J. J. Ryba
Česká mše vánoční

20. 12. 2009 v 17.00 hodin
tělocvična Roztoky

Účinkují:

Komorní smíšený pěvecký sbor ROSA
Symfonický orchestr ČVUT

a sólisté:

Alena Kellerová – soprán

Anita Jílovská – alt

Václav Barth – tenor

Petr Svoboda - bas

Diriguje
Lukáš Kovařík

Vstupné 90,- Kč - děti a důchodci 45,- Kč

Předprodej vstupenek: Tabák na Tyršově nám. (u Academicu)

Soutěž Přátelství

Prodlužujeme uzávěrku literárně-výtvarné soutěže „Přátelství“ do 

10. ledna 2010.

Vernisáž výstavy prací a vyhodnocení soutěže se uskuteční 

22.1.2010 v Cukrárně Růžový slon v Havlíčkově ulici.

Další informace: Vlaďka Drdová, tel. 606 893 292, 

v.drdova@volny.cz

Za organizátory: Inka Bromovská, Cukrárna Růžový slon

Vlaďka Drdová, Roztoky – město pro život
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Pravidelné kurzy salsy od ledna!

Pro velký zájem zahajujeme od ledna pravidelné kursy salsy.

Termíny lekcí: 17.1., 24.1., 7.2., 21.2. vždy neděle 17-19 hodin.

Místo konání: taneční sál ZUŠ, Jungmannova ul. (vedle MÚ)

Kurzovné: platí se 600 Kč vždy za daný měsíc 

Lektorka: Martina Anton, taneční škola Salsa Dance

Informace a přihlášky:

V. Drdová, tel. 606 893 292, v.drdova@volny.cz

H. Chvojková, tel. 607 148 208, helenach@tiscali.cz

Loňský mikuláš v Roztokách

Dvakrát v divadélku Kvítko

vystoupí v úterý 22. prosince Jan Hrubec, loutkoherec.

Pro děti od tří let sehraje od 16:00 hodin Klaunské vánoce. Doba 

cca 35 az 40 minut, vstupné děti 30 Kč, dospělý doprovod 50 Kč.

Pro diváky od 12-ti let a dospělé sehraje Jan Hrubec týž den od 

18:00 hodin srdceryvné představení Tristan a Isolda. Vstupné 

50 Kč, doba představení je 45 minut.

Jste srdečně vítáni. Nechte předvánoční ruch chvilku být, přijďte se 

k Judovi pobavit!

Předprodej lístků od 10. prosince v trafice u vodotrysku na náměstí, 

v bloku u hotelu Academic.

http://loutky.najevisti.info 

T. Novotný
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Gabriela Jílková se stala českou 

šampiónkou

Ve třídě Rok junior patří letošní prvenství roztocké rodačce 

Gabriele Jílkové, která se účastní závodů Mistrovství ČR motokár. 

Celou sezónu (letos již 7.) diktovala tempo, a proto byla vítězkou 

již před závěrečným závodem. Díky tomuto prvenství postoupila 

do Světového poháru, kterého se zúčastnilo 300 jezdců z 35 zemí 

světa. Gábina si na italské půdě vedla velmi dobře a v kvalifikaci 

zajela 3. nejrychlejší čas. Bohužel ve finálové jízdě doplatila na 

kolizi jezdců těsně před sebou a do cíle dojela na 19. místě. Tato 

14-ti letá závodnice se připravuje v příštím roce opět reprezentovat 

Českou republiku v kartingu.

Tenisová škola

Dobrý den všem příznivcům sportu. Prostřednictvím tohoto 

krátkého článku Vás chci seznámit s působením Tenisové školy 

Václavek a Vopravil v Roztokách.

Jelikož víme, že v dnešní počítačové době je pohyb čím dál 

důležitější, snažíme se pro děti i dospělé připravit co nejpestřejší 

nabídku sportovních aktivit, které by zábavnou formou 

zlepšovaly jejich fyzickou kondici a rozvíjely jejich přirozený 

talent.

Tenisová škola Václavek a Vopravil úspěšně působí v Roztokách 

již osm let. Poslední čtyři roky jsou naším domovem dvorce 

tenisového areálu Žalov. Dva kurty s profesionálním povrchem 

(tzv. umělá antuka) a moderně vybavené zázemí s občerstvením, 

šatnami i wi-fi poskytují skvělý základ pro tento populární sport.  

Zde probíhají tréninky našich klientů (jen v Roztokách jich trénuje 

více než sedmdesát), a to jak dětí, tak i dospělých. O tenisovou 

výchovu a přípravu tréninků se starají dva profesionální trenéři. 

V areálu TA Žalov se také konají tenisové turnaje a sportovní dny 

pro děti, které se pravidelně těší velké popularitě. Děti mají vždy 

připravený několikahodinový program a pro všechny zúčastněné 

jsou vždy připravené pěkné ceny a pro nejlepší i poháry.

Naše tenisová škola se však neomezuje pouze na tenisové 

tréninky, ale nabízí množství doplňkových aktivit, zaměřených 

zejména na děti a mládež. V létě to je každoroční letní sportovní 

tábor, letní intenzivní kurzy tenisu pro děti zde v Roztokách, kemp 

pro závodní hráče. Tuto zimu pak prodloužený víkend 

v rakouském Zell am See. Zimní kurzy jsou určeny pro všechny 

milovníky lyžování, snowboardingu i sáňkování. 

Podrobné informace o práci tenisové školy, trénincích 

i doplňkových akcích a zájezdech najdete na www.tenis-skola.cz.

J. Šrámek

Z činnosti nohejbalového oddílu 

Sokol Roztoky v roce 2009

Nohejbalový oddíl je zaměřen na závodní i rekreační hru. 

V Roztokách je provozován celoročně a to v zimních měsících 

hrou v tělocvičně Sokola a pak na venkovních antukových 

hřištích. K zahájení sezóny pořádáme již tradičně turnaj dvojic, 

pojmenovaný od roku 2006 na „memoriál Pepy Kazimoura“, který 

byl naším členem a dobrým kamarádem. Letos se jarního turnaje 

účastnilo celkem 14 družstev. Mimo našich družstev se zúčastnila 

turnaje družstva ze Solidarity Praha, Dolních Beřkovic, Řeporyj, 

Čakovic, Liboce, Dejvic a Jižních Čech.

Výsledky finálové skupiny do osmého místa 

1. Řeporyje

2. Tonda – boys

3. Čakovice

4. Roztoky A 

5. Mimina

6. D. Beřkovice

7. Solidarita

8. Roztoky B 

Ve sportovní činnosti v období jaro – podzim má oddíl zapojena do 

soutěží dvě družstva a to ve třetí třídě pražského přeboru 

a v okresní soutěži Praha západ. V obou soutěžích jsme se umístili 

na čtvrtém místě.



Výsledky městského přeboru Praha

Doma:                                             Venku:

Roztoky - PSVS              5:2          PSVS - Roztoky              1:1 

Roztoky - ABC Braník     2:2          ABC Braník - Roztoky    2:2

Roztoky - Stodůlky         2:3          Stodůlky - Roztoky         2:4 

Roztoky - Hasiči Praha    4:3          Hasiči Praha - Roztoky   5:1

Roztoky - Santoška B      4:2          Santoška B - Roztoky      1:3

Roztoky - Řeporyje D      4:1          Řeporyje D - Roztoky     3:1 

Tabulka MP3B 

Výsledky okresní soutěže Praha západ:

Doma:                                                    Venku:

Roztoky - Mníšek B      5 : 2                   Mníšek B – Roztoky    3 : 4

Roztoky -  Nová Ves     6 : 1                   Nová Ves  - Roztoky   1 : 6

Roztoky  -  Lety            2 : 5                   Lety -  Roztoky            5 : 2

Roztoky – Osnice C      4 : 3                   Osnice C – Roztoky     6 : 1

Roztoky – Mníšek A     3 : 4                   Mníšek A  - Roztoky   6 : 1

Roztoky – Lobkovice   5 : 2                   Lobkovice – Roztoky  3 : 4

Tabulka okresní soutěže Praha západ 

17. října jsme uspořádali turnaj k zakončení sezóny, který byl 

současně župním přeborem Sokola. Do poslední chvíle nebylo 

jisté, zda se tento turnaj z povětrnostních důvodů uskuteční. Po 

dešťových dnech, které trvaly déle jak týden se na sobotu počasí 

trochu umoudřilo a turnaj s přeborem se mohl uskutečnit. Hráči 

z přihlášených 15ti týmů z Roztok, Řeporyj, Čakovic, Dolních 

Beřkovic, Vinohrad, Suchdola, Nebušic, Týna nad Vltavou, 

Horních Počernic a nejmenovaná Praha, odehráli všechny zápasy 

ve svých skupinách a dále i finálovou a skupiny o umístění až do 

15tého místa.

Výsledky finálové skupiny do osmého místa:

1. Řeporyje

2. Čakovice

3. Řeporyje  2

4. Řepo – Čako

5. Roztoky 

6. Nebušice

7. H. Počernice

8. D. Beřkovice

Turnaje, které pořádáme jsou na dobré úrovni a naší snahou je aby 

si všichni dobře zahráli a rádi se k nám vraceli. Je potěšující, že 

k nám jezdí hráči hrající vyšší soutěže od extraligy a krajského 

35

SPORT

přeboru a také i hráči neregistrovaní a dokonce i smíšená družstva. 

Vrcholem podzimního turnaje byl zápas o první a druhé místo, ve 

kterém dvojice Pachman O. – Putík J. (Čakovice) proti Putíkovi D. 

– Šimáčkovi J. (Řeporyje) předvedli hru vysoké úrovně, která byla 

krásnou tečkou k ukončení sezóny.

Za oddíl nohejbalu B.Š.

Aerobic marathon

Podzimní sychravé počasí neodradilo cvičenky, které si přišly 

zacvičit na  Pvním roztockém AEROBIC MARATHONU, 

který se konal v sobotu 7. listopadu 09 v roztocké sokolovně.

Rozhodně nikdy není pozdě najít si svůj styl, kosmetiku, sport, 

který bude udržovat naše tělo v kondici a žádoucím tvaru. Najít si 

chvilku „pro sebe“. Naše sokolovna nabízí různé styly cvičení (viz 

http://sokol-roztoky.czechian.net) pod vedením zkušených 

cvičitelek. 

Tentokráte se střídaly cvičitelky Dáša Koutová, Bětka Veselá 

a Zdenka Tesařová, které předcvičovaly Dance aerobic, 

Bodystyling a Aerobic mix + strečink.

Snad Vás naše cvičení zaujalo, a tak již plánujeme Druhý 

roztocký aerobic marathon, dopoledne plné pohybu, možná 

v lednu, správným pohybem zlikvidovat nežádoucí „následky“ 

Vánoc.

Poděkování patří cvičitelkám a organizátorkám M. Saskové 

a N. Vankové. 

(Více foto z akce bude umístěno na int. stránkách Sokola).

Renáta Kolářová
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Volejbalisté z Roztok jsou první!

Podzimní části přeboru Středočeské volejbalového svazu sezóna 

2009/10 se povedla – muži z Roztoky jsou první!!!

Tabulka:

Krátký zápis očitého diváka zápasu TJ Sokol Roztoky – VK Lysá 

nad Labem

Favorit z Lysé nad Labem v Roztokách – aneb papež to viděl !

Po rozpačitém výkonu v předcházejícím kole soutěže v Milovi-

cích družstvo Roztok vyvrátilo pochyby, jaká je jeho pozice 

v tabulce – jsme první!!!

To, co se odehrálo během tohoto zápasu, jsem ještě v Roztokách 

nezažil. Neuvěřitelně soustředěný výkon, vyrovnaná výkonnost 

na všech postech a dokonalá souhra v rychlých signálech.

Náskok  prvního blokaře na rychlou nahrávku středem – úder na 

zem! Další akce - znovu vyskočil, míč letí dál, blokař soupeře se 

stává divákem a naskakuje Krejza nebo Lasky, rána na zem – 

signálů jedna pět jako z učebnice. Soupeř si začal hlídat blokaře, 

smečaře, jenže….nás je mnoho !! Marek Severa při signálu sbíhá 

z „handy“ na střed – odskočený metr, rána na zem a diváci ve stoje 

aplaudují, „ještě, jeden, ještě jeden“, starší ročníky si vzdychnou – 

„teď už můžu umřít“, ženy a dívky pláčou do kapesníků… Byl to 

nevšední zážitek.

 Volejbalové družstvo z Roztok na exkurzi ve varně (Svijany)

To co se odehrálo na hřišti tento slavný den, hraničilo s vrcholem 

antukového volejbalu. Bravo pánové!!!

Nejlepší hráč zápasu: Marek Severa

 P.S: v 11:30 přelétal nad Roztokami papež Benedikt XVI, který 

nepochybně většinu akcí viděl a dokonce se na letišti proslýchá, 

že, kdyby mohl, nechal by letadlo kroužit nad hřištěm až do konce 

zápasu…. 

Martin Matas

TJ Sokol Roztoky

Roztocká 18letá dvojčata 

Radka a Tereza Cihlářovy zvítězila 

5. 12. na mistrovství světa v aerobiku. 

BLAHOPŘEJEME!
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Společenská kronika

Poděkování paní starostce a MÚ k životnímu jubileu, výročí 

sňatku, atd. zaslali: Ing. Eva Havlová, Slavomil Hejdánek, Václav 

Hess, Marie Hůlová,Věra Jílková, Květoslava Konárková,

Mirčea Nikodym, Václav Novotný, Vladimír Přibáň, Milena 

Procházková, Marie Ptáčková, Marie Říhová, Stanislav Sedlák, 

Lada Tintěrová, Anna Veselá.
   

!   Za dar a přání ke Zlaté svatbě děkují Eva a Max Hluchníkovi.
   

!  V jedné písničce se zpívá, že „sliby se maj plnit o Vánocích“ 

a vlastně nejen o Vánocích. To sobě, celé své rodině a nám všem 

ukázali manželé Josef a Miloslava Kaislerovi, kteří dne 

21.11.2009 oslavili 60. výročí svatby, tedy měli diamantovou 

svatbu. Nemůžeme říci nic jiného než – gratulujeme, 

obdivujeme a přejeme manželům to nejlepší do dalších 

společných let. Městský úřad
  

!   Pavel Křížek, nar. 1916 děkuje MUDr. Dvořákové, p. Brajerové 

a p. Mašínovi z MÚ za péči, kterou mu věnovali po dobu, kdy 

bydlel v Roztokách.

Dne 12. 6. nás navždy opustil náš milovaný syn Josef 

Novák, bytem v Žalově, Zahradní ulici. Prosíme 

všechny známé, kamarády a kamarádky, aby si na něj 

o vánočních svátcích vzpomněli a zapálili na 

únětickém hřbitově, místě jeho posledního odpočin-

ku, svíčku. Děkujeme. 

Rodiče a sourozenci. 

Prodám 2 peřiny za 700,- Kč, i jednotlivě. Tel.: 602 594 110.

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

Prodám byt v Roztokách. Nevolat RK. Tel.: 723 859 200.

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

Prodám 1) cirkulárku, továr. výroby, s kolébkou, funkční, 

2) soustruh, továr. výroby, na železo i dřevo, funkční, 

3) vzduchovku zn. „Škoda“, funkční, zn. „Levně“. 

Tel.: 733 701 424.

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

Prodám dětské kolo (6-10 let) „Maverick Brio“ žluté 

s přehazovačkou, zánovní, cena 500,- Kč. Tel.: 737 201 840.

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

Prodám dětské lyžařské boty zn. Tecnica vel. 23 cm, 3 přezky, 

oranžové barvy, 2 roky staré za 750,- Kč. Dále dámské lyžařské 

boty zn. Dalbello vel. 39-40 cm za 500,- Kč a carvingové lyže 

zn. Atomic C:7 170 cm za 1.000,- Kč. Tel.: 606 292 792.

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

Prodám dětskou AUTOSEDAČKU zn. RAMATTI Venus 

Komfort. Použití je od 1 do 4 let, pro váhu 9-18 kg. Byla 

používána jedním dítětem – je zachovalá. Požadovaná cena je 

950,- Kč (původní cena  2.400,- Kč). Tel.: 606 953 441.

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

Prodám dětský kočárek „Baby Collection“ (trojkombinace). 

Zánovní – po prvním dítěti. Původní cena 8.600,- Kč, nyní 

1.600,- Kč. Tel.: 220 911 762.

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

Prodám nové (jednou použité) společenské šaty na ramínka, 

vínově červené, vel. 36, cena 800,- Kč. Tel.: 608 336 917.

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

Prodám polocarvingové sjezdové lyže Salomon X - free 7, délka 

184 cm, vázání Salomon. Minulou sezónu ošetřená a zbroušená 

skluznice. Cena dohodou. Tel.: 724 786 830.

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

Prodám rodinný domek v Žalově po celkové rekonstrukci.

NE RK! Tel.: 603 108 227.

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

Prodám Škodu Felicia (1.3), rok výroby 1997, najeto 126 tis. 

km včetně letní i zimní pneu (celá kola), mlhovky, alarm, střešní 

nosič, barva vínově červená. Velmi dobrý stav - garážovaná. 

Cena 29.000,- Kč. Tel.: 608 336 917.

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

Prodám velmi pěknou autosedačku „vajíčko“ se stříškou 

a pláštěnkou 0-13 kg, zn. Maxi Cosi za 2.500,- Kč a sv. modré 

chodítko výškově polohovatelné „Bebé Confort“ za 1.000,- Kč. 

Tel.: 605 501 925.

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

Prodám zánovní chlapecké krosové kolo Author Limit, 

Soukromá inzerce

Čínský chocholatý pes, labutěnka (osrstěný) - Daruji 4-letého 

psa s PP do dobrých podmínek a k hodným lidem. Je zvyklý 

pobývat spíše venku. Tel.: 732 207 381.

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

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

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

Koupím staré pohledy, fotografie, mapy Roztok. Uvítám 

i případné zapůjčení. Tel: 608 331 111.

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

Odkoupím starší Čtyřlístky (do č. 150), ABC (do r. 1991), 

případně i některé komiksové časopisy z první poloviny 90. let 

(Kometa apod.). Dále odkoupím fantasy / sci-fi knihy spíše 

staršího data. Pište na komiksy@seznam.cz nebo 

tel.: 724 715 514.

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

Přenechám levně hrobové místo na hřbitově Levý Hradec. 

Tel.: 728 010 663 nebo 721 756 948, volat večer.

--------------
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21 rychlostí, na postavu 135-155 cm. Cena: 2.000,- Kč. 

Tel.: 736 256 891.

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

Prodám zděnou garáž, ul. Žirovnického, Roztoky. 

Kontakt: 602 171 311.

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

Pronájem bytu 2+1 v panelovém domě v Roztokách, 

ul. Masarykova. Byt je v původním stavu – umakartové jádro. 

Volný ihned! Tel.: 775 110 050.

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

2Pronájem bytu 2+kk - 60 m  v Roztokách u Prahy. Nájem včetně 

poplatků 12.000,- Kč měsíčně. Volné ihned. 

Tel.: 736 434 065, 737 712 684.

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

Vyměním udržovaný dům se zahradou v Roztokách 3+1/balkon, 

2+1, podsklepený, garáž, za byt v Roztokách v novostavbě 

3+1 nebo kk/B,L,T, výtah, OV. Doplatek. Tel.: 737 409 386.

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

Zakázková práce: masiv sekretář, velmi skladný, dl. 2,16 m, 

v. 1,54 m, hl. 53 cm, kde se nachází skleněná vitrína, bar, šatní 

skříň a mnoho dalších úložných prostor. Stěhování. 

Cena: 2.500,- Kč. Tel.: 602 594 110.


