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dovolím si na úvod se s Vámi podělit o několik dobrých
zpráv. V době, kdy budete číst toto vydání Odrazu, bude již
slavnostně otevřená naše nová mateřská škola v Havlíčkově ulici. Jsem velmi rád, že se nám po všech drobných
či větších nesnázích školku přece jen podařilo otevřít. Padesát nových dětiček do školky nastoupí v pondělí 12. 12.
Hranice pro přijetí dítka do školky se snížila na tři a půl
roku. Nebylo uspokojeno dalších 42 přihlášek. Tyto děti a
jejich rodiče se ale můžou těšit, že se do školky dostanou
již za půl roku, protože sto předškoláků půjde do školy. Je
potřeba poděkovat všem, kteří se na vybudování školky podíleli. Mezi všemi chci jmenovitě poděkovat paní ředitelce
Kulhánkové. Moc se těším, až uvidím novou školku plnou
dětí. Doufám, že se jim ve školce bude líbit.
Další dobrou zprávou je, že se chýlí k závěru oprava části Masarykovy ulice. Přálo nám počasí, proto jsme mohli
opravy zahájit ještě letos. Díky tomuto ne zcela tradičnímu
termínu se nám podařilo i značně na zakázce ušetřit, protože stavební firmy nejsou moc vytížené. Na jaře bude následovat oprava Jungmannovy ulice a především Školního
náměstí. Věřím, že tyto první nové komunikace Roztočanům dobře poslouží.
Třetí dobrou zprávou je mimořádný úspěch roztockých
sester Radky a Terezy Cihlářových. Ty v triu spolu se Zuzanou Reissovou dokázaly na mistrovství světa ve sportovním aerobiku v Austrálii obhájit mistrovský titul. Bylo to
jejich poslední vystoupení v tomto složení. Z celého srdce
holkám blahopřeji. Jejich výkonu, ale především práce a
dřiny, si velmi vážím. Měly by být vzorem nejen pro roztockou, ale i všechnu českou mládež. Závěrem jim přeji mnoho dalších nejenom sportovních úspěchů.
Vážení spoluobčané, mám na Vás ale i jednu smělou prosbu. Blíží se zima a jistě se již brzy budeme potýkat s návaly sněhu. Každý rok je to nelehký boj, který svádějí naše
technické služby s přírodou. Naši pracovníci jsou na zimu
připraveni, ale je jasné, že nebude možné, abychom zabezpečili uklizené celé město během několika minut. Jsme
omezení především financemi, což má vliv především na
počet pracovníků technických služeb. Finančně je taky nemožné, abychom zavedli systém brigádníků, jak je znám
například z Prahy 6. Nápomocni budou pracovníci v rámci veřejné služby, kterou jsme letos zavedli. I přes to si Vás
dovoluji poprosit o schovívavost. A kdyby někdo měl chuť
nejenom si stěžovat, ale i přiložit ruku k dílu a nezjištně si
uklidit před svým prahem, budeme mu velmi vděční. Nicméně ručím za to, že technické služby budou pracovat na
své maximum. Ještě jednou Vám děkuji za schovívavost a
pochopení.
S přáním hezkého zbytku adventního času, krásných Vánoc
a všeho nejlepšího do nového roku
Jan Jakob
starosta města Roztoky

ÚVODEM
Úvodní slovo starosty - (J. Jakob)

Foto na titulní straně Pavel Brokl, rozsvícení vánočního stromu
na Tyršově náměstí.
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INFORMACE Z RADNICE

O čem jednala městská rada v listopadu
V listopadu jednala RM v náhradním
termínu 14. 11. 2011 (a ještě 30. 11., tedy
po uzávěrce čísla).
RM schválila roční odměny ředitelům
školských zařízení v Roztokách, a to ze
mzdových prostředků poskytovaných
státem, nikoliv městem. Také souhlasila
s rozdělením nevyužitých peněz rezervy
grantových prostředků na podporu neziskových organizací.

Nová pravidla pro poskytování grantů

Na to navázalo důležité rozhodnutí o
nových pravidlech poskytování finančních příspěvků z dotačních prostředků
rozpočtu města Roztoky, o nichž jednali představitelé koalice téměř půl roku.
Nová pravidla jsou kompromisem mezi
jednotlivými názory stran koalice. Jejich nesporným pozitivem je zpřesnění
(a trochu i zpřísnění) pravidel, ale současně bez nadměrné administrativní zátěže žadatelů (resp. příjemců).

Nový návrh vyhlášky o pohybu psů
ve městě

RM též schválila návrh obecně závazné
vyhlášky o pohybu psů v Roztokách, který ještě musí schválit ZM. Novinkou je
to, že vyhláška není doplněna „telefonním seznamem“ ulic, kde není volný pohyb (pod dohledem osoby) povolen, ale
naopak krátkým výčtem ulic a míst, kde
je možné volně psy venčit, což by mělo
být pro veřejnost srozumitelnější.
RM doporučila ZM souhlasit s udělením
výjimky z Regulačního plánu pro Tiché
údolí pro stavebníka nového RD (zřízení stání pro automobil mimo vlastní
stavbu RD) s tím, že jde o marginální
překročení povolených regulativ. RM též
vydala souhlas s umístěním přístřešků
pro auta před řadovými RD Na Panenské II s tím, že budou dodrženy limity
navržené stavební komisí.
RM pak neprominula poplatek za zábor
veřejného prostranství (obecního po-

zemku) společenství vlastníků bytů z čp.
772 a 773, které si vyžádaly stavební práce (zateplení) na uvedených budovách.

Rekonstrukce vodojemu Žalov zatím
odložena

RM zatím odložila vypsání výběrového
řízení na dodavatele rekonstrukce akumulačních komor vodojemu Žalov, neboť lze očekávat brzké vypsání dotačního titulu na tento druh stavby.
RM schválila výši paušálního poplatku
(ve výši 30 Kč) na krytí nákladů poštovného za meziknihovní výpůjční službu
pro čtenáře městské knihovny. Služba
jako taková je i nadále bezplatná, ale
poštovné již dosáhlo výše, na kterou je
nutné reagovat. RM též projednala zápisy ze svých komisí: stavební a rozvoje
města, školské, životního prostředí a též
z finančního výboru.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Listopadové zastupitelstvo
mělo být jen jedno, nakonec se konalo
nadvakrát.
První řádné jednání bylo svoláno na
2. 11. 2011. Jeho průběh se však vyvinul
zcela proti očekávání a mimo připravený
program, takže výsledný efekt pětihodinového jednání byl velmi chabý a bylo
nutné svolat ještě mimořádné jednání
k projednání běžné agendy.

Bezohledné zavážení zemníku Žalov
vyvolalo bouři protestu

Již začátek schůze byl netradiční v řadě
dotazů ze strany opozice na různá usnesení Rady města. Při schvalování programu schůze byly do něj na žádost M.
Matase dodatečně zařazeny dva akutní
body, kvůli kterým přišlo i neobvyklé
množství veřejnosti. Šlo o stížnost občanů na obtěžující zavážení bývalého zemníku žalovské cihelny obrovským množstvím materiálu a na situaci s výstavbou
dalších objektů Vědecko-technického
parku na Panenské I.
Zastupitelstvo, aby vyhovělo zásadám
demokracie, souhlasilo se zařazením
těchto bodů na jednání, i když k nim nebyly k dispozici žádné písemné podklady.
To se bohužel projevilo při projednávání
těchto bodů, neboť nedostatek relevantních informací značně ztěžoval orien-
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taci v problému a protahoval diskusi.
Před tímto bodem stihlo ještě ZM projednat následující téma.

O převzetí veřejného osvětlení
Na Panenské městem se dále jedná

Město přijalo dar pozemků Na Panenské II (ostatní komunikace) o celkové
výměře 8 146 m2 od firmy Luneta a.s.
v likvidaci, vyjma veřejného osvětlení. Dar pozemků naplňuje po mnoha
letech ustanovení smlouvy o smlouvě
budoucí. Veřejné osvětlení však nebylo dosud zkolaudováno a je částečně
v nefunkčním stavu. Město si je vědomo obtížnosti situace pro obyvatele této
lokality, přijetím veř. osvětlení by však
na sebe přijalo nemalý finanční závazek
jeho rekonstrukce. Bude proto s likvidátorem společnosti a firmou Voltmont
dále o této věci jednat. Současně si nezávisle vyčíslíme předpokládané náklady
na celkovou rekonstrukci veř. osvětlení.

Nové návrhy na rozšíření areálu
Vědecko-technického parku
Na Panenské I

Velmi živá diskuse byla o dvou návrzích předložených firmou PV Roztoky
(dceřiná spol. Trigemy) na rozšíření
výstavby dvou průmyslových objektů
v sousedství Vědecko-technického parku
Na Panenské I. Jeden objekt by měl být

postaven mezi právě dokončený objekt
VTP a bytovou zástavbu v Borkovského
ulici, druhý do proluky mezi VTP a objekt Penzionu Těšík (benzinová stanice).
Na této ploše je však od roku 2006 platná
stavební uzávěra. Rada města k oběma
těmto žádostem zatím zaujala zdrženlivý
postoj. V případě první stavby se obává
nepříjemných dopadů pro kvalitu bydlení v Borkovského ulici i reálného snížení ceny těchto nemovitostí, v druhém
případě zase váhá s udělením výjimky,
neboť veškeré výjimky jsou opatřením
nesystémovým. Na závěr diskuse nakonec proběhlo i hlasování o doporučení
radě neschválit tuto výjimku, návrh však
nebyl přijat. Vedení města bude o této
plánované výstavbě jednat s investorem,
vedením firmy Trigema.

Výsledek koncesního řízení na
provozovatele VaK

ZM ještě v závěru jednání schválilo výsledek koncesního řízení na provozovatele vodovodů a kanalizací v našem
městě. Vítězem složitého a časově velmi
dlouhého řízení o tuto zásadní veřejnou
zakázku (na desetileté období) se nakonec stal současný provozovatel, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., který
nabídl nejnižší cenu vodného a stočné-
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ho, nevýraznější úspory v režijních nákladech i snížení procenta svého čistého
zisku.
V souladu s jednacím řádem ZM pak
starosta jednání ve 23.00 hodin ukončil.
Starosta v souladu se zákonem o obcích
svolal jednání ZM v náhradním termínu
15. 11. 2011.

Majitelé bytů v Čapkově ulici
si oddechli

Úkolem tohoto ZM bylo projednat agendu z minulého programu s doplněním o
jediný podstatný bod – žádost některých
majitelů bytových jednotek v Čapkově ulici o bezúplatný převod pozemků,
na nichž domy stojí. Na stanovisku k této
věci se předtím nedokázala rada sjednotit, proto šla žádost na pořad jednání
ZM s variantními návrhy na usnesení.
Jádrem tohoto poměrně složitého případu je nestejné postavení části majitelů
bytových jednotek z hlediska vlastnictví
pozemků. Když se domy v Čapkově ulici
v 80. letech stavěly, jen polovině majitelů družstevních bytů tehdejší MěNV
převedl pozemky do dlouhodobého užívání (v tehdejší terminologii). Na zbylou polovinu nedošlo a později snad se

Maminky, je tady!
Máte před sebou Odraz, který vyšel, na
den otevřených dveří však nevyšel, ten
den nám totiž již vypršel. Mnozí jste si
jej jistě nenechali ujít. Termín zahájení
provozu však máme ještě před sebou a
můžeme ho zde, na stránkách našeho
měsíčníku, zveřejnit. Nová mateřská
škola v Havlíčkově ulici už stojí v plné
kráse. Ptáte se, jestli je to pravda? Tak
odpovídám: „Ano“! Vím, minule jsem
Vám s těmi daty možná trochu zamotal
hlavu. Teď už tedy jen jeden termín a
to je 12. 12. 2011. Sliby a plány se vyplnily a v tento den se otevře pro naše
předškoláčky útulná mateřská škola s 50
místy pro naše malá stvoření, která se
budou pod dozorem zkušených učitelek
připravovat hrou na život. Ta větší, pětiletá, budou i zaměstnána přípravou do
školních lavic v našem městě. Těšíme se
na ně všichni, jak budou okukovat místa, kde budou trávit část svého denního
času.
Možná někomu přišlo, že ten začátek byl
trochu zamotaný, ale vězte, že to není jen
o usazování stavebních prvků. Muselo
se vyřešit mimo jiné vedení sítí, úsporný

i zapomnělo, čímž vznikl disproporční
stav, kdy polovina členů družstva byla
majiteli i zastavěné plochy domů a druhá nikoliv. Vzhledem k tomu, že k této
situaci nedošlo z viny majitelů bytů, ale
administrativní chybou, rozhodlo se
zastupitelstvo zhojit tento dluh z minula bezúplatným převodem zastavěných
pozemků majitelům bytových jednotek.

Nesouhlas se změnou
Regulačního plánu v Tichém údolí

S odkazem na tento precedentní případ
pak ZM i souhlasilo s bezúplatným převodem zbytkového obecního pozemku
o výměře 11 m2 majitelce (řádně zkolaudované) nemovitosti v Jungmannově
ulici. Také zde šlo o zastavěný pozemek,
který nebyl převeden z majetku města
nespecifikovanou administrativní chybou, přestože se tak mělo stát již v roce
1991. Naopak ZM vyjádřilo naprostou většinou hlasů (14: 0 :1) nesouhlas
se žádostí o změnu Regulačního plánu
v Tichém údolí, jehož výsledkem měla
být možnost výstavby dvoupodlažního RD na pozemku, který není zařazen
mezi tzv. „rozvojové“ plochy. ZM též nesouhlasilo s opakovanou žádostí majite-

le nemovitosti v Solníkách o odkoupení
přilehlého obecního pozemku za sníženou cenu (původní cena stanovená již
v roce 2006 byla 2 tis./m2). Vzhledem k
situaci na trhu s nemovitostmi v Roztokách nelze o slevě uvažovat.

O rekonstrukci radnice zatím
nerozhodnuto

ZM také schválilo některá rozpočtová
opatření, nesouhlasilo však s postupem
stavební rekonstrukce přízemí budovy
městského úřadu (rozdělení do dvou
etap, navýšení rozpočtu). O věci se bude
dále jednat v rámci přípravy rozpočtu
na rok 2012.
ZM též vyslechlo informaci o stavu koncesního řízení na výběr provozovatele
vodovodů a kanalizací v Roztokách,
když jedna z odmítnutých firem podala žádost o přezkoumání k Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže. To velmi
komplikuje právní stav, neboť naše město zajišťuje tuto oblast systémem smluv
s dalšími zainteresovanými partnery (provozovatel VaK, VUAB Pharma,
okolní obce).
Stanislav Boloňský, místostarosta

Mateřská škola aneb to nám to pěkně vyrostlo
otopný systém, zkulturnění okolí úpravami povrchů a dořešit spoustu dalších,
třeba i drobných detailů. Generální dodavatel, firma Koma Modular z Vizovic, si za pomocníka vybral jako nejvýhodnější roztockou stavební společnost
pana Pastyříka, která pro ně zabezpečovala i stavební základové části. V tomto spojení se stavba dařila za průběžné
podpory a konzultací se zhotovitelem,
projektantem, naším odborem správy a
rozvoje města, stavebním úřadem, vedením města a v neposlední řadě s paní
ředitelkou Kulhánkovou, která se velkou
měrou podílela na vybavení interiérů a
zmodernizování kuchyně, pro zvýšení
její kapacity. Musím uznat, že všichni
zúčastnění, kteří se každý týden setkávali na kontrolních dnech, dokazovali plné
nasazení pro zdárné dokončení díla.
Myslím tím zdárného díla. Určitě se ale
zeptáte: „Kde jsou ta písmenka, co byla
na vizualizacích na stránkách Odrazu?“
Budou, nebojte se, ale až na jaře, kdy
nám venkovní teplota dovolí bezproblémové přilnutí barevných fólií na fasádní podklad tak, aby práce byly kvalitní. Zato budou graficky nápaditější a

veselejší, než jaké byly na nepovedené
reprodukci v předminulém Odrazu.
Datum 12.12. 2011 bude dosti významné a to nejen numericky. Podařilo se
nám v relativně krátké době zrealizovat
to, po čem mnoho rodin v Roztokách
prahlo. Připravit nová dvě oddělení
mateřské školy pro 50 dětí, pro rodiny
s trvalým pobytem. Po odchodu silného
ročníku, v roce 2012, by se mělo „dostat“
i na ty ostatní, možná zklamané, na které se ještě nedostalo. Proto neváhejte a
nebojte se stát našimi občany v našem
krásném městě.
Ještě jednu zprávu související se školstvím u nás. Před čtrnácti dny jsme vybrali reálnou a architektonicky zajímavou studii pro dostavbu Základní školy
v Roztokách. Uděláme vše pro to, abychom mohli oslavit další významné datum otevřením dostavby základní školy
a to v roce 2013. Proto opět vyzývám:
Zbystřeme, ať jej nepropásneme!
					
Rene Šefr, místostarosta za ODS
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Starosta města Roztoky vyhlašuje

výběrové řízení
na obsazení pracovního místa

vedoucí úřadu (tajemník městského úřadu)
Podmínky výběrového řízení:

Místo výkonu práce: město Roztoky
Zákonné předpoklady (dle zákona č. 312/2002 Sb.) pro výkon funkce:
Úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR
trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, bezúhonná, ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro
výkon správních činností.
Vedoucím úřadu se může stát fyzická osoba, která splňuje předchozí předpoklady a má nejméně tříletou praxi
a) jako vedoucí zaměstnanec nebo
b) při výkonu správních činností v pracovním poměru k územnímu samosprávnému celku nebo při výkonu státní správy v pracovním
nebo služebním poměru ke státu,
c) ve funkci člena zastupitelstva územního samosprávného celku dlouhodobě uvolněného pro výkon této funkce.
Délka této praxe musí být splněna v průběhu 8 let bezprostředně předcházejících jmenování do funkce.

Další požadavky stanovené MÚ pro uchazeče:
•
•
•
•
•

VŠ vzdělání (právní, příp. ekonomické zaměření výhodou).
Znalost zákona o obcích, o úřednících, správního řádu, komplexní orientace v personalistice a pracovněprávních vztazích.
Praxe v oblasti personalistiky a znalost předpisů v oblasti rozpočtového účetnictví a financování výhodou.
Aktivní znalost práce na PC.
Komunikativnost, samostatnost v rozhodování, organizační a řídící schopnosti, odolnost vůči stresu.

Písemná přihláška k výběrovému řízení musí obsahovat:

Jméno, příjmení a titul uchazeče, datum a místo narození uchazeče, státní příslušnost uchazeče, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu (nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana), název příslušné funkce, o kterou
se uchazeč uchází, datum a podpis uchazeče. Vzor přihlášky je k dispozici na stránkách města www.roztoky.cz v sekci Městský
úřad, nabídka práce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

Životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadním zaměstnání a odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních
činností, výpis z evidence Rejstříku trestů, ne starší než 3 měsíce (u cizích státních příslušníků též obdobný doklad osvědčující
bezúhonnost vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydá, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením), ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, čestné prohlášení a osvědčení podle zákona 451/1991 Sb. ve znění
pozdějších předpisů a čestné prohlášení o splnění předpokladů pro jmenování vedoucího úřadu podle § 5 zákona č. 312/2002 Sb.
ve znění pozdějších předpisů.

Platové zařazení:

Do platové třídy 11, která podle § 123 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb. v platném znění odpovídá vykonávanému druhu práce (platový stupeň dle délky započitatelné praxe).

Lhůta a způsob podání přihlášky:

Přihlášky musí být doručeny do podatelny MÚ nebo na uvedenou adresu nejpozději do 4. ledna 2012 do 12:00.

Způsob podání přihlášky:

V obálce označené „VŘ – vedoucí úřadu (tajemník MÚ) – neotvírat“.
• Osobně v podatelně MÚ Roztoky.
• Písemně na adresu: Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo výběrové řízení kdykoli v jeho průběhu zrušit a právo rozhodnout o tom, že z přihlášených uchazečů (splňujících podmínky výběrového řízení) nebude do funkce vedoucího úřadu nikdo jmenován.
Jan Jakob
starosta města Roztoky
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Z deníku Městské policie Roztoky:
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období od 24.10.11
až 23.11.11 :

- dne 24.10.11 oznámeno vloupání do
zaparkovaného vozidla v Únětickém
údolí: nezjištěný pachatel rozbil skleněnou výplň bočního okna a z vozidla
odcizil dámskou kabelku s mobilním
telefonem, doklady a finanční hotovostí, zjištěn majitel vozidla, vyrozuměna
PČR, která si věc na místě převzala,
- dne 28.10.11 oznámena krádež kol
z vozidla Škoda Favorit zaparkovaného u
přívozu – výjezd na místo, zjištěn a vyrozuměn majitel vozidla a PČR, která si
věc na místě převzala,
- dne 28.10.11 opuštěné jízdní kolo na
křižovatce ulic Zeyerova a Lidická – výjezd na místo, kolo zajištěno na MP Roztoky, v následujících dnech zjištěn majitel, tomu jízdní kolo předáno,
- téhož dne v nočních hodinách oznámeno napadení v ulici Masarykova – zjištěny podezřelé osoby, věc kvalifikována a
šetřena jako podezření z přestupku dle
§ 49/1 a,c) z.č. 200/90 Sb.,
- dne 29.10.11 oznámeno vykradení
bytu v ulici Felklova – výjezd na místo,
předáno PČR k jejich realizaci,
- dne 29.10.11 v pozdních nočních hodinách oznámeno, že po Tyršově náměstí
se pohybuje zmatená starší paní v noční
košili – na místě skutečně zjištěna dezorientovaná starší žena, která nevěděla,
kde bydlí, zjištěno její jméno a bydliště,
předána bez závad dceři,
- dne 31.10.11 oznámen překopnutý
(poškozený) kabel v ulici Na Pomezí
v důsledku výkopových prací,
výjezd na místo, zadokumentováno, zjištěno, že výkopové práce prováděla firma
SEG Plzeň s.r.o. a to pro firmu Casta,
vyrozuměna cestou oznamovatele PČR a
Stavební úřad MÚ Roztoky,
- téhož dne oznámeno, že z bytu v Masarykově ulici nevychází starší osoba
a nereaguje na bytový zvonek – výjezd
na místo, na místo též PČR. Vzhledem
k důvodné obavě, že uvnitř bytu je osoba
ohrožena na životě nebo mrtvola, bylo
rozhodnuto hlídkou PČR o násilném
otevření bytu přivolanými hasiči. Po otevření bytu se uvnitř nacházela osoba, u
níž konstatoval přítomný lékař smrt, přivolána pohřební služba, provedeno zapečetění bytu pracovníkem MÚ Roztoky
- dne 1.11.11 oznámen nález batohu a

kabelky na střeše kotelny objektu sokolovny na Tyršově náměstí – nalezené věci zajištěny, provedeným šetřením
zjištěno, že pocházejí z trestné činnosti,
a to z krádeže z domu v Horově ulici
v Roztokách ze dne 31.10.11, vyrozuměna PČR, která si nalezené věci převzala,
- dne 3.11.11 oznámeny poškozené poštovní schránky a dveře bytu polité barvou v bytovém domě v ulici Jungmannova – výjezd na místo, zadokumentováno
a šetřeno jako podezření z přestupku
proti majetku,
- dne 3.11.11 oznámena dopravní nehoda v ulici Tiché údolí - výjezd na místo,
kde zjištěno, že jde o dopravní nehodu
dvou vozidel bez zranění, účastníci trvali na přivolání dopravní policie, která si
věc převzala k jejich realizaci,
- dne 4.11.11 ve večerních hodinách
oznámeno odcizení věcí z pozemku hájovny v oblasti Velkého háje v k.o. Roztoky, vzhledem k výši způsobené škody
předáno PČR,
- dne 6.11.11 v rámci hlídkové činnosti
nalezena na parkovišti u Teska peněženka s doklady a finanční hotovostí – zjištěn majitel, jemuž nalezené věci předány,
- dne 6.11.11v nočních hodinách oznámen požár u maringotky v ulici Plavidlo
– výjezd na místo, kde již hasiči likvidovali požár kabelů, na místo též PČR,
která si věc převzala,
- dne 7.11.11 oznámeno vloupání do vozidla VW Passat v ulici Nerudova – výjezd na místo, předáno PČR jako podezření z přečinu krádeže vloupáním,
- dne 7.11.11. oznámeno pohřešování osoby, která se ráno nedostavila do
zaměstnání a v místě bydliště neotvírá
– výjezd na místo, kontaktování příbuzných (rodičů), v průběhu pátrání po
této osobě se tato sama dostavila na MP
s tím, že se v noci z 6. na 7. pokusila o sebevraždu, kdy nejprve ve svém bytě spolykala léky a ty zapila alkoholem. Když
zjistila, že její pokus se minul účinkem,
tak odejela k řece Vltavě v k.o. Roztoky,
kde si střepem z lahve pořezala zápěstí,
ale způsobila si pouze povrchové řezné
rány, noc strávila ve vozidle a během
dopoledne se dostavila na MP Roztoky
– vyrozuměna PČR, dále přivolán lékař
záchranné služby, který po prvotním
ošetření rozhodl o převozu do PL Praha
8 – Bohnice,
- dne 7.11.11 oznámena krádež v domě
v ulici Na Vyhlídce – výjezd na místo, kde zjištěno, že v době, kdy majitel

domu byl na zahradě a nechal si otevřené dveře ze zimní zahrady, pachatel vnikl těmi dveřmi do domu, zde vše prohledal a odcizil různé věci a poté si odemkl
vchodové dveře a těmito z domu odešel,
provedeno místní pátrání v okolí místa
krádeže s negativním výsledkem, předáno PČR k jejich realizaci,
- dne 8.11.11 v podvečerních hodinách
oznámeno loupežné přepadení řidiče
vozidla PPL v ulici Riegrova v místě parkoviště U Zámečku – výjezd na místo,
na místě vozidlo záchranné služby, která otřeseného poškozeného převezla do
nemocničního zařízení, na místě si věc
převzala PČR, provedeno místní pátrání po podezřelých osobách s negativním
výsledkem,
- dne 9.11.11 oznámeno, že na Školním
náměstí dvě osoby s kárkou kradou volně
položené betonové obrubníky – výjezd
na místo, zde se již nikdo nenacházel,
provedeným pátráním podezřelé osoby
kontrolovány v ulici Žirovnického, zjednána náprava, odcizené obrubníky vráceny na původní místo, věc kvalifikována a šetřena jako podezření z přestupku
proti majetku,
- dne 13.11.11 oznámena tzv. černá
skládka v oblasti mezi Holým Vrchem
a ulicí Třešňovka - výjezd na místo, na
veřejném prostranství zjištěn odpad
polystyrénu a stavebního materiálu, zadokumentováno, oznámeno řediteli TS
Roztoky ke zjednání nápravy, věc kvalifikována jako přestupek proti veřejnému
pořádku,
- dne 14.11.11 v nočních hodinách oznámeno poškození oken restaurace Sokolovna na Tyršově náměstí, kdy pachatelé
zvenku házeli kameny do oken – provedeno místní pátrání po podezřelých osobách s negativním výsledkem, zadokumentováno, šetřeno a kvalifikováno jako
podezření z přestupku proti majetku,
- dne 15.11.11 oznámeno, že v ulici Plavidlo došlo k poškození omítky a plechových dveří a to ocelovými kuličkami, výjezd na místo, provedeným šetřením zjištěno, že k poškození došlo během dne 14.11.11. perkusní pistolí nebo
prakem, kvalifikováno a šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku,
- dne 16.11.11 oznámeno nedovolené
pálení v oblasti komor u řeky Vltavy –
výjezd na místo, zde zjištěno, že pracovníci Povodí Vltavy pálí shrabanou trávu,
vzhledem k inverzi pálení ukončeno, vyřešeno na místě domluvou,
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řešeno na místě domluvou,
- dne 17.11.11 v ranních hodinách oznámeno fyzické napadení na autobusové
zastávce U Rybníčku se zraněním – výjezd na místo, na místě pouze poškozený
a svědkyně, provedeno pátrání po podezřelé osobě s negativním výsledkem, přivolána lékařská záchranná služba, která
zraněnou osobu převezla k ošetření do
nemocničního zařízení, předáno PČR,
- dne 17.11.11 v nočních hodinách oznámeno rušení nočního klidu v ulici Masarykova – výjezd na místo, zde zjištěno,
že se zde pohybuje hlučná mládež, jedna
osoba ležela v komunikaci, kontrolováno sedm osob v mladistvém a nezletilém
věku v podnapilém stavu, provedeným
šetřením zjištěno, kdo jim obstaral alkohol, předáno PČR k jejich realizaci,
- dne 19.11.11 v nočních hodinách
oznámena poškozená skleněná výplň
výlohy Komerční banky na Tyršově náměstí – výjezd na místo, kde zjištěno, že
jde o poškození vnější výlohy, zadokumentováno, provedeno místní pátrání
po podezřelých osobách, předáno PČR
vzhledem k výši způsobené škody,
- dne 20.11.11 oznámeno poškozené čelní sklo u vozidla tov. zn. Škoda Octavia

zaparkovaného v ulici Braunnerova –
zadokumentováno, šetřeno a kvalifikováno jako podezření z Pk proti majetku,
- dne 22.11.11 oznámeno poškození vozidla BMW X5 na pozemku domu v ulici
U Školky, kdy došlo k poškrábání předních světlometů a pospreyování přední
části vozidla, věc předána PČR k jejich
realizaci vzhledem k výši způsobené
škody,
- dne 22.11.11 oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí –
výjezd na místo, na místě zjištěno, že podezřelá osoba věci z regálu dala do tašky
a toto zboží pronesla přes pokladny aniž
by ho zaplatila, u východu z prodejny byl
zadržen ochrankou prodejny, věc vyřešena na místě v blokovém řízení,
- dne 22.11.11 oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí
– výjezd na místo, zde zjištěno, že podezřelá osoba si odcizené věci strčila do
kalhot a pronesla je přes pokladny, aniž
by je zaplatila, u východu byla zadržena
ochrankou prodejny, věc šetřena a kvalifikována jako přestupek proti majetku,
- dne 23.11.11 oznámena krádež zboží
v prodejně Albert na Tyršově náměstí

tím že podezřelá osoba fyzicky napadla
ochranku prodejny a utekla – výjezd na
místo, podezřelá osoba zadržena v ulici
Nádražní, provedeným šetřením zjištěno, že pronesla zboží v prodejně přes
pokladnu, aniž by je zaplatila, u východu
z prodejny byla zastavena, ale na výzvu
ochranky reagovala jejím napadením,
předáno PČR k jejich realizaci jako podezření z výtržnictví a krádeže
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách
MP Roztoky a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí, obraťte se prosím buď osobní návštěvou nebo telefonicky Obvodní oddělení
policie ČR Libčice (tel. 974882730, nebo
974882731), nebo na Městskou policii Roztoky (tel. 22091 0468, popřípadě
e-mail: info@mproztoky.cz. Děkujeme
předem za spolupráci.
Petr Vevera
ved. str. MP Roztoky

Městská knihovna informuje
Nabízíme výběr z nových knih, které
byly zakoupeny do městské knihovny
během listopadu 2011.

Beletrie

Steel D.: Záležitost srdce (společenský
román)
Váňová M.: Pavouk v síti (pomohou
spletité vztahy hlavním hrdinům dosáhnout toho, po čem touží..?)
Viewegh M.: Mafie v Praze (společenský thriller o poměrech v české společnosti a politice)
Smith W.: Šelma (dobrodružný román,
v němž novodobí piráti unesou dceru
ropné magnátky a žádají astronomické
výkupné)
Eco U.: Pražský hřbitov (román s detektivní zápletkou se odehrává koncem 19. století a postavami jsou
skutečné osobnosti tehdejší společnosti)
Svěrák Z.: Nové povídky

Detektivky

Vondruška V.: Letopisy královské komory
6 (další případy pro Oldřicha z Chlumu)
Christie A.: Potíže v zálivu
Janečková K.: Temnota
Francis F.: Hazard
Nesbö J.: Lovci hlav
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Historické

Whyte J.: Zpívající meč (2. díl historické
ságy o králi Artušovi)
Hanibal J.: Král a císař (život a doba panování Zikmunda Lucemburského)
Vondruška V.: Přemyslovská epopej I.
(první díl rozsáhlé výpravné románové fresky začíná ve 13. století, vlády se
ujímá Přemysl Otakar I.)

Životopisy

Beráková Z.: Ozvěna (životopis Berty
von Suttner, rozené komtesy Kinské,
první nositelky Nobelovy ceny za mír)

Cestopisy

Langerová V.: Urdu, parda, burka (exkurze do každodenního života v Pákistánu, kde autorka žila pět let)

Pro děti

Rytířová H.: Párty kuchařka pro kluky a holky (recepty, které zvládnou
děti, nápady na pohoštění a slavnostní
příležitosti)
Wilson J.: Nejdelší velrybí píseň (dívčí
román)
Vetešková M.: Jak maminka vylezla
na strom (moderní pohádkový pří-

běh o holčičce a její moc zaměstnané
mamince)
Hawking S.: Jirka a Velký třesk (další
dobrodružný příběh, který čtenáři přiblíží vznik vesmíru populárně-naučnou
formou)
O těchto i dalších knihách zakoupených
do městské knihovny získáte více informací na webových stránkách knihovny
nebo přímo v knihovně. Registrovaní
čtenáři si mohou knihy také rezervovat
on-line.
*Každou středu od 17.00 do 17.30
hodin čteme dětem* z pohádkových knížek pro děti - určeno dětem od 4 do 6 let, vstup zdarma.
*P o z v á n k a* v úterý 13.12. v 16.00
hodin literární pořad „Vánoční příběh“
pro děti ve věku 3-6 let s četbou, písničkami a tvořivou minidílničkou. Vstup
zdarma.
Vánoce plné pohody, lásky a radosti a
pevné zdraví a štěstí do roku 2012 přejí všem pracovnice městské knihovny.
A.Urxová a D.Votavová
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Vánoční dárek pro děti, či spíše jejich rodiče
Až se vám dostane do rukou toto číslo
Odrazu, bude již otevřen nový pavilon
mateřské školy pro 50 dětí v Havlíčkově
ulici. Současná roztocká reprezentace si
tak může odškrtnout jeden z bodů svého
programu na toto volební období. Byla
to vlastně první věc, kterou jsme se rozhodli po volbách řešit, neboť nedostatek
míst ve veřejných MŠ byl velmi nalé-

havý a se značnými sociálními dopady
na mladé rodiny. Mnozí rodiče (nejen
samozřejmě v Roztokách) museli řešit
velké dilema - zda umístit dítě za velké
peníze do některé soukromé školky (případně do tzv. ,,hlídání", jak se tato zařízení hezky česky nazývají) a jít do práce,
nebo zůstat doma (často s hypotékou na
krku) jen o jediném příjmu manžela.

Jsem rád, že se novou školku přes určité problémy povedlo postavit a nezbývá
než doufat, že bude nejen hezká, ale i
všestranně funkční.
Teď je před námi úkol další - dostavba
školy.
Stanislav Boloňský, místostarosta

Svoz bioodpadu v roce 2012
Svoz bioodpadu z biopopelnic z 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 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
2012 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

na bioodpad vhodnou nádobu. Občané,
kteří mají s městem podepsanou smlouvu na pronájem nádoby nebo službu využívali již v předchozích letech 2009 až
2011, se znovu přihlašovat již nemusí!
Noví zájemci o svoz biooodpadu však
musí v období 3. 1. až 21. 2. 2012 doručit písemnou přihlášku s uvedením svého jména, data narození, adresy a telefonního čísla na OSRMŽP 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 na své jméno.
Konkrétní svozové dny pro svoz bioodpadu v roce 2012 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. 220 400 225, 220
400 262 nebo 220 400 264.
Odbor správy, rozvoje města a životního
prostředí MÚ Roztoky

Vážení přátelé, pořadatelé kulturních podniků a příjemci dotací,
městská rada schválila 14. listopadu pravidla pro udělování dotací a grantů z obecních prostředků.
Sděluji, že uzávěrka příjmu žádostí pro příští rok je 13. prosince 2011.
Nezapomeňte, prosím, že všechny žádosti musí projít podatelnou úřadu.
Uveďte na formulářích, že jsou směřovány k rukám paní Věry Dědičové.
Připomínám, že v tomto termínu žádáte o kontinuální podporu na rok 2012
a o granty pouze na l. pololetí, tj. do června.
Novinkou je vyúčtování kulturních akcí do 60 dní po jejich ukončení a také fakt,
že podpora může dosáhnout maximálně 75 procent.
Prosím, pročtěte si podrobně nová pravidla a v případě potřeby kontaktujte paní Dědičovou na dedicova@roztoky.cz,
tel. 220400263 a 731473334 nebo mne na ton@a-tom.cz.
Děkuji
Tomáš Novotný
předseda kulturní komise

Upozornění držitelům průkazů ZTP a ZTP/P
Současně platný „Parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou“ je možné již vyměnit
na sociálním odboru pověřené obce Černošice
v Podskalské ul. 19, Praha 2 za nový,
který platí ve všech státech EU. Kromě příslušných dokladů
potřebujete 1 fotografii na průkaz. Výměna bude probíhat do konce r. 2012.
M. Nadrchalová
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Město Libčice nad Vltavou
vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení místa:

referent odboru kultury

Místem výkonu práce je město Libčice nad Vltavou. Platové zařazení – třída 8, úvazek 0,5.
Předpokládaná znalost práce na PC, zkušenosti v oblasti pořádání kulturních akcí a tvorby novin.
Přihlášky posílejte do 15. 12. 2011 na adresu: Městský úřad Libčice n/Vlt., nám., Svobody 90, 252 66 Libčice n/Vlt.

Jak zajistit dostatek mateřských školek?
Začátkem listopadu byla městu předána nová mateřská školka a v průběhu
prosince se pevně věřím zaplní padesáti roztockými dětmi. Bohužel se opět
nedostane na všechny rodiče, kteří by
měli o umístění ratolestí ve školce zájem. Kolik vlastně školka daňové poplatníky stojí?
Zaujala mě poměrně rozsáhlá diskuse,
která se k tomuto tématu rozvinula na
facebookových stránkách a motivovala
mě k napsání následující polemiky, kterou bych chtěl jako radní otevřít veřejnou diskusi nad tématem polosoukromých školek. Podle čeho by měly být
děti přijímány a má město vůbec povinnost školky stavět?
Dovolte mi jednoduchý hrubý odhad
nákladů, které jsou se školkou spojeny.

Náklady na samotnou stavbu (bez pozemku), vybavení kuchyně a mobiliář
činí 11,8 mil. Kč. Roční provozní náklady, které jsou zčásti hrazeny městem
a zčásti z prostředků kraje (každopádně
všechno jde z našich daní), se pohybují
kolem 1,5 mil. Kč (platy, energie, voda..).
Budeme-li brát teoretickou životnost
projektu kolem 25 let, pak se s náklady
bez započtení inflace dostaneme nad 50
mil. Kč, což v přepočtu znamená přibližně 3 300 Kč za jedno dítě a měsíc
docházky.
Do nové školky jsou děti přijímány
striktně podle věku, což mi přijde jako
spravedlivé a jednoznačné kritérium už
vzhledem k tomu, že město má ze zákona
povinnost zajistit péči pouze pro nejstarší předškoláky. V budoucnu se dá před-

pokládat, že počet obyvatel Roztok dále
výrazně poroste a bude tedy nutné řešit
i otázku dalších školek. Není ale možné
rozpočet města zatěžovat přespříliš, proto koncepce mateřského školství bude
muset počítat i s jinými formami školek.
Vedle soukromých, které jsou však poměrně drahé, se nabízí vybudovat další
školky z prostředků města a daňových
poplatníků, nicméně jejich provoz dále
nedotovat, což by ve finále znamenalo
cenu za měsíc a dítě kolem 3,5 tis. Kč.
To sice není úplně málo, ale pro mnoho
rodičů by to byl dosažitelný kompromis
mezi dotovanou městskou školkou pro
starší děti a drahou soukromou školkou
s vyšším standardem. Konkrétní čísla
prosím berte jako orientační. Jde mi spíše o princip a diskusi.
Roman Jandík
radní a předseda MS ODS Roztoky

Příjmy Prahy podle HDP? Musíme jí ubrat více
Stejně jako jinde v republice se i na
stránkách Odrazu rozhořela diskuse
o rozdělování daňových výnosů obcím.
Ta byla zahájena návrhem ministra financí, podle kterého by se posílily rozpočty menších a středních obcí na úkor
národních dotačních programů a čtyř
největších měst. Roztoky by si podle návrhu polepšily o nezanedbatelných cca
10 mil. Kč ročně. V diskusi však zazněla
poněkud matoucí čísla, která je potřeba
uvést na pravou míru.
Radní Roman Jandík mylně uvedl, že ve
čtyřech největších městech republiky se
tvoří 45 % hrubého domácího produktu,
a tím zdůvodňuje, že by měla tato města dostávat bezmála polovinu daňových
příjmů jako dosud, ačkoli v nich žije
jen asi pětina obyvatel. Číslo 45 % HDP
se netýká pouze čtyř měst, ale Prahy a
všech tří krajů, které zahrnují tři další
největší města. Roman Jandík tak vlastně tvrdí, že v šesti okresech Plzeňského
kraje, pěti okresech Moravskoslezského
kraje a šesti okresech Jihomoravského
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kraje se netvoří vůbec žádný produkt.
Pojďme se podívat blíže na Prahu, o které se větší část diskuse točila. V současnosti v ní žije asi 12 % obyvatel a dostává
31,6 % ze sdílených daní pro všechny
obce. Podíl Prahy na HDP je podle Českého statistického úřadu 26 %. Návrh
ministra financí by podíl Prahy na sdílených daních snížil na cca 27,7 %. Jinými
slovy, pokud bude Roman Jandík na své
argumentaci trvat, musí prosazovat další
snížení příjmů hlavního města o stovky
milionů korun. Teprve pak bude podle
něj „ekonomika daní spravedlivá.“
Navíc, jak správně upozornil Vít Calta
ve svém komentáři, příspěvek obyvatel
Prahy k síle naší ekonomiky je mnohem
menší. A to nejen proto, že zde produkt
vytváří dojíždějící, ale také proto, že zde
má mnoho firem a podnikatelů své sídlo
a bydliště, ačkoli ve skutečnosti podnikají v jiných lokalitách. Tím, mimochodem, menší obce přicházejí o další
část svých příjmů, protože 30 % daně z
příjmů podnikatelů dle trvalého bydli-

ště je také zdrojem obecních rozpočtů.
Zároveň lze odmítnout výrok Romana
Jandíka, že od TOP 09 neslyší, jaké by
rozpočtové určení daní mělo být. Vždyť
návrh prvního místopředsedy TOP 09 a
ministra financí odráží jednoznačný přístup – posílení příjmů menších a středních obcí, méně peněz z národních dotací a naopak více ve sdílených daních, což
zvýší samostatnost rozhodování obcí. To
nic nemění na tom, že by obce měly vynakládat své prostředky účelně a efektivně. V tomto bodě s Romanem Jandíkem
naprosto souhlasím.
Souhlasit s námi ale nebude pražská
„kmotrovská“ bývalá koalice ODS-ČSSD, která je zodpovědná za proslulé
projekty Opencard, tunel Blanka a mnoho dalších. V Roztokách musíme dát
jasně najevo, že takové plýtvání s penězi
daňových poplatníků nebude tolerováno. Domnívám se, že současné vedení
radnice je na dobré cestě.
Jakub Haas,
člen Finančního výboru (TOP 09)

POLEMIKY A KOMENTÁŘE

Roztocké zastupitelstvo rozdává pozemky,
stačí si zažádat!

Listopadové zastupitelstvo bylo pro mě
osobně příkladem toho, co udělá přítomnost hostů v sále se stylem jednání
alibisticko-populitstických komunálních politiků, kterých je v našem zastupitelstvu bohužel většina.
Všichni se začali předhánět v tom, kdo
bude k lidu „vstřícnější a sociálně citlivější“. Věc dospěla až do stavu, že se na
zastupitelstvu začaly rozdávat pozemky a to hlasy všech přítomných vyjma
ODS. Musím říct, že to pro mě byl jeden
z nejhorších zážitků, které jsem v Roztokách zatím měl. Jsem přesvědčen, že
v dalším čísle se na mou nevymáchanou
pusu strhne vlna kritiky, ale mně to prostě nedá.

Dárek pro obyvatele v Čapkově ulice

Na vysvětlení. Na radě města jsme několikrát obdrželi žádost o bezúplatný
převod pozemků, které jsou pod a kolem
řadových domů v Čapkově ulici, a které byly postaveny ještě v „blažené“ době
komunismu. Bohužel pro jejich obyvatele, byly pozemky převedeny do vlastnictví bytového družstva pouze v části ulice.
Dle jejich odůvodnění to bylo kvůli administrativní chybě. Napadá mě řečnická otázka: Když jsem za komunismu nic
nedostal, mám na to teď nárok?
Rada města se nedokázala na řešení
shodnout, a tak jsme materiál posunuli
k rozhodnutí zastupitelstvu bez doporučení, jak s ním naložit. ODS prosazovala
variantu darovat pouze pozemky pod
budovami, ale s podmínkou, že si jejich obyvatelé odkoupí i zbylé pozemky,

Autíčka

Přečetl jsem si příspěvek paní Barbory
Tejklové a též mě upozornil Jarda Huk
na to, jak se ohradili někteří občané vůči
mému článku ohledně tloušťky zdejších občanů. To je ale omyl paní Barbory. Já jsem jen psal o tom, co jsem
zjistil ze svého pozorování a průzkumu.
V zásadě je mi to zcela jedno, ale trvám na
tom, že tady v Roztokách žije více tlouštíků v řadách našich žen než mužů. Bydlím
totiž u hlavní silnice a tady je leccos vidět.
Snažím se přinést spoluobčanům trochu veselejší články. Jsem ale také
autorem jiných statistik a článků, z
nichž některé byly před lety oceňovány, např. výlety za kříži a kaplemi
v okolí s kresbami, na které se lidi těšili.
Budu pokračovat i přehledem zdejší au-

které jsou kolem domků, a které město
nemůže nijak v budoucnu využít. Přišlo mi to jako velmi vstřícné gesto, které ale nebylo protistranou akceptováno
s heslem - buď chceme zadarmo všechno
nebo aspoň něco.
Zastupitelé ovšem většinou rozhodli,
že pozemky pod domy v hodnotě cca 1
mil. Kč budou darovány a neprodejné
zahrádky kolem v hodnotě několika milionů zůstanou městu.
Osobně by mě zajímalo, kolik původních
obyvatel Čapkova ulice má. Když zde někdo před deseti lety prodával byt, musel
bohužel prodávat za nižší cenu, protože
kupující logicky požadoval slevu na byt
v domě, který ani neleží na vlastním pozemku. Kupující naopak vydělal, neboť
teď dostal od města dárek a v budoucnu
už slevu při případném prodeji nebude
muset dávat.
Tento případ pro mě ještě není tak tragický, spíš mi vadí, že zastupitelé zvedají
ruku na základě ústního tvrzení, že se
kdysi před lety stala administrativní chyba a křivda. Jestliže se stala chyba, tak by
o tom měl rozhodovat soud, ale ne roztočtí zastupitelé.

Z cizího krev neteče

Bohužel tím absurdní rozdávání z kapes
daňových poplatníků ještě neskončilo a
štěstí tentokrát měla obyvatelka z Jungmannovy ulice, která si od města chtěla
koupit 11 m2, na kterých má postavenou
kůlnu, ale pozemek pod stavbou opět
patří městu. Je to velmi podobná situace,
až na to, že obyvatelku ani nenapadlo, že

by pozemek mohla dostat zadarmo, neboť existuje vyhláška, která dává zastupitelům prodejní cenové limity, ve kterých
se podle typu pozemku mají pohybovat.
O nepodloženém rozdávání tam nic
není.
Rozjařené zastupitelstvo pravděpodobně nepochopilo ironickou poznámku
místostarosty Šefra, že odteď již musíme
všechny pozemky pouze darovat, abychom dostáli rovnému přístupu ke všem
obyvatelům. K mému zděšení tento argument ihned nadšeně přijali a bezplatný převod opět odsouhlasili. Přitom na
předchozím jednání zastupitelé požadovali, aby na těchto 11 m2 byl vyhotoven znalecký posudek, protože vyhláška
města neodráží v žádném případě ceny
tržní. Posudek byl vyhotoven a znalec
hodnotu pozemku ocenil na 70 tis. Kč.
Pro ty, kteří měli v minulosti dost drzosti, aby si postavili stavbu na městském pozemku je teď ideální čas, kdy
o něj mohou bezplatně zažádat, protože v Roztokách se postupně dostáváme
zpět do dob před rokem 1989. Docela by
mě zajímalo, zda řádní hospodáři sedící
v zastupitelstvu darují třeba i část své zahrady, když jim tam soused postaví garáž. Řeknou, ale tak si Franto ten kousek
nech!? Já si myslím, že by to neudělal nikdo z nich, ale když jde o majetek města,
tak prostě z cizího krev neteče.

Roman Jandík
radní a předseda MS ODS Roztoky

tomobilové dopravy, který jsem dělal v posledních deseti letech. Věřte, že má veškerá
činnost vychází ze znalosti zdejšího života a chci v rámci svých omezených možností
lidem pomáhat a ne jen pomlouvat a být doma zalezlý.
Pomáhám též blízkému pivovaru v Úněticích pod vedením paní ing. Lucie Tkadlecové, která mě v posledních dnech navštívila, přinesla zdejší pivo a bydlí v Roztokách !!! Máme domluveno, že jako svědek zapadlého času starého pivovaru v blízké
době nejen sepíši své vzpomínky, ale budu kreslit i něco ze zdejšího „nového“ života.

Autíčka v Roztokách

Uteklo 5 let a já jsem začal opět sčítat projíždějící vozidla (na Lidické). Zdálo se mi,
že je těch aut stále více a tak jsem vzal tužku a papír a během 14 dnů získal následující
čísla, která jsem srovnal s obdobnými čísly před 5 lety. Měřil jsem 3x denně mezi 11.-12. hod, 14. - 15. hod. a 15. - 16. hodinou.
Po
2006
1019
2011
1306
Přírůstek 28
v%

Út
1032
1136
7,5

St
1009
1167
16

Čt
Pá
1047 1083
1323 1280
26
18

So
704
938
36

Ne
616
687
28

Suma
6538
7938
20
Michal Janský
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Zelená tvář, zelený mozek, zelená mysl
Úvodem si dovolím vysvětlit pojmy
v názvu. Zelená tvář jsou lidé, kteří se
tváří jako ochránci přírody, ale profesně
o daném systému mnoho nevědí, často
bydlí v novostavbách, které vznikly na
záborech půdního a zemědělského fondu v posledních 40 letech, jezdí do práce autem, mají počítač a jiné spotřebiče
energií, samozřejmě mobil, a využívají
všech výdobytků civilizace, jako každý
z nás. Vadí jim ovšem, když si někdo
chce vedle jejich nemovitosti něco postavit, když se má v blízkosti realizovat
nějaká veřejně prospěšná stavba (elektrické vedení, silnice, poliklinika, apod.).
Jsou přesvědčeni, že hájí zájmy občanů a
skutečně tomu tak je, ale je často faktem,
že to je úzce vymezená skupina, která
hájí své dílčí zájmy. Je to pochopitelná filozofie lovců mamutů – byl jsem tu dříve
a ostatní nemají nárok. Jsem zvyklý venčit svého psa na poli, kde někdo chce stavět, neničte mi přírodu další zástavbou.
Je to egoismus přikrytý zelenou maskou.
Zelený mozek už asi zná jen určitá část
mužské populace – říkali jsme tak některým důstojníkům, když jsme sloužili
v armádě – byli to lidé, kteří měli vždy
pravdu z titulu své moci a postavení. Je
nutno říci, že toto pojmenování bylo spíše pejorativní.
Zelená mysl znamená, že někdo seriozně
a praktiky spočítá a vyhodnotí důsledky
navrženého podniku ve vztahu k regionu a udělá analýzu jeho důsledků z hlediska trvale užitného rozvoje.
Je správné, že člověk má určité názory
a něco pro to činí, ale je také důležité říci, co učinil a jaký je výsledek pro
jeho bližní. V historii se vyskytlo mnoho extrémů, které vesměs přinesly lidstvu újmu. Například obchvat Prahy u
nás na severu. Řada lidí, které bychom
mohli zařadit do „zelených tváří“ zabrzdila výstavbu a působí tím vyčíslitelné škody na spotřebě pohonných
hmot, množství zplodin, a zdraví oby-

vatel, zejména v oblastech Prahy 6 a 7.
Konečně se dostávám k Roztokám a jednání zastupitelstva města 2. listopadu
2011. Toto zastupitelstvo mělo poněkud
kuriozní charakter, protože se projednával „alternativní program“.
Jednalo se o možné zástavbě v průmyslové zóně v Žalově, kde investor chce
vybudovat další objekty, což by nepochybně přineslo možnost pracovních
příležitostí i daňové příjmy pro město.
Zastupitelé se dostali do dlouhé a temperamentní diskuse, která jim znemožnila projednat řadu dalších urgentních
bodů. Co je ale povážlivé, někteří zastupitelé pochybují, že žijeme v právním
státě. Pokud bychom uvažovali v etice
Evropské unie, pak se táži, proč něco nečiní pro nápravu, nepodají trestní oznámení, nebo nesloží svůj mandát, neuvážou na čelo šerpu a nezahájí partyzánský
boj. Pokud někdo složil slib zastupitele,
je přece zavázán právu této republiky.
Veřejně prohlásit, že právní řád u nás
nefunguje, je podle mého názoru jednoznačně na odstoupení z funkce zastupitele. Možná, že by přišlo na program
jednání na příštím zastupitelstvu, jak to
někdo v žertu navrhl Roztockou republiku a z rozpočtové rezervy vyzbrojit
domobranu, která by nekompromisně
hájila své zájmy a konečně po vzoru rudých námořníků zatočila s třídním nepřítelem.
Můj názor však je, že přes obecně známé nedostatky žijeme v právním státě,
kde pravidla jsou jasně daná a pokud je
schválený územní plán a dokonce stavební uzávěra v určitých částech města,
pak mohou v tomto ohledu postupovat
dále jen orgány státní správy, nikoliv
město. Město je samozřejmě účastníkem
řízení. Platný územní plán byl řádně
zpracován prestižní kvalifikovanou skupinou architektů, řádně projednán a je
základem pro další rozhodování. Toho
si museli být vědomi i vlastníci nemovi-

tostí na Panenské 1. Tento územní plán
byl zpracován ve všeobecné dohodě a
jeho záměrem byly následující faktory:
Udržet ekonomickou soběstačnost města a služby, které město poskytuje (doprava, odpady)
Zajistit i nadále koordinační funkci
v regionu (konkurence je poměrně silná).
Zachovat samostatnost města Roztok,
protože bezprostřední blízkost metropole dlouhodobě indikuje její zájem o
přičlenění města,
Zamezit výstavbě silničního obchvatu
mezi Roztokami a Žalovem, jak byl v
minulosti projektován a umožnit harmonický rozvoj aglomerace.
Návazně na to se podařilo vyřešit zásobování pitnou vodou,
Čištění a kontrolu odpadních vod v celém mikroregionu,
Zapojit se v rámci uskupení obcí do dopravního systému ROPID, který v rámci
republiky poskytuje nadstandartní služby.
Zajistili jsme i řadu jiných projektů např.
DPS, nemocnici a také podporu podnikání, které je pro život města nezbytné,
včetně silničního napojení do Prahy.
Plynofikace Roztok.
Zelená mysl není o populismu, ale tendenci udržet rozvoj nejen Roztok, ale
celého mikroregionu, jde ovšem o stovky hodin práce, kterou zahájil už p. starosta J. Chytil. V jiných zemích by měl
bronzovou desku s poděkováním, ale my
jsme s děkováním šetrní – nebo lakomí
. nebo…
Závěrem si dovolím poznámku: pojďte
se podívat do oblasti Maxmiliánky, na
její okolí jak dnes vypadá. Je to výsledek
působení zelených tváří, a jak praví Bible: “podle jejich skutků poznáte je“.

Martin Štifter

Orientační běh v italských Benátkách
To, že jsou Benátky plné úzkých uliček,
vodních kanálů a přeplněné turisty, to
ví asi každý. Ale to, že se tu každoročně
závodí v orientačním běhu, tak to ví asi
jen zasvěcení. Jelikož mezi ně patříme
a víme, že závod v takovém prostoru
je neuvěřitelný zážitek, tak jsme letos
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společně s kamarády z několika dalších
oddílů udělali druhý víkend v listopadu
do tohoto krásného města několikadenní výlet nejen za orientačním během.
Kromě návštěvy a závodu v Benátkách
jsme stihli v podobném duchu i nedaleké město Padova. V Benátkách jsme byli

již podruhé a myslím, že si již teď můžeme slíbit, že se sem za orienťákem určitě
vrátíme.
František Pašek
OK Roztoky (oddíl orientačního běhu)
roz.ini.cz

POLEMIKY A KOMENTÁŘE, ŽIVOT V OBCI

KULTURNÍ
KALENDÁRIUM
–PROSINEC
KULTURNÍ
KALENDÁRIUM
- prosinec
Středočeské muzeum,
Roztoky
První dámy… osud?... poslání?...úděl? Životy v paprscích slávy – Středočeské muzeum,
v šeru neviditelnosti. St - ne 10:00 – 18:00 hod
Roztoky
Divočina v obrazech – výstava Rostislav Stach a Václav Šilha
Galerie hotelu Academic
Beseda a autory 14.12. od 19:00 hod
Adventní koncert duchovní hudby – sbor Local Vocal pod
Kostel sv.J.Křtitele na Prádle
vedením Martina Šmída. Od 18:00 hod
v Praze
Pojďme spolu do Betléma – pásmo vánočních koled a vyprávění
Husův sbor CČSH, Roztoky
Pá 16.12.
Od: 17:00 hod
Uspávání čertíků – zábavné čertovské odpoledne, pohádka Dva
TJ Sokol Roztoky, Tyršovo
So 17.12.
sněhuláci o Vánocích - Liduščino divadlo, BUBUBU – společné čertí náměstí 480
tancování. Vstupné 60,-/os od 2 let. Od: 15:00 hod
Amerika – divadelní hra, autor Serge Kribus. Vstupné 50,-Kč.
Bizzare Club, Roztoky
So 17.12.
Od: 19:00 hod
J.J.Ryba Česká mše vánoční účinkuje Komorní smíšený pěvecký Sokolovna Roztoky
Ne 18.12.
sbor ROSA, symfonický orchestr ČVUT
Pohádka Aladinova kouzelná lampa Dřevěné divadlo Honzy
Divadélko Kvítko
Ne 18.12.
Hrubce, vstupenky můžete zakoupit v obchodě Magdala.
Od: 17:30 hod
Vánoční příběh Divadlo DiwaDílo
Divadélko Kvítko
Ne 18.12.
Od: 15:00 hod
Adventní koncert duchovní hudby – sbor Local Vocal pod
Kostel sv. Václava, Suchdol
Ne 18.12.
vedením Martina Šmída. Od 18:00 hod
Předvánoční koncert v Muzeu hudby, účinkuje Komorní smíšený Muzeum hudby, Karmelitská
Út 20.12.
pěvecký sbor ROSA
388/2, Praha 1
Ten vánoční čas – stínové divadlo pro celou rodinu. Vstupné děti Ateliér Roztoč, budova školní
St 21.12.
40,-, dospělí 50,- (členové 30,-,40,-) Od: 19:00 hod
jídelny, 1.patro
Živé jesličky - tradiční vánoční setkání s hudbou a obrazy.
Zahrada ZŠ, Roztoky a louka
Pá 23.12.
u kostela sv.Jana Křtitele
Od: 17:00 hod
Tyršovo náměstí, Roztoky
So 24.12.
VOKO Cyklistický závod horských kol v Roztokách
Prezentace od 14:30 do 14:55 hod., start v 15:00 hod. Trať 21 km (U Alberta)
kolem Roztok a v Suchdolském lese, více na www.voko.borec.cz
Start Vokovice- Veleslavín,
So 7.1.2012 Tříkrálová Okoř – start a prezentace od 7:30- 9:00 hod ve
Vokovicích-Veleslavín, P-6. Trasa 28 km, 13 km, 16 km a 44 km,
cíl zámek v Roztokách
s sebou tužku, mapu, jídlo a dobrou náladu. Šermíři vystoupí na
hradě Okoři v 11:30 a 12:45 hod.
Pá 16.9.15.1. 2012
Čt 27.10.29.2. 2012
Ne 20.11.31.1. 2012
Út 13.12.

Dárek z pouti – poutní a pouťové umění

www.trikralovaokor.a-tom.cz

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

Středočeské muzeum,
Roztoky
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INFORMACE Z RADNICE
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, Vás zve na výstavu

První dámy – … osud, … poslání, ... úděl?
(Životy v paprscích slávy – v šeru neviditelnosti)
26. říjen 2011 – 29. únor 2012
Otevřeno středa až neděle 10–18 hodin

Téma – osudy a život manželek prezidentů republiky od jejího vzniku v roce
1918 až do dnešních dnů – bylo publikováno v posledních letech několika doplněnými vydáními z pera Pavla Kosatíka.
Kromě zmíněné publikace mapuje řada
odborných i beletrizujících děl podrobně životy a osudy prezidentů republiky,
zatímco ženám po jejich boku je v nich,
až na výjimky (Alice Masaryková, Hana
Benešová), věnována pozornost pouze
v útržcích či okrajově.
Snaha přiblížit návštěvníkům našeho
muzea formou ucelené výstavní kolekce
toto téma, jež vždy přitahovalo pozornost, vzešla díky zhlédnutí několika zahraničních projektů s podobnou problematikou, vycházejících ovšem ze zcela
odlišných podmínek – společenských,
politických i ekonomických. Výstavní projekt, který probíhá v prostorách
Středočeského muzea v Roztokách u
Prahy, představuje veřejnosti manželky
prezidentů (1918 – 2011) nejen v jejich
základní úloze – v roli reprezentační,
jako partnerky hlavy státu – , ale ukazuje i jejich nezaměnitelné postavení ve
společnosti. Sleduje, byť jen v náznacích
ve fotografickém a archivním materiálu, jejich veřejné působení, nejrůznější
osobní aktivity (např. charitativní a spolkovou činnost) a rozličná vystoupení,
jak je často rozdílně požadovala a diktovala měnící se společenská poptávka.
Připomíná i nemalý a povětšinou na
veřejnosti málo deklarovaný vliv na podobu reprezentačních prostor Pražského
hradu či letních sídel v době jejich vlády.

Manželky prezidentů byly takřka vždy
nedílnou součástí společenského dění
a nezřídka stály na jeho pomyslném
vrcholu. Často byly nezaměnitelným
způsobem národem vnímány (zejména

obrazového materiálu, výrazných dobových artefaktů a autentických exponátů,
z nichž dýchá klima doby, osobité kouzlo a nevšední, neopakovatelný životní
příběh každé z protagonistek. Výstava

Prezident Masaryk s dcerou Alicí ve společnosti manželek účastníků konference Malé dohody
v zámeckém parku (např. Hany Benešové), 14. 7. 1924, Archiv Národního muzea

pak jeho ženskou částí) jako nedostižný
vzor, hodný napodobování; úcta a obliba
někdy přerostly do polohy nekritického zbožnění, jindy zas do utajovaného
posměchu. Pozornost si zaslouží i rozdílná míra estetického cítění a duchovního rozhledu, které formovaly původ,
rodinné kořeny a mnohdy především
příslušná politicko-společenská norma,
která nesmlouvavě určovala vkus, životní styl a hranice vhledu do soukromého
života.
Vizuální a prostorové řešení výstavy
působí jako zvláštní obrazová galerie, v
níž je nainstalováno více než deset originálních portrétů „žen z Hradu“, budovaných osobitou koláží dokumentů,

je připravena ve spolupráci s Masarykovým ústavem a Archivem Akademie
věd ČR, v.v.i., a Památníkem národního
písemnictví, záštitu nad ní převzal hejtman MUDr. David Rath.
Prezentované exponáty pocházejí ze sbírek více než třiceti institucí i jednotlivců.
Výstavu podpořili: hejtman Středočeského kraje D. Rath, stavební firma Bláha,
s. r. o., Subterra, a. s., ČTK.
Marcela Šášinková
Otevírací doba muzea v době vánočních svátků:
středa až neděle 10 – 18 hodin
výjimky: sobota 24. prosince zavřeno
pondělí 26. prosince otevřeno
sobota 31. prosince otevřeno pouze
10 – 15 hodin

Osud, poslání či úděl?
Ačkoliv je provoz Středočeského muzea
částečně omezen, připravilo na zimní
období jednu z nejpozoruhodnějších
výstav posledních několika let.
Prezentuje památky na manželky československých a českých prezidentů od
vzniku státu po současnost a s pomocí
historických dokumentů mapuje jejich
osudy. Prakticky všechny tyto ženy byly
do role "první dámy" vrženy osudem a
zdá se, že žádná z nich o tento život v
"záři reflektorů" neusilovala, ba ani nestála. Odmítnout však nešlo v jakékoliv
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době, a´t již se jednalo o období první
československé republiky, protektorátu
(kdy tuto úlohu musela převzít dcera
prezidenta Háchy), období komunistického režimu, i polistopadové období.
Vždy musely životní partnerky hlav státu akceptovat svou novou úlohu, často
zcela odlišnou od dosavadního životního stylu, bez jakékoliv alternativy. S touto rolí se vyrovnávaly s různou úspěšností, někdy byly i terčem obecného
posměchu (např. Marta Gottwaldová).
Mnohdy neměly pro tuto roli požadova-

né osobnostní předpoklady, zkušenosti
či vzdělání (zejména manželky tzv. dělnických" prezidentů Gottwalda a Zápotockého), ale vždy pevně stály za svými
životními druhy, ať se tito projevovali
jako osobnosti pozitivní či negativní.
Snad s jedinou výjimkou prvního manželství Gustáva Husáka, které skončilo
rozvodem, šlo o velmi stabilní a pevné
manželské svazky, které přečkaly různá
protivenství, včetně věznění (Marie Zápotocká, Olga Havlová). O pevnosti vazeb nepřímo svědčí i fakt, že dvě životní

INFORMACE Z RADNICE, ŽIVOT V OBCI

Marie Zápotocká, Marta Gotwaldová, Marie Vacková a další neznámá žena (zprava)

partnerky prezidentů odešly ze života
krátce po jejich smrti, např. Irena Svobodová (9 měsíců) či Marta Gottwaldová (7 měsíců). Z tohoto pohledu jsou jejich životní osudy do značné míry hodné

obdivu, neboť se musely vyrovnat nejen
s dramatickými osudy svých mužů, ale i
s náročnými požadavky hradního protokolu a soustavně dbát na rámec pozitivního obrazu první dámy státu v očích

veřejnosti. Na výstavě narazíme i na neznámá, zdánlivě nepodstatná fakta, která nemusela být bez významu, jako např.
to, že obě manželky Gustáva Husáka
byly českého původu, první se dokonce
narodila v Pacově - i to, že druhé manželství Husákovo bylo uzavřeno až v roce
1975, a to zejména z protokolárních důvodů. Zvláštní postavení mezi prvními
dámami mají bezesporu dvě: Hana Benešová, přímo ukázkový prototyp reprezentativní partnerky hlavy státu a dcera
T.G.M. Alice Masaryková, která po smrti své matky zaujala její pozici na Hradě
i ve společnosti a tuto roli přijala velmi
aktivně, možná až příliš dominantně.
Tento krátký článek nemůže načrtnout
ani základní skicu velkolepé výstavy
(instalované ve velké výstavní síni s doplňkem v informačním centru). Je na
každém návštěvníkovi, aby podle svého
naturelu nacházel mezi množstvím informací ty nejzajímavější, ať již se týkají
osobních či politických vazeb, způsobu
oblékání, společenské pozice či charakterových vlastností "prvních dam". Celkově zdařilá výstava má podle mého dva
dílčí nedostatky. Prvním je absence popisek u řady archivních dokumentárních
fotografií a potom některé informační
texty umístěné tak nízko, že k jejich přečtění musí návštěvník bezděčně kleknout na kolena - leda že by to byl záměr.
Výstavu si určitě nenechte ujít!
Stanislav Boloňský

Nebát se a nekrást
Masarykovské heslo z dvacátých let první republiky nás provází celý život. Jedná
se o lapidárně vyslovenou výzvu ke každému z nás, čeho se máme vyvarovat.
Ve veřejném prostoru, spíše než v soukromí. Tedy je to apel na naše postoje
politické.
Na první pohled vypadá možná i banálně, ale zamyslíme-li se, už to tak banální
není.
Proč nekrást je některým z nás docela
pochopitelné, alespoň v soukromé oblasti cítíme, že bychom neměli krást sousedovy cihly, či sousedce slepice.
Ale ve veřejném prostoru? Za totality se
přece říkalo kdo nekrade okrádá rodinu. Přikrást si něco z tzv. socialistického
vlastnictví, bylo skoro národním sportem. Tresty za to byly výrazně vyšší, než
za podobné krádeže mezi občany. Možná to byl jakýsi vzdor proti režimu, proti

nesvobodě, ale že by na něm bylo možno
založit národní hrdost, to asi sotva.
Vzhledem k tomu, že se krade stále a to
i ve velkém, výzva k nekradení je stále
aktuální.
S tím nebát to bude zřejmě vážnější.
Čeho a proč vůbec bychom se měli bát?
Heslo bylo přece vyslovováno v prostředí nepochybné občanské svobody.
Za socializmu bylo čeho se bát. Ne nadarmo se tradovala anekdotická poučka:
Nemysli, když myslíš nemluv, když mluvíš nepiš, když píšeš, nepodepisuj, když
podepíšeš pak se nediv. Svoboda projevu byla sice papírově zaručena, ale po
Vašem svobodném projevu si pro Vás
přišli.
Myslím, že tomu nebát se, začínáme plně
rozumět až nyní, když svobodu máme a

cítíme, že hodně věcí není tak, jak bychom si přáli, dost věcí nám vadí.
Proč se bojíme ozvat? Čeho se to bojíme?
Svoboda ve veřejném prostoru s sebou
nese samozřejmou podmínku, totiž že
svobodu má každý. To si většinou navzájem přejeme. Ale on tu svobodu má
i ten, komu jí už tak moc nepřejeme. S
kým nekamarádíme, či ani kamarádit
nechceme.
A v tom je zakopaný pes. Jsem-li svobodný, pak mohu dělat více, mám víc
možností, prostě větší moc než když
jsem byl nesvobodný. Ale i ten druhý
má větší moc. Jenže jeho moc mohu vnímat jako svoje ohrožení. Podobně on se
může cítit ohrožen mocí mojí. Můžeme
se začít bát jeden druhého.
Proto je tak důležité, aby svobodná
společnost měla spravedlivá pravi-
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dla a zákony, na kterých si umí i trvat
silou a nebyla jenom papírový čert,
jak to často vidíme. Abychom neměli důvod bát se svévole těch druhých.
Ale to nestačí. Demokracie totiž není
nic daného ani trvalého samo o sobě.
Demokracie žije a rozvíjí se na předpokladu, že svobodný občan se nebojí
druhého svobodného občana. Že se ne-
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bojí vyjadřovat své postoje, že se nebojí
zastat potřebného, že se nebojí postavit
se darebnosti, že se nebojí svého zesměšnění či že nebude zcela pochopen.
Občas slyšíme volání některých bojácných, aby se udělal pořádek tím, že se začne svoboda omezovat, aby se těm druhým přistřihla křídla. I za tu cenu, že se
omezí svobody všem. Pozor, to je šikmá

cesta do marasmu, který naše společnost
v minulém století zažila několikrát.
Mám pro Vás tedy dobrou zprávu:
Svobodná společnost tu bude tak dlouho, dokud se nebudeme bát a dokud nebudeme tolik krást.
Vojtěch Sedláček,
Roztoky, 16. listopadu 2011
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Dřevěné divadlo Honzy Hrubce zve na novou pohádku do Kvítka
Chcete-li dětem ukrátit čas při čekání na Ježíška, vezměte je v neděli 18. prosince
do divadla Kvítko do dolních Roztok na zbrusu novou pohádku Honzy Hrubce.

ALADINOVA KOUZELNÁ LAMPA
Představení začíná od 17.30 hodin a trvá 40 minut.
Vstupenky můžete zakoupit na náměstí v obchodě Magdala.
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Vánoční koncert Duo Bohemia Berlin v Husově sboru
Třicetiletá tradice koncertů v Husově
sboru byla obohacena o první adventní
neděli 27. listopadu 2011 vystoupením
Dua Bohemia Berlin – Marta Vávrovásoprán a Petr Vašíček, klavír. Umělci s
úspěchem koncertují v různých státech
Evropy, v Jižní Americe, v USA, kde nedávno vystupovali v místech pobytu Antonína Dvořáka. Jejich širokému obzoru
odpovídal i pořad v Husově sboru, který
je možné charakterizovat jako „Křesťanské vánoce v čase globalizace“. Zazněl
cyklus „Argentinské vánoce - Navidad
Nuestra“ – Ariela Ramireza, dvě španělské vánoční písně Joaquina Rodriga,
z německé duchovní hudby „Jesus bleibet meine Freude“ z kantáty BWV 147
Johanna Sebastiana Bacha a české tvorby
Adventní zpěvy Adama Michny z Otradovic všechny Biblické písně op. 99 Antonína Dvořáka. Program byl jedinečný
svojí rozmanitostí.Jeho těžiště předsta-

voval světově
proslulý, v r.
1894 v New
Yorku vzniklý
Dvořákův cyklus, náležící
k nejkrásnější
písňové tvorbě vůbec. V
Biblických
písních,
jež
kladou
nejvyšší nároky
na interpretační pochopení a zralost, ukázala se
mistrovská souhra uměleckého dua v
plném jasu.Ovace potleskem byly poděkováním za krásu skladby i její vrcholné
provedení. Jakkoli předvedené skladby
zachycují národní charakter hudby, spojuje je univerzalita Boží lásky člověku,
zjevená v betlémském Jezulátku, jejímž

Skvostný koncert ZUŠ
Patrně pomalu (avšak rádi) si budeme
zvykat na skutečnost, že stojí za to veřejné produkce ZUŠ sledovat systematicky,
jelikož si nemůžeme být nikdy jisti, čím
novým nás zase překvapí. Listopadový
koncert v rámci 6. ročníku hudebního
festivalu Roztocký podzim byl toho znovu dokladem.
Společný koncert žáků a pedagogů v jediném večeru je vlastně pozoruhodná
metoda jak předvést publiku celou škálu
umu, všechna stadia vývoje, od prvních
pokusů začátečníků, po vyzrálý, plnohodnotný výkon zralého umělce-pedagoga.
Učitel totiž nese ,,kůži na trh“ dvakrát:
nejprve jako pedagog, který má prokázat, že ,,umí učit“(což bohužel nepoznáte jinak než z výkonu žáka, a to je mnohdy stejně tak ošidné, jako riskantní), a za
druhé jako umělec, kdy jasně vyjde najevo, zda ještě,, umí hrát“. (Věru - poněkud
krutá disciplina…!)
Nicméně žáci i pedagogové obstáli v této
symbióze se ctí. Ze žáků zaujaly zvláště
flétnistky P. Drdová a M. Nováková, kytarista Martin Lédl a Kvartet zobcových
fléten rytmickou i intonační přesvědčivostí interpretace.
Z pedagogů se pak dočkalo největšího
ohlasu publika vystoupení flétnistky H.
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Šulcové, Komorního tria v čele s klarinetistou B. Šléglem, a zpěvačky A. Pavlíkové (i když se v jejím případě nemohu zbavit dojmu, že vzhledem k celkové
dramaturgii večera by atmosféře koncertu prospěla jiná volba repertoáru). K
úspěchu samozřejmě v nemalé míře přispěl oduševnělý doprovod I. Saraburn a
Z. Ajmové.
Pravým zjevením však byla pak niterně
prožitá interpretace Moniky Fukasové
(akordeon) ve skladbě Zřícená katedrála
Václava Trojana (1907-1983). Autor, veřejnosti spíše známý jako autor filmové
hudby poněkud jiného charakteru (srovnej např. lehkost partitury k filmům Jiřího Trnky), tentokrát zpracoval v děsivých disonancích krutý osud drážďanské
katedrály po kobercových náletech Spojenců (únor 1945)…
K tradicím hudebního festivalu Roztocký podzim patří vždy (a neodmyslitelně)
účast významného hosta. Po Josefu Sommerovi, Bořivoji Navrátilovi, Alfredu
Strejčkovi atd. byl tentokrát hostem herec a režisér Jan Kačer.
Mluvit v jeho případě v souvislosti s přednesem ortelné básnické prózy
Františka Halase JÁ SE TAM VRÁTÍM
(1947) o interpretačním mistrovství, by

odpovídajícím výrazem je pokoj mezi
lidmi dobré vůle.Vánočního poselství,
tlumočené zpěvem a hudbou z Husova
sboru, je aktuální v naší neklidné době.
Posluchači,kteří do posledního místečka
naplnili Husův sbor odcházeli duchovně připraveni prožít letošní advent a vánoce.
Prof. ThDr. Zdeněk Kučera
bylo oním příslovečným (a jalovým) nošením dříví do lesa…
Jednotlivé části básně (Jaro, Léto,
Podzim, Zima) prolínaly závěrečnou třetinu koncertu, a vytvářely tak
pozoruhodné
asociace,
rezonující
svou naléhavostí do dnešních dnů…
Abych nekončil příliš vznešeně, resp. pateticky: pravidelná setkávání žáků a učitelů ZUŠ s občany města je ojedinělým
příkladem situace jak by to mělo vypadat u všech institucí, spolků a sdružení, aspirujících na podporu z veřejných
peněz! ZUŠ se tak chová celá léta, a tak
neshledávám důvod, proč by to nemělo
platit i pro spolky ostatní?
Publikum přijalo koncert s nadšením. O
to víc možná mrzí, že si tuto veřejně a
četně publikovanou mimořádnou událost nechal ujít i radní odpovědný za kulturu, i radní, který je předsedou kulturní
komise - ostatně i všichni její členové
(vyjma samozřejmě všudypřítomné Vlaďky D. a ,, spolupořadatelky“ paní vikářky Kučerové, která ovšem už – bůhví
proč - členkou kulturní komise není.).
Abychom to shrnuli: ZUŠ ve svých cca
šesti veřejných vystoupeních během
kalendářního roku svou nápaditostí víc
než přesvědčuje o smyslu své existence:
kéž by tomu tak bylo i ve všech ostatních
případech.
Ladislav Kantor
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Post scriptum
Po celý kalendářní rok probíhá na stránkách Odrazu bouřlivá diskuse nad dotacemi a granty v kultuře jako součástí
rozpočtu města. Zdá se mi, že celá věc
je vlastně prostá: ucházíte se o finanční
podporu své činnosti? Inu dobrá – předveďte veřejnosti co jste za ty peníze vyrobili! (Nezaměňujte prosím s besídkou pro
rodiče!)
Nevyrobili jste nic? Inu NIC taky nedostanete!
Co si však počít, když členové Kultur-

ní komise na kulturní akce nechodí?
(To zas bude řevu - všichni členové komise - ač je nikdo nikde neviděl - jsou přece
vždy všude!)
Vždyť přece Kulturní komise musí přinejmenším rozeznat, zda je něco zralé
na finanční podporu schopnou ustát
kritiku veřejnosti, či zda tomu tak - byť
zatím - NENÍ.
Jak tedy vlastně granty a dotace navrhují? Z doslechu? Podle zpráv agentury JPP? Nebo snad (nedejbože !) jak
se kdo s kým zná? Nu třeba jsem se

Pojďme spolu do Betléma
„ Pojďme spolu do Betléma „ -pásmo vánočních koled a vyprávění-společné zpívání dětí, rodičů a prarodičů aj.v pátek
16.prosince v 17 hod. v Husově sboru
CČSH v Roztokách. Vstup dobrovolný.
Srdečně zve Jarmila Kučerová, farářka
Půlnoční bohoslužba v Husově sboru
CČSH se letos nekoná!!!
V neděli 8.ledna 2012 v 10 hod. po bohoslužbách, se koná v Husově sboru CČSH
v Roztokách vernisáž kreseb drobných
sakrálních staveb - kaple,kapličky,kříže,zvonice, zvoničky, Boží muka ,rozcestníky - ve středních Čechách a Roztokách
pana Michala Janského. Srdečně zveme.
J.Kučerová

Vánoční pozdrav

Celý křesťanský svět si v Adventu a o

Vánocích připomíná narození Ježíše
Krista.
Je to zvláštní čas, dotýká se nás zvláštní
pokoj,rozechvění a očekávání. Města i
naše domovy jsou vyzdobeny, o I.neděli
adventní se rozsvěcuje uprostřed náměstí vánoční strom, doma pod stromy se
kupí dárky a všude kolem je slavnostní
atmosféra. Vánoce jsou oslavou lidství,
které stojí za to si stále připomínat.
A právě proto také nesmíme zapomínat
v našem světě „ hojnosti „ na ty,kteří to
štěstí nemají. Pamatujme na lidi bez domova, na osamělé, na chudé,nemocné,nešťastné a ztrápené. Otevřme jim své
srdce,ruce i peněženky a pomozme!
Děkuji touto cestou vám všem, kteří
u nás v Roztokách a okolí přispíváte svý-

přehlédl, můj zrak už dávno nepatří
k nejlepším a připouštím, že jsem na
některé ze šesti akcí, které jsem letos
navštívil mohl leckoho přehlédnout…
Také je možné, že členové kulturní komise nechtějí vypadat jako ,, dohližitelé“
nad kulturou či cenzoři nechvalně proslulí z dob bolševizmu…Je to záhada:vykládám si to tak, že Kulturní komise
používá při udělování dotací a grantů
nějakou zvláštní, možná tajnou metodiku, jejíž smysl a obsah zůstává nám prosťáčkům - utajen.
L. Kantor
mi dary na sociální a charitativní práci
děkuji upřímně sociální komisi i zastupitelům za finanční příspěvek pro práci
naší Husitské diakonie, že přispíváte do
našich sbírek šatstva pro humanitární a
další pomoc.
Ještě jednu důležitou věc bych ráda všem
připomněla. Nezapomeňme při tom vánočním radování na oslavence, Pána
Ježíše Krista.On chce být s námi nejen
v tento adventní a vánoční čas ale i v
našich každodenních obyčejných starostech.
Požehnané a radostné Vánoce vám přeje
za CČSH
Jarmila Kučerová, farářka

Vánoční výstava „RYBA“ v Husově sboru CČSH

o Vánocích všechna tajná přání. Je to
symbol hojnosti a splněných přání.
Přejme si tedy, ať se nám všem v dalším
roce plní naše přání.
Ať máme hojnost dobra, ať v sobě opět
nalezneme pokoru, soucit, laskavost a
moudrost – vše, co se z našeho života
vytratilo.
Přijďte se podívat na naši výstavu ryb,
rybek a rybiček – přesvědčí vás, že naději stále ještě máme.
Krásný a šťastný rok 2012
vám přeje
Vlaďka Drdová
kurátorka výstavy

RYBA je jeden z nejstarších křesťanských symbolů, skrývá v sobě myšlenku
křesťanské pomoci bližnímu. Evangelia
například popisují jeden z Kristových

zázraků, kdy pěti chleby a dvěma rybami
nakrmil zástupy...
Dnes hlavně děti přičítají „Rybě“ kouzelnou moc. „Zlatá rybička“ nám má splnit

Výstavy se zúčastnili děti a rodiče z MC
Rožálek, MC Rybička (Sedlec), MŠ Havlíčkova, MŠ Únětice, ZŠ Roztoky, Hlídání Václavka, paní Pavla Sládečková a
další. Všem moc děkujeme.
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Bizzarní Amerika

Bar není zrovna místo, kam by lidé
chodili na divadlo. V baru se scházejí divadelní fanoušci i herci spíše až po
představení. Ale představte si divadelní

hru, která byla stvořena jako na míru barovému prostředí a dokonce se její velká
část v různých barech přímo odehrává!
Ne ovšem v ledajakých barech plných
ospalých opilců, ale na místech, kde se
scházejí mladí tvůrčí lidé aby se bavili,
diskutovali, pili ...
Hra s názvem Amerika, kterou napsal belgický scenárista Serge Kribus,
se navzdory svému názvu odehrává ve
Francii v 60. letech, ve zlaté éře hippies.
Není proto divu, že zvolená prostředí a
postavy tomu do posledního detailu odpovídají. V počtu pouhých dvou herců
a s minimem rekvizit či kulis se rozvine košatý příběh, který na jednu stranu
připomíná nevázanou road movie, ale

pod povrchem je nabitý filozofickými
myšlenkami a postřehy. Hru místy doplňuje tématická hudba a zvukové efekty a
i proto přes její víceméně komorní pojetí
je k vidění mnoho působivých a originálních scén.
Přijďte 17. prosince do Bizarre clubu,
v sedm hodin večer se na chvíli vrátíme
do doby barevných kalhot ve tvaru zvonu, psychedelických tripů a životní filozofie, která je i dnes stále velmi mladá.
Večer doplní svým vystoupením mladý
umělec Pierre Vízdal se svou krátkou
hudebně-divadelní show. Po zbytek noci
bude potom osazenstvo baru bavit DJ
Radek a hosté.
Za Občanské sdružení RR,
Karel Zavadil

Dýňáčci a jiné akce ve Václavce
Poslední říjnové pondělí jsme se v hojném počtu sešli ve Václavce, abychom si
s klienty společně vyrobili dýňové lucerničky. Děti pilně dlabaly, maminky dohlížely a pomáhaly, dětem se ohromně
líbilo, když jsme po hodině práce zhasli
a všechna světýlka z dýní zazářila.
Poté maminky dostaly malé občerstvení
– kávu, čaj, ochutnaly dýňovou buchtu
a děti nám předvedly ježčí taneček, ježčí písničku a ježčí hru. Ježek byl totiž
naším tématem dva týdny v listopadu,
o ježcích jsme si povídali, o nich jsme
zpívali a tvořili jsme je mnoha způsoby.
Také tento večer si děti z malých dýní a
zapíchaných sirek malého ježka odnesly.
Na závěr byla na setmělé zahradě připra-

vena dýňová cesta a u každého světýlka
děti plnily úkoly – zaskákaly, zazpívaly,
zamňoukaly, zatleskaly … a nakonec došly ke sladkému pokladu.
V listopadu byly také připraveny kurzy
pro rodiče – oblíbená tvorba z pedigu a
nový kurz scrapbookingu, což je vrstvení, tvoření, lepení a ozdobování hlavně
fotografií. Tématem ve Václavce jsou
v druhé půli listopadu draci a dráčci.
V prosinci mohou rodiče scrapbookingem tvořit opět kalendáře – skvělý to vánoční dárek - a vánoční přáníčka 7.12.,
19.12. bude Kapříková dílna pro rodiče
s dětmi, kde si z pedigu vyrobíme rybky
a zazpíváme si vánoční koledy a budeme
se těšit na nové klienty za dětičky, které

nám v půli prosince odejdou do státní
modulové školky. Více na www.hlidanivaclavka.webnode.cz.
Pěkný čas vánoční a hodně zdraví do
Nového roku vám přeji za kolektiv hlídacích tet Václavky.
Osobně bych chtěla poděkovat hlídací
tetě paní Kláře Šestákové, která mi byla
1,5 roku opravdovou oporou a i mezi
dětmi byla velmi oblíbená. Přeji ať se
daří ve staronovém zaměstnání!
Mgr. Irena Čermáková
Hlídání Václavka

Podzimní slavnost s Beruška bandem v Rožálku
S příchodem chladného počasí jsme
opět pozvali děti a rodiče do tepla naší
herny a přilehlé tělocvičny na Podzimní slavnost. Děti se mohly "vyřádit" při
tanci, různých soutěžích s podzimní
tématikou či výtvarné dílničce, rodiče
si odpočinuli u kávy nebo čaje a drobného občerstvení. Celým odpolednem
ROZTOCKÉ MATEŘSKÉ CENTRUM
nás provázela Vlaďka Drdová a její Beruška Band. Děti se pod jejím vedením
naučily několik nových tanečků a kdo se
Sbírka plyšáků pro dětskou onkologii
odvážil, nechal si na obličej namalovat
Na konci října uspořádalo mateřské centrum Rožálek sbírku plyšáků pro barevné
Kliniku
podzimní lístky.
dětské hematologie a onkologie Fakultní nemocnice Motol. S myšlenkou zpříjemnit tímto
že si děti i rodiče slavnost
způsobem život malým onkologickým pacientům přišla maminka holčičky z Velkých Věříme,
Přílep,
která v roce a půl těžce onemocněla a podstoupila v Motole dlouhou a náročnou léčbu. Byl
krásně
užili
a doufáme, že se ve stejto také způsob, jak poděkovat zdravotnickému personálu, který o její holčičku i po uzdravení
pečuje.

Děti dostávají hračky jako morální podporu na vyšetření a zákroky, při nichž s nimi
nemohou být jejich rodiče, a pokud si některé oblíbí, vezmou si je domů. Na dětské onkologii
jich proto mají velkou spotřebu a přibližně 300 plyšových zvířátek a panenek, které během
sbírky rodiče přinesli do mateřského centra, udělalo lékařům a sestrám velkou radost.
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ně hojném počtu sejdeme a na některé
z dalších akcí plánovaných v mateřském
centru Rožálek.
Děkujeme manželům Drdovým za příjemné odpoledne a městu Roztoky za
podporu akce. Chtěli bychom všem členům a přátelům MC Rožálek poděkovat
za přízeň v letošním roce a popřát jim
šťastné, klidné a voňavé Vánoce a do nového roku vše nejlepší.
Eva Tluková, Vendula Bromovská a
Simona Mádlová
za celý tým MC Rožálek.

ŽIVOT V OBCI

Sbírka plyšáků pro dětskou onkologii
Na konci října uspořádalo mateřské
centrum Rožálek sbírku plyšáků pro
Kliniku dětské hematologie a onkologie
Fakultní nemocnice Motol. S myšlenkou
zpříjemnit tímto způsobem život malým
onkologickým pacientům přišla maminka holčičky z Velkých Přílep, která v roce
a půl těžce onemocněla a podstoupila
v Motole dlouhou a náročnou léčbu. Byl
to také způsob, jak poděkovat zdravotnickému personálu, který o její holčičku
i po uzdravení pečuje.
Děti dostávají hračky jako morální podporu na vyšetření a zákroky, při nichž
s nimi nemohou být jejich rodiče, a pokud si některé oblíbí, vezmou si je domů.
Na dětské onkologii jich proto mají velkou spotřebu a přibližně 300 plyšových

zvířátek a panenek, které během sbírky
rodiče přinesli do mateřského centra,
udělalo lékařům a sestrám velkou radost.
Společně s nimi bychom chtěli mnohokrát poděkovat všem lidem, kteří se roz-

hodli potěšit děti, které mají v prvních
letech života méně štěstí než ostatní, a
poslali jim do nemocnice hračky.
Text a foto: Eva Tluková

4. ročník divadelního festivalu Listopádění Tichého jelena
DNO předvedlo svou hru Hospodin
aneb kdopak by se Boha BAR přímo u výčepu a komornější horůrek Červená Karkulka Divadla jednoho Edy uvítalo jedno
z mnoha zajímavých zákoutí budovy pivovaru. Sobotní odpoledne patřilo dětem - do ateliéru Roztoč proměněného
v divadelní prostor zavítalo Divadlo Bez
hranic s poetickými africkými příběhy o
zvířatech, živlech i lidech a studio Damúza ukončilo letošní festival pohádkou
o Dešťové víle. Děkujeme všem malým i
velkým divákům, kteří k nám v hojném
počtu zavítali, děkujeme městu Roztoky
za podporu této akce a těšíme se na vás
na dalším ročníku originálního divadelního festivalu v Roztokách.
Festival proběhl o posledním listopadovém víkendu v Úněticích i v Roztokách.

Dvě večerní představení pro dospělé se
hrála v únětickém pivovaru - Divadlo

Dita Votavová
foto Josef Mirovský

Milý Ježíšku,
rok se s rokem sešel, Vánoce se blíží a já
vzpomínám na loňské dárky, které jsem
od tebe dostal. Moc mě potěšily a proto
jsem se rozhodl napsat ti i letos. Celý
rok jsem se snažil být hodný, pomáhat
a dělat lidem radost. Klidně se zeptej
tatínků, maminek, babiček, dědečků,
a hlavně dětí!!!
Dlouho jsem si lámal hlavu nad tím, co
si letos přát. Opravdu bych potřeboval
dům. Ale vím, že to je na tebe asi moc,
viď? Jinak toho není mnoho:

papírové utěrky
toaletní papír
euroobaly ( igelitové A4)
obálky všech velikostí
propisky
přípravky proti šatním molům
velké černé igelitové pytle
čajové svíčky
izolepy
papírové lepicí pásky
kobercové pásky
látkové utěrky

Uf, tak to je všechno:) Dárky mi můžeš
přinést 23. 12. 2011 na Živé Jesličky.
Dej je, prosím, do koše k jesličkám, jo?
On je tam jinak docela šrumec. Kdybys
to nestihl na Jesličky, tak to vůbec nevadí. Já vím, že máš hodně práce. Můžeš
mi je donést kdykoliv do mého ateliéru.
Děkuji
Tvůj ROZTOČ
PS: Kdyby sis nevěděl s něčím rady,
klidně se mě zeptej. Můj telefon je
777142632 nebo pošli e-mail na
klubdarcu@roztoc.cz. Každý z dárků mě
moc potěší a pomůže mi.
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Adventní a vánoční čas v Roztoči

Všem čtenářům přejeme klidný adventní čas a požehnané Vánoce. Srdečně zveme na všechny prosincové akce našeho
sdružení.

dovic, J. Arcadelt a písně z kancionálů.

Ten vánoční čas

21. prosince 2011 od 19:00 v ateliéru
Roztoč, budova školní jídelny, 1. patro.
Stínové divadlo pro celou rodinu.
Starodávné kouzlo Vánoc ožívá v písních
a obrazech.
Adventní koncerty duchovní hudby
Vstupné děti 40,- členové 30,- dospělí
13. prosince 2011 od 18:00 		
50,- členové 40,-.
v kostele sv. J. Křtitele na Prádle v Praze
18. prosince 2011 od 18:00		
Živé Jesličky
v kostele sv. Václava na Suchdole
23. prosince 2011 17:00		
zahrada roztocké školy (17:00), louka u
Již tradiční koncerty, které připravuje sbor kostela sv. Jana Křtitele (17:30)
Local Vocal pod vedením Martina Šmída. Zazní díla autorů Johann Pachelbel, Vánoční setkání s hudbou a obrazy. MůHans Leo Hassler, Adam Michna z Otra- žete spatřit zvěstování Panny Marie, an-

dělský sbor i pasáčky u ohně. Průvodem
se zpěvy přejdeme ke kostelu sv. Jana
Křtitele, kde se společně pokloníme Ježíškovi. Po závěrečném vinšování si každý může odnést živé světlo betlémské a
zahřát se na cestu teplým čajem.
Také letos chystáme před Jesličkami výtvarné a hudební dílny. Budeme rádi,
pokud se k nám připojíte. Termíny dílen
budou upřesněny, najdete je na webu
www.roztoc.cz a na plakátovacích plochách.
Těšíme se na setkání s vámi.
Za sdružení Roztoč
Jitka Čechová

Konec pololetí v Lexiku
Zdá se to neuvěřitelné, ale Vánoce se blíží a po nich se rychle přehoupne Nový
rok s lednem k 2. pololetí školního roku
2011/12.
A proto můžete již nyní začít přemýšlet
o jazykových kurzech, které byste mohli od února navštěvovat. Naše aktivity
můžete využít jako pěkný vánoční dárek
a pod stromeček v „dárkovém balení“
věnovat svým blízkým dárkový poukaz,
který vám rádi připravíme podle vašeho
přání. Taktéž můžete věnovat dárkový
poukaz na masáž nebo školku.
Do školky Lexik je možné nastoupit i během roku a tak se můžete přijít kdykoli
podívat a domluvit se, jak potřebujete
vaše dítko vzdělat či obstarat.
Co se týká přednášek, chystáme pokračovací seminář 5.1. 2012 Techniky
emoční svobody (EFT) pro všechny,

kteří o této metodě již něco vědí. Pro
ty, kteří by chtěli vědět od začátku, jak
harmonizovat tělo i mysl a pomocí této
techniky se zbavit bolesti, úzkosti, zlosti
nebo deprese, budeme opakovat seminář EFT 23.2. 2012 od 18,30 hodin.
Začátkem ledna si můžete dát předsevzetí během semináře o hubnutí pomocí
čínské medicíny – 12.1.2012 od 18,30
hodin a ve stejný čas 2.2. 2012 se můžete
dozvědět Jak si udržet dobré zdraví.
Pokud chcete pomoci svým dětem s učením, přijďte se poradit 17.1. 2012 s PhDr.
M. Lautnerovou, která povede seminář
Jak pracovat s dětmi, kterým to ve škole
nejde a na stejné téma bude i pokračovací sobotní seminář 21.1.2012, kde bude
více času si metodu vyzkoušet.
Chystáme celou řadu přednášek a
seminářů o kterých se můžete do-

zvědět na našem webu www.lexik.cz
Pro lepší orientaci:
* 5.1.2012 pokračovací seminář Techniky emoční svobody (EFT)
* 12.1.2012 Něco o hubnutí za pomoci
čínské medicíny
* 17.1.2012 Jak pomoci dětem s učením
* 21.1.2012 sobotní seminář - Jak pracovat s dětmi, kterým to ve škole nejde
* 26.1.2012 Spiritual Response Therapy
– seminář
* 2.2.2012 Jak si udržet pevné zdraví
* 9.2.2012 AFT a akupunktura pro
mysl, jak změnit své myšlení –přednáška
* 23.2.2012 Zahajovací seminář EFT
Do nového roku 2012 vám všem přeji
za celý kolektiv Lexiku mnoho úspěchů, zdraví a lásky.
Lenka Červenková, ředitelka Lexik

SPORŤÁČEK – dopolední kroužek pro předškolní děti

Již od října probíhá v areálu TJ SOKOL
ROZTOKY sportovní kroužek SPOR-
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ŤÁČEK, který je určený
předškolním dětem od 3 let.
V průběhu celého dopoledne
zde mohou děti rozvíjet své
pohybové i tvůrčí dovednosti.
Program pro děti je koncipován všestranně a různorodě a
probíhá jak ve vnitřních prostorách TJ Sokol Roztoky, tak
v přilehlém venkovním areálu. Děti zde mají dostatečný
prostor k pohybu, vyřádění
se pod dohledem vyškolených cvičitelek a hlavně k postupnému získávání kladného vztahu ke
sportu a pohybu vůbec. Pro cvičitelky je

důležité nejenom děti profesionálně pohybově rozvíjet, ale hlavně děti k pohybu
motivovat a hravou formou je přilákat k
budoucím sportovním koníčkům. Tento
kroužek lze doporučit všem rodičům,
kteří mají zájem o to, aby jejich dítě získalo co nejdříve kladný vztah ke sportu,
naučilo se správnému držení těla a získalo při sportovních hrách nové kamarády.
Fotografie a informace o kroužku najdete na www.neposedna-pastelka.wz.cz
Všem přejeme krásné Vánoce a mnoho
zdraví a úspěchů do nového roku.
Radka Kubánková, Dagmar Košutová
a Martina Sasková, cvičitelky kroužku

ŽIVOT V OBCI

Turistické oddíly mládeže KČT Roztoky Vás zvou na 44. ročník pochodu

Tříkrálová Okoř

Start a prezentace:
sobota 7. ledna 2012 od 7.30 do 9.00 hodin u staré školy ve Vokovicích–Veleslavíně, Praha 6.

Doprava:
vlakem z Prahy - Masarykova nádraží do stanice Praha - Veleslavín nebo
tramvají číslo 26 z Vítězného náměstí, metro A - Dejvická do zastávky nádraží Veleslavín.
Pro roztocké účastníky pochodu bude v 8.00 hodin přistaven autobus před sokolovnou.
♦
Vezměte s sebou:
tužku, papír, mapu KČT č.36 (Okolí Prahy - západ), případně mapu KČT č. 9 (Podřipsko), jídlo, dobré obutí a
oblečení, dobrou náladu.
♦
Trasa:
28 kilometrů:
Veleslavín - stará škola, Nebušice, Sv. Juliána, Tuchoměřice, Číčovice, Okoř, Noutonice, Velké Přílepy, Statenice,
Černý Vůl, Únětice, Tiché údolí, Roztoky - zámek a muzeum, cíl.
13 kilometrů:
Až na Okoř je cesta stejná jako trasa 28 kilometrů. Na hradě budete moci shlédnout od cca. 11:30 a 12:45 hodin
vystoupení šermířské skupiny. Na náměstí u obecního úřadu bude ve 12.10 a 13.30 hodin (v případě většího zájmu se
autobus na Okoř vrátí ještě jednou) připraven autobus, který odveze ty,
kdo chtějí absolvovat zkrácenou trasu. Autobus jede do zastávky Roztoky - nádraží. Cena autobusu je 20 Kč.
Další bus (ČSAD) odjíždí z Okoře 14.19 hodin.
16 kilometrů:
Veleslavín - stará škola, Nebušice, Sv. Juliána, dále podle Únětického potoka do Statenic. Po modré dále přes Černý
Vůl, Tiché údolí, zámek.
Tato trasa nevede přes Okoř.
44 kilometrů:
Až na Okoř je cesta stejná jako trasa 28 kilometrů. Dále po červené přes Zákolany, Otvovice dále
po žluté - Holubice - Kozinec - Tursko. Po silnici do Úholiček - Podmoráně.
Od nádraží v Úholičkách po zelené kolem Vltavy přes Levý Hradec do zámku.
♦
Upozornění:
Důrazně prosíme pochodníky, aby respektovali značené trasy. Po předloňském ročníku nám byla doručena
stížnost na prošlapanou cestu na poli pana Diase - pole leží za Přílepy směrem na Noutonice, vedle firmy
Whitetrans. NEVSTUPUJTE NA TOTO POLE!!!!!
Od startu ve Vokovicích až k Sv. Juliáně je trasa značena vlastním značením, dále pokračujte po červené až na Okoř.
Z hradu do Roztok po modré. Hrad bude zpřístupněn.
U kaple v Číčovicích prodej rozličného občerstvení, zejména grilovaných párečků a klobásek.
V cíli v Roztokách Vás uvítají králové či králky, obdržíte malou upomínku a občerstvení.
Na Okoři se můžete zúčastnit Matusa - Malého turistického sázení. Na vítěze čeká v Roztokách odměna.
Cíl: zámek v Roztokách do 17:30 hodin.
Na akci srdečně zveme všechny milovníky pochodů a ty, kteří chtějí vesele vyšlápnout do nového roku

2012

Šermíři
vystoupí na hradě Okoři
v 11:30 a 12:45 hodin.
Sponzoruje firma Vinařství Šlancar

Kontroly:
• start
• Okoř
• cíl v zámku

www.trikralovaokor.a-tom.cz

První pomoc v závažných případech – volejte lékařskou službu první pomoci v Roztokách – 257 721 555, 257 721 666,
601 204 404 nebo rychlou zdravotnickou pomoc – tel. 155, případně 112.
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Jízdní řád vlaků ČD Roztoky - Praha-Libeň – Praha-Hostivař
na období 11.12.2011 - 8.12.2012

Jízdní řád osobních vlaků ČD Praha-Masarykovo nádraží – Kralupy nad Vltavou
na období 11.12.2011 - 8.12.2012
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20.18

20.35

P

20.55

21.12

P

*

Hvězdičkou označené spoje mají tarifně odlišenou 1. a 2. třídu (jezdí CityElefant)

20.48

21.05

P

21.25

21.42

P

**

Tyto spoje mají tarifně odlišenou 1. a 2. třídu jen v sobotu a v neděli
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19.56

Roztoky Pozn. Roztoky

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

ŽIVOT V OBCI

Jízdní řád autobusových linek
Jízdní řád linek 340, 350 a 604 od 11.12.2011
Dejvická - Roztoky (bus v 01:45 ze zastávky Svatovítská)
pondělí - pátek

Roztoky, nádraží - horní Roztoky

so+ne (jen so)
0 35*
0 35*
1 45*
1 45
2
2
3
3
4 50*
4
5 20* 50*
5 05*
6 05
20* 35
50
6 20*
7 05
20* 35
50*
7 50*
8 05
25
50*
8 (20) 50*
9 20
50*
9 (20) 50*
10 20
50*
10 (20) 50*
11 20
50*
11 (20) 50*
12 20
50*
12 (20) 50*
13 10
30
50*
13 20
50*
14 02
14
26* 38
50*
14 20
50*
15 00
10
20
30
40
50*
15 20
50*
16 00
10
20* 30
40
50*
16 20
50*
17 00
10
20* 30
40
50*
17 20
50*
18 02
14
26
38
50*
18 20
50*
19 05
20
35
50*
19 20
50
20 10
30
50*
20 20*
21 20
50*
21 05
50*
22 20
22 20
23 00* 45
23 00
45
Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec
zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

pondělí - pátek
so+ne (jen so)
0 47*
0 47*
1 55*
1 55*
2
2
3
3
4
4
5 02* 32*
5 17*
6 04* 19
34* 49
6 32*
7 04
19
34* 49
7
8 04* 19
39
8 02* (34)
9 04* 34
9 04* (34)
10 04* 34
10 04* (34)
11 04* 34
11 04* (34)
12 04* 34
12 04* (34)
13 04* 24
44
13 04* 34
14 04* 16
28
40* 52
14 04* 34
15 04* 14
24
34
44
54
15 04* 34
16 04* 14
24
34* 44
54
16 04* 34
17 04* 14
24
34* 44
54
17 04* 34
18 04* 16
28
40
52
18 04* 34
19 04* 19
34
49
19 04* 34
20 04* 24
44
20 04
21 04* 32
21 17
50*
22 02* 32
22 02* 32
23 12* 57
23 12
57
Poznámky: autobusy označené * nezajíždějí na Levý Hradec
zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

Roztoky, Tyršovo nám. - Dejvická

Roztoky, U rybníčku - Dejvická

pondělí - pátek

so+ne (jen so)
0 08
0 08
1 13
1 13
2
2
3
3
4 20
48
4 35
5 18
33
43
53
5 55
6 03
11
18
26
33
41
48
53
58
6
7 06
13
21
28
36
43
51
58
7 15
(52)
8 08
18
38
58
8 23
(53)
9 18
51
9 23
(53)
10 18
51
10 23
(53)
11 18
51
11 23
(53)
12 18
51
12 23
53
13 18
48
13 23
53
14 18
30
42
54
14 23
53
15 06
18
28
38
48
58
15 23
53
16 08
18
30
42
54
16 23
53
17 06
18
30
42
54
17 23
53
18 06
18
33
48
18 23
53
19 03
18
38
58
19 23
50
20 18
48
20 38
21 18
21 23
58
22 03
43
22 33
23 23
23 18
Poznámka: zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

pondělí - pátek
so+ne (jen so)
0 07
0 07
1 12
1 12
2
2
3
3
4 19
47
4 34
5 17
31
41
51
5 54
6 01
09
16
24
31
39
46
51
56
6
7 04
11
19
26
34
41
49
56
7 14
(51)
8 06
16
36
56
8 21
(51)
9 16
49
9 21
(51)
10 16
49
10 21
(51)
11 16
49
11 21
(51)
12 16
49
12 21
51
13 16
46
13 21
51
14 16
28
40
52
14 21
51
15 04
16
26
36
46
56
15 21
51
16 06
16
28
40
52
16 21
51
17 04
16
28
40
52
17 21
51
18 04
16
31
46
18 21
51
19 01
16
36
56
19 21
48
20 16
46
20 36
21 17
21 22
57
22 02
42
22 32
23 22
23 17
Poznámka: zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

Roztoky, rozcestí Žalov - Dejvická

Roztoky, Levý Hradec - Dejvická

pondělí - pátek

so+ne (jen so)
0 06
0 06
1 11
1 11
2
2
3
3
4 18
46
4 33
5 16
30
40
50
5 53
6 00
08
15
23
30
38
45
50
55
6
7 02
09
17
24
32
39
47
54
7 13
(50)
8 04
14
34
54
8 20
(50)
9 14
47
9 20
(50)
10 14
47
10 20
(50)
11 14
47
11 20
(50)
12 14
47
12 20
50
13 14
44
13 20
50
14 14
26
38
50
14 20
50
15 02
14
24
34
44
54
15 20
50
16 04
14
26
38
50
16 20
50
17 02
14
26
38
50
17 20
50
18 02
14
30
45
18 20
50
19 00
15
35
55
19 20
47
20 15
45
20 35
21 16
21 21
56
22 01
41
22 31
23 21
23 16
Poznámka: zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo

pondělí - pátek
so+ne (jen so)
0
0
1
1
2
2
3
3
4
4
5 28
48
5
6 06
21
28
36
48
53
6
7 07
15
22
37
45
52
7 (48)
8 02
32
52
8 (48)
9 45
9 (48)
10 45
10 (48)
11 45
11 (48)
12 45
12 48
13 42
13 48
14 24
36
48
14 48
15 00
22
32
52
15 48
16 02
24
36
48
16 48
17 00
24
36
48
17 48
18 00
28
43
58
18 48
19 33
53
19 45
20 43
20 33
21 59
21 54
22
22
23 19
23 14
Poznámka: zvýrazněné spoje zajišťuje nízkopodlažní vozidlo
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Nové jízdní řády od 11.12.2011
Zas tak nové nejsou. Autobusy jezdí stejně, jako jezdily dosud. Jen noční linka
604 nekončí v Žalově, ale až v Holubicích. Vlakové JŘ několika změn doznaly.
Několik nových spojů, posílená ranní
špička do Prahy na lince S4. Z časových
posunů je třeba upozornit na to, že vlaky
z Roztok do Kralup odjíždí o jednu minutu dříve. Žalovské je třeba upozornit
na to, že vlaky odjíždějící z Masarykova
nádraží v 6:02 a 8:02 v Žalově nestaví.
Ani letos nedojde k plné „elefantizaci“
linky S4. A navíc není možné definovat
tak jednoduché pravidlo, kdy jezdí elefant, jako to bylo možné vloni. V naší ta-

bulce, kterou pro Vás již tradičně zpracoval Jarda Huk, jsou spoje vedené závazně
novou soupravou uvedeny hvězdičkou.
Dvěma hvězdičkami jou pak vyznačeny spoje, kde je elefant garantován jen
o víkendu. Pokud na spojích, kde není
elefant garantován, přeci jen tato souprava přijede, mohou v 1.třídě cestovat
i cestující s jízdenkou pro třídu druhou.
ČD zdražuje k 11.12.2011 v průměru o
5% (promítnutí zvýšeného DPH), což
se na cestě do Libně či na Masarykova
nádraží projeví zdražením o 1 korunu.
Z těchto cen se ale vypočítávají ceny dalších jízdenek včetně jízdenek traťových.

O zdražení jízdenek PID nebylo v době
uzávěrky nic známo. Stalo se již zvykem,
že právě v době uzávěrky se poněkud
zamlžil další výhled dojíždění obyvatel
okresů Praha-západ a Praha-východ do
Prahy. Při zpětném pohledu lze bouři
před rokem považovat za „mnoho povyku pro nic“. Ale protože se problém
vloni jen odsunul, tak se vrací. To už tak
nevyřešené problémy dělají. Domnívám
se ale, že i letos vše nakonec dopadne ke
spokojenosti všech zúčastněných, zejména ke spokojenosti cestujících.
Vít Calta

Spojení dolních a horních Roztok
mocnice, v horních naopak obchody…
Při projednávání stavebního záměru výstavby bytového komplexu v Nádražní
ulici se rada města mj. usnesla tlačit na
investora, aby snížil počet podlaží. Nebylo by lepší těchto staveb naopak využít
k vybudování trvalého spojení dolních
a horních Roztok a to na náklady stavitele? Bez ohledu na to, kolik pater bude
muset kvůli tomu postavit. Málo jich
nebude. Nejvyšší patro by muselo být na
úrovni chodníku horních Roztok. A jak

to udělat technicky? Nejlépe výtahem a
lávkou. Na schůzce SPRDu (Spolek přátel roztocké dopravy) jsme probírali i
zubačku. Byla by turisticky atraktivnější
a možná i stavebně levnější. Byla by ale
mnohem dražší na provoz i údržbu a pro
město tedy méně výhodná. Na zasedání
zastupitelstva, kde jsem tuto myšlenku
poprvé veřejně prezentoval, jsem se většinově nesetkal s pochopením. Několik
zastupitelů i radních však tato myšlenka
zaujala. A to považuji za dobrý začátek.
Vít Calta

tický důsledek. I v roce 2012 budeme
rozdělovat zhruba 10 miliónů na projekty, které vyjdou jako nejlepší v hodnocení výběrové komise. První příležitost
podávat žádosti budete mít v lednu, druhou v květnu.
Pět oblastí, do nichž můžete podávat žáátelé,
Přemyslovské střední Čechy mají za sedosti, se nezměnilo:
bou
další
již
téměř
celý,
a
zatím
dobrý
1. Obnova
a rozvoj vesnic
vské střední Čechy mají za sebou další již téměř celý, a zatím dobrý
rok. Změnili
na obecně prospěšnou
společnost,
jsme dalších
téměř 10 2.
milionů
korun na
rok. Změnili
jsme rozdělili
se na obecně
prospěšObčanské
vybavení a služby
aných projektů a aktualizovali Strategický plán LEADER na roky 2011-13.
nou
společnost,
rozdělili
jsme
dalších
té3.
Ochrana
a
rozvoj kulturního dědictví
ení místních akčních skupin jsme se zařadili opět do elitní skupiny.
měřasi10nemuselo
milionůani
korun
na 28 vybraných
nocení by Vás
tak zajímat,
má ale jeden důležitý
praktický
venkova
. I v roce 2012 budeme rozdělovat zhruba 10 miliónů na projekty, které vyjdou jako
projektů a aktualizovali Strategický plán
4. Podpora
cestovního ruchu
v hodnocení výběrové komise. První příležitost podávat žádosti budete
mít v lednu,
LEADER na roky 2011-13. V hodnocení
květnu.
5. Podpora cestovního ruchu – turistika
místních akčních skupin jsme se zařadili
Nezměnila se ani výše podpory – je to
tí, do nichž můžete podávat žádosti, se nezměnilo:
do elitní skupiny.
bnova a rozvojopět
vesnic
opět 90 % pro neziskové organizace a
bčanské vybavení a služby
Toto
hodnocení
by
Vás
asi
nemuselo
ani
obce, jimž se ovšem neuznává DPH, a 40
chrana a rozvoj kulturního dědictví venkova
tak zajímat,
má ale jeden důležitý prakodpora cestovního
ruchu
% - 60 % pro podnikatele podle velikosti

firmy. Všechny potřebné informace se
dozvíte na našich internetových stránkách www.premyslovci.cz, a samozřejmě
i v naší kanceláři ve Wilsonově ulici 599
ve Slaném. A dozvíte se tam i o jiných
činnostech naší společnosti a o tom, jak
Vám můžeme pomoci s jinými dotacemi, se strategickými plány, výběrovými
řízeními i v čem poskytnout užitečné
rady a informace.

Převýšení cca 30 metrů překonává jedna sinice a čtyři pěší cesty. A předvolební slib TOPky na autobus i koaliční
modifikace tohoto slibu na „upravenou
dodávku“ jsou v nedohlednu. Počet
našich občanů, kteří využívají vlak stále roste, parkoviště u nádraží přestává
kapacitně stačit. Výrazně se zlepšila návaznost autobusu na vlak (u linky S4).
Ale autobus nemůže čekat na zpožděný
vlakový spoj. Na linku S41 návaznost
vůbec není. V dolních Roztokách je ne-

Dotace na rok 2012

odpora cestovního ruchu – turistika

Přejeme Vám, abyste v roce 2012 byli
ještě úspěšnější než v tom letošním – a
nejen v našem programu LEADER.
Příjemné prožití vánočních svátků!
Jarka Saifrtová a Jarda Huk

Ze života naší školky

a se ani výše podpory – je to opět 90 % pro neziskové organizace a obce, jimž se
euznává DPH, a 40 % - 60 % pro podnikatele podle velikosti firmy. Všechny
informace se dozvíte na našich internetových stránkách www.premyslovci.cz, a
V letošním
školním
máme
v mamateřské
školy rády,
mě i v naší kanceláři
ve Wilsonově
uliciroce
599 ve
Slaném.
A dozvíte do
se tam
i o jiných
h naší společnosti
o tom, Přemyslovská
jak Vám můžemetřipomoci
teřské a škole
třídys jinými
vé dotacemi,
kroužky, se
které jsme
ými plány, výběrovými řízeními i v čem poskytnout užitečné rady a informace.

využívají zájmopřipravili i v lepředškolní přípravy a pouze jednu třídu
tošním školním roce (výtvarný kroužek,
abystemladších
v roce 2012
nežchodí
v tom letošním
– a angličtiny
nejen
dětíbyli
(odještě
4 doúspěšnější
5ti let). Děti
kroužek
a hry na zobcovou

Vám,
programu LEADER.
prožití vánočních svátků!!
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frtová a Jarda Huk

flétnu). Bohužel z provozních důvodů
jsou tyto kroužky jen pro předškoláky,
ale ti mladší se dočkají v roce příštím.
Pro všechny jsou opět organizována di-

ŠKOLY A ŠKOLKY
vadélka přímo v mateřské škole, určitě si
taky vyjedeme do divadla do Prahy a do
Kladna.
V naší mateřské škole jsme si užívali
nádherné počasí letošního podzimu.
Seznamujeme děti s blízkým i vzdálenějším okolím školky. Naše kroky často
vedou k Vltavě nebo alespoň k vlakové
zastávce, odkud je návrat téměř horským výstupem, na Levý Hradec, Řivnáč
i Koláčov. Za sebou máme polodenní
výlet z Úholiček (tam jsme se nechali odvézt autobusem) zpět do Žalova a
také výšlap s rodiči zakončený táborá-

kem s opékáním buřtů. Děti jsou zdatní turisté a naše výpravy vítají s radostí.
Za sebou již máme tradiční úspěšnou
výstavu draků. Počasí nám přálo, tak
jsme mohli plně využít naši velkou a
krásnou zahradu.
Poslední říjnový den jsme uspořádali Halloween párty – maškarní rej plný
soutěží, her, nechyběla přehlídka masek,
vyrábění papírových dýní a strašidláckých závěsů. Všem rodičům ještě jednou
děkujeme za krásné masky pro děti, díky
nimž si den užily jako vyjímečný.
Ukončili jsme podzimní plavecký kurz

v Tuchlovicích a už se těšíme na jarní.
Přivítali jsme svatého Martina a vyrobili svatomartinskou husu . Po čertovi s
Mikulášem pozveme rodiče, prarodiče
i přátele na vánoční besídky, kde děti
přednesou básničky a zazpívají písničky,
které se naučily, ale hlavně si společně
strávený čas příjemně užijeme. Přejeme
všem čtenářům a přátelům naší mateřské školy všechno dobré a těšíme se na
setkávání v plném zdraví a pohodě i v
roce příštím.

V letošním školním roce jsme v naší
MŠ přivítaly 19 nových dětí. V současné
době přicházejí do mateřských škol k zápisu především děti předškolního věku,
proto byly u nás otevřeny dvě předškolní
oddělení, v nichž se soustřeďujeme na
přípravu dětí na plynulý přechod do základních škol.
Náš školní program se odvíjí od cyklu
ročních období, takže jsme se společně
s dětmi stihly rozloučit s létem, v rámci
barevného týdne přivítat podzim, seznámit se s některými druhy ovoce a zeleniny a s jejich přínosem pro zdraví člověka
nebo si vyrobit papírového draka.
I nadále spolupracujeme s různými divadelními soubory, které k nám do školy
přijíždějí a mají pro naše děti vždy v zásobě nějakou krásnou pohádku. Přesto
rády vyrážíme za kulturou i mimo naší
školu, navštívily jsme např. také divadlo
Spejbla a Hurvínka a divadelní představení „O babě Havárii“, které pro nás připravilo Muzeum policie ČR.
Stejně tak se snažíme rozvíjet i hudební

stránku našich dětí. Kromě spolupráce
se ZUŠ Roztoky, která pro nás vždy připraví nějaký zajímavý výchovný koncert,
jsme začaly spolupracovat také s panem
Pavlíkem a jeho kolegyní, kteří k nám
přijeli s pořadem „Já písnička“.
K obohacení programu také přispívají
naše odpolední návštěvy multikina na
Zličíně, Beckilandu či bohatá nabídka
kroužků. Dále trvá i spolupráce s cestovní agenturou Hvězdička, se kterou dětem připravujeme tematické výlety.
Protože předškolní vzdělávání je pro dítě
důležitým počátkem pozitivního socializačního procesu zapojila se naše mateřská škola do projektu Prevence sociálně
patologických jevů.
Základním prvkem ochrany před společensky nežádoucími jevy je výchova
ke zdravému způsobu života, formování
postojů a vytváření pozitivního sociálního prostředí a vazeb. Mateřská škola se
podílí na získávání klíčových kompetencí pro život tím, že děti motivuje k aktivnímu poznávání a prožitkům a rozvíjí

dovednosti, které vedou k osvojení zdravého životního stylu. K tomu přispívá
také spolupráce s rodiči našich dětí, pro
které jsme na podzim připravily lampionovou cestu za pokladem, v rámci kterého děti společně s rodiči plnily různé
úkoly a hledaly poklad.
Zdraví našich dětí jsme se rozhodly podporovat návštěvami solné jeskyně.
Rády bychom ještě poděkovaly firmě
Pohl za poskytnutí reflexních vest pro
všechny naše děti, které využíváme jednak při mimoškolních akcích, ale i při
procházkách po okolí a převodech dětí
mezi budovami. A také milému panu
Sládkovi z technických služeb, který
nám vždy ochotně pomůže s péčí o naši
zahradu, sekáním trávy, či uskladňováním zahradního nábytku.
Na závěr bychom rády popřály našim
dětem a jejich rodinám prožití krásných
a klidných Vánočních svátků a šťastný
vstup do nového roku 2012.

Kolektiv mateřské školy Přemyslovská

Mateřská škola Spěšného v novém školním roce

Učitelky MŠ Spěšného

Podzimní ozvěny na ZUŠ
Stalo se již tradicí, že veškeré umělecké
směřování na podzim se v ZUŠ soustředí do termínu spojeného s dušičkovým
časem. Letos se uskutečnil v pořadí již
šestý ročník hudebního festivalu Roztocký podzim.
3. listopadu, tentokrát v Husově sboru
(dík paní farářce za poskytnutí azylu)
měli možnost žáci, učitelé i hosté prokázat své umělecké kvality. Na festivalu
vystoupil Komorní orchestr ZUŠ, jako
host fagotista Jindřich Koman a hlavní
hvězda herec a režisér Jan Kačer. Protože
o festivalu máme slíbenou recenzi takříkajíc „zvenčí“ nebudu se o něm na tomto
místě podrobně rozepisovat. Posluchači
dávali najevo dostatečně svou spokojenost nad uměleckým zážitkem a my
bychom chtěli poděkovat našim sponzorům městu Roztoky a Sdružení výkonných umělců Praha, bez jejichž pomoci

by se festival nemohl v těchto rozměrech
uskutečnit.
ZUŠ Roztoky se zúčastnila přehlídkových koncertů s oficiálním názvem „Pocta Antonínu Dvořákovi, účinkují žáci
ZUŠ Středočeského kraje“. Akce se konaly pod záštitou hejtmana Středočeského kraje v Divadle A. Dvořáka v Příbrami. Naše violoncellistka Marie Čechová
natolik zaujala přehlídkovou porotu, že
byla vybrána jako jeden z účinkujících
galakoncertu v Památníku A. Dvořáka
ve Vysoké u Příbrami. Považujeme to za
velký osobní úspěch naší žačky (klavírní
doprovod p. uč. Zuzana Ajmová) a také
její učitelky Milady Dostálkové. Rovněž
prezentace ZUŠ na úrovni Středočeského kraje posiluje prestiž naši i našeho
města.
MgA. Bohumír Šlégl
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Školní okénko
Vážení rodiče,
vítejte u předvánočních informací o
dění v naší škole i mimo ni. Věřím, že si
i v tomto adventním čase najdete chvilku k malému zastavení a přečtete si tuto
naši „bohatou nadílku“ zpráv, neboť
je hlavně o „našich“ dětech, pro které
vlastně Vánoce chystáme. Je ale také o
tom, co se nám nejvíce podařilo, a to je
jednoznačně zájezd do Londýna, který
si děti velmi užily. Příspěvek o Anglii
je trochu delší, proto je tento můj prosincový úvod kratší, abyste si Londýn
a jeho okolí alespoň v duchu s námi v
klidu prošli.
Za všechny pedagogy školy Vám tedy
přeji krásné vánoční svátky a mnoho
pohody a úspěchů po celý nový rok
2012. Hezké předvánoční počtení přeje
a na čtenou „za rok“ se těší
Věra Zelenková

Preventivní program 23. 11. a 24. 11.

V listopadu (23. 11. a 24. 11.) byl připraven pro žáky další cyklus preventivního
programu. Beseda pro páté a šesté třídy
- Etiketa do škol aneb pravidla chování
ve škole a na veřejnosti - má za cíl zlepšit
chování a komunikaci k dospělým. Pro
sedmé a osmé třídy beseda na téma Jednat s lidmi – to je umění má za cíl přiblížit žákům tyto důležité aspekty: první dojem, rozdíl myšlení muže a ženy,
image osobní a profesionální, jak se
chovat k osobám společensky významnějším a jak se naučit sebeovládání. Naši
studenti devátého ročníku si pobesedovali na téma - Krása a vztahy - o sdílení,
umění naslouchat, komunikaci, lidskosti a osobních vztazích. Myslím si, že témata těchto besed by měla být povinnou
výbavou každého slušného člověka.
Michaela Černá, preventistka

Betlémy a Karlštejn

Třídy 3.A a 3.B jely 9. 11. na výlet na
Karlštejn a do muzea betlémů. Potom,
co jsme se vrátili ke škole pro jednoho
ospalce, už všechno běželo podle plánu. Seděli jsme ve vyhřátém autobuse,
dívali se okny na šedivou krajinu a poslouchali Martinku, která se nás vyptávala na všechno, co o Karlštejnu víme, a
přidala spoustu dalších zajímavostí. Na
hradě i v muzeu se nám líbilo a zbyl i
čas na nezbytné nákupy v podhradí. Na
zpáteční cestě nás Martinka přezkoušela
ze starých i nově nabytých vědomostí a
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pochválila nás. Při odchodu z autobusu
jsme dostali malý dárek. Přestože nám
počasí moc nepřálo, výlet se vydařil.
Mimochodem, Martinka není naše paní
učitelka, ale majitelka agentury, která
pro nás tyhle báječné výlety pořádá.
J. Srpová

Výlet za kocourem Mikešem a Josefem
Ladou – 3.C a 4.B

V září jsme se seznámili s autorem dětských knížek a ilustrací Josefem Ladou.
Četli jsme pohádky O kmotře lišce, O
kocourovi Mikešovi a další. Vydali jsem
se proto do Hrusic. Prošli jsem se vesnicí, prohlédli si muzeum a dozvěděli se
hodně nových věcí. V malém obchůdku
jsme si mohli nakoupit pohledy a omalovánky s obrázky Josefa Lady. Ve škole
jsme se o výtvarné výchově pokoušeli
malovat jako pan Lada. I naše obrázky
vypadají velmi pěkně.
Monika Bromovská
a Valerie Čermáková

Juráček to zařídí

ZŠ Roztoky i v roce 2011/2012 bojuje
zatím se střídavými úspěchy ve Školní
sportovní lize Praha – západ. 20.října se
zúčastnila turnaje ve stolním tenisu (dříve ping-pong) pořádané na ZŠ v Rudné,
14. listopadu turnaje ve florbale pořádaném ve sportovním areálu HAMR v Braníku a 6. a 8. 12. turnaje v basketbale v
Jesenici. Děvčata i chlapci se řídili radou
barona Coubertina - „není důležité vyhrát, ale zúčastnit se“, a tak končili i přes
velkou snahu spíše na „konci peletonu“.
Přesto bych do protikladu postavil příklad žáka Tomáše Juráčka z 9.A, který na
závodě v přespolním běhu, pořádaném
ZŠ v Jílovém 27. září, skončil z 66 žáků
na skvělém druhém místě. 24. října pak
s přehledem vyhrál i závod - Běh 28. října - pořádaný ZŠ Roztoky tradičně na
ulici Jana Palacha. Naproti tomu jedna
žákyně trénující již řadu let stolní tenis
odmítla za školu nastoupit pro údajnou
únavu a přesycení hrou…, i když jí kynula perspektiva nejít do školy! To za
našich mladých let nebývalo…
PaedDr. Jiří Vašák, učitel TV

Zlatá vidlička 2011

Mlhavé listopadové úterý patnáctého
bylo pro 5 žáků z 8. a 9. ročníku ryze
soutěžní. 2. ročník dovednostní a znalostní soutěže z oblasti gastronomie,

pořádaný Střední školou hotelnictví a
gastronomie, probíhal v budově hotelu
Crowne Plaza Prague. Žáci soutěžili v 15
disciplínách, které byly nejen zábavné,
k pobavení, ale vyzkoušeli a naučili jsme
se i novým věcem. Konkurence byla
veliká, z 20 škol jsme se sice neumístili
v první desítce, ale ostudu naší škole
jsme rozhodně neudělali. Školu reprezentovali žáci: O. Novák, M. Dalihod, D.
Zahrádková, L. Janák, T. Juráček.
Marie Bartulíková

Výroba svíček

Předvánoční čas jsme si ve školní družině zpestřili výletem do svíčkárny v Šestajovicích. Děti se seznámily s výrobou
svíček. Samy měly možnost si dvě svíčky
ozdobit, vylévat voskem skořápky a naplnit sáček solí do koupele. Po svačince
se děti proběhly po zahradě a prohlédly
si i místní malou zoo. Všem se výlet líbil
a všichni si vezli domů krásné dárečky a
dobrou náladu.
Školní družina

Výtvarná dílna "Rybička" v 1. A

V úterý 1.11. odpoledne přišli do školy
rodiče se svými dětmi - do 1.A. Pod vedením paní Drdové a Vyhnánkové proběhla výroba adventního kalendáře naší
třídy (je nás 24) a každý si ušil rybičku
na vánoční výstavu ve sboru CČSH v
Roztokách. Šili maminky i tatínek. Moc
děkujeme za příjemné odpoledne, ani se
nám nechtělo domů.
Žáci 1. A

Sázavský klášter – výuka v terénu

Začátkem listopadu vyrazila IV.B a VII.B
do Sázavského kláštera. Možná vám přijde zvláštní spojení těchto tříd, ale látka,
která se probírá ve vlastivědě ve čtvrtém
ročníku a české dějiny – dějepis v sedmém ročníku jsou zčásti shodné, jen se
liší rozsahem a hloubkou učiva. Navíc
jsme měli velikou výhodu, protože paní
učitelka Čermáková děti prováděla celou
expozicí, takže výklad byl přesně šitý na
míru. Zaměřila se na látku, která se ve
škole probírá a zároveň uzpůsobila celý
výklad věku dětí ve třídě. Celá exkurze
byla pro každý ročník doplněna pracovními listy. Ty zároveň také slouží jako
zápis poznámek. Ačkoliv nás cestou potkala nepříjemnost – rozbil se autobus a
museli jsme čekat na další, čímž se vše
velice protáhlo, tak díky vstřícnosti obou
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školních kuchyní, jsme se v pohodě vrátili a dostali pozdní oběd. Výjezd si děti
užily a na vlastní oči viděly to, o čem se
učí.
Dita Blechová

Exkurze devátého ročníku

Devátý ročník není jen završením povinné školní docházky, ale také rokem,
kdy je třeba se definitivně rozhodnout,
jakému povolání by se žáci chtěli v budoucnu věnovat. Základní škola umožňuje náhled na budoucí povolání z
různých perspektiv, například formou
exkurzí. Žáci mohou vidět konkrétní
povolání prakticky a sami klást otázky,
které je opravdu zajímají. Od začátku

září navštívili žáci 9. ročníku Únětický
pivovar, firmu Seznam.cz a Veletrh škol.
Znovuzrození pivovaru v Úněticích je
ojedinělým projektem. Technologie výroby piva a podrobná prohlídka zařízení
patří do předmětu chemie. Ekonomická stránka věci, vybudování projektu,
povolání sládka či dalších zaměstnanců
pivovaru zase do předmětu svět práce.
Tato exkurze se tedy „vyplatila“ hned
dvakrát. Firmu Seznam.cz není třeba
na našem trhu představovat. Informační technologie jsou velmi žádaným studijním oborem, a tak i tady se žáci dozvěděli množství zajímavých informací.
Nešlo jen o představení firmy a nabídky
jejích produktů, ale žáci dostali i mnoho

cenných rad, jak co nejlépe postupovat
při výběru zaměstnání.
Chci tímto také velmi poděkovat zaměstnancům obou firem za ochotu a
trpělivost, s níž se věnovali žákům naší
školy.
Kateřina Čížková

Vážení občané,
školní jídelna Žalov bude od 3. 1. 2012
vařit i pro cizí strávníky. Cena za jeden
oběd je stanovena na 55 Kč. Zájemci se
mohou přihlásit u vedoucí ŠJ Žalov od
15. 12. 2011 v čase 8.00 – 10.00 hod. Počet strávníků je omezen.

Děkuji a vážím si toho, že Svaz postižených civilizačnímy chorobami nezapomíná na nás,
starší členy, jak s přáním, tak s dárkem k narozeninám.
Asi nejen za sebe, ale i ostatní děkuje
Marie Hůlová, Chelčického, Roztoky
Výbor TJ Sokol Roztoky děkuje za působení v Sokole a především za dlouholetou trenérskou činnost v oddíle odbíjené
žákyň panu Františku Hrubému. Pan Hrubý odešel z této funkce po vzájemné dohodě a trenérskou „štafetu“ přenechal
novým trenérkám.
Výbor mu přeje ještě hodně „odpískaných“ volejbalových zápasů v roli rozhodčího, kterou i nadále vykonává.
Za výbor TJ Sokol Renáta Kolářová, jednatelka
Vážení pánové,
chtěla bych poděkovat odboru rozvoje města a životního prostředí za vyspravení děr na silnici v ulici Vrchlického. Práce
byla provedena pomocí moderní techniky pečlivě a doufáme, že opravená místa vydrží déle, než zde bylo zvykem. Na tomto
místě bych chtěla taktéž poděkovat partě pracovníků Technických služeb a jejich vedoucímu panu Sládkovi. Ti nám
po několika letech urgování tohoto požadavku na MÚ, odborně a též dobře, opravili velký úsek silnice také v naší ulici.
Doufáme, že se i ostatní obyvatelé našeho města dočkají takto řádně spravených komunikací.
Hana Ryšánová
Babysitting v Roztokách. Spolehlivá a zodpovědná studentka
z Roztok pohlídá vaše děti. V případě potřeby je možné
hlídání spojit s doučováním.
Kontakt:www.babysittingroztoky.cz
Hledám v Roztokách dlouhodobý pronájem bytu 2+1 (3+kk)
pro dvě starší osoby. Nabídky prosím zašlete na e-mail:
ajmova.z@seznam.cz
Individuální výuka angličtiny a francouzštiny.
Tel: 608 633 319
Koupím pramici, či loďku, veslici. Kontakt: 724 764 541,
danicek.martin@gmail.com
Naučím anglický jazyk, pouze starší 15 let, 300 Kč/hod.
Tel: 775 320 116
Prodám byt 2+1 (OV) v Tichém údolí, Roztoky. Byt (2.
patro) po rekonstrukci (2005), se zachováním původních
prvků. Samostatný plynový kotel. Zahrada, kůlna, sklep.
Cena k jednání 2 150 000 Kč. Tel: 724 138 775. Kontakt:
bytcapkova@gmail.com

Prodám dámský šedohnědý kožich – beránek – klasické délky
s kožešinou uvnitř včetně rukávů, velmi pěkně zpracovaný,
vel. 42/44 (L) cena 2 000 Kč. Tel: 723 909 806, 607 547 200
Prodám dětskou cestovní postýlku, málo používanou, tmavě
modrá barva. Původní cena 700 Kč, nyní 300 Kč.
Tel: 603 482 162
Prodám herní konzoli Nintendo DS lite s pouzdrem (součástí
jsou i hry). Cena konzole s příslušenstvím je 2 300 Kč.
V případě zájmu volejte: 723 485 516
Prodám herní konzoli Nintendo Wii + herní podložku Wii
fit. Dále prodám příslušenství k Nintendu Wii (Wii Play, 2
volanty, 2 ovladače a hry např. Mario Kart a Harry Potter 5).
Cena za celý komplet včetně podložky a příslušenství 5 000
korun. V případě zájmu volejte: 723 485 516
Prodám kočárek pro panenky německé firmy BAYER CHIC
2000. Jedná se o trojkombinaci s přehazovací rukojetí, s
vyjímatelnou taškou na rukojeti. Nastavitelná rukojeť, košík
pod kočárkem. Minimálně používaný, skoro jako nový, v
perfektním stavu, stáří 2 roky. Cena 1 000 Kč (původní cena
2500 Kč). Tel: 723 211 216.
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Pronajmu nebytový prostor 22 m2 na Tyršově náměstí (bývalý
Quelle Shop).
Tel. 603 851 651, email topol@volny.cz
Pronajmu zařízený pokoj a kuchyňku v RD v dolních
Roztokách jedné bezproblémové osobě.
Tel: 723 257 805
Prodám dětské zimní oblečení: Oteplovačky T&GO
Progeression, černé, vel. 98 (400 Kč); zimní bundu,
světle modrou, vel 92-98 (300 Kč); fleecovou soupravu
(mikina+kalhoty), POLARTEC, modrou, vel. 3 roky (300 Kč).
Tel: 777 082 227.
Prodám
dům
před
celkovou
rekonstrukcí
pozemkem 600 m2 v Roztokách - Žalově.
Cena
2 900 000 Kč. Telefon: 603 705 944
Prodáme pěkný, světlý byt 3+1 v Čapkově ulici v Roztokách o
velikosti 75m2. K bytu náleží balkon o rozměrech 5m2 a sklep
o rozměrech 6,5m2. Byt je v osobním vlastnictví, nachází se
ve druhém patře dvoupodlažního domu. V bytě jsou plastová
okna, vestavěná skříň, koupelna s oknem, WC zvlášť, plynový
kotel. Pohodlné parkování před domem, pěkný výhled
do zahrad, klidná ulice. K nastěhování v létě 2012. Cena:
3490 000 Kč. bytcapkova@gmail.com
Prodáme pěkný byt 2+kk v centru Roztok s velkou terasou
(bytový komplex Na Ostrohu). Terasa nabízí nádherný výhled
do zeleně a stoprocentní soukromí. Tel: 732 813 738.
Prodám registrační pokladnu SERD ECR 39T FM, používaná
5 let, velmi dobrý stav.
Tel. 603 851 651,email topol@volny.cz.
Prodám rodinný dům v Úholičkách s pozemkem 650 m2. Tel.
603 108 227.
Prodám rodinný dům 4+1 v Úholičkách . Plocha pozemku
651 m2 / veškeré IS. Dům je podsklepen. Cena 3,5 mil. Kč
k jednání Tel. 603 108 227.
Prodám snowboard a vázání značky Crazy Creek. Délka
153 cm, používán 3 sezóny. Vhodný pro začátečníky. Cena
2 000 korun za komplet. Zdarma boty č. 43. V případě zájmu
zašlu foto.
Tel: 723 485 516
Prodám štěňata Jorkšírského teriéra, matka stříbrná s PP,
otec čistokrevný mají kupírované ocásky, jsou očkovaná
odčervená. Odběr 10.- 24. 12., cena dohodou, možnost
nezávazné návštěvy.
Tel: 776 032 189
Prodám chlapecké hokejové brusle zn. Bauer vel. 36 a 38.
Cena 500,- Kč. Telefon: 724 357 812
Prodám 4x disk na Fabii 14“ á 400 Kč. Tel: 607 120 163
Prodám pánský tmavohnědý kožich – beránek – s kožešinou
navrch, 1x použitý, vel. 54, tříčtvrteční, cena 2 000 Kč.
Tel: 723 909 806, 607 547 200
Prodám srovnávačku MS 250 včetně příslušenství. Výška
810 mm, šířka 410 mm, délka 920 mm, maximální šířka
obrobku 250 mm, hmotnost 70 kg, napájení 3x 380 V. Málo
používaná, výborný stav. Cena 4 000 Kč. Tel: 728 897 234
Prodám moderně zařízený byt 1+kk 32 m2, balkon 4,8m2,
sklep 4,8m2 v Roztokách - Solníky, ulice Felklova.
Cena 1 690 000 Kč. Tel: 724 340 670
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Prodám zánovní celodřevěné sáňky délky 125cm, kovové lyžiny,
sedací část z barevných popruhů, včetně popruhu na tahání,
cena 850 Kč. K dispozici i dřevěná ohrádka na dítě za 150 Kč (i
samostatně). Dále prodám dívčí nastavitelné brusle zn. Roces,
vel. 25-29, dvě přezky, bílá barva, červený vnitřek, vč. orig.
krabice, cena 250 Kč.
Prodám maxi barevný plastový traktor-bagr, rozměr
69x28x34cm. Dvě bagrovací lžíce (zadní sundávací), pevná
konstrukce, lze použít i jako odrážedlo. Zcela bez známek
použití (používáno minimálně a výhradně doma), vhodné i jako
dárek. Cena 390 Kč. Tel: 737 766 665
Prodám velmi zachovalý dětský sportovní kočárek rakouské
značky Knorr, stabilní konstrukce, prostorný, výškově
nastavitelné madlo, cena včetně nánožníku, tašky a pláštěnky
2000 Kč (původní 8000). Možno přikoupit i zimní kožešinový
pytel (beránek), zvenku tmavě modrý šusťák, rozm. 50x90cm,
cena 850 Kč. Kontakt 737 766 665.
Pronájem bytu 2+1, 1. patro v činžovním domě v Roztokách,
Masarykova ulice, 59 m2 + 2 balkony. Nájem včetně poplatků
13.000 Kč měsíčně. Volný od prosince. Tel: 728 701 133
Pronajmu byt 3+kk (74 m2) v Roztokách na Solníkách ve
Felklove ulici ve 2. patře, orientace V, Z. K bytu dále náleží 2x
balkon a sklep. Zařízeno kuchyňskou linkou se spotřebiči a
vestavěnými skříněmi. Nájem 10 000 Kč + poplatky
(ca. 4 930 Kč). Telefon: 774 074 117
Pronajmu zařízený byt 2+1 (příslušenství + balkon) v rodinném
domě se zahradou v Roztokách u Prahy. Cena 7 000 Kč/měs. +
spotřebovaná el. energie. Tel: 606 828 265 (po 19. hodině).
Pronajmu byt 1+0 s koupelnou v Roztokách u Prahy. Velikost
20 m2. Nájem 4 000 Kč včetně vytápění + 1 000 Kč poplatky. Tel:
603 482 162.
Starší výtvarnice hledá místnost pro uskladnění různých věcí,
jako jsou rámy, desky, police, barvy apod. Mohu také výpomoci
s prací. Tel: 736 235 119
V říjnu se našla náušnice s červeným kamenem. K vrácení na tel:
604 627 868
Vyměním pěkný atypický byt 2+1 I. kategorie o rozloze 80 m2
v Praze 10 za menší byt v Roztokách u Prahy do 50 m2. Byt se
nachází v 1. poschodí, pokoj 23 m2 a ložnice 21 m2 mají okna
na jih do vnitrobloku se zelení a podél obou místností je balkón
12 m2, předsíň 11m2 s velkým oknem a kuchyně 13 m2 s malým
balkónkem jsou situovány na sever. V bytě je spíž, malá komora,
dlažbou obložená koupelna a WC. V bytě jsou WAW a el. bojler.
Případné nabídky zasílejte, prosím, na e-mail: yren666@gmail.
com Zn.: rodinné důvody
Výměna krásný 3+KK/balkon, 79m2, 5.p., výtah, v novostavbě
z roku 2007 v Kralupech n. Vlt., kuchyně s vestavěnými
spotřebiči, perfektní koupelna s oknem, vestavěné skříně na
míru, soukromé parkovací stání, internet, příroda za domem,
volný výhled do kraje, školka, školy, nádraží, obchody, centrum
v docházkové vzdálenosti, městská doprava 3.min od domu, vlak
20 min. Praha.
Tel: 732 377 706
Za 500 Kč prodám přebalovací stůl IKEA - Sniglar, včetně
nafukovací podložky , tel: 604 31 39 56
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