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inZeRce

Vaše zahrada
               od projektu 

   po údržbu
          kvalita se zárukou 

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Dřevěné altány, pergoly, paluby
Kamenné zídky, dlažby, opěrné zdi

BAOBAB – péče o zeleň s.r.o. I Rýznerova 3/24, 252 62 Únětice
mobil: 731 659 881 I tel./fax.: 224 319 917 I e-mail: realizace@baobab.cz
www.baobab.cz  
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 zahradybaobab

Potkejte se s námi  v proluce 
mezi Kavárnou Kofííí a Pivotékou

Pivííí v Nádražní ulici 
v čase 17 - 19 h vždy v úterý 

 21. června a 9. srpna.
Kromě špekáčků nabízíme diskusi 
o volebním programu, zajímají nás

Vaše připomínky k dění v Roztokách.
Poznejte se s našimi kandidáty.

Rozhodli jsme se opět kandidovat 
v podzimních  komunálních volbách.   

Nezapomeňte si zapsat do diáře 
9. 9. 2022 od 16 h na Tyršově náměstí.

Jsme tu pro VÁS.

www.proroztokyazalov.cz
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SLEVA 15 % z celkové ceny.
Po předložení 
tohoto inzerátu

ŽALUZIE 
SÍTĚ PROTI HMYZU
LÁTKOV É RO L ET Y

CHCETE ZNÁT 
PŘESNOU CENU?

Zašlete rozměry 
e-mailem nebo 
SMSkou, tentýž 
den obdržíte  
cenovou nabídku.

Dlouholetá praxe–30 let na trhu!
Dodání od 5 do 9 dnů! 
Záruka 36 měsíců!

777 208 491
info@har.cz
www.har.cz
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ÚVODeM

OBSAH:
Nejistá sezóna – a rozloučení

První část titulku jsem si vypůjčil z filmu pánů Smoljaka a Svěrá-
ka. Pojednává o divadelním souboru, jehož budoucnost je krajně 
nejistá. 

Pro nás tak trochu taky nadchází sezóna, kdy úplně nevíme, co 
nás čeká. Dobrých zpráv je pomálu. Nechci tu vyjmenovávat, co 
všechno nám hrozí, to všichni víme a na vlastní kůži či peněžence 
pociťujeme. Svět, který se nám před půl rokem ještě zdál klidný 
a bezpečný, nám najednou ukázal zuby. Skončil čas, který obsaho-

val jen „samá pozitiva a sociální jistoty“. 
Na změny k lepšímu si člověk zvykne snadno, o to horší je pak opačný trend. Pomalu 

dochází na slova z Fausta: „Jen pak jsi hoden svobody a žití, když rveš se o ně den co 
den.“

Budeme se mít co ohánět. Ale soudě podle článků v tomto Odrazu, ještě není zle. Když 
pomineme tragický požár v Nádražní ulici, pojednávají články spíše o věcech pozitiv-
ních a nadějných. Hodně se toho děje, město žije. A to je dobře, kéž by nám to vydrželo.

Vážení čtenáři Odrazu,
psaní úvodníků do našeho městského časopisu mne po dlouhá léta – od roku 2013 –ba-
vilo a přinášelo mi uspokojení. Snažil jsem se, aby mé texty jenom neuváděly obsah čísla, 
vyjadřoval jsem své osobní pocity, postřehy a názory. Bylo pro mne velkým potěšením, 
že se mi za ně dostávalo pochvalných ocenění od řady lidí, známých i neznámých. Snad 
jsem tedy nenudil ani ostatní čtenáře.

Bohužel každý příběh někdy končí. Jak už asi na veřejnost prosáklo, rozhodl jsem se 
skončit na konci prázdnin ve funkci tajemníka městského úřadu, na kterou je momen-
tálně navázána i pozice redaktora. Souvisí to s  tím, že se budu v zářijových obecních 
volbách ucházet o zastupitelský mandát v čele kandidátní listiny strany TOP 09 a nezá-
vislí pro Roztoky a Žalov, kde nahradím dosavadního starostu Jana Jakoba. Myslím si, že 
mám našemu městu co nabídnout.

Ačkoli jsem si jist, že bych i nadále v úvodnících udržel nestrannost a nezneužíval bych 
je ke své volební kampani, považuji za korektní předat od příště psaní úvodníků předse-
dovi redakční rady Václavu Dolejšímu. Určitě se tohoto úkolu zhostí na výbornou, neboť 
je stoprocentní profesionál a nikam nekandiduje. A věřím, milí čtenáři, že se v Odrazu 
ještě setkáme. Vždyť to nemusí být na straně 3.

Přeji vám všem krásné léto. l

� �Jaroslav�Drda

periodický	tisk	územně	samosprávného	celku
Vychází	11x	ročně.
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INFORMACE Z RADNICE

Tragický�požár
Na začátku června jsme v Roztokách zažili 
tragický požár Domova Alzheimer, který 
se neobešel bez obětí na životech. V první 
řadě velmi děkuji za perfektní a profesio-
nální zásah příslušníkům záchranných slo-
žek, ať už to byli státní hasiči, dobrovolní 
hasiči, státní policie, městská policie a sa-
mozřejmě záchranáři. Obrovské poděko-
vání patří i  dalším přítomným občanům, 
kteří neváhali a pomáhali s evakuací osob 
z  hořícího objektu. Všem, kteří se na  zá-
chraně životů podíleli, náleží nezměrný 
dík a obdiv! S úctou přede všemi smekám. 
Zároveň mi dovolte, abych vyjádřil hlubo-
kou účast pozůstalým po obětech této tra-
gické události.

Město poskytlo na městském úřadu do-
časný azyl vedení Domova Alzheimer, aby 
mohlo činit nezbytné kroky k rozhodování 
o dalším postupu v péči o klienty. 

Dovoluji si na  tomto místě požádat ve-
řejnost, aby zbytečně nepřejímala a nešířila 
různé spekulace a fámy o tom, kdo co zavi-
nil nebo měl udělat. Vyšetřování probíhá 
a  ještě poměrně dlouho probíhat bude 
a nepochybně přinese objektivní vyhodno-

cení všech příčin a následků této tragické 
události.

Život�ve�městě
Život ve městě se ale nezastavil. Vydařily se 
tradiční akce u  příležitosti Dne dětí, Po-
hádkový les i  oslava v  parku na  Tyršově 
náměstí. Všem organizátorům děkuji.

Technické služby bojují s  bující travou 
i plevelem, seč jim síly stačí, povolali jsme 
na pomoc brigádníky a dodavatele zahrad-
nických služeb, aby město na léto vypadalo 
upraveně.

Probíhající�výstavba
Pokračují práce na  výstavbě sportoviště 
s přetlakovou halou u školní budovy Cihel-
na v Žalově, které bude mít škola k dispo-
zici od nového školního roku.

Nového povrchu se dočkala Hálkova uli-
ce, dokončuje se výstavba stezky spojující 
Tiché údolí s ulicí Nad Vinicemi. Pokraču-
je rekonstrukce vodovodu, elektrického 
vedení, veřejného osvětlení a  kladení op-
tických kabelů v ulici Tiché údolí. Čeká nás 
výměna vodovodního řadu v části Havlíč-
kovy ulice.

Cílený�svoz�tříděného�odpadu
Technické služby získaly nový svozový vůz 
pro odvážení tříděného odpadu – papíru 
a plastů. Vůz je menší, než používal Regios, 
takže svozy bude nutno rozložit do  dvou 
dnů, ale zase budeme schopni vyvážet i uli-
ce, kam se velký vůz nevešel. O  podrob-
nostech vás budeme informovat. Upozor-
ňování na svoz formou SMS bude fungovat 
i nadále.

Vzácná�návštěva
Ještě bych se rád zmínil o  tom, že jsem 
v Poslanecké sněmovně měl možnost při-
vítat vzácnou návštěvu – žáky devátých 
tříd naší základní školy. Vyzkoušeli si, jaké 
to je sedět ve vládní lavici nebo stát za řeč-
nickým pultem. Musím poznamenat, že 
u  pultu jim to slušelo víc než leckterému 
opravdovému poslanci.

Vážení spoluobčané, blíží se léto, čas do-
volených a prázdnin. Přeji vám, abyste ten-
to čas strávili v klidu a podle svých před-
stav.  l

Vážení	spoluobčané,	život	bohužel	nepřináší	jenom	samé	
příjemné	chvíle.

Slovo starosty

Tradičně se nejprve zvolily pracovní komi-
se a schválil program. Chyběl v něm očeká-
vaný bod věnovaný budoucí výstavbě do-
mova seniorů, protože v  tomto směru 
zatím nedošlo k  žádnému posunu. Byla 
sice vyhlášena avizovaná dotační výzva, ale 
s „malým“ zádrhelem – museli bychom ce-
lou akci zainvestovat ze svého a případnou 
dotaci bychom dostali až zpětně. Na to pe-
níze nemáme a při současném stavu zadlu-
žení města kvůli nové škole bychom si je 
ani nemohli půjčit. 

Při kontrole plnění dřívějších usnesení 
se zjistila nebývalá skutečnost – žádné 
usnesení nezůstalo nesplněno po termínu. 
Pan Boloňský nicméně poukázal na  sku-
tečnost, že se nepochybně v  červnovém 
termínu nestihne ani pracovní verze regu-

lačního plánu Solníky, a navrhl posun ter-
mínu do konce roku, což vzápětí zastupi-
telstvo odsouhlasilo.

Po zprávě o činnosti naší chrabré měst-
ské policie za uplynulý měsíc přišly na řadu 
záležitosti týkající se městského rozpočtu. 
Zastupitelé vzali na  vědomí jeho vývoj 
za první čtyři měsíce tohoto roku a schváli-
li mimořádnou splátku úvěru na výstavbu 
základní školy ve výši přes 12 a půl milionu 
korun. Umožnila nám to poslední část do-
tace na  výstavbu, která konečně dorazila 
na účet města.

Zastupitelé dále schválil nákup zánovní-
ho vozu pro městsku policii místo již 
značně ojeté fabie. Výhodou tohoto náku-
pu je skutečnost, že vůz je k  dispozici 
ihned. Do rozpočtu se promítne i příjem 

200 000 Kč za věcné břemeno pro položení 
optických kabelů v Tichém údolí, přes půl 
milionu od  státu jako kompenzační bo-
nus, 480  000 Kč za  zábor veřejného pro-
stranství (parkoviště u  Maxmiliánky) 
a něco přes 1,4 milionu v rámci vyúčtová-
ní s  provozovatelem vodovodů a  kanali-
zací.

Větší část těchto příjmů padne na probí-
hající investice – rekonstrukce vodovodní-
ho řadu a  veřejného osvětlení v  Tichém 
údolí a  rekonstrukce uvolněného bytu 
v Nádražní ulici.

V závěru finančního bloku schválilo za-
stupitelstvo bez výhrad závěrečný účet 
města za rok 2021 a účetní závěrku.

Na žádost provozovatele občerstvení Pe-
rron Garden v Nádražní ulici rozšířili za-
stupitelé seznam výjimek ve  vyhlášce 
o  nočním klidu o  čtyři projekce letního 
kina v  letních měsících s  tím, že město 
preferuje večery před volnými dny a a po-
žaduje snížení hluku při současném pro-
vozu.

Byl 25. máj, zastupitelstva čas
Poslední	květnovou	středu	se	letos	popáté	sešlo	městské	
zastupitelstvo,	tentokrát	v	počtu	20	členů	při	jedné	omluvě	
ze	zdravotních	důvodů.	na	projednání	23	bodů	programu	
potřebovali	zastupitelé	téměř	přesně	tři	hodiny.

Jan�Jakob
starosta	města	Roztoky
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InFOrMACe Z rADnICe

Technické�služby�pro�práce�
všeho�druhu�
Technické	služby	doznaly	v	květnu	dvou	
posil.	Jednak	moderního	sběrného	vozu,	
svážejícího	radostně	žluté	i	modré	po-
pelnice	od	vrátek	domů,	dále	pak	nového	
pracovníka	z	řad	ukrajinských	exulantů.	

Pánové	se	aktuálně	perou	s	mocně	ros-
toucí	trávou,	natírají	přechody,	tu	a	tam	
opraví	dlažbu,	rozřežou	padlý	strom,	
vyvážejí	koše	a	sběrné	zvony,	kolem	nichž	
nacházejí	tu	lednici,	tu	množství	kartonů	
či	vysloužilou	židli.	nepořádku	kolem	
některých	sběrných	míst	v	posledních	mě-
sících	mírně	ubylo,	ale	opravdu	jen	mírně.	
Sběrný	dvůr,	svoz	bioodpadu,	nově	skvělý	
servis	v	podobě	svozu	plastu	a	papíru	
od	domu	a	poměrně	hustá	síť	sběrných	
míst	–	ale	u	kontejnerů	se	pořád	objevují	
neuvěřitelné	dárky.	

Pánové	z	technických	služeb	zajišťují	samo	
sebou	ještě	moře,	co	moře,	oceán	dalších	
služeb	pro	obec.	

Děkuji	jim	za	trpělivost	a	vytrvalost	u	ma-
nuální,	a	ne	vždy	vděčné	práce.		 l

Dar�na�pomoc�běžencům
Rada s povděkem kvitovala sedmdesátitisí-
cový dar, který na  pomoc ukrajinským 
exulantům žijícím v  naší obci věnovala 
společnost Severočeské vodovody a kana-
lizace, a schválila uzavření příslušné daro-
vací smlouvy. 

Provoz�školek�o�prázdninách�
Radní vyslechli informaci o přerušení pro-
vozu mateřských škol během letních 
prázdnin (provoz bude zajištěn během 
prázdnin vždy jen jednou školkou, v  po-
sledních čtrnácti dnech budou tradičně 
uzavřeny všechny MŠ). 

Pronájmy�pozemků
Rada souhlasila s pronájmem části pozem-
ku v zahrádkářské osadě v Žalově u Vltavy 
za  účelem umístění karavanu a  pořádání 
volnočasových akcí pro děti po dobu jed-
noho roku, naopak vrátila materiál stran 
prodeje pozemku č. 3737, 3736 a části po-
zemku 3712 příslušnému odboru radnice 
k dopracování a doplnění údajů. 

Likvidace�odpadu
Během diskuse nad zápisem z  komise ži-
votního prostředí debatovali radní o  za-
chování odklopných (modrých) kontejne-
rů na  papír. Následně rada schválila 
výsledek výběrového řízení na  svoz a od-
běr nebezpečného odpadu pro město v le-
tech 2022 až 2026. Vítězem tendru je spo-
lečnost Regios. 

Hospodaření�s�obecním�
majetkem�
Schválení se dočkal výsledek soutěže 
na opravu střechy v bytovém domě v Ná-
dražní ulici v  hodnotě 1,2 milionu bez 
DPH a stejně tak i zadávací podmínky pro 
soutěž na  rekonstrukci obecního bytu 
v Nádražní ulici. 

Radní prodloužili nájemní smlouvy 
ve  dvou obecních bytech v  Jungmannově 
ulici a následně se zabývali situací nájem-
níků v objektu čp. 110 v Tichém údolí, kte-
ří se po výrazném zvýšení ceny plynu ocit-
li v  tíživé situaci. Doporučení znělo 
jednoznačně: spolu se sociálním odborem 
řešit tuto situaci žádostí o státní podporu. 

Radní souhlasili s  návrhem na  úpravu 
nájemních smluv nebytových prostor 
v obci, například ordinací lékařů či provo-
zovatelů drobných živností. Ve většině pří-
padů zde dojde po  delší době ke  zvýšení 
nájemného. Na programu jednání byla též 
nová smlouva s  provozovatelem lékárny 
v  Masarykově ulici. I  tu radní hladce 
schválili, stejně jako smlouvu o využívání 
prostoru hotelu Academic pro potřeby 
města. 

Rada přiznala mimořádnou dotační 
podporu na  akci fotbalového klubu (do-
kopná), podpořili i  beachvolejbalový tur-
naj konaný v naší obci. 

Sociální�podpora�
V bloku sociální komise schválila městská 
rada několik sociálních příspěvků na úhra-
du školného a stravného potřebným dětem 
a  také se rozhodla podpořit společnost 
Zdravotní klaun částkou 5 000 Kč. 

Kývnutí se dočkaly i  účetní závěrky 
všech mateřských škol, to samé nastalo 
u umělecké školy a školy základní. 

Radní pro oblast školství V. Drdová in-
formovala o zápisech do prvních tříd.

Ohlašování�trestné�činnosti�
bude�možné�i�na�dálku
Zajímavá byla informace místostarosty  
Z. Richtera, totiž o zřízení tzv. POL POIN-
TU, místa, kde bude moci být ohlášena 
trestná činnost tzv. na  dálku. Místo bude 
zřízeno ve vyčleněných prostorách služeb-
ny naší městské policie.

Kola�a�koloběžky�pro�
ukrajinské�spoluobčany�
Místostarosta Michal Hadraba přeložil 
radě návrh, aby kola a  koloběžky, které 
jsou dlouhodobě uloženy ve skladu měst-
ské policie a nejsou přes výzvy vyzvednuty, 
byly poskytnuty ve prospěch ukrajinských 
exulantů. Rada s návrhem souhlasila. 

Ve  stavebním bloku přitakali radní na-
příklad stavebním úpravám rodinného 
domu čp. 635 či novostavbě rodinného 
domu na parcele č. 337. 

Posledním bodem byl nákup nového 
(mírně ojetého) vozu pro potřeby městské 
policie. Radní se s  nákupem ztotožnili 
a postoupili věc zastupitelstvu. � l

Tříhodinová městská rada v polovině května probrala více než  
třicítku bodů programu

Zastupitelstvo odsouhlasilo Memorandum 
o spolupráci na tvorbě společného spádového 
území s okolními obcemi a městskými část-
mi. Cílem této spolupráce je udržet výstavbu 
a dopravu v okolí v rozumných mezích. Jak 
bude tato iniciativa úspěšná, ukáže čas.

Schválena byla i  směna pozemků, které 
městu umožní realizovat obnovu historic-
ké pěší stezky od žalovského zemníku smě-
rem k váze. Došlo k odprodeji tří malých 

pozemků – jednoho přeploceného, jedno-
ho pod částí stavby a jednoho pod soukro-
mou garáží.

V závěru jednání byl ještě projednán zá-
pis z jednání rady města a vzat na vědomí 
zápis z jednání školské rady.

Po  skončení oficiálního programu ještě 
pan místostarosta Novotný informoval za-
stupitele o  stavu pomoci ukrajinským bě-
žencům na území Roztok.

Dle zápisu jednání skončilo ve  21 hodin  
8 minut a 25 vteřin.

� l

Jaroslav�Drda

Tomáš�Novotný
místostarosta



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova6

INFORMACE Z RADNICE

Konzultační�den�
Konzultační den pro občany města Roztoky 
s vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-
-západ pí. Michaelou Průšovou

Odbor	vnitřních	a	sociálních	věcí	MěÚ	Rozto-
ky	oznamuje,	že	ve	středu	29.	června	2022	
v	době	od	8.00	do	12.00	hod.	bude	přítomna	
ve	velké	zasedací	místnosti	MěÚ	paní	Micha-
ela	Průšová,	vedoucí	oddělení	důchodů	OSSZ	
Praha-západ.	

Paní	Průšová	je	připravena	s	vámi	konzul-
tovat	vaše	problémy	a	otázky	týkající	se	
důchodového	zabezpečení.															

Těšíme	se	na	vaši	návštěvu.	 l

Bezbariérová�doprava�
Vážení	spoluobčané,	
rádi	bychom	vás	informovali	o	bezbariérové	
dopravě	na	objednávku	pro	držitele	průkazů	
ZTP	a	ZTP/P	s	trvalým	bydlištěm	na	území	
obcí	v	těsném	okolí	Prahy.		

Objednání	dopravy	je	možné	prostřednic-
tvím	formuláře	na	webu:	www.bezba.cz		či	
e-mailem	na	bezbadoprava@ropid.cz,	případ-
ně	telefonicky	na	čísle	234	704	572.

cena	za	jednu	jízdu,	kdy	alespoň	jeden	
z	bodů	jízdy	(počáteční	nebo	koncový)	je	
na	území	obcí	Středočeského	kraje,	které	
obsluhuje	Bezba	doprava:	dospělý	–	70	Kč,	
dítě	–	40	Kč.	Součástí	ceny	je	i	nástupní		
taxa	10	Kč.	 l

Ing.�Kateřina�Lukášová
vedoucí	oddělení	sociálního	a	DPS,	

OVSV,	MÚ	Roztoky

Svoz�tříděného�odpadu�
Vážení	spoluobčané,		
dovoluji	si	vás	informovat	o	nejbližších	
termínech	tříděného	odpadu	od	domu	
plast	a	papír	v	měsíci	červnu	a	červenci:	
  
papír     30. 6. 2022 
plast     14. 7. 2022

Svoz	tříděného	odpadu	budou	počínaje	
červnem	2022	provádět	Technické	služby	
města	Roztoky	již	vlastním	svozovým	
vozem.	Proto	dojde	k	rozšíření	svozu	
i	v	ulicích,	kde	doposud	svoz	nebyl	z	důvo-
dů	omezené	průjezdnosti	prováděn.	Jedná	
se	o	tyto	ulice:	Kroupka,	Mühlbergova	
(část	kolmá	na	ul.	Husova),	na	Pískách,	
Olbrachtova,	Plavidlo,	Pod	Čakovem,	
Potoky,	Rýznerova,	U	Zastávky,	Únětická,	
V	chatách	(zajíždění	k	viaduktu),	Vltavská,	
Za	cihelnou	a	Za	Potokem.	Apelujeme	
tedy	na	obyvatele	uvedených	ulic,	aby	
se	do	svozu	zapojili.	Další	termíny	svozu	
papíru	a	plastu	budou	vypsané	na	konci	
června.		 l

Za	odbor	životního	prostředí	

Ing.�Pavel�Flener

Cílem projektu je zlepšit podíl vytříděných 
odpadů. Až do května přechodně svážela 
vytříděné druhotné suroviny firma FCC 
Regios, za jejíž vstřícný přístup děkujeme. 
V  důsledku různých krizí se totiž dodání 
svozového prostředku pro naše technické 
služby opožďovalo. Jak jsem si ověřoval, 
byl to jev, který postihl celou republiku 
a asi i EU. Nicméně auto konečně dorazilo, 
a tak začneme zkušební provoz s vlastním 
svozem. Požadavky můžeme řešit opera-
tivněji, ale musíme také získat potřebné 
zkušenosti. Nové auto se dostane i do loka-
lit, kam se velká vozidla FCC nedostala. 
Proto apeluji na občany v těchto lokalitách, 
aby si nádoby vyzvedli na městském úřadu. 

Zatím si nádoby vyzvedlo 754 občanů, 
kteří si pořídili 1 392 nádob.
Jak se vyvíjelo množství sebraných dru-
hotných surovin ukazuje následující pře-
hled:

PROSi-
nec LeDen ÚnOR BŘeZen

DUBen	
A		

KVěTen
ceLKeM

plast 1,8 2,06 1,96 2,44						
5,84 14,1	t

papír 2,18 2,6 2,26 2,76					
6,00 15,8	t		

Jak vidíte, vytříděného odpadu přibývá, 
a to je naším cílem, abychom udrželi nižší 

poplatky za  ukládání směsného odpadu 
(z popelnic) na skládku, protože výše toho-
to poplatku se od  změny zákona o  odpa-
dech každým rokem drasticky zvyšuje.

Chtěl bych ještě poznamenat, že na pro-
jektu chceme dále pracovat. Optimalizovat 
četnost svozů, možná změnit velikosti ná-
dob (např. když se tvořil projekt cca před 
pěti lety, jednoznačně převažovala potřeba 
větších nádob na  plasty, v  současnosti se 
zvyšuje vlivem ekologických snah a  také 
díky internetovým obchodům množství 
papíru). Spolupracujeme s odbornou pora-
denskou firmou na přípravě možností za-
vést sběr i u bytových domů do kontejnerů 
o větší kapacitě a sledujeme možnosti pro 
využití dotací na tyto účely.

Závěrem si dovoluji požádat, pokud jste 
ještě nevyužili možnost vyzvednout si bez-
platně nádoby na sběr papíru a plastů, udě-
lejte to. Zvýšíte tak své pohodlí a pomůžete 
městu i  své peněžence ušetřit za  rostoucí 
ceny na likvidaci odpadů. 

Upozorňuji také na skutečnost, že Rada 
města Roztoky umožnila využití adresné-
ho sběru odpadů už v  současnosti pro 
menší bytové domy a neziskové organizace 
(za specifických podmínek).

� l

Martin�Štifter

Hlasovat jste mohli pro osm projektů a vý-
sledek dopadl následovně:
1.  Průchod z  parkoviště Albert do  ulice 

Jana Palacha – 139 hlasů
2.  Dejte další šanci věcem: Re-use –  

127 hlasů
3.  Rozšíření hřiště v Žalově – 124 hlasů
4. Veřejná ohniště – 121 hlasů
5.  Zapuštěné trampolíny na  dětská hřiště 

– 111 hlasů
6.  ROZPAD – 110 hlasů
7. Drtič/štěpkovač větví – 62 hlasů
8. Truhlice na hračky – 39 hlasů

Do alokace Dobrého nápadu (200 000 Kč, 
po mírném navýšení 201 781 Kč) se tak ve-

šly první čtyři nápady, které město začne 
ve vhodné době realizovat.

Děkujeme všem hlasujícím a také auto-
rům nápadů. I těm, jejichž nápady do hla-
sování nepostoupily.

Další informace o  Dobrém nápadu na-
jdete na  https://mojeobec.kr-stredocesky.
cz/portal/paroz/roztoky.

l

Lukáš�Hušek
koordinátor	Dobrého	nápadu

Projekt adresný sběr 

Výsledky hlasování do Dobrého nápadu 2022

Vážené	spoluobčanky	a	spoluobčané,	jistě	jste	si	všimli,	že	
v	našem	městě,	podobně	jako	v	celé	řadě	jiných	obcí,	přibyly	
u	některých	domů	nádoby	na	sběr	vytříděného	papíru	
(s	modrým	víkem)	a	plastů	(se	žlutým	víkem).	

Milí	občané	Roztok	a	Žalova,	od	začátku	do	konce	května	jste	měli	možnost	
hlasovat	pro	dobré	nápady	vašich	spoluobčanů	a	tím	ovlivnit,	na	co	město	
Roztoky	použije	vyčleněné	peníze	z	rozpočtu	města.
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Divočinu, rozpadlé cihly a  nálety křovin  
definitivně vystřídá nová cesta se stupni 
vyvedenými  v kameni a železe. Začali jsme 
s jejím budováním podle zdařilého projek-
tu architekta Nechanického vloni a  její 
cena se – i díky enormnímu zdražení sta-
vebních prací před několika měsíci – vy-
šplhala nad tři miliony korun. 
Cihly z původních teras a  zdí najdete jen 
velmi zřídkavě v horní části opravené cesty. 

Byly rozpadlé a  nedaly se zachovat, uply-
nulé století se na nich přece jen podepsalo. 
Nově přibyde osvětlení, které se ale bude 
ve 23 hodin vypínat. 

Součástí zprovozňované cesty je i  stud-
na, kolem které by mělo  vzniknout pose-
zení. Doba rychlým a spolehlivým dodáv-
kám nepřeje. I  tak jsem v  dobré víře, že 
spolu s  cestou převezmeme i  tento milý 
doplněk již na konci června. Pokud ne, vy-

lepší lavička u  studny stezku o pár týdnů 
později. 

Propojka horní a  dolní části naší obce 
stoupá podél nové zrekonstruované vily, 
druhdy v  majetku židovské rodiny Hau-
rowitzů. Pojmenování příjemné zkratky se 
tedy nabízí samo. 

 l

Nejprve zastupitelstvo odsouhlasilo nový 
postup výpočtu čistého příjmu pro níz-
kopříjmové domácnosti při tzv. „kotlíko-
vých dotacích“. Manuál (třístránkový) pro 
potenciální žadatele není úplně jednodu-
chý, pro rodiny bez znalosti práce s  PC,  
bych řekl až komplikovaný. Potenciálním 
zájemcům doporučuji sledovat webové 
stránky Středočeského kraje. Hlavní pro-
blém však shledávám v  tom, že opravdu 
chudé domácnosti, které projdou úzkým 
hrdlem parametrů dotace, nebudou mít 
peníze na samotnou investici.

Budeme�jezdit�ve�vodíkových�
autobusech
Trochu vzruchu v sále vyvolalo Memoran-
dum o  vzájemné spolupráci při nákupu 
bezemisních vozidel pro veřejnou dopravu 
mezi Středočeským krajem, spol. ČEZ 
a dopravcem Martinem Uhrem z Mníšku 
pod Brdy.  Záměr  je v souladu se směrnicí 
Evropské komise z roku 2019  k snižování 
emisních zdrojů. Kraj hodlá nakoupit  
10 autobusů na vodíkový pohon (v součas-
né době provozuje ve veřejné dopravě asi 
1 250 autobusů), a předá je vybranému do-
pravci, který je bude zkušebně provozovat 
v oblasti Mníšku pod Brdy, tedy v kopcovi-
tém terénu Brd.  Jde o pilotní projekt, který 
má ověřit, zda je tato cesta k  ekologické 
dopravě v  praxi reálná. Např. Moravsko-
slezký kraj od záměru vodíkových autobu-
sů ustoupil.

Je třeba v ostrém provozu prověřit pro-
jektovanou dojezdnost na  jednu náplň, 
tedy asi 350–400 km, maximální rychlost 

70 km/hod., spolehlivost v kopcích a zim-
ním období.  Důležitou podmínkou pro-
jektu je také přístup k tzv. „zelenému“ vo-
díku, tedy z  vodní elektrárny. To zajistí 
ČEZ (prostřednictví elektrolyzéru) z neda-
leké vltavské přehrady ve Vraném. Experi-
ment je to bezesporu nutný, ale nebude 
levný. Jeden vodíkový autobus aktuálně 
stojí více než 24 mil. Kč, což při rostoucích 
cenách všeho nemusí být cena konečná. 
Běžný autobus dnes přijde asi na 5 mil. Kč, 
elektrobus na  12 mil. Kč. Nákladný bude 
i provoz – jeden kilometr přijde na cca 
70 Kč, celkové náklady na údržbu těchto  
10 autobusů během pěti let jsou asi  
175 mil. Kč. Uvedení do zkušebního provo-
zu je naplánováno na listopad roku 2024.

…�ale�za�kolik?
Při ostřejší debatě s opozicí byla též otevře-
na otázka výše jízdného ve veřejné dopra-
vě. Pan radní Borecký připustil, že zavede-
ní vodíkových autobusů bude mít dopad 
na  cenu jízdného, pokud stát nebude vý-
razně tuto ekologickou dopravu dotovat ze 
státního rozpočtu. Zdá se však, že poměr-
ně výrazné zdražení veřejné dopravy nás 
stejně nemine. Jinou možností by bylo vý-
razné omezení rozsahu veřejné dopravy, 
a to až na 50 % současného stavu. To je ale 
špatná cesta. Veřejná doprava by se měla 
podporovat, jako to vidíme ve většině států 
EU, nejvýrazněji v Německu.

Slyšení�paní�ministryně
Na program zasedání byl dodatečně zařa-
zen bod týkající se procesu vyhlášení Ná-
rodního parku Křivoklátsko. O vystoupení 

před zastupiteli totiž požádala ministryně 
životního prostředí Anna Hubáčková. Její 
vystoupení nemělo charakter kategorické 
výzvy k  podpoře vyhlášení NP, i  když ho 
zřetelně podpořila. Snažila se přesvědčit 
zastupitele, že vyhlášení NP nepoškodí zá-
jmy dotčených obcí a jejich obyvatel. Třicet 
starostů totiž sepsalo petici proti vyhlášení 
NP a jednotní nejsou ani ochránci přírody 
a lesníci.  Padly sice již obavy, že obyvatelé 
Křivoklátska nebudou moci vyrazit 
na houby či borůvky, neb striktně má být 
chráněno jen malé území nejpřísnější zóny. 
Odpůrci vyhlášení se i  nadále domnívají, 
že postačuje dosavadní ochrana území 
v rámci CHKO, mají obavy z toho, že vy-
hlášením NP výrazně vzroste (!) návštěv-
nost Křivoklátska (napsali v tomto smyslu 
dopis i premiérovi Fialovi).

Podporovatelé záměru naopak poukazu-
jí na to, že je třeba zcela změnit charakter 
lesního hospodářství, a to nejen v nejpřís-
nější zóně, kde les ztratí svou prioritní hos-
podářskou funkci. A  také že dosavadní 
ochrana je neúčinná a  je třeba ji zpřísnit. 
Poukazují i na problém přemnožené spár-
katé zvěře, která působí obrovské škody 
na mladých porostech. Jak jsem již napsal 
před časem, argumenty obou táborů půso-
bí věrohodně a  je proto pro mě obtížné, 
coby laika v této problematice, jedno z ře-
šení jednoznačně podpořit. Po vystoupení 
paní ministryně se kupodivu nerozpoutala 
žádná debata, snad i proto, že od březnové-
ho zastupitelstva nepřišly na  stůl žádné 
nové informace.   l

Haurowitzova cesta

Zelená krajská témata

Tak	se	žádná	obecní	komunikace	nejmenuje.	nejmenuje,	ale	v	budoucnu	může.	
na	samém	konci	školního	roku	se	totiž	dočkáme	kompletního	zprovoznění	
stezky	spojující	dolní	Roztoky	a	ulici	nad	vinicemi.	

V	pondělí	30.	května	se	sešlo	krajské	zastupitelstvo,	aby	projednalo	přes	
padesát	bodů	agendy.	Rád	bych	upozornil	na	některé	z	nich,	které	se	týkaly	
životního	prostředí,	a	tedy	vlastně	každého	z	nás.

Stanislav�Boloňský
zastupitel	Středočeského	
kraje

Tomáš�Novotný
místostarosta
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Od  6. června mohou nízkopříjmové do-
mácnosti požádat o dotaci na výměnu za-
staralého kotle na tuhá paliva za nový

Od  1. září 2024 bude podle zákona 
o  ochraně ovzduší z  roku 2012 povoleno 
používat kotle pouze 3. a vyšší emisní třídy 
podle ČSN EN 303-5. Provoz zastaralých 
kotlů bude brzy zakázán a bude nutné je vy-
měnit za nové, ekologické zdroje vytápění.

Lidé z  domácností s  nižším příjmem, 
jako jsou třeba samoživitelé nebo senioři, 
mohou na výměnu kotle dostat výhodnou 
dotaci, která představuje 95 % způsobilých 
výdajů. O  dotace je možné žádat pouze 
elektronicky. Příjem žádostí ve  středních 
Čechách bude evidovat Středočeský kraj. 
Zahájení příjmů žádostí o kotlíkovou dota-
ci pro nízkopříjmové domácnosti v  elek-
tronické podobě bude od  6. 6. 2022 
od  10.00 hod. Posledním dnem, kdy je 
možné o dotaci zažádat, je 31. srpen 2022.

Pokud se rozhodnete vyhledat informace 
přímo na krajském úřadě, na adrese Kraj-
ský úřad Středočeského kraje, Zborovská 
11, 150 21, Praha 5 najdete příslušné pra-
covníky v  kancelářích číslo 0067 a  0066. 

Můžete přijít bez ohlášení, v  konzultační 
místnosti s  počítačem je možné ukázat 
všechny podrobnosti elektronické žádosti 
o kotlíkovou dotaci. „Protože však budeme 
žádosti hodnotit, nemůžeme za žadatele žá-
dost vyplnit ani ji nemůžeme finalizovat 
na úředním počítači. To by mohlo být brá-
no jako netransparentní a ovlivňující pro-
ces přidělování dotace. Žádost je jednodu-
chá a opravdu ji zvládnou vyplnit a odevzdat 
všichni,“ vysvětluje Ondřej Nauš z Odboru 
řízení dotačních projektů Krajského úřadu.

Nejdůležitější podmínkou přiznání do-
tace je (spolu)vlastnictví nemovitosti 
ve Středočeském kraji, v které žadatel trva-
le pobývá a  která je nebo byla vytápěna 
kotlem na tuhá paliva 1. nebo 2. emisní tří-
dy (plynových kotlů se tedy žádost netýká). 

Žádost do  dotačního programu kraje 
může podat pouze ten žadatel, jehož prů-
měrný čistý příjem na  člena domácnosti 
v  roce 2020 nebyl vyšší než 170  900 Kč. 
Nebo žadatel, který je (a také všichni další 
členové domácnosti) ve  starobním nebo 
invalidním důchodu 3. stupně. Alternati-
vou pro všechny žadatele je dotační titul 
Nová zelená úsporám.

Pokud budete úspěšní, bude vám proplace-
no 95 % doložených uznatelných výdajů, 
a  to maximálně do výše 180 000 Kč, když 
jste si pořídili tepelné čerpadlo, resp. 
130 000 Kč – kotel na biomasu, 100 000 Kč 
– plynový kondenzační kotel (pokud jste si 
ho aspoň závazně objednali do 30. 4. 2022).

Dále by si žadatel měl kladně odpovědět 
na tyto otázky:
n�Mám počítač s  připojením k  internetu 
a  e-mailovou adresu? Žádost se bude po-
dávat elektronicky. E-mail může být i  ro-
dinného příslušníka nebo zprostředkující 
firmy.
n�Pokud už proběhla výměna kotle, bylo to 
po 1. 1. 2021? To je datum uznatelnosti vý-
dajů.
n�Pokud už proběhla výměna kotle, mám 
fotodokumentaci starého kotle a  revizní 
zprávu? Jsou to povinné přílohy k žádosti.

Pokud byste chtěli radu telefonem, využijte 
linku 257 280 991 nebo svůj dotaz napište 
na e-mailovou adresu: kotliky@kr-s.cz

� l

Krajský�úřad�Středočeského�kraje

Kotlíkové dotace

n�28. 4. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen průkaz PID – průkaz zaslán vyda-
vateli, tj. Dopravnímu podniku hl. města 
Prahy; 
n�29. 4. v  rámci hlídkové činnosti v  ran-
ních hodinách kontrolována v  prostoru 
Holého vrchu osoba, při kontrole bylo zjiš-
těno, že se jedná o osobu podezřelou z ma-
jetkové trestné činnosti v  k. o. Roztoky, 
Únětice a  Statenice – tato osoba předána 
policistům PČR Libčice; 
n�29. 4. nalezena v  prostoru nádraží ČD 
v Roztokách látková peněženka s osobní-
mi doklady – zjištěna majitelka a ještě té-
hož dne jí byla nalezená peněženka předá-
na;
n�29. 4. oznámeno ujetí od BČS MOL 
v Přílepské ulici v Roztokách – dle kamero-
vého záznamu zjištěna r. z. vozidla, zjištěn 
provozovatel, tento uhradil dlužnou částku 
na BČS MOL v  Přílepské ulici s  tím, že 
k nezaplacení částky za natankované pali-
vo došlo omylem; 
n�1. 5. oznámeno porušení OZV – regulace 
hluku, a  to hlukem při pracovní činnosti 

v ulici Zaorálkova v době státního svátku 
– hlídka na místo, zjištěn zdroj hluku, prá-
ce s elektrickým pracovním nářadím, kon-
taktována odpovědná osoba, tato upozor-
něna na porušení OZV o  regulaci hluku 
a vyzvána k ukončení hlučných prací, pře-
stupek vyřešen na místě domluvou; 
n�1. 5. oznámen volně pobíhající pes po 
polní cestě od ulice Legií směrem na Holý 
vrch – pes odchycen,  vyrozuměna majitel-
ka, jež se téhož dne dostavila na MP Rozto-
ky a pes jí byl v pořádku předán, přestupek 
vyřešen uložením blokové pokuty v  pří-
kazním řízení na místě; 
n�2. 5. oznámen nález peněženky s plateb-
ními kartami ve schránce důvěry MP Roz-
toky – platební karty zaslány příslušným 
bankovním ústavům, nalezená peněženka 
uložena na MP Roztoky jako nález;
n�4. 5. oznámen nález peněženky s  obsa-
hem osobních dokladů v  kontejneru na 
papír ve dvoře technických služeb Roztoky 
v  Lidické ulici – provedeno vyrozumění 
majitelky cestou MP Prahy 6, v následují-
cích dnech se dostavila na MP Roztoky 

a peněženka jí byla předána, majitelka by 
touto cestou chtěla poděkovat poctivému 
nálezci; 
n�5. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezena 
na Tyršově náměstí Lítačka – uložena na 
MP Roztoky jako nález, v  následujících 
dnech byla zaslána vydavateli, firmě ICT 
Praha 7; 
n�7. 5. oznámen nález kasírtašky s  obsa-
hem finanční hotovosti, kterou oznamova-
telka nalezla v Přílepské ulici a donesla na 
MP Roztoky – téhož dne zjištěn majitel 
a  nalezená kasírtaška s  obsahem mu byla 
předána, majitel by touto cestou chtěl po-
děkovat poctivému nálezci; 
n�8. 5. ve schránce důvěry nalezena látková 
peněženka zn. Sessions obsahující průkaz-
ku dopravního podniku hl. m. Prahy (pro 
dítě 6–15 let), průkaz Městské knihovny 
v  Praze, platební kartu Arriva, finanční 
hotovost, nalezená peněženka s  obsahem 
je uložena na MP Roztoky, bylo zjištěno 
bydliště poškozené, v následujících dnech 
se dostavil na MP Roztoky zákonný zá-
stupce majitelky peněženky a  peněženka 

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	Roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	Roztoky,	a	to	za	období	
od	28.	4.	do	1.	6.	2022:	
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mu byla předána, majitelka by touto cestou 
chtěla poděkovat poctivému nálezci; 
n�9. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezena 
v  ulici Lidická Lítačka – uložena na MP 
Roztoky jako nález, v následujících dnech 
zaslána vydavateli firmě ICT Praha 7; 
n�9. 5. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezena průkazka Dopravního podniku hl. 
m. Prahy (Senior) – uložena na MP Rozto-
ky, zjištěno bydliště poškozeného, téhož 
dne se dostavil na MP Roztoky a nalezená 
průkazka mu byla předána, majitel by tou-
to cestou chtěl poděkovat poctivému ná-
lezci; 
n�10. 5. oznámena dopravní nehoda v ulici 
Čáslavského, kdy řidič vozidla Ford Fusion 
naboural do zaparkovaného vozidla tov. 
zn. Toyota Yaris – na místě zajištěn řidič 
vozidla Ford Fusion, byla zjištěna jeho to-
tožnost, tato osoba byla zjevně pod vlivem 
alkoholu, na místo vyžádána PČR Libčice 
a policisté Skupiny dopravních nehod PČR 
Praha-venkov, provedena orientační de-
chová zkouška na alkohol s pozitivním vý-
sledkem, na místě předáno s řidičem poli-
cistům PČR;
n�10. 5. ve schránce důvěry nalezena tzv. 
psí známka města Roztoky – uložena na 
MP Roztoky jako nález, v evidenci psů zjiš-
těn majitel, tento vyrozuměn a psí známka 
mu byla předána, majitel by touto cestou 
chtěl poděkovat poctivému nálezci;
n�10. 5. oznámeno narušení občanského 
soužití mezi sousedy v  ulici Bronzová – 
kvalifikováno a  šetřeno jako podezření 
z přestupku proti občanskému soužití, po-
dezření z  přestupku oznámeno příslušné-
mu správnímu orgánu, tj. komisi pro pro-
jednávání přestupků při MÚ Roztoky; 
n�10. 5. oznámen nález koloběžky zn. Ri-
pper Blody Gold, která byla nalezena 
u skateboardového hřiště vedle restaurace 

La Stella v Roztokách – Žalově a kterou do-
nesl oznamovatel na MP Roztoky – ulože-
na na MP Roztoky jako nález, zveřejněno 
na webových stránkách MP Roztoky 
a Facebooku – skupina Roztoky; 
n�11. 5. oznámeno ujetí od BČS MOL 
v Přílepské ulici – dle kamerového zázna-
mu zjištěna r. z. vozidla, na vozidle zjiště-
na MPZ Bulharska, kvalifikováno a šetře-
no jako podezření z  přestupku proti 
majetku;
n�11. 5. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen klíč na koženkovém pásku se zavě-
šenou karabinkou ze žlutého kovu – klíč 
uložen na MP Roztoky jako nález; 
n�11. 5. ve večerních hodinách kontrolová-
na v ulici Jiráskova osoba, u které při kont-
role zjištěno, že je hledaná Policií ČR pro 
majetkovou trestnou činnost v k. o. Rozto-
ky – osoba předvedena na PČR Libčice; 
n�12. 5. v rámci hlídkové činnosti zjištěno 
znečištění veřejného prostranství vedle 
křižovatky ulic Svobody a  Zeyerova, kde 
byla zjištěna hromada ořezaných větví ze 
stromu – předáno Odboru životního pro-
středí MÚ Roztoky; 
n�12. 5. oznámen nález peněženky s Lítač-
kou a platební kartou Mastercard Raiffei-
sen Bank na Tyršově náměstí – zjištěn ma-
jitel, tento vyrozuměn, téhož dne se 
dostavil na MP Roztoky a  peněženka mu 
byla předána, majitel by touto cestou chtěl 
poděkovat poctivému nálezci; 
n�13. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na parkovišti v ulici Obránců míru v Rozto-
kách odstavené vozidlo tov. zn. Ford Mon-
deo combi, bez tabulek r. z. – zadokumen-
továno, nález tohoto vozidla oznámen 
Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky;
n�13. 5. v rámci hlídkové činnosti zjištěno 
v ulici U školky v místě vedle žalovské vo-
dárny, že na panelové cestě chybí sklápěcí 

železná závora – na místě zjištěno, že je 
ulomená, provedenou prohlídkou kamero-
vých záznamů z kamery monitorující pro-
stor bylo zjištěno, že předchozí den tuto 
závoru poškodilo vozidlo tov. zn. Peugeot, 
zjištěn provozovatel vozidla, tento kontak-
tován, přestupek v dopravě vyřešen ulože-
ním blokové pokuty v příkazním řízení na 
místě, poškozená závora bude po dohodě 
s  ředitelem TS Roztoky opravena samot-
ným přestupcem; 
n�14. 5. oznámena krádež zboží v prodej-
ně Albert s  tím, že jedna z  podezřelých 
osob byla zadržena zaměstnanci prodej-
ny, ostatní dvě podezřelé osoby z  místa 
utekly – v prodejně Albert bylo zjištěno, 
že podezřelá osoba si zboží uložila do ná-
kupního košíku a prošla přes pokladní li-
nii prodejny, aniž by zboží zaplatila, tuto 
osobu se zaměstnancům prodejny poda-
řilo zadržet až na Tyršově náměstí, ostat-
ním dvěma osobám (muž a žena) se po-
dařilo utéct, podezřelá osoba se ke 
krádeži doznala, odcizené zboží bylo vrá-
ceno na prodejnu, přestupek proti majet-
ku vyřešen s  podezřelou osobou ulože-
ním blokové pokuty v  příkazním řízení 
na místě; 
n�14. 5. ve večerních hodinách oznámeno, 
že na festivalu v prostoru Zámečku se na-
chází agresivní muž, kterého museli pořa-
datelé zpacifikovat – kvalifikováno a šetře-
no jako podezření z  přestupků dle 
ustanovení § 7 odst. 1 písm. a), písm. c) – 
bod 3, 4 z. č. 251/2016 Sb., v následujících 
dnech oznámeno podezření z  přestupku 
příslušnému správnímu orgánu, tj. komisi 
pro projednávání přestupků při MÚ Roz-
toky;
n�17. 5. oznámen nález plastového kufříku 
s  obsahem laserového přístroje v  ulici 
Obránců míru – nalezený kufřík uložen na 
MP Roztoky jako nález, v  následujících 
dnech zjištěn majitel a  tomuto nalezený 
kufřík s obsahem předán, majitel by touto 
cestou chtěl poděkovat poctivému nálezci; 
n�17. 5. cestou PČR oznámeno napadání 
mezi hosty v  restauraci Tropic v  ulici 
Kroupka – na místě zjištěno, že jeden 
z hostů toho druhého nejprve slovně urá-
žel a  poté ho i  udeřil klackem, podezřelá 
osoba zajištěna, na místo přivolána hlídka 
PČR Libčice, která si na místě převzala 
událost jako podezření z  trestného činu 
výtržnictví, žádná z osob nebyla zraněna;
n�18. 5. ve schránce důvěry MP Roztoky 
byla nalezena průkazka Dopravního pod-
niku hl. města Prahy,  zjištěno bydliště po-
škozeného, v následujících dnech předána 
nalezená průkazka majiteli, majitel by tou-
to cestou chtěl poděkovat poctivému ná-
lezci; 
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n�18. 5. v nočních hodinách v rámci hlíd-
kové činnosti nalezeno v ulici Masarykova 
odstavené dětské jízdní kolo zn. DinoBikes 
– uloženo na MP Roztoky jako nález, ná-
sledující den zjištěn majitel a majiteli nale-
zené dětské kolo předáno; 
n�19. 5. oznámen nález peněženky s obsa-
hem osobních dokladů, platební karty a fi-
nanční hotovosti v ulici Potoky – zjištěna 
majitelka, v  následujících dnech předána 
nalezená peněženka s  obsahem majitelce, 
majitelka by touto cestou chtěla poděkovat 
poctivému nálezci; 
n�20. 5. ve schránce důvěry MP Roztoky 
nalezena pánská peněženka s  obsahem 
osobních dokladů cizího státního přísluš-
níka, platební karty a finanční hotovosti – 
zjištěn majitel a  proveden pokus o  jeho 
vyrozumění, téhož dne se dostavil na MP 
Roztoky nalezená peněženka mu byla pře-
dána, majitel by chtěl touto cestou chtěl 
poděkovat poctivému nálezci; 
n�23. 5. v  rámci hlídkové činnosti zjištěn 
rozlomený strom na Školním náměstí, zlo-
mená část stromu visela směrem dolu 
a  ohrožovala chodce – na místo přivolán 

hasičský záchranný sbor, který provedl od-
řezání části stromu;
n�23. 5. oznámeno odcizení horského kola 
zn. Rockrider u ZUŠ na Školním náměstí 
– provedeno místní pátrání po odcizeném 
jízdním kole a dvou podezřelých osobách 
dle získaného popisu, s negativním výsled-
kem, vzhledem ke způsobené škodě věc 
podezření z tr. činu krádeže předána PČR 
Libčice;
n�23. 5. oznámena tzv. černá skládka na 
pozemku vedle zahrádkářské kolonie, a to 
v místě U Křížku vedle křižovatky ulic Hál-
kova a Obránců míru – hlídka na místo, na 
místě zjištěna vedle oplocení zahrádkářské 
kolonie hromada s  bioodpadem (části 
rostlin a zemina), zadokumentováno, kva-
lifikováno a šetřeno jako podezření z pře-
stupku proti veřejnému pořádku, oznáme-
no řediteli TS Roztoky k   odstranění této 
černé skládky;
n�24. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na okraji komunikace ulice Obránců míru 
vozidlo tov. zn. Mercedes Benz, nesplňující 
podmínky provozu na pozemních komu-
nikacích, zjištěn provozovatel tohoto vozi-
dla, na vozidlo vylepena výzva ke zjednání 
nápravy nebo odstranění vozidla technicky 
nezpůsobilého provozu na pozemních ko-
munikacích z  pozemní komunikace, tato 
výzva zaslána i  provozovateli vozidla, 
oznámeno Silničně správnímu úřadu při 
MÚ Roztoky; 
n�26. 5. oznámeno volné pobíhání psa 
v ulici Václavská – pes odchycen, umístěn 
do záchytného kotce MP Roztoky, vyrozu-
měna majitelka psa, tato se dostavila na 
MP Roztoky a  nalezený pes jí byl předán 
v  pořádku, přestupek vyřešen uložením 
blokové pokuty v příkazním řízení na mís-
tě;
n� - 27. 5. v rámci hlídkové činnosti zjištěna 
v nočních hodinách v horní části serpenti-
ny dopravní nehoda – střet vozidla se zvě-
ří, bez zranění osob, hmotná škoda na vo-
zidle, sražená srnka na místě mrtvá, na 
místo přivoláni policisté skupiny doprav-
ních nehod PČR Praha-venkov, kteří si na 
místě dopravní nehodu převzali, uhynulé 
zvíře odstraněno z komunikace a předáno 
členům mysliveckého sdružení;
n�27. 5. oznámeno rušení nočního klidu 
hosty bowlingu hotelu Academic postáva-
jícími před objektem –skupina osob upo-
zorněna na rušení nočního klidu, podezře-
ní z  přestupku proti veřejnému pořádku 
vyřešeno na místě domluvou;
n�28. 5. oznámeno volné pobíhání psa 
v ulici Lederova – hlídka na místo, pes od-
chycen, umístěn do záchytného kotce MP 
Roztoky, téhož dne zjištěna majitelka, jíž 
byl pes předán, přestupek vyřešen ulože-

ním blokové pokuty v příkazním řízení na 
místě;
n�30. 5. v  rámci hlídkové činnosti zjištěn 
v ulici Masarykova v místě vedle prodejny 
Pepca poškozený plastový odpadkový koš, 
který byl ve spodní části propálený – zado-
kumentováno, oznámeno řediteli TS Roz-
toky;
n�31. 5. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
v ulici Spěšného na okraji komunikace vo-
zidlo tov. zn. Škoda Octavia, bez přední 
tabulky r. z. – zjištěno, že tabulka r. z. umís-
těna vzadu na vozidle patří na jiné vozidlo, 
které prochází pátráním po vozidlech od 
roku 2008 jako odcizené, tato tabulka r. z. 
zajištěna, na vozidlo vylepena výzva k od-
stranění vozidla z pozemních komunikací 
a tato výzva zaslána i provozovateli tohoto 
vozidla, oznámeno Silničně správnímu 
úřadu při MÚ Roztoky, zajištěná tabulka r. 
z. zaslána příslušnému referátu evidence 
vozidel, tj. MÚ Černošice, zpráva o nálezu 
r. z. pocházející z odcizeného vozidla byla 
zaslána PČR Libčice, kde byla krádež vozi-
dla v roce 2008 nahlášena;
n�1.6. oznámen požár objektu Alzheimer 
centra v Nádražní ulici – na místo hasičské 
záchranné sbory z  celého okolí, jednotky 
Policie ČR a  záchranné lékařské služby, 
provedena evakuace osob – klientů Alzhei-
mer centra z hořícího objektu i za pomoci 
dobrovolníků, evakuované osoby předány 
do péče zdravotnické záchranné služby, 
zranění klienti Alzheimer centra rozvezeni 
sanitními vozy do nemocničních zařízení, 
nezranění klienti po zdravotnické prohlíd-
ce byli převezeni do obdobných zařízení 
určených pro osoby s touto poruchou. 

Závěrem bych chtěl v souvislosti s požá-
rem objektu Alzheimer centra v Nádražní 
ulici z 1. 6. moc poděkovat všem dobrovol-
níkům, kteří pomáhali záchranným slož-
kám při evakuaci klientů centra, patří vám 
i  všem členům zúčastněných složek zá-
chranného systému velké uznání.

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

Dopravně�preventivní�akce�„�
Jablko�nebo�citrón“�
na	červen	plánujeme	ve	spo-
lupráci	s	Policií	ČR	dopravně	
preventivní	akci	„	Jablko	nebo	
citrón“	na	vytipovaných	místech	
v	k.	o.	Roztoky,	a	to	za	přítom-
nosti	žáků	a	pedagogického	
doprovodu	ZŠ	Roztoky.	Akce	
bude	zaměřena	na	dodržování	
platných	ustanovení	zákona	
o	provozu	na	pozemních	ko-
munikacích	řidiči	motorových	
vozidel.	

Do	prováděné	kontroly	se	zapojí	
i	přítomní	žáci,	a	to	za	do	dohle-
du	strážníků	a	policistů	a	odmění	
kontrolované	účastníky	silniční-
ho	provozu	příslušným	druhem	
ovoce.	V	případě,	že	kontrola	
zastaveného	vozidla	proběhne	
bez	zjištění	prohřešku,	obdrží	
jeho	řidič	od	dětí	jako	poděko-
vání	za	respektování	pravidel	
silničního	provozu	jablko.	Řidi-
čům,	u	kterých	budou	zjištěny	
nedostatky,	předají	děti	kyselý	
citrón.	Zároveň	bude	upozorněn	
policisty	nebo	strážníky	na	zjed-
nání	nápravy.� l

Petr�Vevera
ved.	str.	MP	Roztoky
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Tento odvážný čin československých para-
šutistů však také rozpoutal vlnu neslýcha-
ných represí okupační moci mezi civilním 
obyvatelstvem tehdejšího protektorátu Če-
chy a Morava. Nebyl decimován jen domá-
cí odboj, cestu na  popraviště znamenalo 
i pouhé „schvalování atentátu“, tedy třeba 
jen škodolibá zmínka v hospodě nebo v za-
městnání. Plakátovací plochy plnila každo-
denní oznámení s dlouhými seznamy po-
pravených – s cílem morálně zlomit český 
národ. Na základě vyhlášení výjimečného 
stavu hrozila smrt celým rodinám, z nichž 
by někdo poskytl unikajícím atentátníkům 
pomoc nebo úkryt. Před popravčí četou 
však končili i obyčejní šmelináři, podvod-
níčci a  zloději, což byl cílený (ovšem ve-
směs neúspěšný) útok na nízké pudy oby-
vatel – jako demonstrace „nastolení 
pořádku“. Řízením těchto represí byl Hitle-
rem pověřen Kurt Daluege a  „knihkupec 
z Karlových Varů“ K. H. Frank.

Každodenní�popravy�
vlastenců�v�Kobylisích
Hlavním popravištěm v Praze se stala ko-
byliská střelnice. Zde začala být likvidová-
na intelektuální i ekonomická elita národa, 
vesměs bez řádného soudu. Např. 1. června 
byl v Kobylisích zastřelen spisovatel Vladi-
slav Vančura, několik vysokoškolských 
profesorů, ministerských radů a  ředitel 
banky Kooperativa.

3. června předal ředitel továrny ve  Sla-
ném „podezřelý“ (ve skutečnosti jen milost-

ný) dopis kladenskému gestapu, který se 
následně stal záminkou k vyhlazení Lidic.

4. června ráno zemřel v  nemocnici 
na Bulovce Reinhard Heydrich. V té době 
už byli parašutisté ukryti v  kryptě pravo-
slavného kostela v Resslově ulici.

Krutý�osud�Lidic�a�Ležáků
Za údajný (zcela smyšlený) podíl na aten-
tátu bylo 10. června v  Lidicích zastřeleno 
na  dvoře Horákova statku 173 mužů 
a chlapců, ženy a děti byly transportovány 
do  Kladna. Z  203 lidických žen se dožilo 
konce války 143. 82 lidických dětí bylo za-
vražděno, a  to obzvlášť brutálním způso-
bem – vesměs ve  speciálních nákladních 
vozech výfukovými plyny. Obec byla s ně-
meckou důsledností vypálena a  srovnána 
se zemí; včetně hřbitova a kostela, neopo-
menuli ani zasypat potok.

13. června napsal člen výsadku Out Di-
stance Karel Čurda anonymní dopis čet-
nické stanici v Benešově, kde udal své ka-
marády, atentátníky Gabčíka a  Kubiše. 

Četníci dopis uschovali a věc dále „neřeši-
li“. Strachem zlomený Karel Čurda se pak 
16. června osobně dostavil na pražské ge-
stapo, aby v  rámci tzv. „amnestie“ udal 
všechny své spolubojovníky a jejich spolu-
pracovníky. Jeho výpověď umožnila roz-
krýt celou odbojovou síť napojenou na pa-
rašutisty. Příštího dne bylo zatčeno více 
než 80 osob, většinou šlo o  celé rodiny. 
Mnozí byli po tvrdých výsleších ihned za-
vražděni, desítky dalších statečných lidí, 
například celé rodiny hledaných atentátní-
ků, byly popraveny v osudný den 24. října 
v  Mauthausenu, celkem šlo o  262 osob 
za jediný den.

Jsme�Češi,�nikdy�se�nevzdáme!
18. června 1942 ráno byli parašutisté ukry-
tí v  kostele v  Resslově ulici obklíčeni 
a  po  sedmihodinovém boji zde zahynuli, 
když poslední kulku si nechali pro sebe. 
Na výzvu: „Vzdejte se, nic se vám nestane“, 
odpověděli: „Jsme Češi, nikdy se nevzdá-
me!“. Byli to Josef Gabčík, Jan Kubiš, Josef 
Valčík, Jan Hrubý, Jaroslav Švarc, Josef 
Bublík a velitel nadporučík Adolf Opálka. 
Jejich mrtvoly na  chodníku identifikoval 
Karel Čurda, po  válce odsouzen k  trestu 
smrti oběšením.

Následujícího dne byl zastřelen předse-
da protektorátní vlády generál Alois Eliáš, 
30. června pak významná osobnost odbo-
je, podplukovník Josef Mašín. Za ukrývání 
vysílačky Libuše byla 22. června demon-
strativně vypálena osada Ležáky, 33 do-
spělých osob bylo zastřeleno, 11 dětí skon-
čilo v plynových komorách v Chelmnu.

„Sociální�politika“�
R.�Heydricha
Fanatičtí nacisté sice Čechy opovrhovali, 
ale současně je využívali jako výkonnou 
pracovní sílu ve zbrojním průmyslu. Proto, 
jak se vyjádřil Heydrich, bylo třeba „jim 
dát nažrat“, aby zbrojní výroba pro wehr-
macht jela na plné obrátky. V daleko horší 
situaci byla židovská minorita, která byla 
v  té době už zbavena veškerých občan-
ských i  přirozených lidských práv. V  Če-
chách žilo v  té době asi 120 tisíc Židů 
(z nichž mnozí se ani k židovství nehlásili), 
genocidu přežila jen asi desetina z nich.

Každodenní�život�
ve�stínu�smrti
Jak vypadal obyčejný život v  městečku 
Roztoky nad Vltavou, nás stroze informují 

Vyšší princip mravní před osmdesáti lety
Titulek	jsem	si	zčásti	vypůjčil	ze	skvělého	Krejčíkova	filmu	
věnovaného	úspěšné	diverzní	akci	Anthropoid,	jejímž	cílem	
a	obětí	byl	27.	května	1942	zastupující	říšský	protektor	
Reinhard	Heydrich.	

Lidice, 10. června 1942

Pracovníci poštovního úřadu v Roztokách v roce 1945
V dolní řadě uprostřed je poštmistr Josef Pelc
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zápisy z  jednání městské rady a  osobní 
vzpomínky pamětníků.

Do zastupitelstva obce byli dosazeni zá-
stupci místních Němců Dr.  Nagy a  Wal-
dek, později ještě ing. Hoffmann.

Městská rada nevyhověla (ani nemohla 
vyhovět) žádosti majitele hotelu Maxmili-
ánka, pana Vobořila, o zřízení židovského 
oddělení s  odůvodněním, že není možné 
technicky zajistit, aby ani na chodbách ne-
přišli Židé do styku s árijci! To bylo kon-
krétní uplatňování tzv. norimberských zá-
konů v  praxi. Současně vzala na  vědomí 
požadavky zástupců německé strany v za-
stupitelstvu, které dobře ilustrují zvráce-
nost symbiózy „smyslu pro pořádek“ a ra-
sové nenávisti.

a) veškeré úřední nápisy, razítka a názvy 
ulic musejí být dvojjazyčné

b) vyhlásit zákaz podomního obchodu
c) obsah páchnoucích žump může být 

vyléván jen do předem vykopaných jam
d) přestupek p.  Smrže proti nařízení 

o  zatemnění oken musí být hlášen k  po-
trestání

e) okamžitý zákaz veškerých tanečních 
zábav a rychlé jízdy nákladních aut v obci

f) provedení sbírky na Německý červený 
kříž

g) lavičky na  veřejných prostranstvích 
musejí být opatřeny bílými nápisy „Jen pro 
árijce!“

Konečné�řešení�
židovské�otázky
Nešlo však jen o lavičky, užívání veřejných 
prostor a povinnost nosit na obleku žluté 
hvězdy s nápisem Jude. Židé byli vytlačeni 
na okraj společnosti, vyřazeni z normální-
ho občanského i  ekonomického života. 
Zvlášť šokující to bylo pro velmi bohaté 
Židy, kteří dosud patřili ke společenské eli-
tě a jejichž způsob života nebyl ortodoxní, 
ale sekulární a jejich rodným jazykem byla 
často němčina. Byly jim zabaveny (arizová-
ny) firmy, nemovitý i movitý majetek, ne-
směli vykonávat řadu lukrativních zaměst-
nání (např. lékařskou praxi, advokacii). 

V  lepším případě mohli své vily hluboko 
pod cenou odprodat tzv. Vystěhovalecké-
mu fondu. V  Roztokách se toto opatření 
týkalo mnoha letních vil v Tichém údolí – 
čp. 15, 18, 100, 105, 110, 112, 117, 119, 124, 
125, 166, 192, 155 a dalších domů i v hor-
ních Roztokách. Byly jim na  minimum 
zredukovány potravinové lístky, neměli ani 
nárok na uhlí. Museli proto získávat palivo 
i potraviny s obrovským rizikem pokoutně, 
aby vůbec přežili. Tím však tragický osud 
židovských rodin ještě nebyl naplněn. 
Koncem roku 1941 přišly první transporty 
Židů do neznáma… Nejprve do polské Lo-
dže a  Minsku, kde byla zřízena židovská 
ghetta, posléze do  Terezína a  nakonec 
do vyhlazovacích táborů na území okupo-
vaného Polska.

V této situaci, kdy už opravdu šlo do tu-
hého, starosta Bernášek zadává zatemnění 
oken zasedací síně radnice roztockému ča-
louníkovi se žlutou hvězdou na  kabátu – 
panu Jajtelesovi! Byla to patrně jedna 
z jeho posledních zakázek v životě.

Domácí�odboj�
v�Roztokách�a�Žalově
Pod hladinou všedního života se i v Rozto-
kách a Žalově formovaly, často neformál-
ně, skupinky lidí, kteří nějakou formou 
bojovali proti tyranii okupační moci.

V  květnu roku 1942 byl vydán zatykač 
na  Josefa Pilaře (1912–1944), příslušníka 
komunistického odboje, který se skrýval již 
od března 1939 pod krycím jménem Josef 
Novák. Docházel též do domu J. Špice v Ža-

lově (Zahradní čp. 1423), kde se scházel III. 
Ilegální ÚV KSČ pod vedením J. Moláka. 
Často též navštěvoval dělníky na stavbě že-
lezničního tunelu u  Wilsonova nádraží 
v Praze. Jednou zde byl poznán a při poku-
su o zatčení postřelil na Smíchově dva pří-
slušníky gestapa. To získalo jeho stopu, 
koncem roku 1943 byl v Penzijním ústavu 
na  Žižkově dopaden, odsouzen k  smrti 
a v roce 1944 popraven. 

Kromě komunistického odboje fungova-
ly v Roztokách a Žalově též další odbojové 
skupiny, vesměs nezávisle na sobě. Kromě 
monitorování londýnského rozhlasu a zís-
kávání necenzurovaných zpráv ze zahra-
ničního tisku šířili jejich členové ilegální 
tiskoviny, shromažďovali zbraně pro při-
pravované povstání, prováděli menší sabo-
tážní akce, ale zejména materiálně podpo-
rovali rodiny uvězněných spoluobčanů. 
Nebylo jich málo a  často svou činností 
opravdu riskovali život. Například roztočtí 
strážníci Rudolf Košťál, Jaroslav Melichar 
a  Chmel varovali občany, na  které přišlo 
udání a které měli přijít zatknout. Byla zde 
aktivní skupina sokolů kolem Arnošta Ko-
bra, roztocký lékař MUDr. Ladislav Tichý 
se svým synem, skupina zaměstnanců poš-
tovního úřadu s poštmistrem Josefem Pel-
cem a  Tomášem Jungwirthem. Význam-
ným účastníkem domácího odboje byl 
policejní důstojník (bývalý legionář) Jan 
Hejl, člen Obrany národa s kontakty na od-
bojovou skupinu na pražském magistrátu, 
člen redakce ilegálního časopisu V  boj. 
Velmi aktivně pomáhal odboji i  únětický 
kaplan, pozdější dlouholetý roztocký farář 
František Matějka a řada dalších. Ne všich-
ni za tuto svoji odvahu a obětavost sklidili 
po  válce, a  zejména po  roce 1948, vděk 
a uznání.

Rok 1942 byl asi nejtěžším válečným ro-
kem v Čechách.� l

Řádková�inzerce
n�Máte nemovitost zatíženou dluhy, které 
rostou? Pomůžeme vám. Staly se z  vašich 
půjček postupně exekuce, které na vás tlačí 
a nutí vás brát si další půjčky? Banky už vám 
ale se špatnými registry nechtějí půjčit? 
Máme cestu, jak vám pomoci zpět k  nor-
málnímu životu a  běžné hypotéce. Nejde 

nám o  získání vaší nemovitosti.Ozvěte se 
na: zachrananemovitosti@email.cz
n�Hodinový manžel. Tel. 723 424 701
n�Pronajmu v Roztokách zahrádku. Cena 
smluvní. Nejraději muži, kutilovi. 
Te. 737 028 284
n�Zařídíme DOTACE z Kotlíkových dotací 
a Nová zelená úsporám. Tepelné čerpadlo, 
zateplení, dešťovka, fotovoltaika a  další. 

Poradenství ZDARMA. Tel. 608  143  085, 
www.dotaceNZU.cz
n�Prodáme pětiletou benzinovou sekačku 
na trávu Oleo-Mag G 44 PK Comfort za-
koupenou od  firmy Mountfield a každo-
ročně i zde servisovanou. Bez závad. Cena 
1 000 Kč. Tel. 733 342 310

� l

Stanislav�Boloňský

Nacistická vlajka nad Školním náměstím (pohled z okna 
školy)
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Děkujeme muzeu za  možnost uskutečnit 
festival v takovém pěkném prostředí.

Rádi bychom poděkovali všem účinkují-
cím, panu zvukaři, vedoucím workshopů, 
hercům jak dospělým, tak dětským a  bo-
jovníkům taekwonda za  jejich účast. Byli 
jsme opět nadšení z vystoupení našeho ob-
líbeného žongléra Erika, který přidal i oh-
nivou show. Velkou radost nám svými 
koncerty udělaly kapely Bombarďák, Ben-
gas, Midi Lidi, Mucha a Zooblasters. Dru-
hou scénu festivalu nám roztančila DJ BLN 

a studio Po špičkách s bubenickou skupi-
nou Beats Bandits.

Bez stánků s  občerstvením bychom byli 
hladoví, a tak moc děkujeme, že vážili ces-
tu k nám do Roztok. 

Festival by nebyl možný bez velké pod-
pory Středočeského kraje, města Roztoky 
a sponzorů. 

Podpořili nás pivovar Únětice a  firmy 
Auto Houser, Euroclean, Forinex, Optik 
Skála, Albi a Pohl.

Děkujeme návštěvníkům, kteří s  námi 
v hojném počtu přišli prožít jeden slunný 
sobotní květnový den. Bylo nám potěše-
ním pro vás festival připravit. 

� l

Za kolektiv organizátorů RR z. s. 
Karel�Kropáček�a�Veronika�Valdová�

Něco ovšem můžeme říci už teď. Bývalý 
hotel Alexandra, postavený v  polovině  
90. let, nebyl pro účel zdravotnického zaří-
zení pro seniory, ještě ke všemu s přísluš-
nou diagnózou, a tedy menší pohyblivostí 
a  prostorovou orientací, vůbec vhodný. 
Stalo se bohužel běžnou praxí adaptovat 
pro domovy seniorů nejrůznější objekty, 

které mohou být na pohled pěkné, ale pro-
vozně pro klienty se sníženými kognitiv-
ními funkcemi nevhodné. To se stalo 
i v případě soukromého zařízení Domova 
Alzheimer v Roztokách. Nelze ovšem po-
chybovat o  tom, že rekolaudace z  hotelu 
na  zdravotnické zařízení proběhla řádně 
a veškerá razítka jsou v pořádku...

Při vší smůle ještě můžeme mluvit o štěstí, 
že k požáru nedošlo v noci, za mrazivého 
zimního dne či za jiných ztížených podmí-
nek, to by následky byly ještě tragičtější 
(viz např. Vejprty s devíti mrtvými v lednu 
2020). Šťastnou shodou okolností zrovna 
nefoukal silný vítr, jako často během letoš-
ního jara, a jeho směr bezprostředně neo-
hrožoval zalesněnou stráň. Také je třeba 
poděkovat, a to zejména, velmi obětavým, 
odvážným hasičům a zdravotníkům a také 
skupině dobrovolníků, kteří pomáhali vy-
nášet okny nemobilní klienty. Jeden z nich 
prý vynesl z hořícího domu 14 lidí!

Tento smutný případ, který bohužel není 
ve světě ojedinělý, by nám měl být pouče-
ním při úvahách o  stavbě nového domu 
pro seniory, ať již na Solníkách nebo v Ža-
lově. Jaké zadání pro takový objekt formu-
lovat, v jakém objemu a podlažnosti a s ja-
kými bezpečnostními prvky, aby riziko 
možného neštěstí bylo minimalizováno.

l

Stanislav�Boloňský

Poděkování – festival zámeček. Jedenáctý ročník

Tragický první červen

Jedenáctý	ročník	festivalu	Zámeček	proběhl	úspěšně	
14.	května	jako	každým	rokem	v	zámeckém	parku	
Středočeského	muzea.	

První	červen	je	obecně	vnímán	jako	radostný	svátek	dětí	a	milá	předehra	léta.	
Mohl	jím	být	i	letos,	nebýt	šokující	zprávy,	která	se	roznesla	vpodvečer	naším	
městem	–	že	hoří	Domov	Alzheimer	v	nádražní	ulici.	1.	červen	2022	tak	bude	
navždy	zapsán	v	kronice	našeho	města	jako	den	smutku,	kdy	vyhasly	dva	
lidské	životy	(55	osob	utrpělo	různě	vážná	zranění,	z	toho	tři	byly	umístěny	
v	kritickém	stavu	na	JiP)	a	došlo	i	k	veliké	materiální	škodě.	Vyšetřování	této	
tragické	události	bude	jistě	vedeno	velmi	zodpovědně	a	zevrubně	a	nebude	
asi	ani	krátké.	Možná,	že	o	příčinách	požáru	se	něco	určitého	dozvíme	někdy	
o	Vánocích.
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Byl jsem na místě skoro od začátku, s pa-
nem starostou a vedoucím odboru Petrem 
Skřivanem jsme se snažili zajistit zasahují-
cím lidem aspoň nějakou podporu, kromě 
jiného pití a jídlo. V jednu chvíli tam bylo 
až 100 lidí – záchranářů a hasičů. A mu-
sím říci, že (z pohledu laika) bylo vše per-
fektně zorganizované, všichni dělali, co 
měli a  mohli. S  vynášením lidí pomáhali 

dobrovolníci. Ošetřovatelky a další lidé se 
starali o zachráněné staříky. Obě restaura-
ce, Perron a Koruna, zajistily vodu na pití 
(vydaly veškeré své zásoby balených vod) 
a další potřebné věci.

I přes skvělou organizaci na místě samo-
zřejmě panoval zmatek. Je třeba říci, že 
s  ohledem na  rozsah a  rychlost požáru, 
typu klientely tohoto domu a stísněné pod-

mínky ulice Nádražní dopadl zásah oprav-
du na výbornou. Opravdu bych nechtěl být 
na místě velitele zásahu, který musel v ur-
čité chvíli rozhodovat, zda ještě posílat své 
lidi do domu, ze kterého odpadávaly hořící 
kusy střechy. Obětí mohlo být mnohem 
víc. Soudit někoho druhý den od klávesni-
ce svého mobilu je velmi nefér.

Proto ještě jednou velké poděkování ha-
sičům, jak těm profesionálním, tak těm 
dobrovolným, záchranářům, všem dobro-
volníkům a oběma restauracím.� l

Paní Pavla Sládečková, která vede Klub pa-
ličkování při SPCCH, a paní Jana Burešová 

představily díla všech členek Klubu palič-
kování, zvláště pak paličkované Jarní víly. 
Každá víla má svůj život, své jméno a také 
svou báseň. Jste zvědaví, jakou? Přijďte se 
podívat. 

Unikátní výstavu můžete zhlédnout vždy 
v pondělí a ve čtvrtek od 14 do 16 hodin 
v Klubu seniorů v Havlíčkově ulici. 

Členky Klubu paličkování se setkávají 
pravidelně každou druhou sobotu v Klubu 
seniorů. Zkušenější a zkušené členky, pod 
vedením paní Sládečkové, předávají své 
znalosti těm méně zkušeným či úplným 
začátečníkům. Do  tajů krajkářského světa 

může proniknout každý, kdo má zájem 
a chuť.

Pokud si chcete toto umění alespoň tro-
chu osvojit i vy, jste srdečně zváni do ko-
lektivu našich roztockých a  žalovských 
krajkářek.

Kontakt: 
Pavla Sládečková, tel. 731 150 785
Jana Burešová, tel. 723 524 712 l

V květnu byl v Roztokách oficiálně zřízen 
samostatný sbor Českobratrské církve 
evangelické. Je to vlastně malý zázrak, pro-
tože většinově se u  nás církve zmenšují 
a počty věřících rapidně klesají. Vyvrchole-
ním vzniku sboru bude bohoslužebné 
shromáždění 19. června, při kterém bude 
uvedena do funkce farářky Anna Pokorná. 
Proběhne ve  vile v  Tichém údolí čp. 125 
od 15.00. Všechny roztocké i přespolní sr-
dečně zveme. Chceme dohromady s míst-
ním společenstvím oslavit tuto mimořád-
nou událost. 

Evangelíci se v Roztokách scházejí již ně-
kolik let, a  to nejen ke  společným boho-
službám každou 1. a 3. neděli. Mezi pravi-
delné aktivity patří biblické hodiny pro 
děti, setkávání maminek s malými dětmi. 

Potkáváme se ke  společnému povídání 
a modlitbám se členy místního husitského 
sboru i katolickou komunitou. Chceme být 
otevření všem, kteří hledají do svého života 
duchovní rozměr, chtějí se něco dozvědět, 
pomáhat, být ve společenství.

Během července a srpna nebudou pro-
bíhat žádné aktivity a  po  prázdninách se 
potkáme u  bohoslužeb 4. září v  10.30 
ve vile v Tichém údolí čp. 125. Pokud by 
vás zajímalo více, obraťte se na  farářku 
Annu Pokornou, tel. 605 345 299, e-mail 
roztoky@evangnet.cz. Momentálně při-
pravujeme webové stránky, kde napříště 
najdete vše potřebné. 

� l

Na setkání se těší roztočtí evangelíci. 

Domov Alzheimer

Jarní víly 

Evangelíci v Roztokách zvou

Minulý	týden	došlo	v	našem	městě	k	velice	tragické	události,	požáru	Domova	
Alzheimer.	Bohužel	se	neobešla	bez	lidských	obětí.	na	Facebooku	a	i	jiných	
pojítcích	se	začaly	objevovat	úvahy	typu	„a	jak	je	možné,	že	tam	zůstali	lidé	
a	nikdo	o	tom	nevěděl“	a	„jak	to,	že	ošetřovatelky	nezachraňovaly	své	klienty“	
a	tak	podobně.	

V	sobotu	28.	května	2022,	v	zaplněném	Klubu	seniorů,	proběhla	vernisáž	
výstavy	Paličkovaná	krajka	V.	„Jarní	víly“.		

28. 3. 2022

             Vážení a milí přátelé,
 
čas velikonoční je čas naděje 
a vzkříšení.
Prožijme tedy velikonoční svátky 
s nadějí, že život opět zvítězí.
Pomáhejme si navzájem a stále 
budeme mít důvod  se radovat 
a usmívat se.
 
Poklidné a láskyplné  Velikonoce 
za SPCCH a město Roztoky přeje
 
                   Vladimíra Drdová
                       předsedkyně
       radní pro školství a sociální věci
 

Michal�Hadraba�
místostarosta	města	

Vladimíra�Drdová
předsedkyně	SPccH	ZO	
Roztoky



VÍME, 
JAK SPRAVOVAT 
MĚSTO

REKONSTRUKCE KOMUNIKACÍ
Nový celý povrch dostalo osm ulic, v součas-
nosti se pracuje na deváté ulici – Hálkově.
Kromě toho se vlivem starosty Jakoba poda-
řilo po letech dosáhnout opravy roztocké 
serpentiny. Pominout nelze ani cca 3,5 km 
rekonstruovaných chodníků. Letos dokončíme
obnovu historické stezky spojující Tiché údolí
s ulicí Nad Vinicemi.

KAPACITA A ROZVOJ ŠKOL
Vyřešili jsme na léta dopředu problém s kapaci-
tou mateřských škol a základní školy. Otevřeli
jsme nová školková oddělení v Jungmannově
ulici a v Tichém údolí. Realizovali jsme přístavbu
školní jídelny a nových učeben na Školním 
náměstí, rekonstruovali jsme kuchyni, jídelnu

a učebny také v budově v Zaorálkově ulici 
a zejména se nám podařilo dokončit výstavbu
nové moderní budovy Cihelna. Letos vedle ní 
vyroste nové sportoviště s přetlakovou halou.

ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ
V tomto volebním období jsme dokončili nejdů-
ležitější městský dokument – územní plán,
který společně s regulačními plány Horní Žalov,
Panenská a rozpracovaným regulačním plánem
Solníky jasně vymezí, co se kde může stavět.

ZDRAVOTNICTVÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY
Zrekonstruovali jsme dvě lékařské ordinace
v Havlíčkově ulici a nově též v Nádražní ulici.
Rekonstrukce se dočkala také Klubovna seni-
orů. Opravili jsme nosné konstrukce Domu 
s pečovatelskou službou. Pořídili jsme studii
proveditelnosti výstavy domova pro seniory
a hledáme cesty pro jeho realizaci. Podařilo se
nám zvládnout epidemii koronaviru včetně 
zajištění očkování seniorů.

KOMUNÁLNÍ SLUŽBY
Udržujeme vysokou úroveň odpadového hospo-
dářství. Zavedli jsme systém adresného svozu
tříděného odpadu od rodinných domů. Pro tento
účel jsme nyní zakoupili nový svozový vůz. 

BYTOVÉ A NEBYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
Plynofikovali jsme městský dům v Nádražní
ulici 21, letos opravíme střechu v Nádražní 22.
Rekonstruovali jsme sedm vybydlených obec-
ních bytů. Významným počinem byla rekon-
strukce historické vily čp. 125 v Tichém údolí.
Také jsme zrekonstruovali památkově chráně-
nou verandu u čp. 110.

VODOHOSPODÁŘSKÁ INFRASTRUKTURA
Vyřešili jsme problém s tlakem a kvalitou vody
v Žalově, vybudovali jsme kanalizaci v ulicích 
Za Cihelnou a Souběžná. Ve všech rekonstruo-
vaných ulicích zároveň proběhla výměna vodo-
vodních a kanalizačních řadů. V současnosti
probíhá výměna vodovodních řadů v Tichém
údolí a části Havlíčkovy ulice. Připraveno máme
dalších 15 projektů.

A DOKAZUJEME TO UŽ 12 LET. 
Připomeňme si aspoň to nejdůležitější z toho, co se nám podařilo

vytvořit jen za poslední čtyřleté volební období.

NOVÝ LÍDR, 
SHODNÉ 
CÍLE

A NEZÁVISLÍ PRO 

inzerce Roztoky_Zalov A4_3_Sestava 1  2. 6. 2022  14:57  Stránka 1
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Festival�Léto�na�zámku
23.– 28. června 2022
Divadelní představení, koncerty, akroba-
tická taneční show, představení pro děti 
a  doprovodné programy můžete navštívit 
na festivalu, který pořádáme v rámci Stře-
dočeského kulturního léta 2022. 
Program:

The�Loser(s)�–�Losers�
Cirque�Company
čt 23. června od 20.00 hod.
Novocirkusové představení předvede ak-
robatickou taneční show.

VOICES
pá 24. června od 20.00 hod.
Koncert se koná k výročí 65 let od založení 
muzea.

Famílie�–�Divadlo�
Na�Fidlovačce
so 25. června od 20.00 hod.
Komedie přibližuje divákům vztah dvou 
odlišných generací a s laskavým humorem 
projevuje pochopení pro obě strany. 

N.O.H.A.�
ne 26. června od 20.00 hod.
Česko-americká hudební skupina zahraje 
drum and bass a world music.

Limonádový�Joe�–�Divadlo�
A.�Dvořáka�Příbram
út 28. června od 20.00 hod.
Výpravná inscenace nesmrtelné parodie 

na  westernové příběhy, známé především 
díky filmovému zpracování.

PROgRAM	PRO	DěTi:

Princezna�koloběžka�–�
Liduščino�divadlo
so 25. června od 14.30 hod.

Den�s�Archevitou
so 25. června
Doprovodný program věnovaný nové ar-
cheologické expozici – komentované pro-
hlídky (také pro dospělé návštěvníky) a ar-
cheologické workshopy. 

Mami,�už�tam�budem?�
–�divadlo�Minor
ne 26. června od 14.30 hod.

Den�se�Včelou
ne 26. června
Doprovodný program k výstavě Včela, ces-
ta do  včelího města – komentované pro-
hlídky, včelí dílny, soutěž o  nejkrásnější 
včelí kostým.

Program a vstupenky na 
www.muzeum-roztoky.cz.  l

Vážení Roztočtí,
srdečně vás zveme na výroční koncert Ma-
rika Singers, na  kterém oslavíme jubilej-
ních 15 let veřejného působení.

Jsme přesvědčeni, že představovat Mari-
ka Singers roztockým čtenářům je téměř 
bezpředmětné, ale dovolíme si shrnout ale-
spoň několik zajímavých a málo známých 
faktů. Za těch 15 let naší činnosti jsme ab-
solvovali v  tuzemsku neuvěřitelných  
220 koncertů v 56 městech a obcích a dal-
ších 30 vystoupení ve  4 evropských ze-
mích, kde jsme koncertovali v 16 městech. 
Za úspěch považujeme i to, že jsme několi-

krát vystupovali v živém vysílání několika 
programů České televize, v  TV Noe i  na 
Českém rozhlase. Vyzdvihnout zaslouží 
i nemalé množství charitativních koncertů, 
například na podporu Domácího hospicu 
Athelas v  Písku, festivalu Sadská dětem, 
Domovu Alzheimer v  Roztokách nebo 
na  podporu Dětského fondu dětí OSN 
UNICEF.

V  repertoáru máme na  300 skladeb 
všech žánrů v originálních aranžích a vy-
dali jsme 7 CD. To vše pod uměleckým ve-
dením energické, neúnavné a trpělivé Ma-
riky Divišové.

Náš výroční koncert se koná 26. června 
od  18 hodin v  Hotelu Academic a  lístky 
budou k  zakoupení v  předprodeji na  re-
cepci hotelu. Těšit se můžete na  žánrově 
pestrý repertoár v podání celého sboru, ale 
i na vystoupení sólistů, famózního kytaris-
ty Martina Homoly, mužské vokální skupi-
ny VOICES či ženského kvintetu Five.

Přijďte s námi oslavit naše patnáctiny!
l

Marika�Singers
www.marikasingers.cz

Muzeum Roztoky

15 let s Marika Singers
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Š

SVÁTKY 
HUDBY

19/ 6/ 2022 
17.00

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
Filharmonický komorní orchestr | Edita Keglerová – cembalo | Vlastimil Kobrle – housle

Program:
J. S. Bach – koncert A dur BWV 1055 pro cembalo a smyčce
A. Vivaldi – Čtvero ročních období (kompletní provedení) Vstupné: 250 Kč

Předprodej od 17. 5. 2022 v Rám proArt, Tyršovo náměstí 427, Roztoky 
a on-line na www.muzeum-roztoky.cz

www.muzeum-roztoky.cz

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

svatky hudby final.pdf   1   24.05.2022   14:30:21



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova18

KULTURA

25.	3.	–	3.	7.	
2022 Čarovný	svět	vějířů	–	výstava	 Středočeské	muzeum,	Roztoky

1.	4.	–	4.	9.
2022 Včela	–	cesta	do	včelího	města,	hravý	výlet	do	včelího	úlu Středočeské	muzeum,	Roztoky

1.	4.	–	31.	10.
2022 Směle	kupředu!	Svět	Karla	Havlíčka	–	výstava	v	zahradě	Braunerova	mlýna Středočeské	muzeum,	Roztoky

19.	6.
ne

15.	koncert	Filharmonického	komorního	orchestru	
Od	17.00	do	18.30	hod. Středočeské	muzeum,	Roztoky

19.	6.
ne evangelické	bohoslužby	od	10.30	hod. Vila	čp.125,	Tiché	údolí

21.	6.
Út

Zahradní	slavnost	Sdružení	Roztoč,	od	16.00	hod.	www.roztoc.cz louka	na	Levém	Hradci

23.–28.	6. Festival	léto	na	zámku	www.muzeum-roztoky.cz Středočeské	muzeum,	Roztoky

25.	6.
So Koncert	kapely	HeRnA,	od	19.00	hod. Vratislavka	café,	Kroupka	38

25.	6.
So

Za	hmyzáky	Řivnáče	–	entomologická	vycházka	pro	celou	rodinu	–	pořádá	
spolek	Jestřábník,	od	9.00	hod. Restaurace	La	Stella,	Žalov

26.	6.
ne Marika	Singers	–	výroční	koncert	15	let,	od	18.00	hod.,	vstupné	250	Kč	 Hotel	Academic,	Roztoky

16.	a	17.	6	
So	a	ne

Letní	poháry	plážového	volejbalu,	muži,	ženy.		
Od	9.00	hod. Sokolovna,	Tyršovo	náměstí

18.–22.	7. novocirkusový	příměstský	tábor,	pořádá	Roztoč Zaorálkova,	Roztoky

25.–29.	7. Příměstský	tábor	na	stepi,	pořádá	Roztoč Roztočí	ateliéry	v	Roztokách

KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–ČERVEN–ČERVENEC

BeLeTRie

Blahová, M., Příběh slunečnice
Blake, A., V jeho stínu
Bomann, C., Barvy krásy
Jacobs, A., Ostrov tisíce hvězd
Lednická, K., Životice
Revell, N., Holky z loděnice
Schreiber, J., Tisíce metrů ode dna 
Sullivan, M., Poslední zelené údolí
Tučková, K., Bílá voda
Wilková, S., Až uvidíš moře

DeTeKTiVKY

Driscoll, T., Za to mi zaplatíš 
Frasier, A., Najdi mě
Hjorth, M., Kdo seje vítr
Läckberg, C., Stříbrná křídla
Lagercrantz, D., Temnota
Minier, B., Lov
Penny, L., Království slepých
Regan, L., Nečekané přiznání 
Yrsa S., Panenka

PRO	DěTi	A	MLáDeŽ

Dieckmann, S., Tajemství lesa
Němeček, J., Čtyřlístek a tajemství Atlantidy 
Sodomka, M., Středosvět a  jeho podivu-
hodné zákony; Jak postavit železnici
Walliams, D., Sliz

nAUČná

Crosby, S., Pětiminutová terapie
Fusek, W., Lékaři na  horách: neviditelní 
hrdinové 
Horowitz, A., Uvnitř psa: co psi vidí, čeni-
chají a vědí
Řezníčková, M., Upcyklace 

engLiSH

Armas, E., The spanish love deception 
Page, S., The keeper of stories 
Sloman, S., The knowledge illusion: why 
we never think alone
Walliams, D., Megamonster; Gangsta nany 
strikes again!

LeTní	OTeVíRAcí	DOBA	ČeRVenec	
A	SRPen	

Po: 12.00–18.00
Út: 9.00–15.00
St: zavřeno
Čt: 12.00–17.00
Pá: zavřeno

Knihy můžete kdykoli vracet do návrato-
vého boxu vedle vstupních dveří knihovny.

Nejnovější informace můžete zjistit 
na  webu knihovna.roztoky.cz a  facebook.
com/MKRoztoky  l

Za městskou knihovnu 
Tereza�Náhlovská

Městská knihovna informuje
nabízíme	vám	výběr	z	novinek	zapsaných	do	fondu	městské	knihovny.
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nÁZOrY A KOMenTÁŘe

Coby starousedlíci pamatujeme ještě klid-
nější plynutí času, minimum aut, velké ze-
lené plochy a větší možnost užít si krajinu 
po  svém bez zbytečného cvrkotu kolem. 
Život maloměsta dýchal svou vlastní atmo-
sférou a  každý si v  něm našel to své. 
Za řadu let se život ve městě zahustil tím, 
že vznikla propast mezi zájmy těch, co 
městem žijí, a těch, co město jen potřebují. 
A i mezi těmi, kteří městem žijí, se najdou 
rozdíly v tom, jak vnímají své město. Sou-
držnost komunity tak selhává a komunitní 
život se rozpadá do různých skupin, které 
podle své síly a početnosti ovlivňují to, jak 
je o město pečováno. Je tak možné dokázat, 
aby se tyto různé zájmy sladily?

Pokud nevezmeme v potaz ty, kteří v na-
šem městě domov nikdy nenašli či nena-
jdou, pak většina je těch, kteří zde domov 
mají a očekávají, že se zde budou cítit dob-
ře a šťastní. Pro pocit spokojenosti obyva-
tel je důležité naslouchat všem, nerozlišo-
vat a  pochopit rozdílnost zájmů, stejně 
jako názorů a  pohledů na  to, jak by věci 
ve městě měly fungovat. Ze zkušenosti za-
stupitelek se člověk poučil, že mnohdy roz-
hodování o tom, co je pro město dobré či 
nikoli, nepramení ze skutečných potřeb, 
ale často jen z osobních sympatií či antipa-
tií. Některé věci se realizují snáze, jiné jdou 

ztěžka, některé dokonce vůbec. Vlastní po-
třeba města je tak mnohdy upozaděna 
na  úkor ega toho kterého politika. Prostě 
„ego“ je více a velkorysost se připouští jen 
tam, kde nejméně bolí. 

Máme krásně položené město s pestrý-
mi dějinami – bohaté kulturou a přírodou. 
Bohužel však to, co je nám dáno, neumíme 
využít pro společnou radost a užitek. Po-
kud si nebudeme nic nalhávat, zjistíme, že 
nám chybí skutečná tolerance a vzájemný 
respekt. Často máme pocit, že pro své zá-
jmy potřebujeme více než ten druhý, ale 
kdo z nás se skutečně zeptá, co potřebuje 
naše město. Pro odpověď musíme skuteč-
ně své město znát a mít ho upřímně rádi. 
Veřejná prostranství města jsou prodlou-
žením našeho domova, přesto jsme k nim 
často lhostejní. Očekáváme, že se za  nás 
o ně postará někdo jiný, jenže personálně 
omezený tým zdejších městských služeb 
sotva zvládne všechny své povinnosti, kte-
ré má. Sice jsme se naučili disciplíně – tří-
díme, nevznikají černé skládky, hýčkáme 
své domy, přesto zůstává veřejný prostor 
neutěšený a  výjimky jen potvrzují pravi-
dlo.

Intravilán i extravilán města mají obrovský 
potenciál pro obyvatele. Samo město má 

pak řadu možností jak motivovat a zapojo-
vat obyvatele, aby se podíleli na  utváření 
svého prostředí. Tento dialog se však vede 
ztěžka, protože stojí na lidech, kteří město 
reprezentují, a na prioritách a možnostech 
městského rozpočtu. Je sice pravda, že 
když příliš mnoho lidí mluví do jedné věci, 
otvírá se řada pohledů a ve výsledku je tře-
ba rozhodnout se jen pro jednu možnost, 
nicméně každý dialog má svůj smysl. Mno-
ho měst, stejně jako to naše, dialog oklešti-
lo tím, že využitelné veřejné plochy zredu-
kovala jejich prodejem. Na  řadě míst tak 
chybí například dětská hřiště, prostor pro 
volnočasové aktivity a sdružování lidí, ne-
hledě na prostranství pro budování veřejné 
infrastruktury.

Blíží se volby do obecních zastupitelstev. 
Je tak dobré přemýšlet nikoliv o politickém 
boji, ale o boji za spokojený a příjemný ži-
vot ve  svém městě. Zamysleme se, o  co 
nám vlastně do  budoucna jde, zda o  do-
mov, nebo jen o  to, politicky se rozhod-
nout. Právě to druhé může nejvíce zradit 
náš pocit domova. Nejen náš vlastní maje-
tek je tím, co tvoří náš domov. Tím je celé 
naše město, které nám poskytuje nezbytné 
zázemí svou infrastrukturou, stejně jako 
kultivovanost a  krásu prostředí. Podoba 
města a jeho fungování je výsledkem toho, 
jak je o něm rozhodováno. Za nás rozho-
dují jeho reprezentanti, volte tedy srdcem.

� l

Eva�Sodomová�a�Jitka�Šrejberová

O  bytový fond dlouhodobě pečuje mís-
tostarosta Novotný, kterého se na  zastupi-
telstvu každý rok ptám, jak je opět možné, 
že město na výdajích vynakládá vyšší část-
ku, než na straně příjmů dostává. Například 
v roce 2021 město za městský bytový fond 
zaplatilo 5,7 mil. Kč a zpět získalo 4 mil. Kč. 
Na rok 2022 je v plánu na příjmech 3,8 mil. 
Kč a na výdajích dokonce 7,9 mil. Kč. Asi by 
se tomu dalo krátkodobě rozumět, kdyby-
chom měli nějakou bytovou strategii, která 
by různé opravy v čase řešila. Bohužel to je 

stále stejné. Občas se dokonce stává, že 
po odchodu nájemníka je bytová jednotka 
totálně zdemolovaná. Proto jsem se ptal, 
zda se byty nějak kontrolují a s nájemníky 
se mluví. Už jen tento dotaz byl snad 
hříchem, protože na  něj dostal zakázáno 
přítomný úředník odpovídat. Já na  pravi-
delné revizi nevidím nic neobvyklého. Pro-
stě se nájemníka například při prodloužení 
nájmu zeptáte, zda mu vše funguje, překon-
trolujte stav bytu a zaznamenáte vady. Tak 
se to standardně děje, předejdete tak stavu, 

kdy místo bytu dostane zpátky chlív. Větši-
na nájemníků je samozřejmě slušná, ale bo-
hužel ne všichni a  na  těch několik pak 
z  daní doplácejí všichni občané našeho 
města. Třeba i ti, co nepatří mezi zrovna vy-
sokopříjmové skupiny a bydlí za standardní 
tržní nájem, protože na  všechny se prostě 
nedostane, čímž se dostáváme k problému, 
jakým způsobem se nájemníci do bytů vy-
bírají. Oni jsou totiž taktéž i voliči, ale o tom 
zase příště.  l

Roztoky – město pro lidi

Opravy bytů město lepí jako vlaštovky hnízda
Město	Roztoky	má	několik	desítek	bytů,	část	je	v	DPS,	další	v	Masarykově,	
Braunerově,	Jungmannově	a	nádražní	ulici.	Kvalita	i	úroveň	bytů	je	různá	
a	některé	slouží	například	kantorům,	které	by	jinak	roztocká	škola	možná	
nesehnala.	některé	byty	slouží	k	sociálním	účelům.

Pokud	se	díváte	více	kolem	sebe,	a	nikoli	jen	do	displeje	
mobilu,	pokud	nejste	nuceni	vysedávat	doma	a	vychutnáváte	
si	také	procházky	svým	okolím,	nebo	naopak	místo	auta	či	
MHD	raději	chodíte	po	svém	městě	pěšky,	pak	si	uvědomíte,	
v	jak	nádherném	prostředí	žijete.	

Ing.�Roman�Jandík
předseda	ODS		
Roztoky
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NÁZORY A KOMENTÁŘE

Ovšem to se změnilo při mém nedávném 
průjezdu obcí Peruc nedaleko Loun. Tam 

jsem si zpětně uvědomila, že vina možná 
nebyla úplně na  straně řidiče. Pochopila 

jsem, jak se dá efektivně zajistit bezpečné 
přecházení vozovky a předcházet tím úra-
zům spojeným s  pohybem přes pozemní 
komunikaci. Hodně pomůže řádné a kva-
litní osvětlení lampami určenými nad pře-
chody pro chodce (viz foto). Lampy v na-
šem městě jsou umístěné vysoko a  svítí 
málo (a  pravděpodobně i  nehospodárně, 
ale to nechme na jindy). Myslím si, že tento 
typ osvětlení je už dávno překonaný a  je 
načase jej vyměnit; především na místech 
určených k přecházení vozovky. 

I  když prodlužující se dny přehlednost 
přechodů zlepšují, na podzim a v zimě, kdy 
se přes komunikaci pohybují děti a dospělí 
za tmy, bude opět přecházení nebezpečněj-
ší, než si možná uvědomujeme.  l

Simona�Mádlová
lídryně	kandidátky	ODS	Roztoky	pro	

komunální	volby

Když máme to štěstí a staneme se součástí 
skupiny čekající na autobus, mobil schova-
ný hluboko v kabelce či batohu, jen blou-
máme po  okolí, tehdy náš zrak spočine 
na ploše určené ke sdělení aktuálních kul-
turních informací, novinek ze života měs-
ta, obecních vyhlášek, nabídek zaměstnání 
apod. Plakátovací plochy jsou tradičním 
jednoduchým druhem městského zpravo-
daje, důležitá věc nejenom pro seniory, ne 
každou informaci musíme lovit na webo-
vých stránkách. 

Jejich úroveň ve městě je různá, většinou 
ale nic moc. Zejména když je plakátů ne-
dostatek, je pohled na ně celkem skličující. 
Po  konzultaci s  Agenturou ProVás, která 
zajišťuje výlep, jsme našli řešení, jak ales-
poň jednoduchým způsobem vylepšit este-

tickou stránku plochy. Stačí, když si spolky, 
město, škola nebo školka, muzeum či 

knihovna připraví a  dodá do  podatelny 
nadčasový plakát, např. městská knihovna 
– zajímavý titul a  informaci o  hodinách 
pro veřejnost, město – pozvánku na Levý 
Hradec, Roztoč – prezentaci kroužků, Bike 
park – fotografií s mapkou, kde se nachází, 
muzeum – info o  stálých expozicích atd. 
Plocha tak bude zaplněna i v době, kdy se 
vlastně ve městě „nic neděje“. Ten, kdo vý-
lep zajišťuje, jen doplní prázdnou plochu 
nadčasovými tisky tak, aby působila celist-
vým dojmem. Jednoduché.

Věřím, že takové vylepšení nezpůsobí 
žádné potíže ani městu, ani občanům. 
Bude alespoň dočasným řešením do doby, 
než budou letité zrezlé plakátovací kon-
strukce nahrazeny něčím lepším. Vždyť 
kolem nich procházíme denně, jsou sou-
částí estetické tváře města. 

 l

Marcela�Šášinková
zastupitelka

Sdružení	Společně	PRO	Roztoky	a	Žalov

Opravdu jsem nečekal, že se z květnového 
zastupitelstva vrátím tak brzy domů. 
MPSV vyhlásilo dlouho očekávanou výzvu 
na (zjednodušeně řečeno) podporu domo-
vů pro seniory, v  prvním kole se mohou 
podávat žádosti do konce listopadu, lze zís-

kat až 80 milionů korun (bez spoluúčasti!) 
na věc, kterou město potřebuje – ale mate-
riál nebyl ani v  programu, ani dodatečně 
na stole.
Je pravda, že půl roku na  podání žádosti, 
jejíž jednou z mnoha příloh musí být mini-

málně územní rozhodnutí s nabytím práv-
ní moci, je šibeniční termín. A  i  kdyby-
chom žádost dokázali podat, nemusí se 
na nás dostat. Přesto to za pokus stálo, pro-
tože bychom byli přinejhorším připraveni 
na  druhé kolo v  roce 2023, a  v  takových 

Bezpečné přecházení

Jak na plakátovací plochy

Uvolněte se, prosím

Každá	osobní	zkušenost	–	i	negativní	–	má	svůj	význam.	Během	jednoho	
zimního	podvečera	jsem	přecházela	vozovku	po	přechodu	pro	chodce	mezi	
autobusovými	zastávkami	na	Tyršově	náměstí.	najednou	se	přiřítilo	auto,	
které	vůbec	nezpomalovalo.	Až	v	okamžiku,	kdy	mě	míjelo	jen	pár	centimetrů	
od	těla,	začalo	brzdit.	nejprve	jsem	si	myslela,	že	se	řidič	nevěnoval	řízení,	
zanadávala	jsem	si	a	pustila	to	z	hlavy.

Většina	z	nás,	kteří	se	přesunují	pěšky	do	práce	či	
za	zábavou	z	Roztok	do	Prahy	i	dál,	musí	chtě	nechtě	míjet	
cestou	několik	plakátovacích	ploch,	spěchající	občan	se	ale	
mnohdy	nemá	čas	u	nich	zastavit	a	zahledět,	natož	začíst.

Plakátovací plochy v Roztokách
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nÁZOrY A KOMenTÁŘe

Domov měl stát i  s  dalšími potřebnými 
službami na  městských pozemcích mezi 
třešňovkami v Solníkách. Pozemky posky-
tují dostatek prostoru, zeleně a klidu, které 
jsou pro klienty takových zařízení důleži-
tou terapeutickou součástí. Advokátní 
kancelář Mazel a Směja připravovala práv-
ní kroky k získání úzkého pruhu Ekospolu, 
který lemuje dané pozemky a znemožňuje 
tak přístup k nim.  
Teprve na podzim 2019, po roce vládnutí 
nového vedení, vznikla pracovní skupina 
pro výstavbu domova pro seniory, jejíž 
jsem součástí. Od vedení města jsme se do-
zvěděli, že spolupráce s církví se nezdá býti 
reálná. Stejně tak začalo nové vedení vyja-
dřovat pochybnosti o  původně plánova-
ném místu. Do hry pro výstavbu vstoupil 
další pozemek, který město zakoupilo pro 
výstavbu školy na Cihelně. Pracovní skupi-

na vytvořila zadání pro externí společnost. 
Ta v létě 2021 předložila analýzu provedi-
telnosti výstavby domova pro seniory 
a potřebných služeb. 
Od té doby ticho po pěšině, práce vedení 
města usnuly. 

Letos v únoru jsem zjistila, že v nejbližší 
době MPSV vypíše dotace na výstavbu do-
mova pro seniory včetně sociálních služeb. 
Srdce mi zaplesalo. 

Připravila jsem materiál pro zastupitele 
a  apelovala na  vedení města, abychom se 
rychle pustili do  práce a  stačili všechny 
kroky potřebné k  tomu, abychom stihli 
o  dotaci požádat. Vždyť se jednalo o  pří-
spěvek až do  výše 80 mil. Kč. S  ohledem 
na  velké zadlužení našeho rozpočtu (160 
mil. Kč) nepřichází v  úvahu v  zadlužení 
města pokračovat, dotace by nám vytrhla 
trn z paty. 

Vedení města pozvalo před Velikonocemi 
zastupitele na ohlídku obou míst – v Solní-
kách a  na  Cihelně. Starosta přislíbil, že 
na květnovém zastupitelstvu se tím bude-
me zabývat. 

A výsledek? Na dubnovém programu za-
stupitelstva nebylo o domovu pro seniory 
ani slovo. Požádali jsme o  zařazení bodu 
na program. Požadavek nebyl zařazen. Za-
stupitelstvo, rozuměj koaliční většina, 
zkrátka rozhodlo se tím nezabývat. 

V kuloárech se proslýchá, že starosta od-
chází, a tak už nechce nic řešit. Dotace však 
bohužel nepočká. Potřeba důstojného byd-
lení a péče o naše seniory, rodiče, prarodi-
če, je úkol, který odkladu nesnese.  

 l

výzvách je důležitý i „zápis do pořadí“. Za-
hozená šance a odklad na další kolo.

Proč?
Věcný důvod by se hledal těžko. Vhodný 

pozemek máme k dispozici v současné době 
pouze jeden, limit podpory ve výzvě limitu-
je i nás – město se zadlužeností 69 % (k 31. 
12. 2021 podle závěrečného účtu města 
za  rok 2021) si při současných úrokových 
sazbách moc vyskakovat nemůže, ba do-
konce si může vzít úvěr na předfinancování 
dotace teprve tehdy, až zadluženost klesne 
pod 60 % (což se letos stane). Takže bychom 
na zastupitelstvu museli rozseknout jen to, 
jak, jakým typem sociálního zařízení, máme 
nový barák za cca 80 milionů na pozemku 
někdejšího Barumu naplnit.

Nechce se mi věřit ani tomu, že by předsta-
vitelé města nyní, čtyři měsíce před zářijo-
vými volbami, rezignovali na rozhodování 
o  důležitých věcech s  odkazem, že tohle 
vyřeší až nové zastupitelstvo. To by vypa-
dalo, že už nepočítají ani s  tím, že budou 
ve svých rolích pokračovat.

Nabízí se spíše jiné vysvětlení. Tahle si-
tuace jasně ukázala, jak zoufale ve vedení 
města chybí aspoň jeden člověk, který by 
na  radnici „dřepěl od  pondělí do  pátku“. 
Prostě aspoň jeden uvolněný člen rady, sta-
rosta nebo místostarosta.

Vůbec netuším, jak dopadnou v září vol-
by, ale bez ohledu na to, jak bude vypadat 
nová „vládní koalice“, bych se velmi silně 
přimlouval za  to, aby devítitisícové město 

aspoň jednoho uvolněného člena vedení 
mělo. Nemusí to být génius, který všemu 
rozumí, ale měl by mít dvě schopnosti. Měl 
by se normálně bavit s úředníky, protože ti 
většinou vědí už všechno potřebné. A měl 
by umět určit priority a  v  takových situa-
cích, jaká se stala v  květnu, by měl ihned 
spustit poplach a s pomocí kolegy, který má 
danou oblast v gesci, bezodkladně konat. 

Tak jenom doufám, že lídři volebních 
stran budou na takovou roli připraveni.� l

Sakura půjde do  komunálních voleb též. 
Tým osvědčených tváří osvěží několik no-
vých zjevů – měl bych  raději  napsat osob-
ností. Jsme rádi, že mezi nás našli cestu 
kolegové z  Koruny české a  že se všichni 

společně setkáme pod Stanem. Už proto, že 
v nastávajícím  volebním období, krutě po-
znamenaném  krizemi všeho myslitelného 
druhu, bude třeba doslova každé  koruny: 
na  kanalizaci, nové chodníky, pomoc po-

třebným, výměnu zastaralého  osvětlení 
i na nejvšemožnější dobré nápady…

Sakura se ohlásí v srpnu a bude se uchá-
zet o hlasy roztockých a žalovských občanů!

l

Domov pro seniory v Roztokách?  
Vedení města nekoná, naděje se ztrácí

Sakura jde do voleb 

Před	čtyřmi	lety	jsem	předávala	místostarostenskou	židli	s	tím,	že	započatá	
spolupráce	s	církví	československou	husitskou	o	výstavbě	a	provozování	
domova	pro	seniory	bude	pokračovat.	

Hned	tři	volební	strany	vyjevily	nebo	alespoň	ezotericky	naznačily	své	plány	
k	blížícím	se	volbám.	Lídr	jedné	z	nich	přiznal,	že	neumí	do	pěti		počítat,	resp.	
do	tří,	ale	to	je	takový	kolorit	maloměstského		předvolebního	plkání,	proč	si	to	
nepřiznat.	

Marie�Dvořáková�
zastupitelka	
Společně	PRO	Roztoky	
a	Žalov

Jarda�Huk

Tomáš�Novotný
místostarosta
volební	lídr	Sakury	pro	
komunální	volby	2022
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Milujeme Roztoky a Žalov a rádi v nich žijeme.
Každý z nás se dlouhodobě angažuje ve spolkovém životě a veřejném prostoru a
snaží se rozvíjet náš společný domov. Mnohdy jdou věci posunout k lepšímu i z pozice
aktivních občanů – a jsme za to velmi vděční –, ale komplexnější záležitosti tak ovlivnit
nelze. A tak do toho jdeme.

Máme rádi vstřícnou politiku blízkou lidem. Otevřenou, založenou na datech a dobrých
praxích, současně svázanou s místem, jeho kulturou a historií. Takovou, která řeší
situaci teď a tady – a zároveň hledí do dalších let.
Chceme Roztoky s moderním a efektivním řízením, připravené na výzvy budoucnosti.
Úřad, který komunikuje s občany, hájí jejich zájmy, zná jejich potřeby a reaguje na ně.
Město s kvalitním veřejným prostorem, zasazené do zdravé krajiny. Dobré místo k
životu.

Abychom mohli kandidovat, potřebujeme podpisy 7 % občanů Roztok.

Sdružení nezávislých kandidátů | Název volební strany ROZTOKY SOBĚ
Zastupitelstvo města Roztoky, rok konání voleb 2022
Petici s podpisy prosím předejte v kavárně Vratislavka (Kroupka 38, Roztoky) či na jiné petiční
místo uvedené na www.roztokysobe.cz. Děkujeme!

* Svým podpisem uděluji souhlas se zpracováním osobních údajů za marketingovým účelem, v plném znění dostupném na www.roztokysobe.cz/gdpr

Zuzana Šrůmová Tereza Kněžourková Tomáš Zděblo Karel Blaha a další

Zdravé město
ve zdravé krajině
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Za uplynulé dva školní roky naše děti již 
mají za sebou setkání s hudebníky přímo 
ve  třídě, setkání v  prostorách Rudolfina 
i online setkávání s dalšími třídami a hu-
debníky. Po celou dobu projektu nad námi 
drželo ochrannou ruku a  poskytovalo 
podporu lektorské oddělení Rudolfina, 
kterému velmi děkujeme. Plnili jsme růz-
né úkoly a výzvy, točili, skládali a nahráli 
jsme úkoly pro další kamarády zapojené 
do projektu, složili a nacvičili jsme něko-
lik rytmických bloků. Učili jsme se použí-
vat různé nástroje, svůj hlas, vyjadřovat se 
beze slov, projevovat své emoce, ztrácet 
ostych, naslouchat a  objevovat možnosti 
hudebních nástrojů a jejich spojení v im-
provizaci nebo hudbě, kterou budeme 
tvořit. Vyráběli jsme i vlastní hudební ná-
stroje.

 Tento projekt kromě jiného otevřel i pří-
ležitost navázat nové vztahy, mohli jsme 
zažít krásu skupinové práce či nonverbální 
komunikace, podařilo se nám navázat kon-
takt s  vrstevníky v  dalších školách, kteří 
za námi do Roztok přijeli na hudební dílnu 
nebo na společnou vycházku po okolí na-
šeho města.

Jsme přesvědčeni a věříme, že právě nyní 
můžeme využít zázračné moci hudby 
a  přinést radost a  porozumění mezi naše 
žáky a  jejich nové kamarády a  spolužáky 
z Ukrajiny. Hudba může být významným 
pomocníkem v  této nelehké době. 

Od  března naše děti malovaly obrázky 
a  vyráběly dárečky, které muzikanti s  se-
bou vozí na dobrovolnické hudební dílny 
po českých školách. V prvním květnovém 
týdnu s  námi vyrazily mladší ukrajinské 
děti do Rudolfina na dílnu, po ní jsme na-
vštívili Pražský hrad a prožili krásný slun-
ný den v  zahradách hradu. V  polovině 
května nás čekal velký závěrečný slavnost-
ní koncert, kterého se účastnilo všech 12 
škol zapojených do projektu, a také všichni 
muzikanti, se kterými jsme se uplynulé 
dva roky potkávali. Po koncertu jsme pak 
ještě vyrazili do  Národopisného muzea 
a na Petřín. 

V závěru května za námi a našimi ukra-
jinskými kamarády přijeli v  rámci dobro-
volnických setkávání muzikanti a  děti 
z  pražské školy Dobromysl na  společnou 
hudební dílnu. Byla nás plná „zasedačka“, 
krásně jsme si to užili, škola se chvílemi 
otřásala, díky naší ukrajinské paní učitelce 
Zorjaně jsme se dozvěděli, že lidová píseň 
„Oj, Maričko“, kterou s Ondřejem zpíváme, 
má ještě další sloky. Doufáme tedy, že je 
postupně zvládneme. 

A co dál? Nás – učitele a učitelky, muzi-
kanty a rudolfinské lektory ještě čeká zá-
věrečné setkání. Tak jako loni touto do-
bou ale již všichni víme, že bychom rádi 
na uplynulé dva roky navázali a v projek-
tu chtěli pokračovat i  v  příštím školním 
roce.

Dětští�průvodci�
na�Levém�Hradci
Ve čtvrtek 19. května odpoledne ožila his-
torie Levého Hradce v podání malých prů-
vodců, kteří se na  svou komentovanou 
prohlídku po  několik uplynulých týdnů 
důkladně připravovali. Na obrazech nejpr-
ve představili 25 významných osobností 
našeho města, provedli své blízké po koste-
le sv. Klimenta, uspořádali pro ně improvi-
zované hudební dílko, orientační běh 
i malý kvíz v sadu. 

Takhle to zní velmi suše – ale představte 
si ty barvy a vůně levohradeckého podve-
čera, tu trému, aby se na nic nezapomnělo, 
ty nádherné fresky, o kterých se dá mluvit 
a mluvit, ale ony vlastně mluví samy k vám, 
stačí se jen zastavit a zaposlouchat. A na-
víc, všude kolem milí a hodní blízcí, rodiče 
a kamarádi, se spoustou dobrot, které pro 
nás nachystali, vidíte tu manželské páry, 
které vyráží na trať závodu a musí se držet 
za ruce, babičky v sadu, které hledají dobře 
ukrytou otázku č. 10 – zkrátka řetězovému 
provázení s  doprovodným programem se 
nic nevyrovná. 

Tak se tomu totiž odborně říká, zname-
ná to, že se děti samy stávají průvodci 
po  historické místě, předávají si roli prů-
vodce v pomyslném řetězu, každý průvod-
ce se věnuje určité části a navazuje na před-
chozího. Průvodci tak vytváří pomyslný 
řetěz, ve  kterém do  jednotlivé části sebe 
pevně zapadají. 

Cílem našeho snažení bylo zprostředko-
vání kulturně historického dědictví Levého 
Hradce, které je bohatým zdrojem informa-
cí i nositelem paměti. Byl to ale také výcho-
zí bod, počátek usnadňující poznání nás 
samotných a vedoucí k utváření a formová-
ní hlubších vztahů mezi námi ve třídě. 

Ráda bych na  závěr poděkovala všem, 
dětem, rodičům a blízkým, průvodcovské 
službě Levého Hradce i  duchovnímu 
správci roztocké farnosti, kteří nám umož-
nili, aby byl tento podvečer tak krásně 
a plně prožitým časem.� l

Monika�Rambousková

Projekt „Hudbou k sobě“
Hudba	byla	odpradávna	součástí	lidského	společenství.	
Jaký	by	to	byl	školní	život	bez	hudby?	Jasně,	že	smutný.	
Teď	jsme	ale	trošku	smutní	my,	protože	letošní	celoroční	
projekt	„Hudbou	k	sobě“	realizovaný	ve	spolupráci	
s	Českou	filharmonií	a	s	hudebníkem	Ondřejem	Tichým	
končil	slavnostní	tečkou	–	velkým	společným	koncertem	
v	pražském	Rudolfinu.
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V úterý 24. května jsme měli díky pozvání 
pana starosty Jana Jakoba možnost navští-
vit Poslaneckou sněmovnu, za  což velmi 
děkujeme. Po bezpečnostní prohlídce jsme 
se s „pravou rukou“ pana starosty, panem 
Lukášem Hejdukem, vydali na prohlídku. 
Viděli jsme naživo mnoho míst, která už 
někteří z nás znali z televize, a tak bylo vel-
mi zajímavé vidět porovnání s  tím, jak je 
známe. Přes chodby Poslanecké sněmovny, 

které se občas zdály jako labyrint, jsme 
po prohlídce došli ke galerii pro hosty, kde 
se k nám přidal i pan starosta. Dále jsme 
pokračovali do  jednacího sálu, kde jsme 
měli možnost sedět na  místech, kde nor-
málně sedí politici a projednávají zákony. 
Pan starosta nám při tom říkal různé zážit-
ky a  poznatky. Poté jsme se přesunuli 
do  kanceláře pana starosty a  prohlídku 
jsme zakončili v  místě, kde zasedá posla-

necký klub TOP 09. Tam jsme si s panem 
starostou povídali a pokládali různé dota-
zy, což bylo velmi příjemné a  zajímavé. 
Všichni jsme si prohlídku moc užili, ještě 
jednou velmi děkujeme za pozvání a za čas, 
který si na nás pan starosta udělal. 
� l

Paní průvodkyně nám při procházce histo-
rickým centrem města ukázala nejkrásněj-
ší budovu Drážďan, barokní klenot Zwin-
ger, kde se nachází např. slavná Obrazárna 
starých mistrů, Saskou státní operu – Sem-
peroper nebo Knížecí průvod, nástěnný 
obraz složený z  porcelánových kousků. 
Prohlédnout jsme si mohli kostel Frauen-
kirche nebo klenotnici Grünes Gewelbe, 
která patří k největším v Evropě a nalézá se 
v západní části Rezidenčního zámku.

Zážitky nabitý den jsme zakončili náku-
pem v  Primarku a  okolních obchodech, 
kde si žáci měli možnost vyzkoušet své ja-
zykové dovednosti. Výlet se vydařil a  žá-
kům sedmých ročníků přejeme, aby si to 
14. června užili stejně jako my.  l

Exkurze v Poslanecké sněmovně

Výlet do Drážďan
navštívit	Drážďany,	druhé	největší	město	v	Sasku,	které	má	mezinárodní	
ohlas	a	může	se	pochlubit	velkým	množstvím	významných	památek,	si	
nenechalo	ujít	85	němčinářů	naší	školy.	Pro	velký	zájem	jsme	museli	
výletníky	rozdělit	na	dvě	skupiny	a	naplánovat	výlet	ve	dvou	termínech.	
V	úterý	17.	května	se	osmé	a	deváté	ročníky	za	doprovodu	paní	učitelky	
Lešnerové,	Rambouskové	a	Kovaříkové	vydaly	na	cestu.	Počasí	nám	příliš	
nepřálo,	ale	to	nám	náladu	nezkazilo.	
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Jde to ale i  jinak. Základní škola Zdenky 
Braunerové je toho příkladem. Již dva roky 
škola v prvních a druhých třídách využívá 
na  vysvědčení tzv. kombinovaný model. 
Známky jsou doprovázeny slovním hod-
nocením pokroku žáka, jeho silných a sla-
bých stránek. Rodiče tak na  vysvědčení 
vedle seznamu známek najdou i zcela kon-
krétní informace o  tom, co už jejich dítě 
zvládá, co nového se naučilo či na co je tře-
ba se v dalším období zaměřit. 

Díky podpoře paní ředitelky Janouškové 
a školské rady se rozšíří kombinované hod-
nocení i  o  žáky třetích tříd. Tuto změnu 

uvidí rodiče a žáci už příští školní rok.
Je dobře, že škola pokračuje v  tomto 

trendu, protože v prvních třech ročnících 
jsou děti velmi citlivé na  zpětnou vazbu 
od  svého okolí na  svůj školní úspěch. 
Správně podané slovní hodnocení pokro-
ku je smysluplné pro děti i  rodiče, kteří 
s ním mohou nadále pracovat. 

V minulých číslech Odrazu jste se mohli 
dozvědět, že škola dokončuje svou vizi mo-
derní a  otevřené školy pro všechny. Jsem 
rád, že vize nekončí pouze na  papíru, ale 
škola realizuje i  praktické kroky k  jejímu 
naplnění. 

A  jak slovní hodnocení vypadá? Malá 
ukázka:

„… Mysli více na to, abys měl vždy v po-
řádku všechny pomůcky na vyučování, pak 
se ti bude lépe pracovat. Matematika je pro 
tebe hračkou, občasné chybičky děláš z ne-
pozornosti. V  českém jazyce pracuješ se 
střídavými úspěchy. Při psaní většinou 
moc spěcháš, proto tvá písmenka nemívají 
správný tvar a velikost. V tom spěchu za-
pomeneš i  na  všechna pravidla, která už 
umíš.  Zkus zpomalit, více se soustřeď 
a nauč se práci po sobě vždy pořádně zkon-
trolovat…“

� l

� Jaromír�Beran,�
člen	školské	komise	rady	města		

a	člen	školské	rady		
ZŠ	Zdenky	Braunerové

Na  představení v  úterý 24. května 2022 
jsme mohli vidět16 choreografií, 42 taneč-
nic + 1 tanečníka od předškolního věku až 
po dospělé tanečnice, které navštěvují ZUŠ 

již od útlého věku a jejich výkony jsou dnes 
na profesionální úrovni. Tanečníci za tento 
podvečer vystřídali 102 kostýmů. Vše pro-
běhlo pod uměleckým vedením Petra Mu-

rice, choreografie vytvořili Petr Muric, Pet-
ra Drdová, Zuzana Jeřábková a  Lucie 
Brátová, kostýmy Vlaďka Drdová, zvuk 
a  světelné efekty zajistil Jaroslav Drda 
a  úžasné fotografie, které vám přinášíme, 
jsou z dílny Honzy Žirovnického.

� l

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství	a	sociální	věci

TOP	09	a	nezávislí	pro	Roztoky	a	Žalov

Známky nebo slovní hodnocení?

Velké taneční vystoupení ZUŠ

České	školství	dlouhodobě	používá	pro	hodnocení	výkonů	
žáků	známky.	Děti	na	vysvědčení	vídají	známky,	ale	málo	se	
ví,	co	se	za	nimi	skrývá.	V	čem	se	moje	děti	zlepšují?	V	čem	
zaostávají	a	kde	by	měly	přidat?	To	už	vám	známka	neřekne.	

Po	dvou	letech	se	opět	konečně	mohlo	uskutečnit	pro	Základní	uměleckou	
školu	v	Roztokách	již	tradiční	Velké	taneční	vystoupení	jejího	tanečního	
oddělení.	Toto	oddělení	vede	již	cca	12	let	MgA.	Petr	Muric,	stále	výkonný	
umělec	a	taneční	pedagog.	Vzhledem	k	tomu,	že	více	než	15	let	spolupracuji	se	
ZUŠ	jako	kostýmní	výtvarnice,	mohu	z	blízkého	pohledu	posoudit,	že	taneční	
oddělení	naší	ZUŠ	má	výraznou	tvář,	která	vede	naše	děti	ke	kultivovanému	
pohybovému	projevu,	a	dokladuje	to,	že	škola	si	přívlastek	„umělecká“	
opravdu	zaslouží.	
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Velmi mne těší, že projekt bilingvního 
vzdělávání na  naší škole i  přes počáteční 
nedůvěru úspěšně pokračuje a mají z něho 
radost žáci i jejich rodiče. V nové, moder-
ní budově Cihelna mají žáci bilingvní tří-
dy za sebou již téměř 9 měsíců vzdělávání 
v anglickém a českém jazyce a je neuvěři-
telné, jakých pokroků již nyní dosáhli. 
Odpolední navazující program Young Hi-
ppocampus rozvíjí nejen schopnost ko-
munikace v angličtině, ale  zahrnuje i mo-
derní a  zábavné projektové vyučování. 
O zájmu rodičů o vzdělávání dětí v tomto 
programu svědčí i naplněnost dalšího prv-
ního ročníku bilingvní třídy v  příštím 
školním roce.

Nicméně je zde důležitá zpráva pro rodi-
če budoucích druháků. Vzhledem k tomu, 
že v současném ročníku bilingvní třídy je 
několik volných míst, je ještě jedinečná 
šance přihlásit do tohoto programu i děti, 

které právě končí první třídu. Nastoupit 
do  třetí třídy již vzhledem k velkým zna-
lostním rozdílům jazyka nebude možné. 
Podrobné informace vám poskytne spol. 
Young Hippocampus (viz plakát v  tomto 
čísle Odrazu).

Těším se na další radostné a hřejivé zprá-
vy z oblasti vzdělávání našich dětí.� l

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství	a	sociální	věci

TOP	09	a	nezávislí	pro	Roztoky	a	Žalov

Bilingvní výuka na ZŠZB úspěšně pokračuje
Ačkoli	se	to	nezdá,	léto	se	nezadržitelně	blíží	a	s	ním	
i	konec	letošního	školního	roku.	Je	tedy	čas	trochu	se	
poohlédnout	zpět.		

JARNÍ�CESTA�ZA�POKLADEM�
Rožálkovská	procházka	lesem	se	
vydařila.	Počasí	nám	přálo,	a	tak	
se	rodiče	s	dětmi	mohli	pohodlně	
vydat	na	stezku	s	připravenými	
úkoly.	Děti	si	procvičily	nejen	
znalosti	z	přírody,	ale	i	jemnou	
a	hrubou	motoriku	při	zdolávání	
překážek.

Odměnou	za	každý	splněný	úkol	
bylo	něco	dobrého	a	různé	doplň-
ky	pro	jejich	následné	tvoření.

na	konci	cesty	se	děti	staly	tak	
trochu	zahradníky.	Do	květináčů,	
které	si	ozdobily,	přidaly	se	zemi-
nou	semínka	hrášku.	Za	domácí	
úkol	dostal	každý	malý	zahradník	
poctivou	zálivku	svého	malého	
hospodářství.	

Všem	děkujeme	za	milou	účast,	
Vendulce	Bromovské	za	krásnou	
přípravu	a	městu	Roztoky	za	pod-
poru.		 l

Těšíme	se	na	příště!	

Za	Mc	Rožálek	
Simona�Mádlová

inZeRce

Mateřské	školy	v	Roztokách	

hledají	

SDÍLENÉHO		
LOGOPEDA/LOGOPEDKU	

nástup	možný	ihned	

Náplň	práce:		
depistáž	dětí	v	MŠ,	vedení	práce	logopedických	asistentů	
(pedagogů	MŠ),	 individuální	 práce	 s	 dětmi	 a	 rodinami	 -	
spolupráce	s	klinickými	logopedy	u	dětí	vyžadujících	indi-
viduální	péči.	

Vítáme	kreativitu	a	empatii	na	základě	vzájemné	spolupráce.	

Nabízíme:		

plný	 úvazek,	 maximální	 profesní	 podporu	 a	 vlídné	
pracovní	prostředí.	

Vhodné	i	pro	začínající	logopedy,	připravující	se	pod	vedením	
klinického	logopeda	na	atestaci.	

Info:		

Hana	Novotná		
e-mail:	ms.roztoky-zalov@volny.cz		
tel:	724	772	290	

 ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

2. ročník
bilingvní třídy

•  volné místo pro budoucí   
    druháčky v bilingvním ČJ-AJ 
    programu YHC
•  ucelený vzdělávací 
    program pro 1. stupeň ZŠ

•  vyučují aprobovaní rodilí 
    mluvčí 
•  bilingvní třída je v nové 
    moderní budově Cihelna 
    ZŠ Zdeny Braunerové, 
    Roztoky, Kantorova ul.

  Více informací a přihlášky na:
info@young-hippocampus.cz 

  www.young-hippocampus.cz  

YH inzerce 90x129mm V2.indd   1 4/28/22   12:50 PM



27červen 2022

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

V rámci třetího, květnového zasedání škol-
ské rady paní ředitelka Olga Janoušková 
představila priority pro školní rok 
2022/2023 vyplývající z dokumentu Vize 
školy do roku 2030+. Jedním z nejdůleži-
tějších je i slovní hodnocení žáků třetích 
ročníků. V květnu roku 2023 si vyhodnotí-
me, jak se vize daří plnit. Také již víme, že 
pro následující školní rok můžeme počítat 
s pěti prvními třídami a ve středu 8. června 
proběhlo setkání rodičů budoucích prv-
ňáčků s  třídními učiteli, vedením školy  
i vedením města. Dostali jsem předběžný 
přehled žáků přijatých na víceletá gymná-
zia a byly jsme seznámeni s předběžnými 
výsledky týkajícími se přijímacích zkoušek 

na střední školy. Mgr. Veronika Šporclová, 
Ph.D., nás seznámila s  aktuální situací 
ukrajinských uprchlíků a jejich začleňová-
ním na ZŠZB. 

Školská rada kvituje zvýšení aktivity na 
sociálních sítích, kdy se do tvorby obsahu 
příspěvků zapojují i sami žáci.

Po vzájemné dohodě byl stanoven ter-
mín dalšího zasedání na úterý 30. 8. 2022 
od 17.30 hod. v ZŠZB na Školním náměs-
tí.

V červnu nás všechny čeká ještě pestrý 
společenský školní život v  podobě plesu, 
posledních zvonění, výletů a jiných aktivit, 
proto věříme, že nebude ničím a nikým na-
rušen.

Všem žákům, kteří byli přijati na víceletá 
gymnázia a do středního stupně vzdělává-
ní, chceme popřát hodně úspěchů v  další 
životní etapě, gratulujeme rodičům, že pře-
žili další školní rok ve zdraví, a všem přeje-
me pohodové prázdniny, pedagogům i ne-
pedagogickým pracovníkům hodně 
odpočinku, relaxace a nové síly na další 
školní rok. 
 l

Milí čtenáři, na úvod dnešního článku mi 
dovolte jednu malou vzpomínku. V květnu 
to bylo už 14 let, kdy se ze záměru založit 
vzdělávací centrum v Roztokách stala rea-
lita. Jméno Lexik, které paní ředitelka 
Mgr. Lenka Červenková vymyslela se svý-
mi syny Danielem a Dominikem, se nyní 
skloňuje všude, kde máme studenty, klien-
ty a spolupracovníky. Věřím, že ještě mno-
ho dalších let budeme přispívat k  rozvoji 
vzdělanosti a radosti všech.

LeTní	LexiK	–	VýUKA	ČeŠTinY,	SRPen	
PLný	TáBORů	i	STáLý	PROVOZ	PPP

Zbývají nám poslední volná místa na  let-
ních příměstských táborech. Pokud stále 
přemýšlíte nad prázdninovým programem 
vašich dětí, podívejte se na naši nabídku:
n�Kudy cesta do pohádky 
(1. 8. – 5. 7. 2022)  –  6 až 12 let
Pod vedením divadelní herečky Lídy Razi-
mové, která se celoživotně věnuje práci 
s  dětmi, budeme v  modelových situacích 
zarámovaných pohádkovým příběhem hle-
dat cesty, jak předcházet konfliktům, jak 
prosadit svá přání a jak si čas v kolektivu užít 
bez obav a s radostí. Zahrajeme si dramatic-
ké scénky, zazpíváme si a  v  pohádkových 
příbězích dostaneme do povědomí užitečné 
rady a možnosti řešení drobných potíží. Pro 
děti od 6 do 12 let v čase 8.30 až 16.30. 

n�Logotábor (8. 8. – 12. 8. 2022) – 4 až 8 let
S našimi odborníky se zaměříme na logo-
pedický rozvoj řeči, komunikaci a  grafo-
motoriku tak, aby to děti bavilo. Každý den 
v čase 8.30 až 16.30 pro děti od 4 do 8 let 
nebo dle individuální dohody.

n�Malý objevitel (15. 8. – 19. 8. 2022) –  
5 až 9 let
Tento oblíbený tábor navštěvují některé 
děti již pravidelně. Letos se ponoříme 
do tajů říše rostlin a zvířat, čekají náš dob-
rodružné výlety za  poznáním přírody. 
Chybět samozřejmě nebudou prázdninové 
hry. Pro děti od  5 do  9 let v  čase 8.30 až 
16.30. 

n�Hra na hrdiny /Dračí doupě 
(22. 8. – 26. 8. 2022) – 2. stupeň ZŠ
Dračí doupě asi zasvěceným prozradí 
mnohé. Jedná se o  týmovou rolovou hru 
pro děti na 2. stupni ZŠ. Cílem hry je zlep-
šení komunikace, vyjadřování a socializa-
ce, stejně jako rozvoj fantazie a kreativity. 
Hrát se bude i venku na čerstvém vzduchu. 

n�Rozjezd před školou 
(22. 8. – 31. 8. 2022) – 1. až 7. třída 
Doučování češtiny pro jednotlivce i  sku-
pinky dětí od 1. do 7. třídy s erudovanou 
učitelkou ZŠ a  zkušenou lektorkou paní 
Evou Hrazděrovou. V čase 10.00 až 13.00 
nebo dle vzájemné dohody. 

KURZY	ČeŠTinY	PRO	UKRAJinSKé	
DěTi	i	DOSPěLé

Dění na  Ukrajině nás přimělo reagovat 
na aktuální potřeby našich nových spolu-
občanů a jsme rádi, že i Lexik může pomá-
hat. Každou středu večer se u nás scházejí 
dospělé ukrajinské maminky a učí se český 
jazyk. Úspěšně se rozjely i kurzy pro mladé 
ukrajinské sportovce (14–17let) každý vše-
dní den odpoledne. Tyto kurzy budou pro-

bíhat po  celý  červen a  červenec. Tímto 
upřímně děkujeme všem našim spolupra-
covníkům, kteří se jim věnují. 

DO	PORADnY	i	V	LéTě	

Abychom uspokojili velký počet klientů, 
naše pedagogicko-psychologická poradna 
se nezastaví ani o prázdninách. V současné 
době stále platí dočasné pozastavení pří-
jmu nových klientů, brzy již bude opět ak-
tivní přihláškový formulář.  

STáLe	HLeDáMe	POSiLY	DO	nAŠeHO	
TýMU

Rádi bychom u nás uvítali nové lektory ja-
zyků, zejména češtiny, angličtiny a španěl-
štiny. Pokud si myslíte, že jste to právě vy, 
pošlete nám prosím vaše CV na  info@le-
xik.cz. Rádi se s vámi osobně setkáme.

Náš tým se stále rozrůstá, a tak do peda-
gogicko-psychologické poradny hledáme 
speciálního pedagoga/pedagožku, psycho-
loga/psycholožku a  logopeda/logopedku 
s  nástupem možným ihned. Informace 
na poradna@lexik.cz

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

Bc.�Jana�Janoušková
koordinátorka	

Okénko školské rady  

Malé nekulaté výročí 

Petra�Kazdová,�DiS.
předsedkyně	školské	
rady	při	ZŠZB
skolska.rada@zszb.cz
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V červenci se ještě s některými z vás uvidí-
me na  týdenním POBYTU RODIČŮ 
S DĚTMI. Ve Sloupu v Čechách (9.–16. 7.) 
je ještě pár volných míst, přidejte se k nám, 
přivezete si spoustu nezapomenutelných 
zážitků. V Jesenici je pobyt již zcela obsa-
zen. 

Co od nás můžete očekávat? 
Našim cílem je všestranný rozvoj a motiva-
ce dětí k nejpřirozenější dětské potřebě – 
pohybu. 

Specializujeme se na  pohybové aktivity 
předškolních dětí. Učíme děti pravidelné-
mu a zdravému pohybu, přiměřenému je-
jich věku a schopnostem. Pohybové aktivi-
ty jim pomáhají při správném vývoji stavby 
těla a svalových skupin, zdokonalují koor-
dinaci pohybu a rozvíjejí získané pohybové 
schopnosti a dovednosti. 

GYMBALY�–�cvičení�pro�
rodiče�s�dětmi�od�2�let�
Pravidelné dopolední cvičení určené rodi-
čům a  dětem od  2 let na  velkých míčích. 
Program je zaměřený na rozvoj komunika-
ce mezi rodiči, dětmi a  účastníky navzá-
jem, ale také na  rozvoj dovedností dětí, 
jako jsou koordinace v prostoru, řeč, rozší-
ření slovní zásoby i samostatnost. U dětí se 
pomocí různých metodických pomůcek 
rozvíjí jemná i hrubá motorika, děti se se-
znamují s  různými druhy nářadí, cvičí 
na  míčích, zdolávají překážkové dráhy 
a zlepšují tak i svou kondici. Základem lek-
cí je společná součinnost rodiče (prarodi-
če) a dítěte vedená hravou formou zkuše-

nou lektorkou. Kroužek bude ve  středu 
10.15–11.00 hod., sokolovna TJ Sokol Roz-
toky 

SPORŤÁČEK�–�celodopolední�
kroužek�pro�děti�od�2,5�roku�
Děti si zvykají na dětský kolektiv bez pří-
tomnosti rodičů. Naučí se navazovat nové 
vztahy, zapojovat se do společných aktivit 
a seznámí se s činnostmi, které jsou běžné 
pro mateřskou školu. Veškeré činnosti jsou 
uzpůsobeny psychomotorickým doved-
nostem a věku dětí, v rámci kterých přistu-
pujeme s  ohledem na  individuální rozvoj 
každého dítěte. Součástí programu je pra-
videlné cvičení, hraní, vyrábění, zpívání 

a tancování. Každý den si děti kromě zážit-
ků odnášejí domů i  malý výrobek nebo 
pracovní list. Ve  skupině je maximálně  
10 dětí. Docházka do  kroužku je možná 
na jednotlivé dny. 

Kroužek bude v pondělí až středu 8.00–
11.45 hod., sokolovna TJ Sokol Roztoky 

SPORTOVKY�–�cvičení�
pro�děti�od�4�do�6�let�–�
odpolední�cvičení�
Základem sportovek je všestranná pohy-
bová a  gymnastická průprava se cviky se 
zaměřením na  správné držení těla, rozvoj 
motoriky, rychlosti a  obratnosti. Děti se 
naučí základy sportovních her – práci 
s míčem a jinými druhy sportovního náči-
ní, soutěžit společně s kamarády, hrát fair 
play. Pohybové hry jsou pro děti tohoto 
věku ideálním prostředkem k rozvoji nejen 
pohybových schopností a  dovedností, ale 
i celé osobnosti – dítě se učí spolupracovat, 
chápat a dodržovat pravidla her, fungovat 
ve skupině. Hravou formou utváříme jeho 
kladný vztah ke sportu. 

Kroužek se bude konat ve  středu v  sále 
U Korychů ve Velkých Přílepech a ve čtvr-
tek ve Sportcentru CZU v Suchdole. Bližší 
časy zveřejníme začátkem září. 

V případě zájmu nás neváhejte kontak-
tovat, rezervace jsou možné již nyní. Více 
informací o  našich aktivitách najdete 
na www.neposedna-pastelka.wz.cz. 

Přejeme vám krásné léto a  na  podzim 
na shledanou.  l

Za studio Neposedná pastelka 
Martina�Sasková�

e-mail:	neposedna.pastelka@seznam.cz	
www.neposedna-pastelka.wz.cz	

S Neposednou pastelkou o prázdninách a po prázdninách… 
S	koncem	školního	roku	končí	i	pravidelné	kroužky	
neposedné	pastelky,	opět	se	na	vás	budeme	těšit	na	podzim,	
začínáme	3.	října	2022.	

inZeRce

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy, 
příspěvková organizace,

Zámek č. 1

přijme 2 uklízečky
Požadujeme: spolehlivost, fyzickou zdatnost.

Nástup dle dohody
Platové podmínky dle mzdových tarifů. Úvazek 0,5.

Bližší informace na čísle 233 029 019 nebo 728 044 449, p. Vágner,
případně e-mailová adresa: vagner@muzeum-roztoky.cz
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ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Je-li vám či vašim dětem umělecká tvorba 
blízká, 15. června začíná přihlašování 
do kurzů na příští rok. V Roztoči neděláme 
přijímačky. Kroužky jsou otevřené všem.

15. červen je v „roztočím“ kalendáři ma-
gickým datem – každoročně v  tento den 
spouští přihlašování na  kurzy pro příští 
školní rok. Letos tomu není jinak! Na webu 
www.roztoc.cz se v  ten den objeví přihla-
šovací formulář pro nové zájemce. S těmi, 
kteří už chodili letos, jejich lektoři počítají 
a přihlašovat se nemusí. 

Od září otevřeme opět zhruba 30 kurzů 
pro děti a dospělé. Jsou tu pro všechny bez 
ohledu na talent a nadání, neboť naším cí-
lem není tlak na  výkon, ale osobnostní 
a  umělecký rozvoj. A  rozvíjet se zájemci 
mohou v oblastech animace, dramatu, vý-
tvarného umění, tance, hudby, jazyka ane-
bo pohybu. I tak výtvarná díla, animované 
filmy nebo divadelní představení různá 
ocenění získávají. Jsme za to rádi, protože 
kromě ocenění naší práce jde o  skvělou 
zkušenost pro děti, které si vyzkoušejí, že 
jsou se svými díly schopny obstát nárokům 
„světa tam venku“.

Umění, jak ho chápeme v Roztoči, po-
máhá lidem nalézt místo ve světě i lidech 

samých a propojuje s Roztokami, kde žije-
me. Zažít to můžete zejména během červ-
na. Průřez tvorbou většiny ateliérů 
a kroužků můžete vidět na Zahradní slav-
nosti, která proběhne 21. června na Levém 
Hradci. Na Zahradní slavnost zveme neje-
nom stávající účastníky kroužků, ale i po-
tenciální zájemce, a  vůbec všechny děti 
a dospělé z Roztok, kteří chtějí strávit od-
poledne plné hudby, divadla, výstav i arti-
stických kousků.

 l

Markéta�Kratochvílová�
Sdružení	Roztoč,	z.	s.

V  dubnu proběhl zápis do  první třídy 
na  rok 2022–2023. Bylo přijato 18 žáků, 
čímž je kapacita třídy naplněna. Děti už se 
seznámily se svou budoucí paní učitelkou. 
14. června se na  zahradě školy uskuteční 
setkání letošních prvňáčků a  jejich rodin-

ných příslušníků s  těmi, kteří byli přijati 
na příští školní rok.

Přihlásili se také zájemci o  přestup 
do stávající první, tedy budoucí druhé tří-
dy. I tato třída je tak nyní naplněna na ma-
ximum 18 žáků.

Už přes měsíc máme ve třídě ukrajinskou 
spolužačku. Přes rozpačité začátky se u nás 
zabydlela a  stala se nedílnou součástí ko-
lektivu.

Bez pochyby nejdůležitější a nejzásadnější 
událostí roku byla napjatě očekávaná návště-
va České školní inspekce. Naše škola pobírá 
v  tomto prvním roce svého fungování  
60% normativu pro akreditované základní 
školy se soukromým zřizovatelem. Spokoje-
nost paní inspektorek po třídenní zevrubné 
kontrole všeho možného včetně několika 
observací ve  výuce pro nás tedy znamená 
nejen radost a  potvrzení dobré práce, ale 
hlavně příslib 100% normativu pro náš typ 
školy do dalších let. A to je velká úleva.

Na léto stejně jako loni plánujeme setká-
ní učitelů s dětmi při společném vyrábění 
pomůcek na příští rok. Určitě to ale nebude 
jediná letní činnost, u  které se během 
prázdnin setkáme.

� l

Karolína�Šípalová

Červen – plejáda příležitostí se potkat a oslavit, co se povedlo

Sedmihlásek hlásí: první školní rok je skoro za námi

Začal	červen,	veselá	předehra	prázdnin.	Ateliéry	spolku	
Roztoč,	které	jsou	rozkročené	po	celých	Roztokách,	mají	
příležitost	vyjít	ven	a	ukázat	tvorbu	z	končícího	školního	roku.	

Červen	je	tady	a	s	ním	i	blížící	se	konec	prvního	školního	
roku	naší	školy.	na	celkovou	rekapitulaci	je	ještě	brzy,	
pořád	se	ale	něco	děje,	v	posledních	týdnech	třeba	toto:

Co�bude�k�vidění�5.�června��
n�5.	června	projde	dolními	Roztokami	
průvod	Královniček.	Tradici	objevují	
děvčátka	z	folklorních	kroužků	Kolíček	
a	Kolečko.

n�5.	června	zveme	na	vernisáž	výstavy	
celoročních	prací	výtvarných	ateliérů	
Sdružení	Roztoč	s	názvem	našlapuj	
zlehka,	příroda	je	křehká.	Vernisáž	
proběhne	od	17.00	hod.	venku	v	zá-
meckém	parku,	doprovodí	tanečně	
hudební	kroužky	Roztoče.	Výstava	
potrvá	do	22.	června	2022.

n�5.	června	budeme	také	na	Levém	
Hradci.	Kostel	sv.	Klimenta	rozezní	
v	19.00	smíšený	sbor	Lokal	Vokal	
starou	hudbou.

A�dále�se�potkáme�v�červnu:
n�9.	června	zahajuje	výstava	celo-
ročních	prací	z	kurzu	Akvarelu	pro	
dospělé	v	café	Vratislavka.	

n�13.	června	zveme	na	Roztočený	
Lampion,	dramatický	a	taneční	večer	
v	kladenském	divadle	Lampion.

n�16.	června	proběhne	FRF!	Festival	
roztočích	filmů,	které	v	tomto	školním	
roce	vytvořily	děti	z	animačních	
kroužků.	Od	16.16	hodin	v	malém	sále	
kina	Lucerna	v	Praze.	

Květnový koncert oboru klavír a flétna se uskutečnil 
v historickém sále Středočeského muzea v Roztokách
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Poprvé v dějinách roztockého volejbalu
– bylo do krajských soutěží mládeže přihlá-
šeno 5 družstev (ml. žákyně, 2x st. žákyně, 
kadetky a junioři). Dívky tak kromě junio-
rek obsadily všechny kategorie, a to i díky 
angažování dvou nových trenérských veli-
čin – Dany Seidlové a  Radky Doudové. 
Jaký rozdíl oproti sezoně 2015/2016, kdy 
neměly Roztoky v mládežnických kategori-
ích zastoupení vůbec žádné. A roky před-
tím maximálně dva týmy. Bylo by pěkné 
v tomto trendu pokračovat, zvlášť když

Poprvé v dějinách roztockého volejbalu
– se některé z mládežnických družstev pro-
bojovalo v krajské soutěži na stupně vítězů 
(minimálně tedy v  novodobé historii, jak 
jsem byl některými pamětníky poučen). 
A to hned družstva dvě. Junioři (roč. 2022–
2004), vedení Lenkou a Petrem Šturmový-
mi, obsadili druhé místo a  starší žákyně 
„A“ (roč. 2007), pod taktovkou Evy Jurano-
vé a  Dany Seidlové, si na  krk pověsily 
bronzové medaile. Kadetkám (roč. 2004–
2006) podobný úspěch o kousek unikl, ale 
i tak je krásné čtvrté místo, pro svěřenkyně 
Šárky Čížkové a  Pavlíny Šaljič, historicky 
nejlepším umístěním v  krajských soutě-
žích. A neztratila se ani další dvě družstva. 
Mladší žákyně (roč. 2009–2010) se v pre-
miérové sezoně šestkového volejbalu „roz-
jížděly“ trochu pomaleji. Důvodem byla 
hlavně nerozehranost zapříčiněná dvoule-
tou absencí turnajů v modrém minivolej-
bale (nejvyšší kategorie barevného minivo-
lejbalu, který už obsahuje prvky volejbalu 
šestkového) kvůli pandemii covidu. Záslu-
hou kvalitních tréninků koučky Radky 
Doudové však tento handicap brzy dorov-
naly a nakonec to „dotáhly“ na velmi pěk-

né 9. místo z devatenácti týmů. „Béčko“ st. 
žákyň (roč. 2008) ve  své první sezoně 
ve starší kategorii mile překvapilo 15. mís-
tem z třiatřiceti krajských konkurentů. Na-
víc děvčata získala i  pomyslnou medaili, 
když se stala třetím nejúspěšnějším „B“ 
týmem soutěže. Eva s Danou, které se sta-
raly o kompletní tým st. žákyň, tak mohly 
být maximálně spokojené, zvlášť když 

Poprvé v dějinách roztockého volejbalu
– byl jeho zástupce nominován do  repre-
zentace ČR. Skutečně, „dres se lvíčkem 
na prsou“ měla možnost opakovaně oblék-
nout Michaela Jakabová, která byla povolá-
na na  reprezentační srazy kategorie U17 
(roč. 2006–2007). Velkou poctou pro míst-
ní oddíl byla i osobní účast reprezentační-
ho trenéra U17 na tréninku našich děvčat. 
Návštěva trenéra i  Míšina nominace jsou 
jasnou známkou toho, že věhlas roztockého 
volejbalu již přesáhl hranice našeho kraje. 
To potvrdily i  naše „dvatisícesedmičky“, 
když si vybojovaly účast na MČR starších 
žákyň.  Postup do finálových bojů mezi po-
sledních šestnáct týmů (čtvrtá pozice v os-
mičlenné kvalifikační skupině se třemi po-
stupujícími) jim unikla doslova o  pár 
balonů, nicméně na celkově 17.–20. místo 
z  více než 240 týmů starších žákyň z  celé 
republiky můžeme být náležitě pyšní. 

Všechny zmiňované historické milníky 
by ale nebyly dosaženy, nebýt několika 
dobrých duší, které se těm našim mladým 
volejbalistům a  volejbalistkám věnují, ně-
kdy i více než na 100 %.

Když se v roce 2012 rozhodla dlouholetá 
hráčka místního Sokola Šárka Čížková 
(roz. Kyselová), že se ujme šestiletých 
špuntů a předá jim něco ze svých nemalých 

volejbalových zkušeností, asi ani netušila, 
jaký volejbalový boom spustí. Začínala sice 
od nuly, když do té doby žádná koncepční 
práce s  roztockou volejbalovou mládeží 
v  podstatě neexistovala, ale s  o  to větším 
odhodláním a  zápalem. Za  podpory své 
maminky Alice, Evy Juranové a  Pavlíny 
Šaljič se jí podařilo vybudovat pevnou zá-
kladnu, ze které profitujeme i po deseti le-
tech. K Šárce a spol. se v následujících le-
tech přidali další „dobrovolníci“ z řad ne/
aktivních volejbalistů, rodičů či sourozen-
ců, jako např. Lenka a Petr Šturmovi, Len-
ka a Lucka Jakabovy, Lenka a Ondra Zema-
novi, Lucka Vytlačilová, Radka Doudová či 
Dana Seidlová. Do  výchovy svých násle-
dovnic se dokonce zapojily i první „plody“ 
pěstované Šárkou a  spol. Pája Čížková, 
Klárka Šaljič nebo Andrea Šilhová. Díky 
těmto (ale i těm nejmenovaným) volejbalo-
vým nadšencům se stal roztocký volejbal 
respektovaným „produktem“. Proto bych 
chtěl moc poděkovat všem těm, kteří stov-
ky hodin ze svého volného času věnují na-
šim ratolestem, a navíc to v našich skrom-
ných poměrech dělají víc než dobře. Věřte, 
že pro roztockého patriota není nic krás-
nějšího než zjištění, že holky z  Roztok se 
mohou směle měřit s družstvy s daleko vět-
ší základnou a možnostmi (Benešov, Břec-
lav, České Budějovice, Frýdek-Místek, 
Kladno, Mělník, Ml. Boleslav, Pardubice, 
Přerov, Příbram či nejlepší pražské týmy), 
ale dokonce je i porážet. Srdce vám „zaple-
sá“, když na  jednom mistrovství na  vás 
koukají jako na  exoty odnikud, aby vás 
na  tom dalším brali jako rovnocenného 
partnera z Roztok u Prahy. „Jedno oko ne-
zůstane suché“, když si čtete nominaci 
na reprezentační sraz a mezivolejbalovými 
baštami, jako jsou Brno, Prostějov, Olo-
mouc, Ostrava, Liberec či Olymp Praha, se 
objeví TJ Sokol Roztoky. Pak nezbývá než 
si připomenout další populární hlášku, 
tentokrát filmovou: „Zřejmě slušnej oddíl, 
noo!“

� l

Blíží se půlka soutěžní sezony a už je mož-
né bilancovat, co se povedlo, nepovedlo 
a zároveň se chystat na další vrcholy sezony 
před námi. Po klasických závodech dospě-
lých a  přípravek jsme v  rámci Krajského 
přeboru družstev znovu po  covidových 
omezeních přivítali v  Roztokách Pohár 
rozhlasu. Tento tradiční závod vždy okoře-

ní sportovní přípravu dětí na školách. Roz-
tocké mladší žákyně vyhrály okresní kolo 
a ve středočeském krajském finále získaly 
dokonce bronzové medaile! Takový úspěch 
ve školním atletickém sportu už tu léta ne-
byl. Kromě soutěží družstev oddíl uspořá-
dal i  dva oddílové závody a  poprvé také 
závod „Evropská míle – Roztoky“, při kte-

rém si běžci mohli vyzkoušet tuto netra-
diční trať o  délce 1609 m. Závod oživila 
účast atletů Dukly Praha a TEPO Kladno.

Z  výsledků našich domácích atletů vy-
čnívají individuální výsledky mladších žá-
kyň. Nejvýraznější osobností je Markéta 
Kubánková, která nejen posunula své 
osobní maximum v  běhu na  60 m velmi 

Roztocké volejbalové hvězdy září – IV. díl – Přepište dějiny a…

Atletika Sokola Roztoky uprostřed závodní sezony 2022

Legendární	hlášku	z	olympijského	nagana	si	nemůže	
pamatovat	žádný	z	mládežnických	„reprezentantů“	
roztockého	volejbalu,	jelikož	pochází	ještě	z	minulého	
století.	Kdy	jindy	ji	ale	„oprášit“	než	v	této,	pro	místní	mladé	
volejbalist(k)y	v	mnohém	rekordní	sezoně.		Posuďte	sami.
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První ročník oblíbené národní soutěže 
Sportovní den mládeže s  TAJV v  Rozto-
kách byl zrealizován v  pátek 13. 5. 2022 
v  odpoledních hodinách na  multifunkč-
ním sportovišti ZŠ Roztoky. Jednalo se 
o semifinálové kolo z celkového počtu 250 
turnajů v  České republice. Účastníci tur-
naje ze základní školy soutěžili a  sbírali 
bodové ohodnocení ve  fotbale, florbale, 
házené, frisbee a tenise. 

Z vítězství se nakonec zaslouženě rado-
vali Ernesto Příhovský, Jan Trojáček 
a  Vojtěch Svoboda. Finalisté semifinálo-
vého turnaje v Roztokách získali upomín-
kové diplomy, věcné odměny a  mnoho 
dalších sponzorských cen. Společně s ce-
nami obdrželi finalisté vstupenku na zá-
věrečný celorepublikový turnaj, Národní 
finále v Poděbradech, který se bude konat 
v  předvánočním termínu 3. 12. – 4. 12. 
2022. Na tomto turnaji budou postupující 
hráči reprezentovat zejména základní 
školu, město Roztoky a Středočeský kraj. 
Vítěz Národního finále v  Poděbradech 
převezme putovní pohár TAJV od minist-
ra školství, mládeže a  tělovýchovy 
Mgr. Petra Gazdíka.

Sportovní den mládeže s TAJV v Rozto-
kách byl zrealizován za  podpory města 
Roztoky, Krajského úřadu Středočeského 
kraje a partnerů projektu.

� l

Mgr.�Jan�Váňa
organizátor	soutěže	TAJV

www.tajv.cz

blízko hranici 8 s, ale také výrazně přispěla 
roztocké štafetě ve složení Andresová, Ob-
stová, Bárová a Kubánková k zisku krajské-
ho titulu v běhu na 4 x 60 m ve  fantastic-
kém čase 31,96 s. Vedle printerek je to pak 
Lucie Čížková na  středních tratích (800 

a 1500 m). Také další atletky Daňková, Fiš-
man a  atleti Bohaboj, Holub a  Matas se 
ve  středočeské konkurenci neztratí a  pro-
sazují se v pořadí závodníků kupředu.

Starší žactvo drží svými výkony zejména 
Aneta Hanousková a  Tomáš Bečka. Oba 

dva se umísťují pravidelně na špičce pořadí 
krajských přeborů. Tomáš dokonce zaujal 
natolik, že ho náš kraj nominoval jako jed-
noho ze sedmi reprezentantů na olympiá-
du dětí a  mládeže (LODM 2022). Naváže 
tak po  letech na  svého atletického před-
chůdce, jmenovce Toma Hanouska, 
a sprinterku Míšu Lopuškovou, kteří před 
třemi lety naše město a kraj reprezentovali.

Družstva dospělých se shodně v  půlce 
soutěže drží na pomyslné bronzové příčce 
a bude ještě velmi náročné pozici „na bed-
ně“ udržet.

Za podporu v činnosti děkujeme v první 
řadě rodičům atletů. Bez jejich podpory 
bychom nikdy nemohli tak kvalitně repre-
zentovat oddíl a město.

Všem sportovcům přejeme hodně úspě-
chů v  dalších závodech a  hlavně kvalitní 
odpočinek v průběhu prázdnin. l

Mgr.�Martin�Matas�
oddíl	atletiky	TJ	Sokol	Roztoky

Sportovní den mládeže s TAJV v Roztokách

Tomáš Bohaboj při běhu na 60 m překážek, pětiboj ml. žactva ve Slaném
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