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ÚVODEM

Vánoce jsou blízko!

Vážený čtenáři vánočního vydání časopisu ODRAZ! 

Byla jsem požádána redaktorem Odrazu, zda bych po čase zase nena-

psala článek k  adventu a  Vánocům. Je to mé oblíbené téma. Který 

kněz by o vánočním příběhu nepřemýšlel a nepsal rád?

A přesto jsem vždycky v rozpacích. Co nám může tato až mysticky 

tajemná doba v dnešní materialistické a těžce neduchovní a proticír-

kevně naladěné době (ne, nechci psát o tzv. „církevních restitucích” 

– mimochodem, většina duchovních je v  této podobě také odmítá)

přinést nového?

Jak mohou Vánoce duchovně promluvit do mého života, jak přivést 

k zamyšlení člověka, který nevěří anebo věřit zapomněl a zcela obrá-

til hodnotový žebříček? A přesto je to nádherná doba, která tisíce let 

přivádí člověka v pokoře na kolena.

Za dlouhých zimních večerů můžeme meditovat o sobě, o svých sta-

rostech a  radostech, všelijakých selháních, omylech, pokřivených 

a zanedbaných vztazích. Kdy jindy než v adventu? A to proto, že Pán 

je zvlášť blízko. Máme ho na dosah, sestupuje a sklání se k nám a po-

dává nám ruku. Do jesliček v Betlémě pokládá ten největší dar pro 

člověka. Proto ten vykřičník v názvu článečku…                                                                                                                    

V době, kdy čtete tyto řádky, je advent ve své polovině. A my máme 

spoustu starostí. Ještě je potřeba uklidit, sehnat stromek, naplnit led-

ničku, konečně začít péct cukroví. Nemůžeme sehnat dárky, nebo 

můžeme, ale nemáme na  ně.  Nebo náhodou máme peníze, ale už 

nevíme, co za ně koupit, protože všichni mají všechno a nic nepotře-

bují. No a pak ještě přijďte s nějakým překvapením! Ale právě tomu 

se říká advent. Doba příprav, kdy se snažíme dohnat, co jsme za celý 

rok nestihli, zapomněli.

Advent… advent. To je přece doba čekání. Nikdo ale nečeká, už to 

neumíme, odvykli jsme, protože vše musí být hned a včera bylo poz-

dě, chybí nám trpělivost. Všichni pospícháme. 

Ale kam, ptám se? Nikdo za nás práci přece neudělá, autobus, vlak – 

jede další. Pak se o Vánocích hroutíme, říkáme, že je nesnášíme, a už 

aby bylo po nich! A do všech těch zbytečných stresů, zmatků a staros-

tí zaznívá vánoční: ,,Radujte se, Pán je blízko, stojí u vás, u dveří va-

šeho srdce a domova. Netrapte se žádnou starostí. Přichází Někdo, 

kdo nám říká: ,Zamysli se, neutíkej, nepospíchej, ztiš se, zastav se 

a čekej'”.
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Přichází ten, který je silnější než my, význam-

nější, tluče na  dveře našich domů. Na  naše 

srdce. Chce se nás dotknout, pohladit ztrápe-

nou duši, povzbudit, narovnat, co je zlomené. 

Přichází ten, který má na  svědomí celý ten 

adventní shon, kvůli kterému všichni proroci 

burcují k pokání a vybízejí k radosti. 

 Ježíš Kristus, Syn Boha živého, je zdrojem 

radosti v našem životě. Vybízí nás, abychom 

odložili strach a starosti našich dnů a vykroči-

li cestou pokání, cestou lásky, milosrdenství 

a  odpuštění. Abychom se pokusili, nic víc 

a nic míň, najít cestu k těm, kteří se během té 

naší cesty někde poztráceli, abychom se vyda-

li za Ním a s Ním, abychom k Němu a k bliž-

ním našli cestu.

Přejme si my všichni, pokřtění i nepokřtění, 

k Vánocům, abychom v sobě našli sílu a odva-

hu poklonit se betlémskému dítěti se stejnou 

pokorou jako to učinili pastýři, lid i králové. 

Připojme se právě letos k těm, kteří mají dob-

rou náladu, a přese všechno, co je kolem nás, 

dovedou se radovat, čekat a  těšit se na  pří-

chod Boha do našeho světa. Pán je už blízko, 

radujme se. Aleluja.

Jarmila Kučerová, farářka CČSH

Ten čas býval od  nepaměti shovívavý a  po-

klidný. Hokynáři a hospodyně měli sice fofr, 

ale v  práci už se nikdo nepřetrhl, neb se 

schylovalo k  vánočním večírkům, byl čas 

dobré vůle, klidu a  rozjímání, usmívali se 

dokonce i politici, ztichl i Parlament…

To letos je to onačejší, je to (bez přehánění) 

zcela jiná káva… 

V Parlamentu budou letos svítit Vánoce-ne-

-Vánoce, neboť vláda musí čekat, až jí Senát 

(jak se dá téměř na  100 % předpokládat) 

,,balíčkový“ aj. zákony zamítne a vrátí Parla-

mentu zákony jím již jednou schválené, 

a pokud bude v té chvíli mít ještě vládní ko-

alice o  hlas víc než opozice a  Senát opět 

přehlasuje, musí ještě pan Nečas stihnout 

doběhnout na  Hrad za  panem prezidentem 

a požádat ho o podpis zákona, který nedávno 

vetoval…!

Je to opravdu zvláště roztomilý a ,,jednodu-

chý“ systém schvalování zákonů. Amatéři 

všech zemí spojte se! A když se ,,dílo“ poda-

ří, dozví se (možná pod stromečkem) pros-

tý občan kolik bude od 1. 1. 2013 stát rohlík, 

deset deka salámu, litr benzinu atd.

Čas předvánoční se tak stává nepříliš ra-

dostným, neboť nejistota není zrovna sest-

rou pohody a sváteční nálady. A přesto: síla 

této odvěké slavnosti jménem Vánoce vždy 

a  neúprosně převáží starosti i  strasti všed-

ních dnů – ateistů i  věřících. Je to stejně 

zvláštní: v  jeden jediný čas se rozzáří tváře 

milionářů i  usoužených podnikatelů, kteří 

celý rok kličkují mezi změtí zákonů pro-

měnlivých jako počasí, i  těch, kteří mají 

hluboko do  kapsy. Vánoční svíčky hoří 

i ve stanech bezdomovců...

Ten zázrak Vánoc se dostaví, ať chceme, 

nebo ne, je tomu tak od  dob pohanských, 

přes staletí křesťanství  až  dodnes, kdy nás 

na pár dnů  zasáhne, aby zas po Novém roce 

odplynul do každodennosti…

Pokoj lidem dobré vůle…

Ladislav Kantor

Prosincový Odraz je samozřejmě předzna-

menán především nadcházejícími svátky 

vánočními, ale obsahuje i nezbytné aktuální 

informace z  radnice, obvyklé polemiky 

i  nové zprávy z  činnosti společenských or-

ganizací, reportáž z  mimořádně zdařilé 

vzpomínky na 17. listopad spojené se zna-

menitým  koncertem J. Hutky atd.   

Potěší vás jistě i (tentokrát včasná) informa-

ce o nových jízdních řádech vlaků i autobu-

sů otištěná pro snadnější a praktičtější pou-

žití na samostatném (vloženém) listu.                                                         

Dominantní je ovšem široká nabídka vá-

nočních pořadů, pestrý výběr určený dět-

skému i dospělému publiku. Od adventních 

trhů, přes dva slavnostní koncerty Rosy 

(v  přímém přenosu ČT a  v  Muzeu české 

hudby), až po  dvojí provedení (ve  dvou 

zcela odlišných představeních) slavné Rybo-

vy mše vánoční, ze Školního  náměstí do-

provodíme Ježíška a  naše putování vánoč-

ním časem ukončíme na  náměstí Tyršově 

novoročním ohňostrojem.                                                                                                                                

Rád bych touto cestou poděkoval všem čte-

nářům Odrazu za celoroční přízeň a popřál 

jim nejen nadále hezké počtení, ale i požeh-

nané Vánoce a (pokud možno) šťastný Nový 

rok!

Ladislav Kantor
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PŘEDVÁNOČNÍ PRODEJ KAPRA Z BLATNÉ
od 21. 12. do 23. 12. 2012

prodejní doba 8.30–16.00 hod

Zve bývalá rybárna Vraštilova 211, Roztoky

Co přináší ODRAZ č. 12?

Čas předvánoční
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INFORMACE Z RADNICE

Blíží se konec roku, a proto je vhodná doba 

bilancovat. Co rok 2012 Roztokám přinesl?

Školy, školky a děti

Dění v Roztokách se hodně točí kolem dětí 

a jejich vzdělávání. Mám radost, že se právě 

pro ně i  v  letošním roce mnohé podařilo. 

K budově základní školy jsme přistavěli dvě 

krásné a potřebné třídy. Školní jídelna dosta-

la díky zateplení nový háv. Dále intenzivně 

pracujeme na přípravách velké dostavby ško-

ly, která bude mj. zahrnovat 10 učeben, kabi-

nety, tělocvičnu či multifunkční sál. Spustili 

jsme veřejnou sbírku právě na tuto dostavbu, 

do které již někteří z vás přispěli. Všem do-

nátorům velmi děkuji a  této jejich podpory 

naší školy si velmi vážím. I přes to, že jsme 

vloni otevřeli novou školku pro 50 dětí, je 

kapacita roztockých školek nedostatečná. Si-

tuací se intenzivně zabýváme a v příštím roce 

otevřeme minimálně jednu novou třídu. 

V základní umělecké škole byla zahájena re-

konstrukce půdního prostoru, jehož součástí 

bude i nahrávací studio. To by mělo být do-

končeno v příštím roce. Jsem velmi rád, že se 

společně podařilo najít samostatné prostory 

pro sdružení Roztoč, které budou otevřeny 

taktéž v  příštím roce. Město pronajalo po-

zemky za knihovnou a sdružení si samo za-

jistilo výstavbu modulové budovy. Nejen 

sdružení Roztoč, ale i všem ostatním, kteří se 

o roztocké děti starají, velmi děkuji.

Hřiště a sportoviště

Díky daru od  letiště bylo vkusně doplněno 

dětské hřiště u  žalovské budovy základní 

školy. Letos mělo proběhnout i  vybudování 

multifunkčního sportoviště na  křižovatce 

ulic Obránců míru a  Masarykovy. K  tomu 

bohužel nedošlo, protože se protahuje sta-

vební řízení kvůli nesouhlasu sousedů. Vě-

řím, že se toto vyřeší a  sportoviště bude 

sloužit nejen dětem a  mladým lidem již 

v první polovině příštího roku.

Silnice a chodníky

V  letošním roce byla zrekonstruována 

Jungmannova ulice a  opraven povrch 

na  Školním náměstí. Ač se kvůli omeze-

ným finančním prostředkům právě 

na Školním náměstí jednalo pouze o opra-

vu, jsem přesvědčený, že nový povrch je 

mnohem lepší než onen tankodrom, 

na  který jsme byli po  dlouhá léta zvyklí. 

V těchto dnech se dokončují práce na prv-

ní části rekonstrukce dříve prašné Smeta-

novy ulice. Došlo také k  opravě mnoha 

chodníků, především v Masarykově a Jung-

 mannově ulici, popraskaný asfalt nahradila 

vkusnější a  praktičtější zámková dlažba. 

V  rekonstrukcích prašných komunikací 

na asfaltové a v opravách chodníků hodlá-

me ještě intenzivněji pokračovat v příštím 

roce.

Zeleň a ostatní investice

Díky dotaci z  kraje jsme mohli obnovit zeleň 

a zasázet nové stromy nejen na Školním náměs-

tí. Proběhla rekultivace prostranství U  Křížku. 

Zcela zásadní bylo také díky dotaci zrealizované 

vybudování nového sběrného dvora, který nám 

bude sloužit po desítky dalších let. V ulici Na Pa-

nenské se po tahanicích s developerem konečně 

rozsvítilo veřejné osvětlení. Věřím, že se vám 

bude po  dokončení probíhající rekonstrukce 

lépe a radostněji chodit na městský úřad.

Kultura a sport

Jsem rád, že jsou Roztoky městem kultury 

i  sportu. Nemáme zde žádné obrovské akce 

či nabubřelé sportovní oddíly, ale spoustu 

šikovných lidí, díky nimž našemu městu 

pulzuje krev v  žilách. Není téměř jediného 

týdne, kdy by se u nás něco zajímavého, ať už 

na  poli kulturním či sportovním, neudálo. 

Všem organizátorům těchto akcí za  jejich 

nezjištnou činnost a  nasazení velmi děkuji. 

I díky vám jsou Roztoky tím, čím jsou.

Na spoustu menších či větších investic a udá-

lostí jsem nepochybně zapomněl. Věřím, že 

v příštím roce se nám společně podaří udělat 

ještě více zajímavých a důležitých věcí.

Dovolte mi, abych vám popřál krásné prožití 

Vánoc a všechno jen to nejlepší v roce 2013.

Jan Jakob, starosta města Roztoky

V listopadu jakoby si to chtěli radní vynahra-

dit, takže se sešli hned několikrát.

Poprvé jednala rada netradičně v úterý 6. listo-

padu 2012.

Program byl tentokrát poněkud „štíhlejší“.

Cesta k zefektivnění činnosti 
městské policie

Rada projednala srovnávací analýzu počtu 

městských strážníků v obcích podobné velikos-

ti, jako jsou Roztoky. Vše napovídá tomu, že 

bychom měli naše mužstvo početně posílit, ale 

bude to věcí dalšího jednání, zejména o  roz-

počtu. Na základě stanoviska Ministerstva vni-

tra ČR přijala RM změnu svého jednacího řádu 

v tom smyslu, že zrušila možnost jednání RM 

formou per rollam. Tohoto mimořádného způ-

sobu usnášení se (vesměs v  časové tísni), vyu-

žívala RM od roku 1995. Jde o korespondenční 

formu usnesení k jedné jediné věci a podmín-

kou přijetí usnesení byl 100% souhlas všech 

členů rady. Zrušení tohoto ustanovení zname-

ná určitou komplikaci pro vedení města v situ-

acích, kdy je nutné rychle jednat. Stanovisko 

MV ČR sice není rovnocenné výroku soudu, 

ale rozhodli jsme se ho respektovat. 

Jednáme o dlouhodobé 
smlouvě o vyšší dodávce 
pitné vody
Dále RM projednala několik žádostí o zřízení 

věcného břemene, z nichž nejdůležitější je zřej-

mě věcné břemeno v linii stavby vodovodního 

přivaděče z Prahy–Suchdola pro další připoje-

né obce – Velké Přílepy, Úholičky a Statenice. 

V současnosti se jedná o dlouhodobé smlouvě 

zajišťující zvýšenou dodávku pitné vody pro 

naše město i tyto obce až do roku 2028.

Rada se též zabývala běžnými provozními 

věcmi obce jako např. otázkou rekonstrukce 

Smetanovy ulice.

RM pak odložila rozhodnutí o  schválení vý-

sledku veřejné zakázky na výběr správce byto-

vého a nebytového fondu města (dosud zajišťo-

vané RealSpromem) a vyžádala si ještě analýzu 

možností přímého výkonu této služby vlastní-

mi silami (aparátem MÚ). 

Na návrh sociální komise též přiznala některé 

jednorázové sociální příspěvky. 

Neformální porada o prodeji 
městských bytů

K neformální poradě, která se zabývala jen otáz-

kou prodeje obecních bytů, se sešla RM ještě 

Slovo starosty

O čem jednala Rada města v listopadu



7. 11. před jednáním zastupitelstva. Výsledkem 

byla dohoda o  stažení tohoto bodu z  jednání 

ZM, neboť je třeba ještě některé aspekty této 

citlivé věci dořešit. Zejména je třeba mít k dispo-

zici znalecké posudky na předmětné byty.

Další jednání RM se pak uskutečnilo v pon-

dělí 19. 11. 2012.

Bylo zaměřeno zejména na projednání návr-

hu rozpočtu na  rok 2013 a  bodů souvisejí-

cích – jako je návrh vodného a  stočného 

na příští rok.

Stanovisko města k Obytnému 
souboru v Nádražní ulici

Důležitým bodem programu bylo i stanovisko 

města k projektu Obytný soubor Roztoky v Ná-

dražní ulici, který předpokládá vybudování 

bytové zóny se 134 byty na místě bývalého to-

várního objektu z poloviny 19. století. Jednání 

o této věci předcházelo veřejnému projednání 

následujícího dne. Je potřeba zdůraznit, že 

město je pouze jedním z účastníků správního 

řízení a záleží na stavebním úřadu, coby orgánu 

státní správy, zda výhrady města akceptuje. 

Řada občanů se stále mylně domnívá, že o po-

volování staveb nejrůznějšího druhu, jejich 

objemu a architektonické tváři rozhoduje měs-

to. Skutečnost je taková, že město (coby orgán 

samosprávy) nesmí ani na Stavební úřad „tla-

čit“ při prosazování svého stanoviska. 

Radní se jednomyslně shodli na formulaci usne-

sení – stanoviska města k Obytnému souboru. 

Pro jeho obsažnost uvedu jen hlavní body.

Navržený soubor staveb je svou výškou i hmoto-

vým uspořádáním nepřijatelný pro danou loka-

litu i pro město Roztoky jako celek. Architekto-

nické řešení je pro danou lokalitu nevhodné a je 

v kolizi s charakterem stávající historické zástav-

by. Požadujeme zákres do fotografie – rozvinuté-

ho uličního pohledu ilustrující kontext obytné-

ho souboru se současnou zástavbou.

Před vydáním územního rozhodnutí požadu-

jeme zpracování hlukové a emisní studie pro 

danou lokalitu, dodržení technických poža-

davků na odstupy jednotlivých staveb a pro-

věření deklarované akumulační schopnosti 

zelených střech z  hlediska dešťových vod. Je 

bezpodmínečně nutné uspokojivým způso-

bem vyřešit zastávkové zálivy BUS v  obou 

směrech a bezpečné přechody pro chodce. 

Investice do vodohospodářské 
infrastruktury města

Radní pak projednali plán investic do  vodo-

hospodářské infrastruktury v nejbližších třech 

letech.

Vycházeli přitom ze dvou návrhů, místostaros-

ty St. Boloňského a starosty J. Jakoba, přičemž 

shoda všech byla v tom, že je třeba obnovu této 

základní infrastruktury zintenzivnit.

Přednost nakonec dostala výstavba kanalizace 

(a výměna vodovodního řadu) v Žalově, v uli-

cích Wolkerově, Na  Valech a  Pod Řivnáčem. 

Klíčové v této věci však bude jednání s majite-

lem pozemků, na  nichž by se částečně měla 

stavba realizovat.

Dalšími velkými investičními akcemi (v obje-

mu cca 9 mil. Kč) bude rekonstrukce žalovské-

ho vodojemu (řadu let odkládaná) a  rekon-

strukce tzv. „kalové koncovky“ městské čistírny 

odpadních vod, kde lze stav označit za havarij-

ní (jde ještě o pozůstatek staré ČOV).

Kromě těchto velkých akcí bude třeba vyměnit 

vodovod a přípojky v ulicích, kde se připravuje 

rekonstrukce komunikací.

Cena vodného a stočného 
zatím odložena

Radní pak projednali návrh ceny vodného 

a stočného pro rok 2013, který zpracoval pro-

vozovatel systému VaK, SčVK. Radní poněkud 

zaskočilo zvýšení ceny o téměř 6 % a vyžádali si 

další podklady. Jde zejména o  oprávněnost 

zvýšení ceny nakupované vody z  pražského 

přivaděče o 10 %.

Rada též vzala na  vědomí negativní výsledek 

výběrového řízení na  administrátora nového 

koncesního řízení na  provozovatele VaK 

ve městě. V rámci finančního limitu nikdo ne-

projevil o tuto zakázku zájem. Výzva se proto 

bude opakovat s  navýšením tohoto cenového 

limitu. 

Rada doporučuje 
návrh rozpočtu na rok 2013 
ke schválení
Klíčovým bodem jednání pak bylo projednání 

návrhu rozpočtu města na rok 2013. Tento ná-

vrh už prošel několika korekcemi, a  tak už 

k zásadním změnám nedošlo. Znovu však RM 

prošla všechny jednotlivé položky rozpočtu 

a zvážila jejich oprávněnost. Návrh byl jedno-

myslně doporučen zastupitelstvu ke schválení. 

Předložen bude na prosincovém jednání. 

Budou chodit děti do školy 
pěšinou, nebo po silnici?

Závěrem se ještě radní zabývali nepříjemnou 

situací, která vznikla v lokalitě Na Panenské II 

v  Žalově, kde majitel soukromého pozemku, 

který dosud sloužil coby místní komunikace 

(spojnice Šebkovy a  Levohradecké ulice), se 

rozhodl ji uzavřít.

Problém je v tom, že tuto cestu využívají přede-

vším děti k cestě z nového sídliště Na Panenské 

do žalovské školy. První jednání vedení města 

s  majitelem bylo neúspěšné, jediným pozitiv-

ním výsledkem je to, že průchod pro pěší bude 

zatím zachován.

Stanislav Boloňský, místostarosta

V listopadu se uskutečnila dvě jednání městské-

ho zastupitelstva. První 7., druhé 21. listopadu 

2012. V prvním případě šlo o odložené jednání 

z října, kdy ZM nebylo usnášeníschopné.

Úvodem zastupitelé schválili vyřazení bodu 

jednání týkající se prodeje obecních bytů. Pro-

jednávání tohoto záměru bude nejprve před-

cházet schůzka s nájemníky těchto bytů.

Otázka rozměrů nové 
tělocvičny ZŠ

Naopak byla na program zařazena informa-

ce o  přípravě dostavby základní školy, a  to 

zejména z  hlediska parametrů velké tělo-

cvičny. Někteří občané, kteří se v  dané ob-

lasti vyznají, upozornili na to, že navrhova-

né rozměry neodpovídají požadavkům 

na  soutěžní hřiště, což by limitovalo mož-

nost školy využívat novou tělocvičnu k těm-

to účelům – což zejména z hlediska volejba-

lu, který má v  Roztokách dlouholetou 

tradici, by byl závažný handicap. Tato věc 

bude projednána s projektantem. Na straně 

druhé je jasné, že každé zvětšení rozměrů 

ponese další navýšení rozpočtu stavby, a  to 

nikoliv nepodstatnou měrou.

V  návaznosti na  kontrolu plnění rozpočtu 

a podle doporučení finančního výboru bylo 

přijato 11 rozpočtových opatření s  cílem 

odstranit nerovnováhu čerpání některých 

položek rozpočtu. 

ZM též přijalo doporučení kontrolního výbo-

ru týkající se srozumitelnosti a jednoznačnos-

ti usnesení Rady města a  také požadavku 

na  předložení materiálu analyzujícího mož-

nosti navýšení příjmů Technických služeb 

města. K tomu je třeba poznamenat, že s ne-

přesnými formulacemi usnesení (nejen RM, 

ale i ZM) se potýkáme již dvě desetiletí. Je to 

do  značné míry dáno tím, že navrhovaná 

usnesení se často tvoří pod časovým tlakem 

dlouhého jednání a po  jejich odhlasování již 

není možné je následující den upravovat či 

zpřesňovat.
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Novela vnitřní směrnice 
o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu byla schválena

Poté přistoupilo ZM ke  schválení dlouho od-

kládané novely Vnitřní směrnice 3/2011 o zá-

sadách a postupu při zadávání veřejných zaká-

zek malého rozsahu. Smyslem novely bylo 

trochu uvolnit přísnost pravidel, aby např. ne-

bylo nutné soutěžit každou zakázku nad 10 tis. 

Kč, na straně druhé se tato pravidla nově vzta-

hují i  na  příspěvkové organizace města, tedy 

Technické služby, školy a  školky. Dosud tyto 

organizace postupovaly při zadávání těchto 

zakázek do značné míry autonomně.

ZM odložilo souhlas s přijetím daru inženýr-

ských sítí – kanalizačního a vodovodního řadu, 

veřejného osvětlení a komunikace (včetně věc-

ných břemen) v Žalově od  firmy A Develop-

ment, a. s. a  požaduje vyjasnit hodnotu daru 

a také náklady města na péči o tento darovaný 

majetek. Současně je třeba prověřit splnění 

požadavku na  odvádění dešťových vod z  této 

lokality. Naopak s věcnými břemeny plynáren-

ského zařízení RWE (za úplatu) souhlas dalo. 

ZM pak souhlasilo se záměrem prodeje malé-

ho pozemku (45 m2), který vznikl při přepar-

celaci na ulici Obránců míru. Od Úřadu pro 

zastupování státu ve věcech majetkových pak 

město přijalo dar dvou zbytkových pozemků 

(7 a 10 m2) v Tichém údolí.

Blíží se volby 
do školské rady ZŠ

Mezi tradiční body jednání patřila i  zpráva 

o činnosti městské policie, která se vždy těší 

velké pozornosti zastupitelů a zpráva o jedná-

ní školské rady ZŠ Roztoky. V této souvislosti 

je třeba zmínit blížící se volby do školské rady, 

které proběhnou v prosinci (zákonní zástupci 

žáků a učitelé) a lednu 2013 (zástupci zřizova-

tele). Volební období ŠR je tříleté. 

Podruhé se v městské knihovně sešlo zastu-

pitelstvo o dva týdny později.

Původní „štíhlý“ program byl na místě rozší-

řen několika návrhy zastupitelů.

Počet dlužníků města 
je alarmující

ZM projednalo Přehled čerpání letošního 

rozpočtu a zabývalo se položkami, kde plnění 

neodpovídá předpokladům. Poté přijalo ně-

kolik rozpočtových opatření s  cílem vyladit 

některé disproporce. Finanční výbor upozor-

nil na velké množství nedoplatků za likvidaci 

komunálního odpadu a  doporučil obnovit 

rozesílání složenek občanům. FV vyzval MÚ 

ke  zpřesnění evidence dlužníků a  současně 

navrhl tvrdší postup vůči nim, včetně mož-

nosti exekuce.

ZM se poté zabývalo zprávou kontrolního výbo-

ru a přijalo navržená doporučení týkající se vy-

pisování výběrových řízení na veřejné zakázky. 

Tato doporučení vycházejí zejména ze špatných 

zkušeností s  firmami, které v  letošním roce 

opravovaly místní komunikace a chodníky.

Schválen balík smluv 
s investory v katastru Žalova 

ZM schválilo smlouvu o  smlouvě budoucí 

darovací s  firmou Talora, a. s., která staví 

na  Panenské II. Na  základě této smlouvy 

převezme město vybudovanou kanalizaci 

splaškovou i  dešťovou, vodovodní řad, po-

zemní komunikace a  veřejná prostranství, 

včetně příslušných pozemků. 

ZM také schválilo přijetí (bezúplatným převo-

dem) dvou zbytkových pozemků navazujících 

na chodník v Přílepské ulici u VTP Roztoky.

ZM souhlasilo se stavbou podzemního vedení 

vodovodního přivaděče pro obce Velké Příle-

py, Statenice a  Úholičky přes katastr našeho 

města a s uzavřením budoucí smlouvy o věc-

ném břemeni. 

Další smlouvu o  smlouvě budoucí schválilo 

ZM se společností PV Roztoky, s. r. o. Jejím 

předmětem bude souhlas s  umístěním pod-

zemních inženýrských sítí a  právo vjezdu 

a vstupu na pozemky. Jde o přípravu výstavby 

dalšího objektu Vědecko–technického parku 

v Žalově na Panenské I.

ZM akceptovalo metodická 
doporučení Ministerstva vnitra

Zastupitelé pak projednali materiál paní zastu-

pitelky Vavřínové, v němž upozorňuje na ně-

které nedostatky ve výkonu samostatné působ-

nosti města, které z  jejího podnětu odhalil 

Odbor dozoru a  kontroly veřejné správy MV 

ČR. Šlo o formu jednání rady per rollam (viz 

článek o  jednání Rady města) a  dodržování 

pravidel zákona o poskytování informací. 

Pan starosta informoval o  žádosti Okresního 

soudu Praha-západ na návrhy přísedících okres-

ního soudu, zodpověděl na  dotazy zastupitelů 

ohledně (prováděných i  plánovaných) oprav 

místních komunikací, zejména ulice Smetanovy, 

a  o  postupu při vyřizování stížností. Místosta-

rosta St. Boloňský informoval přítomné občany 

o stavu jednání s majitelem pozemku v Žalově 

o  právu průchodu pěších přes jeho pozemek 

(spojnice Šebkova–Levohradecká). 

Příští jednání ZM se uskuteční 19. prosince 

a  jeho hlavním úkolem bude projednat 

a schválit rozpočet města na rok 2013.

Stanislav Boloňský, místostarosta

Rekonstrukce 
radnice pokračuje

Jak jsem uvedl v minulém čísle Odrazu, v dolní 

části roztockého městského úřadu probíhá pře-

stavba, nejde ovšem vše tak, jak jsme si předsta-

vovali. Je to starý dům s mnoha bolestmi a léta 

úprav a  instalací se podepsala na  stavu přede-

vším dolní části této budovy. Podařilo se nám 

sice ušetřit finance a čas tím, že jsme toalety vy-

řešili bez zásadních vybourávání příček dispo-

ziční úpravou využitím stávajících, ale na druhé 

straně jsme se museli potýkat s nepředvídanými 

a  skrytými instalacemi, které musely přeložit 

odborné firmy, a tím se posunuly termíny nástu-

pu dalších řemesel. I v průběhu stavby se otevře-

ly nové možnosti drobných úprav, které budou 

k užitku provozu dolní části městského úřadu. 

Už víme, že původní odhad dokončení k dvacá-

tému prosinci tak, jak jsem avizoval v minulém 

čísle, nebude možné dodržet, a  tak pozvánka 

s přesným datem dne otevřených dveří vyjde až 

v lednovém čísle Odrazu. 

Omlouvám se za  dočasný labyrint v  hledání 

příslušných kanceláří v době stavební činnosti 

a  děkuji za  pochopení. Těším se na  lednové 

setkání při otevření a věřím, že budete se změ-

nou spokojeni.

René Šefr, místostarosta

Vítání dětí v Roztokách
Vážení rodiče, dne 28. února 2013 

se pod záštitou starosty města Roztok uskuteční 

v nově zrekonstruované zasedací místnosti 

Městského úřadu Roztoky slavnostní akt 

vítání dětí, které se narodily 
v období od 1. 1. 2012 do 31. 6. 2012.

Maminko a tatínku, pokud máte zájem, 

aby vaše děťátko bylo v tento den přivítáno 

mezi občany města Roztoky, 

sdělte prosím jméno a příjmení dítěte, datum 

jeho narození a vaši adresu na Městský úřad 

Roztoky, a to buď e–mailem na adresu 

posingerova@roztoky.cz nebo osobně 

u paní Pösingerové či telefonicky na číslech 

220 400 260, 220 400 226, 

a to nejpozději do 31. ledna 2013.

Podmínkou slavnostního přivítání

 je trvalý pobyt dítěte v našem městě.

Informace pro rodiče dětí, které se narodily 

v období od 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012:

Vítání dětí se uskuteční 

dne 30. května 2013 

a podrobnější informace budou zveřejněny 

v březnovém a dubnovém čísle Odrazu. 

Odbor vnitřních věcí
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Svoz bioodpadu 
v roce 2013

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z nových knih zakoupe-

ných do městské knihovny v Roztokách mě-

síci listopadu 2012.

Beletrie

Martel Y. Pí a jeho život 

(příběh indického chlapce, který se svými rodi-

či putuje za lepším životem do daleké Kanady)

Grisham J. Amatéři 

(velký případ pro malou a  bezvýznamnou 

právnickou firmu)

Váňová M. Ať myši nepláčou

(psychologický román)

Janouchová K. Podváděná 

(román o partnerských vztazích a zamlčené 

minulosti)

Formanová M. Snědla dětem sladkosti 

(vtipně laděné autobiografické vyprávění)

Detektivky

Francis F. Spřízněni krví

Cleeves A. Past na vránu

Rendell R. Démon v krabičce

Vondruška V. Královský dluh 

(historická detektivka)

Kepler L. Svědkyně ohně 

(severský detektivní román)

Cestopisy – vlastivěda

Cílek V. Prohlédni si tu zemi 

(Česko od  krajiny přes památky, kulturu, 

společenské vlivy v osobitém podání autora)

Kocourek M. Britské obrázky 

(cestopisná vyprávění, postřehy, zajímavosti 

z historie i současnosti Velké Británie)

Větvička V. Korálky na šňůrce života 

(povídání o místech, krajině, stavebních památ-

kách, řemeslech a jiných zajímavostech Česka)

Historické romány

Šulc J. Zrádci 

(románový pohled do zákulisí tajných služeb 

a života v Sudetech koncem 30. let 20. století)

Pro děti

Wilson J. Konec snění 

(dívčí román)

Němeček J. Poklad Aztéků 

(knižní vydání příhod Čtyřlístku)

Němeček J. Zrádná savana 

(knižní vydání příhod Čtyřlístku)

Riordan R. Bohové Olympu. Neptunův syn 

(2. díl fantasy inspirovaného mytologií)

O  těchto i  ostatních knihách získáte více in-

formacích na  webových stránkách městské 

knihovny v on–line katalogu, který nabízí re-

gistrovaným čtenářům také možnost si knihy 

rezervovat, tuto službu nabízíme také u  vý-

půjčního pultu v knihovně.

POZVÁNKA
na literární pořad 

pro děti 

ve věku 3–6 let v úterý 
dne 18. 12. 2012 od 16:00 hodin

„Zvířátka v zimě“ 
několik pohádkových příběhů 

podle literárních předloh, 
doplněno písničkami a tvořivou 

mini dílničkou. 

Vstup zdarma

Upozornění

V  PONDĚLÍ 31. 12. 2012 bude knihovna 

UZAVŘENA.

Příjemné, klidné prožití vánočních svátků 

a pevné zdraví všem přejí pracovnice knihovny 

A.Urxová a D. Votavová

      Přijďte na kompletní kosmetické ošetření profesionální německou kosmetikou 
                               Chris Farrell do Salonu No.1 

 Profesionální přístup, diagnostika pleti 
 Povrchové čištění obličeje a dekoltu mlékem  

a tonikem 
 Úprava obočí 
 Depilace horního rtu 

 Peeling, změkčující maska, hloubkové čištění  
 Masáž obličeje, krku a dekoltu 
 Maska dle typu a stavu pleti 
 Závěrečný krém, oční krém 
 Masáž horních končetin zdarma 

S tímto letákem za skvělou cenu 440,- (běžná cena 670,-). 

Objednávky na tel.: 777 813 363                                            Tyršovo nám. 1733/5, Roztoky 

… aby Vaše krása byla dokonalá.                                         Platnost prosinec 2012, leden 2013 

Svoz bioodpadu z biopopelnic z jednotlivých ne-

movitostí ve  městě se v  minulosti jednoznačně 

osvědčil, je lidmi využíván a rovněž novela zákona 

o  odpadech takový postup 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 hospo-

dářství města, a proto i v roce 2013 bude město 

svoz bioodpadu z jednotlivých nemovitostí rozši-

řovat. Svoz může probíhat z  každé nemovitosti, 

ke které se váže platba místního poplatku za odpa-

dy. Nutné je, aby se nový zájemce přihlásil ve sta-

noveném termínu a opatřil si na bioodpad vhod-

nou nádobu. Občané, kteří mají s  městem 

podepsanou smlouvu na pronájem nádoby nebo 

službu využívali již v předchozích letech 2009 až 

2012, se znovu přihlašovat již nemusí! Noví zá-

jemci o  svoz biooodpadu však musí v  období 

od 2. ledna do 20. února 2013 doručit písemnou 

přihlášku s uvedením svého jména, data naro-

zení, adresy a  telefonního čísla na  OSRMŽP 

Městského úřadu. Po shromáždění všech zájem-

ců (stávajících i  nově přihlášených) budeme se 

svozovou firmou jednat o harmonogramu svozu 

a počtu svozových dnů. Žádáme rovněž o spolu-

práci i  ty uživatele služby, kteří svoz bioodpadu 

z biopopelnic začali využívat např. po koupi ne-

movitosti, kde biopopelnice sloužila, aby rovněž 

všechny údaje aktualizovali a přišli podepsat no-

vou smlouvu o pronájmu nádoby na své jméno. 

Konkrétní svozové dny pro svoz bioodpadu 

v roce 2013 budou zveřejněny v březnovém čísle 

měsíčníku Odraz a na webových stránkách měs-

ta. Předpokládáme, že svoz bude probíhat tak 

jako v minulých letech v měsících duben až listo-

pad se 14denním intervalem. Případné dotazy 

o svozu bioopadu vám rádi zodpovíme na tel. č. 

220 400 217, 220 400 262 nebo 220 400 264. 

Odbor správy, rozvoje města 

a životního prostředí MÚ Roztoky
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INFORMACE Z RADNICE

V  této rubrice bychom rádi občany Roztok 

informovali o činnosti Městské policie Rozto-

ky, a to za období od 25. 10. 12 až 21. 11. 12: 

–  dne 28. 10. 12 oznámen volně pobíhající 

pes v ulici Tiché údolí – výjezd na místo, 

pes ovčák (fena) odchycen v prostoru ob-

čerstvení U  Zvířátek, umístěn do  kotce 

MP, v  následujících dnech zjištěn majitel 

tohoto psa, tomuto vydán v pořádku, věc 

vyřešena v blokovém řízení,

–  dne 1. 11. 12 oznámena krádež měděného 

svodu z domu v ulici Na Sekeře – zadoku-

mentováno, kvalifikováno jako Pk proti 

majetku dle § 50/1 a) z. č. 200/90 Sb., 

–  dne 1. 11. 12 oznámena krádež měděných 

svodů z  garáží dvou domů v  ulici Třeš-

ňovka – výjezd na místo, zadokumentová-

no, kvalifikováno a šetřeno jako podezře-

ní z přestupku proti majetku dle § 50/1 a) 

z. č. 200/90 Sb., 

–  dne 1. 11. 12 oznámena krádež měděných 

svodů a okapů z ulice Nad Vinicemi – vý-

jezd na  místo, na  místě vzhledem k  výši 

škody předáno PČR k realizaci jako pode-

zření z přečinu krádeže dle § 205 t. z., 

–  dne 3. 11. 12 oznámeno narušení občan-

ského soužití, napadení matky synem 

v domě v ulici Bezručova, výjezd na mís-

to, na místě situace zklidněna, věc kvalifi-

kována jako návrhový Pk proti občanské-

mu soužití dle § 49/1 c) z. č. 200/90 Sb., 

–  dne 4. 11. 12 oznámeno opětovné narušení 

občanského soužití, napadení matky synem 

v domě v ulici Bezručova – výjezd na místo, 

na  místě situace zklidněna, na  místě též 

PČR, na  místo též rychlá lékařská pomoc, 

která podezřelého převezla na  vyšetření 

do  PL Praha 8-Bohnice, věc kvalifikována 

jako návrhová Pk proti občanskému soužití 

dle § 49/1 c) z. č. 200/90 Sb.,

–  dne 6. 11. 12 oznámeno, že v řece Vltavě 

směrem od  Sedlce plave neznámé těleso 

připomínající lidské tělo – výjezd na mís-

to, v řece Vltavě v úrovni bývalého přejez-

du směr Praha zjištěno cca v  polovině 

koryta řeky plující těleso připomínající 

skutečně lidské tělo, vyrozuměna PČR 

a  hasiči, kteří se dostavili na  místo 

a za pomocí člunu vytáhli z vody nehybné 

mrtvé tělo neznámého muže, na místě si 

věc převzala PČR (výjezdová skupina) 

k realizaci, lékař provedl ohledání mrtvo-

ly a pohřební služba, 

–  dne 6. 11. 12 oznámen volně pobíhající 

pes v  ulici Masarykova na  rohu s  ulicí 

17.  listopadu – na  místo hlídka MP, pes 

odchycen, umístěn do  kotce MP bez zá-

vad, dle známky zjištěn majitel, tento vy-

rozuměn, tomuto pes předán v  pořádku, 

vyřešeno v blokovém řízení,  

–  dne 8. 11. 12 v brzkých ranních hodinách 

oznámeno, že z  jednoho z  bytů v  DPS 

v Jungmannově ulici se ozývá volání o po-

moc – výjezd na místo, na místě zjištěno, 

že jedna z  obyvatelek této DPS upadla 

a nemohla se zvednout, došlo k jejímu po-

ranění, přivolána rychlá lékařská pomoc, 

která poškozenou převezla do  nemocnič-

ního zařízení FN Motol k ošetření, 

–  dne 8. 11. 12 oznámen nález sportovní 

tašky s  obsahem sportovního oblečení 

na  autobusové zastávce na  Tyršově ná-

městí (směr Žalov) – tato taška zajištěna 

a  uložena na  MP, zveřejněno na  webo-

vých stránkách města Roztoky a  MP 

Roztoky,   

–  dne 8. 11. 12 oznámeno bodné zranění 

muže v bytovém domě v ulici Felklova – 

výjezd na místo, na místě v době příjezdu 

hlídky MP již rychlá lékařská pomoc, 

na  místě zjištěno, že bodné zranění 

ve  sklepních prostorách tohoto domu 

způsobila zraněnému muži žena, která 

měla konflikt s tímto mužem, tato žena se 

nacházela v  době příjezdu hlídky MP 

na  schodech domu, zajištěny předmětné 

nože, na místo PČR, která si věc na místě 

převzala k realizaci i s podezřelou osobou, 

zraněný převezen sanitním vozem do ne-

mocničního zařízení, 

–  dne 10. 11. 12 oznámeno vloupání do domu 

v  ulici Vrchlického – výjezd na  místo, 

na  místě věc prověřena, zjištěno násilné 

vniknutí do domu (vypáčené dveře), místo 

zajištěno, věc předána na místě PČR k rea-

lizaci jako podezření z  přečinu krádeže 

vloupáním, 

–  dne 12. 11. 12 v  brzkých ranních hodi-

nách oznámena žádost PČR o prověření, 

že v domě v ulici Zahradní oznamovatele 

drží proti jeho vůli 27 lidí (zmatené ozná-

mení) – výjezd na místo, na místě též PČR 

a  rychlá lékařská pomoc, oznamovatel 

(senior v pokročilém věku) nejprve neot-

víral, poté otevřel, zjištěno, že uvnitř ob-

jektu nikdo není, oznamovatel zmateně 

komunikoval, nezjištěno násilné vniknutí 

do objektu, na místo též vnuk oznamova-

tele, který uvedl, že tyto stavy má jeho 

děda v poslední době dost často v důsled-

ku vysazení léků, v minulosti již opakova-

ně hospitalizován v  PL, sanitním vozem 

převezen do PL Praha 8-Bohnice,

–  dne 14. 11. 12 oznámena dopravní nehoda 

dvou os. vozidel bez zranění na křižovatce 

ulic Přílepská x Přemyslovská – výjezd 

na místo, usměrňování dopravy do příjez-

du hlídky SDN PČR, která si na místě věc 

převzala k realizaci,

–  dne 14. 11. 12 oznámeno, že v ulici Poto-

ky již delší dobu nevychází a  neotvírá 

starší žena – výjezd na místo, na místo též 

rychlá lékařská pomoc a hasiči, tito pro-

vedli otevření dveří domu, uvnitř naleze-

na obyvatelka domu (seniorka v pokroči-

lém věku) již mrtvá, na  místě přítomný 

lékař konstatoval smrt, na místě předáno 

PČR, která si na místě věc převzala, vyro-

zuměn syn zesnulé, který se dostavil 

na místo a byt zajistil, 

–  dne 17. 11. 12 oznámena žádost PČR 

o prověření požáru stodoly v obci Úněti-

ce – výjezd na místo, na místě též PČR, 

hasiči, kteří požár v obci Únětice (vedle 

kostela) uhasili, na místě si věc převzala 

PČR, 

–  dne 18. 11. 12 oznámeno, že v bytě rodin-

ného domu ve Feklově ulici rozmlátil syn 

oznamovatelky zařízení jejich domu, a to 

šatní skříň a vstupní dveře, poté z domova 

utekl – výjezd na místo, zadokumentová-

no, věc kvalifikována jako návrhový Pk 

proti majetku dle § 50 odst. 1 písm. a) z. č. 

200/90Sb., 

–  dne 20. 11. 12 oznámena dopravní nehoda 

mezi os. vozidlem a autobusem v serpen-

tině bez zranění, pouze hmotná škoda – 

výjezd na  místo, usměrňování dopravy, 

na místě předáno SDN PČR k realizaci,  

–  dne 20. 11. 12 oznámeno, že v ulici Masa-

rykova v místě u lékárny došlo k obtěžo-

vání nezletilé dívky obnaženým mužem 

(oznámeno s  časovou prodlevou hodiny 

a  půl) – provedeno místní pátrání dle 

získaného popisu s  negativním výsled-

kem, věc předána PČR k realizaci.

Aktuální zprávy z  činnosti MP naleznete 

na  webových stránkách MP Roztoky 

www.mproztoky.cz.

Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci 

při šetření výše uvedených událostí, obraťte se 

prosím buď osobní návštěvou nebo telefo-

nicky na Obvodní oddělení Policie ČR Libčice 

(tel. 974  882  730 nebo 974  882  731) nebo 

na Městskou policii Roztoky (tel. 220 910 468, 

popřípadě e-mail: info@mproztoky.cz).

Děkujeme předem za spolupráci.

(redakčně kráceno)

Petr Vevera, ved. str. MP Roztoky

Z deníku Městské policie Roztoky



Roztocký Den boje 
za svobodu a demokracii

Jsem velmi rád, že připomínka 17. listopa-

du, Dne boje za svobodu a demokracii, se 

již stává v  Roztokách tradicí. Po  loňském 

prvním ročníku jsme se letos opět v  hoj-

ném počtu sešli na  Tyršově náměstí. Této 

významné příležitosti k  setkání využily 

všechny generace. Pro děti byl připraven 

program v  čele se zábavným klaunem. Ti 

starší mohli v  „kinostanu“ zhlédnout do-

kumentární film ,,Tenkrát“ o  listopado-

vých událostech roku 1989. O dobroty pro 

malé i  velké se s  kamarády staral Radek 

Vlasák, kterému patří velký dík i  za orga-

nizaci celé akce.

Vrcholem odpoledne byly proslovy aktiv-

ních účastníků listopadového dění Vojtě-

cha Sedláčka a  Ladislava Kantora. Oběma 

velmi děkuji nejen za  pomoc a  moudrá 

slova, ale i  za  jejich podnětné příspěvky 

k  tématu 17. listopadu přednesených 

na  náměstí i  otištěných zde, na  stránkách 

Odrazu. Následoval úžasný koncert Jaro-

slava Hutky, který v  listopadu 1989 zpíval 

i  na  Letné. Své dnes již legendární písně 

podal s  mimořádnou lehkostí a  ve  velké 

formě.

Je dobře, že na stránky Odrazu můžeme pře-

nést alespoň trochu atmosféry, kterou jsme 

17. listopadu na náměstí zažili. Význam dvou 

dnů, 17. listopadu 1939 a 1989, je pro vývoj 

naší země naprosto klíčový, a proto jsem rád, 

že si tyto dny připomínáme.

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Z balkonu Melantrichu…

…roku 1989 až na náměstí v Roztokách 2012 

nevede dlouhých 23 let jen moje cesta, ale je 

to i  klopotná cesta většiny Čechů za  svými 

sny, nekonečná cesta omylů na emancipační 

stezce putování za  poznáním sebe sama, 

za  smyslem svého bytí, za  poznáním KDO 

VLASTNĚ JSME, jací jsme a co si ještě ne-

cháme líbit…

Tenkrát – před třiadvaceti lety – bylo všech-

no jasné. Končilo čtyřicet let nesvobody, po-

ručníkování rodné strany: co smíme, kam 

smíme, co jen někdy a co vůbec nikdy… 

Jen to počasí bylo stejné – dnes jako tehdy. 

Když jsme 17. 11. 1989 vyšli z  Albertova 

na  Vyšehrad a  poté zpět nábřežím na  Ná-

rodní třídu, věděli jsme, že chceme kdykoli 
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vycestovat kamkoli, kde se nám líbí, studo-

vat na  školách, kde není málem hlavním 

předmětem marxismus–leninismus, a neče-

kat na souhlas uličních výborů KSČ…

Když jsem pak o  několik dní později stál 

po tři večery na balkoně Melantrichu a vi-

děl a  slyšel 200 tisíc lidí zpívat hymnu, 

zdálo se, že vše je nadosah, zdálo se všech-

no tak snadné…

Nevzpomínám na ten čas s nijakou zvláštní 

nostalgií, neboť rád nevzpomínám vůbec. 

Vzpomínky jsou pro mne – jak napsal geni-

ální Francois Villon – mince, která (už) ne-

platí… (Rádi vzpomínají jen veteráni pro-

hraných válek, které vždy považují za málem 

vyhrané...)

Odkaz 17. listopadu je pro mne hlavně 

vzkaz do budoucnosti!

Dávno jsme totiž zapomněli slova zaklada-

tele tohoto státu T. G. M., že demokracie je 

především každodenní práce. Zní to přeci 

tak nemoderně, tak staromilsky, takže proč 

to brát vážně?

Přesto je to pravda, dokonce je to jediná 

možnost, jak demokracii nastolit a udržet.

Je celkem všeobecně známo, že politici se 

vlichocují občanům jen zhruba měsíc před 

volbami. Pak už je nějaký volič nezajímá. 

Vlastně nám vzkazují: jednou za čtyři roky 

,,nám to tam hoďte“, a pak už nás neotravuj-

te. V Čechách se tomu říká ,,klid na práci“.

Ve skutečnosti jsou to jen zastírací manév-

ry. Chvíli se jim nedíváte na prsty, a hned 

vytáhnou nějaký slabomyslný experiment, 

který vydávají za  nezbytnou reformu, ač 

jsou plné noviny článků jejich vlastních 

expertů, kteří už celkem neomaleně ozna-

čují vládní návrhy za přinejmenším nedo-

myšlené. 

A tak se budeme asi muset chovat jinak. Ne-

funguje místní pošta – bombardujte její šéfy 

maily! Považujete zákony za  asociální – za-

volejte svému poslanci a nevolte ho! Chovej-

te se k nim, jako oni k vám! Oni jsou ve svých 

funkcích jen proto, že jsme je volili, jsou tam 

pro nás! Že to není tak lehké? Není, ale znáte 

jiný způsob vzdoru, jak se nestát pouhými 

diváky svých vlastních životů? 

Ladislav Kantor

Svátek 17. listopadu

Po  převratech, revolucích zůstávají dvě 

podstatné věci: vzpomínky a instituce.

Nejprve k institucím

Co to jsou instituce. To je stát, demokracie, 

úřady, bankovnictví apod. Instituce potře-

bují fungující organizace, které koordinova-

ně a účelově pracují na jistém společenském 

prospěchu. 

Demokracie se opírá o  organizace politic-

kých stran. Ty sdružují lidi, kteří by měli 

sledovat podobné obecně prospěšné cíle 

a sdílet podobné zásady. Tedy nespojují je ani 

nutně, ani podmínečně vztahy kamarádství 

nebo přátelství. 

„Stačí” vzájemný respekt a  uznání. Respekt 

a  uznání ale i  pro strany druhé, s  kterými 

soutěží o přízeň voličů. A zde je kámen úrazu. 

Často protivnou stranu nevidíme jako konku-

renta s  alternativními argumenty, ale přímo 

jako nepřítele, s kterým se nemluví, který se 

musí zadupat do země. 

Zpronevěřujeme se tím základnímu před-

pokladu demokracie. 

Přestáváme věcem rozumět, máme totiž 

za to, že za naše neúspěchy může nějaká jiná 

strana, někdo jiný. Ne my. 

Co jiného je nadávání na druhé a na poměry 

než naše výmluva. Nechceme si pálit prsty? 

Nechceme nastavit naše hřbety? Před čím 

couváme? 17. listopadu obklíčení studenti 

na  Národní třídě museli procházet uličkou 

a  schytávat rány obušků divých příslušníků 

pořádkových sil. Nám nic takového nehrozí. 

A nyní ke vzpomínkám

Některé vzpomínky časem vyblednou, ně-

které nám zůstávají celý život. Jsou to ty, 

které nás také k něčemu zavazují. Patří sem 

vzpomínka na  obrovskou solidaritu a  vzá-

jemný respekt lidí. Vzpomínka na odvážnou 

důvěru, že můžeme poměry změnit a podílet 

se na  správě věcí obecných, že můžeme být 

demokraty.

Vojtěch Sedláček

Ladislav Kantor, Vojtěch Sedláček, Jan Jakob. Foto: Stan Marušák
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Z hlediska analýzy svérázného stylu nakládání 

současného vedení města s obecním majetkem 

není příznačnější případ než kauza prodeje 

obecních bytů. 

Oficiálním důvodem pro její nastartování je 

nedostatek prostředků na  dostavbu základní 

školy, což je neoddiskutovatelná priorita města. 

Dnes se jaksi zapomíná na to, že jedním z před-

volebních trumfů pana starosty bylo tvrzení, že 

má na dostavbu školy přislíbenu dotaci ve výši 

60 mil. Kč. Kdo sleduje pravidelně jednání za-

stupitelstva, ví, že tomu tak bylo. Všichni také 

už víme, že v  dnešní situaci je taková dotace 

takřka nemožná, a  koaliční vedení města tak 

musí rychle řešit dofinancování projektu sho-

dou okolností ve výši 55 mil. Kč. Částečně to 

vysvětluje skutečnost, že předkladatelem návr-

hu prodeje je právě starosta města.

Jak se k problému postavila rada města? Dopo-

ručila jednohlasně, aby na zastupitelstvu dne 

24. 10. 2012 byl odsouhlasen materiál s názvem 

Pravidla postupu při prodeji bytových jednotek 

ve  vlastnictví města Roztoky. Tento materiál 

byl prý připravován několik měsíců a  na  cca 

3 stránkách doporučoval zastupitelům souhla-

sit s prodejem 17 nájemních bytů v bytových 

domech v Braunerově a Masarykově ulici v od-

hadované hodnotě 36,6 mil. Kč. Bez předchozí-

ho projednání se zastupiteli tento materiál sta-

novoval rozsah prodeje, postup prodeje 

v  hrubých rysech, využití výnosu z  prodeje 

a  usnesení, kterým zastupitelstvo schvaluje 

tento postup a ukládá OSRMŽP následně vy-

pracovat podrobný postup prodeje. V prvním 

kole měly být byty nabízeny stávajícím nájem-

níkům s 20% slevou proti odhadu (který není 

dosud zpracován) buď jednorázovou úhradou, 

nebo na  splátky s  40% akontací a  splátkami 

po dobu max. 5 let s úrokem 4 % p. a., ve dru-

hém kole s podmínkou zachování nájemního 

vztahu osobám s  trvalým bydlištěm v  Rozto-

kách formou dražby s vyvolávací cenou odpo-

vídající 90 % odhadu (s  nájemníkem 80 %), 

ve třetím kole pak dražbou komukoli. 

Zvláštní virus, který bych neváhal nazvat koa-

ličním, způsobil to, že na plánovaném zasedání 

zastupitelstva dne 24. 10. 2012 se sešli pouze 

opoziční zastupitelé a místostarosta Šefr, který 

byl pověřen nám oznámit, že předmětný bod je 

stažen předkladatelem z  jednání a  zastupitel-

stvo asi nebude usnášeníschopné kvůli omlu-

veným neúčastem koaličních zastupitelů. Žád-

nému z  nich se bohužel opravdu nepodařilo 

dorazit, takže proběhla pouze neformální dis-

kuse s  nájemníky předmětných bytů, kteří se 

pouze náhodou dozvěděli, že na zastupitelstvu 

bude projednáván prodej obecních bytů, 

ve kterých bydlí. 

Co jsme se nedozvěděli je mimo jiné to, proč 

nebyl na zastupitelstvu transparentně projed-

nán prodej obecních bytů, ale rovnou předlo-

žen materiál Pravidla postupu při prodeji by-

tových jednotek, který však ta pravidla 

prakticky neobsahoval. Byl navržen rovnou 

prodej některých bytů, které vybrala rada 

města, přičemž odhadovaná cena nebyla pod-

ložena úředním odhadem. Podle zákona 

o obcích musí při prodeji majetku města nej-

prve zastupitelstvo odhlasovat záměr prodeje 

a ten musí být zveřejněn na úřední desce, aby 

se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit 

své nabídky. Pokud obec záměr nezveřejní, je 

prodej od  počátku neplatný. Na  zveřejněné 

pozvánce s  programem tohoto jednání ZM se 

návrh prodeje zmíněných bytů skrýval pro 

názvem Pravidla postupu...

Proč nebyly zastupitelům předloženy alternati-

vy řešení nedostatku financí na dostavbu školy 

včetně kvalifikovaných odhadů dopadů do roz-

počtu, ale výhradně záměr prodávat majetek, 

který v následujících volebních obdobích bude 

chybět, protože v případě potřeby úvěrů budou 

banky požadovat zajištění. Proč se prodávají 

byty v době, kdy nabídka v Roztokách a Praze 

je vysoká a  bude končit regulované nájemné. 

Jaká bude asi cena dosažená dražbou a  kolik 

nájemníků má vůbec zájem o  odkup bytu? 

Proč ti, kteří se ohánějí transparentností a ohle-

dy k  občanům, tyto neinformovali o  záměru 

prodat jejich obydlí – asi by pak lépe mohli 

posoudit, zda pětiletá splatnost ceny nebo čer-

pání hypotéky při dosažení určitého věku je 

adekvátní variantou řešení situace. Co úřad 

učinil pro získání jakýchkoliv dotací na dostav-

bu školy poté, co se starostův slib, že osobně 

zajistí dotaci 60 mil. Kč, ukázal jako nereálný. 

Můj dojem je tristní:

– jednoduchý, netransparentní prodej majetku 

za  nevýhodných podmínek na  trhu, s  cílem 

do  konce volebního období učinit nevratná 

rozhodnutí, která v  budoucnu mohou město 

poškodit.

– styl rada města vymyslí a věrní odhlasují. 

Troufám si tvrdit, že možná služební cesta či 

nemoc dvou či tří koaličních zastupitelů, které 

znamenaly momentální neschopnost koalice 

materiál prohlasovat, jsou příčinou toho, že 

dnes podle tohoto materiálu neprobíhá prodej 

obecních bytů a před veřejností bylo přislíbeno 

jednání s  těmi, kterých se tato záležitost týká 

nejvíce.

Jsou i viry, které působí evidentně blahodárně.

Jiří Blažek

V minulém čísle Stanislav Čáslavka napsal, že 

je proti zavedení autobusu na Solníky.

Jak to vlastně s autobusem na Solníky je? První, 

kdo tuto myšlenku zvedl, byla ODS ve  svém 

volebním programu v  roce 2006. V  roce 2010 

měly tento požadavek stejnými či podobnými 

slovy obsažen ve volebním programu již 3 voleb-

ní strany (DOST, TOP a Netřesk – řazeno podle 

výsledku voleb), které získaly ve volbách celkem 

47,91 % hlasů. Přičteme–li i ČSSD, která měla 

ve  volebním programu realizaci naší dopravní 

studie, celkem 51,90 %.

Co si pod termínem „autobus na  Solníky“ 

představujeme? Možná každý něco jiného. 

Nevidíme do hlavy ostatním, ale my nemáme 

v  žádném případě na  mysli, že by autobus 

jezdil mezi rodinnými domy po  Solníkách. 

V naší studii tento termín znamená dopravní 

obsluhu rohu Masarykovy a  Obránců míru, 

v  jehož bezprostředním okolí bydlí ve  čtyř-  

a vícepatrových domech více než 1000 obyva-

tel a to jak nových, tak zejména starousedlíků.

V roce 2008 s návrhem prodloužení linky 359 

z Únětic do Roztok a obsluhou oblasti Solníků 

přišel i ROPID s odborem dopravy KÚ. Pro-

běhlo místní šetření a vzhledem k nemožnos-

ti otáčení autobusu na  parkovišti Koruna 

i u nádraží (kam omylem autobus při místním 

šetření zajel a měl co dělat, aby se odtud do-

stal) byla navržena trasa s konečnou v zastáv-

ce „Solníky“ (myšlen samozřejmě roh Obrán-

ců míru a Masarykovy u dětského hřiště). Bez 

zajíždění k nádraží šlo ovšem o polovičaté ře-

šení, které nevyhovovalo ani Úněticím. Věc 

tedy byla odložena do vyřešení otočky auto-

busů u nádraží, aby linka měla smysl a vytvo-

řila spojnici Suchdol–Únětice–Roztoky, ná-

draží. 

Co by realizace tohoto návrhu přinesla? Zvýše-

ní počtu cestujících, kteří cestou do Prahy pou-

žijí vlak a z domova na nádraží pojedou auto-

busem. Zejména tedy výrazné uvolnění 

parkoviště u nádraží a uvolnění kapacity linek 

340 a 350 potřebných v souvislosti s nastěhová-

ním cca 1500 nových obyvatel sídliště na Pa-

nenské. Zhruba polovina z nich totiž bude chtít 

jezdit ráno, či dopoledne do Prahy a odpoledne 

či večer z Prahy. Dále by nastal přesun cestují-

Koaliční virus 

POLEMIKY A KOMENTÁŘE

Autobus na Solníky? 
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Satisfakcecích jedoucích z  Roztok do  Suchdola z  linek 

340 a 350 do tohoto autobusu.

Autobus by jel ulicí Obránců míru a Masaryko-

vou, se zastávkou na křižovatce zmíněných ulic. 

A co by to stálo? Zajížďku cca 400 metrů, tedy 

při  současných cenách za  vozokilometr cca 

30,– Kč velmi mírný nárůst ceny dopravní ob-

služnosti za jeden spoj jedním směrem oproti 

vedení autobusu Lidickou ulicí.

Problémem ale zřejmě nebude, kdo všechno 

bude, či nebude moci novou zastávku využívat, 

ale spíš vedení autobusu Masarykovou ulicí. 

Pokud se nakonec ukáže jako politicky neprů-

chodná možnost vést trasu autobusu nejkrat-

ším a nejlevnějším směrem, tedy Masarykovou 

ulicí, je možné vést autobus na Tyršovo náměs-

tí zpátky ulicí Obránců míru, nebo ulicí Chel-

čického. V obou případech je ale potřeba otočit 

autobus kolem zeleného pásu na  Masarykově 

ulici, až k ulici Čáslavského. První varianta je 

delší o 1 600 m, druhá pak o 1 100 m než vede-

ní linky Lidickou, tedy o  1 200 m, respektive 

700 m delší než trasa přímo Masarykovou ulicí. 

Varianta Obránců míru/Chelčického by navíc 

umožňovala zřízení nové zastávky pro oblast 

Vršků.

U  většiny tras v  článku navržených kolegou 

Čáslavkou věříme, že on osobně by tam projel 

a otočil se i s autobusem velkým. Nevěříme ale, 

že by tyto trasy schválil dopravní inspektorát. 

I my považujeme za ideální stav, kdyby Roztoky 

křižovaly sem a  tam malé autobusky. Nikoli 

SOR, ale něco ještě menšího. Vzhledem k  fi-

nančním nákladům by se ale nejednalo o zkva-

litnění a zefektivnění autobusové dopravy (kvů-

li  malé kapacitě by nebyla jistota, že všechny 

zájemce pobere), ale o sociální službu placenou 

městem. A  to je vzhledem k  současné ekono-

mické situaci státu i města dost nereálné.

Za nejreálnější z návrhů kolegy Čáslavky pova-

žujeme oprášit původní Dědičovu variantu, tedy 

vedení autobusu ulicemi Jana Palacha, Haško-

vou a Obránců míru s další zastávkou na konci 

ulice Jana Palacha. Vyžádala by si poměrně ná-

kladné stavební úpravy, autobus by „minul“ 

Tyršovo náměstí, ale přivedla by do  této linky 

další cestující. Snad by v této souvislosti nikomu 

nevadilo, že i  tam nastupují do  autobusu lidé 

bydlící na Solníkách.

Veškeré články, které k tomuto tématu zatím 

vyšly v  Odrazu, je možné přečíst si na: 

http://calta.webnode.cz/. Článek Stanislava 

Čáslavky z  minulého čísla pak v  rubrice 

„Přátelé v  Odrazu“. 

Vít Calta, Michal Přikryl

Roztocké silnice v roce 2013

Tento článek je psán ještě před konečným 

projednáváním rozpočtu v  zastupitelstvu. 

Přesto věřím, že investice do silnic a chodní-

ků podpoří i  opozice, a  proto si dovolím 

o  nich informovat již v  této fázi, kdy jsou 

schváleny městskou radou.

V minulém Odrazu jsem psal, že budu pro-

sazovat do  kapitoly silnice celkem 15 mil. 

Kč, což by bylo 3x více než v  roce 2012. 

Z  těchto požadavků jsme objektivně musel 

lehce slevit, protože detailní analýza ukáza-

la nutnost větších než předpokládaných in-

vestic do vodohospodářské infrakstruktury, 

které jsou s opravou silničních svršků spo-

jeny. Celkem je tedy plánováno v  kapitole 

silnice 11,2 mil. Kč. 

Které silnice budou opraveny?

Byl bych nerad, kdyby se občané dělili na ty 

s vyasfaltovaným povrchem a na ty s kaluže-

mi a bahnem. Silnice chceme opravit všechny, 

proto jsme již v  minulém roce přijali plán 

obnovy infrastruktury, kde je přesně stanove-

no pořadí silnic tak, aby první byly opravová-

ny ty nejhorší. O tom, jestli některá silnice má 

být opravena dřív, nebo později, se dá samo-

zřejmě polemizovat. Každý na  to může mít 

jiný názor. Není to ale až tak důležité a hlavní 

podle mě je, že se silnice vůbec opravují.

Abych zbytečně nanapínal. Jestliže rozpočet 

projde v  navrhované podobě, měly by být 

rekonstruovány tyto ulice: zbytek Smeta-

novy, dále ulice Máchova, Dobrovského, 

Vošáhlíkova, Krásného, spojka Haškovy 

s  Olbrachtovou, a  jestliže dostaneme do-

taci od letiště, tak i ulice Plzeňská.

Dále bude recyklátem, podobným tomu 

na Školním náměstí, sanována ulice Čakov 

a  pokračovat se bude i  v  obnově dalších 

chodníků.

Více se toho ve stávajícím personálním obsa-

zení asi stihnout nedá, protože je nutné ke ka-

ždé ulici mít zpracovanou projektovou doku-

mentaci, vysoutěžit dodavatele a  ve  finále 

opravu neustále kontrolovat až do předání. 

Tímto bych chtěl požádat roztocké občany 

o  trpělivost a  pochopení, protože bagrů 

a válců bude v příštím roce u nás ve městě 

o něco víc. Na druhou stranu krize ve staveb-

nictví nám umožňuje stavět za tak zajímavé 

ceny, že bychom byli sami proti sobě, kdyby-

chom toho nevyužili. 

Ing. Roman Jandík,

radní a předseda ODS Roztoky

Městská čistírna odpadních vod. Důmyslné 

a funkční zařízení, které úspěšně přispívá k čis-

totě vody ve Vltavě. Funguje již 10 let a uvažuje 

se o její intenzifikaci (Odraz č. 10/2012, str. 8).

Její první rekonstrukce před cca 15 lety 

stála město 8 milionů Kč a moc se nepoved-

la. Investice „vyšuměla“ téměř naprázdno 

a  kritický stav bez perspektivy trval. Před 

cca 13 lety tedy město rozhodlo o další re-

konstrukci. Vzhledem k místním podmín-

kám (m. j. prostorově omezený areál) byla 

zvolena progresivní a moderní technologie 

čistírna typu „šachta“. Exkurze osvícených 

zástupců města do  Vlašimi, kde vybraný 

typ čistírny fungoval, pomohla o  záměru 

rozhodnout kladně. 

Investice byla rozpočtem projektu vyčíslena 

na cca 100 milionů Kč. Hromobití, pohroma, 

vláčení tiskem a pomluvy se snesly na hlavy 

příznivců a zastánců jedině možného řešení. 

Tehdejšího p. starosty Štiftera, který sloužil 

hrdinně jako „hromosvod“, jsem se zastal 

na  stránkách Odrazu populárně stylizova-

ným článkem. Ten záměr zdůvodňoval 

a podporoval. V osobním rozhovoru mi pan 

starosta později poděkoval s  dodatkem, že 

byl od svých kritiků nařčen, že si u mne člá-

nek objednal.

Rekonstrukce byla stavebně náročná. Vyku-

tat v  náročných geologických podmínkách 

na  břehu Vltavy 60 m hlubokou technolo-

gickou šachtu nebylo zas tak jednoduché. 

Stavba však nakonec prošla úspěšně obdo-

bím menších technických „nemocí“, pře-

čkala povodeň v  roce 2002, byly vyřešeny 

i komplikace s odpadními vodami ze závo-

du. Rekonstruovaná čistírna se rozjela 

a „začala šetřit“. 

Umožnila projekt další rozsáhlé bytové vý-

stavby v  Roztokách, zachránila ekologii Ti-

chého údolí umožněním stavby stoky ze 

starého Suchdola a napojení Únětic. Vyčiště-

ná voda splnila velmi náročné požadavky 

pro vypouštění do řeky. Za „zbytkové znečiš-

tění“ vody vypouštěné do řeky se platí správ-

ci toku (Povodí Vltavy) nemalé úplaty, 

úměrné kromě množství i  zbytkům chemie 

a nečistot.

Ekonomické hodnocení stavby ani provozu 

čistírny neznám.

Ekologický přínos nelze v penězích vyjádřit.

Jan Přibyl
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POLEMIKY A KOMENTÁŘE

Rádi bychom se vyjádřili k  článku pana redaktora Kantora, kterým 

v minulém čísle Odrazu informoval o ukončení provozu pohostinství 

v  prostorách roztocké sokolovny. Ačkoliv je v  článku vysloven údiv 

nad počínáním výboru TJ, nedostal nikdo z nás příležitost se k téma-

tu vyjádřit. 

Níže proto uvádíme skutečnosti, které nebyly v článku zmíněny a kte-

ré členové výboru TJ je považují za velmi důležité.

• 11. května 2012 informovala provozovatelka restaurace písemnou 

formou členy výboru, že provoz podniku je ztrátový, není schopna 

platit smluvní nájemné a žádá o jeho snížení.

• Během první poloviny letošního roku došlo k navýšení pohledávek 

TJ Sokol vůči nájemkyni. Výše pohledávek a opakované neplnění data 

splatnosti umožňovaly výboru TJ jednostranně vypovědět nájemní 

smlouvu. To však výbor nikdy neučinil.

• V článku pana Kantora byla uvedena informace, že nájemkyni byla 

16. 4. 2012 prodloužena nájemní smlouva na dalších 5 let, kterou se 

výbor posléze rozhodl zkrátit. Tato informace se nezakládá na pravdě. 

V červnu 2012 nájemní smlouva vypršela a byla prodloužena do kon-

ce září 2012 podepsáním dodatku ke smlouvě. 

• Během září 2012 nájemkyně informovala členy výboru, že nemá 

zájem o  prodloužení nájemní smlouvy, jejíž platnost tak vypršela 

k poslednímu září tohoto roku.

Byli jsme si vědomi objektivních skutečností, kterými nájemkyně 

odůvodnila negativní hospodaření podniku (změna loterijního zá-

kona, a tím snížení zisku z výherních automatů, ekonomická krize). 

Tím spíše bychom považovali za  chybu ignorovat v  dané situaci 

nabídku jakéhokoliv zájemce, který by mohl Sokolu garantovat 

dlouhodobé plnění závazků vyplývajících z nájemní smlouvy.

Všechny výše zmíněné skutečnosti si lze ověřit v zápisech z výborových 

schůzí TJ, které jsou uveřejněny na adrese www.sokroz.cz. 

Rádi poskytneme kompletní a podrobné informace všem, kdo o ně 

projeví zájem.

Za výbor TJ Sokol Roztoky

 Martin Švarc, Renáta Kolářová, Martina Sasková, 

Veronika Kratinová, Marcela Bláhová a Miloš Hrubec

Kvítkovné

Není to tak dlouho, co své brány (prozatím) zavřelo divadélko Kvítko, 

dlouholetá opora roztockého kulturního prostředí. Nemám v úmyslu 

zpochybňovat přínos této instituce, jež zajisté odvedla ohromný kus 

práce. Jednu poznámku si ale nemohu odpustit: Kvítko působilo v ne-

vyhovujících prostorách, které bylo nutné permanentně vytápět. Kromě 

„běžných“ grantů na představení přispívalo město k pokrytí enormních 

nákladů na  topení ještě speciální dotací: „kvítkovným“. Letos to bylo 

42 tis., loni 38 tis., předtím 37 tis. atd. Celkem, vážení daňoví poplatní-

ci, vyletěla komínem šestimístná částka. Vašich peněz, samozřejmě. 

V kulturní komisi jsem proti takovému bezbřehému plýtvání protesto-

val. Houby platné mi to bylo jsa pokaždé přehlasován (zvláště pikantní 

od kolegů a kolegyň, jež mají blízko k zelené části politického spektra, 

jejíž mantrou je „uhlíková stopa“). Kdyby podobně hospodařila jakáko-

liv firma, za  pár měsíců je v  insolvenci. Kdyby podobně hospodařila 

jakákoliv domácnost, než se naděje, klepe na dveře exekutor. Z eráru 

ovšem krev neteče a ten, kdo může hrábnout do cizí kapsy, nemá důvod 

šetřit. To samozřejmě není chyba Kvítka, nýbrž města, které mu peníze 

posílalo. Přitom bývalo stačilo, aby Roztoky jednou udělily dotaci s do-

větkem, že tentokrát je poslední a  spolek má rok na nalezení lepších 

prostor (a město mu s tím v rámci svých možností třeba i nějak pomů-

že – proč ne…). Nyní tedy za nás věc vyřešil pan Pohl se svým develo-

perským projektem. Aleluja! 

Máme nicméně alespoň krásný příklad, že dotované lístky na předsta-

vení mohou nakonec vyjít sakra draho. Dráž, než kdyby divák musel 

platit plnou cenu a divadelník by byl nucen chovat se efektivně. A nedě-

lejme si iluze: při nakládání s prostředky, které jsme odvedli na daních, 

je taková „hospodárnost“ na všech úrovních veřejné správy spíše pravi-

dlem než výjimkou. A  nedá se s  tím vůbec nic dělat (ajtíci používají 

půvabnou větičku: „To není chyba, to je vlastnost.“). Snad jen usilovat 

o  to, aby prostředků k  prohospodaření měl stát co možná nejméně. 

Nebo myslíte, že někdo rozhodne o vynaložení vašich peněz lépe než vy 

sami?

Tomáš Šalamon, člen kulturní komise za ODS

Reakce členů výboru TJ Sokol Roztoky na článek 
„Pozoruhodný (ekonomicko-společenský) experiment TJ SOKOL“

Nabízíme k prodeji 5 stavebních parcel,
v klidné části obce Úholičky u Roztok u Prahy 

(okres Praha–západ ). 
Pozemky mají jednotlivě na hranicích pozemků 
připravené napojení na IS – voda, kanalizace, 
plyn, elektro v již vybudovaných kapličkách.

                                                                              
Pozemky jsou o výměře od 949 do 1035 m2.

Cena je 2 700 Kč za m2.

K pozemkům vede asfaltová silnice, která je již 
osvětlována veřejným osvětlením.

Tento projekt 5ti stavebních parcel navazuje na 
výstavbu 8mi vil, o které najdete informace na 

našich webových stránkách.
      

Prodej pozemků přímo od majitele, 
možnost vyřízení stavebního povolení.  

Kontakt: 602 275 043, www.xavostav.cz,
info@xavostav.cz.
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ŽIVOT V OBCI

V ulicích Wolkerova, Na Valech a Pod Řiv-

náčem není kanalizace a její vybudování je 

místním občanům „slibováno“ dlouhé de-

sítky let. Jsem velmi rád, že radní při schva-

lování plánu investic do  vodohospodářské 

infrastruktury nakonec jednomyslně pod-

pořili můj návrh, aby hlavní prioritou byla 

právě tato kanalizace. 

Problematika těchto ulic má ovšem několik 

rovin.

Vlastnictví pozemků 
pod komunikacemi

Situace je komplikována tím, že město ne-

vlastní pozemky pod výše zmiňovanými ko-

munikacemi. Dobrá zpráva je, že se poměrně 

komplikovaný spletenec dědických vztahů 

podařilo rozmotat. V  tuto chvíli probíhají 

nezbytné právní úkony. Konkrétně již pro-

běhlo zapsání vlastnického práva na prvního 

dědice. Toto ovšem podle zákona musí pro-

běhnout ještě dvakrát na další dva následují-

cí dědice. Tím se dostaneme k současnému 

vlastníkovi. Ihned poté s ním zahájíme jed-

nání o  odkupu jeho pozemků městem. Vě-

řím, že jeho přístup bude rozumný a  že se 

brzo dohodneme ke spokojenosti všech. Vy-

řešení těchto majetkových vztahů je potřeb-

nou podmínkou pro investice města v  této 

lokalitě.

Vodovodní řad a kanalizace

Již dříve jsme se v  rámci koalice dohodli, že 

v  příštím roce dojde k  výměně havarijního 

stavu vodovodního řadu. Do rozpočtu na příš-

tí rok navrhujeme finanční prostředky na jeho 

komplexní opravu (výměnu). Je logické, aby se 

vybudování kanalizace uskutečnilo současně 

s opravou vodovodního řadu. Dojde tak k vý-

znamné úspoře na výkopových pracích. Proto 

upřednostňuji v  příštím roce investovat 

do obou těchto infrastruktur. Jsem rád, že tento 

návrh podpořili i ostatní členové rady a že jsou 

tyto investice zahrnuty do  návrhu rozpočtu 

na rok 2013.

Oprava silnic

Místní si také často stěžují na  neutěšený stav 

zdejších prašných komunikací. Logickým fak-

tem je skutečnost, že nové silnice nemá smysl 

dělat před realizací kanalizace. Proto v  plánu 

na  příští rok nejsou. Jejich oprava, respektive 

vybudování se bude odvíjet od  toho, o  čem 

jsem psal výše.

Pevně věřím, že se podaří vypořádat majet-

koprávní vztahy a že zastupitelé na prosinco-

vém zasedání zastupitelstva podpoří při 

schvalování rozpočtu na příští rok také tyto 

dvě klíčové investice. To jsou nezbytné před-

poklady, aby se Žalovští v  oblasti nedaleko 

Řivnáče konečně po  dlouhých desetiletích 

dočkali v  dnešní době již tak samozřejmé 

věci, jako je kanalizace.

Jan Jakob, starosta města Roztoky

Dočkají se Žalovští pod Řivnáčem 
kanalizace?

Ulice Na Valech. Foto: E. Jirková

Wolkerova ulice. Foto: E. Jirková

Co nového v MHD
Jako každý rok v  prosinci i  letos – konkrétně 

9. 12. 2012, vstupují v platnost nové jízdní řády 

MHD. Co se mění?

Vlaky linky S41 nově nebudou čekat na přípoje. 

Pojedou ale z Libně o 6 minut později, z Roztok 

pak o minutu dříve. Víkendový jízdní řád této 

linky srovnal časy odjezdů (nikoli počet spojů) 

s JŘ pro všední dny. Ve směru z Roztok do Pra-

hy téměř, opačně částečně. Ale pozor, některé 

spoje odjíždějí o  minutu dříve než ostatní. 

Na trati S4 na Masaryčku se pro nás nemění nic. 

V průběhu příštího roku sice přibudou na této 

trati noví dopravci, jejich vlaky ale nebudou 

stavět v Roztokách. Mrzí to zejména u společ-

nosti Arriva, která hodlá provozovat vlaky Kra-

lupy–Benešov přes Masarykovo nádraží, které 

by měly stavět v Libčicích, Řeži a Bubenči.

Jízdní řády autobusové změn doznaly. Mezi 

6:00 a 7:00 jede na Dejvickou o jeden autobus 

méně, mezi 8:00 a 9:00 došlo k posílení. Od-

polední špička z Dejvické začíná již po 14. ho-

dině (interval 10 minut). O víkendu vznikla 

z Roztok na Dejvickou hodinová mezera mezi 

19:50 a  20:50. Ve  večerních časech odjíždějí 

autobusy od  nádraží do  horních Roztok již 

v __:01, na přestup z vlaku je tedy o 3 minuty 

méně. Pojede–li vlak včas, budou tedy cestují-

cí na  autobus čekat kratší dobu. Nicméně 

všechny tyto vlaky mají čekat na Masarykově 

nádraží na případně opožděné přípoje.

Zvýšení nákladů na dopravu i letos doplatí Pra-

ha a  obce a  jízdné PID se tedy nemění. ČD 

zvyšují cenu jízdného v  kilometrickém tarifu 

včetně jízdenek, které se z tohoto tarifu vypočí-

távají průměrně o 2,5 procena. Cena obyčejné 

jízdenky na Masarykovo nádraží a do Holešovic 

se nemění, do Libně se zvyšuje o 1,– Kč. Ceny 

obchodních nabídek ČD se nemění. Zato do-

chází k  přejmenování některých nabídek tak, 

aby jejich název lépe vystihoval jejich obsah.

Železniční zastávka v Podbabě nebude stát ani 

v  příštím roce, mají se ale udělat první kroky 

nutné k jejímu vybudování. 

Vít Calta

Pozvání na jubilejní 45. ročník pochodu Tříkrálová Okoř
Vážení přátelé, příznivci turistiky!

Dovolujeme si Vás pozvat v sobotu 5. ledna 2013 na tradiční novoroční pochod Tříkrálová Okoř.

Startuje se od 7:30 do 9:00 hodin u staré školy ve Vokovicích-Veleslavíně, Praha 6.

Pro roztocké účastníky pochodu bude v 8.00 hodin přistaven autobus před sokolovnou. Cena jízdného je 30 Kč.

Vezměte si s sebou: tužku, papír, mapu KČT č. 36 (Okolí Prahy-západ), případně mapu KČT č. 9 (Podřipsko), jídlo, 

dobré obutí a oblečení, dobrou náladu. 

Jsou připraveny tradiční trasy 13,16, 28 a 44 km, cíl je v roztockém zámku do 17:30 hodin. Cestou se můžete 

občerstvit u sv. Juliány dobrými buřtíky, na hradě Okoři Vás čeká turistické sázení a malé překvapení.

Těšíme se na Vás, přijďte se po Vánocích příjemně protáhnout!

Roztocké turistické oddíly mládeže  Číčovice (kaple)
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KULTURA

KULTURNÍ KALENDÁRIUM – Prosinec 

So+ Ne 8. 12 + 9. 12. 2012
ÚNĚTICKÉ ADVENTNÍ TRHY – druhý ročník trhů s vánočním sortimentem 
(výzdoba, dárky, dobroty) – oba dny od 11 hodin

Únětice

Ne 9. 12. 2012 Karneval s Beruška Bandem (s nadílkou), cena 80,–, od 15 h Hotel Academic, Roztoky

10.–20. 12. 2012
v dopoledních hodinách Září hvězda nad Betlémem – interaktivní výchovný 
hudební pořad plný koled, vánočních lidových zvyků a křesťanských tradic 
(určeno především pro MŠ a I. stupeň ZŠ) – spojeno s prohlídkou vánoční výstavy

Husův sbor, Roztoky

Út 11. 12. 2012 Roztoč – Adventní koncert duchovní hudby – od 18:30 h Kostel Sv. Václava, Praha 6-Suchdol

Čt 13. 12. 2012 Vánoční koncert ZUŠ Roztoky, od 18 hod. Husův sbor, Roztoky

Pá 14. 12. 2012
Jamajské Vánoce – Akce z hudebního cyklu RR, vystoupí Happy Aquarium 
(ska/reggae), Green Smatroll (ska/reggae), Jumping JellyFish (alternative-ska), 
vstupné 70,– Kč, od 20:00 h

Hostinec Na Růžku, Roztoky

Ne 16. 12. 2012 ROSA – Adventní koncert České televize – od 17:00 h Přímý přenos ČT

Út 18. 12. 2012 ROSA – Předvánoční koncert – od 19:00 hod Muzeum hudby, Karmelitská 24, Praha 2

Pá 21. 12. 2012
Pojďme spolu do Betléma – pásmo koled s příběhem o narození Ježíška 
(tradiční společné zpívání a rodinná setkání), od 17 h.

Husův sbor, Roztoky

So 22. 12. 2012
Rybova mše vánoční – C&K VOCAL + Velmi smíšený únětický sbor, 
od 16:45 h a od 18:45 h

Únětice

Ne 23. 12. 2012 ROSA – Jan Jakub Ryba – česká mše vánoční, od 17:00 h Sokolovna, Roztoky

Ne 23. 12. 2012 Roztoč – Živé jesličky – od 17 h Školní náměstí, Roztoky

Po 24. 12. 2012
Štědrý den – prohlídka kostela, jesliček, Strom tajných přání 
(odpolední příprava na Štědrý večer, zpívání koled a promluva paní farářky), od 15 h

Husův sbor, Roztoky

Út 25. 12. 2012 Hod Boží – slavnostní bohoslužba, od 9 h Husův sbor, Roztoky

Po 31. 12. 2012
Novoroční ohňostroj – o půlnoci ohňostroj Trigema, a. s.  ve spolupráci 
s městem Roztoky

Hotel Academic, Roztoky

BOHOSLUŽBY O VÁNOCÍCH 2012 
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST

ROZTOKY – LEVÝ HRADEC – LIBČICE – TURSKO – ÚNĚTICE – NOUTONICE – BUDEČ

Štědrý den: Pondělí 24. 12.: 15:30 Roztoky: Štědrovečerní mše svatá, 16:00 

Noutonice: Štědrovečerní bohoslužba slova, 20:00 Tursko: Štědrovečerní mše svatá 24:00 Budeč: Půlnoční 

mše svatá, 24:00 Únětice: Půlnoční mše svatá. Slavnost Narození Páně: Úterý 25. 12.: 8:30 Únětice, 8:30 Tursko, 10:15 Roztoky, 

14:00 Libčice. Svátek sv.Štěpána Středa 26. 12.: 8:30 Únětice, 10:15 Levý Hradec. Svátek Svaté Rodiny Sobota 29. 12.: 14:00 

Levý Hradec, 16:00 Noutonice. Neděle 30.12.: 8:30 Únětice, 8:30 Tursko, 10:15 Roztoky, 14:00 Libčice. Poslední den občanského 

roku Pondělí 31.12.: Mše svatá a Te Deum s požehnáním. 18:00 Levý Hradec. Slavnost Matky Boží Úterý 1. 1.: 8:30 Únětice, 

8:30 Tursko, 10:15 Roztoky. Pátek 4. 1.: 18:00 Roztoky. Slavnost Zjevení Páně Sobota 5. 1.: 14:00 Levý Hradec, 16:00 Noutonice. 

Neděle 6. 1.: 8:30 Únětice, 8:30 Tursko, 10:15 Roztoky, 14:00 Libčice, 19:00 Levý Hradec adorace. 

Svátek Křtu Páně Sobota 12. 1.: 14:00 Levý Hradec, 16:00 Noutonice

  www.farnostroztoky.cz  Neděle 13. 1.: 8:30 Únětice, 8:30 Tursko, 10:15 Roztoky, 14:00 Libčice www.peplum.cz

„SCHOVANKY u jesliček“

Pátek 28. 12. 18:00

kostel sv. Bartoloměje

Libčice

„Pastýři nespěte“

divadelní hra dětí

Úterý 25. 12. 16:30

kostel sv. Jana Křtitele

Roztoky



V  neděli 18. listopadu se Husův sbor CČSH stal svědkem hudebního 

zážitku, jakých v Roztokách ještě mnoho nebylo. Na společném koncertě 

tu vystoupily sestry Jarmila a Daniela Kosinovy.

Jarmila Kosinová patří k našim nejlepším mladým altistkám. Má za se-

bou několik mezinárodních pěveckých soutěží (Varšava, Mnichov, Graz). 

Je laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Va-

rech. V roce 2009 se na této naší nejprestižnější soutěži stala finalistkou 

v oboru opera a píseň a v roce 2010 zde získala 2. cenu v kategorii píseň. 

V současné době hostuje ve Státní opeře Praha v roli Alisy v opeře G. 

Donizettiho Lucia z Lammermooru a v Divadle J. K. Tyla v Plzni jako 

Třetí dáma v Kouzelné flétně W. A. Mozarta.

Daniela Kosinová Valtová, která dnes žije v Roztokách, studovala varhany 

na Konzervatoři Pardubice u Doc. Václava Rabase, v roce 1997 byla přijata 

na Hudební fakultu AMU v Praze do třídy Doc. Jaroslava Tůmy. V akade-

mickém roce 2001/2002 získala stipendium a studovala na Hochschule für 

Musik und Theater v Hamburku u prof. Wolfganga Zerera. V roce 2002 

získala třetí cenu a titul laureáta na Mezinárod-

ní varhanní soutěži v Brně.

Zastává funkci vedoucí klávesových nástrojů 

v Symfonickém orchestru hl. m. Prahy FOK. 

Dále spolupracuje se Symfonickým orches-

trem Českého rozhlasu, Heroldovým kvarte-

tem a  s  dalšími předními umělci, jako jsou 

tenorista Peter Dvorský či herec Jan Potměšil. 

Roztocký koncert především prokázal vše-

strannost obou umělkyň. Krásná barva hlasu 

Jarmily Kosinové podpořená dokonalou 

technikou i uměřeně emotivním přednesem 

se stejně dobře uplatnila v  áriích Händela, 

Verdiho či Bizeta jako v písních Martinů.

Daniela Kosinová Valtová kromě precizního klavírního doprovodu 

předvedla strhující výkon i v sólových partech. Jako varhanice neza-

přela blízkost k tvorbě J. S. Bacha. Především v Preludiu C dur roze-

zněla pianino v Husově sboru k netušené lehkosti, hloubce a dynami-

ce zvuku. Ve  Francouzské suitě G dur zaujaly v  pomalých částech 

rytmické nuance, které si v Bachovi dovolí zahrát málokdo.

Daniela Valtová se prezentovala i dvěma vlastními kompozicemi, mno-

hovrstvou Burleskou a impresionisticky laděnou skicou Na Kampě, které 

vyvrátily předsudek, že skládání dobré hudby je mužskou výsadou.

Je jen škoda, že tak hodnotný koncert nenavštívilo více posluchačů. Jsem 

přesvědčen, že milovníků klasické hudby je v Roztokách mnohem více. 

Naštěstí budou mít brzy další možnost slyšet obě sestry Kosinovy 

v akci, tentokrát ve společném projektu s hercem Janem Potměšilem. 

Pořad s názvem Hudba mezi slovy se bude konat opět v Husově sboru 

CČSH v Roztokách, a to 27. ledna 2013 od 15 hodin.

Jaroslav Drda
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Úžasná práce s barvou v malbách Evy Holubové–Štolbové a výraz 

sošek Markéty Bee vás nenechají projít kolem výlohy galerie ve 

Wüchterlově ulici bez pozastavení.  Při pohledu na práce obou au-

torek se neubráníte úsměvu, jsou vtipné, hravé a přítulné, zkrátka 

pohladí po duši.

Přijďte se podívat, co umí mladé ženy, které potkáváte v roztockých ulicích 

nebo na dětském hřišti. Já jsem tam také byla, na vernisáži jedla a pila, ale 

hlavně – viděla jsem Padlou Andělu, Tři zakleté švadlenky, mlsného kocou-

ra i rozverné telátko. Jen jeden Evin Anděl mi uletěl před nosem, představ-

te si, nedočkavý návštěvník galerie si ho odnesl domů ještě před zahájením 

vernisáže. Kdo se do Dejvic nedostane, nezoufejte, můžete se seznámit 

s tvorbou našich mladých umělkyň alespoň na jejich internetových strán-

kách: www.miniobr.cz/eva, www.fler.cz/marketa–bee.

Marcela Marková

Eva Holubová-Štolbová 

(vlevo) a Markéta 

Bilíčková (Bee) 

při otevření výstavy 

v galerii Domino 

začátkem listopadu 2012. 

Ve společnosti Picassa, 

Chagalla a Eviných 

Kocourů.

Vánoční bohoslužby v Husově sboru
Štědrý den 24. prosince v 15 hod. 

– prohlídka kostela, jesliček. 

Je možné si přinést na papírku napsané vánoční přání a zavěsit 

ho na stromeček nebo si ho vyrobit přímo v kostele. Zpívání koled 

a vánoční promluva farářky.

Hod boží vánoční  v 9 hod. – slavnostní bohoslužba, koledy

 Neděle 30. prosince 

v 9 hod. – bohoslužba na rozloučení s rokem 2012

Roztocké umělkyně vystavují v dejvické galerii Domino

Mimořádný hudební zážitek



Téma na prosinec: 

Vìda, pokrok, média 

aneb informaèní a komunikaèní 

technologie v dnešním svìtì

Spoleènì budeme zkoumat objevy a vývoj vìdy posled-

ních let, bavit se o vlivu technologií, o komunikaci a

sociálních sítích, o poèítaèích a jejich využití, hrát hry,

tvoøit a také natoèíme vlastní krátký film. 

KDY: sobota 15. prosince 2012 od 10.00 do 16.00 hod.

KDE: v prostorách Ateliéru Roztoè v Havlíèkovì ulici 713

CENA: 75,- Kè (obìd, materiály a pøíspìvek na pronájem);

50,- Kè v pøípadì donesení vlastního obìda

Více informací a registrace na tomto kontaktu: 

607 237 210 (Irena Zemanová); juniori-roztoky@seznam.cz

Denní tábor vedou dobrovolní vedoucí v rámci programu rozvíjení

schopností juniorské mládeže, který byl pøipraven a celosvìtovì 

iniciován Bahá’í spoleèenstvím. 

DENNÍ TÁBOR 

PRO MLÁDEŽ 

VE VÌKU 10-13 LET

PØISPÍVÁME KE

ZLEPŠENÍ

SVÌTA

VELKOKAPACITNÍ
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Vážení rodiče,

adventní čas je tu a  my bychom Vás v  tuto 

předvánoční dobu chtěli potěšit několika zprá-

vičkami o našem konání a vyučování. Některé 

příspěvky napsaly i Vaše děti, tak čtěte prosím 

pozorně, ať můžete chválit. Jelikož je toto po-

slední číslo Odrazu v  letošním roce, chci Vás 

srdečně pozvat na  Den otevřených dveří dne 

10. a 11. prosince a  za  celý pedagogický sbor 

Vám všem popřát šťastné a  poklidné Vánoce 

a dětem samozřejmě mnoho splněných přání. 

Na čtenou „za rok“ se těší 

Věra Zelenková

Výlet do Prahy lodí

Nejdřív jsme se sešli na nádraží a pak jsme jeli 

chvíli vlakem. Potom jsme procházeli Prahou 

od nádraží až k lodi, která se jmenovala Mora-

via. Když jsem nastoupili do lodi, tak chvíli tr-

valo, než se rozjela, a zatím jsme svačili. Když se 

rozjela, tak nám paní učitelky rozdaly úkoly, 

které jsme měli vyplnit. Trvalo nám to docela 

dlouho. Viděli jsme Karlův most, který založil 

Karel IV. a má 16 oblouků, také Pražský hrad 

a Černou věž. Samozřejmě jsme viděli Rudolfi-

num, kde se stal prezidentem T. G. Masaryk, 

a také Národní divadlo. 

J. Havlíková a N. Procházková z 3. B

Hrusice

V Hrusicích bylo krásně, sice nám počasí moc 

nepřálo, ale bylo to krásné. Viděli jsme rodný 

dům Josefa Lady a  jeho sochu. Také jsme vi-

děli hospodu U  Sejků, kde byl namalovaný 

nejznámější obraz Josefa Lady. Potom jsme šli 

do muzea a viděli jsme věci z jeho života, také 

knihy a  mnoho obrazů. I  obrazy jeho dcery 

Aleny. 

A. Jursíková z 3. B

Halloween párty 
– disco pro 1. stupeň ZŠ

Tradice Halloweenu se pomalu zabydluje 

i u nás, v Čechách.

Je to příležitost si zařádit, zastrašit si, či se 

naopak trochu bát. Fantazii se o Halloweenu 

meze nekladou. Letos si děti z celého roztoc-

kého prvního stupně Halloween pořádně 

užily. Dne 29. října se v  17 hodin spustila 

halloweenská disco-párty, která se konala 

ve školní jídelně a z části také na školní za-

hradě. Účast strašidel byla vysoká a  přežití 

na  začátku opravdu nebylo jisté. Fantazie 

dětí i  rodičů se projevila jako nekonečná, 

kostýmy byly nádherné. Tančili s námi upíři, 

čarodějnice, mumie, kat, Spider-Man a mno-

ho dalších příšer. Nakonec všichni přežili 

a vytancováni, plni zážitků se v 19:30 vydali 

do svých domovů. 

Rády bychom jménem školy a organizačního 

týmu „starších čarodějnic“ poděkovaly rodi-

čům za  množství výborného jídla, některé 

kousky na 100 % halloweenské, a pití, kterým 

tuto akci podpořili. Také díky za kreativitu při 

výrobě masek a  za  podporu ve  formě hojné 

účasti. Jsme rádi, že je spolupráce mezi školou 

a  rodiči tak dobrá. Vaše děti jsou úžasné, 

a proto je důležité spojit síly v jejich prospěch. 

Speciální dík patří také restauraci Na  Vrš-

kách za  5 kg teplých hranolek s  kečupem, 

přišly velice vhod. Halloween už je za námi 

a my můžeme upřímně říci – řádně jsme ho 

oslavili a zase jednou přežili. 

Za organizační tým P. Zwinz

Výstava loutek v Husově 
sboru 
Začátkem listopadu navštívili prvňáčci 

z Roztok Husův sbor, kde si mohli prohléd-

nout výstavu loutek, které hrály v pohádkách 

v divadélku Kvítko. Paní učitelka Bartulíková 

dětem zahrála pohádku, ve  které Kašpárek 

loutky  dětem představil a  něco jim o  nich 

pověděl. Největší zážitek však byl, když si 

děti mohly vyrobit vlastní loutku. Stačila 

na to jedna větší brambora, kterou děti s po-

mocí paní Bartulíkové a  Drdové nazdobily, 

oblékly a v závěru si s nimi i zahrály divadél-

ko. Všem se to moc líbilo. Děkujeme. 

Děti z 1.A a 1.B

Výuka v souvislostech

Koncem září  si třídy 7. B a 8. B udělaly spo-

lečný výlet do IQ parku v Liberci – interak-

tivního, zábavně naučného science centra. 

Ve  4 podlažích se zde nachází více než sto 

exponátů, které jsou doplněny informacemi 

zaměřenými na příslušný jev. Tyto exponáty 

jsou v  maximálně možné míře názorné 

a  umožňují zapojení návštěvníka do  jejich 

fungování. Žáci si tak v  praxi ověří učivo 

z  mechaniky, termiky, optiky, akusti-

ky,  elektro magnetismu, ale např. i z biologie.  

O  měsíc později vyjely obě sedmičky 

do Mořského světa v Praze, kde pro ně byla 

přichystána zajímavá exkurze s  průvodcem. 

Zde si žáci mohli prohloubit znalosti z učiva 

o rybách a parybách. 

B. Valiová

Rozjeli jsme školní rok na  plné obrátky 

a už se chystáme na období adventu a vá-

nočních svátků. S dětmi jsme se sešli popr-

vé 3. září 2012 opět v  plném počtu – 89 

zapsaných dětí a  12 členů personálu. Děti 

se v odpoledních hodinách účastní krouž-

ků angličtiny, výtvarného, bubnování 

a dramatického. 

Do  mateřské školy zveme divadélka, která 

nám svými pohádkami zpestří dopoledne, 

užili jsme si hudební vystoupení Jiřího Bílé-

ho o zvířátkách ze ZOO.

V říjnu jsme rádi přijali pozvání do ZOO 

Praha na den sponzorů – jsme totiž spon-

zorem urzona kanadského. Od rána do od-

poledne jsme si užívali pozorování zvířat 

a  jejich cvičení, např. lachtanů a  prasete 

domácího.

Děti z  oddělení Broučků a  Koťat podnikly 

výšlap z  Úholiček přes vyhlídku na  Stříbr-

Školní okénko

Naše školka



níku až do Žalova. Na jaře si ho zopakujeme 

a možná ještě v hojnějším počtu.

Od září jsme s dětmi jezdili na plavecký vý-

cvik do Tuchlovic. Se staršími dětmi jsme na-

vštívili ZUŠ, kde nás paní učitelka Pavlíková 

a malí hudebníci seznámili s různými hudeb-

ními nástroji.

S rodiči jsme se sešli na třídních schůzkách, 

abychom si sdělili vše potřebné a navzájem si 

odpověděli na otázky. Díky spolupráci s nimi 

máme pěkně uhrabanou a na zimu připrave-

nou naši zahradu – svolali jsme se na  tzv. 

listohrabání. Po  setmění jsme si společně 

opekli buřtíky a s dobrým pocitem se rozešli 

domů. Děti potěší rodiče na třídních vánoč-

ních vystoupeních, kde předvedou, co se 

za  těch pár měsíců již naučily. Společně si 

zazpíváme koledy, pochutnáme si na cukro-

ví, vypijeme voňavý čaj a  zaklepe na  dveře 

nový rok.

Přejeme sobě i  všem, ať si dokážeme každý 

den užít a hlavně prožít. My se o to budeme 

ze všech sil snažit. Kolektiv MŠ Přemyslovská.

Rok 2012 se chýlí ke konci, a tak si vás všechny 

dovoluji pozvat na  přednášku, kde se můžete 

inspirovat na výběr dárku pod vánoční strome-

ček v podobě digitálního fotoaparátu a zároveň 

se dozvědět o tom, jak si pořídit pěkné fotogra-

fie z letošních svátků.  Přednáška Základy digi-

tální fotografie a jak správně vybrat digitální 

fotoaparát bude 3.  12. od  18:00 a  je třeba si 

účast včas zarezervovat. Je určena pro laiky, 

které zajímá digitální fotografie a  práce s  ní. 

Na téma navazuje lednový kurz o digitální fo-

tografii, kde si můžete vědomosti prohloubit.

Dárkové poukazy 
na jazykové a jiné kurzy

Vzhledem k tomu, že leden je posledním měsí-

cem prvního pololetí jazykových kurzů, nejen-

že vás zveme již od  2. ledna 2013 na  zápis 

na další pololetí, ale můžeme vám také pomo-

ci s dalším dárečkem, a to v podobě dárkových 

poukazů, které Vám vyrobíme na míru. Přijďte 

se s námi poradit a sdělit vaše přání a my vám 

vyrobíme například dárkovou poukázku na ja-

zykový kurz, lekce individuální výuky, cyklus 

přednášek nebo třeba vnoučeti na  přípravku 

k  úspěšnému zvládnutí maturity či návštěvu 

naučného kroužku Malý objevitel.

Jak zvládnout státní maturitu

Přípravný kurz na státní maturitu z českého 

jazyka a literatury začne 10. 1. 2013. Studenti 

musí zvládnout tři části maturity: písemný di-

daktický test, slohovou práci a  ústní zkoušku 

z  literatury. Naše certifikovaná lektorka má 

materiály odpovídající reálným zkouškám, kte-

ré proběhnou odděleně na závěr kurzu v Lexi-

ku jako „Maturita skoro načisto“ (studenti 

obdrží hodnocení s rozborem chyb).

Miniuniverzita nejen 
pro seniory

Novinkou od 14. ledna je dopolední ponděl-

ní cyklus o bylinkách a jejich léčivých schop-

nostech s  názvem Za  tajemstvím přírody, 

rostlin a  člověka aneb Na  každou nemoc 

vyrostla bylina. Vydejte se spolu s  námi 

za  tajemstvím bylinek a  odhalováním dáv-

ných lidových moudrostí k  udržení vlastní 

svěžesti a  zdraví z  přírody. Součástí bude 

i praktická část hodin v šestitýdenních cyk-

lech práce s  bylinkami, vytváření herbářů 

a  směsí na  různé neduhy a  výměna zkuše-

ností ke  zdraví. I  tento cyklus můžete dát 

jako dárek pod stromeček pro všechny, které 

téma bylinek, zdraví a sebepoznání oslovuje 

či může zaktivnit jejich život.

V  případě jakýchkoli dotazů volejte 

na 739 035 000, pište na info@lexik.cz a více 

na www.lexik.cz.

Za  celý kolektiv přeji všem krásné vánoční 

svátky a šťastný Nový rok 2013, ve kterém se 

těšíme na setkávání u nás v Lexiku!

Mgr. Lenka Červenková,  

ředitelka
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Dárky ze vzdělávacího centra Lexik 

Podzim v MC Rožálek
Podzim v MC Rožálek začal tradiční hudebně 

a  tanečně laděnou slavností s  oblíbeným 

 Beruška bandem. Děti zaujal nejen zpěv a po-

vídání manželů Drdových, ale i výroba straši-

dýlka či nápadité soutěže, převážně na  téma 

listopadu a podzimu. Pro nejmenší "taneční-

ky" a jejich doprovod bylo připraveno drobné 

občerstvení s kávou a čajem. Děkujeme man-

želům Drdovým a sboru Roztocké děti za pří-

jemné odpoledne a městu Roztoky za podpo-

ru akce.

Dále patří velké poděkování rodičům, kteří se 

i přes nepřízeň počasí se svými dětmi zúčast-

nili našeho prvního svatomartinského lampi-

onového průvodu. Doufáme, že se za rok opět 

sejdeme v  hojném počtu a  průvod se stane 

další milou tradiční akcí roztockého mateř-

ského centra.

Rády bychom Vás pozvaly na oblíbenou Mi-

kulášskou besídku, kterou připravujeme 

na úterý 4. 12. v prostorách našeho mateřské-

ho centra, a na pravidelné kroužky dle harmo-

nogramu. Více se dozvíte na našich stránkách 

www.centrumrozalek.cz.

Příjemný adventní čas Vám za celý tým MC 

Rožálek přejí 

Simona Mádlová, 

Vendula Bromovská  

a Eva Tluková
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Sdružení Roztoč

Vážená maminko, vážený tatínku,

v současné době řeší spousta obcí i měst ve vašem okolí problémy s umístěním dětí do předškolního zařízení. 

Na úrovni vlády, resp. Ministerstva práce a sociálních věcí byl připraven zákon, který je nyní ve schvalovacím řízení a zavádí pojem 

„Dětská skupina“. Jedná se o volnější formu zařízení předškolní výchovy. O dětské skupině a pilotním projektu se můžete dočíst na stránkách MPSV.

Libčická plovárna, občanské sdružení, by rádo využilo možnosti, která se naskýtá v Libčicích nad Vltavou. 

V krásném areálu libčického koupaliště se připravuje provoz Dětské skupiny POHODA, kterou budeme od 1. ledna 2013 provozovat. 

Více informací naleznete na www.koupalistelibcice.cz. 

Dětská skupina Pohoda nabízí kapacitu pro 16 až 24 dětí. Režim hlídání je celodenní (přednostní), dopolední nebo odpolední. 

Služby skupiny jsou hrazeny z příspěvků rodičů umístěných dětí. Dětská skupina Pohoda navazuje na sportovní, kulturní, umělecké 

a společenské aktivity, které realizuje provozovatel v areálu Libčické plovárny. Namátkou můžeme zmínit příměstské tábory, tenisový 

a volejbalový kroužek, výtvarnou dílnu apod. Areál dále nabízí multifunkční hřiště, travnaté hřiště na malou kopanou, pískové 

beachvolejbalové hřiště a prostorný přírodní park. 

Vnitřní prostory navazují na společenský sál a skládají se z klubovny, minitělocvičny, šatny a sociálního zařízení. 

Stravování zajišťuje vlastní kuchyně. O děti se bude starat zkušený a milý personál, který již nyní v rámci Libčické plovárny zajišťuje 

volnočasové aktivity pro rodiny s dětmi.

Samotné město Libčice je velmi dobře dostupné z vaší obce a lze využít vlakovou dopravu do Kralup nad Vltavou a Prahy.

Přijďte se podívat na připravovaný projekt dětské skupiny Pohoda na Libčické plovárně v Libčicích nad Vltavou, 

a pokud Vás nabídka Dětské skupiny Pohoda zaujala, sdělte nám svůj zájem. 

S pozdravem Karolína Belyušová

Manažerka pro propagaci a řízení aktivit

karolina.belyusova@accon.cz

tel: 731 461 898

Zápisky z roztočího 
stavebního deníku

První neděli v  listopadu se za městskou kni-

hovnou odehrál slavnostní rituál poklepání 

základových pilířů nového domu. Občerstvili 

jsme se výbornými koláči a  kávou, popřáli 

zdar stavbě a  na  závěr zakopali několik 

ochranných talismanů do základů. O pár dnů 

později dorazily jednotlivé díly domu 

a  na  místě se sestavil modulový dům. Další 

dva týdny trvala montáž a  připojení na  sítě. 

Hrubá stavba je nyní hotová. Vzhledem 

k tomu, že na dokončení vnitřních úprav a vy-

bavení stále scházejí finance, rozhodli jsme se 

část prací zvládnout svépomocí. Sháníme po-

mocníky na pokládku dlažby a obkladů, ma-

lování, broušení a natírání podlah. Společný-

mi silami upravíme okolí stavby. Rádi bychom 

domeček v  novém roce otevřeli co nejdříve. 

Děkujeme všem, kteří dosud stavbu podpořili 

a budeme rádi za jakoukoliv další pomoc.

Adventní koncert duchovní 
hudby 11. prosince

Závěrečný koncert série tří setkání s vánoční 

hudbou proběhne v kostele sv. Václava v Such-

dole 11. prosince 2012 od  18:30. Sbor Local 

Vocal pod vedením Martina Šmída a  sbor 

Suchdol pod vedením Kateřiny Nepustilové 

uvedou Missa in contrapuncto (Johann Ernst 

Eberlin) a řadu adventních i vánočních písní. 

Vstupné dobrovolné.

Živé jesličky 23. prosince 

Dne 23. 12. se koná tradiční vánoční setkání 

s  hudbou a  obrazy pro všechny, kteří se 

chtějí v předvečer Štědrého dne setkat a po-

těšit. 

Letos začínáme v  17 hodin na  Školním ná-

městí, kde můžete spatřit zvěstování Panně 

Marii, andělský sbor i pasáčky u ohně. Průvo-

dem se zpěvy přejdeme ke  kostelu sv. Jana 

Křtitele v Roztokách, kde se společně pokloní-

me Ježíškovi. Po závěrečném vinšování si kaž-

dý může do svých svátečních domovů odnést 

živé světlo betlémské a zahřát se na cestu tep-

lým čajem. Setkání předchází příprava 21. 12. 

od  17:00 zpívání   pro děti, 18:00 vydávání 

kostýmů, 19:00 zkouška zpěvu pro dospělé. 

Jóga v Roztoči

Nabízíme pár volných míst na  čtvrtečních 

kurzech jógy. Přijďte si protáhnout tělo se 

zkušenou lektorkou. Čtvrtek 8:30–10:00 

a 19:30–21:00 v ateliéru Roztoč, budova škol-

ní jídelny, 1. patro.

Jitka Čechová

Uložení talismanů. 

Foto: Jakub Souček



Dobrodružné meziplanetární 
cestování v kurzech animace

V  letošním roce se dílny animace rozrostly 

na tři skupiny. Začátečníci se seznamují se zá-

kladními technikami klasické animace –např. 

plastelínová, loutková, plošková animace. Kaž-

dou lekci zkoušíme jinou techniku, zároveň 

společně vymýšlíme a natáčíme jeden příběh. 

Je o  cestování vesmírem, takže každá planeta 

může vypadat naprosto odlišně.

Děti, které už základy animace absolvovaly 

v  loňském roce, teď natáčí samostatně nebo 

v  malých skupinkách své vlastní příběhy. 

V lednu se budeme společně učit, jak si film 

sestříhat a přidat k němu zvuk. 

Dílny opět vyvrcholí veřejným 

promítáním. Máte se na co těšit!

Anna Krtičková, lektorka animace

Stejně jako se pomalu a  plíživě blíží zima 

a její chumelenice, než se nadějeme, budeme 

zadělávat těsto na masopustní koláče a kob-

ližky.  Než bys přeříkal všechny obecní vy-

hlášky, tak tu  bude ten svátek veselí, tance 

a hojnosti. V Roztokách by však masopustu  

a  reje maškar  nebylo, kdyby se své vlády 

neujala jeho královna.  Proto velectěné dámy, 

dejte pozor, protože tímto vyhlášením se 

na vědomost dává, že stejně jako loni a i léta 

před tím koná se stejně jako buštěhradský 

zámek transparentní konkurz na  královnu 

slavného roztockého masopustu v roce 2013. 

Budoucí královna musí splnit následující 

podmínky:

•  Být minimálně 18 let stará.

•  Bydlet v Roztokách nebo nejbližším okolí.

•  Být svobodná (tedy alespoň aktuálně).

•  Mít vlastního koně (rozuměj dva ochotné 

silné hochy, kteří ponesou masku Klibny, 

na které královna v průvodu pojede).

Ta, které bude tato čest udělena, může se 

těšit na následující požitky a výhody: 

•  Pro průvod jí bude dle poslední módy 

a za přispění renovovaných salónů ušit ho-

nosný háv, který jí bude leckterá závidět. 

•  Na  dobu průvodu se královna stane neo-

mezenou vládkyní nad celým průvodem 

a všemi maškarami. 

•  Během průvodu královně budou vzdávány 

pocty, o kterých se starostům a starostkám 

tohoto města ani nesní. 

•  Bude ji doprovázet ctihodný fraucimor, jenž 

královně zajistí veškeré pohodlí a zábavu. 

•  Bude spolu se svým koněm váženým hostem 

večerního plesu v nedalekých Úněticích. 

Budoucí královny, hlaste se do  10. 1. 2013 

na mail omarek@volny.cz. Nezapomeňte nám 

napsat, proč zrovna Vy budete tou nejlepší 

královnou, jak se chystáte ocenit své věrné 

maškary a  další nápady, které z  Vás učiní tu 

nejlepší a nejkrásnější královnu.  Každá z Vás 

se může stát královnou masopustu, ale stane 

se jí jen ta nejlepší!!! 

Pro Vás ostatní jen připomenutí: masopust 

roku 2013 se koná již 8. února. Další infor-

mace o  masopustu naleznete v  řádný čas 

na www.roztoc.cz. 

Za přípravný masopustní výbor 

Ondřej Marek
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ŠKOLY, ŠKOLKY Etc.

Poklepání základního pilíře. 

Foto: Jakub Souček

Usazení modulu. Foto: Josef Mirovský

Každá z vás se může stát královnou masopustu



                                             
   
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
            

   
  JEŽÍŠEK VÍNO NEPIJE, ALE NOSÍ                           
            
    Přemýšlíte, čím obdarovat své blízké nebo ozvláštnit Váš sváteční stůl? 
    U nás najdete širokou nabídku sektů, moravských i zahraničních vín. 
 
V naší podnikové prodejně v prosinci nabízíme: 
Sekty se slevou 15%, již od Kč 169,-/0,75 l 
Řada vín Archivní sklep za akční cenu Kč 99,-/ 0,75 l 
 
Originál Gluhwein (svařák), vinný i ovocný od Kč 48,-/ 1l 

 
Vinné sklepy Roztoky s.r.o. 
Palackého 956, 252 63  Roztoky 
tel. 220 910 371 www.vinnesklepy.cz 
roztoky@vinnesklepy.cz 
 
úterý až čtvrtek 14.00 – 18.00  
pátek 10.00 – 18.00   
Ceník mailem na vyžádání                                                                Rozvoz po Roztokách zdarma od 6ti lahví 
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 Blahopřání Blahopřání 
        ke zlaté svatběke zlaté svatbě

Na začátku listopadu oslavili zlatou svatbu 

manželé Jarmila a František Hrubých. 

Dovolte mi, abych jim 

k tomuto významnému 

životnímu jubileu 

srdečně poblahopřál. 

Padesát let manželství, 

tedy více než osmnáct 

tisíc dní společného 

soužití, je největším 

důkazem lásky 

a vzájemného 

porozumění. 

Osobně manžele Hrubé 

velmi obdivuji a ještě 

jednou jim gratuluji. 

Zároveň děkuji i jejich 

celé rodině za velmi 

milou atmosféru obřadu 

i následujících oslav.

Jan Jakob, 

starosta města Roztoky

Poděkování ZŠ 
za halloweenskou oslavu

Rádi bychom touto cestou poděkovali za organizaci halloweenského 

odpoledne pro děti z  1.–5. tříd, které se konalo 29. 10. 2012 na zahradě 

školy a ve školní jídelně.  Pro děti v maskách bylo připraveno několik 

úkolů na strašidelné cestě zahradou a potom následovala divoká 

halloweenská diskotéka.  Velký dík patří celému organizačnímu týmu, 

děti byly nadšené a spokojené a už se těší na další zajímavou akci.

Za rodiče prvňáčků Michaela Vránová a Věra Škráčková

Poděkování 

Tímto bychom chtěli poděkovat panu starostovi Jakobovi 

a paní matrikářce Vyšehradské za dárky k naší zlaté svatbě. 

Dále velké poděkování naší rodině a rodině pana J. Houdka, 

které, aniž bychom tušili, nám uspořádaly krásné pohoštění. 

Ještě jednou tisíceré díky.

Manželé Hrubých

Děkuji Městskému úřadu v Roztokách za gratulaci k životnímu jubileu.

Ing. Jiří Jäger

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

DOMACÍ ELEKTROSPOTŘEBIČE

Pračky-ledničky-myčky-sporáky 
vestavné spotřebiče

televize a ostatní spotřebiče pro domácnost
Letákové akce PROTON

Splátkový prodej HomeCredit
Doprava a odvoz starého spotřebiče ZDARMA

Na vybrané výrobky až 5 let záruka

Nejlepší možné ceny u  značek: 

ARISTON,BAUMATIC,INDESIT,LIEBHERR, PHILCO
SENCOR,CATLER 

Elektro Milan Příhoda, Puchmajerova 259, 252 63 Roztoky

tel.  233 910 500
email: elektroprihoda@volny.cz

provozní doba :  Po-Pá 10.00-12.00   14.00-17.00    So 9.00-11.00

KURZY PLAVÁNÍ

PRO DĚTI 

bazén Via Vestra
–Roztoky

www.plavani-sipka.cz
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SOUKROMÁ INZERCE

•  Funkční 3kW akumulační kamna r. v. 1949, rozmě-

ry 82x47x68(v.) cm., povrch hnědočervený smalto-

vaný plech, sálání regulováno klapkou, dám za od-

voz. Tel: 220 910 441

•  Hledám pronájem garáže nebo jiných prostor 

k uskladnění nábytku. Cenová relace do 5 000,– 

Kč za rok. Tel: 605 186 108

•  Levně prodám výbavu pro miminko od  0  do 

2,5 roku. Oblečení, látkové pleny, vaničku, po-

vlečení do postýlky, deku, peřinky do kočárku, 

fusak aj. Daruji starší postýlku. Tel: 608 269 246, 

220 911 794

•  Levné a rychlé žehlení prádla a domácího textilu. 

Koš 200 kč. Prádlo svezeme a druhý den přiveze-

me. Košile 300 kč. dobre.zehleni@seznam.cz 

604 413 605

•  Koupím dětské kolo pro 6leté dítě. Tel: 

736 144 146

•  Koupím dětské lyže s  vázáním vel. 85–100 cm. 

Tel: 737 477 737

•  Koupím piano. Tel. 604 280 452

•  Kvalitní výuka angličtiny a  francouzštiny. Tel. 

608 633 319

•  Nabízím výuku AJ, kvalifikovaný učitel – rodilý 

mluvčí. Tel: 607 928 938

•  Nabízím pronájem garážového stání v Roztokách 

na  Tyršově náměstí od  ledna 2013. Nájemné 

včetně poplatků činí 1 200,– Kč měsíčně. Tel.: 

607 806 538

•  Nabízím k  pronájmu  nebytový prostor, plocha 

cca 50  m2. Kdykoliv možno vidět po  předchozí 

domluvě na tel. 604 627 868

•  Pohlídám Vaše děti o víkendu, u mě doma. RD se 

zahradou. Tel: 603 841 839

•  Prodám dětskou lyžařskou helmu zn. GIRO. Ve-

likosti XS. Barvy modré se zvířátky. Není poško-

zená. Přidám ještě dětské lyžařské brýle modré 

barvy. Cena 600,– Kč. Tel.: 723 211 216 (Žalov)

•  Prodám dětskou polohovatelnou cyklosedačku 

Hamax Sleepy v  perfektním stavu, šedo–modrá, 

v  ceně je navíc další upínací zámek v  hodnotě 

500 Kč, celková cena 1 300 Kč, tel. 737 766 665.

•  Prodám dětskou skládací síťovou ohrádku 

100x70 cm, dá se využít i jako postýlka, omyva-

telné polstrované dno a horní okraj, cena 750 Kč. 

Tel: 737 477 737

•  Prodám domek se zahradou v Roztokách u Prahy-

-Žalov, celkem 1086 m2, 3+KK, voda, plyn, kanali-

zace, studna, klidné prostředí. Domek je volný. Tel.: 

728176445

•  Prodám fíkus Benjamín 120 cm vysoký panašo-

vaný. Cena 200,– Kč. Tel: 736 144 146

•  Prodám funkční pětizásuvkovou mrazničku 

 WHIRPOOL 200 litr. Tel. 721 101 137

•  Prodám ideální polovinu domu 4 + 1 větších 

rozměrů v  pěkném stavu s  garáží pro dvě auta 

a pozemkem 778 m2 v Roztokách-Žalově na pěk-

ném a klidném místě. Telefon: 603 705 944

•  Prodám nákupní tašku na  kolečkách za  300,– 

(úložný prostor 35x25x65 cm, málo používaná), 

batoh na  notebook za  250,– (černý, Ikea, jedna 

část odepínací se samostatnými popruhy, 15,6"), 

samonafukovací karimatku Metzeler Thermo 

za  1 000,– (délka 176 cm), replika důstojnické 

šavle za  900,– Kč. Telefon večer  20–22 hodin 

607 963 557

•  Prodáme novostavbu RD (kolaudace září 2012) 

ve  Velkých Přílepech, užitná plocha 160 m2 + 

zahrada, garáž s  vraty na  dálkové ovládání + 

další garážové stání na  pozemku, 2 technické 

místnosti, obývací pokoj se vstupem na zahra-

du, kuchyň, 3 ložnice, 2 koupelny. V těsné blíz-

kosti dětské hřiště, bus 3 minuty chůze, cena 

dohodou, při rychlém jednání sleva. Kontakt: 

rdvelkeprilepy@seznam.cz

•  Prodám rod. domek se zahradou v Roztokách v blíz-

kosti Tyršova nám. a MHD v Tiché ulici. Domek je 

napůl podsklepený. V přízemí je vstupní hala s ve-

stav. skříní, velká sprcha s  WC, komora a  terasa. 

Kaž dé podlaží lze využívat jako samostatnou byt. 

jednotku. Celková plocha pozemku 724 m2/zahrada 

442 m2, zastavěná plocha 282 m2. Na  pozemku je 

samostatná garáž. Kontakt. telefon 774 105 972

•  Prodám rodinný domek v Roztokách 3+1, garáž, 

zahrada 350m2. Tel: 773 555 901

•  Prodám nový dřevěný sloupek, délka 3 m, prů-

měr 10 cm. Cena 350 Kč. Tel.602 878 084

•  Prodám kulatý konferenční stolek za  2 000 Kč 

a 2 křesílka po 700 Kč ART DECO zn. Bernkop 

z r. 1920.Tel.723 823 101

•  Prodám polohovací lehátko Babypoint pro děti 

od  narození do  9 kg, cena 400 Kč, hrací deku 

Babypoint 120x100 cm, měkká s různými hrací-

mi motivy, 600 Kč. Tel: 737 477 737 

•  Prodám rozkládací dvojlůžko, tmavě modré. 

Původní cena 10  000,– Kč. Nyní 4  700,– Kč 

(s úložným prostorem). Tel: 608 633 319

•  Prodej RD 4+1 o CP 160 m2, s pěknou zahradou 

o  velikosti 921 m2. V  přízemí předsíň, chodba, 

koupelna, WC, obývací pokoj, pokoj, ložnice, ku-

chyň. V  prvním patře pokoj, koupelna s  WC 

a  prostorná hala. Vše po  celkové rekonstrukci. 

Vytápění elektrické a plynové, dům částečně pod-

sklepený. K  pozemku patří zkolaudovaná dílna 

o CP 66 m2, možno využít i jako garáž. Při rych-

lém jednání dohoda možná. Tel. 608 026 162

•  Prodám zánovní stolní myčku nádobí exquisit 

GSP–7 BSOE, rozměr 46,5x57x48cm. Spotřeba 

10,4 litru, 5 programů. Dovoz z Německa. Cena 

2 600 Kč. Tel. č.: 776 006 286.

•  Prodám sportovní kočárek Knorr, odpružená 

konstrukce, polohovací madlo, prostorná le-

hací plocha, snadno udržovatelný potah v per-

fektním stavu, cena 1 500 Kč., tel. 737 766 665

•  Prodám dětské celoplastové odrážedlo zn. 

Smoby, cena 250Kč a odrážedlo auto za 150Kč. 

tel. 737 766 665.

•  Prodám nové dámské brusle, bílé boty č. 37–38. 

Cena 600,– Kč. Tel: 602  594  110 nebo večer 

721 503 888

•  Prodám hluboký dětský kočárek švédské značky 

Emmaljunga ve velmi dobrém stavu po jednom 

dítěti. Odlehčený, prostorný, košík na  nákupy, 

taška na  rukojeť, pláštěnka, možno dokoupit 

originál fusak. Vhodný do terénu. Barva kombi-

nace tmavě a  světle modré. Cena 1 500,– Kč. 

Volejte: 777 564 120

•  Prodám garáž 18 m2 v  ulici Žirovnického na  po-

zemku 2547/10. Cena k  jednání 170 000,– kč, tel: 

602 327 539

•  Prodám velmi nadstandardně vybavený byt 

3+kk/B včetně sklepa, parkovacího a garážového 

stání v novostavbě z r. 2008 v Roztokách, odboč-

ka na Žalov. Majitel bytu tel: 603 849 829

•  Pronajmu byt 1+kk v Solníkách, 2. p., orientace 

JZ, částečně vybavený (šatní skříně, pračka, vy-

bavená kuchyň), sklep a parkovací stání k dispo-

zici. Volný ihned, nájem 7 500 + 2 000 záloha 

na  poplatky. Zájemci volejte 773  636  730 nebo 

606 751 944

•  Pronajmu byt 3+kk, 58 m2 v bytovém domě v loka-

litě Sv. Jan v Úněticích. Jedná se o dva samostatné 

pokoje a obývací pokoj spojený s kuchyňským kou-

tem. Byt se nachází v  1. patře, v  dosahu pražské 

MHD, linek 355 a 359. Cena 10 000,– Kč + poplat-

ky. Tel. 608 810 494

•  Pronajmu 2+kk v Žalově. Nové. Tel: 602 358 207

•  Pronajmu zařízený byt 2+1 v  rodinném domě 

v Roztokách. Byt má samostatný vchod a k uží-

vání 2 balkony. Cena 7 000,– Kč + el. proud. Tel: 

606 828 265

•  Pronajmu v Roztokách nový byt 1 + kk s větším 

balkonem a garážovým stáním, 1 patro. Telefon: 

736 674 553

•  Prodám byt 1+1 v Roztokách-Žalově v OV. Cihlo-

vá novostavba z roku 2006, výměra bytu 48 m2 + 

5,5 m2 balkon, parkovací stání. Cena 2 100 000 Kč. 

Pro více informací volejte 725 517 479.

•  Pronajmu v Roztokách nový byt 1 + kk s větším 

balkonem a garážovým stáním, 1 patro. Telefon: 

736 674 553 

•  Pronajmu úplně nový byt 2+kk v nové zástavbě 

v  Roztokách u  Prahy – Na  Panenské. Byt je 

v druhém nadzemním podlaží situován na  J+V 

o  rozměrech 6 3m2, balkon 10 m2, sklep 4 m2, 

vnitřní garážové stání + jedno venkovní. Byt je 

vybaven pouze kuchyňskou linkou a  koupelno-

vým zařízením. V  bytě je nežádoucí pes. Cena 

za  pronájem je 10  000,– Kč + poplatky. Tel: 

606 201 094, RK nevolat.

•  Pronajmu jedné osobě jeden větší pokoj v  blíz-

kosti Tyršova náměstí. K  používání je též ku-

chyňka, koupelna a WC. Cena včetně poplatků je 

5 830,– Kč. Tel: 721 114 449

•  Přijmu mladší ženu/ studentku ke  třem dětem. 

ŘP nutný. Tel: 775 125 775

•  Také se Vaše ratolest nedostala do školky a potře-

buje kamaráda? Spolu se svou tříletou dcerou 

pohlídám Vaše zhruba stejně staré dítě. Pravidel-

ně i jednorázově, vše dohodou. Tel.: 605 592 248

•  Včelí med přímo od  včelaře obdržíte na  adrese 

Vidimova 607, Roztoky. Vhodné předem zavolat 

na tel. č.: 220 911 665, možno i večer.








