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ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
ve středu 10. listopadu 2010 se uskutečnilo ustavující zasedání
zastupitelstva města. Na tomto
zasedání jsem byl zvolen novým starostou našeho města
Roztoky. Po konstruktivním
vyjednávání mezi roztockou
TOP 09, ODS a SAKUROU
se tyto strany dohodly na společném programu pro příští
funkční období.
Na stránkách Odrazu vás budeme i nadále informovat o tom,
co se ve městě děje a co na radnici připravujeme. V brzké
době dojde i k zlepšení komunikace prostřednictvím našich
městských webových stránek
www. roztoky. cz.
Ihned po našem nástupu jsme
Foto Stan Marušák
začali jednat a řešit palčivé
problémy Roztok. Na prvním jednání rady města jsme si rozdělili první úkoly. Jako jeden z primárních a především urgentních
úkolů jsme vytyčili vyřešení problému s nedostatečnou kapacitou
mateřských škol. Na příštím jednání se budeme zabývat konkrétní analýzou možností reálného a co nejrychlejšího řešení tohoto
problému. Již teď si troufnu garantovat, že v průběhu příštího
roku postavíme další „kontejnerovou“ školku. Nyní budeme posuzovat možnosti jejího umístění. Ihned v okamžiku, kdy to bude
možné, zadáme výběrové řízení.
Dalším palčivým problémem je rozšíření kapacity základní školy.
Současný projekt je sice líbivý, ale jeho ﬁnanční náročnost téměř
vylučuje jeho realizaci. Proto jsme se rozhodli ustanovit odbornou
pracovní skupinu pro celkovou analýzu tohoto projektu. Tato skupina začne také ihned pracovat a jejím cílem bude dosažení maximálních úspor tak, aby mohla výstavba co nejrychleji započít.
Jako starosta jsem dostal od rady města za úkol vypracovat koncepci transparentnosti a otevřenosti městského úřadu. Bude se
jednat o stanovení jasných pravidel pro zadávání veřejných zakázek, využívání elektronických aukcí a způsobech informování
veřejnosti především prostřednictvím webových stránek města.
První vlaštovkou je, že již nyní na internetu naleznete nejenom
můj e-mail, ale i mobilní telefon.
Bohužel ne vše vypadá tak, jak bychom si představovali. V účetnictví města, které zatím ještě spravuje soukromá ﬁrma, je spousta zásadních chyb, které jsou odstraňovány buď velmi pomalu,
a nebo vůbec. To dokazuje i dílčí přezkoumání hospodaření krajským úřadem. I proto jsme se rozhodli vypsat výběrové řízení
na provedení ﬁnančního auditu. Urychleně znovuobnovujeme
fungování ﬁnančního odboru, který povede účetnictví již od prosince tohoto roku. Naplňujeme tím rozhodnutí ještě předchozího
zastupitelstva města.
Věřím, že budete s naší prací spokojeni.
S přáním klidného adventu
Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Redakční rada se loučí
Vážení čtenáři, tímto číslem končí funkční období redakční rady,
která spoluvytvářela obsah Odrazu v uplynulých letech. Bylo to
období (z hlediska vydávání Odrazu) značně neklidné. Nejprve
byla jedna redakční rada jmenována, posléze byla radou města
zrušena a o Odraz se staral pouze redaktor L. Kantor, ale protože
tato praxe se také některým zastupitelům nezdála býti šťastnou,
došlo ke zřízení nové redakční rady, v níž byly rovnoměrně zastoupeny všechny volební strany.
Hlavním úkolem redakční rady v minulém období bylo uchránit Odraz před jednostrannou interpretací dění ve městě, před
sebechválou radnice a umlčováním kritických hlasů, ke kterému
bohužel docházelo.
Pokušení zneužít tištěné periodikum ke svému prospěchu je totiž
pro každou vládnoucí garnituru nemalé. Je nutno dodat, že se mu
zcela neubránily ani předchozí koalice.
Přejme tedy té nynější, aby tomuto pokušení v maximální možné
míře odolala, a nové redakční radě, aby nepodlehla případným
tlakům. Jen tak bude Odraz přinášet úplné a vyvážené informace,
jen tak bude opravdu měsíčníkem všech občanů Roztok a Žalova.
Odcházející redakční rada tímto děkuje všem čtenářům i přispěvatelům za jejich přízeň. Oni jsou totiž jediní, bez nichž by opravdu Odraz nemohl existovat.
za redakční radu Jaroslav Drda a Ladislav Kantor

Poněkud emotivní ustavující zasedání ZM
Ve středu 10. listopadu 2010 se v hotelu Academic uskutečnilo
ustavující zasedání nového zastupitelstva města, které vzešlo z říjnových voleb. Kongresový sál byl téměř zaplněn veřejností.
V úvodu jednání složili všichni přítomní nově zvolení zastupitelé zákonem předepsaný slib (bylo jich přítomno 20 z 21, paní
Roškotová byla omluvena), který stvrdili svým podpisem.
Po procedurálních bodech jednání konečně došlo na to podstatné, volbu starosty, místostarostů a dalších členů rady města.
Předtím ještě bylo vysloveno poděkování dosavadní starostce,
paní Olze Vavřínové, která byla odměněna množstvím květinových darů.
Za projevů souhlasu veřejnosti zastupitelstvo odhlasovalo, že volby funkcionářů města nebudou tajné, ale veřejné, tedy aklamací
(pro 12 hlasů).
Na funkci starosty byl trochu překvapivě navržen pouze kandidát
koalice pan Jan Jakob (TOP 09), který byl záhy také 11 hlasy zvolen.
Dále ZM hlasováním rozhodlo o počtu členů rady města. Souhlas
se sedmičlennou radou byl jednomyslný.
Velmi těsný byl výsledek hlasování o počtu místostarostů. Návrh
na dva místostarosty byl schválen jen nejnutnějšími 11 hlasy. Zajímavé na tom bylo to, že pro usnesení nehlasovali někteří zastupitelé, kteří v diskusi s návrhem souhlasili.
Stejný výsledek byl i při hlasování o počtu místostarostů, kteří
budou pro výkon své funkce uvolněni, tedy že ji budou plně vykonávat jako své zaměstnání. Zde část veřejnosti, která evidentně
nebyla nakloněna nové koalici, projevovala hlasitý nesouhlas.
Místostarosty pak byli zvoleni Stanislav Boloňský (SAKURA)
a René Šefr (ODS), oba vždy 12 hlasy. Ani tito kandidáti koalice
neměli protikandidáty.
Zastupitelstvo pak stanovilo úkoly a kompetence místostarostů.
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Místostarostou pro zastupování starosty pro roky 2010, 2011
a 2013 byl určen St. Boloňský, pro roky 2012 a 2014 R. Šefr.
Při volbě zbývajících radních byli zvoleni: R. Jandík a T. Pařízek
(ODS), T. Novotný (SAKURA) a Zd. Richter (TOP 09), a to 11
hlasy.
Závěrem ještě ZM rozhodlo o počtu členů ﬁnančního a kontrolního výboru. Tyto velmi důležité a ze zákona o obcích povinně
zřizované výbory budou v následujícím volebním období pracovat v počtu 9 členů. Jednotlivé volební strany byly vyzvány, aby do
19. 11. předložily své personální návrhy.
Na jejich základě budou členové výborů zvoleni na příštím jednání ZM 8. 12. 2010.
První jednání ZM jen o deset minut přesáhlo jednu hodinu, což
bude zřejmě v následujícím období světlou výjimkou.
Stanislav Boloňský

Dva místostarostové a úspory
Zaznamenal jsem rozpaky některých spoluobčanů nad tím, že
máme v Roztokách nově dva místostarosty. Ano, toto opatření znamená pro město náklad jednoho platu místostarosty navíc. Jsme
ovšem přesvědčeni, že se tyto výdaje našemu městu vyplatí. Zároveň platí naše koaliční smlouva, ve které jsme se zavázali zmrazit
provozní náklady. Tento důležitý bod naší dohody neporušíme.
Jak těchto úspor dosáhneme? Především vypovězením pro město nevýhodných smluv. Jedná se především o smlouvy se soukromou ﬁrmou, která zajišťuje účetnictví a servis informačních
technologií. Jen v tomto roce byly této ﬁrmě dle platných smluv
zaplaceny částky v souhrnné výši několika milionů Kč. Již nyní
proběhlo výběrové řízení na obsazení znovuobnoveného ﬁnančního odboru a v nejbližší době budeme řešit i servis informačních technologií. Jen těmito kroky ušetříme víc, než vydáme za
jeden plat místostarosty navíc. Samozřejmě je zde více smluv, které se zdají být pro město ne zcela výhodné.
Dalších úspor v provozních, ale i investičních výdajích dosáhneme díky transparentnímu systému zadávání veřejných zakázek
včetně využití elektronických aukcí. Koncepci transparentnosti
a otevřenosti městského úřadu právě nyní zpracovávám.
Rada města ještě ve starém složení schválila zadání personálně-organizačního auditu městského úřadu. Nutno podotknout, že
samotný audit není z nejlevnějších. O konečné ceně ještě zkusíme vyjednávat. Každopádně výsledky tohoto auditu napoví
o možnostech zefektivnění a úspor v rámci personálního zajištění
chodu městského úřadu.
Úspory lze nepochybně najít také v rozbujelém vozovém parku.
Jeho velikost i provozní náročnost nás překvapila a chystáme jeho
optimalizaci. Jeden úsporný krok učinilo nové zastupitelstvo na
svém prvním zasedání, když zadalo místostarostovi Stanislavu
Boloňskému, aby vykonával funkci šéfredaktora Odrazu. To znamená, že redakční rada Odrazu nebude potřebovat žádného dalšího placeného člena, jak tomu doposud bylo. Souhrn konkrétních úsporných opatření vám představíme po projednání návrhu
rozpočtu na příští rok.
Stojí před námi spousta problémů, které musíme řešit. Jen namátkou se jedná o dostavbu budovy základní školy, problém kapacity mateřských škol, opravy silnic a chodníků či práce na novém
územním plánu. Jsem přesvědčen, že já i oba místostarostové
budeme mít spoustu práce. Ostatně to už víme z prvních dnů na
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úřadu. Oba místostarostové vám v tomto čísle Odrazu představí
své vize v oblastech, které jim zastupitelstvo kompetenčně vymezilo. Jsem si jistý, že se dva místostarostové Roztokám vyplatí.
Závěrem jen pro srovnání trochu statistiky. Srovnatelná města ve
Středočeském kraji (počet obyvatel 5 až 15 tisíc) mají dva místostarosty v 37 % případů. Pokud se zaměříme na města v okolí
Prahy (Praha-západ, Praha-východ), je to dokonce 80 %. Se dvěma místostarosty tedy nejsme žádnou výjimkou.
Jan Jakob, starosta města Roztoky

Vize místostarosty
Na ustavujícím zasedání nově zvoleného ZM jsem byl zvolen
místostarostou a byla mi svěřena agenda školství, kultury, životního prostředí, sociálních věcí a také časopis Odraz. Nestalo se
tak proti mé vůli, ale naopak, vybral jsem si tyto oblasti proto,
že se domnívám, že jsou mi odborně nejbližší. Většinu svého
produktivního života jsem pracoval ve školství, ať již jako středoškolský učitel, či jako školní inspektor. Roztocké školy dlouhodobě pociťovaly jako nedostatek, že nemají na MÚ partnera
pro otázky svého zájmu. Kultura a umění jsou mou kmenovou
profesí, je to odbornost, kterou jsem vystudoval. Otázkami životního prostředí se zabývám celý svůj život, byť jen v rovině
neprofesionálního zájmu – konečně i sdružení SAKURA, za které jsem byl opět zvolen do ZM, je od svého vzniku před více než
20 lety „zelené“. Svým sociálním cítěním jsem všeobecně znám,
neboť vycházím z toho, že společnost musí být citlivá i k osobám
zdravotně a sociálně handicapovaným, neboť to, že my úspěšnější a šťastnější jsme se narodili zdraví a s jistou úrovní vrozených
schopností, není žádná naše zásluha. Odpovědným redaktorem
Odrazu jsem byl již ve volebním období 1998-2002. Tolik úvodem. To vše ale ještě nemusí stačit k naplnění ambice řídit město
v těchto oblastech. Asi je proto namístě otázka, s jakými vizemi
na radnici přicházím.
V oblasti školství jde v Roztokách o tři základní problémy. Prvním
je dostavba školy – přiměřená rozsahem; funkční a racionální,
taková, aby vyhověla potřebám veřejnosti a školy a současně nezruinovala na dlouhá léta městský rozpočet. V době, kdy v minulém volebním období probíhala v ZM i na stránkách Odrazu dosti
emocionální diskuse, místy až přestřelka na toto téma, pozorně
jsem sledoval situaci v nedalekých Říčanech, které řešily stejný
problém. I tam se z navýšení kapacity ZŠ stal kardinální politický spor, který se tehdejší vedení radnice rozhodlo řešit velkoryse
– novostavbou za cca 400 mil. Kč. I když na stavbu získali významnou státní dotaci, přece jen nezbylo než si vzít také velký komerční úvěr u banky. Tím se však výstavba školy stala i dlouhodobým
problémem ekonomickým, neboť město teď bude splácet 10 let cca
25 mil. Kč ročně splátky úvěru. Tato situace ještě vyhrotila vztahy
mezi politickými subjekty ve městě a vedla i k výraznému vítězství
zcela nového sdružení občanů v těchto podzimních volbách. Aby
mi bylo správně rozuměno – náš postoj (odmítačů giga projektu)
nebyl diktován snahou uspět ve volbách, jen na tomto případu
chci ilustrovat složitost a citlivost tohoto problému.
Je třeba také učinit rychlé kroky k navýšení kapacity mateřských
škol v Roztokách. Ideální by bylo postavit novou, krásnou, zděnou
školku ve velké zahradě, ale to není rychlé ani levné řešení. Proto chci doporučit ZM instalovat ještě nejméně jeden objekt tzv.
kontejnerové školky, podobné té, jaká dnes funguje v Palackého

ulici. Tento záměr bývalé paní starostky se ukázal jako vyhovující, byť byl také zprvu přijímán s jistou skepsí. Některé nevýhody
současného řešení se pokusíme napravit a byl bych rád, kdyby od
nového školního roku 2011/2012 fungoval nejméně jeden další
objekt tohoto typu.
Třetím problémem, který zůstává trochu v pozadí veřejného zájmu (asi proto, že to zatím „nějak“ funguje), je podpora mimoškolních aktivit dětí a mládeže a smysluplného naplnění jejich
volného času. Město prostřednictvím sdružení Roztoč požádalo
o dotaci na výstavbu městského domu volnočasových aktivit.
Stavbou tohoto domu by se měl současně vyřešit dvojí problém.
Jednak poskytnout vhodné prostory pro tyto aktivity mládeži, ale
i dalším věkovým skupinám, zejména seniorům, kteří tvoří také
velmi významnou skupinu obyvatel našeho města. Současně by se
uvolnily škole prostory v 1. patře objektu školní družiny, kde má
Roztoč své ateliéry. Zda na dotaci dosáhneme, resp. zda projdeme
nově nastaveným dotačním sítem krajského úřadu, se ukáže na
jaře příštího roku.
Životní prostředí chápu v širším slova smyslu než jen jako péči
o veřejnou zeleň. Jde třeba i o kvalitu ovzduší, které v našem městě stále ještě není ideální – ať již z důvodu občasného zápachu
biochemického původu, či kvůli enormní prašnosti některých
komunikací, dokonce v samém centru obce. S tím souvisí třeba
i zatížení našich páteřních komunikací těžkými nákladními automobily, které jsou zdrojem obtěžujícího znečištění a zápachu. Je
to i utilitární otázka psích exkrementů na chodnících a hlučných
kutilských aktivit o nedělích a svátcích.
V českých zemích je považována citlivost k sociálním otázkám
téměř za levicovou úchylku. Já se naopak domnívám, že vnímavost těchto věcí šlechtí každého konzervativního politika, neboť
jeho životní i politické postoje vycházejí z dlouho prověřených
civilizačních hodnot anticko-křesťanské evropské tradice. Stáří
a nemoc si člověk nezpůsobí o své vůli, a je proto třeba, aby obec
byla potřebným lidem skutečnou oporou. Mnoho seniorů je osamělých, doslova živořících z mizerné penze na okraji společnosti, přitom většina z nich celý život tvrdě pracovala, platila daně
a odvody do důchodového a sociálního systému.
Pokud jde o Odraz, mohu slíbit, že budu dodržovat dlouholetou
tradici tohoto časopisu jako otevřeného a liberálního informačního zdroje. Současně však budu uplatňovat postupy běžné ve všech
periodikách, nemají-li se stát bobtnajícím lexikonem či bezbřehým diskusním fórem.
Všechny názory dostanou prostor, byť mohou být nevyžádané
příspěvky kráceny. Nový ročník chci také začít s novou graﬁckou
tváří Odrazu.
K mé pracovní náplňi budou patřit i partnerské vztahy našeho
města s polským městem Skawinou. Ukazuje se, že zvláště pro
školní mládež je poznání odlišné, byť blízké kultury a jazyka velmi důležité, schopné překonávat letité myšlenkové stereotypy.
Skawina leží v bezprostřední blízkosti prastarého Krakova (který byl po dělení Polska součástí rakousko-uherské monarchie)
a ovšem i nedaleko Osvětimi. To vše nabízí poznání významných
historických reálií a souvislostí. Naopak my jsme zas pro Poláky
lákaví svou blízkostí Prahy, ale i zakladatelským významem Levého Hradce a postavou sv. Vojtěcha.
Vážení občané, díky vaší podpoře ve volbách se vracím na radnici, abych zde mohl pracovat ve prospěch obce, abych svými znalostmi a zkušenostmi pomáhal řešit konkrétní problémy města
Roztoky.
Stanislav Boloňský
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Město, nebo gesto
Tak si tak užíváme stavební uzávěry. Zpočátku skoro všichni starousedlíci tleskali, jaká že je to úžasná věc, až do té doby, než chtěli
postavit boudu pro své štěně německé dogy. A ouha, pejsek bude
asi spát v kuchyni pod stolem, protože ani v přístřešku na nářadí
pro něj není místo. Nestihli jsme jej totiž do uzávěry a teď už ho
ani nepostavíme. Samozřejmě to vše je jen ironie a nadsázka, ale
přesto na tom něco je. Pochopili jsme, že místo proklamované
záchrany města jsou to jen chytře vymyšlená populistická gesta.
Představujeme si snad, že základ zahradního města je v tom, že
budeme bydlet v zahradních domcích a kolem budeme mít nepořádek, který jsme z toho zahradního domku, abychom se tam
vešli, vyházeli, nebo že někteří budeme bydlet třeba i ve druhém
třetím patře, ale s krásným výhledem na park s lavičkami a upraveným dětským hřištěm, které jsou oddělené okrasnými keři od
čisté, hezky obroubené ulice. Co je tedy to zahradní město, omíláme ho dnes a denně, až se z toho stalo klišé a zhmotnili jsme jej
pouze do zakonzervování neutěšeného stavu a zastavení rozvoje
města. Teď mně určitě „panelákobijci“ budou spílat a chytat mě
za slovo a budou vykřikovat: „A už je to tady, zruší stavební uzávěru!“ Jak nás straší sdružení v inzerovaném poděkování voličům
v Odraze. „Vpustí sem ty developeří dinosaury, aby nám tu naši
krásnou zahradu rozjezdili a zazdili panelama.“
Tak aby nedošlo k „mejlce“, nikdo tady zítra neruší stavební uzávěru a nikdo tady nechce paneláky, tak jak to i jasně vyplývá ze
zveřejněné koaliční smlouvy. Budeme intenzivně tvořit, a jsme
též povinni, nový územní plán. Ten bude nově a jasně vymezovat
území, které bude mít v návaznosti jasné, rozumné a hlavně srozumitelné regulativy (regulační plány). Nebude mít prapodivné
nelogické proluky a mrtvá území podle toho, kdo a jak podlehl, nebo nepodlehl. Máme všichni jedinečnou příležitost. Pojďte
ho tvořit s námi, tvořit společně a bez nadřazenosti naše město,
pojďme si říct, co chceme a co nechceme, pojďme se všichni dohodnout teď, když je ještě čas. Ne si potom zoufat, že je to zase jinak, než jsme chtěli, a že o nás bez nás a že je to možná i naší chybou. Těšíme se na vaše názory a výtky a budeme se s vámi o nich
bavit a řešit je. Jestli chceme, abychom město měli čisté a pěkně
se nám v něm šťastnilo, musíme na tom spolupracovat se všemi,
kteří už tu bydlí dlouho předlouho, i s těmi, kteří tu bydlí krátce či
by rádi ještě bydleli. A všichni si i musíme chtít tady zamést před
vchody do těch našich uzavřených bedýnek. Jsou města a vesnice,
které jsou na první pohled čisté a veselé, a vesnice a města na první pohled smutné a špinavé, pojďme být tou první alternativou,
a to všichni dohromady. Přijďte nám říci, jak by se vám to líbilo
nebo nelíbilo, a vězte, že uděláme vše pro to, abychom se nesetkali
s takovým jednáním jako v minulém čtyřletém období.
P. S. A co je vlastně stavební uzávěra? Krásný nástroj pro bujení
korupce v případech poskytnutí výjimek vyvoleným a obálkově
vstřícným.
René Šefr

vém Zélandu, se vrací do 70.-80. let minulého století v Evropě a USA/
Coelho P.
Valkýry /tímto románem se autor celosvětově proslavil a odstartoval zájem o další svá díla/
Viewegh M. Biomanželka /společenský román - s humorným
nadhledem o moderní rodině/
Monyová S. Dvacet deka lásky /soubor povídek o hledání a podobách lásky/
Detektivky-krimi-thrillery
Kepler L.
Hypnotizér
Rollins J.
Stín lovce lebek
Lutz J.
Temnější než noc
Historické romány
Gregory P.
Bílá královna /román se odehrává v Anglii za vlády Eduarda IV./
Vondruška V. Letopisy královské komory IV. /dva příběhy s detektivní zápletkou z doby české renesance/
Březinová A. Tajný deník královny Kunhuty /podle nalezeného
deníku královny autorka literárně zpracovala/
Životopisy-literatura faktu-memoáry
Košťálová M. Růžena Šlemrová /umělecký životopis slavné české herečky /
Dubánek M. Putování po československém opevnění 1935 až
1989 /muzea a zajímavosti/
Binet L.
HHhH /přípravy, provedení a důsledky operace
Anthropoid - atentát na R. Heidricha. Kniha získala Concourtovu cenu za rok 2010/
Herčík J.
Zvěrolékař vzpomíná /vzpomínky známého zvěrolékaře/
Halík T.
Divadlo pro anděly /15 esejů na téma víry a nevíry/
Pro děti
Antoš I.
Poznávám svět /bohatě ilustrované výukové texty
pro předškolní a školní věk/
Antoš I.
Objevuji svět /bohatě ilustrované výukové texty
pro mladší školáky/
Kopl P.
Král Artuš /slavná báje převyprávěná pro dětské
čtenáře/
Kopl P.
Tři mušketýři /slavný příběh převyprávěný pro
malé čtenáře/
Daniels L.
Ztracené koťátko/příběh o velkém přátelství dětí/
Čtvrtek V.
Kosí strom /veselé příběhy dětí/
Bližší informace o těchto i dalších nových knihách získáte na web.
stránkách knihovny nebo přímo v knihovně.
Knihohrátky s Radkou dne 14. 12. v 15.45 hodin. Na námět knihy
P. Síse „Tajemství červené krabičky“ výlet do země kouzel, létajících draků a zvonících rolniček. Pořad je určen dětem ve věku
7-12 let. V městské knihovně, vstup zdarma.
V prosinci bude knihovna otevřena též v sobotu 18. 12. 2010
v době 9-12 hodin.
****Krásné prožití vánočních svátků a pevné zdraví do nového
roku všem přejí
A. Urxová a D. Votavová

Městská knihovna informuje. . .
Nabízíme vám výběr nových knih, zakoupených během měsíce
listopadu do fondu městské knihovny:
Beletrie
Tichá J.
Čas fíků /děj románu české autorky, žijící na No-
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti
Městské policie Roztoky, a to za období od 27. 10. 10 až 24. 11. 10:
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- dne 29. 10. 10 v nočních hodinách v rámci hlídkové činnosti
v ulici Chelčického kontrolován řidič vozidla tov. zn. Ford Fiesta, při kontrole zjištěno, že řidič před jízdou požil alkohol – na
místě předáno PČR k jejich realizaci,
- dne 31. 10. 10 oznámeno narušení občanského soužití v domě
v ulici Obránců míru mezi otcem a synem – na místě již klid,
věc kvaliﬁkována a šetřena jako návrhový Pk proti občanskému
soužití dle § 49 z. č. 200/90 Sb.,
- dne 1. 11. 10 oznámen nález tašky a ﬂorbalové hole na zastávce PID U Rybníčku – výjezd na místo, nalezené věci zajištěny
a uloženy na MP, nález byl zveřejněn na webových stránkách
MP Roztoky a Města Roztoky, zjištěn majitel tomuto nalezené
věci vráceny,
- oznámen nález 2 ks kanystrů 20 litrových s obsahem bílé neznámé tekutiny na chodníku v ulici Bělina – výjezd na místo,
zajištěné kanystry s látkou předány hasičům k jejich dalšímu
opatření (provedení analýzy zajištěné látky),
- dne 3. 11. 10 ve večerních hodinách oznámeny pomalované
vchodové dveře v ulici Masarykova u domu č. p. 772 – výjezd na
místo, zadokumentováno, šetřeno a kvaliﬁkováno jako Pk proti
majetku dle § 50 z. č. 200/90 Sb.,
- téhož dne večer oznámeny pomalované vstupní dveře u domu
č. p. 513 v ulici Masarykova – výjezd na místo, zadokumentováno, předáno PČR k jejich realizaci,
- téhož dne v pozdních nočních hodinách oznámeno zaparkované vozidlo tov. zn. Renault s otevřenými zadními dveřmi – výjezd na místo, dle r. z. zjištěn majitel vozidla, tento vyrozuměn,
zjednána náprava z jeho strany (vozidlo zajištěno),
- dne 4. 11. 10 oznámena krádež zboží v prodejně Albert na Tyršově
náměstí, se zajištěnými věcmi byli pachatelé předáni Policii ČR.
- téhož dne ve večerních hodinách oznámena poškozená (proražená) nádrž a vyteklý benzin u vozidla zn. Fabia v ulici Legií
– výjezd na místo, věc předána na místě PČR k jejich realizaci
jako podezření z tr. činu,
- dne 5. 11. 10 v ranních hodinách oznámen pokus krádeže okapů
z garáže u domu v ulici Bělina a že pachatel z místa utekl do lesa
směrem k místu zvaném Na Háji – výjezd na místo, provedeno
místní pátrání po podezřelé osobě s negativním výsledkem, věc
zadokumentována, šetřena a kvaliﬁkována jako Pk proti majetku dle § 50 z. č. 200/90 Sb.,
- dne 6. 11. 10 oznámeno posprejování sloupku u vjezdových vrat
na pozemek domu v ulici Havlíčkova – výjezd na místo, předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z tr. činu,
- dne 7. 11. 10 oznámeno odcizení mopedu z pozemku v ulici
Hálkova – výjezd na místo, provedeno místní pátrání po odcizeném mopedu s negativním výsledkem, předáno PČR k jejich
realizaci,
- dne 8. 11. 10 v rámci hlídkové činnosti zjištěno znečištění komunikace v ulici Lidická (za Teskem), zjištěno, že se jedná
o znečištění v důsledku výkopových prací v místě výstavby
budoucí zástavby v místě Na Dubečnici, zjištěna zodpovědná
ﬁrma (MOOPEX), s touto řešeno domluvou a z jejich strany
zjednána náprava,
- téhož dne v rámci hlídkové činnosti nalezen v ulici Žirovnického vrak dodávkového vozidla – zadokumentováno, věc oznámena OŽP MÚ Roztoky,
- dne 8. 11. 10 dne ve večerních hodinách oznámeno poškození betonového retardéru na křižovatce v Žalově v ulici Lidická
– výjezd na místo, na místě zjištěno, že k poškození došlo v důsledku provozu vozidla, které z místa po nehodě odjelo, zjištěn

svědek události, popis a r. z. značka vozidla, které poškození
způsobilo, provedeno místní pátrání po podezřelém vozidle
s negativním výsledkem, na místě předáno skupině dopravních
nehod PČR k jejich realizaci,
- dne 9. 11. 10 oznámena znečištěná komunikace ulice Bořivojova
– výjezd na místo, zjištěno při příjezdu, že komunikace je již
uklizena zaměstnanci ﬁrmy Trigema, přislíbeno z jejich strany,
že budou uklízet komunikaci po každém výjezdu vozidla ze
stavby,
- dne 10. 11. 10 oznámeno odcizení OA tov. zn. Škoda Octavia
s přívěsným vozíkem v ulici Rýznerova – výjezd na místo, provedeno místní pátrání po odcizeném vozidle s negativním výsledkem, na místě předáno PČR k jejich realizaci,
- dne 11. 11. 10 oznámen pokus vloupání do sklepní kóje v bytovém domě č. p. 751 v Masarykově ulici - výjezd na místo, předáno PČR k jejich další realizaci,
- téhož dne oznámena osoba pohybující se v prostorách kolejiště
železniční tratě směr Praha v místě bývalého přejezdu – výjezd
na místo, zajištění osoby, tato vykázána z kolejiště, vzhledem
k tomu, že nebyla schopna prokázat totožnost, byla dle ust. § 13
z. č. 553/91 Sb. předvedena na PČR ke zjištění totožnosti,
- dne 14. 11. 10 v ranních hodinách oznámen pokus krádeže měděných okapů z objektu Středočeského muzea - výjezd na místo, dle získaného částečného popisu provedeno místní pátrání
po podezřelé osobě s negativním výsledkem, věc zadokumentována, šetřena a kvaliﬁkována jako Pk proti majetku dle § 50
z. č. 200/90 Sb.,
- dne 16. 11. 10 oznámeno vloupání do objektu krytu CO
(VÚAB) v Rýznerově ulici – výjezd na místo, předáno PČR
k jejich realizaci jako podezření ze spáchání tr. činu,
- dne 18. 11. 10 oznámena krádež v prodejně Albert s tím, že osoba podezřelá z krádeže zadržena pracovníky prodejny – výjezd
na místo, věc přestupku proti majetku dle § 50/1 a) z. č. 200/90
Sb. vyřešena v blokovém řízení,
- téhož dne oznámeno pohřešování anglicky mluvícího dítěte (stáří 4,5 roku) – výjezd na místo, vyrozuměna PČR, šetřením nalezeno dítě schované v místě svého bydliště ve Smetanově ulici,
- téhož dne ve večerních hodinách oznámeno narušení občanského soužití mezi otcem a dcerou v Jiráskově ulici – výjezd na
místo, na místo též PČR, na místě v době příjezdu již klid, bez
zranění, věc kvaliﬁkována jako návrhový Pk proti občanskému
soužití dle § 49/1 c) z. č. 200/90 Sb. (zúčastněné osoby poučeny,
věc zpracovává PČR),
- dne 19. 11. 10 oznámen znečištěný Únětický potok v místě
u Spáleného mlýna – výjezd na místo, zjištěna pěna na vodě potoka (na katastrálním území Praha 6 – Suchdol), dále provedeno
šetření proti proudu potoky a pravděpodobný zdroj znečištění
nalezen na cestě pod Holým vrchem (na k. ú Praha 6 – Suchdol),
kde nalezena překopaná cesta v důsledku výkopových prací
v místě, kde se nachází kanalizační řád (v tomto místě silný zápach) – vyrozuměno OŽP MÚ Ro, která věc předala OŽP Praha
6 – Suchdol,
- téhož dne oznámena znečištěná komunikace ulice Bezejmenná
za Teskem - výjezd na místo – kontaktován zástupce zodpovědné ﬁrmy, z jejich strany zjednána náprava,
- téhož dne v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu
z Klubu Bizzard v Nádražní ulici – výjezd na místo, na místě
zjednána náprava, vyřešeno domluvou,
- dne 22. 11. 10 oznámeny nezajištěné vstupní dveře do jednoho
z bytů v bytovém domě v Chelčického ulici – výjezd na místo,
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na místě zjištěno, že nedošlo k násilnému vniknutí do bytu
a že uživatel bytu špatně uzamkl vstupní dveře, provedeno šetření
k ustanovení uživatele bytu, tento kontaktován a z jeho strany
zjednána náprava a byt si zajistil před neoprávněným vniknutím,
- téhož dne oznámeno opuštěné vozidlo s rozbitou skleněnou
výplní bočního okna a odcizenými předními světlomety v ulici
Libušina – výjezd na místo, dle registrační značky zjištěno že
vozidlo není v pátrání, ustanoven majitel a později uživatel vozidla, tento kontaktován, tento si vozidlo na místě převzal, na
místě si převzala věc PČR k jejich další realizaci jako podezření
z tr. činu krádeže,
- dne 23. 11. 10 v rámci hlídkové činnosti nalezeny v ulici Na
Pískách vraky dvou vozidel (Renault 19 a Fiat Tempra), zadokumentováno, oznámeno OŽP MÚ Roztoky,
- Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky můžete nalézt na webových stránkách MP Roztoky, a to na www. mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou, nebo
telefonicky na zdejší služebnu služby kriminální policie (tel. 233
910 861) nebo Obvodní oddělení policie ČR Libčice (tel. 233 930
789) nebo na Městskou policii Roztoky tel. 220 910 468, popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz. Děkujeme předem za spolupráci.
Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky

Svoz bioodpadu v roce 2011
Svoz bioodpadu z biopopelnic od jednotlivých nemovitostí ve
městě se v minulosti jednoznačně osvědčil, je lidmi využíván
a rovněž novela zákona o odpadech takový způsob separace podporuje. Separací zeleného odpadu ze směsného odpadu ušetří
město nemalé částky na skládečném, které se v případě bioodpadu neplatí. Svoz bioodpadu je součástí schváleného plánu odpadového hospodářství města, a proto i v roce 2011 bude město
svoz bioodpadu z jednotlivých nemovitostí rozšiřovat. Svoz může
probíhat z každé nemovitosti, ke které se váže platba místního
poplatku za odpady. Nutné je, aby se zájemce přihlásil ve stanoveném termínu a opatřil si vhodnou nádobu na bioodpad. Občané,
kteří mají s městem podepsanou smlouvu na pronájem nádoby
nebo službu využívali již v letech 2009 a 2010, se znovu přihlašovat již nemusí! Noví zájemci o svoz biooodpadu však musí
v období 3. 1. až 21. 2. 2011 doručit písemnou přihlášku s uvedením jména, data narození, adresy a telefonního čísla na OŽP
Městského úřadu. Po shromáždění všech zájemců (stávajících i nově přihlášených) budeme se svozovou ﬁrmou jednat
o harmonogramu svozu a počtu svozových dnů. Žádáme rovněž
o spolupráci i ty uživatele služby, kteří svoz bioodpadu z biopopelnic začali využívat např. po koupi nemovitosti, kde biopopelnice sloužila, aby rovněž všechny údaje aktualizovali, případně
přišli podepsat novou smlouvu o pronájmu nádoby.
Konkrétní svozové dny pro svoz bioodpadu v roce 2011 budou
zveřejněny v březnovém čísle měsíčníku Odraz a na webových
stránkách města. Předpokládáme, že svoz bude probíhat tak jako
v minulých letech v měsících duben až listopad se 14denním intervalem. Případné dotazy o svozu bioopadu vám rádi zodpovíme na tel. č. 220 400 262 nebo 220 400 264.
OŽP MÚ Roztoky
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Vážení spoluobčané,

počátkem prosince nás zahltila sněhová nadílka - k radosti dětem
a ke starosti technickým službám. Množství sněhu bylo tak velké,
že nebylo v silách TS zvládnout v reálném čase úklid všech komunikací a chodníků. Bylo proto příjemným překvapením, že řada
občanů si sníh na chodníku před vlastním domem uklidila sama,
a to bez ohledu na to, že podle tzv. „Kuberova zákona“ je to povinností obce. Za tento váš zodpovědný přístup vám chceme poděkovat a současně vás požádat, abyste nám v rámci svých možností
a sil s úklidem sněhu před svými domy pomohli i v budoucnu.
Zima je teprve na začátku a kapacity TS omezené.
Ještě jednou vám z radnice všem pracovitým děkujeme
Stanislav Boloňský, místostarosta

Nové komise rady ustaveny

Rada města na svém jednání dne 30. 11. 2010 schválila personální
složení nových komisí, které jsou jejím poradním orgánem. Klíč
k obsazení komisí vycházel striktně z volebních výsledků a z návrhů jednotlivých volebních stran zastoupených v ZM.
Předsedou komise stavební a rozvoje města bude i v příštím volebním období Jiří Landa (ODS), stejně tak Tomáš Novotný (SAKURA) dál povede kulturní komisi.
Předsedou komise životního prostředí byl zvolen Josef Votava,
SAKURA (vykonával tuto funkci již v období 2002-2006). Zdravotní a sociální komisi povede nová zastupitelka Marie Šlancarová (TOP 09), v čele školské komise bude Robert Pejša (TOP 09).
8. prosince by pak mělo ZM zvolit složení svých výborů, ﬁnančního a kontrolního.
Stanislav Boloňský
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Developerská lobby II?!
Začal bych asi od konce článku pan Šalamona uvedeného v Odrazu 11/2010 „... aby moc a svobodu rozhodovat o sobě, svém
bydlení a svém okolí měl každý z nás...“ Já taky doufám, pane
Šalamone, že o naplánované výstavbě budeme moct rozhodnout
my Roztočáci. Zvláště pak ti, kterých se to týká nejvíce, a to lidí,
v jejichž bezprostředním sousedství se bude stavět. Kdo jiný by
do toho měl mluvit. Obávám se však, že na jejich hlas nebude brán zřetel a stejně o nich rozhodne pár jedinců sedících na
radnici a říkajících si zastupitelstvo. Ale právo o tom mluvit má
každý obyvatel Roztok. My všichni totiž s přibývajícím počtem
obyvatel i automobilů, s postupným rozrůstáním chodníků a silnic (na rozdíl od některých nás v Žalově je mít budou) budeme
mít stále víc „problémů“. Od přechodu silnice, zvláště v ranní
špičce, přeplněných autobusů, v zimě neupravených chodníků
i vedlejších silnic až po fronty v krámech či na poště. Nová výstavba nevyřeší nic. Vzniknou možná další potraviny. Ale nikdo
z těch, kdo nám tady postaví obytné domy, nebude řešit vytíženost silnic, prašnost, přeplněnost školek a dalších věcí spojených s každodenním životem. Ale to už se opakuji, stejně jako
vy ve svých argumentech pro výstavbu. Ať se to někomu líbí, či
ne, Roztoky už dávno jsou a vždy budou jakousi noclehárnou.
Ostatně jako například každé sídliště v Praze nebo menší město
blízko většího. Žádná zkušebna motorů a další to nezmění. Není
to nic špatného. Jako drtivá většina obyvatel ráno odjíždím za
prací a odpoledne se sem rád vracím. A jsem rád, že Roztoky
ještě mají punc vesnice, kde se spousta lidí zná, potkávají se
na ulici, zdraví se a prohodí pár slov. To se mi v Praze nestává.
Obávám se, že i zde se to bude stávat méně a méně, protože
anonymita spojená s nárůstem obyvatel na sebe nenechá dlouho čekat. Na rozdíl od vás bych si přál, aby Roztoky byly zelené nebo zahradní město. To je totiž přesně důvod, proč se sem
tak rád vracím a trávím tu drtivou většinu nepracovního života. Myslím, že takto to nemám jenom já sám. Proto by se mělo
s jakoukoli výstavbou zacházet velmi opatrně. Nevybuduje se tu
totiž něco, co za rok zmizí. Vznikne tu cosi, co bude ovlivňovat
naše životy po desetiletí déle. Proto bych naše nové zastupitelstvo prosil, aby nehledělo jen k horizontu volebního období, na
svůj eventuální prospěch či výhody.
Jsem přesvědčen, pane Šalamone, že stavební uzávěra pod novým
vedením města padne. S tím konečně snad padne i vaše PR práce
pro developerské společnosti. Jinak totiž na mě vaše články nepůsobí.
Radek Bár

Mandáty jsou rozpočítány spravedlivě
V Roztokách bývá zvykem, že se potrefená husa ozve. Ozývám se
tedy také. A co že mne to potreﬁlo? To, jak byly v minulém čísle
komentovány výsledky voleb.
Tomáš Šalamon ve svém komentáři k volebním tabulkám jako
největší zajímavost uvádí, že jsem dosáhl novodobého rekordu
v minimálním počtu získaných hlasů potřebných pro vstup do
zastupitelstva. A v úvodníku se píše, že se ti, kdo se diví, že se
kandidáti s vyšším počtem hlasů do zastupitelstva nedostali, se
diví „vlastně právem“. Těší mne, že se v Odrazu píše o rekordech.
Myslím si ale, že pokud se někdo diví tomu, jak byly rozpočítány

mandáty, diví se nikoli právem, ale pouze na základě vlastní neznalosti. Na tu ale má „vlastně právo“.
Já shledávám tento volební systém nejspravedlivějším ze všech.
Statisticky by každý zastupitel měl zastupovat průměrně 4,76%
voličů. Přepočítávání volebních výsledků na mandáty vypadá
na první pohled složitě. Zajišťuje ale, že se konečné výsledky tomuto ideálu co nejvíce blíží. Nejvíce voličů, stejně jako minule
zastupuje Ladislav Kantor, tentokrát 7,57%. Nejméně pak každý
ze zastupitelů ODS - 3,89%. Vůči volební straně VPM je to kruté.
Každé jiné rozdělení mandátů by ale bylo ještě nespravedlivější. Kdo konkrétně pak bude tu kterou volební stranu v zastupitelstvu zastupovat nerozhodují její kmenoví voliči. Rozhodují
o tom ti, kdo volí zcela či alespoň částečně osobnosti napříč kandidátkami.
A proč že jsem dostal tak málo hlasů? Pouze proto, že naše volební strana neměla ve svých řadách nikoho tak známého a populárního jako ostatní malé strany. Nebudu tedy chodit na zasedání
zastupitelstva „kanály“ či k nepoznání maskován. Budu tam chodit zastupovat 3,99% voličů. A budu se snažit nezklamat i ty, kdo
svým preferenčním hlasem rozhodli, že ČSSD budu zastupovat
právě já.
Komentář k volbám od Tomáše Šalamona většinou uvádí čísla,
která si čtenář může sám přečíst v přiložených tabulkách. Ale
i těch několik málo vlastních názorů autora vypovídá o tom, že
není na tuto problematiku odborníkem.
Není pravda, že se poslední dvě strany do zastupitelstva dostaly
„díky přepočtu hlasů na mandáty v závislosti na počtu kandidátů“. Ten přepočet je jen ochrana stran s neúplnou kandidátkou,
aby nebyly z rozpočítávání vyřazeny jako podměrečné. Mandáty
se pak rozpočítávají podle skutečně získaných hlasů pro všechny kandidáty volební strany bez ohledu na jejich počet na listině.
Úbytek voličů KSČM byl víc než „přirozenou cestou“ způsoben
tím, že se, na rozdíl od minulých voleb, o hlasy voličů ucházela další levicová strana. Michal Špaček se nikam nepropadl. Byl
pouze, stejně jako mnozí další, přeskočen Ivem Cihlářem. Při stanovení pořadí se postupuje jen nahoru.
To, že autor neuvedl jméno náhradníka za naši volební stranu,
pak považuji za závazek, abych zastupitelem zůstal po celé volební období.
Z volebních výsledků se ale dá vyčíst spousta jiných zajímavých
údajů.
Například jen pár hlasů chybělo DOSTu k tomu, aby získal
5 mandátů. Kde o tento mandát přišel? Ve volebním okrsku
č. 1. Toto jejich volební Waterloo v tomto okrsku ve mně vyvolává
obavu, že na konci Tichého údolí budeme chodit kolem spáleniště mnohem delší dobu, než by se nám všem líbilo. A naopak.
Kdyby ve volebním okrsku č. 7 získali zelení stejný výsledek jako
v okrscích ostatních, do zastupitelstva by se nekvaliﬁkovali. Dává
to vzpomenout na bouřlivou diskusi na loňském únorovém zasedání zastupitelstva.
Důkaz pro tato má na první pohled odvážná tvrzení a další čísla,
která lze vyčíst z volebních výsledků, nalezne případný zájemce
na:
http://calta. webnode. cz/news/zamysleni-nad-volebnimi-vysledky/
Za vůbec nejzajímavější pak považuji to, že 11 koaličních zastupitelů (tedy 52,38% zastupitelů) zastupuje jen 47,62% voličů.
Vít Calta
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Několik rad
Jedním z programových témat, na němž se nová koalice shodla
až po delší diskusi, je podpora spolků a kulturních aktivit v dosavadním rozsahu. V této souvislosti mě zaujal článek dlouholetého
starosty Hluboké nad Vltavou a senátora za ODS Tomáše Jirsy
v Lidových novinách 12. 11. 2010 „Několik rad začínajícím starostům“. Z článku vyjímám.
1. Neškodit - není nic horšího, než když starosta chce z osobní
vůle a ve jménu nově získaného vlivu něco někomu překazit.
Zlá vůle se vždy mnohonásobně vrátí.
2. Nic nevymýšlet - na téměř všechny problémy existuje standardní a prověřené řešení. Je iluzorní si myslet, že na malém
městě vymyslíte nový systém.
3. Podporovat iniciativu lidí - správný starosta by měl čekat na
radnici na nápady, které mu občané přinesou, a ty dobré a prospěšné podpořit. život obce i města je natolik různorodý, že ani
ten nejaktivnější starosta ho nemůže uchopit, ale podporovat
tvůrčího a podnikatelského ducha svých obyvatel.
4. Podporovat spolkový život - je všeobecné známé, že spolky jsou
základem života každé obce, čím více spolků, tím lépe. Každá
obec by ve svém rozpočtu měla najít prostředky na podporu
hlavně seniorských a mládežnických spolků a klubů. Základem
činnosti všech spolků je komunikace mezi lidmi, navazování
vztahů a vyjasňování problémů, i těch obecných. Členové spolků tvoří kolektivní cítění obce a jejich představitelé mohou včas
upozornit starostu na to, co je v obci špatně.
5. Kde to lze, pomáhat lidem - někdy je opravdu těžké najít hranici, kdy si lidé mohou za své problémy sami a kdy se do nich
dostali nikoliv vlastním přičiněním. Trvale hledat v každém
lidském osudu tuto hranici je úkolem starosty a tam, kde starosta pomoci může, je pomoc jeho povinností.
6. Pracovat s médii - využívejte obecní zpravodaje, regionální tisk
a další informační možnosti, abyste o své práci informovali voliče.
Těmito zásadami se snažím řídit již celých
16 let mého starostování.
Tomáš Jirsa
senátor a starosta Hluboké nad Vltavou
Původní text zkrátil St. Boloňský

Roztoky liberální, nebo konzervativní?
Rád bych se podělil o svůj pohled na roli, jakou by města dnes
měla zastávat. Myslím, že čtenáři Odrazu neuškodí i jiný než ultra
liberální pohled na svět. Historicky ověřenou rolí měst je ochrana
vlastnictví a investic jeho obyvatel - ve středověku se kvůli tomu
dokonce musely stavět hradby. Role města by ani dnes neměla
být jiná: město je tvořeno svými obyvateli a mělo by ochraňovat hodnotu majetku jeho obyvatel. Není možná úplně od věci
si uvědomit, že volit do zastupitelstva má právo ten, kdo ve městě žije, nikoli ten, kdo ve městě vlastní majetek. Když si koupíte
v Roztokách dům, nemělo by se vám stát, že soused vedle si postaví megadům, který opticky udělá z vašeho obydlí zahradní
domeček. Nikoli proto, že by bylo špatné stavět velké domy, ale
proto, že tím poškozuje hodnotu svého majetku. Z tohoto důvodu existují územní plány, územní rozhodnutí, případně regulační
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plány. Tato regulační omezení nebyla vymyšlena proto, aby omezovala majitele pozemků, ale proto, aby majitelé a sousedé měli
hodnotu svého majetku ochráněnu před znehodnocením. Když
se parceluje pole, měl by investor postavit veškerou potřebnou
infrastrukturu. Vodu, elektřinu a kanalizaci považujeme za standard, silnice jsou bohužel u nás trochu luxus, a že člověk potřebuje i park, hřiště a školku, to tu v novodobé historii prosadilo
město pouze na Panenské II (zatím nestojí, ale důkaz, že toto lze,
byl v nedávné historii podán). Město by toto mělo vyžadovat nikoli proto, že na to nemá vlastní peníze, ale proto, že nová čtvrť
bez infrastruktury znehodnocuje ostatní části města (přeplněné
školky, hřiště, škola). Toto znehodnocení lze kupodivu ﬁnančně
vyjádřit: rodiče dětí, které se nedostaly do školky, vědí své. Cena
za rozšíření školy zde byla diskutována mnohokrát. Jestliže dnes
na každého občana připadá určitá plocha parků, hřišť, veřejné vybavenosti atd., rozvojové plochy ve městě by toto neměly
zhoršovat, měly by tyto poměry zachovávat. Pokud se vám zdá
tento pohled příliš levicový, rád bych zopakoval hlavní myšlenku:
město je tu od toho, aby chránilo hodnotu majetku svých občanů.
Pravicovější deﬁnici neznám. Tato deﬁnice je rovněž v souladu se
skutečností, že občanem města se nemůže stát každý, ale pouze
ten, kdo má ve městě trvalé bydliště. S tím se pojí otázka, má-li město usilovat o růst počtu svých obyvatel, nebo nikoli? Bude
s růstem počtu obyvatel ochráněna hodnota majetku obyvatel již
stávajících? Nebo se dokonce zvýší? Správně tušíte, že záleží na
tom, kam se noví obyvatelé nastěhují. Každý majitel nemovitosti
má pochopitelný zájem na zvýšení hodnoty (ceny) svého majetku. V případě majitelů rozvojových ploch by město mělo zajistit,
aby se jejich majetek zhodnocoval bez snížení hodnoty majetku
nás ostatních. Ultraliberální přístup, kdy by město mělo umožnit
svůj neregulovaný růst řízený zájmem developerů (majitelů rozvojových ploch), je samozřejmě mnohem snadnější, ale bohužel
zcela ignoruje ochranu majetku stávajících obyvatel. A proto přece města nevznikla.
Michael Bernát

Zaplaťte poplatky za lékaře v autobusu?
V roce 2008 vyhrála Česká strana sociálně demokratická drtivě
krajské volby s jednoduchým až primitivním heslem: neplaťte
30 Kč za návštěvu u lékaře! V příštím roce si tyto nevybírané
poplatky zaplatíme pravděpodobně všichni, i když to nebude
u lékaře, ale v autobusech na cestě z Roztok do Prahy.
To, že ve volbách každý něco slibuje, patří už asi k realitě české
i zahraniční politiky. Sliby ale musí být splnitelné, a ne nesmyslné.
Proto když kraj začal suplovat roli státu a začal proplácet lékařské poplatky, bylo jen otázkou času, kde se to projeví. Ani kasa
poměrně bohatého středočeského kraje není bezedná, a proto se
už dnes proslýchá, že kraj na příští rok hodlá snížit ﬁnance na zajištění základní dopravní obslužnosti o 25 %. V praxi to znamená
zvýšení ceny jízdného o 2 Kč na kilometr, což na cestě z Roztok
do Dejvic činí cca 15 Kč. Cesta tam a zpět nám tedy vydělá na
jeden recept, který jsme měli u lékaře zaplatit. Otázkou je, zda
chodíme častěji k lékaři, nebo jezdíme autobusem.
Ing. Roman Jandík
Předseda MS ODS Roztoky

POLEMIKY A DISKUSE

Povolební zamyšlení
Výsledky voleb jsou uzavřeny a nastupuje nová garnitura občanů
roztok, kteří byli vybráni voliči pro spravování města. Jako dříve
bude rozhodovat o chodu města koalice několika volebních seskupení. Tato skutečnost má, jak známo, své přednosti i nedostatky. Chce se mi věřit, že přednosti převládnou.
K obecnému přání bych chtěl dodat několik osobních připomínek. Domnívám se, že koalice, která vede město, by měla
mít konkretizovaný plán s časovým vymezením. Společný plán
byl samozřejmě vytvořen při jednání o koalici. Já mám však na
mysli konkretizovaný a časově podložený plán, kdy a co má být
splněno. Sestavení navrhovaného plánu je plně v kompetenci
vedení města. Bylo by však účelné pro tento účel využít značný
potenciál, který představují komise a výbory, které pro jednotlivé
činnosti budou jmenovány. Plnění plánu by mělo být překládáno
občanům během funkčního období alespoň třikrát nebo dvakrát
k posouzení kvality práce vedení města a k informaci o aktuálních
problémech v dané době. Takový postup by umožňoval kontrolovat míru jejich plnění i zdůvodnění občanům, proč plánovaný
záměr nemohl být splněn.
Toto řešení by výrazně vylepšilo znalost obyvatel Roztok o řešených problémech i o tom, proč se neřeší problémy jiné, které
může někdo považovat ze svého pohledu za velmi důležité.
Předkládaný návrh by rovněž pomohl občanům při dalších volbách. Bylo by zřejmější, během funkčního období vedení města
vykonalo a jaké překážky bylo třeba překonávat. V současné praxi
postrádám skládání účtů voličům během volebního období i na
jeho konci.
K posílení pocitu obyvatel města, že jejich názor vedení města
zajímá a bere je v odpovídající míře v úvahu při svých rozhodováních, bych se přimlouval i za občasné vypsání ankety zjišťující
názor občanů na prioritu řešených problémů. S anketami by se
jistě muselo zacházet velmi střídmě a zaměřit je především na investiční záměry takového rázu, které by nevyžadovaly speciální
odborné znalosti.
Za formální příspěvek, který by mohl přispět ke sblížení obyvatel
roztok a těch, kteří město řídí, bych považoval občasné pozvání
občanů do většího prostoru, nežli je zasedací síň MÚ. Je jasné,
že podmínky pro naplnění této myšlenky jsou velmi omezené.
Měl by se však hledat způsob a místo, kde se mohou představitelé
města s občany sejít, radit se s nimi, diskutovat a hájit svá stanoviska a názory.
Byl jsem přítomen volbě nového vedení města a značně mě udivil požadavek ušetřit na platech zástupců starosty bez ohledu na
to, zda místostarosta může nebo nemůže v oblasti své působnosti
zajistit městu větší přínos při plném pracovním nasazení, než při
práci pro město provádění ve volném čase. Pochopitelně by měla
být míra přínosu sledována a vyhodnocována.
Je mi jasné, že uvedené návrhy vlastně komplikují práci vedení
města. Pokud by však přispěly k větší sounáležitosti obyvatel Roztok s jejich městem, pak je to práce dobře investovaná.
Na závěr malý dodatek. Pouhé zvednutí stavební uzávěry by mohlo mít pro město neblahé důsledky. Přesto je však nutné rychle vytvořit jisté minimum regulačních opatření, která zabrání
chaotickému stavění a prosazování fantasmagorických představ
omezujících po realizaci staveb práva spoluobčanů na přiměřený
komfort jejich bydlení a rozumně uspořádané město Roztoky.
Doc. Ing. Václav Brabec, CS.
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM - PROSINEC
27. 11. - 30. 1. 2011 Skleněné Vánoce - ozdoby, podmalby a betlémy z Čech
10. 12. -březen 2011
So 11. 12.

Středočeské muzeum
- Galerie, Kabinet, Roztoky

Haute couture ve Středočeském muzeu módní trendy, které se právě rodí . PřijďStředočeské muzeum Roztoky
te se podívat na výstavu 50 + 5 oděvní a jiná tvorba.
Rybova mše vánoční – C&K Vocal a Únětický velmi smíšený sbor Zahrajeme 2
Únětice Sokolovna
představení. Od: 16:45 a 19:15 hod

So 11. 12. Příběhy dnů adventních - hudební pořad V. a J. Drdových. Od: 19:00 hod.

Caﬀé 3 bar, Lidická 2240,
Roztoky

Uspávání čertíků budeme malovat čerty „na zeď“, čertí taneček, divadélko
TJ Sokol Roztoky
So 11. 12. O šaškovi a čertovi (divadlo Vysmáto). Nezapomeňte si vzít s sebou polštářek.
www. sokol-roztoky. wgz. cz
Předprodej na saskova@seznam.cz, rodinné vstupné 100, - v den akce 150, Ne 12. 12.

Dětský mikulášský karneval s Beruška Bandem, Mikulášem a nadílkou Pořádá
Hotel Academic
Roztoky – město pro život. Od: 15:00 hod.

Ne 12. 12.

Vánoční trhy- jedinečné vánoční trhy, na kterých děti v rolích trhovců prodávají
Jídelna ZŠ Roztoky
svá originální rukodělná dílka. Více na www.roztoc. cz Od: 14:00 – 16:00 hod.

Čt 16. 12.

Vánoční koncert Vánoce v podání komorního orchestru, sboru, žáků a učitelů Síň Zd. Braunerové,
ZUŠ Roztoky. Od: 18:00 hod.
Zámek Roztoky

Pá 17. 12.

Je zelená opravdu zelená aneb hádej kolik mi to žere. Hraje Divadlo na tahu.
Od: 19:30 hod.

So 18. 12. Cyklistické závody horských kol v Roztokách VOKO.
Ne 19. 12.

Restaurace Na Růžku
Tyršovo náměstí (U Alberta)

J. J. Ryba Česká mše vánoční Komorní smíšený pěvecký sbor ROSA, SymfonicSokolovna Roztoky
ký orchestr ČVUT a sólisté. Od: 17:00 hod.

Ne 19. 12. Hej hej koleda. Od: 15:00 hod.

Divadélko Kvítko

Ne 19. 12. Kouzelné vánoční trhy v muzeu. Od: 10:00 – 17:00 hod.

Středočeské muzeum Roztoky

Ne 19. 12.

Vánoce aneb cesta do Betléma – účinkuje Judovo dřevěné divadlo.
Od: 17:30 hod.

Čt 23. 12.

Živé jesličky – tradiční vánoční setkání s hudbou a obrazy. Od 17:30 hod. můžete
Zahrada ZŠ školy
na zahradě školy spatřit zvěstování Panně Marii. Více na www.roztoc.cz.

Čt 23. 12.

Koncert Happy Aquarium & Reckless Riders+ Richard Tesařík.
Od: 20:00 hod., vstupné dobrovolné.

Pá. 24. 12.

Fotbálkový tým Skateshop.cz Vás zve na tradiční Vánoční turnaj dvojic ve StolBizzare Club, Nádražní 842
ním fotbálku. Od 20:00 hod.

Divadélko Kvítko

Bizzare Club, Nádražní 842

Pá 24. 12. Půlnoční bohoslužba s pásmem koled. Od 22:00 hod.

Husův Sbor Roztoky

Pá 31. 12. SILVESTR s kapelou Kosa Vostra

Bizzare Club, Nádražní 842

So 1. 1. 2011

0.10 hodin Novoroční ohňostroj ze střechy hotelu Academic na Tyršově náměstí.
Pořádá Hotel Academic, město Roztoky a sdružení Roztoky - město pro život.

So 8. 1. 2011 Tříkrálová Okoř 2011. Start a prezentace od 7:30 - 9:00 hod.
Ne 9. 1. 2011

Stará škola ve VokovicíchVeleslavíně, Praha 6

Středočeské muzeum Roztoky,
Naše Vánoce – posezení se starými zpěvy vánočními a rozloučení s končící dobsíň Zdenky Braunerové,
rou vánoční. Od 10:00 – 18:00 hod.
Sdružení Roztoč
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KOUZELNÉ VÁNOČNÍ TRHY
příjemná rodinná atmosféra - pohoda v předvánočním shonu

ZÁMEK ROZTOKY
Neděle

19.12.2010

Stánky - Drobné dárky/Občerstvení (venku) 10:00 - 17:00 hodin

KOUZELNÍK ---RADIM ŠOCH
Dětské představení (v koncertním sále zámku) ve 14:00 hodin
Vstupné 60,- Kč/osoba
rezervace prosím na tel. 777 595 752

další info.

J. J. Ryba
Česká mše vánoční
19. 12. 2010 v 17.00 hodin

Sokolovna Roztoky

777 595 752

Redakční radě měsíčníku „ODRAZ“
Vážená redakční rado,
mou nedůslednou kontrolou při přepisování článku „Opomenuté výročí“, uveřejněného v Odrazu č. 11/2010, vznikla pro mne
nemilá chyba tím, že poslední volební období bylo datováno léty
2002–2006 namísto správných 2006–2010.
Prosím proto, aby v Odrazu č. 12/2010 byla formou tiskové opravy uvedena správná datace textem: „Autor článku Opomenuté
výročí žádá čtenáře Odrazu, aby si laskavě v čísle 11/2010 v uvedeném článku na straně 11 opravili dataci posledního volebního
období na Volební období 2006–2010“.
Zdeněk Karas

Účinkují:
Komorní smíšený pěvecký sbor ROSA
Symfonický orchestr ČVUT
a sólisté
Diriguje

Lukáš Kovařík
Vstupné 90,- Kč - děti a důchodci 45,- Kč
Předprodej vstupenek:
Tabák na Tyršově nám. (u Academicu)
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Betlémské hvězdy - hvězdy naděje vánoční výstava v Husově sboru
Už v dávných dobách se hvězdy pokládaly za nebeské bytosti, které mají možnost ovlivňovat osud člověka. Podle Starého zákona
byly považovány za stvoření Hospodina, zvěstovaly osud člověka.
Pojem „betlémská hvězda“ je spojený s narozením Ježíše Krista
(Matoušovo evangelium, příběh tří mudrců-králů). V jedné písni
se také zpívá:
„Kriste, tys hvězda, ta naděje má!“
Betlémské hvězdy jsou tématem letošních Vánoc v Husově sboru.
Již tradiční výstava výrobků roztockých dětí a dospělých má stále
větší ohlas.
Letos se jí účastní žáci Základní školy Roztoky, Mateřská škola
v Havlíčkově ulici – oddělení Motýlků, Hlídání Václavka, Mateř-
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ská škola Spěšného a jednotliví roztočtí občané. Přijďte se podívat, jak vypadají „roztocké“ hvězdy naděje!
Výstava bude probíhat od první adventní neděle 28. 11. 2010 až
do Tří králů. Bude zpřístupněna každou neděli od 9 do 16 hod.
a dále po telefonické domluvě na tel.: 220 951 051.
Doba vánoční je doba zázraků, přání a hlavně doba nadějí!
S nadějí a láskou, všichni více či méně očekáváme věci příští.
Toužíme znát svůj osud, přejeme si lásku a zdraví. A i v rychlém
tempu dnešní doby se snažíme alespoň na chvíli se zastavit, připomenout si tradice, zvyky, obyčeje, obřady a rituály. Zažehnout
svíčky a posedět se svými blízkými a přáteli, zazpívat si koledy.
Předat si dárky, které i beze slov vyjadřují lásku a láskyplně říkají: „Jsem tu s tebou, mám tě rád, odpusťmi vše špatné a buďme
tu spolu a pro sebe.“ A to jsou ty malé velké zázraky, zázraky
v nás, zázraky, které si hýčkejme a udržujme, ať je doba dobrá,
či zlá. Nedopusťme aby v nás vyhasl i ten poslední plamínek
naděje.
Krásný a pohodový vánoční čas všem přeje
kurátorka výstavy
Vlaďka Drdová

25. 12. Hod Boží vánoční - bohoslužba v 9 hod.
26. 12. Sv. Štěpána - bohoslužba v 9 hod.
První bohoslužba v Novém roce 2011 v neděli v 9 hod.
Pokojný advent, radostné Vánoce a požehnaný Nový rok 2011
přeje nám všem ThMgr. Jarmila Kučerová-farářka

Judovo dřevěné divadlo zavítá
opět do roztok
Zveme malé i velké příznivce Dřevěného divadla Honzy Hrubce
na představení Vánoce aneb cesta do Betléma. Přijďte se vánočně
naladit do divadla Kvítko v Nádražní ulici v neděli 19. 12. 2010
v 17. 30 hod.

Setkávání v Husově sboru:
Připravujeme od nového roku pravidelná setkávání u nás v Husově sboru CČSH v Roztokách pro nemocné civilizačními nemocemi /RS apod./ Máte-li zájem /především mladší generace/
popovídat si s někým, kdo má podobné problémy, přijít trochu na
jiné myšlenky, navzájem se podpořit a posilovat, trochu si i pod
vedením odborníka zacvičit, prostě nebýt doma sami, zavolejte
prosím na číslo farního úřadu CČSH-220 951 051
Jarmila Kučerová-farářka
Nabídka: Nabízíme k pronájmu ještě několik volných schránek
na urny v našem kolumbáriu v Husově sboru CČSH v Roztokách.
Máte-li zájem, volejte na č. 220 951 051.
Poděkování: V době, kdy píši toto poděkování, končí velmi
vydařená adventní dílna v Husově sboru. Účastnice odcházejí
a v náručí nesou adventní věnce, které si s radostí a s velkou šikovností vlastnoručně vyrobily, za ochotného vedení a inspirace
paní Petry Drbalové. Děkuji především jí, ale také paní Vlaďce
Drdové, které dílny organizují.
Ještě mi dovolte jedno poděkování. V září jsme vás spolu s paní
Vlaďkou Drdovou oslovily s prosbou. Letošní téma adventu
a Vánoc je „Betlémská hvězda“. Sešlo se velké množství výrobků hvězd, komet z různých materiálů, obrázků, nádherné výšivky apod. Na práci se podílelo mnoho lidí, především děti ze ZŠ
v Roztokách, z mateřských škol, mateřských center ale i jednotliví
občané. Děkuji vám všem, dětem, p. učitelkám, p. ředitelkám, že
jste reagovali na výzvu a přinesli své výrobky. Mám velikou radost, že nás, alespoň v Roztokách, betlémská hvězda propojila ,
že nás ve stejném duchu bude provázet v adventu a přivede nás až
k Ježíšovým jesličkám o letošních Vánocích. Děkuji za pomoc při
organizování výstavy /vernisáž bude 28. 11. v 16 hod. v Husově
sboru CČSH/ p. Vlaďce Drdové a Heleně Chvojkové a těším se
již na další spolupráci s vámi všemi. Výstava bude otevřena vždy
v neděli od 10-16 hod. nebo po dohodě na čísle FÚ: 220 951 051.
Vánoce v Husově sboru:
24. 12. půlnoční bohoslužba s pásmem koled ve 22 hod.

Vstupenky na představení je možné zakoupit v předprodeji v traﬁce vedle hotelu Academic (naproti fontánce).
Zuzana Antošová
Asociace TOM

Dvě šance i příští rok
Když jsem někdy v září v předstihu psal úvodník do našich zimních Přemyslovských listů, dal jsem mu trochu provokativní titulek Bohatý rok chudého knížectví. Ani jsem netušil, jak se ta
předpověď naplní.
Sdružení Přemyslovské střední Čechy bylo sice hodnocením ministerstva zemědělství zařazeno mezi elitu místních akčních skupin působících v Česku a má poměrně vysoký počet obyvatel (to
jsou kritéria, podle nichž je stanovována výše dotace z programu
LEADER na následující rok), ale ani tyto výhody nám nezajistily
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víc než necelých 12 milionů korun. V porovnání s loňskými téměř
21 miliony skutečně chudá sklizeň. Nemůže za to ale krize, pouze
poněkud komplikovaný začátek programu LEADER 2007-2013
v naší zemi. Program začal o rok později, a tak částka určená na
rok 2007 byla rozdělena na roky 2009 a 2010. A aby toho nebylo
dost, došlo ke sporům o uznání DPH jako způsobilého výdaje.
Spor byl na evropské půdě vyřešen nakonec v neprospěch žadatelů, ale prostředky z několika prvních výzev (než rozhodnutí
o „nezpůsobilosti“ DPH vstoupilo v platnost) byly dodatečně vyplaceny, a to v roce 2010.
S podobnými částkami jako v roce 2011 můžeme tedy počítat
i v letech 2012 a 2013. To nic nemění na faktu, že budeme dvakrát
do roka dávat šanci žadatelům z území, které sdružení spravuje,
aby se ucházeli o podporu z PRV/LEADER. A ta nízká částka je
výzvou, abychom se žadatelům pokoušeli shánět podporu jinde,
z jiných zdrojů. Některé z nich budou sice postupně také vysychat,
jiné jsou dostatečně bohaté a některé formy podpory nepochybně
přesáhnou i po roce 2013.
Doporučení? Sledujte naše internetové stránky www. premyslovci. cz a najdete tam informace, kde a o co se můžete ucházet.
Naše manažerky jsou připraveny vám poradit a třeba i pomoci
k nějakému euru.
Jaroslav Huk
Přemyslovské střední Čechy

si mnoho krásných zážitků. Děkujeme a těšíme se příště, třeba na
Mikulášské nadílce 3. 12.!
Rok 2010 se pomalu chýlí ke konci a my bychom vám rády nabídly malou ochutnávku toho, co pro vás připravujeme na rok
příští.
Čekat nás bude změna harmonogramu - rozšířena o další den
budou oblíbená BATOLÁTKA, opět se na vás budeme těšit při
cvičení na GYMBALONECH a každé čtvrté úterý v měsíci se můžeme vídat při KERAMICKÝCH dílničkách.
Pro maminky kromě stávajícího aerobiku chystáme konverzaci
v ANGLIČTINĚ s rodilým mluvčím s možností hlídání dětí (rozřazovací testy jsou pro zájemce k dispozici v herně MC Rožálek).
Mimo pravidelný harmonogram se v novém roce můžete opět
těšit na výlety za koníky, jarní bazárek či Velikonoční slavnost na
zelený čtvrtek.

Hudba Roztokám sluší
Ve čtvrtek 18. listopadu jsem navštívil 5. ročník hudebního festivalu Roztocký podzim, který ke svému 60. výročí založení uspořádala Základní umělecká škola Roztoky. Všem vystupujícím od
těch nejmenších až po vyučující musím vyseknout velkou poklonu. Sám bohužel na žádný hudební nástroj nehraji, a právě proto
všechny velmi obdivuji. Jeden bravurní hudební výkon střídal
další. Nelze opomenout ani vynikající literárně dramatický přednes či uchvacující tanec. Byl to pro mě jedinečný zážitek, který
předčil i mnohá vystoupení světově uznávaných celebrit. Jsem
rád, že touto formou mohu poděkovat všem účinkujícím a především učitelům z naší ZUŠky, kteří mají na vynikajících výkonech
svých žáků ten největší podíl. Jsem vašim velkým fanouškem a již
nyní se těším na další koncert.
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Mateřské centrum Roztoky u Prahy
MAŠKARNÍ
12. listopadu MC Rožálek navštívily nejrůznější pohádkové bytosti od princezen přes kouzelníky, Večerníčka, myšky, kočičky,
medvídky, šašky, krále, víly až po piráty. Všechny pohádkové
bytosti přišly pomoci princi Blaníkovi zachránit princeznu Růženku, která spala v zámku za růžovým keřem. Princ se k němu
musel prosekat mečem, v čemž mu vydatně pomáhaly děti posilněné dobrotami z oslavy 18. narozenin princezny Růženky.
Nakonec vše dobře dopadlo, princezna byla vysvobozena, děti
si zadováděly při hudbě, potěšily svá bříška vynikajícím dortem
z Přílepské cukrárny, vytvořily růže z krepáků a špejlí a odnesly
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Než k nám ovšem zavítá jaro, rády bychom vám popřály klidné
a voňavé Vánoční svátky, příjemné zimní radovánky a šťastný
nový rok 2011!
Za MC Rožálek Viktorie Lašová, Václava Bromovská
a Eva Tluková
Mateřské centrum ROŽÁLEK
www. rozalek.cz

MATE�SKÉ CENTRUM
Roztoky u Prahy
První �íjnovou sobotu Rožálkem zn�ly známé a oblíbené písni�ky. D�vodem bylo konání
Podzimní slavnosti, na kterou se sešlo hodn� malých i v�tších tane�ník�, pro než byl
p�ipraven bohatý program. A tak se pod vedení Beruška Bandu manžel� Drdových nejen
tan�ilo a zpívalo, ale také zvesela sout�žilo, dovád�lo a samoz�ejm� sladce odm��ovalo. V
p�ípad� náhlého zmožení únavou bylo k dispozici malé ob�erstvení, otev�ená herni�ka a
výtvarný koutek. Naopak nejv�tší neposedové m�li možnosti dosyta se vyskákat na žín�nkách
a matracích. Zkrátka na Podzimní slavnosti si p�išel na své každý. D�kujeme m�stu Roztoky a
všem organizátor�m za p�íjemné, podzimn� pestrobarevné odpoledne!
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Na tahu, Na Růžku, na divadlo.

„Haute couture“ ve Středočeském muzeu

Někteří z vás (tedy několik desítek) již zaregistrovali, že se v restauraci Na Růžku v Žalově občas něco děje. Krom pití piva, řečí
o fotbalu, řečí o místní politice, řečí o tom, kdo tam zrovna není,
nebo jen řečí se tam vyskytlo divadlo. Jak jednou výstižně řekl
pan Lasica při udílení cen Thálie „Divadlo je to, co když se objeví
v televizi, okamžitě přepínáte na jiný kanál“. Přesto jsme to riskli
a zkusili s Divadlem na tahu v restauraci Na Růžku postupně
uvést tři jednoaktovky od Václava Havla - Audienci, Vernisáž
a Protest v režii Andreje Kroba. I proto, že chceme v uvádění
různých divadelních počinů pokračovat, cítíme dluh vysvětlení.
Tak jen stručně. Divadlo na tahu vzniklo před pětatřiceti lety.
Od samého počátku je principál právě Andrej Krob. Dříve kulisák v divadle Na Zábradlí, který měl potřebu uvést v roce 1975
jako první v Čechách hru V. Havla „Žebrácká opera“ v místní
restauraci v Počernicích. Od té doby režíroval prakticky všechny
Havlovy hry, a to i několikrát. Snad právě pro své nerežijní ambice, vždy se snaží vycházet hlavně z autorovy představy o své hře,
získal pověst předního Havlovského režiséra. Postupem času byl
zván ke spolupráci v různých oblastních, pražských, ale i zahraničních divadlech. Trojí svízel občana Vaňka (pod tímto názvem
tyto jednoaktové hry občas uvádíme) jste měli možnost v několika posledních měsících vidět. Předpokládáme, že je všechny tři
od ledna uvedeme postupně znovu. Pokud se nám podaří vyřešit
i prostorový problém na naší už téměř stále scéně (Na Růžku),
představíme i další Havlovu hru „Zahradní slavnost“. Krom uvádění Havlových her se ale chceme v místní žalovské restauraci
vrhnout i jiným směrem než jen podávání duševního pokrmu
pro intelektuály. Proto se někteří členové divadla rozhodli, že
místní společenský prostor využijeme i k takovým věcem jako
uvádění našich autorských, ale i neautorských her, které budou
určeny i pro širší diváckou obec. První zkouškou bude v pátek
17. prosince od 19.30 hod. náš vlastní komponovaný večer pod
názvem „ Je zelená opravdu zelená aneb hádej kolik mi to žere“.
Již samotný název evokuje, že se nebude jednat o představení pro
náročného diváka. Proto důsledně vyzýváme všechny komu nebudou stačit dva vydřené vtipy za večer, aby nechodili a ušetřili si
tak čas i čas, protože vstupné bude zdarma. Přijďte třeba v lednu
na Havlovu Audienci.
Závěrem už jen poznámka. Doufáme, že se nám podaří vybudovat jakousi pravidelnost v našem vystupování. Rádi bychom něco
uvedli tak jednou měsíčně, ale netrváme na tom. O našich aktivitách vás budeme informovat na stránkách Odrazu i prostřednictvím výlepu plakátů po Roztokách a Žalově.
S pozdravem Na tahu, Na Růžku,
na divadlo, nebo alespoň na pivo,
přejeme všem příjemné Vánoce.
Radek Bár, Vojta Eﬂer
a Tomáš Zámečník.

Nečekejte, až vám staré (i když stále dobré) módní značky jako
Yves Saint Laurent či Giorgio Armani prozradí, co bude v příštím
roce v módě. Přijïte se podívat do Středočeského muzea na módní trendy, které se právě rodí – na výstavu 50 + 5 oděvní a jiná
tvorba. Jejíž název „50 + 5“ je poněkud tajuplný, skrývá v sobě
totiž hned několik významů: v roce 2011 oslaví Vyšší odborná
škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní
v Praze, která se v muzeu představuje, padesáté páté výročí své
existence. Výstava však mapuje uměleckou tvůrčí činnost školy
pouze za posledních pět let (nikoli prvních padesát). Souběžně
s uměleckou tvorbu studentů jsou vystaveny práce aktivních výtvarníků – pedagogů, kteří stojí za jejich úspěchy. I když výstava
jich představuje jen deset, zvyšující se renomé školy je prací týmu
padesáti pěti pedagogů.
Tato kombinace zkušených výtvarníků a mladých studentů, přináší do vystavených modelů novost a kvalitu.
Od 10. prosince 2010 do března 2011.

Městská nemocnice v Roztokách informuje

Start a prezentace: sobota 8. ledna 2011 od 7.30 do 9.00 hodin
u staré školy ve Vokovicích–Veleslavíně, Praha 6.

Od 1. 1. 2011 bude rozšířen provoz ordinace Ortopedie a to
Úterý 9.00 – 16.00 hod.
Středa 16.30 – 19.30 hod.

Kdo se nenechá okouzlit světem módy, doufáme, že ho obměkčí
vánoční atmosféra výstavy Skleněné Vánoce, ozdoby, podmalby
a betlémy z Čech. Pestrost vánočních ozdob, jejichž náměty
a tvary jsou někdy až neuvěřitelné, něžnost lidových obrázků Boží
rodiny a křehkost skleněných postaviček betlémů.
I když i v této výstavě by se našla řada souvislostí s módou. Například příbuznost práce sklářů jako výrobců nejen vánočního zboží
ale i módních doplňků.
Do 30. ledna 2011
A kdo si na sentiment nepotrpí, může navštívit výstavu Brána do
říše mrtvých, nikdy nevystavené nálezy z pohřebiště na Holém
Vrchu, které objevil před sto jednatřiceti roky roztocký lékař Čeněk Rýzner.
Do března 2011
19. prosince od 10–17 hod máte ještě příležitost nakoupit dárky
na Kouzelných vánočních trzích v muzeu. Nebo s dětmi navštívit od 14 hod vystoupení kouzelníka Radima Šocha, vstupné na
představení 60 Kč, rezervace u Michaela Hughese (777 595 752).
Do konce roku 2010 otevřeno:
úterý–neděle: od 10–18 hod., 24. a 31. prosince pouze do 15 hod.
Pozor, od roku 2011 budou otvírací dny středa a neděle.

Tříkrálová Okoř 2011
Turistické oddíly mládeže KČT Svišti a Bubliny Roztoky zvou
všechny pochodníky a příznivce turistiky na 43. ročník novoročního pochodu TŘÍKRÁLOVÁ OKOŘ 2011.

Trasy: 13, 16, 28, 44 km (trasa 16 km nevede přes Okoř)
V Číčovicích u kaple najdete stánek s občerstvením.
Na Okoři se můžete zúčastnit Malého turistického sázení, vystoupí šermíři, hrad bude zpřístupněn.
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KULTURA A SPORT
Turistické oddíly mládeže K�T Svišti a Bubliny Roztoky Vás zvou na 43. ro�ník pochodu

T�íkrálová Oko�

Start a prezentace:
sobota 8. ledna 2011 od 7.30 do 9.00 hodin u staré školy ve Vokovicích–Veleslavín�.

Doprava:
vlakem z Prahy - Masarykova nádraží do stanice Praha - Veleslavín nebo
tramvají �íslo 26 z Vít�zného nám�stí, metro A - Dejvická do zastávky nádraží Veleslavín.
Pro roztocké ú�astníky pochodu bude v 8.00 hodin p�istaven autobus p�ed sokolovnou.
�
Vezm�te s sebou:
tužku, papír, mapu K�T �.36 (Okolí Prahy - západ), p�ípadn� mapu K�T �. 9 (Pod�ipsko), jídlo, dobré obutí a
oble�ení, dobrou náladu.
�
Trasa:
28 kilometr�:
Veleslavín - stará škola, Nebušice, Sv. Juliána, Tuchom��ice, �í�ovice, Oko�, Noutonice, Velké P�ílepy, Statenice,
�erný V�l, Ún�tice, Tiché údolí, Roztoky - zámek a muzeum, cíl.
13 kilometr�:
Až na Oko� je cesta stejná jako trasa 28 kilometr�. Na hrad� budete moci shlédnout od cca. 11:30 a 12:45 hodin
vystoupení šermí�ské skupiny. Na nám�stí u obecního ú�adu bude ve 12.10 a 13.30 hodin (v p�ípad� v�tšího zájmu se
autobus na Oko� vrátí ješt� jednou) p�ipraven autobus, který odveze ty,
kdo cht�jí absolvovat zkrácenou trasu. Autobus jede do zastávky Roztoky - nádraží. Cena autobusu je 20 K�.
Další bus (�SAD) odjíždí z Oko�e 14.19 hodin.
16 kilometr�:
Veleslavín - stará škola, Nebušice, Sv. Juliána, dále podle Ún�tického potoka do Statenic. Po modré dále p�es �erný
V�l, Tiché údolí, zámek.
Tato trasa nevede p�es Oko�.
44 kilometr�:
Až na Oko� je cesta stejná jako trasa 28 kilometr�. Dále po �ervené p�es Zákolany, Otvovice dále
po žluté - Holubice - Kozinec - Tursko. Po silnici do Úholi�ek - Podmorán�.
Od nádraží v Úholi�kách po zelené kolem Vltavy p�es Levý Hradec do zámku.
�
Upozorn�ní:
D�razn� prosíme pochodníky, aby respektovali zna�ené trasy. Po p�edlo�ském ro�níku nám byla doru�ena
stížnost na prošlapanou cestu na poli pana Diase - pole leží za P�ílepy sm�rem na Noutonice, vedle firmy
Whitetrans. NEVSTUPUJTE NA TOTO POLE!!!!!
Od startu ve Vokovicích až k Sv. Julián� je trasa zna�ena vlastním zna�ením, dále pokra�ujte po �ervené až na Oko�.
Z hradu do Roztok po modré. Hrad bude zp�ístupn�n.
U kaple v �í�ovicích prodej rozli�ného ob�erstvení, zejména grilovaných páre�k� a klobásek.
V cíli v Roztokách Vás uvítají králové �i králky, obdržíte malou upomínku a ob�erstvení.
Na Oko�i se m�žete zú�astnit Matusa - Malého turistického sázení. Na vít�ze �eká v Roztokách odm�na.
Cíl: zámek v Roztokách do 17:30 hodin.
�
Na akci srde�n� zveme všechny milovníky pochod� a ty, kte�í cht�jí vesele vyšlápnout do nového roku

Turnaj měl dobrou úroveň díky účasti ligových hráčů, krajského přeboru a vyšších tříd, se kterými si dobře zahráli i ti, kteří
takovou výkonnost nemají. Počasí bylo pro turnaj nádherné až

do večerních hodin, kdy skoro za tmy se dohrával poslední zápas. Po celý den bylo k dispozici občerstvení s výbornou kuchyní
a organizace průběhu turnaje proběhla bez problémů. Za to patří
všem, kteří se na něm podíleli, dík.
Za pořadatele
B. Ščučka

2011

Šermí�i
vystoupí na hrad� Oko�i
v 11:30 a 12:45 hodin.
Sponzoruje firma Šlancar – vina�ství

Kontroly:
� start
� Oko�
� cíl v zámku

www.trikralovaokor.a-tom.cz

První pomoc v závažných p�ípadech – volejte léka�skou službu první pomoci v Roztokách – 257 721 555, 257 721 666,
601 204 404 nebo rychlou zdravotnickou pomoc – tel. 155, p�ípadn� 112.

Cíl: do 17.30 v roztockém zámku, kde čekají na pochodníky tři
králové.
Info na: www. trikralovaokor. a-tom. cz
Pro roztocké účastníky pochodu bude v 8.00 hodin přistaven autobus před sokolovnou.

Nohejbalový turnaj Sokola Roztoky k zakončení sezony v roce 2010
V neděli 17 října uspořádal nohejbalový oddíl Sokola Roztoky
turnaj dvojic k zakončení sezóny, který byl současně i župním
přeborem. Turnaj byl vypsán jako otevřený bez omezení výkonnosti, věku i kategorie. I když se jednalo o období pro ukončení
hry na venkovních hřištích a předcházelo chladné a deštivé počasí, tak se na turnaj prezentovalo 18 dvojic. Zastoupení zde měla
družstva z župy Jungmannovy, Podlipného, pražská Scheinerova, Podbělohorská a Barákova 02. Rozlosovány byly tři skupiny
po šesti družstev, kde se hrálo o postup do šestičlenného ﬁnále
umístěním do druhého místa skupiny a družstva od třetího místa
pak dohrávali o další umístění. Vítězem se stalo družstvo Starťáci
(Start Praha), druzí Santa Fé (Řeporyje), třetí Pachman– Kalous
(Čakovice), čtvrtí Putíci (Řeporyje), pátí Cibulka mix (nezařazené), šestí Malkus – Vyhnalík (Roztoky). Další družstvo z Roztok
se umístilo na osmém místě.
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Úspěšná závodní sezona Gabriely Jílkové
Gabriela Jílková, patnáctiletá rodačka z Roztok, měla v letošním
roce úspěšnou závodní sezonu. Gábina závodí na motokáře již
od sedmi roků a měla v předešlých sezonách dobré výsledky:

KULTURA A SPORT
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Kadet
Kadet
Kadet
Kadet
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
Junior
KF 3
KF 3
KF 3

6. místo v mistrovství České republiky
1. místo a titul mistr české republiky
4. místo v MČR
2. místo v MČR
3. místo v MČR
24. místo na Světovém ﬁnále v Itálii
1. místo v MČR
19. místo na Světovém ﬁnále v Itálii
1. místo v MČR
3. místo na Světovém ﬁnále v italském Lonátu
20. místo na prestižním závodě závodníků 13–15
Marguti v Itálii
16. místo v kvaliﬁkaci na mistrovství Evropy ve
Wackersdorfu NSR a postup do ﬁnále ME.
Evropské ﬁnále v Belgickém Grenku v druhé
kvaliﬁkační jízdě utrpěla zranění nebezpečně
jedoucím jezdcem.
Academy Trophy – seriál mistrovství světa mladých jezdců 13–15 let závod v Německu Wackersdorf nestartovala pro zranění, pouze vědomostní test o motoristickém dění ve světě v němčině
2. místo
závod ve Španělsku Alcaniz 21. a 19. místo
závod ve Francii Val dArgenton 10. a 12. místo
19. místo v celkové umístění mistrovství světa
Academy Trophy

Výsledky letošní sezony ukazují, že Gábina měla velmi úspěšnou
sezonu v závodech motokár jak na domácí půdě, kde již v předposledním závodě mistrovství ČR měla takový bodový náskok,
který již nemohl nikdo ohrozit, tak v mezinárodních závodech po
Evropě, kde získávala zkušenosti z velkých závodů s obrovskou
mezinárodní účastí jezdců z celého světa. Na podzim, po skončení závodnické sezony na motokáře, Gábina absolvovala několik
testů na autodromu v Sosnové a v Mostě, kde testovala formuli
1400 českého mistrovství. Testy dopadly velmi dobře a je na týmu
kolem Gábiny, pro jakou sportovní disciplínu se rozhodne pro
sezonu 2011. V letošním roce čeká Gábinu ještě jedna akce a to
vyhlášení výsledků letošní sezony v Písku, které vyhlašuje Autoklub ČR.
Pavel Maglen
manažer týmu
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KULTURA A SPORT

Souhrnný
jízdní řád autobusů 340, 350, 604
Souhrnný jízdní �ád autobus� 340, 350, 604
Dejvická
- Roztoky
Dejvická - Roztoky
Z Prahy - Vít�zného nám�stí
Pracovní dny

(jen SO) / SO+NE

Z Tyršova nám�stí do Prahy

BUS

Pracovní dny

(jen SO) / SO+NE

*0:30*

*12:25*

17:37

*0.30*

*17:15*

*1.13*

7:58

15:22

21:43

*1.13*

*1.45*

12:45

*17:49*

*1:45*

17:45

*4.20*

8:05

15:34

*22.28*

*4:35*

18:15

*4.45*

13:05

18:01

*5.00*

*18.15*

*4.55*

8:13

15:46

23:13

*5:55*

*18:45*

*5:15*

*13.25*

18:13

*6.15*

18:45

*5:15*

*8:23*

*15:58*

*23:58*

*5.45*

13:45

*18:25*

*7.15*

*19:15*

5:25

8:33

16:10

*17:45*

*7:15*

19:15

(8:00)

*19:45*

6:00

14:00

18:40

*8.15*

19:45

*5:35*

8:43

*16:22*

*8:45*

20:23

6:15

14:13

18:55

(8:45)

*20:15*

5:45

8:58

16:34

(9:15)

*21:13*

*6.30*

*14:25*

19:10

*9.15*

20:45

*5:55*

*9.18*

16:46

*9:45*

21:43

6:40

14:37

*19:25*

(9:45)

*21:30*

6:05

9:38

*16:58*

(10:15)

*22:28*

*7:00*

*14:49*

19:45

*10:15*

22:20

*6:15*

*9.58*

17:10

*10:45*

23:13

7:15

15:01

20:10

(10:45)

*23:00*

6:25

10:28

17.22

(11:15)

*23:58*

*7.30*

15:13

*20:40*

*11.15*

23:45

*6:35*

*10.58*

17:34

*11:45*

7:45

*15:25*

21:10

(11:45)

6:43

11:28

17.46

12:15

8:00

15:37

*21:40*

*12:15*

6:50

*11.58*

*17.58*

*12:45*

8:15

15:49

22:20

12:45

6:56

12:28

18:10

13:15

*8.30*

16:01

*23:00*

*13.15*

*7:02*

*12:58*

18.23

*13:45*

8:55

16:13

23:45

*9:25*

*16:25*

PLATÍ
OD
12.12.
2010

13:45

7:08

13:18

18.38

14:15

*14:15*

7:14

13:38

*18:58*

*14:45*

9:55

16:37

14:45

7:20

*13:58*

19:18

15:15

*10:25*

16:49

*15.15*

7:28

14:18

19:38

*15:45*

10:55

17:01

15:45

7:35

14:38

*19:58*

16:15

*11:25*

17:13

*16.15*

*7:43*

*14:58*

20.28

*16:45*

*17:25*

16:45

7:50

15:10

*20:58*

17:15

11:55

* - autobusy nejedou na Levý Hradec

* - autobusy nejedou z Levého Hradce

Poznámka: autobus v 1:45 odjíždí ze zastávky ve Svatovítské ulici (u zastávek TRAM)
Zvýrazn�né spoje zajiš�uje nízkopodlažní vozidlo
Z Prahy - Vít�zného nám�stí
Pracovní dny

(jen SO) / SO+NE

Z rozcestí Žalov do Prahy

BUS

Pracovní dny

*12:25*

17:37

*0.30*

*17:15*

*1.11*

7:54

15:18

21:41

*1.11*

*1.45*

12:45

*17:49*

*1:45*

17:45

*4.18*

8:01

15:30

*22:26*

*4:33*

18:12

*4.45*

13:05

18:01

*5.00*

*18.15*

*4.53*

8:09

15:42

23:11

*5:53*

*18:42*

*5:15*

*13.25*

18:13

*6.15*

18:45

*5:13*

*8:19*

*15:54*

*23:56*

*5.45*

13:45

*18:25*

*7.15*

*19:15*

5:23

8:29

16:06

*17:42*

*7:13*

19:12

(7:58)

*19:42*

6:00

14:00

18:40

*8.15*

19:45

*5:32*

8:39

*16:18*

*8:42*

20:20

6:15

14:13

18:55

(8:45)

*20:15*

5:42

8:54

16:30

(9:12)

*21:11*

*6.30*

*14:25*

19:10

*9.15*

20:45

*5:52*

*9:14*

16:42

*9:42*

21:41

6:40

14:37

*19:25*

(9:45)

*21:30*

6:02

9:34

*16:54*

(10:12)

*22:26*

*7:00*

*14:49*

19:45

*10:15*

22:20

*6:12*

*9:54*

17:06

*10:42*

23:11

7:15

15:01

20:10

(10:45)

*23:00*

6:22

10:24

17.18

(11:12)

*23:56*

*7.30*

15:13

*20:40*

*11.15*

23:45

*6:32*

*10:54*

17.30

*11:42*

7:45

*15:25*

21:10

(11:45)

6:40

11:24

17.42

12:12

8:00

15:37

*21:40*

*12:15*

6:47

*11:54*

*17.54*

*12:42*

8:15

15:49

22:20

12:45

6:53

12:24

18:06

13:12

*8.30*

16:01

*23:00*

*13.15*

*6:59*

*12:54*

18.19

*13:42*

8:55

16:13

23:45

*9:25*

*16:25*

PLATÍ
OD
12.12.
2010

13:45

7:04

13:14

18.35

14:12

*14:15*

7:10

13:34

*18:55*

*14:42*

9:55

16:37

14:45

7:16

*13:54*

19:15

15:12

*10:25*

16:49

*15.15*

7:24

14:14

19:35

*15:42*

10:55

17:01

15:45

7:31

14:34

*19:55*

16:12

*11:25*

17:13

*16.15*

*7:39*

*14:54*

20:25

*16:42*

*17:25*

16:45

7:46

15:06

*20.55*

17:12

11:55

* - autobusy nejedou na Levý Hradec
Poznámka: autobus v 1:45 odjíždí ze zastávky ve Svatovítské ulici (u zastávek TRAM)
Zvýrazn�né spoje zajiš�uje nízkopodlažní vozidlo
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(jen SO) / SO+NE

*0:30*

* - autobusy nejedou z Levého Hradce

KULTURA A SPORT

Jízdní
�ád vlak�
Roztoky
- Praha-Libe�
Jízdní
řád vlaků
ČD�D
Roztoky
- Praha
- Libeň–-Praha-Hostiva�
Praha - Hostivař
na období
12.12.2011
na období
13.13.12.2010
12. 2010 -- 12.
12. 2011
P-Hostiva�

6.48

7.48

8.48
9.48
10.48
11.56
12.56
13.56

14.56

15.56

16.56

17.56

18.56

19.56

Praha-Libe�

Roztoky

Pozn.

Roztoky

Praha-Libe�

5.18

5.35

P

5.25

5.43

P

5.48

6.05

P

5.55

6.13

P

6.18

6.35

P

6.25

6.43

P

6.48

7.05

P

6.30

6.48

7.09

7.26

6.55

7.13

P

7.18

7.35

P

7.25

7.43

P

7.48

8.05

P

7.30

7.48

8.09

8.26

7.55

8.13

P

8.18

8.35

P

8.25

8.43

P

8.48

9.05

P

8.30

8.48

9.09

9.26

8.55

9.13

P

9.48

10.05

9.25

9.43

P

10.09

10.26

9.30

9.48

10.48

11.05

10.25

10.43

11.09

11.26

10.30

10.48

11.48

12.05

11.25

13.43

12.09

12.26

11.30

11.48

12.48

13.05

12.25

12.43

13.09

13.26

12.30

12.48

13.48

14.05

13.25

13.43

P

14.09

14.26

13.55

14.13

P

14.18

14.35

P

14.25

14.43

P

14.48

15.05

P

14.30

14.48

15.09

15.26

14.55

15.13

P

15.18

15.35

P

15.25

15.43

P

15.48

16.05

P

15.30

15.48

16.09

16.26

15.55

16.13

P

16.18

16.35

P

16.25

16.43

P

16.48

17.05

P

16.30

16.48

17.09

17.26

16.55

17.13

P

17.18

17.35

P

17.25

17.43

P

17.48

18.05

P

17.30

17.48

18.09

18.26

17.55

18.13

P

18.18

18.35

P

18.25

18.43

P

P

18.48

19.05

19.09

19.26

19.18

19.35

19.48

20.05

20.09

20.26

20.18

20.35

20.48

21.05

P
P
P
P
P

P-Hostiva�

Pozn.

7.00

8.00

9.00

10.00
P
11.00
P
12.07
P
13.07

15.07

16.07

17.07

17.57

18.30

18.48

18.55

19.13

19.07
P

P

19.25

19.43

P

P

19.30

19.48

19.55

20.13

P

P

20.25

20.43

P

P

20.55

21.13

P

20.07

P –vlaky jezdí jen v pracovní dny, ostatní jezdí jen v soboty a dny pracovního klidu
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KULTURA A SPORT

Jízdní
řád�ád
osobních
vlaků
ČD
- Masarykovonádraží
nádraží–-Kralupy
Kralupynad
nadVltavou
Vltavou
Jízdní
osobních
vlak�
�DPraha
Praha-Masarykovo
nana
období
12.
12.
2010
12.
12.
2011
období 12.12.2010 - 12.12.2011
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PrahaMas.n.

Roztoky

RoztokyŽalov

Pozn.

RoztokyŽalov

Roztoky

PrahaMas.n.

Pozn.

0.20HN

0.41

0.44

11

4.26

4.30

4.47

P

4.40*

4.56

4.59

11

4.56

5.00

5.17*

5.10

5.26

5.29

P

5.26

5.30

5.47

5.40*

5.56

5.59

5.56

6.00

6.17*

6.10

6.26

6.29

6.16

6.20

6.37

P

6.40*

6.56

6.59

6.26

6.30

6.47

P

7.10

7.26

7.29

6.56

7.00

7.17*

7.40*

7.56

7.59

7.26

7.30

7.47

P

8.40*

8.56

8.59

7.39

7.43

8.01*

P

9.40*

9.56

9.59

7.56

8.00

8.17*

10.40*

10.56

10.59

8.26

8.30

8.47

11.40*

11.56

11.59

8.56

9.00

9.17*

12.40*

12.56

12.59

9.56

10.00

10.17*

13.40*

13.56

13.59

10.56

11.00

11.17*

14.10

14.26

14.29

11.56

12.00

12.17*

14.40*

14.56

14.59

12.56

13.00

13.17*

15.10

15.26

15.29

13.56

14.00

14.17*

15.40*

15.56

15.59

14.56

15.00

15.17*

16.10

16.26

16.29

15.26

15.30

15.47

16.40*

16.56

16.59

15.56

16.00

16.17*

17.10

17.26

17.29

16.26

16.30

16.47

17.40*

17.56

17.59

16.56

17.00

17.17*

18.10

18.26

18.29

17.26

17.30

17.47

18.40*

18.56

18.59

17.56

18.00

18.17*

19.10

19.26

19.29

18.26

18.30

18.47

19.40*

19.56

19.59

18.56

19.00

19.17*

20.40*

20.56

20.59

10

19.56

20.00

20.17*

10

21.40*

21.56

21.59

10

20.56

21.00

21.17*

10

22.40*

22.56

22.59

10

21.56

22.00

22.17*

10

23.26

23.30

23.52HN

10

P
P

P
P
P
P
P
P

P

P

P
P
P
P

P

Jede jen v pracovní dny

10

Nejede 24.12., 31.12.2010, vlaky HN kon�í na Hlavním nádraží (staví také v Holešovicích)

11

Nejede 25.12. 2010 a 1.1. 2011, vlaky HN vyjížd�jí z Hlavního nádraží (staví v Holešovicích)

*

Hv�zdi�kou ozna�ené spoje mají tarifn� odlišenou 1. a 2. t�ídu (jezdí CityElefant)

ŠKOLY A ŠKOLKY

Školní Okénko
MILÍ RODIČE,
v těchto předvánočních zprávičkách o dění na naší ZŠ bychom
vás nejdříve pozvali na Den otevřených dveří dne 15. 12. a pak
vám stručně představili několik zajímavých akcí, které jsme s dětmi podnikli jednak za poznáním, jednak i ku prospěchu jiných.
Za všechny pedagogy školy pak vám všem, kteří naši rubriku
pravidelně sledujete, přeji krásné Vánoce, pohodu, příjemný
odpočinek po předvánočním shonu a do nového roku 2011 jen
to nejlepší. Dětem pak spoustu vysněných dárků a příští rok jen
takové známky, kterými ten nadcházející rok končí. Na setkání
„za rok“se těší
Věra Zelenková
STONOŽKOVÁ PŘÁNÍ OPĚT MÍŘÍ DO NORSKA
Stejně jako v předchozích letech si v říjnu žáci 2. stupně udělali tak
trochu Vánoce. Do konce měsíce října musela odletět do Norska
vánoční přáníčka tak, aby stihla včas dorazit ke svým adresátům.
Peníze, které se prodejem přáníček vydělají, poslouží jako vždy
k humanitárním účelům. Letos do Norska putuje z naší školy
okolo stovky originálních, krásně a čistě namalovaných přání. Na
některá se můžete podívat ve fotogalerii na stránkách školy. Více
o celém hnutí na www.stonozka.org.
B. Valiová
PRVŇÁČCI V KNIHOVNĚ
Dne 4. 11. 2010 navštívili žáci 1.C Městskou knihovnu v Roztokách. Vyslechli si zajímavé povídání o knihovně i knihách a plnili
také zadané úkoly. Nakonec si domů odnesli Slabikář, ze kterého
se začnou ve škole učit, a od „čarodějnice“ obdrželi pěkné záložky
do knih.
1.C, I. Bártová

PŘEDNÁŠKY PREVENCE
Prevence sociálně patologických jevů se na naší základní škole
nepodceňuje, proto se v měsíci říjnu a listopadu uskutečnilo několik přednášek.
Pro žáky druhých tříd je to program s názvem Ajaxův zápisník,
celý projekt je rozložen do deseti měsíců a komplexně zahrnuje
všechna důležitá témata. Od 18. do 21. října si žáci pátých tříd
a žáci druhého stupně mohli vyzkoušet základy sebeobrany pod
vedením p. J. Schwertnera ze Školy bojového umění a sebeobrany. Projekt, který p. Schwertner připravil pro základní školy, nese
název „Boj proti šikaně a násilí“.

V měsíci listopadu byla připravena pro žákyně druhého stupně
přednáška paní Ing. M. Smolkové – „Poruchy příjmu potravy“,
tuto přednášku jsem záměrně určila pro žákyně ve věku 12 až 15
let. Přednáška - „Sexuální výchova a první pomoc“ byla určena
žákům 4. a 5. tříd. Přednášku si pro žáky připravili zaměstnanci
Záchranné služby ASČR - Bc. J. Veselý a MuC. K. Lukačinová.
Sexuální výchova se v dnešní době dostala do učebních osnov pro
žáky I. stupně, proto jsem toto téma aktuálně zařadila.
M. Černá, preventista
NÁVŠTĚVA POLSKA OČIMA DĚTÍ Z 5.B
„Naše třída byla v Polsku na výměnném pobytu ve Skawině. Byli
jsme ubytováni na faře, která byla velice pěkná. V úterý byl štafetový běh a dostali jsme velice pěkné dárky a medaile. Naše třída
navštívila 2 školy – Podstawova 1 a Podstawova 4. Ve středu jsme
navštívili krakovský zámek Vawel. Jako překvapení jsme jeli do
solné jeskyně, kde bylo 380 schodů. Ve školách jsme si s polskými
dětmi pěkně popovídali, samozřejmě v angličtině. Těšíme se na
příjezd delegace z Polska. Rádi bychom se do Skawiny ještě někdy
vypravili.“
žáci 5.B
BESEDA V ŠD
Do školní družiny v Žalově přišel na besedu veterinární lékař dr.
Radko Rajmon. Letos si pro děti připravil program o psech a jejich chovu. Kromě zajímavého vyprávění měl připraveny krásné
a názorné fotograﬁe pejsků, které dětem promítal na „smart“ tabuli. Všechny děti zaujatě poslouchaly a mnohokrát se zapojily
do diskuse. Toto téma bylo dětem velmi blízké a často mluvily
o vlastních zkušenostech se zvířátky. Děkujeme.
vychovatelky ŠD
ZOO V LISTOPADU – ÚŽASNÉ!
Zoologická zahrada patřila 21. listopadu pouze nám - dětem z 2.C
a 3.B jako jediným návštěvníkům. Lachtani, tučňáci, plameňáci
a želvy se nám předváděli v celé kráse. Starší žáci plnili své připravené úkoly velice zodpovědně. Ti mladší si zatím užívali u goril,
o kterých se dozvěděli mnoho zajímavého. Důležitá poznámka
(hlavně pro rodiče) – všude nás chválili.
V. Čermáková, L. Marušková, A. Valtová
VÁŽENÍ RODIČE A PŘÁTELÉ ŠKOLY,
blíží se čas Vánoc, čas, který děti, ale i dospělí, kteří kdysi byli
dětmi, mají nejradši. Ještě předtím, než se rozejdeme na vánoční prázdniny, připravili jsme pro žáky školy a vás, jejich rodiče,
několik zajímavých akcí. Na některé z nich vás chceme tímto pozvat.
Ve středu 15. 12. otevřeme pro vás všechny prostory školních
budov, budete mít možnost podívat se do vyučovacích hodin,
vidět svoje dítě při práci ve třídě, nahlédnout do odborných
učeben, prohlédnout si místnosti pro zájmovou činnost – školní
družinu a školní klub. Věříme, že si najdete čas a přijdete alespoň na chvilku. Zároveň chceme pozvat i rodiče budoucích
prvňáčků.
Ve dnech 13.–17. 12. budou žáci V. a VIII. tříd pracovat na první
části projektu Žijme zdravě. Tento projekt je ﬁnančně podpořen
grantem z Humanitárního fondu Středočeského kraje sumou ve
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výši 64 000 Kč, škola přispěje dalšími ﬁnančními prostředky do
výše 12 000 Kč. Cílem projektu je nenásilnou formou pozitivně
ovlivnit stravovací návyky žáků na prvním i druhém stupni školy,
ale i naučit je podávat první pomoc. Je naplánováno několik akcí
– anketa o zdravé výživě, soutěž o nejzdravější svačinku, příprava
zdravých pokrmů, příprava slavnostní tabule, vaření s profesionálními kuchaři, beseda s lékařkou. Po ukončení projektu žáci
vytvoří Knihu zdravých receptů. Tento projekt je nepřímým pokračováním projektu Aktivitou ke zdraví, který škola realizovala
v minulém školním roce a měl velký úspěch mezi žáky prvního
stupně i jejich rodiči.
Poslední den vyučování před Vánocemi se již tradičně všichni
žáci, učitelé a nepedagogičtí pracovníci v obou budovách sejdeme a zazpíváme si na schodech. Koledy a vánoční přání doufáme
zaletí i k vám. Žáci školy se chystají navštívit i naše starší spoluobčany v Domě sociálních služeb a potěšit je hezkou písničkou.
Děkujeme všem rodičům, prarodičům a dalším příznivcům školy
za projevenou důvěru v roce 2010 a do nového roku 2011 všem
přejeme hodně zdraví, štěstí, osobních i pracovních úspěchů. Zároveň se těšíme na další spolupráci.

Iris diagnostika
13. 12. se můžete v Lexiku zdarma něco dozvědět o tisíce let známé metodě, která využívá lidské oko k odhalení různých zdravotních problémů. V oku se zračí nejen důsledky zdravotních potíží,
ale hlavně i jejich příčiny. Beseda proběhne 13. 12. od 18:00 v
našich prostorech a bude možnost i přímo na místě provést diagnostiku vašich očí.

Hodně štěstí, neboť je krásné,
hodně zdraví, neboť je vzácné,
hodně lásky, neboť je jí málo
a všechno další, co by za to stálo.

Roztocký podzim a 60 let ZUŠ v Roztokách

Mgr. Alena Gabaľová

Konec roku v Lexiku
V Lexiku máme stále co nabídnout, od jazykových kurzů, seminářů, přednášek po cvičení a hlídání dětí. Během prosince fungujeme do 23. 12. a po vánočních prázdninách se na všechny zase
budeme těšit 3. ledna 2011.
Změny ve školce Lexik
Od ledna upravujeme provoz školky Lexik na dva turnusy – první
bude jako dodnes od 7.30 do 12.30 a druhý bude pro větší spáče
od 10.30 do 15.30 (s možností sportovního kroužku od 10.00 pro
oba turnusy). Pro celodenní provoz upravujeme cenu směrem
dolů. Časovou změnou se snažíme vyhovět požadavkům našich
stávajících rodičů a snad i potěšíme nové zájemce o naši školku.
Workshopy na pracovní témata v angličtině i v češtině
Intenzivní semináře od 9.00 – 16.00 na pracovní témata v anglickém jazyce (možno i v češtině): 11. 12. Vyjednávací dovednosti,
15. 1. Komunikační dovednosti, 22. 1. Afektivní jednání, 29. 1.
Asertivita a profesní etiketa.
Vánoce bez stresu a kil navíc
Blíží se Vánoce, hodně jídla, stresu a málo pohybu. Bojíte se, že
kila půjdou nahoru a znovu budete po svátcích řešit, jak se jich
zbavit? Přestaňte se obávat, protože i vy si můžete užít Vánoce
a přitom nepřibrat ani kilo. Na semináři se dozvíte, co můžete
udělat pro to, abyste se cítili výborně a ﬁt. V případě zájmu si
účast rezervujte osobně na naší recepci nebo na tel. čísle 739 035
000 na pondělí 3. 12. od 18.30.
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Povánoční cvičení a masáže jako dárek
Na recepci lze, tak jako loni opět pořídit pro vaše přátele či příbuzné dárkové poukazy v různé výši na všechny aktivity pořádané Lexikem, včetně výhodného poukazu 3+1 masáž zdarma.
Loňské Vánoce jste této nabídky rádi a hojně využívali, proto
přijďte i letos.
Všem spoluobčanům přejeme krásné prožití vánočních svátků
a mnoho úspěchů do nového roku!
Za kolektiv Lexiku Mgr. Lenka Červenková

V letošním roce je to rovných šedesát let od chvíle, kdy se poprvé rozezněly nesmělé tóny mladých muzikantů v hudební škole
v Roztokách. Toto významné jubileum si základní umělecká škola v Roztokách připomínala na různých veřejných akcích po celý
rok 2010. Vyvrcholení oslav jsme však směřovali k 5. ročníku hudebního festivalu Roztocký podzim, který se konal 18. listopadu
tradičně v Síni Zd. Braunerové roztockého zámku.
Příjemnou atmosféru hned na úvod festivalu zajistilo Roztocké
žesťové kvarteto. Ve dvouhodinovém programu, při kterém se
prezentovalo dvacet převážně hudebních, ale i literárních a ta-

ŠKOLY A ŠKOLKY
nečních čísel, nechyběla chronologie vzniku a vývoje školy až
po současnost i širší pohled na historii hudebního vzdělávání
v Čechách. Připomněli jsme si kulatá výročí významných hudebních skladatelů (Bach, Beethoven, Schumann, Čajkovskij, Franck,
Mahler,Novák, Ibert aj.). Na pódiu se vystřídali nejlepší žáci ZUŠ
od nejranějších kategorií po vyspělé studenty, komorní ansámbly
i Komorní orchestr ZUŠ. Ani učitelé se nedali zahanbit a vytvořili
kompaktní a kvalitní složku bohatého programu. Hostem festivalu
bylo Klasické dechové trio, které si kromě klasického repertoáru
(Divertimento od W.A. Mozarta) zvolilo i hudbu Franze Schuberta (Menuet). Nelze vyjmenovat všechny aktivní účastníky, veliké
uznání za své umělecké výkony si však zaslouží každý z nich.
Z našeho pohledu byl 5. ročník hudebního festivalu Roztocký
podzim velmi úspěšný. Při jeho jasném zaměření nepostrádal
kvalitu, kterou v minulých letech zajišťovali také přední čeští herci. Ještě nevíme, kam se bude ubírat ročník šestý, ale rádi přijímáme výzvy k neustálému zkvalitňování a dramaturgické kreativitě.
Šedesát let uměleckého školství v Roztokách procházelo různými
stupni vývoje. Můžeme říct, že ve všech dobách, lepších i horších,
byli učitelé vedeni snahou o předávání umělecko – pedagogických zkušeností svým žákům, o zušlechťování a kultivování ducha a rozšiřování úrovně jejich vzdělání. Doufáme, že tyto cenné
atributy si naše škola zachová i do budoucna.
MgA. Bohumír Šlégl
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Poděkování panu starostovi

a MÚ za přání k životnímu jubileu, výročí svatby atd. zaslali:
Marie Hůlová
Mircea Nikodym
RNDr. Stanislav Peleška

Dne 9. 11. 2010

jsem oslavila 85 let, při té příležitosti mě navštívili zástupci Svazu
invalidů a Vlastivědného kroužku s přáním a dárky.
Děkuji Marie Hůlová

Poděkování

Děkujeme všem, kteří projevili soustrast a doprovodili na poslední cestě naši drahou maminku a babičku paní Marii Nohovou.
Dcery Marie Šteﬂíčková a Eva Pelichovská s rodinou

Ráda bych touto cestou poděkovala

za celoroční péči panu prof. MUDr. Kordačovi i jeho asistentce sestře pí Fišerové. Víme, že pacienti většinou jdou k lékaři
s nějakou bolístkou a z toho vyplývající špatnou náladou. Díky
panu profesorovi odcházejí nejen s lékem na konkrétní bolest, ale
i s optimismem, který během vyšetření „načerpají“ od p. profesora díky jeho úsměvu, milému jednání a nekonečné trpělivosti
s pacienty.
Velké díky!
M. Zámecká

Vzpomínka na členy SPCCH

Zastavme se v tomto uspěchaném předvánočním čase a věnujme
tichou vzpomínku všem našim členům, kamarádům, kteří se zúčastňovali našich besed v klubovně důchodců, a již nejsou mezi
námi. Odešli tam, odkud není návratu.
Za celý výbor SPCCH Helena Faltová
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SOUKROMÁ INZERCE
Automobil Škoda Felicia – sháním. Tel: 602 889 740

Pronájem bytu 2 + 1 v Roztokáchu Prahy, Masarykova ulice.
Byt je zařízený + balkon. Nájem 6.000 Kč + poplatky.
Tel.: 731 576 938

Dám za odvoz: starší nábytek, zachovalý, knihovna, sekretář, peřiňák
a polici. Tel: 606 498 735

Hledám doučování matematiky pro střední školy v Roztokách.
Tel: 603 516 325

Hledám spolehlivou paní na výpomoc s úklidem RD v Solníkách na 4
hodiny týdně. Zajímavé ﬁnanční ohodnocení.
Prosím volejte: 777 578 461

Koncem října jsem v Roztokách před Sokolovnou našla náramek z
drahého kovu. Ráda bych jej vrátila majitelce.
Tel: 777 611 917

Koupím garáž v Roztokách v Žirovnického ulici nebo
v uličce u ﬁnských domků. Tel: 728 675 927

Prodám červenou Felicii-combi, rok výroby 1997,
najeto 75 000km, ve velmi dobrém stavu, letní i zimní pneumatiky,
rádio, první majitel. Tel: 776 148 457

Prodám použité pneu Barum letní 185/65, R14, 4 kusy.
Dále prodám pneu Barum Polaris zimní 185/65, R 14, 4 kusy.
V dobrém stavu. Cena 4.000,- Kč za obě sady. Tel: 737 418 147

Prodám stavební pozemek o rozloze 464 m2 v klidné zahradní čtvrti
Roztok. Cena dohodou.
Tel: 737 150 415, email: pozemekkprodeji2010@seznam.cz

Prodám automatickou pračku zn. Indesit s vrchním plněním,
13 programů, 2 roky stará, téměř nepoužívaná. Cena dohodou.
Tel: 731 754 802

Pronájem – garážové parkovací stání. Praha 6- Podbaba- konečná
tramvaje 2, 8, zastávka autobusu MHD a PID Ve Struhách.
Tel: 728 303 278, popř. caac@centrum.cz

Pronájem – rodinný dům 4+1 o rozloze 116m2, obytná půda 30 m2 ,
terasa, parkovací stání na pozemku, zahradní domek, osázená vzrostlá
zahrada, částečně zařízeno.
Tel: 728 303 278, popř. caac@centrum.cz

Pronajmu byt 2+1 s lodžií v Roztokách, 57 m2. V domě výtah, k
dispozici sklepní kóje. Byt je po rekonstrukci, zděné bytové jádro, nová
kuchyňská linka s vestavěnými spotřebiči, koupelna s vanou, samostatné wc. Částečně zařízen, dostatečné množství úložných prostor. Měsíční
nájem 8.500,-Kč + poplatky.
Tel.: 602 616 111

Pronajmu byt 1+kk, 33m2, v novostavbě, 3.patro, balkon,
sedací vanička, částečně vybavený. Nájem
7.000,-Kč + poplatky zúčtovatelné cca 2.000,- Kč. Bez RK!
Tel.: 604 775 076

Pronajmu byt 40 m2 v Roztokách v novostavbě.
Cena 9.000,-Kč vč. Poplatků. Tel.: 608 157 236

Pronajmu zařízený pokoj a kuchyňku se samostatným
vchodem v RD v Roztokách jedné osobě.
Měsíční nájem 6.500,- Kč. Tel.: 723 257 805

Pronajmu byt 1+kk, 30m2 se sklepem a balkonem (novostavba) s příslušenstvím (kuchyňská linka, rekonstruovaná koupelna se sprchovým
koutem, vestavěná skříň, patrové dvoulůžko)
v Roztokách, ulice Felklova. Nájem 6.000,-Kč + záloha na poplatky
2.500,-Kč. K nastěhování ihned. Tel.: 775 142 590

Prodám (za symbolickou cenu) moderní vybavení kanceláře. 2 skříňky,
stůl ukončený oválem, kontejner, policová knihovna 2x2,5 m, a 1x2,5
m. V barvě rezavé (meruňka). Pozůstalost.
Tel: 605 151 446

Přenechám plastový pelíšek pro středně velkého psa. Tel: 220 911 665

Prodám 2 pytle pšenice. Cena 400,- Kč za pytel.
Odběr v Roztokách. Tel: 723 202 157

Stavební parcely Libčice n. Vltavou 1200 m2 a 2500 m2 s výhledem do
údolí Vltavy. Cena je 1.150,-Kč za m2. Info: haslerovaulice@seznam.cz,
popř. 603 828 625

Pronájem bytu v Roztokách, 2+kk – 60 m2, Jungmannova ul. Nájem
včetně všech poplatků 12.900,- Kč.
Poplatky (vodné, stočné, el. energie atd.) budou vyúčtovány.
Byt je v bytovém domě se čtyřmi byty, samostatná měřidla,
v ceně prostorný sklep a zahrada k užívání nájemníků,
možnost sjednání pronájmu garáže. Volné ihned.
Tel: 736 434 065, 737 712 684.
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Sháním staré střešní tašky za odvoz. Celkem 200 ks. Tel: 603 459 813

Tomu, kdo našel zlatý řetízek s bílým kamínkem, ke kterému mám
velmi osobní vztah dám dobrou odměnu. Tel.: 776 148 457

Včelí med přímo od včelaře obdržíte na adrese Vidimova 607, Roztoky.
Vhodné předem zavolat.
Tel.: 220 911 665, nejlépe večer

