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inzERcE

P O  M N O H A  L E T E C H

Rádi bychom vrátili žalovské posvícení i s jeho historií, kam po

léta patřilo - na louku u kostela sv. Klimenta na Levém Hradci.

Máte doma fotografie, kroj nebo si pamatujete něco z té doby?  

Ozvěte se nám, prosím!

Houpačky, kolotoče, řemeslné stánky, koláče,

zabíjačka, hudba k tanci i poslechu 

(aktuální program najdete na

zalov.webnode.cz).

300 míst k sezení pod střechou i s ohřívači. 

 

N A  C O  S E  M Ů Ž E T E  T Ě Š I T

ŽALOVSKÉ
POSVÍCENÍ 2022

16. října 2022 od 10 hodin na Levém

Hradci u kostela sv. Klimenta

CARODEJNICEROZTOKY@GMAIL.COM,  TEL.  606 201 094
WEB: ZALOV.WEBNODE.CZ

VSTUPNÉ 120 KČ ,  DĚTI  DO 12 LET ZDARMA.

d října – 1x týdně, max. 10 žáků
KROUŽKY – V ROZTOKÁCH

ROZVOJ MATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ
* pro 4. třídu úterý 14:00–
* pro 5. třídu úterý 15:00–
* pro 5. třídu středa 15:00–

DOUČOVÁNÍ MATEMATIKY
* pro 4. třídu úterý 16:

* pro 5.  třídu středa 16:00
* pro 6. třídu středa 17:00

Sháníte doučování?
Chcete rozvíjet Vaše dítko

nad rámec učebnic?
Nabízím výuku veškerého učiva 1. stupně!

ndividuální hodiny,
skupinové kroužky!

Blíží se podzim a s ním i dlouho očekávané ukončení stavby a zahájení provozu 
na nádraží v Roztokách u Prahy. Děkujeme všem obyvatelům Roztok za jejich 

trpělivost s komplikovanějším cestováním a ztíženými podmínkami během 

rekonstrukce. 

Celé nádraží se proměnilo poměrně zásadně, podařilo se nám postavit 3 moderní 

nástupiště, propojit je podchodem a zajistit bezbariérový přístup díky výtahům. 

Prodlouženým podchodem bude možné dojít až do prostor Středočeského muzea. 

Zajímavou součástí celé rekonstrukce byla renovace původní letní čekárny, u které 

jsme zachovali všechny původní prvky. Kromě rozšířeného vstupu do podchodu zde 

přibyla i výtahová šachta, která umožní pohodlný přístup nejen maminkám 

s kočárky.

Věříme, že budete rádi novou stanici využívat a oceníte nové pohodlí, které přináší. 

Stanice bude slavnostně otevřena 21. září v odpoledních hodinách společně se 

zpřístupněním prodlouženého podchodu a přístupu na nádvoří Středočeského 

muzea. Ve spolupráci se spolkem Roztoč připravujeme krátký doprovodný 

a zábavný program pro děti. Ocenění od nás dostanou ty, které se podílely 

na výzdobě opěrné zdi mezi podchodem a muzeem. 

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 
příspěvková organizace 

Zámek č. 1 
 

přijme pracovníka na pozici  
 zahradník-údržbář 

 
Vzdělání, praxe a řidičský průkaz výhodou 

Požadujeme: 
spolehlivost 

fyzickou zdatnost 
nástup dle dohody 

Platové podmínky dle mzdových tarifů. 
Bližší informace na čísle 233 029 019 nebo 728 044 449 

pan Vágner, 
případně e-mailová adresa: vagner@muzeum-roztoky.cz 
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ÚVODEM

OBSAH:OBSAH:
Město, v němž se dobře žije

Poslední dobou jsou dost oblíbené žebříčky míst, kde se nejlépe 
žije. Vzniká jich hodně, dělá je spousta společností, používají 
odlišnou metodiku, různá kritéria a jednotlivým parametrům 
dávají rozdílné váhy. Výsledek mě ale vždycky překvapí, nebo 
spíš šokuje. Vítězem poslední roky jsou opakovaně Říčany.

Sluší se pogratulovat, ale já mám tendenci si stěžovat: Váže-
ní, nezapomněli jste náhodou na Roztoky?

Zažili jste někdy ten uklidňující pocit během návratu z rušné 
metropole, když přijíždíte kaňonem Vltavy, kde na obou stranách máte strmá skalis-
ka porostlá bujnou zelení?

Znáte jiné město, kde je víc aktivních lidí, když se podíváme na nevídaný počet 
nejrůznějších sportovních a kulturních spolků v přepočtu na počet obyvatel?

Víte o jiném místě, které leží mezi řekou a lesem v chráněné přírodní rezervaci, 
a přitom jste odsud příměstským vlakem za patnáct minut v centru hlavního města?

Viděli jste někdy architektonické skvosty v Tichém údolí? A vůbec, víte, že v Roz-
tokách nejsou žádné obří šedivé sklady, které dneska patří neodmyslitelně skoro 
ke každému městu na kraji Prahy?

Argumentů bych měl ještě spoustu, ale pak se zase rychle uklidním a řeknu si, že 
je možná dobře, když se na náš ráj tak moc neupozorňuje. Konec žertování na téma 
zhrzený lokální patriot, který je zaslepený a odmítá vidět, že i jinde se samozřejmě 
žije hezky.

Teď vážněji: Odpověď na otázku, proč se ve zmíněných žebříčcích neobjevují Roz-
toky, je jednoduchá. Mezi ukazateli, kam patří životní prostředí nebo dostupnost 
zdravotní péče, vzdělání, práce či služeb, hraje významnou roli dosažitelnost bydle-
ní a přírůstek nových obyvatel.

Tím se chce ukázat, jestli kvalita života v místě přitahuje nové obyvatele, naopak 
nižší úroveň motivuje k odchodu. Naše město si už největší boom nové výstavby 
a přílivu nových obyvatel se všemi jeho plusy i minusy zažilo.

Teď nás čekají komunální volby a všechny místní strany i hnutí, ačkoli se přirozeně 
v lecčems liší, se v tomhle se vzácně shodují: Žádná divoká výstavba, ale ani skan-
zen. Chceme postupný a kontrolovaný rozvoj, místo kvantity se zaměřme na zvyšo-
vání kvality života.
Tak jděte volit a šťastnou ruku!  l

� �Václav�Dolejší

periodický	tisk	územně	samosprávného	celku
Vychází	11x	ročně.

Místo	vydávání	Roztoky.
Odraz	č.	9/2022	vyšel	dne	16.	9.	2022

Uzávěrka	příštího	čísla	dne	6.	10.	2022
Evidenční	číslo	MKČR	E	13632

Vydává	město	Roztoky,	
nám.	5.	května	2,	252	63	Roztoky

iČO	00241610�
Adresa�redakce:	Odraz,	nám.	5.	května	2,	

252	63	Roztoky
e–mail:	mu@roztoky.cz,

www.roztoky.cz

Odpovědný�a�technický�redaktor:	Jaroslav	Drda	
(drda@roztoky.cz)

Redakční�rada:�Václav	Dolejší	–	předseda,	
Stanislav	Boloňský	–	místopředseda,

Michal	Přikryl,	Jaroslav	Huk,	
Marcela	Šášinková,	Eva	Sodomová,	

Lukáš	Hejduk,	Jaroslav	Drda

Sazba:	Bogdan	Tkaczyk
Tisk:	Typos,	tiskařské	závody,	s.r.o.,	Plzeň

náklad	4	000	výtisků
Fotografie�na�titulní�straně:	Upomínka	na	první	cestu	

do	školy,	1944

Přebírání	obsahu	jinými	periodiky	a	servery	
se	řídí	autorským	zákonem.

Přebírání	označených	příspěvků	je	zapovězeno.
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INFORMACE Z RADNICE

Začal školní rok, naše základní škola přiví-
tala mimo jiné pět tříd nových prvňáčků. 
Mám radost, že se podařilo postavit v areá-
lu školy Cihelna novou nafukovací halu, 
která bude prvotně sloužit tělesné výchově 
žáků školy přinejmenším do té doby, než se 
nám podaří postavit regulérní tělocvičnu.

V pondělí 5. září jsme slavnostně otevře-
li Haurowitzovu cestu, která propojuje Ti-
ché údolí s horními Roztokami.

Ve  dnech, kdy dostanete do  schránek 
tento Odraz, by již měl být dokončen nový 
povrch v části ulic Havlíčkova a Čapkova.

Vážení spoluobčané,
blíží se komunální volby a  toto vydání je 
poslední, které se k vám před nimi dosta-
ne. Na  starostu již nekandiduji, proto mi 
dovolte pár osobních vět.

Jsem hrdý na to, že se většině z vás v na-
šem městě líbí, že jste tady spokojení, že se 

vám tady žije dobře, že se sem rádi vracíte, 
prostě že jste tady doma. Město je v první 
řadě tvořeno společenstvím lidí, a  to má 
v našem městě pevné jádro a velké srdce, 
tím jsem si jistý. K tomu samozřejmě při-
spívá i dobré zázemí. Jsem moc rád, že se 
nám za  těch dvanáct let, kdy jsem měl tu 
čest být starostou, podařilo z  města, kde 
překotná výstavba dramaticky předbíhala 
rozvoj občanské vybavenosti, vytvořit mo-
derní město s výbornou dostupností služeb 
pro všechny generace. Zanedbaná byla ze-
jména kapacita školy a školek. Tento zásad-
ní problém je nyní vyřešen. Do mateřských 
škol přijímáme všechny děti, ve  škole je 
dostatek tříd. Díky tomu máme i velký ná-
skok před městy a obcemi v okolí. A proto-
že jsme dobře hospodařili, zbylo i na celou 
řadu dalších investic a na podporu spolko-
vého života ve městě.

Roztoky a  Žalov jsou a  vždy budou mou 
srdeční záležitostí. Rád bych zůstal členem 
zastupitelstva, a pokud se to podaří, i rady 
města, abych mohl být nápomocen s  tím, 
čemu rozumím, třeba se sestavováním roz-
počtu města. Myslím, že i  můj vhled 
do  krajské a  celostátní politiky může být 
pro naše město prospěšný.

Přeji vám krásný konec léta a pevně vě-
řím, že se potkáme 17. září na  tradičních 
Slavnostech levého a pravého břehu a o tý-
den později ve volebních místnostech.  l

Slovo starosty

Celkem hladce prošlo zvýšení poplatků 
za pronájem hrobového místa a s tím spo-
jených služeb zhruba o 10 %. Naopak u ná-
sledujícího bodu se zastupitelstvo podle 
očekávání drobně zaseklo. Jednalo se 
o prodej úzkého pruhu pozemku v Cihelně 
místním rezidentům, kteří nejvíce trpěli 
probíhající výstavbou nové školy. Přestože 
záměr už zastupitelé jednou schválili a byla 
dokonce uzavřena právně vymahatelná 
smlouva o budoucí smlouvě kupní, někteří 
opoziční zastupitelé opět upozorňovali, že 
prodejní cena je podle jejich názoru pro 
město nevýhodná. Po  dvacetiminutové 
diskusi došlo na hlasování, v němž byl pro-
dej pozemku dvanácti hlasy schválen.

Poté se zastupitelé věnovali stavu měst-
ských financí, který je zatím v rámci plnění 
rozpočtu mírně optimistický, a  schválili 

osm rozpočtových změn, většinou na stra-
ně výdajů.

V  majetkovém bloku nejprve zastupitel-
stvo schválilo smlouvu o  smlouvě budoucí 
na  zřízení věcného břemene pro umístění 
optických kabelů v  Hálkově ulici. Dále byl 
schválen prodej přeplocené části pozemku 
na  náměstí 5. května. Od  státu město bez-
platně získalo malé pozemky na cestě k ža-
lovské vodárně a  zastupitelé s  tímto převo-
dem vyslovili souhlas. Schválen naopak 
nebyl prodej pozemků pod garážemi u byto-
vých domů 963 a  964 v  Masarykově ulici. 
Část zastupitelů chtěla tento pozemek zacho-
vat vcelku s ohledem na možné využití v bu-
doucnu.

Pochopení nenašly ani návrhy pana 
Huka na  prověření možnosti, zda by pro 
zřízení pobytového sociálního zařízení pro 

seniory nešla využít vila čp. 110 v Tichém 
údolí nebo dům čp. 1189 v Cihelně.

Zastupitelé schválili navýšení krajské do-
tace na  sociální služby a  odsouhlasili od-
kup pozemku pod částí již zbořeného 
domu čp. 55 v Nádražní ulici za 1 Kč. Zmi-
zí tak letitý problém s nebezpečně uzouč-
kým chodníkem.

Odloženo bylo převzetí infrastruktury 
v  areálu Dubečnice od  společnosti White 
Hill Zahrady Roztoky, s.r.o., město bude 
nejprve požadovat opravu propadlých 
chodníků.

Posledním projednávaným bodem byl 
zápis ze dvou prázdninových jednání rady 
města. Snad i vzhledem k pokročilé hodině 
bylo tentokrát dotazů méně a všechny byly 
uspokojivě zodpovězeny.

Pět minut po desáté hodině večerní tak 
mohl pan starosta Jakob jednání ukončit.

Zastupitelstvo se v  tomto složení sejde 
naposledy 21. září. � l

Vzorné zastupitelstvo
Jedno	je	třeba	současným	zastupitelkám	a	zastupitelům	přiznat.	Mají	vzornou	
docházku.	Také	na	předposlední	zasedání,	které	se	konalo	poslední	srpnový	
večer,	dorazili	v	plném	počtu	jednadvaceti.	na	úvod	proběhly	obvyklé	
procedury,	tj.	volba	pracovních	komisí,	schválení	programu	zasedání,	kontrola	
plnění	usnesení,	kontrola	zápisu	z	minulého	jednání	a	zpráva	o	činnosti	
městské	policie.

Rozpočtová�opatření
Radní se tradičně probrali daňovými pří-
jmy a kvitovali vcelku solidní vývoj v této 

oblasti. Schválili též rozpočtová opatření, 
například přijetí dotace na pomoc uprchlí-
kům, daru pro Slavnosti levého a pravého 

břehu, změny v  kapitole dětských hřišť 
(bylo třeba koupit novou lanovku na hřiště 
Obránců míru, protože stará dosloužila), 
výdaj na pojištění nového policejního vozu 
či služeb pro dobrovolné hasiče.

Jednala rada města
Srpnové	schůzování	rady	se	prokousalo	pětatřicítkou	bodů.

Jaroslav�Drda

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky
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INFORMACE z RADNICE

1.�MÍT�PŘEHLED�O�ZÁVAZCÍCH�
A�KONTAKT�NA�EXEKUTORA
Pro využití akce Milostivé léto 2022 je ne-
zbytné vědět, který exekutor je pověřen 
vedením příslušné exekuce (exekucí) 
a znát kontaktní údaje exekutora. Je vhod-
né uvést také spisovou značku, která je pro 
každou exekuci unikátní. Všechny tyto in-
formace lze zjistit z výpisu exekuce, který 
je k dispozici online na www.exekuceinfo.cz, 

a to po vyplnění formuláře na hlavní stra-
ně.

2.�VYPLNIT�ŽÁDOST�
PODLE�VZORU
Exekutora je nutné písemně informovat 
vyplněnou žádostí, která mimo jiné říká, 
že má dlužník zájem využít oddlužovací 
akci Milostivé léto 2022. V žádosti je dále 
kromě informací o  povinném (dlužníko-
vi), exekutorovi a  exekutorském úřadu 

vhodné uvést spisovou značku exekuce, 
na kterou má být Milostivé léto 2022 apli-
kováno. V případě více exekucí spravova-
ných různými exekutory je třeba poslat 
žádost každému z nich zvlášť.

3.�KONTAKTOVÁNÍ�EXEKUTORA
Milostivé léto trvá od  1. září 2022 do 
30. listopadu 2022, ale vyplněnou žádost 
exekutorovi je třeba zaslat do 15. listopadu, 
a  to doporučeně (případně prostřednic-
tvím datové schránky), jinak není garanto-
váno, že exekutor žádost vyřídí. Stejně tak 
na žádosti zaslané před dnem nabytí účin-
nosti zákona, tedy před 1. zářím, nebude 
brán zřetel. Doplňkově lze vyfotografované 
žádosti zaslat jako přílohy na e-mail exeku-
tora.

Očkování�proti�covidu�
Místostarosta T. Novotný informoval 
o možnosti 4. dávky očkování proti covidu 
a rada  souhlasila s poskytnutím knihovny 
pro očkování konané 8. září 2022. 

Radní souhlasili s pronájmem pozemku 
v  ulici Na  vyhlídce za  účelem dočasného 
oplocení a  zajištění staveniště za  úplatu, 
stejně tak kývli na  pronájem pozemku 
v  Masarykově ulici (1286/10) pro zřízení 
záhonů a posezení.

Rada vzala na vědomí možnost nákupu 
nové cisternové stříkačky pro dobrovolné 
hasiče s tím, že nyní věc není aktuální  (ha-
siči jsou solidně vybaveni z  minulých let 
a  je třeba se soustředit na dostavbu jejich 
stanice).

Radní podpořili žádost pěveckého sboru 
Rosa o  mimořádnou grantovou podporu 
Rybovy mše vánoční.

Splátkové�kalendáře
Přitakání se dočkaly i  žádosti obyvatel   
obecního domu čp. 110 v  Tichém údolí,  
kteří žádali o možnost splátkového kalen-
dáře dluhu za  energie, stejně tak i  žádost 
o  pokácení stromu na  pozemku města 
a současně přijetí pětitisícového daru urče-
ného na náhradní  výsadbu stromu nové-
ho. 

Plánovaný�objekt�
v�Čapkově�ulici
Ve stavebním bloku odložila rada projedná-
ní bodu nástavby objektu vedle kotelny 
v  Čapkově ulici a  požádala o  stanovisko 
městského architekta a sousedů.  Radní sou-

hlasili se stavebními úpravami domu 
čp. 816 v Olbrachtově ulici dle předložené  
projektové dokumentace, stejně jako s umís-
těním vjezdu na pozemek parc. č. 1000/4.

Elektromobil�pro�
pečovatelskou�službu��
Radní se rozhodli podpořit i  novinku – 
tedy novinku v městských službách. V roce 
2023 bude totiž vyhlášena dotační výzva, 
která umožní pořídit elektromobil a neve-
řejnou dobíjecí stanici pro potřeby pečova-
telské služby našeho města. Úřad dostal 
uloženo výzvu sledovat a  včas zpracovat 
podklady. 

V sociálním bloku vedení města odsou-
hlasilo pomoc potřebným občanům 
na obědy pro děti, nákup školních pomů-
cek či přidělení bytu v Domě s pečovatel-
skou službou. 

Kontejner�na�elektroodpad�
a�REUSE�centrum
Radní se zabývali též provozováním kon-
tejnerů na elektroodpad a souhlasili, aby 
takový kontejner společnosti ELEKTRO-
TOWIN byl umístěn v  areálu TS. Radní 
souhlasili s ročním  zkušebním provozem 
REUSE centra  (místa, přesněji stavební 
buňky, kam občané mohou nosit přesně 
vymezené věci, které nejsou určeny k  vy-
hození, ale mohou posloužit dál – a  jiní 
občané si takové věci bezúplatně mohou 
odnášet) s  tím, že autor tohoto Dobrého 
nápadu, náš spoluobčan LH, bude příto-
men v areálu TS 15 hodin týdně a postará 
se o propagaci tohoto počinu mezi občany. 

Servis�nové�sportovní�haly
Radní uložili odboru správy města zajistit 
ve  spolupráci s  firmami VYSSPA Sports 
Technology a  Tilea Floor Systems hladký 
chod nové nafukovací sportovní haly 
a  souhlasili s  předloženými smlouvami, 
které servis zajištují. 

Radní M. Štifter předložil nabídku pro-
jektu firmy Odpadová poradenská pro in-
tenzifikaci svozu odpadků v  Roztokách – 
ta se též dočkala  přikývnutí. 

Výuka�bruslení
Radní se zabývali možnosti podpořit fi-
nančně výuku bruslení  v rámci výuky tělo-
cviku a dospěli k závěru, že z obecních pro-
středků bude podpořeno bruslení školní 
mládeže částkou 125 000 Kč, zbytek pro-
středků uhradí škole ze svého rezervního 
fondu. Platby za  hodiny bruslení budou 
vypláceny podle skutečnosti. 

Úspora�energie
Radní si  též   lámali hlavy nad rostoucími 
cenami energií a  po  poradě s  šéfem TS 
a servisním technikem osvětlení rozhodli, 
aby  průtah městem byl osvětlen nadále jen 
na  exponovaných místech (na  přecho-
dech). Na  zbytku průtahu kolem krajské 
silnice bude většina světel (zastaralých 
a energeticky náročných) vypnuta.

l

Milostivé léto
Od	1.	září	do	30.	listopadu	2022	bude	opět	probíhat	akce	
Milostivé	léto.	Pro	dlužníky	jde	o	druhou	a	zároveň	poslední	
šanci,	jak	se	výhodně	zbavit	exekucí.	Využití	Milostivého	
léta	ii	se	vyplatí	prakticky	všem	občanům	zatíženým	
exekucí.	Jak	postupovat?

 ➔

Tomáš�Novotný
místostarosta
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n�11. 7. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena průkazka Dopravního podniku 
hl. m. Prahy – průkazka předána zákonné-
mu zástupci nezletilé majitelky, tento by 
chtěl touto cestou poděkovat poctivému 
nálezci; 
n�13. 7. oznámen nález tabulky r. z. v místě 
Na Sekeře v  ulici Lidická – tabulka byla 
předána provozovateli vozidla, ten by touto 
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n�14. 7. oznámen nález svazku klíčů na 
dětském hřišti v Tichém údolí – svazek klí-
čů uložen na MP Roztoky, zveřejněno na 
webových stránkách MP Roztoky a  Face-
booku – skupina Roztoky; 
n�16. 7. oznámen volně se pobíhající pes 
v  ulici Václavská – proveden odchyt psa, 
pes byl majiteli předán v pořádku, přestu-
pek vyřešen uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě; 
n�18. 7. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena platební karta VISA České spoři-
telny – majitelce  platební karta předána, 
majitelka by touto cestou chtěla poděkovat 
poctivému nálezci;
n�18. 7. oznámeno napadení osádky rychlé 
zdravotnické pomoci, zasahující v ulici Ti-
ché údolí, podnapilou osobou – v době pří-
jezdu hlídky na místě již klid, událost si 
převzala hlídka PČR Libčice; 
n�20. 7. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
v zalesněném prostoru v ulici Nad Vltavou 
odhozené jízdní kolo – uloženo na MP 
Roztoky jako nález, zveřejněno na webo-
vých stránkách MP Roztoky a Facebooku 
– skupina Roztoky; 
n�20. 7. oznámen nález peněženky na kři-
žovatce ulic Masarykova a  Havlíčkova – 
zjištěn majitel, nalezená peněženka mu 
byla předána;

n�21. 7. oznámen nález peněženky v  ulici 
Nerudova – zjištěn majitel, tomuto byla té-
hož dne nalezená peněženka s  obsahem 
předána, majitel by touto cestou chtěl po-
děkovat poctivému nálezci;
n�24. 7. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Sportovní  – zjištěn majitel, nalezený 
pes předán v  pořádku, přestupek vyřešen 
uložením blokové pokuty v příkazním ří-
zení na místě;
n�25. 7. oznámeno vloupání do objektu So-
kolovny na Tyršově náměstí – hlídka na 
místo, na místo též hlídka PČR Libčice, 
která si věc převzala jako podezření z trest-
ného činu krádeže vloupáním;
n�26. 7. oznámeni volně pobíhající dva psi 
rasy akita v ulici Smetanova – zjištěn maji-
tel, psi mu byly vydáni, přestupek vyřešen 
uložením blokové pokuty v příkazním ří-
zení na místě; 
n�26. 7. v nočních hodinách oznámeno ru-
šení nočního klidu z jednoho z bytů byto-
vého domu v ulici Braunerova – přestupek 
proti veřejnému pořádku vyřešen domlu-
vou;
n�28. 7. oznámena krádež 12 kusů nových 
střešních oken složených na paletě v objek-
tu Domov Alzheimer v  Nádražní ulici – 
hlídka na místo, na místo též hlídka PČR 
Libčice, která si na místě událost  převzala;
n�28. 7. oznámena žádost PČR o spolupráci 
při pátrání po podezřelé osobě, která se po-
kusila seniorce odcizit nákupní tašku s ná-
kupem v  prodejně Albert na Tyršově ná-
městí – pátráním nalezena osoba 
odpovídající popisu v ulici Za Potokem, tato 
osoba se k pokusu o odcizení tašky doznala, 
podezřelou osobu si převzala hlídka PČR;
n�28. 7. oznámen nález dámské peněženky 
s obsahem osobních dokladů cizího státní-

ho příslušníka v  ulici Plavidlo – zjištěna 
majitelka, peněženka jí byla předána, maji-
telka by touto cestou chtěla poděkovat po-
ctivému nálezci;
n�28. 7. ve večerních hodinách oznámena 
žádost PČR o pátrání po osobách podezře-
lých z  krádeže jízdního kola z  objektu 
domu v Nádražní ulici – podezřelá osoba 
byla zajištěna a předána hlídce PČR, kolo 
zajištěno, celou událost i s podezřelou oso-
bou si převzala PČR;
n�31. 7. oznámení o odcizení 2 ks jízdních 
kol z garáže v ul. Chelčického – vzhledem 
k výši způsobené škody věc předána PČR 
Libčice;
n�2. 8. v nočních hodinách oznámena hla-
sitá hudba v ulici Haškova – zjednána ná-
prava, podezření z  přestupku proti veřej-
nému pořádku vyřešeno na místě 
domluvou; 
n�5. 8. v nočních hodinách oznámen volně 
pobíhající pes v ulici Najdrova – vyrozumě-
na majitelka, pes jí byl předán v  pořádku, 
podezření z  přestupku vyřešeno uložením 
blokové pokuty v příkazním řízení na místě; 
n�7. 8. v nočních hodinách v rámci hlídkové 
činnosti nalezeno v ulici Poděbradova od-
stavené jízdní horské kolo zn. Track – jízdní 
kolo uloženo na MP Roztoky jako nález, 
zveřejněno na webových stránkách MP 
Roztoky a Facebooku – skupina Roztoky; 
n�8. 8. oznámen nález prstýnku z  bílého 
kovu na dětském hřišti v  ulici Obránců 
míru, který oznamovatel donesl na MP 
Roztoky – prstýnek uložen na MP Roztoky 
jako nález, zveřejněno na webových strán-
kách MP Roztoky a města Roztoky; 
n�10. 8. oznámen volně pobíhající pes 
v ulici Riegrova – provedeno vyrozumění 
majitelky, nalezený pes jí byl předán v po-

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	Roztoky,	a	to	za	období		
od	11.	7.	do	31.	8.	2022:	

4.�ODPOVĚĎ�OD�EXEKUTORA�
A�ÚHRADA�DLUHU
Na  základě žádosti dlužník od  exekutora 
obdrží jak seznam jistin, tak platební úda-
je. V rámci Milostivého léta se úroky, pe-
nále a smluvní pokuty ruší, ale stále je nut-
né zaplatit nesplacenou jistinu vyčíslenou 
od exekutora plus paušální náhradu nákla-
dů exekuce ve  výši 1815 Kč (1500 Kč, po-
kud exekutor není plátcem DPH).

• Do popisu platby je vhodné uvést:
„Úhrada jistiny + nákladů Milostivé léto II“

• Platbu je nutné odeslat tak, aby byla 
na účet soudního exekutora připsána nej-
později dne 30. listopadu 2022.

UPOzORnĚnÍ

Pokud k úhradě do stanoveného data ne-
dojde, exekuce pokračuje beze změny dál, 
tzn. k  odpuštění úroků, penále a  smluv-
ních pokut nedojde! Stejně tak veškeré 
platby zaslané před 1. zářím 2022 budou 
pravděpodobně použity na úhradu nákla-
dů exekuce nebo nákladů předcházejícího 
řízení, nikoli jistiny v  rámci Milostivého 
léta.

5.�KONTROLNÍ�VÝPIS�
V�REGISTRU�EXEKUCÍ
Pokud dlužník splní podmínky Milostivé-
ho léta 2022 a uhradí řádně a včas požado-

vanou částku, bude vydáno usnesení 
o osvobození od placení pohledávek a exe-
kuce zastavena. Exekutor má následně po-
vinnost zápis o exekuci z registru odmazat. 
Je-li exekuce i  po  měsíci od  zaplacení 
v  kontrolním výpisu evidována, je nutné 
opět kontaktovat exekutora a  požadovat 
nápravu.

Vzor žádosti na exekutorský úřad nalez-
nete na webových stránkách města v sekci 
Městský úřad / Odbor vnitřních a  sociál-
ních věcí.

� l

Kateřina�Lukášová
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řádku, přestupek vyřešen uložením bloko-
vé pokuty v příkazním řízení na místě;
n�12. 8. oznámena krádež zboží v prodejně 
Albert na Tyršově náměstí s tím, že pode-
zřelá osoba byla zadržena ochrankou pro-
dejny – ke krádeži se podezřelá osoba do-
znala, odcizené zboží vrátila na prodejnu, 
přestupek vyřešen uložením blokové po-
kuty v příkazním řízení na místě;
n�17. 8. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
v ulici Třebízského odstavené vozidlo tov. 
zn. Ford Focus bez tabulek r. z. – zjištěn 
provozovatel tohoto vozidla, tomuto zaslá-
na výzva, oznámeno Silničně správnímu 
úřadu při MÚ Roztoky;
n�17. 8. oznámeno, že v  ulici Zaorálkova 
opakovaně projíždí vozidlo tov. zn. Škoda 
Octavia v  protisměru jednosměrnou ko-
munikací – řidič vozidla nesouhlasil s vy-
řízením přestupku uložením blokové 
pokuty v příkazním řízení na místě, pode-
zření z  výše uvedeného přestupku bylo 
oznámeno příslušnému správnímu orgá-
nu, tj. MÚ Černošice, Odbor přestupků – 
dopravní přestupky, k projednání;
n�17. 8. v nočních hodinách oznámen vol-
ně pobíhající pes v ulici V Úvoze – zjištěn 
majitel, pes mu byl předán v pořádku, pře-
stupek vyřešen uložením blokové pokuty 
v příkazní řízení na místě;
n�21. 8. oznámeno narušení občanského 
soužití mezi synem a matkou v domě v uli-
ci Husova – na místo přivolána hlídka PČR 
Libčice, aby bylo z jejich strany vykonáno 
případné vykázání syna;
n�22. 8. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen stříbrný klíček s nápisem Made in 
China – klíček je uložen na MP Roztoky 
jako nález, zveřejněno na webových strán-
kách MP Roztoky a Facebooku – skupina 
Roztoky; 
n�22. 8. oznámeno volné pobíhání dvou 
psů rasy akita v ulicích Zaorálkova, Smeta-
nova a  Jiráskova – jednalo se o  psy, kteří 
v minulosti již byly odchyceni, byl kontak-
tován majitel, kterému se podařilo psy od-
chytit a odvést domů, podezření z přestup-
ku vyřešeno uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě;
n�23. 8. oznámen nález ztraceného nezletilé-
ho dítěte v prostoru Řivnáče – nezletilý chla-
pec byl se svým otcem a bratrem na výletě 
a  ztratil se jim, chlapec měl u  sebe vybitý 
mobilní telefon, šetřením zjištěn výskyt jeho 
otce, který syna hledal, nalezené dítě mu 
bylo předáno bez zranění, v dobrém fyzic-
kém stavu, pouze unavené a promočené;
n�24. 8. oznámen nález svazku 2 ks klíčů 
s čipem – svazek je uložen na MP Roztoky 
jako nález, nález zveřejněn na webových 
stránkách MP Roztoky a Facebooku – sku-
pina Roztoky; 

n�27. 8. v rámci hlídkové činnosti zjištěný 
bahnem znečištěný povrch komunikace 
ulice Bernáškova z kol vozidla – šetřením 
zjištěna stavba, ze které je bahno roztahá-
váno, kvalifikováno jako podezření z pře-
stupku;
n�27. 8. oznámeno vloupání do objektu ga-
ráže a dílny rodinného domu v ulici Lidic-
ká – neznámý pachatel z  prostor garáže 
a dílny odcizil svářečku na hliník, motoro-
vou pilu, úhlovou brusku a plastový kanys-
tr s  benzinem, na místo přivolána hlídka 
PČR;
n�28. 8. oznámeno cestou PČR, že v  obci 
Únětice v ulici Josefská se pohybuje vozi-
dlo tov. zn. Fiat, jehož řidič by měl být pod 
vlivem alkoholu – orientační dechovou 
zkouškou zjištěno, že řidič před jízdou 
požil alkohol, na místě si řidiče převzala 
hlídka PČR Libčice, vzhledem k  výši na-
měřenému promile alkoholu se jedná 
o podezření z trestného činu ohrožení pod 
vlivem návykové látky;
n�30. 8. v  nočních hodinách cestou PČR 
Libčice oznámeno vloupání do dílny na 
pozemku domu v ulici Rýznerova s tím, že 
majitel domu měl vyrušit podezřelé osoby 
– na místě si událost převzala hlídka PČR 
Libčice;
n�31. 8. oznámeno narušení občanského 
soužití mezi sousedy v  ulici Třebízského 
(ostříhání větví stromů a keřů na pozemku 
jednoho z domů) – zadokumentováno, še-
třeno jako podezření z přestupku proti ob-
čanskému soužití;
n�31. 8. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen svazek klíčů – zjištěna majitelka, 
nalezený svazek klíčů předán, majitelka by 
touto cestou chtěla poděkovat poctivému 
nálezci;
n�31. 8. ve večerních hodinách oznámena 
krádež zboží v  prodejně Tesco v  Lidické 
ulici s tím, že podezřelá osoba byla zadrže-
na ostrahou prodejny – ke krádeži se pode-
zřelá osoba doznala, odcizené zboží bylo 
vráceno do prodejny, přestupek proti ma-
jetku vyřešen uložením blokové pokuty 
v příkazním řízení na místě.

Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky 
můžete nalézt na webových stránkách MP 
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz. 

Pokud byste svým poznatkem mohli po-
moci při šetření výše uvedených událostí, 
obraťte se prosím buď osobní návštěvou, 
nebo telefonicky na Obvodní oddělení po-
licie ČR Libčice (tel. 974 866 400) nebo na 
Městskou policii Roztoky (tel. 602 666 458, 
730 511 988 nebo 220 910 468, popřípadě 
e-mail: info@mproztoky.cz). Děkujeme 
předem za spolupráci.  l

Petr�Vevera�
ved.	str.	MP	Roztoky

Letiště�Praha�rozdělí�blízké-
mu�okolí�18�milionů�korun�
S	obnovou	létání	se	Letiště	Praha	
vrací	s	přímou	finanční	podporou	
blízkého	okolí.	V	rámci	právě	vy-
hlášeného	grantového	programu	
DOBRÉ	SOUSEDSTVÍ	si	mohou	
o	finanční	příspěvek	požádat	i	růz-
norodé	veřejně	prospěšné	organi-
zace	z	naší	lokality.	Podrobná	pra-
vidla	grantu	včetně	elektronického	
formuláře	pro	podání	žádosti	jsou	
k	dispozici	na	letištních	webových	
stránkách	www.prg.aero	v	nové	
sekci	pro	blízké	okolí	s	názvem	
PRO	nAŠE	SOUSEDY.	Přihlášky	je	
možné	podávat	do	30.	9.	2022.	
následně	projekty	posoudí	ko-
mise	s	ohledem	na	jejich	přínos	
pro	širší	komunitu,	efektivnost	
a	smysluplnost.	Finance	na	činnost	
tak	mohou	získat	různé	sportovní	
a	zájmové	oddíly,	školy	a	dětská	
zařízení	nebo	třeba	ekologické,	
pomáhající	a	jiné	neziskové	orga-
nizace.			 l

Hana�van�der�Hoeven�
specialista	cSR	senior		

Letiště	Praha,	a.	s.

MĚSTO�ROZTOKY�POMÁHÁ�
OBČANŮM
Sociální oddělení města Roztoky 
vám nabízí pomoc

v	případě,	že	se	dostanete	do	
finanční	krize	z	důvodu	neúměrně	
vysokých	nákladů	na	bydlení	
(např.	energie,	plyn),	pomůžeme	se	
sepsáním	žádosti	o	příspěvek	na	
bydlení

sepíšeme	žádost	o	jednorázový	
příspěvek	na	dítě	ve	výši	5000	Kč

poskytneme	informace	o	Milosti-
vém	létě	ii.,	které	bude	probíhat	
od	1.	9.	2022

pokud	se	dostanete	do	tíživé	fi-
nanční	situace,	obraťte	se	na	naše	
oddělení	se	žádostí	o	jednorázový	
finanční	příspěvek

Kontakt:  
ing.	Kateřina	Lukášová,		
vedoucí	sociálního	oddělení,		
tel.	734	446	118,		
lukasova@roztoky.cz

Laďka	Jakobová,		
asistentka	sociálního	oddělení,		
tel.	734	446	118,		
jakobova@roztoky.cz		 l
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Letos to bude rovných 200 let, co roztocká 
škola získala první budovu postavenou 
přímo k svému účelu. Nacházela se blízko 
roztockého zámku č. 1 a dostala tak číslo 2. 
Nebyl to rozhodně žádný přepych, jen po-
měrně jednoduché vesnické stavení, ale 
přece jen šlo o  pokrok proti předchozím 
letům, kdy se učilo velmi improvizovaně 
po nejrůznějších chalupách.

První zmínka o  roztocké škole je, jak 
uvádí ve své kronice B. Hosman (pozn. 1), 
z roku 1764, kdy majitel roztockého zboží 
kníže Josef Václav z Lichtenštejnu souhlasil 
se zřízením prvního školského zařízení 
ve  vsi Roztoky. Byla to tzv. škola triviální 
(se psaním, čtením, počítáním a ovšem ná-
boženstvím) a probíhala zřejmě v obyčejné 
chalupě o jedné světnici. Učitelé, tehdy ve-
směs bez kvalifikace, byli špatně placení, 
z větší části v naturáliích. Docházka žactva 
byla tehdy ještě prakticky dobrovolná a ne-
příliš systematická. Školní rok začínal 
po svátku sv. Václava a končil kolem svato-
dušních svátků, tedy mimo hlavní vegetač-
ní období, s nímž byly spojeny polní práce, 
které se neobešly bez pomocí všech členů 
domácnosti. Kromě toho někdy neprobí-
hala výuka ani v zimě, když napadlo hodně 
sněhu nebo byly velké mrazy. Zimy byly 
v 18. a 19. století ještě velmi tuhé, jak do-
kládají záznamy z  pražského Klementina, 
a  topivo bylo (relativně) drahé už tehdy. 
Školní rok byl tedy podstatně kratší než 
dnes. Z  dnešního hlediska překvapí, že 
v  roce 1790 bylo v  roztocké jednotřídce 
evidováno 71 (!) dětí z  Roztok, Žalova 
a Podmoráně (dnes součást Úholiček, tedy 
obce Žalov).

První�školní�budova,�číslo�2
V  roce 1822 byla tedy postavena, možná 
jen rekonstruována, nová školní budova, 
která se nacházela na pozemku roztockého 
velkostatku, tedy v  dnešním zámeckém 
areálu. Ten již od  roku 1803 nevlastnili 
Lichtenštejnové, ale právníci prof.  Mader 
a J. Löhner. Bohužel byla situována tak ne-
šťastně, že o 25 let později musela ustoupit 
výstavbě železniční trati. Nastalo téměř de-
setileté období dislokační improvizace, 
kdy se učilo po různých chalupách (č. 39,  
č. 60, č. 64), kde byl zrovna volný prostor. 
Až konečně v roce 1855 se Roztoky dočka-
ly skutečné regulérní školy – se dvěma tří-
dami pro 137 dětí! Byla postavena v hor-
ních Roztokách naproti Ovčínu, tedy 
na dnešním náměstí 5. května a bylo jí po-
necháno původní číslo popisné 2. Od  70. 
let 19. století se pak tento rynek zval Kos-
telní náměstí, neboť na  něm přibyl farní 
kostel Narození sv. Jana Křtitele a později 
i fara. Dlouholetým řídícím učitelem obec-
né školy (více než 30 let) byl Jan Dobrav-
ský. Přestože byla školní budova v  roce 
1896/7 (za řídícího učitele Václava Nedvě-
da) rozšířena na 4 třídy přístavbou, nesta-
čila svou kapacitou narůstajícímu počtu 
dětí. Proto se vedení obce již od  počátku 
20. století zabývalo myšlenkou na navýšení 
kapacity školy. Nejprve se zvažovala další 
přístavba ke  staré škole, nakonec zvítězil 
záměr zcela nové školy. K té však vedla ješ-
tě dosti dlouhá a strastiplná cesta.

Nová�škola�„v�polích“
Vše samozřejmě zkomplikovala I. světová 
válka, která veškeré úvahy tohoto typu od-

sunula stranou. Až ve dvacátých letech na-
stal skutečný posun. Roztoky bez Žalova 
čítaly tehdy již 3,5 tisíce policejně hlášených 
obyvatel. Byla definitivně opuštěna myšlen-
ka na další přístavbu staré školy a bylo roz-
hodnuto o stavbě nové školní budovy podle 
současných hygienických požadavků a uži-
vatelského standardu. Městys zakoupil 
v roce 1929 pozemek od Obce čsl. legioná-
řů v  Roztokách úplně na  okraji zástavby 
horních Roztok, kde se již říkalo „V polích“. 
Původně chtěla radnice věc řešit jednodu-
chou cestou, zakázkou pro konkrétního zá-
jemce, ale zastupitelstvo nakonec prosadilo 
vypsání architektonické soutěže. Vítězný 
návrh byl sice po  architektonické stránce 
dosti konzervativní (v té době se už v Praze 
stavěly hypermoderní funkcionalistické 
školní areály), ale prostorově velkorysý, spl-
ňující moderní hygienické i  pedagogické 
požadavky. Třídy byly ovšem koncipovány 
až na kapacitu 45 dětí. Projekt školy byl na-
vržen jako hlavní třípatrová budova s dvě-
ma symetrickými křídly a  kolmo umístě-
nou tělocvičnou. Bohužel, obec neměla 
dost peněz (i tak se musela na stavbu zadlu-
žit u banky – úvěr u banky na 19 let s úro-
kem 6 % p. a.), a tak byla v roce 1932 posta-
vena jen hlavní prostřední budova. I tak to 
byl velký počin. Je třeba si uvědomit, že 
městský úřad nebyl tak personálně početný 
a profesionalizovaný jako dnes. Starosta B. 
Bernášek vykonával svou funkci po pracov-
ní době svého kmenového zaměstnání 
a  o  nedělích. Celý management výstavby 
(kromě stavbyvedoucího a  stavebního do-
zoru) zajišťovali dobrovolnou prací městští 
zastupitelé, resp. školská rada. Výstavba po-
stupovala rychle, ale nebyla prosta chyb, 
rozpočet stavby byl překročen a  ústřední 
schodiště se dokonce muselo postavit zno-
vu. S odstupem mnoha let (až před cca 20 
lety), kdy hlavní nosné zdi začaly praskat, 
jsme díky provedeným sondám zjistili i vel-
mi „úsporné“ založení stavby. Prostě šetřilo 
se všude, kde se dalo i nemělo… 

Před�90�lety,�4.�září�1932
Ale co je podstatné, 4. září roku 1932, tedy 
před 90 lety, byla otevřena nová roztocká 
obecní škola (1.–5. ročník) a o dva týdny 
později i  škola měšťanská na  dnešním 
Školním náměstí.

Již v době otevření školy však bylo jasné, 
že vzhledem k  velkému stavebnímu boo-
mu v horní části obce, škola kapacitně ne-
stačí, a tak se dále částečně učilo i ve staré 
škole, kde současně sídlila i radnice. Násle-
dovalo rozhodnutí o stavbě zatím jednoho 
bočního křídla školy. Sotva však byla vý-
stavba v roce 1939 zahájena, došlo k oku-
paci českých zemí nacistickým Německem. 

Kulatá výročí roztocké školy
Roztocká	škola	může	letos	slavit	dvě	kulatá	výročí,	která	je	
vhodné	připomenout	i	čtenářům	Odrazu.

Stará roztocká škola na Kostelním náměstí, 30. léta 20. století
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Jednotlivé části koncertu ve Sboru Církve 
československé husitské v Praze-Dejvicích 
byly proloženy mluveným slovem rekapi-
tulujícím bohatou historii tohoto tělesa, 
které je pevně spojeno s naším městem.

Protože jsem byl autorem i  interpretem 
tohoto komentáře, dovolím si sám sebe 
trochu citovat, abych alespoň část této his-
torie zprostředkoval i čtenářům Odrazu.

Jak�to�celé�začalo?
Bylo to počátkem roku 1970 a potkali se dva 
– nikoli u Kolína a ne medvědi, ale v Rozto-
kách a byli to dva studenti. Student konzer-
vatoře Petr Doněk a  student architektury 
a znalec barokní poezie Antonín Šícha.
Tipnul bych si, že se potkali v zahradní re-
stauraci na Maxmiliánce, a jak si dali piv-
ko, tak popustili uzdu fantazii.

Usmysleli si, že sestaví amatérské těleso, 
které nastuduje hudebně-literární pořad.

V šedesátých letech byly takové formy do-
cela populární, bylo tedy na co navazovat.

Počátek let sedmdesátých byl ovšem do-
sti neveselý. O to silnější byla vůle vytvořit 
si uprostřed tehdejšího bezčasí svůj vlastní 
svět.

Oba hoši byli akční, takže již v pololetí 
1970 se začalo zkoušet. Pěveckou část sou-
boru, která čítala kolem dvaceti juniorů, 
dali dohromady bratři Markovi a  jejich 
maminka, paní učitelka Marková, a už jim 
tato role zůstala…
Recitační skupina byla samozřejmě méně 
početná, ale mohli jste tam vidět čerstvou 
absolventku filozofické fakulty Pavlu Davíd-
kovou, budoucí spisovatelku Milenku Šoto-
lovou – Štráfeldovou, posléze ctihodnou 
paní soudkyni Zuzanku Barochovou či psy-
choložku Martu Leszkowenovou, budoucí 
etnografku Ivanu Helebrantovou – Kubeč-
kovou a další … zejména pak skvělého reci-

tátora Václava Pavlíka. Antonín Šícha byl 
v pozici především dramaturga a režiséra.

Narozeniny�v�prosinci�1970
První pokus o  veřejné představení – 
Briedlův Slavíček vánoční měl premiéru 
12. prosince 1970. Toto datum bych proto 
označil za skutečné narozeniny ROSY.

Po  úspěchu Slavíčka nastudoval soubor 
Loutnu českou od Adama Michny z Otra-
dovic, premiéra byla v  červnu 1971.  
V  tomto případě již hrál významnou roli 
dramaturga i recitátora Václav Pavlík.

Repertoár souboru byl ovšem na  hony 
vzdálen socialistickému realismu, a  tak 
v ovzduší nastupující „normalizace“ nasta-
ly potíže s povolováním veřejné produkce 
i  problémy se zřizovatelem – Oblastním 
muzeem.

Počátkem roku 1972, kdy to vypadalo 
na nedobrovolné ukončení činnosti, vzala 
soubor pod svá křídla místní organizace 
Čsl. svazu žen!  A novým zřizovatelem se 
stalo Městské kulturní středisko. To byla 
klíčová věc, protože pokud soubor neměl 
zřizovatele, fakticky nemohl existovat.

Soubor si ale mnoho nepomohl, neboť 
kulturní středisko začalo posléze ideolo-
gicky tlačit na soubor ještě více než vedení 
muzea.

V  tíživé situaci podal pomocnou ruku 
místopředseda ZV ROH muzea, takže sou-
bor, nyní pod názvem Klub hudby a poezie 
73, byl nově zřizován odborovou organiza-
cí muzea, a to na poměrně dlouhou dobu. 
Soubor dostal k  dispozici pěknou, i  když 
vlhkou klubovnu v podzemí tvrze.

Obě složky souboru začaly pracovat i sa-
mostatně – recitační nastudovala pořad re-
nesanční milostné poezie, pěvecká část sa-
mostatně komickou Brixiho zpěvohru Erat 
unum cantor bonus v Klementinu.

Recitační část ještě nastudovala pořad 
Václava Pavlíka z  korespondence 

Křídlo bylo uvedeno do provozu v únoru 
roku 1940, aby však po půl roce byla celá 
škola vystěhována a změněna na ubytovnu 
wehrmachtu. Další dostavba roztocké ško-
ly tak musela hodně dlouho počkat. 
V  omezených prostorách musela přežít 
i období poválečné populační exploze, kdy 
se zde učilo na dvě směny a kdy se na dlou-
há desetiletí musela obejít i bez tělocvičny 
(cvičilo se v  sokolovně). Kritickou situaci 
jen zmírnila přestavba žalovského hostince 
U Kmochů na školní budovu čp. 1300 po-
čátkem šedesátých let, realizovaná zejména 
dobrovolnou brigádnickou prací. Tento 

„historický“ dluh byl vyrovnán až dostav-
bou areálu v roce 2014. Ani ta ještě nezna-

menala úplné vyřešení nedostatečné kapa-
city roztocké školy, následovala přestavba 
žalovské školy v  Zaorálkově ulici a  nako-
nec výstavba nové školy v bývalé žalovské 
cihelně.� l

pozn. 1) Kronika městyse Roztok u Prahy, založena  
r. 1935, sepsal Bohumil Hosman, uložena ve SOKA 
Praha-západ

Půl století se sborem ROSA
Krásným,	kvůli	covidu	ovšem	dvakrát	odloženým	koncertem	oslavil	11.	června	
2022	smíšený	pěvecký	sbor	ROSA	50	let	své	činnosti.	V	letošním	roce	vlastně	
již	52	let,	protože	počátky	pěveckého	souboru,	posléze	nazvaného	ROSA,	
nalezneme	již	v	roce	1970.

Soubor (tehdy ještě bezejmenný) po premiéře pořadu Loutna česká v roztockém zámku, červen 1971. Dole klečící autoři 
pořadu – dirigent Petr Doněk a dramaturg Václav Pavlík

Nová roztocká škola po dokončení v roce 1932

Stanislav�Boloňský
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Roztoky na tom byly výrazně lépe než tře-
ba Kralupy nad (pod) Vltavou nebo další 
obce a města v rovinaté krajině od Nerato-
vic až po  České středohoří, kde bylo 
v  domcích sice jen půl metru nebo metr 
vody, ale skoro ve všech. Asi měsíc po vr-
cholu povodňové vlny jsem byl v Nových 
Kopistech, kde z celé vsi nebyl zatopen vo-
dou jen kostelík na třímetrovém kopečku. 
V Roztokách zasáhla voda zhruba padesát 
domů, některé zato ovšem až pod střechu.

Prvním úkolem vedení města bylo sa-
mozřejmě se postarat právě o ty nejvíc po-
vodní postižené. Rada města na mimořád-
ném jednání 24. srpna rozhodla, že budou 
uvolněny byty ve  vilách čp. 110 a  125 
a těmto lidem nabídnuty. Zájemci byli jen 
tři a nastěhovali se pak dva, většina posti-
žených našla zázemí u  příbuzných a  po-
stupně se snažili své nemovitosti uvést 
do provozuschopného stavu.

Celkové škody na území Roztok byly od-
hadovány na  380 milionů, z  toho ovšem 
největší podíl nesla penicilínka (tehdy 
ICN), Povodí Vltavy a Středočeské muze-

um. Z provozu byla vyřazena nedávno do-
končená čistírna odpadních vod, poměrně 
záhy po opadnutí vody bylo zprovozněno 
aspoň hrubé předčištění. Desetimilionové 
škody na čistírně však byly téměř všechny 
na částech zařízení, který nebyly ještě pře-
dány městu, a  tak s  pojišťovnami jednali 
dodavatelé. Škody na  městském majetku, 
jak informoval místostarosta Petr Tříska 
na  jednání rady 9. září, byly odhadovány 
na  20 milionů a  velkou část nakonec po-
kryl stát, především Státní fond životního 
prostředí. Od  podzimu 2002 tak Roztoky 
mají třeba solidně vyasfaltovanou silničku 
podle Vltavy (nechci přivolávat další povo-
deň, ale už by zase potřebovala opravit) 
a tehdejší šéf správy a rozvoje města vytáhl 
Vltavu Lukešákem až do horních Roztok.

Říjnový Odraz přinesl autobusový jízdní 
řád s platností od 9. září 2002, kdy se dopra-
va už vcelku stabilizovala – jezdilo se ovšem 
objížďkou přes Únětice, a to až do 2. listopa-
du. Těžce poškozený a zcela podmáčený že-
lezniční násep v pražské Stromovce se po-
dařilo vysušit a  zpevnit zhruba za  měsíc 

a vlaky z Roztok do Prahy se rozjely podle 
provizorního jízdního řádu od  12. září, 
od  18. října 2002 pak platil už jízdní řád 
normální. A  navíc od  podzimu 2002 byla 
zřízena i linka z Roztok do Libně, která už 
taky slouží dvacet let.

A ještě jedna zpráva vylovená z prvního 
řádného popovodňového zasedání zastu-
pitelstva 18. září 2002. Na  povodňovém 
kontu, na které přispívali občané, podni-
katelé i přespolní dárci, bylo shromáždě-
no skoro 700 000 korun. Zastupitelé roz-
hodli, že neadresné prostředky (ty, které 
dárce nesměroval na  konkrétního posti-
ženého) budou rozděleny na základě do-
poručení sociální komise jednotlivým ob-
čanům, tedy nikoli například na  opravu 
komunikací nebo škod na čistírně odpad-
ních vod.

Zastupitelstvo se pak sešlo ještě 21. října 
a pak do toho přišly 1.–2. 11. 2002 komu-
nální volby. Ty nás čekají i letos, ale snad se 
obejdeme bez povodňové nebo covidové 
vlny.

� l

malířky Zdenky Braunerové (později 
mnohokrát reprízovaný), ale to byla její  
labutí píseň. Slibný pořad z  poezie  
Ch. Morgensterna zůstal nedokončen. 
Členky souboru začaly rodit, muži začali 
budovat rodinná hnízda, pěvecká skupina 
tak osiřela.

Roztocký�soubor�amatérů�–�ROSA
Ale nesmutnila dlouho a dala si nový ná-
zev – který se mi tehdy příliš nelíbil: Roz-
tocký soubor amatérů, zkráceně ROSA.

Název sboru ROSA, přijatý v roce 1974, 
lze považovat za další přelomové datum.

A také se s plnou vehemencí ujal mana-
žerské role Jindřich Marek, který tuto klá-
du vleče už úctyhodných 50 let. Zde si do-
volím doplnit – s  plnou podporou své 
obětavé manželky Ilony.

I sbor si však prošel první vnitřní krizí, 
když se počet aktivních členů smrskl 
na osm! V roce 1977 odešel dirigent Petr 
Doněk, který nesnášel chabou docházko-
vou morálku na zkoušky, a jeho místo zau-
jal mladý talent Vladimír Koronthály. Teh-
dy ovšem také dochází k  osudovému 

kontaktu! Zastupujícími dirigenty se stali 
Jaroslav Orel a  absolventka Pražské kon-
zervatoře Miriam Němcová. A  ta se nyní 
ujme na řadu let i své vůdčí role.

Silná�osobnost�v�čele�sboru
Od  sezóny 1979/80 již Miriam Němcová 
plně přejímá otěže uměleckého vedení 
sboru, tehdy už coby posluchačka HAMU, 
což mělo zcela zásadní vliv na způsob pří-
pravy sboru, a tedy i kvalitu produkce.

Soubor angažoval hlasovou poradkyni, 
operní zpěvačku Stanislavu Matulovou, 
která nastavila vysoko laťku hlasové kultu-
ry. Počet členů sboru opět vzrostl, až ke tři-
ceti…

ROSA získala renomé a  začala zajíždět 
i do ciziny – nejprve do tzv. lido-demo stá-
tů, Polska, NDR, Bulharska, v roce 1982 ale 
konečně i do Švédska, Německa a dalších 
zemí.

Zde je třeba zmínit smutnou skutečnost, 
typickou pro tehdejší dobu, že jednatel 
sboru Jindřich Marek po  celá osmdesátá 
léta nikdy nedostal tzv. výjezdní doložku 
do „kapitalistické“ ciziny. Takže vše do de-

tailu zařídil a připravil a poté místo něj jela 
se sborem jako vedoucí nějaká prověřená 
osoba z  ÚKVČ (Ústav pro kulturně vý-
chovnou činnost).

V té době také začala tradice vánočních 
koncertů na  schodech Národního muzea. 
V nejlepších letech přišlo i přes tisíc diváků!

ROSA byla interpretačně na  vrcholu – 
v sezoně 1981/82 absolvovala 35 koncertů 
(!), natáčela pro Český rozhlas, vítězila 
v  soutěžích. V  září 1984 např. v  meziná-
rodní soutěži sborů v NSR a nejvyšší oce-
nění zde získala i dirigentka Miriam Něm-
cová! Ta byla ve své době a ve svém oboru 
skutečnou bílou vránou, když dosud bylo 
dirigování suverénní doménou mužů!

Koncertem v  Klementinu v  témže roce 
ukončil po  sedmi letech své působení 
u  sboru, který měl za  sebou prvních pat-
náct let své existence, Vladimír Koronthá-
ly. Sbor řídí absolventka HAMU Miriam 
Němcová.

Tolik ohlédnutí za  počátky smíšeného 
pěveckého sboru ROSA. 

 l

Stanislav�Boloňský

Když opadla voda
Líčení	největší	povodně	ve	středních	Čechách	ze	posledních	několik	set	let	
(a	možná	od	doby,	kdy	to	někdo	uměl	zapsat)	jsme	v	minulém	Odrazu	opustili	
v	neblahý	výroční	den	21.	srpna,	kdy	se	Roztoky	pořádným	lijákem	zbavily	
prachu	a	části	povodňového	bahna.	Ale	situace	se	vracela	k	normálu	další	
týdny	a	měsíce.	

Jarda�Huk
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PONDĚLÍ
18.45-19.45 h

BODYBALANCE
sokolovna

20.00-21.00 h 
BODYFORMING

sokolovna

STŘEDA
13.45-14.45 h

ZDRAVOTNÍ CVIČENÍ
sokolovna

19.00-20.00 h 
JÓGALATES

domek u kurtů v areálu Sokola

PÁTEK

20.00-21.00 h
FITBALL

sokolovna

Nutná on-line rezervace, více na www.sokroz.cz

Předně důležitá informace o tom, že na za-
čátku krize za  mnou přijel p.  ředitel ICN 
a požádal mě, abych se obrátil na krizový 
štáb okresu s  žádostí o  ochranu, protože 
v továrně uvízlo před expedicí velké množ-
ství efedrinu. Přestěhovali ho do  bezpeč-
ných pater, ale je to velké lákadlo pro dro-
gové mafie a cena by dosahovala na černém 
trhu desítky milionů korun. Nutno si při-
pomenout, že v té době byla továrna trvale 
pod dohledem protidrogové jednotky poli-
cie. Krizový štáb nám vyhověl, ale realizace 
nebyla jednoduchá. Ochranu převzala ar-
máda, ale první jednotka se nechala vystří-
dat asi po dvou dnech z důvodu, že se jim 
dělá špatně ze zápachu ze zatopené továrny 
(pravděpodobně šlo o  butylalkohol, který 
unikal ze zatopených nádrží). Nastoupili 
veteráni z Bosny. Měli skvělé vybavení i vy-
stupování. První požadavek po seznámení 
s terénem byl povolat chemické specialisty, 
protože cítili rozpouštědla. Co je uvedeno 
v článku, bylo provedeno, ale nicméně ani 
tato jednotka v  Roztokách nevydržela. 
Marné byly argumenty, že civilové v areálu 
pracují a že vojáci, pokud se cítí ohroženi, 
si mohou vzít masky. Jak rychle přišli, tak 
ještě rychleji odešli. Nastoupila třetí jed-
notka z Vyškova. V té byly i ženy. Vydrželi 
obětavě sloužit až do konce povodní. Také 
provoz pojízdné elektrocentrály, která za-
jišťovala chod nemocnice, byl zajišťován 
ženijním družstvem AČR. Fungovali bez-

chybně a postupně se stěhovali před stou-
pající vodou, až u nemocnice zůstali něko-
lik dní uvězněni. Uchránili však pacienty 
i personál od velkých potíží. Hlídkové čin-
nosti se zúčastnila i Policie České republi-
ky, která pro tento účel dostala speciální 
výzbroj. Právě vojáci byli ubytováni na zá-
kladně skautů. Postižení občané byli ubyto-
váni ve škole. Voda v Tichém údolí dosáhla 
zhruba k čp. 60 a zatopila Svojsíkovy sady.

Domnívám se také, že kontroverzní re-
portáž odvysílala jako první televize Nova. 
Ta nám věnovala intenzivní pozornost 
do chvíle, než byla zatopena Spolana Ne-
ratovice a unikly tam skutečně nebezpeč-
né chlorované uhlovodíky. V této souvis-
losti nikdy nezapomenu na  náhodnou 
návštěvu paní redaktorky o  několik dní 
později. Na její dotaz, co je nového, jsem 
s radostí jmenoval úspěšné zásahy na zá-
chranu ČOV, továrny a  postup sanací. 
Na to mi řekla, že tyto pozitivní zprávy je 
nezajímají.

Navzdory hrůzám, které nás potkaly, 
převládají v  mé mysli vzpomínky na  lid-
skou dobrotu a solidaritu.

Kromě zmíněných hasičů ze Zlatých Hor 
k  nám hned v  počátku dorazila i  jednotka 
z Letovic, která významně pomáhala při sa-
naci škod ve  Středočeském muzeu. Zde se 
vyskytla po opadnutí vody kuriózní situace: 
v příkopu kolem zámku byly desítky (možná 
stovky) leklých ryb různých velikostí. V ži-
votě jsem nic podobného neviděl. Problém 
byl rychlý rozklad, zápach a hygienická rizi-
ka. Pomohlo zjištění, že ve skladech civilní 
ochrany v Ruzyni mají k dispozici chlorové 
vápno. Ihned jsme se tam vypravili a tento 
prostředek jsme využili k rychlé sanaci.

Finanční pomoc ze zahraničí organizo-
val páter Lillard, který v  té době bydlel 
v Tichém údolí, z Moravy dorazil p. Váhala 
s  marketingovým ředitelem jejich firmy 
a předali finanční dar pro nejhůře postiže-
né občany (od té doby kupuji uzeniny z je-
jich výrobny). Úžasné bylo nasazení dobro-
volníků, pracovníků tehdejšího ICN, ČOV, 
Středočeského muzea, zdravotníků, skau-
tů, městské policie a hlavně dobrovolných 
hasičů od  nás i  odjinud, profesionálů, ale 
i  zaměstnanců školy a  kuchařů. Asi jsem 
na  někoho zapomněl, ale výkon obyvatel 
byl skutečně obdivuhodný. Hlavně těch, 
kteří přišli téměř o všechno a začínali zno-
vu, nejprve uklízením bahna a trosek. l

Martin�Štifter

Ještě jedno ohlédnutí za povodněmi roku 2002
Po	přečtení	článku	Dr.	Huka	se	mi	vybavila	řada	vzpomínek.		
na	úřadě	jsme	prožívali	toto	období	velmi	intenzivně,	jak	
co	se	týká	neomezené	pracovní	doby,	tak	emocí,	které	nás	
drtily.	Myslím	ale,	že	tehdejší	vedení	města	odvedlo	dobrou	
práci.	Pracovníci	úřadu	sloužili	pod	skutečně	profesionálním	
vedením	tehdejší	tajemnice	z.	Čížkové.	Dovolím	si	doplnit	
informace	v	článku	o	některé	momenty,	které	budou	pro	
čtenáře	zajímavé	a	na	které	se	evidentně	zapomíná.	
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Tedy jen něco málo ke genezi: po 40 letech 
jsem ukončil pracovní poměr na stavební 
fakultě ČVUT, a tak vedle osobních papírů, 
vlastního nářadíčka, sady hodinářských 
šroubováčků a jiných proprietek jsem balil 
i reklamní hrneček HILTI, který mi předa-
li jako pozornost zástupci této společnosti 
po pomoci a zajištění jejich akce v prosto-
rách posluchárny pro studenty. A  doma 
jsem pak s  politováním zjistil, že se jaksi 
do  poličky vedle servisu Henriette nějak 
nehodí a nevejde. Bylo by mi ho však doce-
la líto vyhodit, a tak jsem dospěl k přesvěd-
čení pro to, aby se věcem dávala druhá 
a další šance – vytvořit a zprovoznit cent-
rum pro další šanci věcem – Re-use.

Další a  podrobnější informace pro vy-
pracování projektu do  Dobrého nápadu 

pak jsem dohledával na  netu a  to včetně 
e-mailové korespondence na  již existující 
a provozovaná centra. Vynechal jsem Pra-
hu, tam bylo možno případně dojet osob-
ně.

Re-use centrum bude zřízeno a otevřeno 
v  prostorách sběrného dvora na  Lidické 
ulici ve stavební buňce přímo proti hlavní 
bráně. 

Začínáme ve čtvrtek 15. září t. r. a oteví-
rací doba je stanovena takto:
Po  9.00–11.00 a 13.00–17.00
St 14.00–19.00
So  9.00–13.00

První otevření je stanoveno radou měs-
ta, takže je samostatně.

Tento provoz nikterak nenarušuje oteví-
rací dobu sběrného dvora, ta zůstává beze 

změn, je to jen rozšíření poskytovaných 
služeb, kde je tímto umožněno zmenšit ob-
jemy věcí k přímé likvidaci, a navíc jim dát 
prostřednictvím Re-use další šanci.

Pro začátek a  k  orientaci budou sezna-
my/přehledy položek, které lze vzít a  na-
bídnout k dalšímu využívání, a taktéž ten, 
který nedovoluje některé věci přebrat, vy-
věšeny v přehledu na buňce centra Re-use. 
Informační tabule/vývěska s:
n�nabídkou: inzeráty s popisem, případně 
fotodokumentací, lokalizace a jaké finance, 
kontaktní adresa, vročení a případně plat-
nost nabídky, ukončení – po dohodě s ob-
sluhou
n�poptávkou: popis, o co je zájem, kontakt, 
platnost

Děkujeme za  případnou konstruktivní 
kritiku, pokud je to dobré, řekněte to nám, 
pokud je něco špatně, řekněte to nám.

� l

Ing.�Luboš�Hůlka

Zdravíme z Husova sboru a přejeme všem 
radostný nový školní rok. Přinášíme vám 
několik pozvánek na akce, které můžete za-
žít v  našem společenství. Kdo by náš sbor 
neznal, sídlíme na adrese Jeronýmova 515, 
pár minut chůze od Tyršova náměstí. Jako 
Církev československá husitská jsme křes-
ťanskou církví. Naše programy jsou však 
otevřeny všem, kteří chtějí strávit čas při vy-
braných aktivitách ve společnosti s podobně 
naladěnými lidmi. V  prvé řadě zveme 
do kavárničky pro seniory, která se koná ka-
ždý čtvrtek od 14 do 16 hodin. Na progra-
mu bývá kromě povídání o životních rados-
tech i strastech četba příběhů s duchovním 
přesahem, aktivity k procvičování kognitiv-
ních funkcí a také kultura, zejména muzika. 
Zpravidla první čtvrtek v měsíci patří oblí-
benému zpívání s  harmonikou. Srdečně 
zveme všechny seniory, kteří nechtějí být 
sami. Těšíme se na  nové tváře. Pokud víte 
o někom ze svého okolí, kdo by mohl tuto 
aktivitu uvítat, neváhejte ho v  záměru ná-
vštěvy kavárničky podpořit, nebo se k nám 
rovnou přijďte společně podívat. Všechny 
lidi toužící po klidu, tichu a spočinutí zveme 
na křesťanskou meditaci. Ta se koná každé 
pondělí od 18 hodin, též v prostorách sboru. 
Na  začátku je vždy řečen krátký úvod, jak 
meditovat, a následná meditace (sezení v ti-
chu) trvá 20 minut. Při ní tedy není třeba nic 

říkat ani očekávat, jen být v  přítomnosti 
tady a teď. Těšíme se na společné sdílení ti-
cha. Další pravidelnou aktivitou jsou neděl-
ní bohoslužby. Konají se vždy v  9 hodin 
ráno. Obě farářky, které v  Husově sboru 
slouží, jsou též k dispozici k dalším svátos-
tem a obřadům – manželství, křest, útěcha 
nemocných, biřmování i k poslednímu roz-
loučení se zesnulými. Několikrát do  roka 
jsou také konány bohoslužby uzpůsobené 
pro rodiny s dětmi, kde je upraven prostor, 
čas i  program tomu, aby bohoslužba byla 
příjemná pro nejmenší i jejich rodiče. Neza-
pomínáme ani na  mladou generaci a  děti 
a mládež zveme na zábavná nedělní dopole-
dne, která se konají 1x měsíčně – vždy  
1. neděli v  měsíci. Mládež seznamujeme 
s příběhy z Bible a povídáme si o etických 
tématech. Opět nechybí hudba, pohyb a čas 
od času připravujeme i divadelní představe-
ní. Provozujeme i Husitskou diakonii, která 
spočívá v  pomoci potřebným. Nabízíme 
možnost rozhovoru, návštěvy, drobné po-
moci s  nákupem apod. Zájemci nechť nás 
neváhají kontaktovat, abychom domluvili 
konkrétní termín a formu pomoci. Kontakt 
najdete na webu www.ccsh-roztoky. cz nebo 
se vás ujmeme při osobní návštěvě při jed-
nom z výše zmíněných programů.  l

Kristýna�Ptáčková�a�Jarmila�Kučerová
farářky

Systém Re-use

Akce v Husově sboru

Dovoluji	si	na	přání	p.	místostarosty	Mgr.	Tomáše	novotného	sdělit	několik	
podrobností,	které	se	přímo	odrazily	v	projektu	Dobrý	nápad,	jenž	se	vaším	
hlasováním	umístil	„na	bedně“,	a	to	dokonce	na	stříbrné	pozici.	Všem	velice	
děkuji.

Přijďte�mezi�nás�
V	novém	evangelickém	sboru	
v	Roztokách	se	od	září	rozjíždí	
pestrý	program	pro	všechny	
generace.	Bohoslužby	i	ostatní	
setkání	jsou	otevřeny	široké	
veřejnosti.	Srdečně	vás	zvu	jak	
na	bohoslužby,	které	se	konají	
vždy	1.	a	3.	neděli	v	měsíci	
od	10.30	v	Haurowitzově	vile,	
tak	na	další	aktivity.

Ptáte	se	někdy,	k	čemu	je	ná-
boženství?	Proč	Bůh	dopouští	
utrpení?	co	je	smyslem	života?	
Pak	můžete	tyto	(a	jakékoli	
další)	otázky	sdílet	i	s	ostatními	
v	rámci	večerů	Otázky	křesťan-
ské	víry.	Pro	zájemce	o	hlubší	
porozumění	Bibli	jsou	určeny	
biblické	hodiny	pro	dospělé.	
na	biblických	hodinách	pro	děti	
vyprávím	dětem	biblické	příbě-
hy	dnešním	srozumitelným	jazy-
kem	a	rodiče	s	malými	dětmi	zvu	
na	duchovní	setkávání,	na	kte-
rých	můžeme	společně	sdílet	
radosti	i	starosti	rodičovství.

Přeji	poklidný	vstup	do	nového	
školního	roku	a	těším	se	na	vi-
děnou!	

	 l

Anna�Pokorná
farářka
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V polovině prázdnin 18. července oslavila 
85. výročí narození naše paní Marie Kšaj-
tová, dlouholetá dramaturgyně večerníčků 
a autorka knížek pro děti a mládež, která 
napsala pro nás všechny a hlavně pro naše 
děti knížku o  našem městě My z  Roztok 
a ze Žalova.

Vážená paní Kšajtová,
přejeme Vám hodně zdraví, sil a po-
hody, aby Vám stále život chutnal 
a Vaše fantazie, kterou přenášíte 
na stránky knížek v podobě pohád-
kových příběhů, Vás neopouštěla.
 

Za vedení města Roztoky 
Jan�Jakob,�
starosta�

a�Vladimíra�Drdová,�
radní

Marie Marková byla nejen známou soud-
kyní, ale i  též horlivou křesťankou, součás-
tí roztocké katolické farnosti a  měla úzké 
vztahy s řadou duchovních, např. s opatem 
Anastázem Opaskem.

Byla také výraznou osobností, která za-
nechala podstatnou stopu v historii našeho 
města. Patřila v  roce 1990 a následujících 
několika letech mezi nejagilnější členy roz-
tockého Občanského fóra. Jako jeho mluv-
čí byla účastna všech podstatných jednání, 
která provázela změnu politických poměrů 
ve městě i v okresu. Po rozpadu OF a ná-
vratu standardních demokratických pomě-
rů se pak opět naplno věnovala své profesi 
soudkyně. Soudila i některé mediálně zná-
mé kauzy, jako např. vedoucího tajemníka 
KSČ v Praze Miroslava Štěpána za jeho po-
díl na represivních akcích v listopadu 1989.  
Posledních dvacet let svého profesního ži-
vota, až do  svého odchodu do  důchodu, 
působila jako soudkyně městského soudu 
v Praze.

Nebyla ovšem jen veřejně známou oso-
bou, ale i  starostlivou matkou a babičkou  
a naší milou sousedkou. Budu si ji pamato-
vat i jako veselou a vtipnou ženu, která na-
vzdory svému společenskému postavení 
nezkazila žádnou legraci.
Marie Marková nám bude chybět. 
 l

Stanislav�Boloňský

Blahopřání k narozeninám

Malá vzpomínka na Marii Markovou
Symbolicky,	den	po	svátku	nanebevzetí	Panny	Marie,	jsme	
se	v	kostele	sv.	Klimenta	na	Levém	Hradci	rozloučili	s	paní	
JUDr.	Marií	Markovou,	která	nás	po	delší	nemoci	předešla		
5.	srpna	na	věčnost.	Důstojný	obřad	za	velké	účasti	
smutečních	hostů	celebroval	blízký	přítel	rodiny,	emeritní	
opat	kláštera	v	Želivi	J.	J.	Šimek.

Marie Marková předává za přítomnosti předsedy české vlády Petra Pitharta Vojtěchu Sedláčkovi rychtářské právo coby 
symbol starostenského úřadu.  25. února 1990
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Jsme Markovi a  chceme se k  vám přidat, 
pravila tehdy rázně Marie. 

A bylo to. 
Od té doby byla Marie bytostnou součás-

tí revolučního  (a  později již samosebou 
nerevolučního)  dění. V  Roztokách,  pro 
které pracovala ze všech sil, i na celostátní 
úrovni. To tehdy, když se dostala do  hle-
dáčku kamer coby předsedkyně senátu 
soudící Miroslava Štěpána. 

Marie byla žena plná energie, nápadů. 
Dovedla nás, kamarády a  známé kolem 
sebe, rozhýbat a prohánět. Byla aktivní far-
nicí,  předsedala řadu let přestupkové ko-

misi města. Uměla věci říkat napřímo a zá-
sadově, uměla podat pomocnou ruku, 
neváhala se přestrojit a jít pomáhat na ma-
sopust, byla jí vlastní pohostinnost a velké 
srdce. 

Za dlouhé roky známosti jsme se přáteli-
li tu více, tu méně, jak to tak v životě bývá. 
Jsem Marii vděčen za řadu dobrých práv-
ních rad, které  poskytla mým potřebným  
přátelům – radila gratis, s noblesou a dob-
ře. Jako mladý kantor jsem odvedl pěkných 
pár tříd k přelíčením, kterým JUDr. Marie 
Marková předsedala. Padouši se pod jejím 
přísným hlasem krčili, dítka zírala… Byla 

to ta nejlepší škola života. Vzpomínám 
na povídání o velkých dobrodružných  ces-
tách, na které ráda s Františkem vyrážela, 
i na dobroty, které připravovala svým ná-
vštěvám. 

16. srpna jsme se s Marií Markovou, naší 
úctyhodnou spoluobčankou, na  Levém 
Hradci naposledy rozloučili. Nepochybuji 
ani na okamžik, že pěkné vzpomínky na ni 
zůstanou nejen v srdcích její velké rodiny, 
ale nás všech, kdo jsme měli tu čest se s ní 
v životě potkat.

� l

Za Marií Markovou 
Marii	Markovou	jsem	poznal	v	revolučních	časech.	Přišla	se	
svým	mužem	na	husitskou	faru	k	Jarmile	Kučerové,	kde	se	
pod	předsednictvím	Vojty	Sedláčka	konalo	x	té	schůzování		
Občanského	fóra.

Tomáš�Novotný
místostarosta

Řádková�inzerce n�Hledám	dlouhodobý	pronájem	bytu	
2+1	nebo	2+kk	v	Roztokách.	nejvhod-
nější	Masarykova	ul.	a	okolí.	nejlépe	
zařízený,	ale	není	podmínkou.	nabídky	
prosím	SMS	777	033	673.

n�Přijmeme	řidiče	na	rozvoz	pečiva	
od	cca	3.00–10.30	hod.	nástup	možný	
ihned.	Kontakt:	606	511	308

� l

Jaké změny přináší začátek školního roku pro rodinu?

Jaká jsou očekávání rodičů a dětí?

Jak nastavit režim rodiny ve školním roce?

knihovna

PhDr. Vlaďka Fischerová

volný

Základní škola

Zdenky Braunerové

Vás zvou na seminář z cyklu o výchově, dětech a rodině

V POHODĚ

22. 9. 2022

městská 

Lektorka: 

Vstup 

-  

 18.30 hod. 

Rodina a škola
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KULTURA

KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�

Romantický černobílý němý film s titulky, 
natočený roku 1928 Oldřichem Kmínkem, 
bude po více než 90 letech opět promítnut 
na  stříbrné plátno. Film uchovaný v  Ná-
rodním filmovém archivu, na jehož digita-
lizaci se výrazně podílelo město Roztoky, 
přinese divákům mimořádný zážitek. Ba-
nální milostná zápletka, podvod a msta se 
totiž odehrávají mimo jiné v Tichém údolí, 
v  japonské zahradě hotelu Sakura, který 
byl otevřen právě v roce 1928. Uvidíte pů-
vodní architekturu inspirovanou japonis-
mem pronikajícím do Evropy a založenou 
japanologem Joem Hlouchou, čajovnu 

provozovanou v  jeho vile přestavěné v  ja-
ponském stylu v letech 1924–1926. 

Hrají: A. Janová. V. Norman, Šváb-Malo-
stranský, A. Nedošínská ad.

Film je promítán zdarma díky udělené 
jednorázové licenci NFA.

Dne 25. září 17.00 hod (90 minut)
Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 
zámek, Historický sál v I. patře
Rezervace: pokladna@muzeum-roztoky.cz, 
233 029 060, www.muzeum-roztoky.cz� l

Marcela�Šášinková,
Středočeské	muzeum		
v	Roztokách	u	Prahy

Filosofka Mája je tu pro vás

1.	4.	–	8.	1.	
2023

Výstava	Včela	–	cesta	do	včelího	města	PRODLOUŽEnA	
Středočeské	muzeum,		
Roztoky

1.	4.	–	31.	10.	
2022

Směle	kupředu!	Svět	Karla	Havlíčka	–	výstava	v	zahradě		
Braunerova	mlýna

Středočeské	muzeum,		
Roztoky

14.	4.	–	2.	10.	
2022

Výstava	Včely	a	jejich	svět	PRODLOUŽEnA
Středočeské	muzeum,		
Roztoky

3.	8.	–	16.	10.	
2022

Výstava	Jindřich	Ulrich:	Obrázky	a	drobnosti
Středočeské	muzeum,		
Roztoky

12.	8.	–	9.	10.	
2022

Výstava	v	tunelu	pod	tratí	–	20	let	od	povodně
Středočeské	muzeum,		
Roztoky

17.	9.	2022 Roztoklání
Středočeské	muzeum,		
Roztoky

18.	9.	od	17	
hod.

Svátky	hudby
Středočeské	muzeum,		
Roztoky

15.	10.	2022
Mezinárodní	den	archeologie	zaměřený	na	novou	archeologickou	
expozici	ARcHEViTA	–	Stopami	věků

Středočeské	muzeum,		
Roztoky

ROZTOKLÁNÍ�
V	sobotu	17.	září	2022	od		
11	hodin	se	v	krásném	zámec-
kém	parku	v	Roztokách	u	Prahy	
koná	ROzTOKLánÍ	–	sváteční	
den	v	historickém	duchu,	určený	
dětem	i	dospělým.

	

Přijďte	strávit	den	plný	šermíř-
ských	soubojů,	dobových	tanců,	
historické	hudby	a	akrobatů	
a	šašků,	kteří	vás	naučí	někte-
rým	svým	kouskům	během	
workshopů,	pořádaných	zdarma	
pro	návštěvníky!	Dále	vás	čeká	
dětské	představení,	budete	moci	
obdivovat	dravé	ptáky	a	dozvě-
dět	se	něco	o	jejich	životě	v	pří-
rodě,	pro	ty	odvážnější	z	vás	je	
připravena	škola	lukostřelby.	
Maminky	tuto	sobotu	nebudou	
muset	vařit,	všechny	vás	nakr-
míme	a	napojíme.	Mnoho	stánků	
vám	nabídne	své	nevšední	
výrobky.

Po	setmění	zakončíme	tento	
zábavný	den	ohňovou	show.

Tak	ať	se	vám	sobota	v	zámec-
kém	parku	líbí!		 l

Ilona�Poláková
organizátor
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nových kmenových tříd 
v základní škole. Díky 
tomu jsme v okolí Prahy 
výjimkou a nemáme 
problém  
s kapacitou.

Naší vizí je moderní, chytré a úhledné město, které zajišťuje po-
třebnou infrastrukturu pro maximální komfort bydlení, posky-
tuje svým obyvatelům široké spektrum služeb a co nejvíce jim 
zkvalitňuje život. 

dětí navíc chodí do našich 
mateřských škol. Díky tomu 

máme místo pro všechny děti.

VÍME, JAK ROZUMNĚ 
ROZVÍJET MĚSTO
Budeme nadále důsledně kontro-
lovat novou výstavbu ve městě. 
Zásadním krokem v tomto směru 
bylo schválení nového územního 
plánu na podzim 2021. Dokončíme 
regulační plán pro oblast Solníků, 
ostatní rozvojové plochy již regulo-
vané jsou.
Ruku v ruce s bytovou výstavbou 
se musí adekvátně rozvíjet občan-
ská vybavenost, vodohospodářská 
a dopravní infrastruktura. Budeme 
stejně jako dosud jednat s investo-
ry o jejich finančním podílu.
Do vodohospodářské infrastruktu-
ry budeme nadále investovat pod-
le stanoveného plánu. Zejména se 
zaměříme na zvýšení kvality záso-
bování pitnou vodou v problémo-
vých oblastech a rozšiřování stá-
vající splaškové kanalizační sítě.
Připravíme modernizaci čistírny 
odpadních vod. Budeme usilovat  
o naplnění Memoranda s MČ Praha 
Suchdol o odpojení této městské 
části z naší ČOV.
Podařilo se nám koupit areál býva-
lé cihelny v Žalově. Díky tomu zís-
kalo město nové rozvojové plochy. 
Povedeme politickou, odbornou  
i veřejnou diskusi o co nejsmyslu-
plnějším využití těchto pozemků ve 
prospěch obyvatel města.

VÍME, JAK NA CHYTRÉ 
MĚSTO
Ve městě zavedeme nové technolo-
gie. Vybudujeme postupně nové, „in-
teligentní“ veřejné osvětlení města, 
poskytující až osmdesátiprocentní 
úsporu elektřiny a regulující světel-
né znečištění městského prostoru 
na naprosté minimum. Na veřejných 
budovách osadíme fotovoltaické pa-
nely. V kombinaci s novými zdroji 
tepla, jako např. tepelnými čerpa-
dly a moderními systémy řízení 
dosáhneme významných úspor ve 
spotřebě energií. Dále zefektivníme 
systém svozu tříděného odpadu. 
Zavedeme svoz každý týden.  Zamě-
říme se na maximální zpřehlednění 
informací na webových stránkách 
města a zefektivnění komunikace 
mezi městským úřadem a občany. 
Zřídíme nabíjecí místa pro elektro-
mobily.

VÍME, JAK PODPOŘIT 
KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V minulých letech jsme zajistili do-
statek míst v mateřských školách 
i ve škole základní. Jsme jedna  
z mála obcí v okolí Prahy, které se 
to podařilo. Budeme přesto i nadá-
le sledovat kapacitní potřeby škol, 
abychom na ně v případě potřeby 
mohli včas reagovat. Chceme, aby 
roztocké děti chodily do roztoc-
kých škol.  

I nadále budeme do školství inves-
tovat více, než nám stát posílá. Vy-
tvoříme pozici technického zástup-
ce ředitele na základní škole, tak 
aby vedení školy mělo více času na 
zvyšování kvality vzdělávání. 
Svoji pozornost ještě více zamě-
říme na podporu dětí ze sociálně 
slabých rodin a také na děti zvláště 
nadané či jinak specifické. Zaměří-
me se i na podporu individuálního 
vzdělávání dětí.
Vytvoříme pozici školního logope-
da pro děti v mateřských školách 
a finančně ji podpoříme, abychom 
logopeda skutečně získali. 
Budeme i nadále podporovat vzá-
jemně prospěšnou spolupráci ma-
teřských škol a také jejich spolu-
práci se základní školou a základní 
uměleckou školou. 
Zahájíme komplexní diskusi o bu-
doucí podobě základního školství  
v Roztokách z hlediska řízení, or-
ganizace, kapacity, dislokace prv-
ního a druhého stupně i zaměření. 
I nadále budeme pro všechny naše 
školy partnerem, který podporu-
je kvalitní vzdělávání a iniciativní  
a inovativní přístup k němu. Kla-
deme důraz na dobrou komunikaci 
škola, rodič, žák, učitel, zřizovatel. 
Všechna školská zařízení budeme 
patřičně podporovat, aby měla od-
povídající podmínky k uskutečňo-
vání výše uvedených cílů. 

VÍME, JAK PEČOVAT  
O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nadále budeme usilovat o zadr-
žování vody v krajině. Podpoříme 
další výsadbu stromů a zeleně. 
Při rekonstrukcích komunikací  
a veřejných prostranství, stejně jako  
u novostaveb budeme stavět účin-
ná technická opatření pro vsako-
vání srážkových vod v místě jejich 
dopadu. Akumulaci dešťových vod 
pro další využití na vlastních po-
zemcích budeme i nadále důrazně 
požadovat i po soukromých inves-
torech. 
Posílíme údržbu městské zeleně 
a úklid města. Proto zavedeme 
moderní metody do řízení technic-
kých služeb. Na vhodných místech 
umístíme nejen další lavičky, ale  
i pítka a další vodní prvky.
Budeme pokračovat v rozšiřování 
a zefektivňování systému svozu 
tříděného odpadu. K tomu poslouží 
nové vybavení technických služeb, 
např. lisem a svozovou technikou. 
K dovybavení využijeme dotace. 
Všechna sběrná místa zkulturní-
me. Bez ohledu na rostoucí nákla-
dy nezvýšíme v celém volebním 
období výši poplatku za systém 
nakládání s odpady.
Ve spolupráci s ostatními obcemi 
a zainteresovanými organizacemi 
budeme naléhat na správce povo-

milionů Kč se nám podařilo 
účelně proinvestovat. To je 

více než 72 milionů Kč ročně.

kiilometrů nových silnic.

milionů Kč je souhrnná 
částka, kterou město 

podpořilo místní spolky.

nádob na tříděný odpad 
jsme získali z dotace. 

Díky tomu jsme zavedli 
adresný svoz tříděného 

odpadu.

regulační plány a nový územní 
plán. Díky těmto nástrojům 

zachováme jedinečný charakter 
našeho města.

kilometrů nových chodníků.

metrů čtverečních nových 
dětských hřišť, sportovišť  
a oddechových zón. Zbrusu 
nové multifunkční sportoviště 
na Cihelně. Nezapomeňme na 
opravenou atletickou dráhu  
v areálu Sokola.

milionů Kč jsme získali  
z dotačních prostředků.

litrů hasiva se vejde do nové 
cisterny CAS 30, kterou mají  
k dispozici dobrovolní hasiči.

dvě krásné nové budovy školy  
a čtyři funkční přístavby u stávajících 

objektů základní školy.
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VÍME, JAK
SPRAVOVAT 
MĚSTO
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živá hudba

PRO DĚTI:
n Divadélko Romaneto
n skákací hrad
n výtvarná dílna
n cukrová vata

OBČERSTVENÍ:
n  speciality Jaroslava Kozdělky
 (předkrm již v pondělí 19. 9.  
	od 16 do 18 - zdarma čerstvý chléb 
 s  třemi různými pomazánkami)
n fermentovaná limonáda
n ochutnávka a prodej rakouských vín
n Únětické pivo

Samozřejmě budou přítomni naši 
kandidáti, kteří s Vámi budou  
hovořit o našich záměrech.

Návštěvu v průběhu  
odpoledne přislíbila Markéta  
Pekarová Adamová

dí Únětického potoka a Žalovského 
potoka, aby dbal o péči o toky ve 
městě, protože představují vážně 
povodňové hrozby.

VÍME, JAK POMOCI 
POTŘEBNÝM
Vyčleníme finanční prostředky na 
podporu občanů nejvíce postiže-
ných zdražováním energií. Bude-
me pokračovat v přípravě projek-
tu výstavby a provozování nového 
Domova pro seniory. Rozšíříme 
pečovatelskou službu na nepřetr-
žitý provoz a posílíme tým pečova-
telské služby o pečovatele přímé 
péče.
Budeme usilovat o příchod dalších 
praktických lékařů, pediatrů a zu-
bařů. Současně budeme při jedná-
ních s developery trvat na vzniku 
nových ordinací při realizaci jejich 
výstavby. 
Lékařům poskytneme zázemí roz-
šířením a rekonstrukcí městského 
objektu na Masarykově ulici (lé-
kárna a ordinace). S dalšími ordi-
nacemi počítáme v připravovaném 
objektu Domova seniorů či při re-
konstrukci staré budovy v objektu 
Cihelny v Žalově.

VÍME, JAK ZAJISTIT 
BEZPEČNOST
Dohlédneme na zvyšování kvalifi-
kace a aktivity městských strážní-
ků. Budeme se snažit personálně 
rozšířit počet strážníků tak, aby 
v Roztokách fungovalo operační 
středisko Městské policie.
Budeme postupně rozšiřovat měst-
ský kamerový systém. Posílíme 
spolupráci města, škol, městské 
policie, Policie ČR a dalších organi-
zací v souladu se Strategickým plá-
nem prevence kriminality. V rámci 
Středočeského kraje se zapojíme 
do projektu Bezpečné město. 
Realizujeme projekt zpracování di-
gitálního povodňového plánu a vy-
budování varovného a výstražného 
systému ochrany před povodněmi.  
I nadále budeme podporovat dob-
rovolné hasiče.

VÍME, JAK PODPOŘIT ŽIVOT 
VE MĚSTĚ
Budeme nadále finančně podpo-
rovat spolky, které nabízejí obča-
nům a zejména dětem a mládeži 
smysluplné využití volného času, 
a obecně podporovat občanskou 
společnost. 
Dokončíme jednání o vytvoření no-
vých prostor pro městskou knihov-
nu.
Budeme vytvářet nová menší dět-
ská hřiště, sportoviště a prostory 
pro neorganizovanou činnost. 
Nabídneme a legislativně zaštítíme 
mladistvým 15+ i dalším občanům 
možnost příležitostných či stálých 
brigád na údržbě našeho města  
a poskytneme jim tak možnost při-
výdělku a zároveň posílíme péči  
o čistotu a krásu našeho města.
Budeme pokračovat v našem úsilí 
vystavět cyklostezku podél Vltavy 
a budeme jednat s hlavním měs-

tem Prahou o možném vytvoření 
cyklostezky do Sedlce.
Zrekonstruujeme přístřešky u všech 
autobusových zastávek, které jsou 
v majetku města. 

VÍME, JAK PODPOŘIT 
SPORT
Nadále budeme podporovat míst-
ní sportovní oddíly v rámci grantů  
a dotací. Budeme aktivně podporo-
vat činnost spolků vedoucích k ná-
boru nových členů, zejména z řad 
dětí. Je potřeba přivést ke spor-
tu děti, které činnosti zanechaly  
v době lockdownů. Budeme se 
snažit rozvíjet materiální potřeby 
oddílů nezbytné pro jejich provoz.
Budeme pokračovat v podpoře vý-
stavby a zvelebování sportovišť. 
Po úspěšné revitalizaci areálu So-
kola a vybudování nafukovací haly 
budeme usilovat o získání dotace 
na výstavbu tělocvičny pro ZŠ Ci-
helna v Žalově. Podpoříme zacho-
vání provozu venkovního kluziště.

VÍME, JAK OPRAVIT 
SILNICE
Budeme pokračovat v opravách 
silnic a chodníků. Připravili jsme 
projekty rekonstrukcí pro 15 nej-
kritičtějších městských komu-
nikací (např. 17. listopadu, Jung-
mannova, Komenského, Kostelní, 
Kroupka, Na Pískách, Pod Vodo-
jemem, Spěšného, Třešňovka,  
V Úvoze) a podle aktuálních finanč-
ních možností města je budeme 
postupně realizovat. Projekčně 
připravíme rekonstrukci ulic Za Ci-
helnou, Na Vyhlídce, Plzeňská, kde 
není dosud zpevněný povrch, a Le-
gií, která je ve špatném stavu. Udě-
láme maximum pro to, abychom  
i tyto ulice opravili.
V minulém období se nám podařilo 
vypořádat všechny majetkoprávní 
vztahy a dokončit přípravné kro-
ky před rekonstrukcí silničního 
průtahu městem. Ten je v majetku 
Středočeského kraje. Nyní bude-
me intenzivně usilovat o realizaci 
této rekonstrukce.
I nadále budeme finančně podpo-
rovat veřejnou dopravu a dostatek 
autobusových i vlakových spojů. 
Po dokončení rekonstrukce nádra-
ží zahájíme práce na projektu par-
kovacího domu.
Budeme podporovat elektromobi-
litu výstavbou veřejných nabíječek.

VÍME, JAK DO 
ROZHODOVÁNÍ ZAPOJIT 
VEŘEJNOST
Zavedli jsme projekt Dobrý ná-
pad. I nadále budeme vyčleňovat 
finanční prostředky na realizaci 
návrhů z řad občanů. Vždy k dané-
mu termínu budou moci jednotliví 
občané nebo i skupiny přihlašo-
vat své nápady a pak o nich bude 
veřejnost on-line hlasovat. Pokud 
kvůli omezenému rozpočtu Dob-
rého nápadu nepůjde některé pro-
jekty realizovat, a přitom by si to 
zasloužily, budeme aktivně hledat 
možnosti jejich financování jinou 
formou.

ODPOLEDNE 
PLNÉ INFORMACÍ,
ZÁBAVY A DOBROT
V ÚTERÝ 20. ZÁŘÍ 2022
od 14 do 18 hodin
na Tyršově náměstí v Roztokách
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PREZENTACE
na Tyršově nám.

do mobilu:

Možná jste si již všimli naší virtuální ta-
bule na Tyršově náměstí. Pokud zatím ne, 
běžte se na ni podívat. A pokud si chcete 
prezentaci, která je na naší virtuální tabuli 
k vidění, prohlédnout v klidu, stáhněte si ji 
jednoduše přes tento QR kód. 

VÍME, JAK 
NA CHYTRÉ MĚSTO.
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nových kmenových tříd 
v základní škole. Díky 
tomu jsme v okolí Prahy 
výjimkou a nemáme 
problém  
s kapacitou.

Naší vizí je moderní, chytré a úhledné město, které zajišťuje po-
třebnou infrastrukturu pro maximální komfort bydlení, posky-
tuje svým obyvatelům široké spektrum služeb a co nejvíce jim 
zkvalitňuje život. 

dětí navíc chodí do našich 
mateřských škol. Díky tomu 

máme místo pro všechny děti.

VÍME, JAK ROZUMNĚ 
ROZVÍJET MĚSTO
Budeme nadále důsledně kontro-
lovat novou výstavbu ve městě. 
Zásadním krokem v tomto směru 
bylo schválení nového územního 
plánu na podzim 2021. Dokončíme 
regulační plán pro oblast Solníků, 
ostatní rozvojové plochy již regulo-
vané jsou.
Ruku v ruce s bytovou výstavbou 
se musí adekvátně rozvíjet občan-
ská vybavenost, vodohospodářská 
a dopravní infrastruktura. Budeme 
stejně jako dosud jednat s investo-
ry o jejich finančním podílu.
Do vodohospodářské infrastruktu-
ry budeme nadále investovat pod-
le stanoveného plánu. Zejména se 
zaměříme na zvýšení kvality záso-
bování pitnou vodou v problémo-
vých oblastech a rozšiřování stá-
vající splaškové kanalizační sítě.
Připravíme modernizaci čistírny 
odpadních vod. Budeme usilovat  
o naplnění Memoranda s MČ Praha 
Suchdol o odpojení této městské 
části z naší ČOV.
Podařilo se nám koupit areál býva-
lé cihelny v Žalově. Díky tomu zís-
kalo město nové rozvojové plochy. 
Povedeme politickou, odbornou  
i veřejnou diskusi o co nejsmyslu-
plnějším využití těchto pozemků ve 
prospěch obyvatel města.

VÍME, JAK NA CHYTRÉ 
MĚSTO
Ve městě zavedeme nové technolo-
gie. Vybudujeme postupně nové, „in-
teligentní“ veřejné osvětlení města, 
poskytující až osmdesátiprocentní 
úsporu elektřiny a regulující světel-
né znečištění městského prostoru 
na naprosté minimum. Na veřejných 
budovách osadíme fotovoltaické pa-
nely. V kombinaci s novými zdroji 
tepla, jako např. tepelnými čerpa-
dly a moderními systémy řízení 
dosáhneme významných úspor ve 
spotřebě energií. Dále zefektivníme 
systém svozu tříděného odpadu. 
Zavedeme svoz každý týden.  Zamě-
říme se na maximální zpřehlednění 
informací na webových stránkách 
města a zefektivnění komunikace 
mezi městským úřadem a občany. 
Zřídíme nabíjecí místa pro elektro-
mobily.

VÍME, JAK PODPOŘIT 
KVALITNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
V minulých letech jsme zajistili do-
statek míst v mateřských školách 
i ve škole základní. Jsme jedna  
z mála obcí v okolí Prahy, které se 
to podařilo. Budeme přesto i nadá-
le sledovat kapacitní potřeby škol, 
abychom na ně v případě potřeby 
mohli včas reagovat. Chceme, aby 
roztocké děti chodily do roztoc-
kých škol.  

I nadále budeme do školství inves-
tovat více, než nám stát posílá. Vy-
tvoříme pozici technického zástup-
ce ředitele na základní škole, tak 
aby vedení školy mělo více času na 
zvyšování kvality vzdělávání. 
Svoji pozornost ještě více zamě-
říme na podporu dětí ze sociálně 
slabých rodin a také na děti zvláště 
nadané či jinak specifické. Zaměří-
me se i na podporu individuálního 
vzdělávání dětí.
Vytvoříme pozici školního logope-
da pro děti v mateřských školách 
a finančně ji podpoříme, abychom 
logopeda skutečně získali. 
Budeme i nadále podporovat vzá-
jemně prospěšnou spolupráci ma-
teřských škol a také jejich spolu-
práci se základní školou a základní 
uměleckou školou. 
Zahájíme komplexní diskusi o bu-
doucí podobě základního školství  
v Roztokách z hlediska řízení, or-
ganizace, kapacity, dislokace prv-
ního a druhého stupně i zaměření. 
I nadále budeme pro všechny naše 
školy partnerem, který podporu-
je kvalitní vzdělávání a iniciativní  
a inovativní přístup k němu. Kla-
deme důraz na dobrou komunikaci 
škola, rodič, žák, učitel, zřizovatel. 
Všechna školská zařízení budeme 
patřičně podporovat, aby měla od-
povídající podmínky k uskutečňo-
vání výše uvedených cílů. 

VÍME, JAK PEČOVAT  
O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Nadále budeme usilovat o zadr-
žování vody v krajině. Podpoříme 
další výsadbu stromů a zeleně. 
Při rekonstrukcích komunikací  
a veřejných prostranství, stejně jako  
u novostaveb budeme stavět účin-
ná technická opatření pro vsako-
vání srážkových vod v místě jejich 
dopadu. Akumulaci dešťových vod 
pro další využití na vlastních po-
zemcích budeme i nadále důrazně 
požadovat i po soukromých inves-
torech. 
Posílíme údržbu městské zeleně 
a úklid města. Proto zavedeme 
moderní metody do řízení technic-
kých služeb. Na vhodných místech 
umístíme nejen další lavičky, ale  
i pítka a další vodní prvky.
Budeme pokračovat v rozšiřování 
a zefektivňování systému svozu 
tříděného odpadu. K tomu poslouží 
nové vybavení technických služeb, 
např. lisem a svozovou technikou. 
K dovybavení využijeme dotace. 
Všechna sběrná místa zkulturní-
me. Bez ohledu na rostoucí nákla-
dy nezvýšíme v celém volebním 
období výši poplatku za systém 
nakládání s odpady.
Ve spolupráci s ostatními obcemi 
a zainteresovanými organizacemi 
budeme naléhat na správce povo-

milionů Kč se nám podařilo 
účelně proinvestovat. To je 

více než 72 milionů Kč ročně.

kiilometrů nových silnic.

milionů Kč je souhrnná 
částka, kterou město 

podpořilo místní spolky.

nádob na tříděný odpad 
jsme získali z dotace. 

Díky tomu jsme zavedli 
adresný svoz tříděného 

odpadu.

regulační plány a nový územní 
plán. Díky těmto nástrojům 

zachováme jedinečný charakter 
našeho města.

kilometrů nových chodníků.

metrů čtverečních nových 
dětských hřišť, sportovišť  
a oddechových zón. Zbrusu 
nové multifunkční sportoviště 
na Cihelně. Nezapomeňme na 
opravenou atletickou dráhu  
v areálu Sokola.

milionů Kč jsme získali  
z dotačních prostředků.

litrů hasiva se vejde do nové 
cisterny CAS 30, kterou mají  
k dispozici dobrovolní hasiči.

dvě krásné nové budovy školy  
a čtyři funkční přístavby u stávajících 

objektů základní školy.

184

8540

12,3

VÍME, JAK
SPRAVOVAT 
MĚSTO
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živá hudba

PRO DĚTI:
n Divadélko Romaneto
n skákací hrad
n výtvarná dílna
n cukrová vata

OBČERSTVENÍ:
n  speciality Jaroslava Kozdělky
 (předkrm již v pondělí 19. 9.  
	od 16 do 18 - zdarma čerstvý chléb 
 s  třemi různými pomazánkami)
n fermentovaná limonáda
n ochutnávka a prodej rakouských vín
n Únětické pivo

Samozřejmě budou přítomni naši 
kandidáti, kteří s Vámi budou  
hovořit o našich záměrech.

Návštěvu v průběhu  
odpoledne přislíbila Markéta  
Pekarová Adamová

dí Únětického potoka a Žalovského 
potoka, aby dbal o péči o toky ve 
městě, protože představují vážně 
povodňové hrozby.

VÍME, JAK POMOCI 
POTŘEBNÝM
Vyčleníme finanční prostředky na 
podporu občanů nejvíce postiže-
ných zdražováním energií. Bude-
me pokračovat v přípravě projek-
tu výstavby a provozování nového 
Domova pro seniory. Rozšíříme 
pečovatelskou službu na nepřetr-
žitý provoz a posílíme tým pečova-
telské služby o pečovatele přímé 
péče.
Budeme usilovat o příchod dalších 
praktických lékařů, pediatrů a zu-
bařů. Současně budeme při jedná-
ních s developery trvat na vzniku 
nových ordinací při realizaci jejich 
výstavby. 
Lékařům poskytneme zázemí roz-
šířením a rekonstrukcí městského 
objektu na Masarykově ulici (lé-
kárna a ordinace). S dalšími ordi-
nacemi počítáme v připravovaném 
objektu Domova seniorů či při re-
konstrukci staré budovy v objektu 
Cihelny v Žalově.

VÍME, JAK ZAJISTIT 
BEZPEČNOST
Dohlédneme na zvyšování kvalifi-
kace a aktivity městských strážní-
ků. Budeme se snažit personálně 
rozšířit počet strážníků tak, aby 
v Roztokách fungovalo operační 
středisko Městské policie.
Budeme postupně rozšiřovat měst-
ský kamerový systém. Posílíme 
spolupráci města, škol, městské 
policie, Policie ČR a dalších organi-
zací v souladu se Strategickým plá-
nem prevence kriminality. V rámci 
Středočeského kraje se zapojíme 
do projektu Bezpečné město. 
Realizujeme projekt zpracování di-
gitálního povodňového plánu a vy-
budování varovného a výstražného 
systému ochrany před povodněmi.  
I nadále budeme podporovat dob-
rovolné hasiče.

VÍME, JAK PODPOŘIT ŽIVOT 
VE MĚSTĚ
Budeme nadále finančně podpo-
rovat spolky, které nabízejí obča-
nům a zejména dětem a mládeži 
smysluplné využití volného času, 
a obecně podporovat občanskou 
společnost. 
Dokončíme jednání o vytvoření no-
vých prostor pro městskou knihov-
nu.
Budeme vytvářet nová menší dět-
ská hřiště, sportoviště a prostory 
pro neorganizovanou činnost. 
Nabídneme a legislativně zaštítíme 
mladistvým 15+ i dalším občanům 
možnost příležitostných či stálých 
brigád na údržbě našeho města  
a poskytneme jim tak možnost při-
výdělku a zároveň posílíme péči  
o čistotu a krásu našeho města.
Budeme pokračovat v našem úsilí 
vystavět cyklostezku podél Vltavy 
a budeme jednat s hlavním měs-

tem Prahou o možném vytvoření 
cyklostezky do Sedlce.
Zrekonstruujeme přístřešky u všech 
autobusových zastávek, které jsou 
v majetku města. 

VÍME, JAK PODPOŘIT 
SPORT
Nadále budeme podporovat míst-
ní sportovní oddíly v rámci grantů  
a dotací. Budeme aktivně podporo-
vat činnost spolků vedoucích k ná-
boru nových členů, zejména z řad 
dětí. Je potřeba přivést ke spor-
tu děti, které činnosti zanechaly  
v době lockdownů. Budeme se 
snažit rozvíjet materiální potřeby 
oddílů nezbytné pro jejich provoz.
Budeme pokračovat v podpoře vý-
stavby a zvelebování sportovišť. 
Po úspěšné revitalizaci areálu So-
kola a vybudování nafukovací haly 
budeme usilovat o získání dotace 
na výstavbu tělocvičny pro ZŠ Ci-
helna v Žalově. Podpoříme zacho-
vání provozu venkovního kluziště.

VÍME, JAK OPRAVIT 
SILNICE
Budeme pokračovat v opravách 
silnic a chodníků. Připravili jsme 
projekty rekonstrukcí pro 15 nej-
kritičtějších městských komu-
nikací (např. 17. listopadu, Jung-
mannova, Komenského, Kostelní, 
Kroupka, Na Pískách, Pod Vodo-
jemem, Spěšného, Třešňovka,  
V Úvoze) a podle aktuálních finanč-
ních možností města je budeme 
postupně realizovat. Projekčně 
připravíme rekonstrukci ulic Za Ci-
helnou, Na Vyhlídce, Plzeňská, kde 
není dosud zpevněný povrch, a Le-
gií, která je ve špatném stavu. Udě-
láme maximum pro to, abychom  
i tyto ulice opravili.
V minulém období se nám podařilo 
vypořádat všechny majetkoprávní 
vztahy a dokončit přípravné kro-
ky před rekonstrukcí silničního 
průtahu městem. Ten je v majetku 
Středočeského kraje. Nyní bude-
me intenzivně usilovat o realizaci 
této rekonstrukce.
I nadále budeme finančně podpo-
rovat veřejnou dopravu a dostatek 
autobusových i vlakových spojů. 
Po dokončení rekonstrukce nádra-
ží zahájíme práce na projektu par-
kovacího domu.
Budeme podporovat elektromobi-
litu výstavbou veřejných nabíječek.

VÍME, JAK DO 
ROZHODOVÁNÍ ZAPOJIT 
VEŘEJNOST
Zavedli jsme projekt Dobrý ná-
pad. I nadále budeme vyčleňovat 
finanční prostředky na realizaci 
návrhů z řad občanů. Vždy k dané-
mu termínu budou moci jednotliví 
občané nebo i skupiny přihlašo-
vat své nápady a pak o nich bude 
veřejnost on-line hlasovat. Pokud 
kvůli omezenému rozpočtu Dob-
rého nápadu nepůjde některé pro-
jekty realizovat, a přitom by si to 
zasloužily, budeme aktivně hledat 
možnosti jejich financování jinou 
formou.

ODPOLEDNE 
PLNÉ INFORMACÍ,
ZÁBAVY A DOBROT
V ÚTERÝ 20. ZÁŘÍ 2022
od 14 do 18 hodin
na Tyršově náměstí v Roztokách
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ZADAVATEL/ZPRACOVATEL: TOP 09

PREZENTACE
na Tyršově nám.

do mobilu:

Možná jste si již všimli naší virtuální ta-
bule na Tyršově náměstí. Pokud zatím ne, 
běžte se na ni podívat. A pokud si chcete 
prezentaci, která je na naší virtuální tabuli 
k vidění, prohlédnout v klidu, stáhněte si ji 
jednoduše přes tento QR kód. 

VÍME, JAK 
NA CHYTRÉ MĚSTO.
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ČSSD do letošních voleb nepostavila ani úplnou 
kandidátku jako v letech 2014 či 2018, ani neúpl-
nou jako v roce 2010, ale jednočlenou.

Nejprve trocha stati sti ky.

Mají neúplné kandidátky vůbec šanci na volební úspěch? 
V roce 2010 hned dvě uspěly. Volební systém pro komu-
nální volby považuji za nejdemokrati čtější a nejspraved-
livější ze všech. Každá strana dostane tolik mandátů ko-
lik zaslouží, kdo ale bude tu kterou stranu zastupovat, 
rozhodují voliči jiných stran. (Po takovém chvalozpěvu 
na tento volební systém se ale musím omluvit voličům, 
že jsem v roce 2014 přenechal takto získaný mandát teh-
dejšímu předsedovi MO. Ti, kteří mne k tomu tehdy pře-
mlouvali, členy této strany už nejsou. Já tehdy členem 
strany ještě nebyl.) Jedinec ale v obcích s větším počtem 
zastupitelů v podstatě šanci nemá. Například v roce 2014 
by, aby se do zastupitelstva dostal, musel dostat hlas od  
2060 voličů z 2888 k volbám přišedších, tedy  od  71,3 %. 
V roce 2018 dokonce od 2522 voličů z 3268 k volbám 
přišedších, tedy od 77,1 %. Takže šance tu je. Ale jen pro 
někoho v dané obci velmi oblíbeného a velmi známého. 
A to já rozhodně nejsem. Zdůrazňuji, že svou kandidatu-
rou nikoho nenapodobuji, protože dobře vím, že dějiny 
se vždy opakují dvakrát. Poprvé jako tragedie a podruhé 
jako fraška. A rozhodně nechci nikoho odnikud vymetat.

Proč tedy do toho jdu?

Nepochybuji, že za svou snahu sklidím občas nějaký ten 
úsměšek a i jedinec, který se bude plácat do stehen, se 
možná najde. A proč to tedy dělám ? Že by snaha o zvi-
ditelnění ? Ano. Je to tak. Dělám to právě kvůli tomuto 
článku, který právě čtete. Volební výsledek ČSSD v Roz-
tokách v komunálních volbách vpodstatě kopíruje celo-
státní výsledek v předhozích volbách parlamentních. Jen 
je třikrát menší. A i když volebním průzkumům věřím asi 
jako předpovědím počasí, tak na více než 15 % to celo-
státně fakt nevypadá.

Co jsem zařídil a čemu jsem zabránil.

Na rozdíl od většiny ostatních volebních stran se ne-
můžu pochlubit, co všechno jsem v minulosti  zařídil či 
čemu jsem zabránil. A to se k mnoha budovatelským 
úspěchům z právě končeného období hlásí hned několik 
subjektů. (A rozhodně to není tí m, že kandidátní listi ny 
do letošních voleb jsou plné volebních matadorů, kteří 
kandidují již za druhý, či dokonce třetí  volební subjekt.) 
Role opozičního zastupitele je nevděčná. Nemůže nic za-
řídit a i možnost něčemu zabránit je hodně omezená. Být 
v hlasování převálcován přesto, že vaše myšlenka je lepší 
než ta, co vyhrála, je psychicky náročné. Sociální demo-
kracie nikdy nezískala v Roztokách víc než jeden mandát. 
A před čtyřmi lety voliči usoudili, že bychom raději ne-

měli ani do ničeho kecat. Nejsem (a mnozí mi to vyčítali 
a nikdo mne za to nepochválil) příznivcem plamených 
opozičních proslovů na zastupitelstvu do nahrávacího 
zařízení. Svoje připomínky jsem se vždy snažil uplatnit 
před zastupitelstvem konstrukti vní diskusí. A vůbec mi 
nevadilo, že to pak navrhl někdo jiný. Mělo to větší šanci 
projít.

Co mi ve městě nejvíc vadí?

Často slyším či čtu, že Roztoky jsou bohaté. Není tomu 
tak. Bohatí  (a i to je relati vní) jsou jeho obyvatelé. Za-
tí m. Město je chudé. Je chudé proto, že musí ze svého 
rozpočtu a ze svých dluhů řešit problémy, které by ne-
mělo, kdyby nebylo noclehárnou Prahy. Ale na to, abych 
s tí mhle něco udělal, jsem příliš malý pán.

Co bych dělal kdybych

se do zastupitelstva dostal ? Rád bych se znovu zapojil 
do práce kontrolního výboru, kterého jsem byl kdysi chví-
li předsedou a kde jsem si připadal užitečný. A do práce 
redakční rady, kde mne to bavilo.

Kdy a kde mne před volbami potkáte?

Nejsem typ na rozdávání růží či propisek ani na pořádání 
dětských dnů či mikulášských besídek. (I když rád se ta-
kových akcí pro děti  zúčastním jako řadový pořadatel.) 
Diskutovat se mnou můžete na facebooku. Podívat se 
můžete na facebook ČSSD Roztoky MO ČSSD Roztoky | 
Facebook  A na stará kolena jsem kvůli těmto volbám 
přeci jen ještě jednou oprášil svoje internetové stránky: 
Calta webnode.cz . Najdete tu i to, co se mi sem nevešlo 
a můžete mi sem i napsat.

Co Vám mohu slíbit?

Nic. Nesplněné sliby nemám rád a nesplnitelné přímo 
nesnáším. Je zřejmé, že ani tentokrát ČSSD nezíská víc, 
než jeden mandát. Ono to na první pohled vypadá, že 
jsem to celé pojal tak trochu v olympijském duchu, že 
není důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Není tomu tak. 
Myslím si, že ČSSD na politi ckou scénu a tedy na kandi-
dátku do obecních voleb, patří a to i v tak pravicovém 
městě. Moje kandiatura je tedy vlastně takový malý test, 
kolik obyvatel našeho města si to myslí také. O sociální 
demokracii se tvrdí, že většině lidí nevadí, ba že jí mají 
docela i rádi, ale nikdo jí nevolí. Pokud se, stejně jako já, 
domníváte, že ČSSD na politi ckou scénu patří, máte to 
ve svých rukou.

Vít Calta, předseda MO Roztoky
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Marcela Šášinková
58 let
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Kateřina Gotthardová
33 let

kavárnice

Jaroslav Hladílek
55 let

obchodní manažer

Šárka Urbanovská 
40 let

herečka, scénografka

Vlastmil Drchota
48 let
hasič

Jiřina Roškotová
63 let

v důchodu

Josef Pösinger
34 let, asistent 

pedagoga a učitel

Zuzana Zobalová
39 let, metodička

kontrol dotací

Pavel Aubrecht
52 let

městký strážník

Monika Bromovská
48 let, učitelka 

na základní škole

František Skutil
74 let

v důchodu

Klára Junka
35 let

zdravotní sestra

Lukáš Kousal
43 let
stavař

Michaela Matysová
54 let

vedoucí školní jídelny

Radek Šlancar
28 let

obchodní manažer

Dominika Boďová
37 let, učitelka 

v mateřské škole

Vladimír Trepera
62 let
pekař

Vojtěch Sedláček
75 let

sociální podnikatel

SPOLEČNĚ

ROZTOKY A ŽALOV

Marie Dvořáková "Šlancarová"
45 let
koordinátorka dobrovolníků
kandidátka na starostku
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Za sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov pracovalo v tomto volebním období pět aktivních 

zastupitelů. Práce pro město nás těší a máme na co navázat. 

Naší bývalé místostarostce Marii Šlancarové – nyní Dvořákové, se podařilo zajistit kvalitní pedia-

trickou péči otevřením nové ordinace, ve které nyní ordinuje MUDr. Kateřina Malá. 

Zařídila rekonstrukci roztockého nádraží. Bezbariérový přístup budou moci rodiče s kočárky a lidi 

se sníženou pohyblivostí využívat již brzy. Díky skvělé spolupráci se zástupci školy a odborné 

veřejnosti se jí také podařilo nastartovat koncepční přístup k dalšímu rozvoji výstavby škol. 

Podařilo se jí také získat šedesátimilionovou dotaci na stavbu nové školní budovy v Cihelně.

Víme, že kvůli 130 milionovému dluhu města bude realizace další občanské vybavenosti možná 

pouze pomocí dotací. Budeme klást proto důraz na projektovou připravenost a uděláme vše, 

aby město potřebné dotace získalo.

O CO USILUJEME?

O to, aby fungoval starosta na plný úvazek a občan byl na úřadě vítaný.

O modernizaci průtahu městem.

O rozšíření základní školy o 2. stupeň a nové hřiště v Cihelně.

O vybudování domova pro seniory s bezbariérovými ordinacemi. 

O dostupné terénní služby a domácí péči.

O kanalizaci v celém městě.

O energetické úspory městských budov.

Více na: www.proroztokyazalov.cz 

JSME TU PRO VÁS. PŘIJĎTE K VOLBÁM. VOLTE ČÍSLO 4

Ž

Společně PRO Roztoky a Žalov

JSME TU PRO VÁS. PŘIJĎTE K VOLBÁM.

VOLTE ČÍSLO  4



Tým ODS
spolu s KDU-ČSL 

pro komunální volby 

2022

 ČAS ZVOLIT 

DOBRÉ HOSPODÁŘE

www.odsroztoky.cz

Martin
Ryneš

Roman
Jandík

Simona
Mádlová

Jaroslav
Huk

Jakub
Ševčík



Našich 26 cílů do roku 2026 

pro lepší život v Roztokách

www.odsroztoky.cz

01. Splatit úvěr, jehož sazba je vázána na úrokovou míru ČNB.

02. Nezvýšit daň z nemovitosti a snížit poplatky za psy.

03. Kapitační platbu za odpady odlišit podle velikosti popelnic.

04. Provést audit mandatorních a provozních výdajů města a příspěvkových organizací.

05. Prověřit a revidovat nájemní smlouvy na byty a nebytové prostory.

06.  Udržovat majetek města a snížit náklady na energie budov a sítí.

EKONOMIKA

07. Velké investice (nová tělocvična ZŠ, nová sportovní hala, nová knihovna a vedlejší sídlo MÚ, obnova   

 vily č. p. 110, aj.) realizovat s pomocí výrazných dotací.

08. Ve spolupráci se Středočeským krajem prosadit realizaci rekonstrukce průtahu městem.

09. Prioritně rekonstruovat prašné komunikace (např. Zayerova, Plzeňská), systematicky a úsporně

 obnovovat sít silnic a chodníků.

10. Vybudovat druhé kolumbárium.

11. S pomocí dotací vystavět alespoň jedno zařízení pro seniory.

12. Upravit oblast kolem přívozu k rekreaci rodin s dětmi i ostatních občanů.

13. Obnovit přírodní koupaliště Maxmiliánka.

INVESTICE

14. Hledat a podporovat talenty mezi dětmi a umožnit jim další rozvoj (dvojjazyčná výuka, matematické   

 řídy aj.).

15. Obnovovat dětská hřiště při MŠ i ostatní a „decentralizovat“ jejich rozmístění.

16. Ve spolupráci se sportovními kluby a neziskovkami rozšířit nabídku sportovišť a hřišť.

17. Zvýšit podporu spolkům aktivně působícím ve městě.

18. Zpřístupnit budovy, cesty a stezky pro lidi s horší pohyblivostí.

19. Kromě Slavností pravého a levého břehu pořádat samostatný Den Roztok.

20. Obnovovat zeleň ve městě a vytvořit zelený pás kolem zástavby.

21. Zavést online portál občana, a tím zlepšit platby a komunikaci s úřadem.

22. Udržovat tištěnou a online formu Odrazu.

23. Participativní rozpočet nahradit pravidelným setkáváním s občany.

24. Kamerový systém nenahradí strážníky v ulicích, ale omezeně může pomoci s vandaly, kriminálníky

 a silniční piráty.

25. Zrušit „večerní klid“ od 20 do 22 hodin a další zbytečné vyhlášky.

26. Pravidelně revidovat strategický plán města.

ŠKOLY, SPORT, KULTURA A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

RADNICE A BEZPEČNOST



1

Pracovali 
jsme pro vás, 
naslouchali 
jsme vašim 
námětům.

 1 |	Mgr.	Tomáš	Novotný,	místostarosta
 2 |	 Ing.	Michal	Hadraba,	místostarosta
 3 |	Zuzana	Sýkorová,	ředitelka	lesní	MŠ
 4 |	Mgr.	Stanislav	Boloňský,	
	 	pedagog	a	publicista
 5 |	RNDr.	Radim	Špaček,	biolog,	
	 	předseda	Koruny	České
 6 |	 Iva	Ježková,	scénáristka,	redaktorka
 7 |	Pavel	Frydrych,	student
 8 |	Jan	Schiesel,	key	account	manager
 9 |	Mgr.	Jaroslav	Kubečka,	sociolog

 10 |	Mgr.	Tomáš	Bazala,	
	 	projektový	manažer
 11 |	Mgr.	Petr	Nohel,	genealog,	
	 	univerzitní	pracovník
 12 |	Mgr.	Tomáš	Jelínek,	
	 	počítačový	lingvista
 13 |	Mgr.	Ondřej	Lukáš	M.A.,	
	 	manažer	komunikace
 14 |	 Ing.	Jitka	Klinkerová,	
	 	stavební	inženýrka
 15 |	PhDr.	Vojtěch	Balík,	vědecký	pracovník

2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

NAŠI	KANDIDÁTI:

 16 |	 Ing.	Anežka	Daníčková,	
	 	vedoucí	botanické	zahrady	ČZU,		 	
	 	ochránkyně	tuňáků
 17 |	 Ing.	Otakar	Veselý,	technik
 18 |	 Ing.	Milan	Svoboda,	
	 	projektový	manažer
 19 |	Jan	Havlíček,	obchodní	zástupce
 20 |	Mgr.	Zdeňka	Perlíková,	
	 	kurátorka	v	muzeu
 21 |	Akad.	mal.	Zlatica	Dobošová,	
	 	restaurátorka,	dobrá	duše…

S námi Roztoky	rozkvetou…	a	Žalov	jakbysmet

Prokázali	
jsme,	že	umíme	

spravovat	
město.

Zajistili	
jsme novou 

dětskou	lékařku.	
Nastoupí	v	zimě	
2022/2023.

Aktivně	jsme	přispěli	
k	výstavbě	škol	a	školek,	

opravám	silnic	(i	té	krajské!)
a	chodníků,	starali	jsme	se	
o	zeleň	i	pořádek	v	obci.

7
Ucházíme	se	znovu	o	váš	hlas,	vážení	spoluobčané.

Řadu	věcí	v	obci	je	třeba	vylepšit	a	dotáhnout.	Jsme	si	toho	vědomi.

VOLTE	
ŠŤASTNÉ	ČÍSLO
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Tomáš	Novotný,	Michal	Hadraba,	Zuzana	
Sýkorová,	Jaroslav	Kubečka	a	Stanislav	
Boloňský	pro	vás	pracovali	uplynulé	čtyři	roky	
v	zastupitelstvu.	
Jsme	za	mnoha	úspěšnými	projekty.	V	obci	
přibyla	škola, je dost	míst	ve	školkách, opravili 
jsme historickou	vilu	v	Tichém	údolí	a	poskytli	
ji	spolkům	a	školce.	Vylepšili	jsme	komunikace 
a	bojovali	za	průtah	obcí.
Na	vaše	osobně	sdělené,	mailové	či	facebookové	
podněty	jsme	vám	vždy	odpověděli.	Hledali	jsme	
řešení.	I	díky	tomu	vznikla	například	dohoda	
mezi	soukromým	sponzorem	opravy	průtahu	
a	krajem.

Chceme	v	tom	pokračovat.

CO	CHCEME	ZMĚNIT	A	VYLEPŠIT?

ZMODERNIZUJEME	KOMUNIKACI	
S	OBČANY	A	USNADNÍME	PLATBY	

OBECNÍCH	POPLATKŮ.

Zajistíme	platby	obci	na	jeden	klik	
přes	QR	kódy	a	důležitá	oznámení	přes	SMS.

VYBUDUJEME	KANALIZACI	
V	RIEGROVĚ	A	NA	BĚLINĚ.

DĚTI	PŮJDOU	BEZPEČNĚJI	DO	ŠKOL.

Městská	policie	bude	vidět!	
Pomůže	při	cestách	do	škol	a	školek.	

Cesty	budou	lépe	označené	a	osvětlené.

OPRAVÍME	KOSTELNÍ	ULIČKU,	
CHODNÍKY	A	SILNICE	NA	VRŠKÁCH.

NEJPOTŘEBNĚJŠÍM	SENIORŮM	
ZAJISTÍME	DOMÁCÍ	ASISTENCI.

Naprojektujeme	nový	domov	pro	seniory.

ZAHÁJÍME	VÝMĚNU	DOSLUHUJÍCÍHO	
POULIČNÍHO	OSVĚTLENÍ.

PŘIPRAVÍME	REKONSTRUKCI	
HISTORICKÉ	OBECNÍ	VILY	Č.	110

Opravená	památka	může	sloužit	například	
nájemnímu	bydlení.

PODPORA	SPORTU,	KULTURY	A	SPOLKŮ?	
BUDE	POKRAČOVAT.	I	V	TĚŽKÝCH	ČASECH.

Roztoky	jsou	jedinečné	pestrostí	
společenských	nabídek!

ZACHOVÁME	PŘÍSPĚVEK	PRO	ZÁKLADNÍ	
ŠKOLU	Z	MĚSTSKÉHO	ROZPOČTU.

ODPADY	SE	BUDOU	VYVÁŽET	VČAS	
A	PRAVIDELNĚ.

Nový	sběrný	vůz	sveze	plast	i	papír,	
o	termínu	či	výlukách	ve	sběru	budou	občané	
informováni	SMS	zprávami.

JSME	RÁDI,	ŽE	ROZTOKY	ŽIJÍ.	
FANDÍME	KONCERTŮM	A	SLAVNOSTEM.	
RESPEKTUJEME	ALE	NOČNÍ	A	NEDĚLNÍ	KLID.

Zachováme	vyhlášku	limitující	hlučné	činnosti	
v	neděli.

Děkujeme	za	váš	hlas.
Kandidáti	za	SAKURU
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Tuto vizi škola ve spolupráci se zřizovate-
lem připravovala více než rok a v průběhu 
letních měsíců byla schválena všemi pat-
řičnými orgány a projednána s učiteli. Ce-
lou vizi naleznete na stránkách školy a níže 
si můžete přečíst to nejzajímavější, co vize 
přináší. 

Škola bude bezpečným místem, kde se 
dětem bude dostávat moderní a inspirující 
vzdělávání. Místem, které děti bude spojo-
vat, které je připraví nejen na další studi-
um, ale také na reálný život. 

Vzdělávání bude rozvíjeno v  několika 
směrech. Jde zejména o  rozvoj kritického 
myšlení a práci s  informacemi jako před-
poklad pro úspěšnou orientací dětí v mo-
derním světě. Škola bude modernizovat 
výuku informatiky a bude čím dál více za-
pojovat technologii a  do  výuky ostatních 
předmětů. 

První třída bude více než dnes zaměřena 
na adaptaci dětí na školní prostředí, včetně 
vytváření pozitivního vztahu ke vzdělávání 
tak, aby přechod mezi mateřskou a základ-
ní školou nebyl pro dítě stresující a odra-
zující. Děti až do třetí třídy budou dostávat 
slovní hodnocení vedle klasického vysvěd-
čení, protože slova dokážou popsat kon-
krétní posuny dětí lépe než čísla.

Pozornost bude zaměřena také na zkva-
litňování druhého stupně, aby žáci chtěli 
zůstávat na naší škole až do konce 9. třídy 
a neutíkali na víceletá gymnázia. Škola tak 
vedle jiných kroků bude klást důraz na roz-
voj komunikačních dovedností dětí, včetně 
mediální výchovy jako takové. Děti se bu-
dou učit, jak pracovat se stresem a jak mu 
předcházet. Všem dětem bude poskytová-
na podpora odpovídající jejich možnostem 
a schopnostem.

Škola bude bezpečným místem pro děti. 
Bezpečí dnes neznamená jen bezpečí fyzic-
ké, ale také psychické, včetně toho, aby děti 
chápaly a  vstřícně přijímaly odlišnosti, 
s kterými řada žáků do školy přichází. 

Pozornost bude věnována rovněž samot-
ným pedagogům a  jejich rozvoji, včetně 
podpory začínajících učitelů. Bude mimo 
jiné modernizováno zázemí pro pedagogy. 

Škola se bude soustředit i na posílení ko-
munikace s  rodiči, které škola považuje 
za důležité partnery v procesu vzdělávání 
dětí.

To vše a  ještě více obsahuje schválená 
vize. Naše škola nezačíná na  bodě nula. 
Jako každá škola i ta naše má silné i slabé 
strany a  je dobře, že plán, jak ji rozvíjet, 
existuje. Úkolem pro vedení školy a města 
bude tuto vizi naplnit konkrétními kroky.

l

Olga�Janoušková,�
ředitelka	škola

Jaromír�Beran,�
místopředseda	školské	rady

Jak vypadaly třídy? Kdo tu učil? Je pravda, 
že se za  války děti učily po  hospodách, 
a  ne ve  škole? Proč? Byli žáci v  roce 
1932/1942/1952 jiní než ti dnešní? Kdy 
byla postavena jídelna a  kam se chodilo 
na oběd předtím? Museli se žáci také tolik 

učit? Jak trávili přestávky? A opravdu zlo-
bili méně než dnešní děti? 

To jsou otázky, které si děti kladly, když 
jsme se bavili o historii naší školy. 
Dokážeme na ně společně odpovědět? 
Sama budova nám toho „řekne“ jen málo. 

Rozhodli jsme se proto, že se vydáme 
za  pamětníky. Vždyť do  roztocké školy 
za  těch 90 let musely chodit stovky dětí, 
které jsou dnes již dospělí lidé. První prv-
ňáci už asi nežijí, bylo by jim 97 let, a tak se 
budeme ptát našich babiček a dědečků, ta-
tínků a maminek. Bude pátrat po starých 
fotografiích, učebnicích či sešitech, ve ško-
le, doma, v archivu…

Pokud byste nám chtěli pomoci a sdílet 
s námi vaše vzpomínky, budeme moc rádi. 

� l

Madla�Jelínková�Ťupová
(Kontakt:	

madla.jelinkova-tupova@zszb.cz)

Jak bude vypadat základní škola za pár let?

Když je škole 90 let

Škola	to	nejsou	jen	cihly	a	budovy.	To	jsou	zejména	děti,	učitelé	a	další	
zaměstnanci	školy.	naše	škola	zdeňky	Braunerové	má	více	než	tisíc	žáků,	více	
než	sto	zaměstnanců	a	rozpočet	přesahující	60	milionů	korun.	Jako	každá	
moderní	škola	má	i	ta	naše	vizi,	kam	se	chce	vyvíjet	v	dalších	letech.	

Roztocká	škola	(přesněji	řečeno	budova	školy)	oslaví	v	letošním	září		
90.	narozeniny.	Je	to	tedy	dáma	úctyhodného	stáří.	Vznikla	za	první	republiky,	
přečkala	válku,	komunismus,	rok	1989	a	v	novém	tisíciletí	se	stala	jednou	
z	největších	škol	v	kraji.

Učitelský sbor 1933 (archiv SMR)

Pohled do třídy 50. léta? (archiv ZŠZB)
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Nyní je září a naše pravidelné zkoušky se již 
rozeběhly naplno, abychom se stačili připra-
vit na  naše nová plánovaná vystoupení 
na Slavnostech břehů, na vystoupení na MÚ 
pro seniory – jubilanty a hlavně se již také 

těšíme na vystoupení při rozsvícení vánoční-
ho stromu na Tyršově náměstí či naše před-
vánoční pásmo koled v hotelu Academic.

Kdo se k nám chcete přidat a zpívat, ne-
váhejte!

Dětský pěvecký sbor Roztocké děti přijímá 
do svých řad nové členy. Chlapce a dívky 
ve věku od 3 do cca 13 let.

Děti neprocházejí žádnými talentovými 
zkouškami. Jedinou podmínkou je chuť 
zpívat. Děti jsou při zkouškách rozděleny 
podle věkových kategorií, eventuálně dle 
domluvy.

Zkoušky se konají v  pondělí nebo 
ve  středu na  adrese: Masarykova 1597, 
Roztoky

TERMÍNY:
n�pondělí 15.45–16.45 (preferujeme malič-
ké děti od 3 let max. do 1. třídy)
n�pondělí 17.00–18.00 (děti od 2.třídy)
n�středa 16.45–18.00 (preferujeme děti 
předškolní a školní)

Přihlášky a informace: Vlaďka Drdová – 
přímo na zkouškách nebo na
v.drdova@volny.cz, 
tel. 606 893 292, www.roztockedeti.cz

� l

Vlaďka�Drdová,�Petra�Drdová
vedoucí	sboru

Léto jsme trávili s dětmi ve Václavce hodně 
venku, chodilo se na hřiště, do stínu zahra-
dy a  byli jsme i  v  ZOO. Už cesta vlakem 
a autobusem byla zážitek, tam jsme zvládli 
tučňáky, lachtany, lemury a krmení u klo-
kanů s  odborným výkladem. Zaujali nás 
gaviálové společně se želvičkami. Klasický 
párek v rohlíku k obědu a za odměnu sloni 
a žirafy. Cesta zpět přívozem a busem, moc 
jsme si to užili. Na  téma zvířátek se pak 
ve školce malovalo.

Hlídáme děti odmalička ve školkovém re-
žimu, kde si zvyknou na pobyt bez rodičů, 
upevní si stravovací a  hygienické návyky, 
naučí se kooperovat s ostatními dětmi. Ide-
ální předstupeň státní školky díky malému 
kolektivu a takřka individuální péči.

Od září uvažujeme o čtvrtcích v angličti-
ně.

Přijďte se k nám podívat.  l

Více na www.hlidanivaclavka.webnode.cz
Mgr.�Irena�Čermáková

Roztocké děti  

Hlídání Václavka

Prázdniny	jsou	již	za	námi	a	rozhodně	na	ně	budeme	rádi	vzpomínat.	Ve	třetím	
srpnovém	týdnu	proběhlo	letní	soustředění	našeho	sboru,	kterého	se	zúčastnili	
jak	stálí	členové	sboru,	tak	„prázdninoví	členové“,	kteří	naše	hudební,	výtvarné	
a	pohybové	aktivity	s	námi	ochutnávají	alespoň	v	letních	dnech.	Že	to	byl	
báječný	týden,	potvrzuje	i	naše	společná	fotografie	z	posledního	dne.

ROZTOCKÉ�ŠEDESÁTKY�SE�
PODAŘILY
Předposlední	srpnovou	neděli	SDH	
(sbor	dobrovolných	hasičů)	Roztoky	
ve	spolupráci	s	OSH	Praha-západ	
uspořádal	soutěž	v	běhu	na	60	m	
s	překážkami,	které	se	zúčastnilo	
75	závodníků	nejen	z	našeho	kraje.	
Počasí	nebránilo	malým	hasičům	
podávat	krásné	sportovní	výkony.	
závodníci	s	působností	přímo	
pod	OSH	Praha-západ	měli	tuto	
soutěž	jako	postupovou	do	krajské	
soutěže,	která	se	bude	konat	4.	9.	
v	okrese	Rakovník.	Velké	poděko-
vání	patří	členům	SDH	Roztoky,	
dobrovolníkům	a	přátelům,	kteří	
se	podíleli	na	přepravě	překážek,	
přípravě	dráhy	i	na	organizaci	při	
závodech,	TJ	Sokol	za	pronájem	
sportovní	dráhy,	Martinu	Matasovi	
za	vstřícný	přístup	a	pomoc	spoje-
nou	s	provozem	sportovního	areá-
lu,	MÚ	ROzTOKY.	Dále	sponzorům,	
tj.	firmám	Pekara,	Pohl,	Kazimour,	
Tesco,	ScVK.	Ale	největší	díky	patří	
dětem	za	jejich	odvahu	a	sportovní	
nasazení	při	závodech.		 l

za	SDH	Roztoky	

Simona�Mádlová�
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K celoroční činnosti Sdružení Roztoč patří 
letní tábory. Letos to byly tábory bez re-
strikcí, veskrze plnotučné a radostné. Čer-
venec jsme odstartovali výjezdem do  vý-
chodních Čech, kde se odehrál desetidenní 
tábor v rámci 11. ročníku Tvůrčích prázd-
nin. Pak už se konaly tábory příměstské, 
v Roztokách, zato s různorodou tematikou. 
Tábor Na stepi byl zaměřený na poznávání 
přírody a tvoření pod širým nebem, na Art 
Mixéru zase děti prozkoumávaly krajinu 
pomocí nejrůznějších výtvarných technik, 
přes malbu, keramiku až k animaci.

Do  třetice pak proběhl Novocirkusový 
„příměšťák“, kde se sjela lektorská elita no-
vocirkusových technik. V tomhle táboře se 
našli zvláště starší děti a teenageři, tedy vě-
ková kategorie, která se na klasických tábo-
rech spíše ztrácí. Na  závěr se odehrálo, 
v  rámci průběžného festivalu Tichý Jelen, 
vystoupení mladých umělců ze špice čes-
kého nebe akrobatů a žonglérů (stojky Jan 
Jirák, žongloval Kašpar Klepal, pozemní 
akrobacii předvedl Toman Rychtera), kteří 
vystoupili společně se všemi dětmi.

Za  podporu Tichého Jelena děkujeme 
městu Roztoky, Středočeskému kraji, Stát-
nímu fondu kultury a Ministerstvu kultury 
ČR. A  Tichý Jelen poběží dál, průběžně 
celý podzim až do zimy a  těšit se můžete 
na přehlídku umělců zahraničních i  zdej-
ších.

Vytváříme�otisk�města�
na�nádražní�zdi
Už více než půl roku pracujeme na výtvar-
ném ztvárnění nádražní zdi, která nově 
propojí roztocké nádraží se Středočeským 
muzeem. Cesta tak obrazně propojí sou-
časné město s  historií a  chtěli jsme, aby 
toto spojení bylo patrno i na zdi samotné. 
Přípravné práce jsme zahájili už v  minu-
lém školním roce, kdy jsme ve spolupráci 
s odborníky z roztockého muzea mapovali 
vhodné objekty a  události ke  ztvárnění. 
Měli jsme touhu, aby výsledek nebyl jen 
výtvarnou reflexí historických a  přírod-
ních krás Roztok a  Žalova, ale aby to byl 
také pohled na historii i současnost očima 
dětí, které tu žijí a tvoří. Pod vedením pro-
fesionálních výtvarnic tak děti z  výtvarek 
i tábora Art Mixér připravily svoje návrhy 
a vznikla pěkná sonda do našeho města.

Otevírame nový ateliér Pod pekárnou. 
V momentu, kdy píši tento text, se ještě do-
dělávají stavební práce, ale již se připravu-
jeme na  stěhování. V  objektu s  vlastním 
vstupem od  serpentiny budou umístěny 
výtvarky.

Volná�místa�v�kroužcích�a�kurzech
Se začátkem září proběhl i zápis do krouž-
ků a kurzů. Velká část z nich je plná, někde 
ale stále máme volná místa, či se tam mů-
žete zapsat jako náhradník. Informace na-
jdete na našem webu u každého z kroužků.

Volná místa máme v kurzu Žonglování, 
výtvarném ateliéru Joseph pro starší děti, 
v Animaci, Keramice pro děti i v kurzu pro 
dospělé. Zapsat se jde i do folklórního sou-
boru Kolečko nebo do kurzu Pohyb a hlas 
pro dospělé. Volná místa se najdou 
ve Francouzštině pro děti i pro dospělé, ně-
kdo se nám vejde i na ranní i večerní jógy 
či Meditaci v pohybu. Novinkou, kde jsou 
stále volná místa, je Jóga pro maminky 
s dětmi. Otevřená nabídka je také na setká-
ní pořádaná Českobratrskou církví evan-
gelickou – Duchovní setkávání pro rodiče 
s  malými dětmi i  Biblické hodinky pro 
menší a starší děti, které ČCE pořádá zdar-
ma či za symbolickou částku.

Do kroužků či kurzů se zpravidla lze do-
hlásit kdykoli během roku. Zásadně nedě-
láme talentové zkoušky ani jiné zkoušky 
v průběhu let, pojímáme je jako osobnost-
ní rozvoj, který je pro každého nezávisle 
na  nadání. Rádi obory propojujeme mezi 
sebou a děláme umění vznikající v krouž-
cích součástí akcí a běžného života. Pokud 
vám toto pojetí umělecké činnosti sedí, 
rádi vás mezi sebou uvidíme.  l

Za Sdružení Roztoč 
Markéta�Kratochvílová

Končí léto i čas dovolených a mnozí z vás 
jistě načerpali energii na  další, tentokrát 
podzimní část roku. Možná jste se rozhodli 
zdokonalit v  cizím jazyce, nebo se chcete 
začít učit jazyk úplně nový. Možná, že ně-
kteří z vás chtějí dokonce změnit zaměst-
nání a vydat se v životě jinou cestou. Proto 
jsme tady my, abychom vám s tím pomohli. 

cizÍ	JAzYKY

Ať už je to angličtina, němčina, ruština, 
francouzština, italština, španělština, japon-
ština, čínština, nebo čeština pro cizince, 
u  nás si můžete vedle skupinových kurzů 
domluvit i individuální výuku podle vašich 
představ a  časových možností. Kdo již 
ovládá angličtinu velmi dobře, nabízíme 
speciální kurzy Business English, General 
English Writing, Academic and Journalis-

tics Writing a  General and Public Spea-
king. Máme výborné lektory i rodilé mluv-
čí, kteří tyto kurzy vedou na vysoké úrovni. 
Také vás připravíme na  mezinárodně 
uznávané zkoušky FCE, IELTS a TOEFL. 

PŘÍPRAVKY	nA	PŘiJÍMAČKY	nA	SŠ,	
4LETá	A	VÍcELETá	gYMnáziA

Připravíme vaše děti na přijímací zkoušky 
z češtiny a matematiky. Probereme všechny 
aspekty přijímací zkoušky, procvičíme vše 
tak, aby děti získaly jistotu a  nemusely se 
přijímaček bát. Kapacita kurzů je omezená, 
zbývá posledních několik volných míst. 

LOgOPEDiE,	LOgOPOVÍDánÍ	A	gRA-
FOMOTORiKA	

Logopedie se nově přesouvá ze středy 
na  pondělní odpoledne, sobotní termíny 

zůstávají beze změny. Logopedii bychom 
rádi rozšířili o  kroužek Logopovídání 
a grafomotoriky, kterým chceme u dětí včas 
podpořit správný vývoj řeči a psací návyky. 
Pokud máte zájem, kontaktujte nás. Krou-
žek bude vedený hravou formou výbornou 
lektorkou Mgr. Anetou Libjakovou. 

KVALiFiKAČnÍ	KURz	–	PRAcOVnÍK	
V	SOciáLnÍcH	SLUŽBácH	–	nOVinKA	

Ještě se můžete přihlásit na zcela nový akre-
ditovaný kurz Pracovník v sociálních služ-
bách. Pilotní kurz zahajujeme 30. září 2022 
za  zvýhodněnou cenu sníženou o  20 pro-
cent. Kurz nabízí odbornou pomoc s  péčí 
o  nemocného člena rodiny nebo seniora, 
ale poskytuje především možnost nového 
pracovního zaměření. Absolvent tohoto 
vzdělávacího programu bude moci na  zá-

Máme za sebou tábory, připravujeme zápis a malujeme nádražní zeď

Nikdy není pozdě na další vzdělávání
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Pevně doufám, že nebude přerušena žád-
nými pandemiemi, žádným konfliktem 
a že ji odehrajeme v klidu ke spokojenosti 
všech, kteří mají fotbal rádi.

Přihlásili jsme celkem 6 mužstev do sou-
těží Prahy-západ. K tomu mužstvo doros-
tu, které působí jako sdružené mužstvo 
Roztoky/Libčice ve Středočeském kraji. 

Áčko rozehrálo okresní přebor. Po úvod-
ní smolné porážce doma s Dolními Břeža-
ny jsme v minulém kole vyhráli v Mníšku. 
Před podzimem jsme posílili o několik dal-
ších mladých hráčů. Kluci pozvedli herní 
úroveň a zapadli do party, což je určitě ve-
likým příslibem do budoucna. Současně 
přišel i nový trenér. Vše zatím nasvědčuje 
tomu, že bude vzájemná spolupráce 
úspěšná. 

Béčko první zápas doma prohrálo, ale 
výkon vůbec nebyl špatný. Také sem se vrá-
tilo několik mladých kluků, kteří zde dřív 

v  žákovských kategoriích hrávali. Výsled-
kově bychom se chtěli pokusit o  postup 
o třídu výš.

Stará garda, nekonečný příběh „mladých 
kluků“, fungovala, funguje a  bude stále 
fungovat. Bez nich si nedovedu fungování 
našeho klubu představit. 

Dorost jako sdružené mužstvo s Libčice-
mi hraje Středočeský kraj, ovšem skupinu 
s  mužstvy z  okolí Mladé Boleslavi, takže 
většina soupeřů neznámých a poměrně da-
leko. Ovšem začátek nad očekávání. Dva 
zápasy a dvě poměrně jasná, vysoká vítěz-
ství. Noví trenéři, výborná parta, slušný 
herní projev, těšíme se na další zápasy.

Starší žáci jsou v letošní sezoně po roce 
znovu přihlášeni na Praze-západ. Soutěž 
jim teprve začíná.  

U mladších žáků je to stejné, soutěž jim 
teprve začne. A  doufáme, že navážou na 
skvělou minulou sezonu, kdy se stali celko-

vým vítězem mezi mužstvy okresního pře-
boru. Škoda že postup do Středočeského 
kraje je spojen s podmínkami, které nedo-
kážeme úplně splnit. 

Starší přípravka v klidu a pohodě. Soutěž 
také teprve začne. I zde nám rostou kvalit-
ní hráči, i zde se projevuje dlouholetá vý-
borná práce trenérů.

Mladší přípravka a  letos pouze jedno 
mužstvo. Soutěž opět turnajovým způso-
bem, stále stejní soupeři, což je, dle mého, 
malinký problém. Ale nevadí, budeme fan-
dit. 

Minipřípravka – školička fungují stále 
dál a připravují ty nejmenší pro jejich fot-
balovou kariéru.

Přijďte fandit, podpořit všechny hráče 
od áčka až po ty nejmenší. Těšíme se na 
vás.� l

Ing.�Tomáš�Novotný
předseda	SK	Roztoky

kladě osvojených znalostí, dovedností 
a zkušeností poskytovat přímou péči o oso-
by v ambulantních nebo pobytových zaříze-
ních či pečovatelskou činnost v domácnos-
ti. Může následně pracovat i na živnostenský 
list. Pokud u nás navíc absolvuje kurz Chů-
va pro děti, pak bude moci dále otevřít tzv. 
vázanou živnost „Péče o dítě do tří let věku 
v denním režimu“. O proplacení obou kur-
zů lze požádat na úřadech práce.

AKREDiTOVAný	SEMináŘ	LOgOPE-
DiE	PRO	PEDAgOgicKÉ	PRAcOVnÍKY	
–	nOVinKA

Seminář pro pedagogy o rozvoji komuni-
kačních dovedností dětí předškolního 

věku a eliminaci případných obtíží připra-
vujeme na konec září, začátek října, hlásit 
se můžete již nyní. Šestihodinový seminář 
povede zkušená logopedka Mgr.  Martina 
Bürgerová, se kterou již řadu let spolupra-
cujeme. Rádi otevřeme kurz i dle individu-
ální dohody na vyžádání školy, lze jej vyká-
zat jako další vzdělávání pedagogických 
pracovníků.

EnERgiE,	zDRAVÍ,	VzHLED	–	nOVinKA

Podzimní čas si můžete zpříjemnit zajíma-
vým seminářem o zdravých životních ná-
vycích a principech k duševní i fyzické po-
hodě. Přednášející bude Ing.  Leona 
Paulová, PhD. Pokud chcete zavést do va-

šeho života pozitivní změny, je to dobrá 
příležitost se dozvědět, jak na to. Chystáme 
na říjen. 

Těšíme se na vás, výuku zahajujeme, tak 
jako každoročně, v týdnu od 12. září 2022.

Více na  www.lexik.cz, www.insignis.cz 
i na facebooku. V případě jakýchkoli dota-
zů pište na poradna@lexik.cz, info@lexik.cz 
nebo info@insignis.cz anebo volejte 
na 733 643 642, 739 035 000.

l

Mgr.�Lenka�Červenková
	ředitelka	vzdělávacího	centra

Vlastně můžeme plynule navázat na pří-
spěvek z  červnového čísla ODRAZU 
o „přepisování dějin zřejmě slušného oddí-
lu“, jelikož poprvé v  dějinách místního 
sportu budou Roztoky ligové! 

Díky diplomatické práci Šárky Čížkové 
a kvalitám místních volejbalových nadějí 
se podařilo získat do Roztok nejvyšší 
a druhou nejvyšší soutěž v ČR. Juniorky 
(roč. 2004/2005) budou mít tu čest zahrát 
si v  nové sezoně 1. ligu v  kategorii U22 
a kadetky (roč. 2006/2007) porovnají své 
volejbalové dovednosti s  nejlepšími 
družstvy republiky v  Extralize U18. Pro 
naše město se jedná o  vskutku historic-
kou událost, protože nikdy v  minulosti 
žádný z místních sportovních oddílů ne-

působil v první či druhé nejvyšší celostát-
ní soutěži.
Jak se to celé seběhlo, si můžete přečíst na 
nových webových stránkách www.volejba-
lroztoky.cz. Zde naleznete kromě výsledků 
i další zajímavosti z roztockého mládežnic-
kého volejbalu všech věkových kategorií 
(termíny, soupisky, komentáře k  jednotli-
vým zápasům, postřehy trenérů, profily 
hráček atd.) 

Pokud se k  vám zářijové číslo Odrazu 
dostalo již v  pátek 16. 9., pak můžete být 
osobně účastni při prvních ligových krůč-
cích našich juniorek. Sobota 17. 9. je přesně 
ten den, který by měl být v městské kronice 
zaznamenán zlatým písmem jako den vstu-
pu města Roztoky na ligovou scénu. Ne-

nechte si proto ujít tuto příležitost a přijďte 
povzbudit naše děvčata při ligové premiéře. 
Věřte mi, že bude na co koukat. Vždyť junior-
ský volejbal, zvlášť ten prvoligový, má už 
hodně vysokou úroveň. A  navíc holky si 
zaslouží slyšet váš potlesk a hlasivky.  Ka-
detky zahájí svou extraligovou pouť o den 
dříve na palubovce pražského Olympu, kde 
kromě domácího družstva změří během 
víkendu síly ještě s kadetkami z Prostějova 
a Havlíčkova Brodu. 

Přijďte nás povzbudit
1. liga U22 – 1. a 2. kolo
17. 9. 2022   10.00 hod.  a   14.00 hod.  

TJ Sokol Roztoky – SKŠ ZŠ Mikulova Pra-
ha (tělocvična ZŠZB) � l

Martin�Rambousek

Rozeběhla se fotbalová sezona 2022/2023

Extraliga a 1. liga volejbalu v Roztokách!    



LETNÍ PNEU

www.superpneu.cz www.autohouser.cz
Prodej pneu a disků za internetové ceny!

PNEUSERVIS: +420 220 911 128 AUTOSERVIS:  +420 233 910 042 PRODEJNA: +420 220 515 853

Economic PROGRAM
  Výběr nejlepších pneu za cenu nejlevnějších

Nabídka letních pneu premiové značky PIRELLI 
ve vybraných rozměrech za cenu pneumatik BARUM  
(např. 195 / 65 R 15, 205 / 55 R 16, 225 / 45 R 17)

VYBERE SI KAŽDÝ

Garance PROGRAM
  100 % pojištění pneu 

V případě nákupu pneumatik PIRELLI - 15” a větší 
získáváte bonusový program TYRELIFE  
(bezplatná výměna poškozených pneu).
více informací na: www.pzeroclub.cz    

Bonus PROGRAM
  4 x pneu 17” a větší včetně montáže 
  změření GEOMETRIE - ZDARMA  

Nakupte 4 ks pneumatik PIRELLI 17” a větší včetně 
montáže a získáte  ZDARMA - změření vašeho vozu 
na laserové 3D geometrii.  Více informací na servisních 
místech AUTO HOUSER .s.r.o.    
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