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OBSAH:
Zvládneme to!

Politici s oblibou říkají, že jejich práce má dvě stejně důležité 
části. Jedna věc je něco konkrétního udělat, prosadit, změnit 
nebo třeba postavit. A druhá, ovšem neméně podstatná, je pak 
celý ten úspěch prodat veřejnosti. Tedy přesvědčit voliče, že to 
já jsem to celé vymyslel a zařídil.

Vidíme to pravidelně ve velké politice, kdy například k au-
tomatickému zvýšení důchodů se hlásí všichni, zatímco třeba 
k zodpovědnosti za růst státního dluhu nikdo. Přesně jak to 

zní ve známém maďarském přísloví: „Úspěch mívá mnoho otců, neúspěch bývá si-
rotek“.

A protože do komunálních voleb zbývají dva měsíce, tak je přirozené, že v aktuál-
ním čísle Odrazu je více článků a komentářů roztockých radních i zastupitelů, kteří 
se chlubí, co všechno v uplynulých čtyřech letech udělali. Ti opoziční zase připomí-
nají, co všechno by ještě ve městě vzniklo, kdyby na radnici vládli oni. 

Můžeme se tomu všemu samozřejmě posmívat, ale berme to tak, že tohle prostě 
patří k politickému řemeslu. My všichni ostatní – voliči a voličky – bychom měli být 
schopni rozlišit, co je pravda, co je lež a co je třeba jen přehánění. Jistě, vyžaduje to 
od nás zájem o dění ve městě kontinuálně, nikoli je pár týdnů před volbami.

Jenže zachovat chladnou hlavu a nepodlehnout emocím pro nás voliče bude bě-
hem letošních zářijových voleb výrazně těžší než kdykoli předtím. A to kvůli kom-
binaci několika krizí. Na podzim má kulminovat bezprecedentní inflace. Zároveň 
pokračuje obrovská nejistota kvůli válce na Ukrajině. Nevíme, kde se zastaví ceny 
elektřiny a jestli vůbec na zimu budeme mít nějaký plyn. A do toho se možná roz-
jede další vlna covidu.

V takové atmosféře nemusí být pro každého snadné dokázat nepodlehnout cynic-
kým populistům, kteří na veškeré problémy nabízejí snadná řešení. Naštěstí nikdo 
takový u nás v Roztokách zatím nekandiduje.

I když podzim vypadá strašidelně, buďme optimisty – zvládneme to! Letošní zima 
s 18 stupni Celsia v obýváku bude možná drsnější, ale alespoň nás to probudí k vel-
kým změnám, o nichž jsme doposud jen mluvili. Třeba už za rok, za dva nebudeme 
rukojmími Putinova režimu, kterého se sice štítíme, ale ochotně mu posíláme každý 
rok miliardy eur za plyn a ropu.
Příjemné a klidné léto.  l
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INFORMACE Z RADNICE

Vážení spoluobčané, 
prázdniny jsou v  plném běhu, nicméně 
dění v Roztokách si dovolenou nebere. Po-
kračuje výstavba nafukovací haly v Cihelně. 
Prováděcí firma kvůli napjatým termínům 
nerespektovala dny volna, kdy městská vy-
hláška zapovídá hlučné stavební činnosti. 
V této souvislosti bych se rád vyjádřil k in-
formacím, které se objevily na Facebooku, 
že nějaký úředník údajně povolil práci v ne-
děli. Žádný úředník nemůže takové povole-
ní vydat, protože vyhláška v  tomto směru 
nepřipouští ad hoc výjimky. S  dodavatel-
skou firmou proběhne řízení a  příslušný 
odbor městského úřadu bude dohlížet, aby 
se podobná situace neopakovala. Obyvate-
lům z okolí stavby náleží omluva.

Další probíhající stavbou je výměna vo-
dovodu a elektrického vedení v ulici Tiché 

údolí. Je to velká akce, která má dopad 
na zhoršené podmínky pohybu pěšky i au-
tomobily. Obyvatelům děkujeme za  po-
chopení.

Současně probíhá výměna vodovodního 
řadu v  části Havlíčkovy ulice, která poté 
dostane nový povrch.

Téměř hotova je již spojnice mezi Ti-
chým údolím a ulicí Nad Vinicemi. Jedná 
se vlastně o  obnovu historického spojení 
obou částí Roztok, jež čerstvě nese oficiální 
pojmenování Haurowitzova cesta. K  úpl-
nému dokončení už chybějí jenom detaily, 
očekáváme, že koncem července bude ces-
ta slavnostně uvedena do provozu.

V objektu městské policie v ulici 17. lis-
topadu se buduje místnost pro tzv. Pol- 
point. Bude to místo, které bude sloužit 
ke komunikaci občanů s Policií České re-
publiky, například při oznámení trestného 
činu, prostřednictvím videokonference. 

V  zavedení této možnosti jsme jedním 
z prvních měst v republice. 

Městská policie dostala nové vozidlo 
místo již poněkud vetché fabie. Po dovyba-
vení potřebným příslušenstvím bude nový 
vůz uveden do provozu.

K  městskému vozovému parku se váže 
ještě jedna informace. Máme v  plánu, že 
bychom pečovatelské službě na  pohyb 
po městě pořídili s pomocí dotace elektro-
mobil, který by nahradil současné dosluhu-
jící a poruchové vozidlo. Mělo by to přispět 
i k chystanému rozšíření sociálních služeb.

Vážení občané, užívejte si léta. Přeji vám, 
abyste jej strávili podle svých představ.� l

Slovo starosty

Nejprve si zastupitelé odsouhlasili změnu 
termínu svého posledního setkání, které 
bylo původně plánováno na 29. září. Jenže 
to bylo v době, kdy se předpokládal termín 
voleb až na přelomu září a října. Vzhledem 
k  tomu, že volby budou již 23. a  24. září, 
čímž současní zastupitelé pozbudou man-
dátu, bylo nutno přesunout poslední zase-
dání na 21. září.

Po kontrole zápisu z minula a po projed-
nání pravidelné zprávy městské policie při-
šly na řadu záležitosti kolem čerpání rozpoč-
tu. Zastupitelé přijali navýšení dotace od 
Středočeského kraje na poskytování sociální 
služby (po  navýšení celkem 466  000 Kč), 
dalších více než 350 000 Kč z Visegrádské-
ho fondu na podporu ukrajinských uprch-
líků. Naopak schválili výdaj 290  000 Kč 
na vybudování tzv. Polpointu v sídle měst-
ské policie. Polpoint je kontaktní místo pro 
dálkovou komunikaci s  Policií ČR pro-
střednictvím videokonference.

V majetkovém bloku nejprve přišla na řadu 
žádost občanky o odkoupení pozemků pod 
chatou a  v  jejím okolí v  oblasti Levého 
Hradce. Po  zhruba půlhodinové diskusi 
zastupitelstvo prodej odmítlo.

Naproti tomu hladce proběhlo schválení 
směny pozemků se soukromými vlastníky 
a s obcí Únětice za účelem obnovy historic-
ké stezky Zemník–Váha.

Obnovená historická spojnice z Tichého 
údolí od vily čp. 125 do ulice Nad Vinicemi 
byla pojmenována Haurowitzova cesta 
na památku původních majitelů vily.

Zastupitelka Dvořáková předložila návrh 
na  urychlení kroků pro získání pozemku 
potřebného k přístupu na městské pozemky 
v  Solníkách, kde by podle jedné z  variant 
mohl v budoucnu stát Domov pro seniory, 
a  k  vyvození osobní odpovědnosti za  do-
mněle dvakrát zaplacené právní stanovisko. 
Navržené usnesení však nebylo schváleno, 
protože pro ně hlasovali jen čtyři zastupitelé.

Po projednání zápisu z rady ještě zastupite-
lé schválili aktualizaci analytické a návrho-
vé části strategického plánu, na níž odvedl 
úctyhodnou práci zastupitel Jaroslav Huk. 
Příště bude na pořadu schválení seznamu 
konkrétních projektů (projektových ka-
ret).

V úplném závěru jednání vzali zastupite-
lé na vědomí dvě zprávy kontrolního výbo-
ru. Jedna se týkala kontroly plnění usnese-
ní rady a  zastupitelstva, druhá pak 
vyřizování stížností, petic a  žádostí o  po-
skytování informací. Ani jedna z  kontrol 
neshledala žádné porušení zákona. Jako 
končícího vedoucího úřadu mě to těší. Je 
fajn končit s čistým stolem. 

 l

Radní, jednající tentokrát v  pěti, schválili 
rozpočtová opatření spočívající v navýšení 
příjmů o pojistná plnění vyplacená městu 
či vratky nevyužitých grantů a kvitovali též 
další dary pro uprchlíky přicházející na zří-
zené obecní účty. 

Radní přitakali také přesunům v  jed-
notlivých kapitolách rozpočtu či drobným 

navýšením výdajů, například na  koše 
v obci. 

Československá církev husitská se dočká 
požadovaného příspěvku na opravu farní-
ho vodovodu – rada ráda přiznala 
16 000 Kč.

Radní doporučili zastupitelstvu souhla-
sit s prodejem městských pozemků č. 3737, 

3736 a  části pozemku 3712 na  Levém 
Hradci (jde o pozemek pod objektem a část 
zahrady).

Rada kývla na prodloužení doby realiza-
ce stavby nafukovací haly v areálu Cihelna 
do poloviny srpna 2022 a též na navýšení 
ceny stavebních prací o vícenáklady vznik-
lé při výkopech základových pásů a rozší-

Poslední zasedání před prázdninami

Červnová rada se probrala více než čtyřicítkou bodů programu

Celkem	17	z	21	zastupitelů	se	sešlo	na	zasedání	v	předpo-
slední	červnový	den.	na	programu	bylo	18	bodů.

Jaroslav�Drda
tajemník	MÚ

Jan�Jakob
starosta	města	roztoky



5ČERVENEC–SRPEN 2022

INFORMACE Z RADNICE

Mateřské�školy
Momentálně se nám daří uspokojit všechny 
zájemce a umístit děti do mateřských škol, 
které s láskou připravují naše děti do života 
– pečují o ně, vychovávají, podporují a roz-
víjejí jejich schopnosti. Práce s dětmi v ma-
teřských školách je velmi zodpovědná, ná-
ročná a  různorodá. Určitě by stálo za  to, 
vyzkoušet si týden být paní učitelkou v MŠ. 
Možná bychom se všichni divili a  jejich 
práce si ještě více vážili. Mateřské školy, zři-

zované městem, doplňují další soukromé 
školky či tzv. hlídání, které mají v naší obci 
své nezastupitelné místo, nabízejí trochu 
jiné přístupy či možnosti, a  tak si rodiče 
mohou volit a vybírat pro ně to nejlepší.

Základní�škola�Zdenky�
Braunerové
Naše základní škola má nelehkou roli. Musí 
uspokojit a  dodržovat zákonné předpisy 

státu, respektovat požadavky města na zvy-
šování kvality vzdělávání a  komunikace 
s  veřejností, na  uskutečňování těchto cílů 
s  obcí spolupracovat a  v  neposlední řadě 
ten nejtěžší úkol – uspokojovat očekávání 
rodičů, která nejsou vždy úplně reálná, 
a  tak to zákonitě občas zaskřípe a  pak je 
nutné jednat a hledat společnou řeč a cestu. 
Naše ZŠZB a  zřizovatel také našli společ-
nou řeč. Úspěšně se nám daří společně řešit 
jak věci technické (výstavba, provoz atd.), 
tak i záležitosti týkající se právě komunika-
ce s  rodiči, zaměstnanci, sociálních věcí, 
prevence rizikových jevů u dětí a mládeže 
atd. Spolupráce je na velmi kvalitní úrovni 
a  doufejme, že to tak vydrží i  další roky. 
Jedním z výstupů této spolupráce je i nová 
vize školy, která vejde v účinnost v září to-
hoto roku a  se kterou se již dnes můžete 
seznámit na  webových stránkách školy. 
Dovoluji si i upozornit na facebooko-

ření systému kanalizace. V  tomto smyslu 
radní souhlasili s uzavřením dodatku. 

Jednomyslného přitakání se dočkal bod, 
kterým rada doporučila zastupitelstvu 
schválit převod inženýrské infrastruktury 
v  obytném areálu Dubečnice od  společ-
nosti WhiteHill Zahrady Roztoky na měs-
to Roztoky. 

Obsáhlé bylo vystoupení zástupců Soko-
la, kteří vedení obce vyložili svou předsta-
vu o úhradě nájemného za tělocvičnu v zá-
kladní škole pro oddíl volejbalových 
dorostenek reprezentujících Roztoky. Zá-
stupci Sokola požádali i  o  to, aby i  pro 
ostatní sportovní oddíly, které využívají 
tělocvičnu v ZŠ, mohlo být stanoveno zvý-
hodněné nájemné. Rada vzala jejich žádost 
na vědomí s tím, že vše je třeba projednat 
se základní školou. 

Ve  stavebním bloku radní souhlasili se 
stavbou rodinného domu na  pozemku  
č. 3364 a 3365 v Žalově či s úpravami ro-
dinného domu v ulici Puchmajerově. 

Radní souhlasili s  dvěma dohodami 
o  ukončení platnosti smluv o  nájmu 
v domě s pečovatelskou službou. Smlouvy 
byly ukončeny z vůle obyvatelek DPS, na-
opak prodloužení se dočkala smlouva 
na  pronájem obecního bytu s  nájemkyní 
v Braunerově ulici čp. 1021.

Přitakání se dočkal i materiál místosta-
rosty Z. Richtera týkající se výjimky pro 
zadání zakázky malého rozsahu při rekon-
strukci veřejného osvětlení a  vodovodu 
v Tichém údolí. 

Jeden z obecních bytů v Nádražní ulici se 
po  několika desetiletích dočká potřebné 

rekonstrukce – rada schválila výsledek vý-
běrového řízení a více než milionovou za-
kázku svěřila firmě Pretol z Prahy 6. 

Rada souhlasila s  vyvěšením záměru 
pronajmout nebytový prostor v  Nádražní 
ulici pro potřeby psychologické poradny, 
která dosud působí v obecních prostorách 
v Havlíčkově. Ty se tímto postupem uvolní 
pro potřeby nového dětského lékaře. 

Nepopulárním, ale nezbytným krokem 
bylo zvýšení nájemného v nebytových pro-
storách pronajímaných městem, ať již jde 
o ordinace lékařů či například provozovnu 
kavárny. Radní souhlasili s udělením výji-
mek, například tam, kde jsou prostory 
v horším technickém stavu nebo jsou limi-
továny dlouhodobou výstavbou – napří-
klad v Nádražní ulici. Rada je připravena 
o věci dále jednat, je však jasné, že i město 
potřebuje k  zajištění svých potřeb příjmy 
– a nájmy z obecního majetku k nim beze-
sporu patří. 

Radní se seznámili s  výsledkem ankety 
Dobrý nápad a souhlasili s realizací projek-
tů, které se umístily na  prvních čtyřech 
místech. Vítězný návrh, který počítá se vy-
budováním nového průchodu k  Albertu 
z ulice Palachovy (bude znamenat odstra-
nění jednoho kontejneru, případně přesu-
nutí parkovacího místa pro invalidy 
a menší terénní úpravu), by měl být reali-
zován do zimy. 

Na  pořad jednání rady se dostaly i  od-
měny ředitelům školských zařízení. Při je-
jich schvalování radní přihlédli k velikosti 
„obhospodařovaného území“ i ke sledova-
ným kritériím pro odměny. Radní schválili 

i odměnu pro učitele, kteří se nadstandard-
ně zapojili do péče o ukrajinské děti. Pro ty 
kolegy zastupitele, kteří mají dojem, že 
školu přeplácíme, dodejme, že jsme na ten-
to účel uvolnili 90 000 Kč, o které se podělí 
asi pětadvacet kantorů. 

Souhlasu se dočkaly granty v  kultuře 
na  druhé pololetí letošního roku, stejně 
jako příspěvky potřebným v sociální oblas-
ti, zejména na úhradu obědů pro děti, dlaň 
města byla otevřená i pro Středočeské mu-
zeum, jehož skvělý počin Archevita obec 
podpořila čtyřmi desítkami tisíc korun. 

Radní s  omluvou odmítli požadavek 
nově vznikající Českobratrské církve evan-
gelické na  zřízení trvalého sídla v  obecní 
vile v Tichém údolí. Jde o formální důvody, 
město neumožnuje zápis sídla v městských 
prostorech užívaných spolky a  nábožen-
skými společnostmi. Evangelíkům přeje 
vedení obce samo sebou úspěšné působení 
– což radní Drdová a Novotný den po ko-
nání rady tlumočili přímo nové paní farář-
ce při jejím uvedení do  aktivní služby 
v Roztokách. 

V závěru schůzování se radní ztotožnili 
s návrhem místostarosty Tomáše Novotné-
ho, aby nově vybudovaná spojka mezi Ti-
chým údolím a  ulicí Nad Vinicemi nesla 
pojmenování Haurowitzova cesta. 

� l

Roztoky – dobrá adresa
roztoky	jsou	jedinečné	místo,	kde	městu	na	lidech	záleží.	Péče	o	naše	občany	–	
seniory,	rodiny	i	jednotlivce	je	jednou	z	nejdůležitějších	věcí,	na	které	vytrvale	
pracujeme,	a	těší	mne,	že	se	daří.	Dokladem	toho	jsou	nejenom	děkovná	slova,	
jež	od	lidí	na	ulici	slýchám,	ale	i	zpětná	vazba	od	pracovníků	sociálních	služeb,	
kteří	mají	klienty	v	našem	městě.	Oceňují	podporu	a	snahu	města	o	neustálé	
vylepšování	kvality	života	našich	občanů,	což	není	úplně	všude	samozřejmostí.	
A	obec	si	je	vědoma,	že	velkou	zásluhu	na	dobrém	„bydlení“	v	roztokách	
a	Žalově	mají	i	naši	občané,	kteří	se	podílejí	na	volnočasových	aktivitách	
a	kulturním	životě.

 ➔

Tomáš�Novotný
místostarosta
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vé stránky školy, kde dostanete informace 
o  veškerých aktivitách, jež škola pro své 
žáky uskutečňuje i nad rámec svých tzv. zá-
konných povinností. O  aktivitě a  kvalitě 
školy nás přesvědčují nejen výsledky přija-
tých žáků na  střední školy, ale i  to, jak se 
zhostila své role v době covidu a při řešení 
situace okolo přílivu ukrajinských běženců.

I zde je potřeba zmínit, že na území obce 
funguje také soukromá komunitní škola 
(forma rodinného vzdělávání) a dále sou-
kromá komunitní škola Sedmihlásek, dnes 
s již platnou akreditací MŠMT.

Základní�umělecká�škola
Název umělecká již předesílá, že tato škola 
je škola výběrová. Už i ze zákona je specifi-
kovaná tak, že jejím úkolem je vzdělávat 
děti v uměleckém směru talentované. Naše 
ZUŠ je toho dokladem, přijímání dětí je 
určováno výsledkem talentové zkoušky. 
Obor hudební, dramatický a taneční je ve-
den velmi kvalitním pedagogickým sbo-
rem, většinou i  výkonnými umělci, kteří 
děti motivují k píli a chuti na sobě praco-
vat. Protože výsledky, jichž žáci naší ZUŠ 
dosahují na  soutěžích celostátní úrovně, 
nejsou zadarmo. Důležitá je práce pedago-
gů, dětí a celé rodiny, která musí děti pod-
porovat. Bez takovéto spolupráce všech ani 
největší talent nemusí vydržet.

Pro děti, jež mají umělecké sklony, baví 
je zpívat, chtějí hrát na  nástroje, tančit či 
jinak tvořit a  nedostali se do  ZUŠ, je zde 
opět široká nabídka kroužků. Pravda je, že 
i  tak je mnohdy zájem větší, než jaký lze 
uspokojit.

Podpora�sportu�a�pohybu
Ke zdravému a spokojenému životu všech 
patří také pravidelný pohyb, který v dneš-

ní době aut a počítačů přestává být přiro-
zený. V Roztokách je nabídka sportovních 
aktivit také velmi široká a hojně využíva-
ná, což velice těší, protože vědecké studie 
poukazují na to, že u dětí se projevuje čím 
dál větší problém s jemnou i hrubou mo-
torikou (laicky řečeno nemotorností a ne-
ohrabaností) a také s nadváhou. A to v ná-
vaznosti přináší zdravotní, psychické 
a  výchovné problémy, poruchy chování 
atd. Zde bych vyzdvihla velký přínos So-
kola, Neposedné pastelky – Sporťáčku 
a opět dalších neziskovek (výčet je oprav-
du obsáhlý). Nemalý přínos v tomto smě-
ru mají i  aktivity Skautu, kde přirozený 
pohyb je zakomponován v  náplni jejich 
činnosti. Důležitou roli zde hrají i mateř-
ské školy a  základní škola, kde se snaží 
svými aktivitami „nad rámec“ (ve  všech 
MŠ např. kroužek atletiky – spolupráce se 
Sokolem, u ZŠZB výčet sportovních akti-
vit najdete na jejich facebookových strán-
kách) podporovat děti a  rozvíjet v  nich 
chuť k pohybu.

Sociální�zázemí
Péče o občany v širokém slova smyslu za-
štiťuje sociální oddělení MÚ, které nabízí 
občanům veškerou pomoc týkající se agen-
dy s  úřady (vyřizování dávek, informací 
atd.), zajišťuje pečovatelskou službu, hledá 
pomoc potřebným, spolupracuje s dalšími 
orgány, dává podněty sociální komisi, po-
radnímu orgánu vedení města, provádí 
na pokyn nadřízených orgánů sociální šet-
ření a  mnohé další. Úzce spolupracuje 
s dalšími sociálními službami, které působí 
na území našeho města. Město také zřizuje 
Dům s  pečovatelskou službou, kde nabízí 
potřebným soběstačným seniorům kvalit-
ní a důstojné bydlení s nabídkou pečova-

telských služeb. Důležité je i zmínit, že zá-
jemcům zajišťujeme i dovážku obědů.

Pochlubit se musíme tím, že u nás fun-
guje mezioborová spolupráce města (so- 
ciální oddělení, skupina prevence krimina-
lity a  rizikového chování, pečovatelská 
služba) se školami, městskou a státní poli-
cií, Církví československou husitskou, Sva-
zem postižených civilizačními chorobami, 
Demencií, Fokusem, Podzimem života, 
Včelkou, Cestou k  domovu a  dalšími so- 
ciálními službami a neziskovými organiza-
cemi, působícími nejen na území obce, ale 
i v okolí. Předávání si zkušeností a pomoc 
klientům tím, že se jich ujme ta správná in-
stituce, která jim pomůže, či se navzájem 
doplňují, je jedinečná deviza.

Roztoky – rovná se dobrá adresa. To 
podtrhuje právě i velká nabídka volnočaso-
vých aktivit od dětí až po seniory, které na-
bízejí spolky a  neziskové organizace, jež 
město již historicky podporuje a  velice si 
váží jejich činnosti, bez které si v  dnešní 
době kvalitní a spokojený život už ani ne-
dovedeme představit.

Aby i  v  dalších letech zůstaly Roztoky 
i  Žalov dobrou adresou, je potřeba neu-
snout a  jít dál, rozvíjet potenciál města 
i lidí zde žijících. Je potřeba i v budoucnu 
lidem naslouchat a podporovat je. Doufej-
me, že se nám to i nadále bude dařit.

l

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství		
a	sociální	věci
(za	TOP	09	a	nezávislí	
pro	roztoky	a	Žalov)

Jak si všímavý občan nemohl nevšimnout, 
intenzivní stavební činnost probíhá na ná-
draží a  hned vedle v  ulici Nádražní. Ná-
draží je dílem Správy železnic, dokončení 
po  několikerém prodloužení termínu se 
snad podaří začátkem roku 2023. Díru 
bezprostředně u ulice Nádražní hloubí sta-
vební firma pro dva soukromé investory, 
jejichž přičiněním zde vznikne polyfunkč-

ní komplex. Původní dům vyčnívající 
do ulice je zbořen, nové domy se způsobně 
zařadí do  linie ostatních domů, původně 
úzký chodník se rozšíří. Součástí komple-
xu bude i průchod na nádraží a komerční 
prostory pro služby v přízemí.  

Těsně před dokončením je díky kolegovi 
Novotnému i  Haurowizova cesta – pěší 
propojení se schody od  městských vil 

do horních Roztok. Čerstvě je vybudován 
nový povrch v ulici Hálkova, do ulice Ha-
vlíčkovy se stavaři s vervou pustili asi před 
14 dny a  v  dohledné době ji čeká kromě 
nového vodovodu též nový krásný rovný 
povrch. 

Nafukovací sportovní hala v  Cihelně 
má připravené základy, nyní budou dove-
zeny buňky pro zázemí a hala. Nafouknuto 
bude do konce prázdnin.

A co se chystá v nejbližší době?
Stavební společnost Pohl zahájí výstavbu 
obytného souboru Nádražní, na místě bý-
valé továrny, co nevidět. Záměr pravda 
trochu předimenzovaný, leč rozšíří ulici 
Nádražní o cca 3 metry, město získá za ro-

Stavební činnost v Roztokách neusnula
největší	stavba	v	roztokách,	základní	škola	v	Cihelně,	
již	skoro	rok	slouží	dětem	a	učitelům,	snad	ke	všeobecné	
spokojenosti.	Od	její	kolaudace	se	stavební	činnost	ve	městě	
zklidnila,	i	když	čert	ani	stavař	nikdy	nespí.	Co	se	tedy	děje	
nyní	a	co	se	chystá	v	nejbližší	době?	
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V polovině června se v zasedací místnosti 
MÚ v Roztokách sešli zástupci sociálních 
služeb, zdravotnictví, veřejné správy, měst-
ské policie, SPCCH a dalších neziskových 
organizací. Organizace Dementia, která 
v  Roztokách působí již druhým rokem, 
uspořádala ve spolupráci s městem Rozto-
ky Mezioborový kulatý stůl, zabývající se 
péčí o lidi postižené demencí a jejich peču-
jící. 

Dementia pořádá mezioborové kulaté 
stoly ve Středočeském kraji. Organizace se 
kromě pomoci lidem s demencí a jejich pe-

čujícím intenzivně věnuje osvětě společ-
nosti a  zlepšení mezioborové spolupráce 
v oblasti péče o lidi s demencí. Silné a stále 
více aktuální téma. (Dementia Roztoky – 
Klub seniorů  – každou středu dopoledne, 
Poradna Včera. Kontakt: Jana Kotrlová,  
tel. 775 717 740)

Jsem ráda, že jsme se mohli ujmout role 
hostitelů. Kulaté stoly jsou o předávání in-
formací, zkušeností a vzájemné pomoci. Již 
první setkání přineslo své výsledky a  po-
moc „klientům“. Další setkání máme na-
plánováno na  říjen a  účast již přislíbily 

i další subjekty, které mají zájem spolupra-
covat.

Moc mě těší, že tuto, ne úplně viditelnou, 
ale o to více potřebnou pomoc lidem se po-
stupně daří čím dál více rozvíjet.  l

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství	a	sociální	věci

(za	TOP	a	nezávislí	pro	roztoky	a	Žalov)

Dobré zprávy se mají dávkovat obezřetně 
a s jistou dávkou skepse. 

Snad to nezakřiknu, ale zdá se, že od pro-
since 2022 nebo ledna 2023 by mohla tým 
dětských lékařek ordinujících v Havlíčkově 
ulici posílit další dětská lékařka. 

Žije krátce v  Roztokách, má bohatou 
a úctyhodnou profesní historii – a navíc se 
zná s MUDr. K.  Malou. Ta hledání nové 

lékařky (a  tím i  prostor) před časem na-
startovala konstatováním, že nadále není 
schopna přijímat nové dětské pacienty, li-
dově řečeno, že má plno. 

S  paní doktorkou (věřme, že budoucí 
dětskou lékařkou v  Roztokách) jsme se 
spolu s  radní V. Drdovou před časem se-
tkali. Tuze nám padla do oka. Respektuje-
me, že musí  dokončit své současné pra-

covní závazky a že nemůže nastoupit dříve 
než právě v zimě.

My mezitím zrekonstruujeme další pro-
stor v Havlíčkově a budeme se na paní dok-
torku těšit.

Držme si palce, ať tenhle důležitý počin 
vyjde.  l

Tomáš�Novotný
místostarosta	za	sdružení	Sakura

zumný peníz školku a divadélko, v přízemí 
vzniknou komerční prostory pro služby 
a  celkový vzhled areálu se oproti součas-
nosti také jistě změní k lepšímu.

Další plánovanou pro změnu městskou 
investicí bude sportovní hala vedle zá-
kladní školy Cihelna. Projekt je hotov, sta-
vební povolení před vydáním, čeká se jen 
na vhodný dotační titul. Z městského roz-
počtu to ufinancovat nyní nelze. 

Před odevzdáním je projekt cyklostezky 
podél Vltavy od  bývalého železničního 
přejezdu k  zámečku, včetně mostku přes 
Únětický potok. Na  novém zastupitelstvu 
bude břímě jednání s  vlastníky pozemků 
a  zajištění financování – ústní příslib 
spolupráce dal radní Středočeského kraje. 
Následně bude třeba vyvinout tlak na hlav-
ní město, aby dobudovalo úsek do Sedlce.

Projekt rekonstrukce silničního průta-
hu městem se již chýlí, po  nekonečných 
posunech termínů, k  úspěšnému závěru. 
Stavební povolení by (snad) mělo být vydá-

no na  jaře roku 2023. Následně by měl 
Středočeský kraj zahájit kroky k  realizaci. 
V  příštím volebním období bychom se 
tedy mohli konečně dočkat.

S  developerskou společností Talora se 
v současné době vedou jednání o změně re-
gulačního plánu Panenská II. U křižovatky 
ulic Lidická a  Přemyslovská by měl 
vzniknout nový supermarket menšího 
typu, zřejmě Lidl.

Jednání probíhají o novém bytovém ob-
jektu Na  Solníkách, kde by v  přízemí 
město po kolaudaci výhodně získalo pro-
story pro novou městskou knihovnu. 
Na  lokalitu Na  Solníkách se v  současné 
době též zpracovává regulační plán, který 
ukotví podobu území na základě již schvá-
lené studie (ke zhlédnutí na webu města). 
Ovšem zdali většinový majitel pozemků, 
společnost Ekospol, zahájí nějakou výstav-
bu či ne, je již mimo vliv našeho města.

Po veřejném projednání bude schválena 
probíhající změna územního plánu č. 1, 

která napravuje některé křivdy způsobené 
novým územním plánem z  listopadu loň-
ského roku.

Nakonec ještě zmiňme dlouho připravo-
vaný projekt domu pro seniory. V součas-
né době je na stole několik variant různých 
typů a  velikostí a  taktéž dvě lokality pro 
umístění (Solníky a Cihelna). Všechny va-
rianty mají svá pro a proti a též různou fi-
nanční náročnost jak investiční, tak pro-
vozní. Bude již na  příštím zastupitelstvu, 
aby vybralo tu správnou variantu, 
a na příští radě města, aby zadala a dotáhla 
projekt. 

V  Roztokách se tedy pořád něco děje 
a určitě i nadále dít bude.

l�����������������������

Mezioborový kulatý stůl poprvé v Roztokách – ujistili jsme se,  
že v Roztokách jsme na správné cestě

Na obzoru je další dětská lékařka

Chceme	stále	vylepšovat	postoj	společnosti	ke	vnímání	stáří	
a	lidí	postižených	demencí.	A	věřte,	je	jich	mezi	námi	stále	
více.	nemoc	si	nevybírá.	Chceme	ještě	více	pomáhat	našim	
spoluobčanům	pečujícím	o	své	rodiče.

Ing.�Michal�Hadraba�
místostarosta	
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n�3. 6. oznámen nález koloběžky Arcore 
v parku na Tyršově náměstí, kterou ozna-
movatel donesl na  MP Roztoky – kolo-
běžka uložena na  MP Roztoky jako ná-
lez, zveřejněno na  webových stránkách 
MP Roztoky a Facebooku – skupina Roz-
toky;
n�6. 6. oznámena krádež věcí ze zděného 
přístavku na pozemku domu v ulici Plzeň-
ská – na místě zjištěno, že došlo k násilné-
mu vniknutí do tohoto zděného přístavku 
a  k  odcizení věcí, mimo jiného například 
lešení, vzhledem k vloupání do tohoto ob-

jektu a způsobené škodě na odcizených vě-
cech byla událost předána PČR Libčice 
k  jejich zadokumentování trestného činu 
krádeže vloupáním;
n�6. 6. oznámen spadlý strom – vrba 
na  břehu Únětického potoka, kdy tento 
strom spadl na zahradu domu v ulici Svoj-
síkovy sady – bez zranění, škoda nevznik-
la, na místě hasičský záchranný sbor, který 
provedl rozřezání spadlého stromu, ozná-
meno OŽP MÚ Roztoky;
n�7. 6. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezena platební karta Mastercard – naleze-

ná platební karta uložena na MP Roztoky 
jako nález, téhož dne zjištěn majitel, jemuž 
byla nalezená platební karta předána, maji-
tel by touto cestou chtěl poděkovat pocti-
vému nálezc;i 
n�7. 6. oznámen nález svazku dvou klíčů 
v ulici Libušina, které oznamovatel donesl 
na  MP Roztoky –nalezený svazek klíčů 
uložen na MP Roztoky jako nález, zveřej-
něno na webových stránkách MP Roztoky 
a Facebooku – skupina Roztoky; 
n�8. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na okraji komunikace ulice Spěšného vozi-

Z deníku Městské policie Roztoky
V	této	rubrice	bychom	rádi	občany	roztok	informovali	o	činnosti	Městské	policie	
roztoky,	a	to	za	období	od	2.	6.	do	9.	7.	2022:		

Zasedání začalo minutou ticha za zesnulé-
ho náměstka hejtmanky a starosty Dolních 
Břežan Věslava Michalika, který náhle 
a nečekaně zemřel. Jeho nástupcem byl po-
sléze všemi přítomnými zastupiteli zvolen 
Petr Borecký (STAN), dosavadní krajský 
radní pro veřejnou dopravu a  starosta 
Úval.

S městem Úvaly měl spojitost i další bod 
– smlouva o spolupráci mezi krajem a měs-
tem při výstavbě záchytného parkoviště 
pro 236 vozidel (podobný model jako 
v  Čerčanech). Prakticky celé parkoviště 
za 76 mil. Kč zainvestuje kraj, město zapla-
tí vyvolané investice, zejména nové komu-
nikace. Něco podobného nám před časem 
nabízela Praha, ale pak ze záměru sešlo.

Z oblasti dopravy bych zmínil ještě na-
příklad přidělení prvních 21 mil. Kč pro 
8 obcí z Fondu homogenizace (ve smys-
lu zlepšení) krajské dopravní infrastruk-
tury.

Na�sociálních�službách�
neušetříme
Trochu rušněji bylo okolo sociálních věcí. 
V systému sociálních služeb kraje chybě-
lo k  datu konání KZ pro letošní rok  
cca 450 mil. Kč, což vyvolává velkou nejis-
totu mezi jejich poskytovateli. Podle jejich 
vyjádření budou muset například terénní 
sociální služby v září skončit, pokud se vlá-
da brzy neusnese na podstatném posílení 

rozpočtové kapitoly o  3,2 až 4,2 mld. Kč. 
Ministr Jurečka slibuje, že se vše stihne 
a peníze na kraj přijdou včas. Bez ohledu 
na  tento problém se rozhodlo zastupitel-
stvo vyhlásit mimořádné krajské dotační 
řízení, které má alespoň trochu zmírnit dů-
sledky tohoto deficitu financí. Podávání 
žádostí je možné v  období od  28. června 
do 25. září 2022.

Zastupitelstvo také schválilo Aktualiza-
ci sítě sociálních služeb kraje s  platností 
od 1. července 2022, a to v tzv. optimální 
variantě, která znamená mírné navýšení 
kapacit těchto služeb. Na stole byly přitom 
varianty tři: technická, řekl bych krizová 
(žádné navyšování sítě), dále minimální 
(navýšení jen o  12 pracovních úvazků) 
a  posléze i  tzv. optimální (navýšení  
o 20 pracovních úvazků a 10 mil. Kč), při-
čemž označení „optimální“ je nutné pova-
žovat za poněkud nadnesené. Je třeba po-
čítat s nevyhnutelným stárnutím populace 
a  stále vyššími výdaji v  této rozpočtové 
kapitole.

Zajímavou perličkou agendy bylo schvá-
lení odměny nálezci vzácného archeologic-
kého nálezu – zlaté opaskové přezky z prv-
ní pol. 5. století n. l. Vzhledem k  ceně 
drahého kovu dostal nálezce, na  základě 
znaleckého posudku, celkem 310  600 Kč. 
Cílem těchto odměn je motivovat nálezce 
k  odevzdání předmětu nálezu, protože 
jeho kulturně historická hodnota je nevy-
číslitelná. Jiná věc je ta, že amatérský nález 

neznamená současně odborně popsanou 
nálezovou situaci, což archeology pochopi-
telně zrovna netěší.

Kvalitní�školství�stojí�peníze
Více než hodinová diskuse proběhla nad 

Strategickým plánem rozvoje středočeské-
ho školství do roku 2030. S tímto plánem 
souvisí také záměr tzv. optimalizace kraj-
ské sítě škol, který není přijímán jedno-
značně, byť některé kroky jsou zřejmě ne-
vyhnutelné. Jde zejména o  útlum oborů, 
které jsou zastaralé a neperspektivní a není 
o ně zájem. Jedná se ovšem i o rušení a slu-
čování škol, v nichž je počet žáků pod hra-
nicí provozní rentability. V  diskusi padla 
i  výtka, že místní samosprávy jsou v  této 
věci mimo rozhodování, když o zrušení či 
sloučení školy se zpravidla dozvědí až 
po  rozhodnutí kraje. Já jsem uplatnil při-
pomínku, že administrativní slučování 
škol sice většinou vede k úsporám ve mzdo-
vých nákladech na  řídicí aparát školy, ale 
nemusí být vždy přínosem pro kvalitu pe-
dagogické práce a znamená i vyšší nároky 
na manažerské schopnosti ředitelů. Strate-
gický plán byl nakonec schválen jen 35 hla-
sy, což je opravdu těsná nadpoloviční větši-
na. 

� l

Doprava, sociální věci a školství
za	úmorného	vedra	ve	špatně	větraném	sále	jednalo	
červnové	krajské	zastupitelstvo,	z	něhož	tlumočím	pár	
postřehů.

Stanislav�Boloňský
zastupitel	Středočeského	
kraje
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dlo tov. zn. Audi A4, nesplňující podmínky 
provozu na pozemních komunikacích, vo-
zidlo evidentně dlouhodobě neprovozová-
no – provedenou lustrací v evidenci vozi-
del zjištěn provozovatel tohoto vozidla, 
na vozidlo vylepena výzva ke zjednání ná-
pravy nebo odstranění vozidla z pozemní 
komunikace, tato výzva zaslána i provozo-
vateli vozidla, oznámeno Silničně správní-
mu úřadu při MÚ Roztoky, v následujících 
dnech toto vozidlo provozovatel z komuni-
kace odstranil;  
n�8. 6. v  rámci hlídkové činnosti v  noč-
ních hodinách byla kontrolována oblast 
přiléhající k areálu firmy VÚAB v ulici Vl-
tavská, a  to v  místě protipovodňového 
valu – při kontrole bylo v  dáli spatřeno 
vozidlo s přívěsným vozíkem, u kterého se 
pohybovala osoba, jež tahala kabely smě-
rem od  oplocení areálu firmy VUAB, 
v době, kdy se k tomuto místo hlídka blí-
žila pěšky, osoba naskočila do  vozidla, 
toto nastartovala a z místa odjela, mezitím 
druhá podezřelá osoba přeskočila oploce-
ní areálu VÚAB a  začala utíkat z  tohoto 
místa pryč, na místo hlídka PČR Libčice 
a psovod PČR se služebním psem, prove-
deným pátráním byl zjištěn výskyt jedné 
podezřelé osoby, která seděla v  vozidle 
Mitsubishi v  ulici Rýznerova, tato pode-
zřelá osoba byla policisty PČR zadržena, 
na  místě krádeže zjištěno, že podezřelé 
osoby z areálu firmy VÚAB kradli vysoko-
zátěžové kabely, na  místě si věc převzala 
PČR jako podezření z trestného činu krá-
deže, podezřelá osoba se ke  krádeži do-
znala, šetřením policistů PČR byla zjiště-
na i druhá podezřelá osoba, tyto osoby se 
dále doznaly k tomu, že na stejném místě 
kradly tyto měděné kabely i  předchozí 
noc;
n�9. 6. nález mobilního telefonu Nokia 
ve schránce důvěry MP Roztoky – naleze-
ný telefon uložen na MP Roztoky jako ná-
lez, téhož dne zjištěn majitel, jemuž byl 
nalezený mobilní telefon předán, majitel 
by touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci; 
n�9. 6. ve schránce důvěry MP Roztoky na-
lezena platební karta Mastercard Komerč-
ní banky – platební karta uložena na MP 
Roztoky jako nález, zjištěn majitel, jemuž 
byla nalezená platební karta předána, maji-
tel by touto cestou chtěl poděkovat pocti-
vému nálezci; 
n�10. 6. oznámeno volné pobíhání psa 
v ulici Na Panenské – hlídka na místo, pes 
odchycen, umístěn do  záchytného kotce 
MP Roztoky, provedenou prohlídkou psa 
zjištěn čip, v dostupných evidencích zjiště-
no, že těmito evidencemi tento čip nepro-
chází, že není zaregistrovaný, téhož dne 

zjištěna majitelka, které byl nalezený pes 
v pořádku předán, přestupek vyřešen ulo-
žením blokové pokuty v příkazním řízení 
na místě;
n�12. 6. oznámeno poškození dvířek budky 
HUP u objektu domu v ulici Na Vyhlídce 
– zadokumentováno, kvalifikováno a  šet-
řeno jako podezření z přestupku proti ma-
jetku;
n�13. 6. oznámeno zraněné mládě drozda 
zpěvavého na pozemku domu v ulici Jung-
mannova s  tím, že oznamovatelka jej do-
nesla na  MP Roztoky – vyrozuměna zá-
chranná stanice zvířat Aves z. s., Brandýsek, 
jejichž zaměstnanec si téhož dne zraněné 
ptáče převzal do jejich péče;
n�13. 6. nález svazku klíčů ve schránce dů-
věry MP Roztoky – nalezený svazek klíčů 
je uložen na MP Roztoky jako nález, zve-
řejněno na webových stránkách MP Roz-
toky a Facebooku – skupina Roztoky; 
n�14. 6. oznámen volně pobíhající pes 
v prostoru prodejny Albert na Tyršově ná-
městí – hlídka na  místo, pes odchycený 
personálem prodejny předán hlídce MP 
Roztoky, transportován na  MP Roztoky, 
zde umístěn do záchytného kotce MP Roz-
toky, při prohlídce psa zjištěn čip, v  do-
stupných evidencích zjištěno, že pes je re-
gistrovaný v  jednom z  těchto registrů, 
vyrozuměna majitelka, které byl pes pře-
dán v  pořádku, přestupek vyřešen ulože-
ním blokové pokuty v  příkazním řízení 
na místě;
n�15. 6. oznámeno poškození travnatého 
pozemku od zaparkovaných vozidel v ulici 
Riegrova – na místě provedena fotodoku-
mentace, zjištěno, jaká vozidla tento poze-
mek ničí tím, že na  něj zajíždí a  parkují, 
kontaktována odpovědná osoba stavby (re-
konstrukce domu v  této ulici), s  ní tato 
událost projednána, z  jejich strany přislí-
bena náprava, kontaktováni i  zástupci 
vlastníků dotčených pozemků, kteří byli 
informováni o  stavu řešení události 
na místě;
n�15. 6. oznámen nález mobilního telefonu 
Xiaomi Redmi a dvou kusů hraček na Tyr-
šově náměstí – nalezený mobilní telefon 
společně s  hračkami předán oznamovate-
lem hlídce MP Roztoky, tyto věci uloženy 

na  MP Roztoky jako nález, zveřejněno 
na  webových stránkách MP Roztoky 
a Facebooku – skupina Roztoky, následují-
cího dne zjištěn majitel, jemuž byl jeho na-
lezený mobilní telefon předán, majitel by 
touto cestou chtěl poděkovat poctivému 
nálezci; 
n�17. 6. ve  schránce důvěry nalezen ŘP – 
provedenou lustrací v evidenci řidičů zjiš-
těno, že nalezený ŘP je neplatný, odeslán 
na příslušný referát evidence řidičů;
n�17. 6. oznámen nález peněženky s dokla-
dy, platebními kartami a finanční hotovos-
tí – zjištěn majitel, tento vyrozuměn, téhož 
dne se dostavil na MP Roztoky a nalezená 
peněženka s  obsahem mu byla předána, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat po-
ctivému nálezci;  
n�17. 6. oznámeno, že obyvatelka jednoho 
z bytů DPS nereaguje na ťukání a nelze se 
k ní dostat, protože má klíče v zámku ze-
vnitř, pouze je slyšet zevnitř nějaké pravi-
delné údery – hlídka na místo, na místo též 
hasiči, kteří se do bytu dostali balkonový-
mi dveřmi, uvnitř bytu nalezena seniorka, 
která nebyla schopná se postavit na vlastní 
nohy, přivolána rychlá lékařská pomoc, se-
niorka byla převezena do  nemocničního 
zařízení FN Motol, byt uzamčen a  klíče 
předány synovi seniorky;
n�17. 6. oznámen volně pobíhající pes, kte-
rého oznamovatel dovedl na MP Roztoky 
– pes umístěn do  záchytného kotce MP 
Roztoky, při prohlídce psa zjištěn čip, pro-
vedeným šetřením v dostupných registrech 
majitelů zvířat zjištěno, že čip je registro-
ván, vyrozuměn majitel, který se dostavil 
následujícího dne na MP Roztoky a pes mu 
byl pes předán v pořádku, přestupek vyře-
šen uložením blokové pokuty v příkazním 
řízení na místě;
n�18. 6. oznámena krádež jízdního kola 
a elektrických koloběžek z pozemku domu 
v ulici Bořivojova – vzhledem k výši způ-
sobené škody předáno PČR Libčice, která 
si událost převzala k realizaci zadokumen-
tování trestného činu krádeže;
n�18. 6. oznámeno, že došlo k  poškození 
sloupu veřejného osvětlení v ulici Nerudo-
va, kdy řidič malého nákladního vozidla 
narazil do sloupu veřejného osvětlení, kte-
ré poškodil a z místa odjel – hlídka na mís-
to, provedeno šetření k  vozidlu, na  místo 
přivolána hlídka SDN PČR Praha-venkov, 
která si událost na místě převzala k  jejich 
realizaci zadokumentování dopravní ne-
hody, o poškození sloupu veřejného osvět-
lení vyrozuměn ředitel TS Roztoky;
n�18. 6. oznámeno rušení nočního klidu 
hlasitou hudbou – provedeným šetřením 
zjištěno, že hluk pochází z  technoparty 
probíhající na  druhém břehu řeky  ➔
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Vltavy, předáno operačnímu důstojníkovi 
OŘ PČR Praha-venkov ke zjednání nápra-
vy;
n�19. 6. oznámeno porušení OZV o regula-
ci hluku hlučnými pracemi při rekonstruk-
ci objektu Domova Alzeheimer v Nádražní 
ulici – hlídka na místo, řešeno s odpověd-
nou osobou, která byla upozorněna na po-
rušení OZV a vyzvána ke zjednání nápra-
vy, hlučné práce elektrickým nářadím 
ukončeny, porušení OZV vyřešeno domlu-
vou; 
n�19. 6. v  rámci hlídkové činnosti v  ulici 
Feklova kontrolována osoba, u  které při 
kontrole bylo provedenou lustrací zjištěno, 
že osoba prochází pátráním po osobách, že 
je na tuto osobu vydán příkaz k zatčení – 
osoba předána policistům PČR Libčice 
k jejich dalším opatřením;
n�20. 6. oznámen volně pobíhající pes 
na Tyršově náměstí – hlídka na místo, pes 
odchycen oznamovatelem, převezen na MP 
Roztoky, kde byl umístěn do  záchytného 
kotce MP Roztoky, při prohlídce psa zjištěn 
čip, provedeným šetřením v dostupných re-
gistrech majitelů zvířat zjištěno, že čip je 
registrován, vyrozuměn majitel tohoto psa, 
tento se dostavil následujícího dne na MP 
a pes mu byl předán v pořádku, přestupek 
vyřešen uložením blokové pokuty v příkaz-
ním řízení na místě;
n�21. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na  parkovišti v  ulici Masarykova vozidlo 
tov. zn. Toyota Land Cruiser, nesplňující 
podmínky provozu na  pozemních komu-
nikacích, vozidlo evidentně dlouhodobě 
neprovozováno – provedenou lustrací 
v evidenci vozidel zjištěn provozovatel to-
hoto vozidla, na  vozidlo vylepena výzva 
ke zjednání nápravy nebo odstranění vozi-
dla z pozemní komunikace, tato výzva za-
slána i  provozovateli vozidla, oznámeno 
Silničně správnímu úřadu při MÚ Rozto-
ky; 
n�22. 6. oznámen volně pobíhající pes rasy 
zlatý retrívr na  ulici Bernáškova – hlídka 
na  místo, na  místě kontaktovala hlídku 
oznamovatelka, která psa odchytla, prove-
deným šetřením na místě zjištěna majitel-
ka tohoto psa, majitelce pes předán v po-
řádku, přestupek vyřešen uložením 
blokové pokuty v příkazním řízení na mís-
tě;
n�22. 6. oznámeno rušení nočního klidu 
z  prostoru venkovní zahrádky restaurace 
Sokolovna v obci Únětice – na místě zjiště-
ni hlasitě se bavící hosté v prostoru zahrád-
ky restaurace, kontaktována obsluha re-
staurace, která upozorněna na  rušení 
nočního klidu, na místě zjednána náprava, 
přestupek proti veřejnému pořádku 
na místě vyřešen domluvou;

n�23. 6. oznámena uhynulá kočka na ko-
munikaci ulice Přemyslovská – hlídka 
na místo, uhynulá kočka byla odstraněna 
z komunikace, předána MVDr. Šavrdovi; 
n�23. 6. oznámen požár suché trávy ve strá-
ni nad železniční tratí v místě pod levohra-
deckým hřbitovem – hlídka na  místo, 
na místě hasiči, kteří prováděli uhašení po-
žáru;
n�23. 6. oznámena dopravní nehoda auto-
busu a osobního vozidla v serpentině bez 
zranění – hlídka na  místo, usměrňování 
dopravy, dopravní nehoda předána policis-
tům skupiny dopravních nehod k  jejich 
realizaci zadokumentování této dopravní 
nehody;
n�24. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na  okraji komunikace ulice Vltavská 
v  místě u  přívozu odstavené vozidlo tov. 
zn. Hyundai Accent, vozidlo evidentně 
dlouhodobě neprovozováno, přikryto 
plachtou – zadokumentováno, provede-
nou lustrací v evidenci vozidel zjištěno, že 
vozidlo nesplňuje podmínky provozu 
na  pozemních komunikacích, na  vozidlo 
vylepena výzva k odstranění vozidla z po-
zemní komunikace nebo ke  zjednání ná-
pravy, tato výzva zaslána i  provozovateli 
vozidla, oznámeno Silničně správnímu 
úřadu při MÚ Roztoky;
n�24. 6. ve  schránce důvěry MP Roztoky 
nalezen autoklíč od vozidla tov. zn. Škoda 
– nalezený klíč uložen na MP Roztoky jako 
nález, zveřejněno na  webových stránkách 
MP Roztoky a Facebooku – skupina Roz-
toky;
n�24. 6. oznámeno rušení nočního klidu 
z  prostoru venkovní zahrádky restaurace 
v hotelu Academic na Tyršově náměstí – 
na místě zjištěni bavící se hosté v prostoru 
zahrádky restaurace, kontaktována obslu-
ha restaurace, která upozorněna na rušení 
nočního klidu, tato uvedla, že hosté již 
mají zaplaceno a pouze dopíjejí, na místě 
zjednána náprava, přestupek proti veřej-
nému pořádku na  místě vyřešen domlu-
vou;
n�24. 6. oznámeno rušení nočního klidu 
před vchodem do bowlingu hotelu Acade-
mic – na místě zjištěno několik bavících se 
osob, některé osoby posedávaly i na lavič-
kách u stolů venkovní zahrádky restaurace, 
odtud vykázáni, vykázáni i z prostoru před 
vchodem do  bowlingu, kontaktována od-
povědná osoba provozovatele bowlingu, 
tato upozorněna na rušení nočního klidu, 
hosty přemístila dovnitř, vzhledem k pozd-
ní noční hodině obsluze doporučeno, aby 
hosté této provozovny zaplatili a  obsluha 
zavřela provozovnu, okolí monitorováno, 
aby při odchodu hostů domů nedocházelo 
k rušení nočního klidu, kvalifikováno a še-

třeno jako podezření z přestupku proti ve-
řejnému pořádku; 
n�25. 6. v nočních hodinách oznámena ha-
várie vozidla na  křižovatce ulic Lidická, 
Přemyslovská, Přílepská a  U  školky – 
na místě usměrňována doprava, dopravní 
nehodu si na místě převzali policisté skupi-
ny dopravních nehod PČR k  realizaci za-
dokumentování dopravní nehody;
n�26. 6. porušení OZV o  regulaci hluku 
na  stavbě domu v  ulici Ke  Kocandě – 
na místě zjištěno, že zde dělníci provádějí 
hlučné práce, upozorněni na  porušení 
OZV, hlučné práce ukončeny, přestupek 
vyřešen na místě domluvou;
n�26. 6. porušení OZV o regulaci hluku se-
káním trávy v ulici Masarykova – na místě 
zjištěno, že zde osoba seká trávu křovino-
řezem, tato osoba upozorněna na porušení 
OZV, práce s křovinořezem ukončena, pře-
stupek vyřešen na místě domluvou;
n�28. 6. v rámci hlídkové činnosti nalezeno 
na okraji komunikace ulice Vltavská v mís-
tě u  přívozu odstavené vozidlo tov. zn. 
Honda Accord, vozidlo evidentně dlouho-
době neprovozované – zadokumentováno, 
provedenou lustrací v evidenci vozidel dle 
VIN čísla bylo zjištěno, že vozidlo není vů-
bec v ČR evidováno a neprochází databází 
pátrání po odcizených vozidlech, na vozi-
dle vzadu umístěna tabulka r. z., která 
na  toto vozidlo nepatří, tato r. z. patřila 
na vozidlo jiné tovární značky, ale toto vo-
zidlo již bylo vyřazeno z provozu, oznáme-
no Silničně správnímu úřadu při MÚ Roz-
toky; 
n�28. 6. oznámeno ujetí od  BČS MOL 
v Přílepské ulici, a to v době tři dny před 
oznámením, kdy řidič vozidla Volks-
wagen natankoval u  stojanu do  palivové 
nádrže vozidla palivo a poté nasedl do vo-
zidla a odjel, aniž by zaplatil částku za na-
tankované palivo, provedenou lustrací 
v  evidenci vozidel zjištěn provozovatel 
vozidla, proveden pokus o  vyrozumění 
tohoto provozovatele cestou OP Velké 
Přílepy; 
n�28. 6. oznámena krádež zboží v prodejně 
Albert s tím, že podezřelá osoba byla zadr-
žena zaměstnanci prodejny – hlídka 
na  místo, na  místě zjištěno, že podezřelá 
osoba si vzala v  prodejně z  regálu zboží, 
které pronesla přes pokladny prodejny, 
aniž by zboží na pokladně uhradila, u vý-
chodu z  prodejny byla zadržena zaměst-
nanci prodejny, ke  krádeži se podezřelá 
osoba doznala, odcizené zboží vrátila 
na prodejnu, přestupek proti majetku vyře-
šen uložením blokové pokuty v příkazním 
řízení na místě; 
n� 29. 6. oznámena osoba ležící v silnici ve-
doucí z Tyršova nám. do ulice Nádražní – 
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hlídka na místo, osoba vyvedena ze silnice, 
zjištěno, že se jedná o  zájmovou osobu 
OOP Libčice, tato vyrozuměna, hlídka 
PČR si osobu převzala k  dalším opatře-
ním;
n�30. 6. oznámen nález peněženky s osob-
ními doklady a finanční hotovostí na par-
kovišti před hotelem Academic na Tyršově 
náměstí, kterou oznamovatelka donesla 
na MP Roztoky – zjištěn majitel, tento vy-
rozuměn cestou MP Praha 6, ještě téhož 
dne se dostavil na MP Roztoky a nalezená 
peněženka s  obsahem mu byla předána, 
majitel by touto cestou chtěl poděkovat po-
ctivému nálezci; 
n�30. 6. oznámeno e-mailovou zprávou 
od místostarosty obce Únětice, že nezjiště-
ný muž nabral v  knihobudce v  místě 
u  Obecního úřadu Únětice v  Rýznerově 
ulici v  Úněticích do  tašky větší množství 
knih umístěných v této knihobudce a poté 
nasedl do  vozidla tov. zn. Škoda Fabia 
a z místa odjel – provedenou lustrací zjiš-
těn provozovatel vozidla, tomuto zaslána 
výzva k podání vysvětlení;
n�1. 7. oznámena žádost PČR Libčice o asi-
stenci u  mladistvého na  adrese Roztoky, 
Zahradní ul., kde má tento mladistvý vy-
hrožovat své matce, že sám sobě fyzicky 
ublíží – hlídka na místo, na místo též rych-
lá zdravotnická pomoc Roztoky, RLP 
ASČR Kralupy a prvosledová hlídka PČR, 
na  místě zjištěno, že došlo k  hádce syna 
a  matky, důvodem hádky byl špatný pro-
spěch syna, událost bez zranění, šlo pouze 
o  vyhrožování, řešeno na  místě pohovo-
rem s lékařkou RLP;
n�1. 7. oznámena žádost  revizora Doprav-
ních podniků hl. města Prahy o spolupráci 
při řešení pasažéra bez platné jízdenky 
v  linkovém autobusu PID – linka č. 340, 
jedoucího z  Prahy, kdy v  době oznámení 
přijíždějí do stanice Roztoky – Tyršovo ná-
městí – hlídka na  místo, na  místě hlídku 
MP Roztoky kontaktoval výše uvedený re-
vizor, který prováděl kontrolu v tomto au-
tobuse společně se svým kolegou, tito 
označili cestující bez platného jízdního do-
kladu, která odmítala revizorům předložit 
doklad totožnosti, tato osoba byla vyzvána, 
aby opustila autobus ve stanici Roztoky – 
Tyršovo náměstí, dle jejího platného do-

kladu zjištěny osobní údaje a předány výše 
uvedeným revizorům k jejich dalším úko-
nům;
n�4. 7. ve schránce důvěry nalezena černá 
kožená peněženka s označením firmy NO-
TINO s obsahem osobních dokladů a dal-
ších písemností – nalezená peněženka ulo-
žena na  MP Roztoky jako nález, zjištěn 
majitel a  tento vyrozuměn, následujícího 
dne se dostavil na MP Roztoky a nalezená 
peněženka s obsahem byla předána, maji-
tel by touto cestou chtěl poděkovat pocti-
vému nálezci;  
n�5. 7. oznámeno, že naproti nové základní 
škole v bývalé Barumce, kde má stát nová 
hala, dochází k  porušení OZV o  regulaci 
hluku, kdy jsou prováděny hlučné práce, 
ačkoli je to v  den státního svátku touto 
OZV zakázáno – na místě zjištěno, že zde 
navážejí bagrem kamenitou drť pro pod-
klad na výstavbu haly a tu následně srov-
návají do  roviny, hovořeno s  vedoucím 
stavby, tento upozorněn na porušení OZV 
a  vyzván k  ukončení těchto prací, práce 
byly následně ukončeny; 
n�5. 7. oznámeno PČR OOP Libčice, že 
na  parkovišti u  muzea je vozidlo Škoda, 
které má otevřené dveře – hlídka na místo, 
provedena kontrola vozidla, vozidlo bez 
známek vloupání, dveře a vozidlo následně 
hlídkou uzavřeny;
n�5. 7. oznámeno rušení nočního klidu 
v oblasti ulice Sedláčkova – na místě zjiště-
no že na zahradě rodinného domu je sou-
kromá oslava, majitel upozorněn na rušení 
nočního klidu, zjednána náprava, přestu-
pek proti veřejnému pořádku vyřešen 
na místě domluvou; 
n�6. 7. oznámeno porušení OZV o regulaci 
hluku na  stavbě RD v  ulici Ke  Kocandě, 
kde byly prováděny hlučné práce, ačkoli je 
to v den státního svátku zakázáno – hlídka 
na místo, na místě kontaktováni zahranič-
ní dělníci, kteří byli upozorněni na poruše-
ní OZV, vyzváni k  ukončení těchto hluč-
ných prací, stavební práce byly ukončeny, 
na místě vyřešeno domluvou;  
n�9. 7. oznámena krádež květináče s umě-
lou květinou ve společných prostorách by-
tového domu v  ulici Lederova – zadoku-
mentováno, kvalifikováno a  šetřeno jako 
podezření z přestupku proti majetku.

n�14. 6. proběhla na území obce Únětice 
preventivně dopravní akce „Jablko x ci-
trón“ za  účasti MP Roztoky, policistů 
PČR ÚO Praha – venkov a  dětí ze ZŠ 
Únětice.

Akce byla zaměřena na  dodržování 
platných ustanovení zákona o  provozu 
na pozemních komunikacích řidiči moto-
rových vozidel. Do prováděné kontroly se 
zapojili i přítomní žáci, kteří byli poučeni 
o pravidlech silničního provozu a  za do-
hledu strážníků a policistů odměnili kon-
trolované účastníky silničního provozu 
příslušným druhem ovoce. V případě, že 
kontrola zastaveného vozidla proběhla 
bez zjištění prohřešku, obdržel kontrolo-
vaný řidič od dětí jako poděkování za re-
spektování pravidel silničního provozu 
jablko. Řidičům, u  kterých byly zjištěny 
nedostatky, předaly děti kyselý citrón. Zá-
roveň bylo po  takovýchto řidičích poža-
dováno policisty nebo strážníky zjednání 
nápravy. 

Na území Roztok byla tato akce ve spo-
lupráci se ZŠ Zdeňky Braunerové Roztoky 
naplánována a 7. a 8. 6., ale vzhledem k ne-
přízni počasí byla tato akce zrušena a bylo 
dohodnuto se zástupcem školy, že bude 
uskutečněna v jiném termínu.

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	

Řádková�inzerce
n�Hodinový	manžel.	Tel.	723	424	701

n�Máte	nemovitost	zatíženou	dluhy,	
které	rostou?	Pomůžeme	vám.	Staly	se	
z	vašich	půjček	postupně	exekuce,	kte-

ré	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	normálnímu	
životu	a	běžné	hypotéce.	nejde	nám	
o	získání	vaší	nemovitosti.Ozvěte	se	
na:	zachrananemovitosti@email.cz	
nebo	na	tel.	776	108	022.

n�Pronajmu	v	roztokách	zahrádku.	
Cena	smluvní.	nejraději	muži,	kutilovi.	
Tel.	737	028	284

n�Pronajmu	2+1	v	roztokách,	částečně	
zařízený:	od	15.	8.	2022.		
Tel.	602	478	405	celý	den� l
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téma měsíce

A  tak si asi málokdo už vybaví, že výrok 
„Situace je, řekl bych, nadmíru výtečná“ 
řekl pražský primátor, jmenoval se Igor 
Němec, a  řekl to navečer 13. srpna léta 
Páně 2002, kdy hladina Vltavy stoupala 
k hlavám pražských mostů.

Po  dvaceti letech se nechce věřit nejen 
tomu výroku, ale vůbec tomu, že se to teh-
dy stalo. Ale jsou na  to doklady, stovky 
amatérských i  profesionálních fotografií, 
značky na mostech a domech a taky nato-
čené filmy a  napsané texty, pořízené bě-
hem povodní nebo těsně po  nich. Jeden 
z  těch textů vyšel v  Odrazu v  září 2002, 
uváděl ho prolog Návrat Velké řeky a uvnitř 
čísla byl pod názvem Třináct dní potopy 
kalendář událostí. A přestože byl psán bez-
prostředně po  povodních či snad přímo 
během nich, jsou v něm data o den posu-
nuta, zprávy z 14. a 15. srpna jsou ve sku-
tečnosti jeden, ten kritický, den. Značky 
na  domech a  podjezdech jsou správně. 
V Roztokách skutečně hladina Vltavy kul-
minovala 14. srpna 2002 odpoledne, a ten 
den byla středa.

Celý kalendář Třináct dnů potopy je pří-
liš dlouhý a popisný, nicméně několik pa-
sáží z  něj bude připomenuto. S  opravou 

data. Autor se k  té chybě hlásí a  snad ji 
může přičíst těm nočním směnám na úřa-
dě, o nichž bude také zmínka.

***
Celá ta naprosto výjimečná přírodní ka-

tastrofa začala už pár dní před kalendári-
em Třináct dní potopy. Dva dny, 7. a 8. srp-
na, vytrvale a  intenzivně pršelo na  jihu 
a jihozápadě Čech a výrazně se zvedly hla-
diny všech jihočeských toků Tak výrazně, 
že Vltava v  Českých Budějovicích hlásila 
padesátiletou vodu. Povodňová vlna z hor-
ní Vltavy, Malše, Lužnice a Blanice se po-
malu sunula k Praze, pršet však už přestalo 
a něco pobrala volná kapacita přehradních 
nádrží. Když 9. srpna protékalo Prahou 
1500 kubíků za  vteřinu (desetinásobek 
běžného stavu), byl pražský primátor Igor 
Němec plný optimismu: „Zvládneme to. 
Voda se bude zvedat ještě do  jedenácti 
a pak už bude jenom opadávat,“ řekl tehdy 
na napůl zatopené Kampě. Nutno dodat, že 
jeho optimismus nebyl založen na  pouhé 
víře, ale na předpovědích meteorologů, po-
dle nichž se měly v dalších dnech vyskyto-
vat jen přeháňky.

Těch 1500 metrů krychlových za vteřinu 
bylo mimochodem víc než při poslední 

povodni roku 1981, kterou způsobila roz-
vodněná Berounka, a znamenalo to přeru-
šení silnice z Prahy do Roztok. V Sedlci je 
silnice příliš nízko.

Následující den přinesl na řekách uklid-
nění, ale přichází nové varování meteoro-
logů, že v neděli 11. srpna 2002 začne v již-
ní polovině Čech opět intenzivně pršet. 
A předpovědi se naplňují.

Neděle 11. 8.
V  platnosti je stále II. stupeň povodňové 
aktivity, který byl ve městě i v ICN vyhlá-
šen už 8. 8., a v plném chodu jsou protipo-
vodňová opatření v ICN a na městské čis-
tírně odpadních vod. 

Nová vlna dešťů v  jižní polovině Čech 
začala opět zvedat průtok Vltavy a  večer 
ve  22 hodin byla odkloněna autobusová 
doprava od Sedlce do Roztok. 

Silné deště v  celé jihozápadní polovině 
Čech mají drastické následky, protože 
po nasycené zemi teče voda jako po beto-
nu. Premiér Špidla vyhlašuje pro pět čes-
kých krajů nouzový stav. Jižní Čechy už 
nápor povodní poznaly. Řeka, či spíš říčka 
Blanice, která má normálně šířku 15 met-
rů, se mění v třistametrový dravý proud.

(Předseda naší redakční rady Václav Do-
lejší vzpomíná, jak tehdy jako začínající 
redaktor posílal do  Prahy zprávu, že 
na  českobudějovickém náměstí Přemysla 
Otakara II. stojí metr vody, a dostal odpo-
věď „dáme to na čtvrtou stránku“. Dodnes 
to uvádí jako příklad pragocentrismu – 
a dávám mu za pravdu).

Pondělí 12. 8.
Ráno odhadl jezný v Roztokách pan Beran, 
že průtok řekou vzroste na 2600 m3/s a dále 
může stoupat podle množství srážek.

V 10 hodin se na radnici města a v ICN 
scházejí povodňové komise a obě vyhlašují 
III. stupeň povodňové aktivity – stav ohro-
žení.

V  10.30 se ICN rozhoduje rozběhnout 
evakuační plán. Připravuje se na ukončení 
a zajištění výroby a surovin, konečných vý-
robků, počítačů, dopravních prostředků 
atd.

Bylo započato se stavbou protipovodňo-
vé zábrany u zámečku (Dědič, TS). Proti-
povodňové pytle a plničku dodala ICN.

Na  radnici byla vyhlášena pohotovost 
a  svolává se porada vedení. MÚ začíná 
prověřovat možnosti ubytování, dopravy 
a zásobování pro občany, které by bylo nut-
no případně přesídlit. Odvolává také ně-
které pracovníky z dovolené. 

Po dvaceti letech je situace stále nadmíru výtečná
S	politiky	je	to	jako	s	filmy.	z	některého	docela	dobrého	
filmu	žijí	dvě	tři	hlášky,	ale	na	děj	nebo	režiséra	si	už	nikdo	
nevzpomene.	A	politici?	Vzpomene	si	ještě	někdo,	který	
politik	se	proslavil	tím,	že	jinému	politikovi	ubalil	v	obci	
jménem	Podsedice	facku?	Sotva.	Který	místopředseda	vlády	
s	plnou	parádou	oznámil	kolegům,	že	právnický	titul	opravdu	
nemá?	Těžko.	A	který	bývalý	premiér	naznačoval	obecně	
známým,	nepříliš	výchovným	gestem	jinému,	že	(prý)	je	
jednička?	Možná,	to	není	ještě	tak	dávno.

Situace je nadmíru výtečná. Roztoky se připravují na padesátiletou vodu. Záhy bylo všechno jinak.
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V 17 hodin se sešla mimořádně rada měs-
ta. Situace byla označena za  natolik váž-
nou, že vyžaduje nepřetržité sledování 
a  urychlení příprav na  možnou evakuaci 
obyvatel. 

V úterý 13. 8. 2002 stále prší a hladiny 
řek dál stoupají. K večeru se ale na horních 
a  středních tocích řek situace uklidňuje 
a hladiny dokonce klesají. To znamená ov-
šem jediné: velká voda se brzy přižene 
na dolní toky řek. Záznam z kroniky přepi-
sujeme skoro celý.

Úterý 13. 8.
Od 4 hodin byla postupně odstavována vý-
roba ICN – zaplavovaly se studně na chla-
dící vody.

Průtok Vltavy stále sílil a poprvé se obje-
vily „oficiálně“ úvahy o stoleté vodě. 

Objekt zámku chrání zábrana ve  vcho-
du. Okresní povodňová komise po urgen-
cích městského úřadu dodala dostatek pyt-
lů a  pět nákladních aut písku, desítky 
dobrovolníků z Roztok i zcela náhodných 
návštěvníků pomáhaly plnit a  pytle byly 
rozváženy po městě. 

Občanům s trvalým bydlištěm v Tichém 
údolí byl povolen vjezd podle potoka 
od Únětic.

Dopoledne byla přerušena vlaková do-
prava, poslední vlak zůstal v  roztockém 
nádraží po celou dobu povodní.

Podle povodňového plánu a v závislosti 
na rostoucím průtoku Vltavy jsou postup-
ně upozorňováni a  následně evakuováni 
nejvíce ohrožení obyvatelé (z  Tichého 
údolí, z  ulice Za  Potokem, od  plavebních 
komor, z  Vltavské a  Nádražní ulice). Ně-
kteří z  nich uposlechli upozornění, v  ji-
ných případech byla nutná při vystěhování 
asistence policie. Část ohrožených si zajis-
tila přechodné ubytování u  svých příbuz-
ných, přátel apod., ostatní byli ubytováni 
v  základní škole, kde bylo zajištěno jejich 
stravování, lůžka atd.

ICN byla evakuována, ponecháni pouze 
pracovníci zabezpečující protipovodňovou 
službu (čerpání, obsluhu vlastních zdrojů 
energie a vedení).

Do  plné pohotovosti byl uveden také 
městský úřad. Přestalo existovat dělení 
na „dny pro veřejnost“ a ostatní. Byla zave-
dena 24hodinová informační služba na tel. 
lince 20 400 214 ke zprostředkování oka-
mžité pomoci. V noci byla pak až do 20. 8. 
pravidelně obsazována v  harmonogramu 
22–01 Veselý, 01–04 Huk, 04–07 Tříska.

V  průběhu noci byl vypojen v  celém 
městě elektrický proud.

Asi ve 22.30 hod přetekla hráz centrální 
pražské čistírny a  Vltava se začala měnit 
ve stoku.

Záhy poté překročil průtok všechny dosa-
vadní rekordy Vltavy od roku 1800. K půl-
noci je odhadován na 4700 m3/s.

Ve  středu 14. 8. 2002 je Praha pod vo-
dou. Tedy samozřejmě jen její část, asi  
8 % území. Ale ani to nemá pamětníka, ba 
ani staré záznamy kronikářů nic takového 
neuvádějí. Pod vodou je několik stanic me-
tra, celé staré centrum Prahy i  okrajové 
části metropole včetně Smíchova, Malé 
Strany, Karlína, Radotína a Zbraslavi. Od-
poledne Vltava kulminuje odpoledne 
i  v  Roztokách. Kolik metrů krychlových 
korytem, či vlastně obrovským proudem 
sevřeným mezi skalami, protékalo, se do-
dnes jen odhaduje. Něco mezi 5160 a 5700 
kubíky za vteřinu.

Středa 14. 8.
Hráz kolem ICN, zámečku, čistírny, a Vl-
tavské a další protipovodňová opatření spl-
nila svou roli a plánovanou stoletou vodu 
udržela (dokonce podstatně více než stole-
tou vodu, jejíž průtok byl plánován na cca 
4050 m3/s). Po půlnoci se však vlna převa-
lila již přes hráz a prostor ICN musel být 
urychleně opuštěn. Zaplaven byl také ob-
jekt zámku, Vltavské ulice, a obou čistíren 
– ICN i  městské. V  nejhlubších místech 
areálu ICN bylo až 8 metrů vody. Příval 
smetl chaty k žalovské zastávce, voda vnik-
la hluboko proti Únětickému potoku 
do Tichého údolí až na nemocnici.

V  noci (01.30) se na  radnici dostavila 
hlídka PČR a ohlásila únik podezřelých lá-
tek z ICN. Na místo se ihned dostavil mís-
tostarosta Tříska, který povolal ředitele 
ICN a  hygienické záchranné služby. HZS 
oficiálně prohlašuje, že sanace není třeba. 
Ráno byl dohodnut postup s okresním hy-
gienikem, jak věc přešetřit (odebrání a sta-
novení vzorků ovzduší a vody), a byla in-

formována Česká inspekce životního 
prostředí. Občané z  prostoru Čakova si 
právem stěžovali na silný zápach, dráždící 
oči a  sliznice. Jim i  dalším ohroženým je 
nabídnuto ubytování v  základní škole, 
ve skautské osadě a ubytovně.

Konečně přestalo v Čechách pršet. Kul-
minace řeky nastala až odpoledne při prů-
toku, který byl odhadován na  asi  
5500 m3/s. Hladina řeky byla více než metr 
nad hrází „stoleté“ vody a  dosahovala až 
na kolejiště trati (v prostoru Potoků koleje 
dokonce voda zaplavila). V Tichém údolí se 
postup vody zastavil až před vinným sklíp-
kem, zaplaven byl i  suterén nemocnice. 
V  Potocích se domky udržely nad vodou, 
v Žalově brala povodeň všechno za tratí.

V  městském úřadě byl instalován ná-
hradní zdroj elektrické energie, dodávky 
proudu však byly již ve  velké části města 
obnoveny. Bez proudu zůstal nadále Ča-
kov, domky za tratí, několik objektů K Za-
stávce v Žalově a Tiché údolí. 

Zajištěn a  pravidelně zásobován naftou 
byl také náhradní zdroj proudu pro ne-
mocnici.

V Tichém údolí došlo k ekologické havá-
rii (únik nafty z  nádrže, skvrna se rozlila 
po  pozemcích). Ihned byla povolána in-
spekce ČIŽP, zjištěn důvod i původce. HZS 
Středočeského kraje zajistila odběr vzorků 
z této havárie i vzorků vody a ovzduší ko-
lem ICN. V Tichém údolí provedla základ-
ní sanaci.

ČT odvysílala reportáž, v níž byla nejen 
zkomolena jména starosty a zástupců Pro-
vaku, ale také tendenčně vyložena situace 
v ICN a okolí. ICN reagovala ihned prohlá-
šením pro ČTK.

Ve čtvrtek hladina Vltavy v Praze klesala 
rychlostí přibližně deset centimetrů za ho-
dinu. Večer byla výška hladiny 5,3 metru, 

V noci na 14. srpna se protrhla protipovodňová hráz
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což je oproti kulminaci ve  středu pokles 
o 2,5 metru. Běžná hloubka řeky je ovšem 
74 centimetrů. Podobně klesala řeka i v Roz-
tokách. Povodňová vlna se valila na  sever. 
Labe u Mělníka odpoledne dosáhlo rekord-
ní hodnoty 10,35 metru. Před mělnickým 
soutokem Labe s Vltavou stačila rozvodně-
ná Vltava „protiproudem“ zaplavit značnou 
část Neratovic, Libiš, Obříství, Tuhaň, Duš-
níky a Kly.

Čtvrtek 15. 8.
Hladina řeky klesla do rána asi o metr, bě-
hem dne pokračoval další výrazný pokles. 
Objevila se opět hráz, která byla následně 
po  zatopení částečně poškozena (koruna 
hráze v úseku cca 30 metrů). Voda začala 
ustupovat z  ulic a  někteří majitelé se – 
s dokladem z MÚ, že jsou majiteli – mohli 
vrátit a začít s vyklízením objektů.

Výsledků prvních testů vzorků vzduchu 
z ICN ukázaly, že vzduch kolem ICN neob-
sahuje žádné prudce jedovaté látky. Pokra-
čují však stížnosti občanů na zápach a ve-
čer se objevuje další podezření (zdravotní 
potíže dvou členů Policie ČR), byl proto 
proveden také odběr nových vzorků vody 
z  nátoku i  odtoku řeky do  ICN. V  areálu 
ICN však stále přežívá značné množství 
ryb.

ČIŽP rozhodla o způsobu dekontamina-
ce ropné havárie v Tichém údolí a speciali-
zovaná firma Dekonta začala se sanačními 
pracemi.

Policii ČR vystřídalo 12 příslušníků AČR 
s úkolem především chránit objekt ICN.

Na pomoc občanům se začali hlásit dob-
rovolníci, a  to jak jednotlivci, tak i  firmy. 
Všechny technické operace (statické po-
sudky, vysoušení, čerpání vody ze soukro-
mých objektů apod.) bere na sebe organi-
začně i  finančně město. Bylo zřízeno 

i „roztocké“ konto České spořitelny a první 
občané přispívají finančními dary.

Bylo rozhodnuto o mimořádném jedná-
ní městského zastupitelstva v  neděli 
v 11.30.

Po dramatickém týdnu začala povodňo-
vá vlna odcházet z Čech. V pátek před tře-
tí hodinou přestala stoupat hladina Labe 
v  Ústí, dosáhla výšky 11,85 metru. 
Ve městě se evakuace dotkla šesti tisíc lidí, 
evakuováni byli také lidé z  Děčína či 
Hřenska.

Obří vodní plocha vznikla u  soutoku 
Labe s  Ohří, dosahovala od  Roudnice až 
k Litoměřicím. Zcela evakuován byl kvůli 
velké vodě Terezín, pod vodou ale bylo 
i na tři desítky dalších obcí. Také v Rozto-
kách se situace pomalu uklidňovala. Ná-
sledky katastrofy se ovšem nedaly odstra-
nit během dnů či týdnů.

Sobota 17. 8.
Hladina vody rapidně klesla (celkem asi 
o  4 metry) a  otevřel se tak vstup téměř 
do  všech domů s  výjimkou Braunerova 
mlýna a domů v Riegrově ulici. Výrazně se 
oteplilo a objekty začaly osychat.

Česká inspekce životního prostředí roz-
hodla o dalším postupu u ICN – odčerpat 
vodu a kal odvézt na skládku.

Velmi rychle byly provedeny statické 
kontroly většiny budov. Z  většiny domů 
byla odsáta také voda ze sklepů a přízemí, 
nebylo to možné provést jen u  dosud za-
plavených domů a dále u těch, kde hrozilo 
poškození sesuvem zdí (čp. 21 a  penzion 
Sodomů). Problematický zůstal celý pro-
stor parkoviště, kde se objevují trhliny 
a díry v podzemí.

Většina evakuovaných osob se již vrátila 
domů, anebo našla ubytování u svých pří-
buzných, známých apod.

Neděle 18. 8.
Na 11.30 bylo svoláno mimořádné jednání 
ZM. Sešlo se 15 zastupitelů, části jednání 
byli přítomni také představitelé hasičů, 
HZS a  ředitel výrobního závodu ICN CR 
St. Růžička. 

ZM rozhodlo, že pro bezprostřední po-
moc občanům přímo postiženým povodní 
bude vyčleněno 700 000 korun ze sociální 
kapitoly rozpočtu. Každá domácnost, jejíž 
byt byl vyplaven, dostane 10  000 korun 
ihned, o přidělení další pomoci rozhodne 
na  základě zplnomocnění zastupitelstvem 
RM.

Firma Dekonta odstranila v areálu ICN 
a  sousedních územích následky povodní, 
zejména znečištění silně zamořených 
ploch.

Od 17.30 zahájily České dráhy kyvadlo-
vou dopravu z  Roztok do  Kralup a  zpět. 
Bezplatnou přepravu zajišťuje motorová 
souprava, odjezd z Roztok vždy v celou ho-
dinu, o  půl hodiny později odjezd z  Kra-
lup. První vlak vyjíždí z  Kralup ve  4.30, 
poslední končí ve  24 hodin. Od  večera  
18. 8. začaly jezdit vlaky také v celém úseku 
Kralupy–Děčín. 

V pondělí 19. 8. pak byly zprovozněny 
všechny ordinace v nemocnici. Lidé ze zá-
topové oblasti dostávali očkování proti 
žloutence. Ze všech stran přicházela po-
moc, od  jednotlivců, firem i  jiných obcí. 
Pomáhali třeba hasiči ze Zlatých Hor, kteří 
oplatili roztockým hasičům pomoc ze zá-
plav na severu Moravy v roce 1997. Naplno 
běžely vysoušeče a pomáhalo i teplé poča-
sí. Bouřka 21. srpna spláchla prach a  tro-
chu i  bahno z  trávy a  stromů. Ale stopy 
na budovách, označující, kam až dostoupi-
la voda, zůstávaly měsíce.

***
Škody v České republice způsobené po-

vodněmi byly vyčísleny na víc než 70 mi- 
liard korun a o život přišlo 17 osob. Číslo 
strašné, ale vzhledem k rozsahu katastrofy 
vlastně neuvěřitelně nízké. Právě v  těch 
zlých dnech potopy se naplno ukázaly ty 
nejlepší vlastnosti, které v  našich lidech 
jsou: obětavost, mimořádná schopnost im-
provizace a – až na výjimky – i disciplína. 
A  taky vůle vrátit se do  zničených domů 
a začít zase znova.

Potřebujeme tyhle vlastnosti i teď, i když 
nás nezaplavila Velká řeka.

l

Jarda�Huk

Zkáza v muzeu, poté co opadla voda
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V době, kdy se voda zvedala, trávila jsem 
dovolenou na chalupě v Orlických horách 
a  ani zprávy v  rádiu, ani varovné rady 
mého manžela mě nepřesvědčily, že hrozí 
nějaké nebezpečí našemu domu naproti 
zámku a že bych se měla vrátit do Roztok. 
Vždyť všichni pamětníci mě ujistili, že ni-
kdy v historii voda nevystoupala výše než 
k prvnímu schodu tohoto domu. Ale nikdy 
neříkej nikdy! A  tak jsme sedli do  auta 
a  uháněli do  Roztok. Přijeli jsme právě 
včas. Silnice v Sedlci byla již pod vodou, ale 
po okruhu se dalo do Roztok dostat, i když 
tam začínal být dopravní zmatek. K  naší 
restauraci se již zajet nedalo. Voda sahala 
k tomu prvnímu schodu, jak bylo odhado-
váno, a tak bylo nutno vyzout boty a hurá 
do vody a dovnitř do domu. Tam to bylo 
prozatím v  suchu, ale voda k  prvnímu 
schodu znamenala metr vody ve sklepích, 
kde byl sklad, mrazáky i  kotel plynového 
vytápění. Aniž jsem si uvědomila následky 
svého počínání, bez váhání jsem se vrhla 
do  vody ve  sklepě, která mi sahala až 
do  pasu. V  té chvíli má člověk pocit, že 
snad může něco zachránit. Nemůže. Jen se 
vydává napospas jiným nebezpečím, jako 
elektřině ve spojení s vodou nebo infikova-
né vodě z kanalizace.

A živel se nevzdával. Voda porušila his-
torické tradice a u prvního schodu se neza-
stavila. Stoupala centimetr po  centimetru 
a všichni přihlížející majitelé domů a bytů 

v  této oblasti sledovali, kam až voda vy-
stoupá, co natropí, co jim zbyde z  jejich 
příbytků a  podniků, a  hlavně, kdy tomu 
bude konec. Vydrželi jsme dlouho do noci. 
Nakonec jsme usoudili, že tady nic nezmě-
níme, a  šli jsme na  pár hodin ulehnout, 
abychom posílili naši psychiku. Ale v  si- 
tuaci, kdy víte, o co přicházíte, spánek vět-
šinou nepřichází.

Časně ráno jsme byli opět v dolních Roz-
tokách, které se proměnily v obrovské jeze-
ro. Voda přes noc stoupla o tři metry a kul-
minovala před polednem, kdy dosáhla 
do poloviny markýzy nad vchodem do re-
staurace. Již si nepamatuji přesně, ale mys-
lím, že to bylo okolo 4 metrů. Na rohu toho-
to domu by měla být značka. Na železniční 
trati mezi zámkem a  restaurací, ke  které 
voda nedosáhla o  pár desítek centimetrů, 
stály hloučky lidí a pozorovali celé to zvlášt-
ní dění. Náš dům, na který jsme si vzali úvěr 
s  nekřesťanskými 18% úroky, který jsme 
zrekonstruovali, úvěr i úroky splatili před 
několika málo měsíci, dům, který dostal 
nedávno novou růžovou fasádu, nyní stál 
uprostřed jezera a mně to připomnělo zá-
mek Červenou Lhotu a navzdory katastro-
fě, která měla mít ještě horší dohru, se mi 
tento pohled líbil. Dokonce jsem si užila 
plavbu na  lodičce kolem oken v  prvním 
patře a  uvědomovala jsem si, že taková, 
i  když smutná situace, se stává jednou 
za tisíc let.

Po poledni začala voda klesat a s ní začaly 
klesat naděje na  mé další podnikání. 
A  když klesla natolik, že jsem mohla 
do  domu opět vstoupit, nejistota se pro-
měnila ve skutečnost. Pokud jsem si před-
tím myslela, že se dá něco vrátit, opravit, 
vyčistit, prostě uvést do původního stavu, 
tak v tento moment bylo jasné, že je to uto-
pie. Jemné, páchnoucí bahýnko bylo všu-
de. Na  stěnách v  lednicích, v  kávovaru, 
bahýnko, které se nedá jen tak umýt. Bylo 
jasné, že vše je na vyhození, stěny se musí 
oklepat až na  cihlu, a  dokonce celý dům 
podepřít tryskovou injektáží do  hloubky  
6 metrů. A  teprve v  ten den mě dostihla 
tvrdá realita, ten den jsem se zhroutila, 
od tohoto dne jsem se už nikdy nevyspala 
jako dříve.

Toto je můj příběh v celé nahotě, jeden 
z mnoha příběhů lidí postižených přírodní 
katastrofou, která dokáže přinést neštěstí 
a odnést domovy, přinést zkázu a vzít prá-
ci, přinést utrpení a  vzít dosavadní život. 
Škoda, že na  stránkách tohoto měsíčníku 
se v  době, kdy vzpomínáme na  tragické 
události roku 2002, neobjevilo více příbě-
hů těch, kterým ničivý přírodní úkaz obrá-
til život naruby stejně jako mně. Ten můj 
příběh má však ještě jednu zvláštnost, je 
i s ponaučením: Od začátku svého podni-
kání jsem byla pevně přesvědčena, že mě 
v mém podnikání nemůže vůbec nic ohro-
zit. Byla jsem ve svém domě, nemusela pla-
tit nájem, pracovali zde rodinní příslušní-
ci, vše jsem měla pod kontrolou, a když byl 
menší zisk v restauraci, dotlačily to pokoje 
penzionu, nebo naopak. Nikdy by mě ne-
napadlo, že se může stát něco, co se v Roz-
tokách po staletí nestalo. A přesto příroda 
ukázala, že má vždy poslední slovo. A pro-
to: NIKDY NEŘÍKEJ NIKDY!

� l

Nikdy neříkej nikdy!
Povodeň	v	roce	2002	postihla	mnoho	lidí	ve	spodních	
roztokách	i	v	celých	středních	Čechách.	Byla	jsem	jednou	
z	těch,	kteří	ji	pocítili	na	vlastní	kůži,	a	proto	bych	vám	
chtěla	vyprávět	svůj	příběh,	příběh	člověka,	kterému	
povodeň	velmi	změnila	život,	ale	také	ho	ponaučila.

Eva�Sodomová
Cesta	pro	město
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Loni v červnu ještě řádil neoblíbený virus 
a  akci jsme tedy raději odložili na  září. 
A  28. května tohoto roku, už v  termínu 
„správném“, jsme trasu pro děti postavili 
zas. Nezastavil nás ani obří mrak se sluš-
nou sprchou hned na začátku – děti a  je-
jich rodiče statečně vyrazili zachraňovat 
princeznu – tentokrát dokonce princezny 
dvě.

Počasí se naštěstí umoudřilo, i když teplo vy-
padá trochu jinak (možná i  díky tomu se 
snědla spousta buřtíků a grilované kukuřice).

Králíci Bob a Bobek zase nechali do své-
ho klobouku házet hadrové míčky, medvěd 
s  liškou startovali dětem závody ve  skoku 
v pytli, Křemílek s Vochomůrkou zkoušeli 
přesnou trefu malých capartů, včelky chtě-
ly najít své pylové kuličky, veverky si hlída-

ly houbičky, mezi kterými děti běhaly sla-
lom, čarodějnice číhala na chybu v postřehu 
a paměti malých poutníčků, myši odměňo-
valy sýrem každého, kdo prošel jejich ta-
jemnou myší dírou, vodnická rodina asis-
tovala při lovu rybiček, veselá muška 
pomáhala dětem dostat se z pavoukovy sítě 
a mezi tím vším pobíhala lesní strašidla se 
skoro opravdovým hejkalem.

Děkujeme všem, kteří se letos ochotně 
zapojili a pomohli nám „pohádkáč“ usku-
tečnit. Rodičům malých Kulíšků, z  nichž 
někteří neváhali převléknout se do masek 
a chvíli si hrát … no, jako jejich děti, Vlaď-
ce Drdové a její partě i všem dalším, kteří 
přišli na pomoc bez vyzvání, prostě proto, 
že už tak chodí léta. 

Ještě jednou díky vám všem, byli jste 
úžasní!

Díky za finanční podporu městu Rozto-
ky a firmě Autoservis Náhlovský.

� l

Za roztocké tomíky, Sviště a Kulíšky
Jindra�Zoufalá

Při této příležitosti se konaly slavnostní 
bohoslužby a oslava založení nového farní-
ho sboru. Bohoslužby vedl pražský senior 
za účasti několika farářů a farářek a dalších 
zástupců Českobratrské církve evangelic-
ké. Slavnostních bohoslužeb se zúčastnilo 
více než sto lidí, kteří přijali zprávu o vzni-

ku nového sboru s nadšením a přišli farář-
ku i sbor na novou cestu povzbudit. Ačkoli 
bylo ten den úmorné vedro, celými boho-
službami a  oslavou se nesla společná ra-
dost z této události. 

Kromě členů a  přátel Českobratrské 
církve evangelické se zúčastnili i  zástupci 

Církve československé husitské v  Rozto-
kách a řada přátel z římskokatolické církve. 
Potěšilo nás, že na slavnost přijal pozvání 
také místostarosta Tomáš Novotný, který 
má podíl na obnově krásné Haurowitzovy 
vily, kde se roztočtí evangelíci mohou 
scházet. Za to městu patří náš dík! 

Od září 2022 budou probíhat pravidelné 
bohoslužby vždy 1. a  3.  neděli v  měsíci 
a další aktivity pro děti a dospělé. Informa-
ce můžete získat na  webových stránkách 
roztoky.evangnet.cz nebo kontaktuje farář-
ku Annu Pokornou, tel. 605 345 299. 

l

Anna�Kaucká

Když to jednou nestačí

Slavnostní bohoslužby k uvedení do funkce  
evangelické farářky v Roztokách

Tak	jsme	v	tomto	školním	roce	pořádali	už	druhý	
Pohádkový	les.	

V	neděli	19.	června	byla	Anna	Pokorná	uvedena	do	funkce	
první	farářky	nově	vzniklého	evangelického	sboru	
v	roztokách.
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KLECANYROZTOKY ZDIBY ÚNĚTICE PRAHA-SUCHDOL

POŘÁDAJÍ MĚSTA: VE SPOLUPRÁCI S:

SPONZOŘI:

S PODPOROU:

13.00 BERUŠKA BAND 
14.00 KAROLÍNA 

KAMBERSKÁ 
15.20 JUSTIN LAVASH 

17.00 BAL LAB 
19.45 VISACI ZÁMEK

21.00 MARPO 
& TROUBLEGANG

23.30 PLANTEC (Fr)

13.00 PRAVÝ HRADEC
14.45 JEN MUSIC
17.00 FREE. CO BAND
18.00 OLDER
20.00 ANDY CERMAK
22.00 TATABOJS
23.00 PLANETA 
NOVA DJS, JD 11 
LIL FAULT.

Levý bŘeh pravý bŘeh

DOPROVODNÝ PROGRAM:
>> 10.00 ZÁVODY KOL DO VRCHU KLECANSKÉHO

 ~15.30 SESKOK PARAŠUTISTŮ DO VLTAVY
~21.50 SVĚTLA NA VLTAVĚ
>> NOHEJBALOVÝ TURNAJ

• LETIŠTĚ PRAHA
>> PRAVÝ HRADEC • STŘEDISKO HAVRAN

• HASIČI ROZTOKY•KLECANY•PRAHA-SUCHDOL•ZDIBY
• AKORDEONISTKA LUCIE EVA DOUŠOVÁ

WWW.SLAVNOSTIBREHU.CZ
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

17. 9. 2022
u přívozu 

Roztoky - klecAny

MÁSLOVICE HASIČI ROZTOKY HASIČI KLECANY  HASIČI SUCHDOL  HASIČI ZDIBY

Kulturní památka – vrch Řivnáč – je místo, 
které již pár let pravidelně navštěvují žáci 
ZŠ Letohradská z Prahy. Od letošního úno-
ra jejich výpravy nejsou jako dřív. Místní 
příroda jim byla pouze prostředím pro po-
byt venku do  té doby, než paní učitelka 
Zdeňka Bachtjanová měla nápad zapojit 
žáky 5. třídy do péče o ni. Vždyť jak jinak 
by mohli trávit smysluplně čas v této loka-
litě než tím, že sami zkusí přírodu lépe po-
znat a pomáhat jí. Není divu, že vrch Řiv-
náč i díky mladým dobrovolníkům odkryl 
více ze svých přírodních krás.

Paní učitelka Zdeňka se rozhodla oboha-
tit vzdělávací program žáků 5. třídy pro-
střednictvím ekovýchovného projektu Pat-
ronáty Skautského institutu. Cílem 
projektu je smysluplně zapojit školní třídy 
do aktivní péče o přírodu v České republi-
ce tak, aby je to bavilo a zároveň se v rámci 
pobytu v  cenných lokalitách dozvěděly 
o problémech kulturní krajiny a ekologic-
kých souvislostech lidského působení 
na přírodu. Metoda tzv. Patronátů je posta-
vená na spolupráci správců přírodních lo-
kalit, školních tříd a průvodců-odborníků, 
ať již se se jedná o přírodovědce či ochra-
náře. Projekt je zaměřen na  to, aby děti 
za  pomoci odborných průvodců získaly 
základní znalosti o managementu vytipo-

vaného území (proč je péče potřeba) 
i praktické dovednosti (jak péči provádět) 
a pilotně si vyzkoušeli první rok péče a ale-
spoň dvakrát vyrazili do terénu. V progra-
mu je aktuálně zapojeno přes 60 dětských 
skupin na různých lokalitách v ČR. Ze ZŠ 
Letohradská jsou po Praze a okolí zapojeny 
celkem tři třídy.

V Roztokách u Prahy Skautský institut na-
pomohl vzniku partnerství mezi paní uči-
telkou Zdeňkou, jejími žáky, průvodcem 
Tomášem Zděblem z místního spolku Jest-
řábník, který o lokalitu vrch Řivnáč pečuje, 
a  správcem území zastoupeným panem 
Pavlem Flennerem z  odboru životního 
prostředí města Roztoky. Společně byl po-
dán návrh zapojení žáků do péče radě měs-
ta, ta ho schválila a příběh Patronátů na vr-
chu Řivnáč mohl začít.

První úspěšná akce proběhla 29. března. 
Na počátku průvodce krátce seznámil žáky 
s historií lokality od jejího pravěkého osíd-
lení až po současnost a vysvětlil, že bez lid-
ského hospodaření by tady nevznikla mo-
zaika cenných přírodních prostředí 
umožňujících život dnes chráněných 
a ohrožených přírodních druhů, a také to, 
že bez aktivní péče by se tato území po-
stupně proměnila ve  fádní plochy křovin. 

Nebylo těžké přemlouvat je, aby se chopili 
nářadí. Sami měli chuť zprůchodnit úvoz 
historické stezky. Výřezy zmlazení jsou to-
tiž zábavnou aktivitou. Stříhat, řezat, trhat, 
tahat větve z jednoho místa na druhé a ná-
sledně pak ocenit vlastní výsledek prove-
deného zásahu dokáže každému vykouzlit 
velký úsměv spokojenosti.

Iniciační zkušenost motivovala děti 
k návratu na Řivnáč. 3. května jim průvod-
ce představil pastvu za účelem obnovy pes-
tré mozaiky luk, sadů, skalních stepí a vře-
soviště. Děti si prakticky vyzkoušely 
základní pokyny pro orientaci, shánění 
stáda ovcí. Součástí zásahu bylo vyhnání 
stáda na pastvu, dozor a nakonec opět se-
hnání do ohrady. Zůstal čas i na pokračo-
vání ve výřezech zmlazení v úvozu histo-
rické cesty. Ani tato zkušenost plná 
poznání se neobešla bez velké dávky nad-
šení. Držet v  náruči malé jehňátko, jehož 
stádo pomáhá obnovit vřesoviště a biotopy 
dalších cenných rostlin a živočichů, je jed-
noduše jedinečný zážitek, na který se neza-
pomíná!

 
Žáci po návratu z lokality do školy s té-

matem patronátu dále pracují ve vyučová-
ní v různých formách a odrážejí své pozná-
ní do  myšlenkových map, slohových 
cvičení či prezentačních plakátů.

Dětem i  pedagogům se zážitkový pro-
gram zalíbil, výše popsané výpravy tak ne-
budou poslední a  žáci se po  prázdninách 
vrátí, aby na  Řivnáči opět přiložili ruku 
k dílu.

Děkujeme všem, kteří pomáhají tomuto 
příběhu.

� l

Lenka�Kachlík�
Skautský	institut

Tomáš�Zděblo
spolek	Jestřábník

Projekt byl podpořen z  grantů norských 
fondů a grantů hlavního města Prahy

„Poznej a chraň“ na Řivnáči 
Program	Skautského	institutu	propojuje	zážitkovou	
pedagogiku	s	ochranou	přírody

▲
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Od 17 hodin pokračoval Dětský den na za-
hradě Husova sboru. Zde děti plnily nejen 
vědomostní, ale i pohybové a tvůrčí úkoly. 
Součástí byl i táborák a opékání špekáčků. 
Jsme rádi, že se k nám připojilo i několik 
ukrajinských rodin, které jsou od počátku 
ukrajinské krize s naším sborem v kontak-
tu. Nejodvážnější skupinka teenagerů 
s  několika rodiči zůstala v  Husově sboru 
i přes noc a zažila si dobrodružné nocová-
ní na  výjimečném místě. Na  programu 
bylo promítání filmu a nechyběl ani pop-
corn.  

O dva dny později – na svatodušní nedě-
li – jsme v Husově sboru pořádali po dlou-
hé době bohoslužbu upravenou pro rodiče 
s dětmi. Prostor byl uzpůsoben tak, aby si 
bohoslužbu mohli užít i rodiče a nemuseli 

se bát, že jejich ratolesti budou jakkoli na-
rušovat její průběh. Děti ve věku od mimi-
nek po  teenagery mohly svobodně využít 
polštáře, koberce a  hračky, které pro ně 
byly v přední části kostela připraveny. Hu-
dební vstupy byly upraveny tak, aby bavily 
i dětské návštěvníky bohoslužby, a všichni 
přítomní včetně dospělých, kteří se boho-
služeb účastní pravidelně, se zapojili do vý-
tvarného ztvárnění „Ovoce Ducha svaté-
ho“, které bylo tématem nedělní promluvy.  
Jsme rádi, že nám bylo přáno, nejen z hle-
diska počasí, svátek dětí krásně oslavit spo-
lu s  ostatními milými lidmi. Naše spole-
čenství je otevřené a  kdokoli se k  němu 
může přidat. Každou první neděli v měsíci 
od 10 hodin (po bohoslužbě) připravujeme 
program pro děti a mládež a nově chceme 

jednou za čtvrt roku pořádat bohoslužbu 
uzpůsobenou pro rodiče s dětmi. Aktuál-
ní informace jsou k  dispozici na  webu  
www.ccsh-roztoky.cz nebo na facebookové 
stránce: Husův sbor v Roztokách. 

� l

K.�Ptáčková,�J.�Kučerová�a�T.�Rozkydal�

Víkend věnovaný dětem 
začátkem	června	jsme	se	Husově	sboru	připojili	k	oslavám	Mezinárodního	
dne	dětí.	začali	jsme	v	pátek	3.	června	v	parku	na	Tyršově	náměstí.	Tam	jsme	
v	rámci	Dětského	dne,	pořádaného	městem	roztoky,	měli	možnost	připravit	
jedno	ze	stanovišť,	na	němž	děti	plnily	úkoly.	Stanoviště	neslo	téma	etika	
a	děti	na	něm	měly	za	úkol	poskládat	puzzle	z	obrázků	zachycujících	různé	
situace	ze	života.	následně	si	s	námi	o	daných	situacích,	etickém	chování	
a	správném	rozhodování	mohly	popovídat.		

inzerCe

Jaké změny přináší začátek školního roku pro rodinu?

Jaká jsou očekávání rodičů a dětí?

Jak nastavit režim rodiny ve školním roce?

knihovna

PhDr. Vlaďka Fischerová

volný

Základní škola

Zdenky Braunerové

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

V POHODĚ

22. 9. 2022

městská 

Lektorka: 

Vstup 

-  

 18.30 hod. 

Rodina a škola
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Šestnáctý ročník této pietně veselé akce se 
uskuteční jako obvykle na výročí sovětské 
okupace, v  neděli 21. srpna. Registrace 
účastníků proběhne u  asijské restaurace 
na  křižovatce ulic Přílepské a  U  Školky 
od 17.00 do 17.30. Doporučená nenáročná 
trasa vede ulicemi Přílepská, Bořivojova, 
Za  Cihelnou, po  horním okraji zemníku 
a  pak lesem. Přípustné jsou ovšem i  jiné 
trasy, důležité je dosáhnout vyhlídky u vr-
cholu Řivnáče (úctyhodných 292 m n. m.!). 
Zde zazní neoficiální proslovy na  připo-
menutí památky zakladatele akce Ladislava 
Kantora i k neblahému výročí, které v sou-
vislosti se současnými událostmi získává 

nový rozměr a novou naléhavost. Ani ten-
tokrát nebude chybět společné zpívání 
vlasteneckých písní.

Kromě připomínky zmíněného výročí 
akce nemá politický charakter a  nikterak 
nesouvisí s podzimními volbami do míst-
ního zastupitelstva. Tradičně se na ní přá-
telsky scházejí příslušníci různých uskupe-
ní i  lidé stojící zcela mimo politické dění 
a já jsem přesvědčen, že nejinak tomu bude 
i letos.

Jménem pořadatelů srdečně zvu všechny 
tradiční účastníky i  nové zájemce. Pejsci 
na vodítku jsou vítáni.� l

Jaroslav�Drda

Například naše pétanquové družstvo vyu-
žívá krásných letních dnů k tomu, aby jeho 
členové potrénovali své tělo i mysl na čers-
tvém vzduchu na  hřišti u  DPS, které se 
v  letošním roce podařilo rozšířit, aby se 
tomuto sportu mohlo věnovat více hráčů 
najednou. Proto neváhejte, kdo se chcete 
přidat, je zde skvělá parta s výborným me-

zinárodním trenérem Petrem Fuksou 
v  čele. Naši členové klubu nezahálejí 
a  úspěšně se zúčastňují i  turnajů v  rámci 
Středočeského kraje. Pétanque je vhodný 
pro ženy i  muže každého věku a  na  mo-
mentální fyzické kondici nezáleží, tu si ča-
sem určitě i vylepšíte. Důležitá je chuť a ra-
dost z pohybu a smysluplného trávení času 

v přátelském kolektivu. Pokud vás zajímá, 
co vše pétanque obnáší, přijďte se s ním se-
známit v rámci Dnu seniorů na travnatém 
prostranství mezi MÚ a DPS dne 28. srpna 
2022 od 14 hodin.

Z našich dalších aktivit si dovoluji upo-
zornit na  oblíbené obnovené lekce Tance 
pro radost, jehož vedení se od  září ujímá 
Lenka Švecová a  těší se na  všechny, kdo 
mají chuť a chtějí si zatančit.

Vyzkoušíme si zde různé taneční styly, 
s působivou muzikou si krásně protáhne-
me tělo, zlepšíme držení těla i  fyzickou 
kondici. Tanec pro radost bude probíhat 
od  19. září 2022 vždy v  pondělí od  9 do   
10 hodin v tanečním sále ZUŠ v Jungma-
nnově ulici. 

PrOGrAM	AKTiViT:

pondělí: 9.00–10.00 Tanec pro radost 
(taneční sál ZUŠ) 
Lenka Švecová, tel. 606 651 816
14.00–16.00 otevřen Klub seniorů, 
Havlíčkova 713, Marcela Tříšková, 
tel. 732 667 890

Výstup na Řivnáč po šestnácté

SPCCH – léto máme v plném běhu a je čas si opět  
připomenout naše aktivity

Tradice	se	mají	ctít	a	uchovávat.	Letos	to	již	bude	patnáct	let	od	prvního	napůl	
recesistického	a	napůl	vážného	hromadného	výstupu	na	Řivnáč,	„během	
jediného	dne	a	bez	použití	kyslíku“,	jak	zní	původní	slogan.	

Přes	prázdniny	si	letos	dopřáváme	trochu	odpočinku,	
nicméně	některé	aktivity	probíhají	i	o	prázdninách.	

I.�Roztocké��
šedesátky
Sbor	dobrovolných	hasičů	
roztoky	za	podpory	OSH	
Praha-západ	a	dalších	
sborů	a	Okresní	rady	mlá-
deže	vás	srdečně	zve	na		
i.	ročník	okresní	soutěže	
mladých	hasičů	v	disci-
plíně	běh	na	60	metrů	
s	překážkami.	

Pokud	jste	příznivci	dět-
ských	sportovních	soutěží	
a	hasičských	závodů,	při-
jdte	svou	účastí	podpořit	
děti	z	našeho	i	okolních	
sborů	dobrovolných	hasi-
čů.		 l

za	SDH	roztoky	
Simona�Mádlová

starostka	sboru	
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 Chceme pokračovat  
v dlouholeté práci pro 
město. Nabídneme 
voličům osvědčené  
komunální „tahouny“  
i nové tváře. I díky nám 
se Roztoky a Žalov  
proměňují k lepšímu. 

VŽDY JSME VÁM ODPOVĚDĚLI
Podněty občanů, osobní, mailové či na facebooku, jsme 
vždy brali vážně. Naši zástupci ve vedení města reagovali 
bezodkladně a snažili se věci posouvat k lepšímu. Trpělivě 
jsme vysvětlovali, hledali řešení a odpovídali Vám.

ATMOSFÉRA V OBCI
Stojíme za podporou spolků, dobrých nápadů občanů. 
Roztoky jsou unikátní pestrostí komunitního života. Coby 
iniciátoři opravy vily č. 125 v Tichém údolí jsme rádi, že 
v krásných prostorách sídlí neziskovky, školka, že zde 
nalezla útočiště privátní škola či jedna z církví. 

POMOC POTŘEBNÝM
Během pandemie i ukrajinské krize jsme nezaháleli a byli 
v terénu. I díky dobrým kontaktům s únětickými sousedy 
jsme zajistili dvě kola tolik potřebného očkování pro 
zájemce. 
Mysleli jsme na naše seniory. Pravidelnou finanční 
podporou jejich potřeb, aktivní prací při přípravě nového 
domova pro seniory. 

SILNICE V ŽALOVĚ, OPRAVA PRŮTAHU 
Díky dobré souhře ve vedení města byly opraveny silnice  
v Žalově, Komenského a Přemyslovská. Dílčí oprava 
rozpadlé krajské silnice, která není majetkem města, 
vyžadovala úpornost a neodbytnost, kterou do věci náš 
místostarosta vložil. Děkujeme i roztockému donátorovi, 
jehož velkorysý příspěvek pomohl opravy silnic nastartovat.
Podařilo se. Jsme rádi, že tyhle body nám přiznává  
i konstruktivní část opozice.

ZKRACUJEME VZDÁLENOSTI
Z dílny Sakury je také zdařilá Haurowitzova cesta, obnovená 
spojka mezi Tichým údolím a ulicí Nad vinicemi. 

NOVÁ ŠKOLA CIHELNA
Michal Hadraba, místostarosta, se podílel spolu s odborem 
správy města a kolegy z radnice na celém náročném  
projektu. Zajistil nového projektanta v okamžiku, kdy 
původně domluvený nekonal.

DĚTSKÝ LÉKAŘ
Když se ukázalo, že kapacity populární lékařky dr. Malé  
a jejích dalších kolegů jsou na hranici možností, bylo třeba 
jednat. Na fb inzerát podaný místostarostou Tomášem 
Novotným se v krátké době přihlásila dětská lékařka.  
Ruku v ruce s tím jsme nastartovali úpravy nové ordinace.

Sakura – spolehlivá značka  
pro volební období 2022–2026

 „

“

Jste pro nás důležití Co jsme již dokázali! ✓

14.00–15.00 Procházky po  Roztokách 
s holemi Nordic Walking – budou pokra-
čovat po prázdninách
(sraz Klub seniorů), Blanka Humplová, 
tel. 776 845 466

úterý: dopoledne Angličtina pro seniory 
(začátečníci, pokročilí)               
(Klub seniorů), Adéla Kořínková, 
tel. 721 722 024          
13.30–15.00 Pétanque – (hřiště u DPS)
Petr Fuksa, tel. 602 261 925
14.00–15.00 Měření tlaku, cukru v krvi, 
saturace kyslíku
(1. úterý v měsíci), (Klub seniorů), 
Petra Zajícová, tel. 736 766 445         
16.00–16.45 Cvičení mozku a paměti
(Klub seniorů) 
Milada Slavatová, tel. 604 249 196

středa: dopoledne Cvičení kardiaků 
(taneční sál ZUŠ) 
Blanka Humplová, Naďa Vanková, 
Lenka Švecová,          
info a přihlášky: Blanka Humplová, 
tel. 776 845 466

 
čtvrtek: 9.30–12.00 Klub pletení, háčková-
ní (Klub seniorů)

Andrea Pištěková, tel. 605 252 328               
14.00–16.00 otevřen Klub seniorů, 
Havlíčkova 713, Marcela Tříšková, 
tel. 732 667 890                   

 
pátek: 15.00–18.00  Rukodělné dílny 
(Klub seniorů) (1x do měsíce)
Markéta Hrůzová, tel. 723 800 922, 
Vlaďka Drdová, tel. 606 893 292 

sobota: 8.00–11.00 Klub paličkování 
(Klub seniorů)
Pavla Sládečková, tel. 731 150 785 

PŘiPrAVUJeMe	i	OBLíBené	záJez-
DY	A	DiVADLA

Divadla: Klára Bryndová, 
tel. 773 184 680
Zájezdy: Jaroslava Pařízková, 
tel. 732 217 507

Na  podzim chystáme další odborné 
i cestopisné přednášky, o kterých vás bude-
me informovat prostřednictvím Odrazu 
a letáků na vývěsních plochách a v našich 
klubových vývěskách. Určitě se máme 
na co těšit. 

Zájemci o aktivity, které si vyberete, in-
formujte se u  našich lektorek a  lektora 
na přesné časy, termíny a podmínky setká-
vání.

� l

Za výbor SPCCH Roztoky

Je jedním z mála roztockých občanů, o kte-
rém se můžeme dočíst v encyklopedii. Pro 
zájemce uvádím odkaz: (Kdo je kdo – ar-
chitektura, vydala Agentura kdo je kdo, 
Praha 2000). Celým jejím různorodým dí-
lem prolíná snaha po  harmonii, kontext 
s prostředím, ať už se jedná o územně plá-
novací dokumentaci nebo interiéry, návr-
hy svítidel, nábytku. 

Ve  stručném přehledu uvádím územní 
plán zóny Národní kulturní památky Vyše-
hrad, zastavovací plány sídlišť řadových 
rodinných domů v  Nizozemí (registrace 
ve svazu nizozemských architektů), v Pra-
ze 6 koncepci zástavby řadových domů 
Na  Babě. Od  70. let minulého století 
do současnosti se zabývá metodikou analý-
zy zástavby historických měst – „památko-
vým urbanismem“ (Pražská památková 
rezervace 1976, regulační plán historické-
ho centra v Kroměříži 1992 – oboje publi-
kováno univerzitou v Lundu). Projektovala 
a realizovala četné rekonstrukce památko-

vě chráněných měšťanských domů (Pelhři-
mov), hotel Wolker a  návrh novostavby 
Bílého lva v Karlových Varech, vnitřní pro-
story historických objektů: rekonstrukce 
Španělského a Rothmayerova sálu na Praž-
ském hradě, navrhla nábytek, svítidla 

a  textil v  malostranských palácích užíva-
ných Parlamentem ČR, saunu a  bazén 
včetně nového podsklepení v  západním 
křídle zámku Lány. Z novostaveb jsou cha-
rakteristické stavby v  památkově chráně-
ných areálech: objekt pro správu hřbitovů 
na Vyšehradě (2000), obřadní síň na hřbi-
tově v  Ďáblicích (2006). Její celoživotní 
práce byla v roce 2018 oceněna cenou Jože 
Plečnika.

V Roztokách nic z jejích realizací nena-
jdeme. Jen jako členka stavební komise za-
stupitelstva konzultovala návrh Tyršova 
náměstí. Výsledkem těchto konzultací je 
náměstí otevřené do  parku a  alespoň ná-
znaky optického uzavření Masarykovy tří-
dy protilehlými rizality s podloubím.

Členství v  České komoře architektů 
a projektovou činnost ukončila před deseti 
lety. Ale bez práce být nedokáže. Věnuje 
se práci v Asociaci sdružení pro ochranu 
a rozvoj kulturního dědictví ČR (pro zá-
jemce uvádím odkaz na  tuto asociaci  
www.asorkd.cz), spolupracuje s  kulturní 
komisí ČSSD a píše kritické články ke kon-
troverzním projektům novostaveb přede-
vším v historické  Praze. � l

PhDr.�Vít�Calta
předseda	MO	ČSSD	roztoky

Ing. arch. Marie Švábová
Dne	3.	července	letošního	roku	se	dožila	devadesátky	
ing.	arch.	Marie	Švábová.	zakázala	mi	napsat,	že	v	plné	
svěžesti.	Mohu	ale	s	klidným	svědomím	napsat,	že	je	na	svůj	
věk	v	dobré	fyzické	kondici	a	zejména	v	plné	svěžesti	
duševní.

Vladimíra�Drdová
předsedkyně
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VÍME, 
JAK SPRAVOVAT 
MĚSTO

v úterý 20. září
od 14 do 18 hodin
v úterý 20. září
od 14 do 18 hodin

Tajemství dobré správy města tkví v tom, že se na ní musí podílet řada lidí, kteří pracují
jako tým. Stav a rozvoj města nikdy nemůže být zásluhou jedince, vždy se na něm podílí
více lidí, jejichž schopnosti a zkušenosti se vzájemně doplňují a zesilují. To v zásadě vy-
stihuje podstatu úspěchu každého díla: musí být složeno z přínosu každého člena týmu.

V Roztokách žije mnoho schopných, nadaných i zkušených lidí. Právě takoví tvoří náš
tým, který občanům města nabízí své profesionální služby při správě našeho krásného
města. Víme, že v uplynulých dvanácti letech jsme své schopnosti prokázali a jsme při-
praveni je prokazovat ve prospěch města a jeho občanů i nadále. Víme, jak.

S našimi kandidáty a s naším volebním 
programem se budete moci 

osobně seznámit

S našimi kandidáty a s naším volebním 
programem se budete moci 

osobně seznámit

Připraven bude doprovodný kulturní program pro děti i dospělé, občerstvení, ochutnávka vín.

1 Drda Jaroslav
tajemník MÚ

2 Jakob Jan
starosta, poslanec

3 Richter Zdeněk
místostarosta, ředitel obchodní společnosti

4 Beran Jaromír
ředitel odboru na ministerstvu školství

5 Drdová Vladimíra
radní, koordinátorka sociálních projektů

6 Hejduk Lukáš
asistent poslance, skautský vedoucí

7 Šmíd René
hasič, velitel družstva, velitel JSDH Roztoky

8 Macoun Petr
ředitel technologické společnosti

9 Štifter Martin
radní, mikrobiolog

10 Jeřábek Aleš
provozovatel pizzerie

11 Červenková Lenka
novinářka, ředitelka vzdělávacího centra

12 Seidl Michal
stavbyvedoucí

13 Vránková Ivana
manažerka v neziskovém sektoru

14 Flek Petr
projektový manažer ve stavebnictví

15 Treichel Tomáš
učitel, skautský vedoucí

16 Jursík Pavel
právník

17 Kapitán Jakub
správce sportovního areálu

18 Vidim Jan
hypoteční specialista

19 Kozdělka Jaroslav
manažer a spolumajitel pekárny

20 Carbolová Kamila
psychoterapeutka

21 Černý Michal
záchranář
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7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21.

2. 3. 4. 5. 6.
Petra Kazdová

42 let
tisková mluvčí

Michal Přikryl
59 let

filmový produkční

Marcela Šášinková
58 let

historička

Kateřina Gotthardová
33 let

kavárnice

Jaroslav Hladílek
55 let

obchodní manažer

Šárka Urbanovská 
40 let

herečka, scénografka

Vlastmil Drchota
48 let
hasič

Jiřina Roškotová
63 let

v důchodu

Josef Pösinger
34 let, asistent 

pedagoga a učitel

Zuzana Zobalová
39 let, metodička

kontrol dotací

Pavel Aubrecht
52 let

městký strážník

Monika Bromovská
48 let, učitelka 

na základní škole

František Skutil
74 let

v důchodu

Klára Junka
35 let

zdravotní sestra

Lukáš Kousal
43 let
stavař

Michaela Matysová
54 let

vedoucí školní jídelny

Radek Šlancar
28 let

obchodní manažer

Dominika Boďová
37 let, učitelka 

v mateřské škole

Vladimír Trepera
62 let
pekař

Vojtěch Sedláček
75 let

sociální podnikatel

SPOLEČNĚ

ROZTOKY A ŽALOV

Marie Dvořáková "Šlancarová"
45 let
koordinátorka dobrovolníků
kandidátka na starostku

1.



7. 8. 9. 10. 11.

12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21.

2. 3. 4. 5. 6.
Petra Kazdová

42 let
tisková mluvčí

Michal Přikryl
59 let

filmový produkční

Marcela Šášinková
58 let

historička

Kateřina Gotthardová
33 let

kavárnice

Jaroslav Hladílek
55 let

obchodní manažer

Šárka Urbanovská 
40 let

herečka, scénografka

Vlastmil Drchota
48 let
hasič

Jiřina Roškotová
63 let

v důchodu

Josef Pösinger
34 let, asistent 

pedagoga a učitel

Zuzana Zobalová
39 let, metodička

kontrol dotací

Pavel Aubrecht
52 let

městký strážník

Monika Bromovská
48 let, učitelka 

na základní škole

František Skutil
74 let

v důchodu

Klára Junka
35 let

zdravotní sestra

Lukáš Kousal
43 let
stavař

Michaela Matysová
54 let

vedoucí školní jídelny

Radek Šlancar
28 let

obchodní manažer

Dominika Boďová
37 let, učitelka 

v mateřské škole

Vladimír Trepera
62 let
pekař

Vojtěch Sedláček
75 let

sociální podnikatel

SPOLEČNĚ

ROZTOKY A ŽALOV

Marie Dvořáková "Šlancarová"
45 let
koordinátorka dobrovolníků
kandidátka na starostku

1.

Vážení spoluobčané, milí sousedé, 

za sdružení Společně PRO Roztoky a Žalov v tomto období pracovalo pro město pět aktivních 

zastupitelů. Naše práce má výsledky a také nás těší, proto jsme se rozhodli jít do toho znova. 

Záleží nám na tom, aby se město rozvíjelo dobře. Jsme proti překotným rozhodnutím. 

Prosazujeme rozmyšlená řešení, která mají hlavu a patu. Podporujeme zapojování veřejnosti 

do rozhodování o městském rozpočtu a do rozvoje města. Chceme starostu, který bude 

v práci přítomný, bude k dispozici občanům a aktivně s nimi spolupracovat. 

Máme na co navázat
Naší bývalé místostarostce Marii Šlancarové – nyní Dvořákové, se podařilo rozšířit tolik potřebnou 

pediatrickou péči. Novou ordinaci MUDr. Kateřiny Malé si rodiče chválí. Marie Dvořáková zařídila 

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

se sníženou pohyblivostí využívat již v tomto roce. Díky vstřícné spolupráci se zástupci školy 

a s odbornou veřejností se Marii podařilo také nastartovat perspektivní přístup k výstavbě školy.

Z našeho programu: 
Nepodpoříme další zadlužování města. Víme, že kvůli 130 milionovému dluhu bude budování 

další občanské vybavenosti možné pouze pomocí dotací. Proto uděláme vše, aby město potřebné 

dotace získalo.

Bezpečné město 
• Bezpečná cesta do školy je pro nás prioritou. Dobrovolníci budou dohlížet na bezpečnost 

 školáků na přechodech. 

• Vybudujeme dopravní hřiště – v Masarykově ulici u Solníků. 

Moderní škola, moderní hřiště
• Postavíme další učebny pro žalovské žáky 6. až 9. tříd v Cihelně.

• Vedle školy v Cihelně vybudujeme moderní sportoviště.

Dostupné zdravotní a sociální služby
• Budeme prosazovat výstavbu domova pro seniory a ordinací pro lékaře v Solníkách. 

 Součástí domova bude zázemí pro terénní a pečovatelskou službu a denní stacionář.

JSME TU PRO VÁS. PŘIJĎTE K VOLBÁM!

Celý program na www.proroztokyazalov.cz
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pro komunální volby 

2022

1. Simona Mádlová, učitelka | 2. RNDr. Jaroslav Huk, CSc., manažer operačních programů 

| 3. Ing. Roman Jandík, manažer | 4. Ing. Martin Ryneš, podnikatel | 5. Mgr. Jakub Ševčík, Digital Sales 

Manager  |  6.  Jiří  Hašek, student | 7. Dita Dvořáková, úřednice | 8. Ing. et Ing. Tomáš Šalamon, MBA, 

Ph.D., podnikatel, vysokoškolský učitel | 9. František Adam Jedlička, student |  10. Jitka Kazimourová, 

OSVČ | 11. Zdeněk Jandoš, stevard - instruktor u letecké spol. | 12. Alice Tondrová, úřednice | 13. Ing. Jiří 

Landa, stavební inženýr - dopravní stavby a bezpečnost dopravy | 14. MUDr. Aneta Hegerová, všeobecná 

praktická lékařka | 15. Eva Maršíkvá, úřednice | 16. Mgr. Richard Turoň, advokát | 17. Mgr. Martin Matas, 

HR projektový manažer | 18. Mgr. Olga Veselá, podnikatelka | 19. Tomáš Drábek, student | 20. Ing. Milan 

Veselý, důchodce | 21. Mgr. Kateřina Blažková, ředitelka kanceláře ministra vnitra

 ČAS ZVOLIT 

DOBRÉ HOSPODÁŘE

www.odsroztoky.cz
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1.	4.	–	4.	9.
2022 Včela	–	cesta	do	včelího	města,	hravý	výlet	do	včelího	města. Středočeské	muzeum,	roztoky

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

14.	4.	–	4.	9. Výstava	včely	a	jejich	svět Středočeské	muzeum,	roztoky

1.	7.	–	18.	9. Malby	Jiří	Šrámek Galerie,	Husův	sbor	roztoky

16.	a	17.	7.	
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,	vycházky	okolo	Žalova,	pořádá	roztoč vycházky	okolo	Žalova

21.	8.
So Výstup	na	Řivnáč	po	šestnácté křižovatka	ulic	Přílepská		

a	U	Školky

22.–26.	8. Art	Mixér	–	výtvarný	příměstský	tábor roztočí	ateliéry	v	roztokách

28.	8.
ne Den	seniorů.	Od	14.00	hod. nám.	5.	května	2,	mezi	MÚ	a	DPS

1.	9.	
Po zápis	do	kroužků	a	kurzů	roztoče Ateliér	Jungmannova

4.	9.
ne DeSiGn	LOCK	 Středočeské	muzeum,	roztoky

15.	9.
Čt Vzpomínky	na	Hanu	Hegerovou.	Od	17.00	hod. Hotel	Academic

17.	9.
So roztoklání Středočeské	muzeum,	roztoky

18.	9.
ne Svátky	hudby.	Od	17.00	hod.	 Středočeské	muzeum,	roztoky

22.	9.
Čt rodina	a	škola	v	pohodě	–	seminář	o	výchově.	Od	18.30	hod. Městská	knihovna,	roztoky

KULTURNÍ�KALENDÁRIUM�–�čERVENEC–SRPEN

▼
	in

zer
Ce

inzerCe

Z
A

D
A

VA
TE

L/
ZP

R
A

C
O

VA
TE

L:
 O

D
S

Tým ODS
spolu s KDU-ČSL 

pro komunální volby 

2022

1. Simona Mádlová, učitelka | 2. RNDr. Jaroslav Huk, CSc., manažer operačních programů 

| 3. Ing. Roman Jandík, manažer | 4. Ing. Martin Ryneš, podnikatel | 5. Mgr. Jakub Ševčík, Digital Sales 

Manager  |  6.  Jiří  Hašek, student | 7. Dita Dvořáková, úřednice | 8. Ing. et Ing. Tomáš Šalamon, MBA, 

Ph.D., podnikatel, vysokoškolský učitel | 9. František Adam Jedlička, student |  10. Jitka Kazimourová, 

OSVČ | 11. Zdeněk Jandoš, stevard - instruktor u letecké spol. | 12. Alice Tondrová, úřednice | 13. Ing. Jiří 

Landa, stavební inženýr - dopravní stavby a bezpečnost dopravy | 14. MUDr. Aneta Hegerová, všeobecná 

praktická lékařka | 15. Eva Maršíkvá, úřednice | 16. Mgr. Richard Turoň, advokát | 17. Mgr. Martin Matas, 

HR projektový manažer | 18. Mgr. Olga Veselá, podnikatelka | 19. Tomáš Drábek, student | 20. Ing. Milan 

Veselý, důchodce | 21. Mgr. Kateřina Blažková, ředitelka kanceláře ministra vnitra

 ČAS ZVOLIT 

DOBRÉ HOSPODÁŘE

www.odsroztoky.cz



ODRAZ  měsíčník Roztok a Žalova30

KULTURA

Léto�na�zámku
Na konci června se v zámeckém parku ko-
nal festival Léto na zámku, v rámci kterého 
proběhla divadelní představení, koncerty, 
představení pro děti a speciální programy 
k našim aktuálním výstavám a stálým ex-
pozicím. Věříme, že se akce našim návštěv-
níkům líbila a  že se festival etabluje mezi 
pravidelné akce roztockého muzea.

Včela
Přes léto můžete s dětmi navštívit výstavu 
Včela, cesta do včelího města, která se stala 
velkou hernou, kde se naši nejmenší ná-

vštěvníci přerodí ve včelky a projdou laby-
rintem úlu až ke  včelí královně. Zábavní 
prostor je doplněn edukační výstavou 
o včelách.

Spravte�to�TO!
V  červenci a  srpnu probíhá soutěž s  ČT 
Déčko Spravte to TO! Cílem je sbírat sou-
těžní kódy z různých míst v České republi-
ce a jedním z nich je i naše Turistické in-
formační centrum na pokladně muzea.

l

Markéta�Urfusová

Muzeum Roztoky

BeLeTrie

Benett, B., Matky
Durastanti, C., Cizinka
Falcones, I., Malíř duší
Galbraith, R., Neklidná krev 
Mádl, J., Přitažlivost planety Krypton 
Moricová, A., Až půjdeš, zavři za sebou 
Murakami, H., První osoba jednotného 
čísla 
Niedl, F., Železná rukavice 

DeTeKTiVKY

Adler-Olsen, J., Chlorid sodný 
French, T., Slídil 
Hjorth, M., Hrob v horách 
Mayne, A., Černý korál 

PrO	DěTi	A	MLáDeŽ

Cowan, L., Kniha o noci 
Davies, S., Hilda a loď duchů 

Dugan, J., Některé holky ano 
Oh, A., XOXO
Vostradovská, T., Hravouka
Wechterowicz, P., Úsměv pro Žabku 

nAUČná

Bartošová, L., Novinářky – Rozhovory 
s ženami v českých médiích 
Clear, J., Atomové návyky 
Etzler, T., Kdo ví, kde budu zítra 
MacAskill, W., Dobré úmysly nestačí 
Šulc, M., Od paty k hlavě
Vémola, A., Nezkreslená věda 

HrY	

Hra na postřeh a učení barev – Dinosauři
Minecraft – desková hra 
Opuštěná knihovna – úniková hra
Taco, kočka, koza, sýr, pizza
Výbušní mimoni

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 návra-
tového 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.

Akrobatická taneční show Losers Cirque Company

Výstava Včela

Koncert N.O.H.A.

Kostýmní prohlídky zámecké expozice Život v letovisku
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Rád bych touto cestou poděkoval všem 
účinkujícím za  překrásné provedení ba-
rokní hudby a také milému posluchačstvu 

za pěknou atmosféru a za odvahu vydat se 
do zámku v takřka tropickém vedru. Vnitř-
ní prostory kamenné stavby ale držely ještě 

příjemnou teplotu, takže pořadatel spolu 
s hudebníky správně rozhodli akci přesu-
nout do Historického sálu, kde bylo oprav-
du příjemně. Díky!

Příští hudební svátek (18. září v 17.00) se 
bude konat v  Historickém sále zcela zá-
měrně, ne kvůli rozmarům počasí, ale pro-
tože je zde umístěn klavír. Ten je sice ne-
valné kvality, ale sólista Ivo Kahánek si jej 
byl vyzkoušet a  uznal ho jako dostačující 
pro svoje vystoupení, pokud bude slušně 
naladěn (klavír). Na  programu budou 
za doprovodu Filharmonického komorní-
ho orchestru dva Mozartovy klavírní kon-
certy C dur a A dur a mezi nimi půvabná 
skladba Debussyho L’isle joyeuse (Radost-
ný ostrov). Po  hudební ochutnávce bude 
následovat ochutnávka podobně zajímavá 
– škála vín od  našeho nového sponzora, 
Staňo Mádla z  Velkých Bílovic. Příjemné 
s také příjemným! Nenechte si ujít.

� l

Ivan�Pazour

Vždy si představujeme výjimečnou akusti-
ku krásných koncertních tónů v zámeckém 
nádvoří nebo v  historickém zámeckém 
sálu. Často sledujeme s  obdivem, jak se 
koncertující muzikanti dovedou vypořádat 
vlídným úsměvem s občasnými přelety le-
tadel. Ve  vzpomínkách se nám promítají 
sváteční koncerty minulých ročníků s kon-
certními mistry jako např. Shizuka Ishika-
wa (housle), Barbara Pazourová (harfa), 
Václav Hudeček (housle), Jaroslav Halíř 
(trubka), Jan Mráček (housle), Kateřina Ja-
vůrková (lesní roh). Ti další mistři doko-
nalého muzikálního uměleckého řemesla, 
které jsem neuvedl, nechť mi, prosím, pro-
minou. 

V  letošním jarním koncertu připravil 
Filharmonický komorní orchestr skladby 
dvou známých věhlasných komponistů, 
shodou okolností ze stejného časového 
údobí, a to Johanna Sebastiana Bacha a vy-
nikajícího houslisty Antonia Vivaldiho. 

V  Bachově koncertu A  dur pro cembalo 
a smyčce, ve kterém dominovala půvabná 
sólistka na cembalo Edita Keglerová, se zr-
cadlila tónově bohatá hudba všestranného 
skladatele – profesora harmonie tónů. 
Z  krásného provedení Vivaldiho Čtvero 
ročních období se sólistou Vlastimilem 
Kobrlem jsme vnímali třpytivý lesk ro-
mantické pohodovosti a lidské rozjásanosti 
z krás přírody. 

Tyto krásné hudební chvíle na  Zámku 
v  Roztokách, které pořádá Středočeské 
muzeum v Roztokách u Prahy s podporou 
města Roztoky, Středočeského kraje a Na-
dace Život umělce, mohou být uskutečňo-
vány s dlouholetou podporou sponzora – 
firmy Autoservis Machalický, která je tak 
dokonalá, že Aleš Machalický a jeho krás-
ná žena Dana nabízejí při vstupu do  zá-
meckého nádvoří či u vchodu do historic-
kého sálu pověstný „ welcome drink“. Dík 
patří i  dalším sponzorům, jakými jsou 

Stanislav Mádl, vinař z  Velkých Bílovic, 
stejně jako zahradnictví Baobab z Únětic. 
Před těmito sponzory je třeba smeknout, 
protože nejenže dovedou svým umem, 
tvořivostí a  dovednostmi peníze vydělat, 
ale dát je i  na  dobrou, ušlechtilou a  po-
vznášející věc.

Takovéto příjemné svátky hudby musejí 
mít vždy duši, jinými slovy někoho, kdo se 
jim, od  přípravy až po  závěrečný potlesk 
účinkujícím, zcela oddá. A tak mi, milí čte-
náři Odrazu, dovolte, abych na  závěr vy-
zdvihl a  poděkoval dlouholetému členu 
Filharmonického komorního orchestru 
a  České filharmonie Ivanovi Pazourovi 
za jeho nadšení a organizační elán, který je 
stejně tak ušlechtilý jako prospěšný. Přej-
me mu a jeho milé ženě Barbaře hodně ži-
votní pohody a  nechť jejich muzikantská 
srdíčka i  nadále pravidelně tepou, ať již 
v moderatu nebo v allegrettu.

V nedělním přebohatě natepleném pod-
večeru jsme odcházeli z koncertu plni nad-
šení z krásné hudby. Opětovně jsme si ově-
řili, že souznívání v  tónech posiluje 
nejenom ušlechtilost ducha, ale posiluje 
i pravou přívětivost a vlídnost lidskou…

� l

Miloš�Markvart

Pozvánka na degustaci krásné hudby a dobrého vína

Jarní svátek hudby v Roztokách

V	neděli	19.	června	se	uskutečnil	již	15.	koncert	
Filharmonického	komorního	orchestru	v	rámci	festivalu	
Svátky	hudby	v	roztokách.	

Vždycky	když	začínají	v	roztokách	na	náměstí	rozkvétat	
sakury,	říkáme	si	s	mojí	ženou,	že	nesmíme	zapomenout	
na	jarní	termín	koncertu	Filharmonického	komorního	
orchestru	v	rámci	roztockých	tradičních	Svátků	hudby.	Hned	
jsme	zareagovali	na	termín	neděle	19.	června,	i	když	jsme	
neočekávali,	že	nám	bude	tohoto	dne	sluncem	sv.	Petr	tak	
moc	přát.	
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25. letní výstava Ateliéru JoE s  názvem  
LÉTÁNÍ A  SNY se konala v  červnu 2022 
v ateliéru na Tyršově náměstí. Inspirací pro 
děti, studentky a studenty byla jednak vý-
stava Aviatika v  české vizuální kultuře 
1783–1957, která se konala nedávno v Zá-
padočeské galerii v  Plzni, jednak létání 
a sny o nich, levitace, pohledy do oblak či 
z ptačí perspektivy.

Výstavu bude možné ještě naposledy 
zhlédnout během zápisu do  výtvarných 
kurzů Ateliéru JoE na  Tyršově náměstí 
v Roztokách.

záPiS	DO	VýTVArnýCH	KUrzů	
V	ATeLiérU	JOe:

Ateliér JoE, Tyršovo nám. 9, Roztoky
středa 31. 8. 2022 / 17.00–19.00 hod.
čtvrtek 1. 9. 2022 / 8.00–11.00 hod.
čtvrtek 1. 9. 2022 / 19.00-20.00 hod.
nebo během prázdnin na e-mailové adrese: 
atelierjoe9@gmail.com� l

Lada�Krupková�Křesadlová

Výstava Létání a sny

Ateliér JoE ve spolupráci s Městským úřa-
dem Roztoky připravil v  červnu 2022 pro 
veřejnost grafickou dílnu na téma Zahrada I.  
Účastníci dílny se seznámili se symbolikou 
rostlin a květin v japonské kultuře. Postup-
ným odrýpáváním matrice podle předem 
načrtnutých skic a  otisky několika barev 
vytvořili originální linorytové tisky pomo-
cí ručního lisu (baren).

V sobotu 15. října 2022 od 15 do 17 hodin 
proběhne v  Ateliéru JoE keramická dílna 
pro veřejnost Zahrada II.

Rezervace na: atelierjoe9@gmail.com
� l

Lada�Krupková�Křesadlová

Ateliér JoE

Královna japonských zahrad, magnolie, Klára Grande

Vznášení, akryl, Jasmina Farghali Osobní dopravní letoun, koláž, Sára Farfánová

Vážka, akryl, Barbora Šolínová

Tampopo, Barbora Matoušová

Symbol Japonska, sakura, Marie Packová, ukázka matrice
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čtvrtek 15. 9. 2022 od 17 hodin, hotel Academic

vstupné 100 Kč,  pro seniory  zdarma 

nutná rezervace na tel.: 606 893 292 (V. Drdová)

pořádá město Roztoky

inzerCe
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Když se podíváme kolem sebe, smart je té-
měř vše. Produkt, který není smart, je ne-
zajímavý. Všichni máme smartphony, vět-
šina z  nás smart televize, a  nově i  smart 
domácnosti. Smart můžeme mít i město.

V době vzniku pojmu Smart City si vět-
šina z nás představila lavičku s USB portem 
pro nabití mobilního telefonu nebo veřejně 
přístupnou wi-fi síť.  To byly opravdu první 
vlaštovky naplňující definici pojmu digi-
tálního a  inteligentního města. Dnes je 
však záběr výrazu Smart City významně 
širší. Zahrnuje inteligentní systémy řízení 
dopravy, provozu budov, vodohospodářské 
infrastruktury, ale ovlivňuje i oblast kvality 
života obyvatel a  životního prostředí. 
V případě posledně řečeného se jedná na-
příklad o chytré systémy veřejného osvět-
lení. Ty dnes umějí efektivně snižovat svě-
telný smog, regulovat intenzitu osvitu 
a  v  případě některých svítidel i  teplotu 
chromatičnosti.

Možná ne každý ví, že takové chytré 
osvětlení jsme v části Roztok již instalovali. 
Prostřednictvím online aplikace umíme 
pro každé jednotlivé svítidlo nastavit křiv-
ku osvitu, kdy se intenzita osvětlení 
v  pozdních nočních hodinách významně 
sníží. To nejenže pomáhá životnímu pro-
středí, ale v době energetické krize přináší 
také potřebné úspory. Z nedávné pasporti-

zace veřejného osvětlení vyplynulo, že v uli-
cích města je instalováno celkem 1452 svíti-
del, osmi různých typů. Aktuální celkový 
příkon všech těchto svítidel činí 107 kW. 
Některá, jak se říká, více topí, než svítí. Jiná 
jsou ještě relativně efektivní, 103 je úspor-
ných (LED). Výměnu těch s nejvyšší spo-
třebou chystáme s využitím dotační výzvy 
v rámci programu MPO-EFEKT.

Smart by ale neměly být jen věci kolem 
nás, smart bychom měli být v  prvé řadě 
my. Musíme umět předvídat a  hledět 
do budoucnosti, která se nyní možná jeví 
vzdálená, ale vzdálená není a mnoho z nás 
jí již žije. Mám na  mysli elektromobilitu 
a s ní související infrastrukturu.

Dne 8. června 2022 Evropský parlament 
schválil revidované normy emisí CO2 pro 
nové osobní automobily a  lehké dodávky 
a podpořil návrh Komise na dosažení be-
zemisní silniční mobility do roku 2035. To 
samozřejmě neznamená, že rokem 2035 
vozy se spalovacím motorem ze silnic zmi-
zí, ale pokud nedojde k dalšímu odkladu, 
nový vůz se spalovacím motorem si již ne-
pořídíte. 

Nebudu hodnotit, zda to je dobře, či ni-
koli, ale podívám se na věc z pohledu měs-
ta a potřebné nabíjecí infrastruktury.

Lidé s  vlastní nemovitostí a  přilehlým 
pozemkem, kde mohou parkovat a vůz na-

bít, to mají nejsnazší. V  pořízení elektro-
mobilu jim již nyní nic nebrání a  většinu 
nabíjení realizují právě doma. Veřejné na-
bíječky používají jen v případě nutnosti. 

Obyvatelé bytových domů to mají těžší 
a  obvykle si elektromobil nepořídí právě 
proto, že nemají kde nabíjet. Pokud vás při 
čtení těchto řádků napadne, že řešením 
jsou veřejné nabíječky dodavatelů energií, 
tak vás trochu zklamu. Jejich budování je 
nákladné, není jich dostatek a provozova-
telé umožňují jen časově omezené nabíje-
ní. Delší nabíjení je zpravidla penalizováno 
sazbou za  každou minutu nad stanovený 
časový limit. Ten bývá u AC nabíjení mírně 
velkorysejší než u rychlejšího DC nabíjení. 
Přirozené nabíjení elektromobilů ale fun-
guje trochu jinak. U elektromobilu nepo-
třebujeme ve  většině případů rychlé „na-
tankování plné nádrže“. Ideálem je pomalé 
nabíjení kdykoli, kdy je vůz odstaven, 
a proto je potřeba více přípojek pomalého 
nabíjení, kdy řidič zaparkuje vůz a  celou 
noc jej může nechat připojený na nabíječ-
ce. V  zásadě k  tomu postačí běžná 230V, 
10A zásuvka, protože každý moderní elek-
tromobil je z  výroby nabíječkou do  stan-
dardní 230V vidlice vybaven. Když vůz 
připojíte v 18 hodin večer a ráno v 7 hodin 
pojedete do zaměstnání, dobijete přes noc 
cca 30 kWh. To vám s elektrickou Škodou 
Citigo IV vystačí zhruba na 200 km jízdy. 

Budoucnost městské nabíjecí infrastruk-
tury je tedy velmi aktuálním tématem a vý-
zvou. Osobně vidím možné řešení 
ve  sloupku s  dvěma až čtyřmi běžnými, 
měřenými zásuvkami 230 V 10 A, podob-

Smart City v běhu
Pojem	Smart	City	není	nikterak	starým	pojmem.	Jde	
o	relativně	nový	výraz,	který	se	nám	do	podvědomí	zažil	
velmi	rychle	a	stejně	rychle	se	mění,	respektive	rozšiřuje	
jeho	význam.		
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Vyrazil jsem ráno s  taškou na  kolečkách 
do  Alberta. A  protože mi moje milovaná 
žena Jana zapomněla připomenout, abych 
si vzal svoje seniorská naslouchadla, ne-
vnímal jsem ani krásný ranní zpěv koncer-
tujícího roztockého ptactva. Naproti mně 

šla jedna známá, docela fešná důchodkyně, 
která již měla nakoupeno, a něco mi poví-
dala. Nerozuměl jsem. Jak mám tento ži-
votní okamžik vyřešit? I povídám jí: „Pro-
miňte, madam, ale my muži se 
v  přítomnosti krásných žen hůře soustře-

ďujeme, nezaslechl jsem váš dnešní po-
střeh přesně.“ Okamžitě přešla z mezzofor-
te do  fortissima a  svoji věc ihned 
zopakovala. Zůstala oblažená stát a  její 
květinkové letní šaty ještě více rozkvetly. 
A já? Odcházel jsem jako seniorský švihák 
– gentleman. Jen ta kolečka mého nákup-
ního vozíku poněkud kvílela…

Miloš�Markvart

Jaké jsou naše Roztoky? Krásné místo k ži-
votu, obklopené přírodou – nejen skalna-
tým či lesnatým údolím Vltavy a  jejími 
přítoky, ale i  ovocnými sady či remízky. 
Uvnitř města už to tak zeleně nevypadá. 
I  když stále převládá město plné zahrad, 
u nových developerských projektů i veřej-
ných staveb se zvyšuje poměr nepropustné 
dlažby a betonu a v některých starých i no-

vých ulicích člověk v horkých dnech mar-
ně hledá stín. 

Všichni zažíváme důsledky na  vlastní 
kůži. V horkých a suchých dnech, kterých je 
čím dál více, je město rozpálené jako pec, 
a  při stále častějších průtržích voda rychle 
stéká do několika málo míst, aniž se zadrží. 
Důsledky si pravidelně může každý prohléd-
nout například v dolní části údolí Potoky.

Máte pocit, že je suchých a horkých dní více 
a stejně tak i přívalových dešťů? Není to jen 
pocit, klima se mění a pro nás to znamená 
přesně to, že extrémního počasí bude čím 
dál více. Bydlíme na jednom z nejteplejších 
a nejsušších míst v Česku. Nejvyšší teploty 
jsou pravidelně měřeny v Řeži – a není to 
jaderným reaktorem. Změny budou v  dal-
ších letech ještě výraznější. Že se nám 

nými těm, které známe z kempů. U každé 
zásuvky by mohl být QR kód, s  jehož po-
mocí si rezident po připojení vozu zásuvku 
aktivuje, a zásuvka se zase sama deaktivuje 
po  odpojení zátěže (dokončení nabíjení). 
Nikdo z  velkých provozovatelů nabíječek 
ale takový hotový produkt městům aktuál-
ně nenabízí. Pro nás by to v současné době 
znamenalo systém vymyslet a provozovat, 
což samo o sobě není nemožné. V nedávné 

době jsme podobně vyvinuli aplikaci pro 
evidenci nádob na tříděný odpad. To je ta 
aplikace, která na základě vašich registrací 
přes formulář vytvořila smlouvy o zápůjč-
ce a  která vpodvečer svozu rozesílá všem 
registrovaným SMS.

Vyjma výše zmíněných oblastí v dohled-
né době plánujeme prověřit střechy měst-
ských objektů pro případnou instalaci 

FVE. Časopis Odraz bude mít nově vyjma 
zavedené tištěné verze i podobu online pe-
riodika. V neposlední řadě zvažujeme i za-
vedení automatizovaných, e-mailových či 
SMS připomínek poplatníkům či QR kódy 
na  fakturách města. Tedy snažíme se být 
smart a hledět dopředu.

� l

Petr�Macoun

Pozvu laskavé spoluobčany, zejména ty 
s lepší fyzičkou, na nově obnovenou spojku 
mezi Tichým údolím a ulicí Nad Vinicemi. 
A  že je na  ní nějakých schodů, stupňů 
a schůdků!  Původní, stoleté schody, o kte-
rých jsme roky slýchali, že by chtěly obno-
vit, se nyní dočkaly důstojného následov-
níka v  podobě nové cesty. Není už 
vystavěna v  klasické cihle. Je z  lomového 
kamene a  z  oceli, designována šikovným 
architektem Davidem Nechanickým a pro-
vedena firmou pana Kejklíčka z Roztok. 

Cesta je nově osvětlena. Svit lamp by se 
měl dle zadání města v noci tlumit, to ze 
šetrnosti k lesnímu prostředí. 

Od namalování projektu k předání cesty 
do užívání uplynuly cca dva roky. Na Roz-
toky to není zase tolik, že? Cesta vyšla 

městskou pokladnu na  bratru tři miliony 
inflačních korun. Když se z cesty lemující 
zahradu vily čp. 125 rozhlédnete, uvidíte 
hezký kousek Tichého údolí. Skvostnou 
vilu s upravenou zahradou. Zkrácení vzdá-
lenosti, úspora času, estetický vjem. Co si 
přát víc?

Dík za spolupráci nad užitečným dílem 
směřuji krom zmíněného pana architekta 
i ke kolegům Gollovi a Skřivanovi z radni-
ce a též k šikovné firmě Amika First.

Na stezku, kterou zastupitelstvo pojme-
novalo na  počest dávných majitelů Hau-
rowitzovou cestou, nastoupíte dole 
na úrovni vily čp. 125. Hravě zdoláte scho-
dy, cestou možná využijete lavičku v  půli 
trasy. Z lesa vyjdete v ulici Nad Vinicemi, 
většinou udýcháni…

� l

Tomáš�Novotný

Rada důchodcům

Roztoky v suchu, horku a přívalových deštích

Nahoru po schodišti dolů

Myslím	tedy	rada	důchodcům	mužského	pokolení,	jak	se	v	některých	chvílích	
zachovat.	Dovoluji	si	zdvořile	napsat,	co	se	mi	přihodilo.

Literárně	zdatní	čtenáři	Odrazu	by	si	mohli	myslet,	že	propaguji	klasickou	již	
knihu	od	Bel	Kaufmanové,	stejnojmenný	román	o	svérázných	učitelích	a	jejich	
zdárných	žácích.	nikoli.	
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Cena Gratias Tibi společnosti Člověk v tís-
ni již od roku 2014 oceňuje občanskou ak-
tivitu mladých lidí, kteří pozitivně ovlivňu-
jí život ve  společnosti. V  letošním roce 
odborná porota vybrala ze 79 nominova-
ných projektů 3 finalisty z každé kategorie. 
Mezi ZŠ se dostaly do finále se svými Ná-

ramky pro Ukrajinu také Emma Bartošová 
a Klára Vránková, žákyně 2. třídy ZŠ Zden-
ky Braunerové v Roztokách. 

Týden po  vypuknutí války na  Ukrajině 
Klára s  Emmou (tehdy 7 let), bez vědomí 
rodičů a  školy, dostaly při hře v  pokojíku 
nápad: začaly vyrábět náramky nejen 

v ukrajinských barvách a následně je prodá-
vat po městě. Výtěžek předem naplánovaly 
věnovat sbírce SOS Ukrajina, Člověk v tísni. 
Dívky po prvním dnu přinesly domů přes 
600 Kč a teprve v tom okamžiku seznámily 
nic netušící rodiče s jejich plánem. Přestože 
se na ulici setkaly i s odmítavými reakcemi 

v některých letech vrátí vyrovnanější teploty 
a srážky, nás nemůže ukolébat. Dlouhodobé 
trendy jsou jasné a každý si je může ověřit 
na www.faktaoklimatu.cz. To, jak u nás bude 
počasí vypadat v  roce 2100, se přirovnává 
k současné situaci Podgorici v Černé Hoře 
nebo Tbilisi v Gruzii. V obou městech jsou 
od června do září běžné teploty přes 40 °C, 
dlouhá období sucha a čím dál prudší bouř-
ky a přívalové deště. I my už podobné pod-
mínky začínáme zažívat a naše město na ně 
rozhodně není připraveno.

Nemá smysl na slunce ani na mraky na-
dávat a křičet, potřebujeme se zařídit tak, 
aby město i extrémní počasí dobře zvládalo 
a nám v něm bylo k žití. 

Hlavním principem je zadržet srážkovou 
vodu, zpomalit její odtok a nechat ji co nej-
více vsáknout na  místě. Tomu napomáhá 
zvyšování podílu propustných ploch (např. 
použití propustné dlažby, kde to jde) a tvor-
ba retenčních prostor, ve kterých voda pře-
trvá delší dobu. To mohou být i  okrasné 
osázené pásy u cest, stačí, když budou vy-
spádované tak, aby do nich voda ze silnic 
a  chodníků stekla a  mohla se vsáknout či 
vytvořit malá dočasná jezírka. Takto zadr-
žená voda nejen pomáhá zeleni přežít vlny 
suchých období, ale také ochlazuje své oko-
lí. Stromy a další zeleň pak přispívají stínem 
a snižují teplotu i vypařováním vody z listů. 

Studií o tom, jak stromy, ale i keře a další 
vegetace pomáhají chladit, je mnoho. 

Obecně platí, že rozdíl mezi osluněnou 
umělou plochou a místem ve stínu vzrost-
lého stromu může být v létě až 20 °C. Ko-
neckonců, každý si to může vyzkoušet 
na vlastní kůži procházkou z Tyršova ná-
městí lipovou alejí na Lidické, nebo si sám 
spočítat vliv každého stromu na  klima 
např. na www.adapterraawards.cz (aplika-
ce Tree Check). Na uvedeném portálu jsou 
také k dispozici stovky vyzkoušených opat-
ření z celého Česka. 

Abychom se na sucha, horka a přívalové 
deště připravili, nestačí sem tam něco zasa-
dit či upravit, ale především změny syste-
maticky plánovat na  celém území města 
i  v  jeho okolí (!) jako souvislou zelenou 
infrastrukturu. Každý dobrý počin v  uli-
cích i zahradách se počítá. Stejně tak je dů-
ležité vhodně upravit využívání celých ka-
tastrů Roztok a Žalova včetně ploch okolo 
zastavěného území. Opravdová změna 
však nastává až tam, kde se jednotlivá 
opatření plánovaně navzájem doplňují - 
a to ještě více než u zeleně platí v nakládání 
s vodou. V tom je nezastupitelná role měs-
ta a obecního úřadu. 

Větší úpravy je možné dělat jen na zákla-
dě územního plánu, podmínky u nové vý-
stavby určují zase jen regulativy v  územ-
ním plánu. O úroveň výše pak může celou 
věc posunout dobře vedená veřejná debata, 
aby aktivita nešla jen „shora“, ale potkala se 
se silou a pomocí občanů. Kdo by měl chuť 
přispět k udržení zdravého prostředí a ne-

vázat se na aktivitu města, má určitě mno-
ho možností – nechat na své zahradě vodu 
vsáknout, využít popínavky pro popnutí 
zdí a  plotů nebo vytvoření stínu, nechat 
stát či zasadit strom, který stíní i na ulici. 
Ale hlavní roli má v  konečném důsledku 
městský úřad. 

Roztoky jsou město poměrně velké, 
rychle se rozvíjející a  bojující za  to, aby 
nová výstavba zajišťovala i veřejné služby. 
Těmi nejsou jen školská zařízení, zdravot-
nické služby apod. Adaptace na  klima je 
stejně důležitá, a to nejen pro starší obyva-
tele, kteří jsou výkyvy počasí, a zvláště hor-
ky, ohroženi nejvíce. Promyšlené plánová-
ní zeleně a práce s vodou ohromně zvednou 
kvalitu života nám všem.

To, co naplánujeme dnes, se bude v  lep-
ším případě realizovat za rok či několik let. 
A účinek těchto opatření nastane ještě poz-
ději. Proto opravdu není vhodné otálet. Roz-
toky si zaslouží samostatný plán adaptace 
na klima, který už mají desítky dalších měst 
včetně Prahy (www.adaptacepraha.cz). 
Pojďme jim (a sobě) ho dopřát.

Michael�Hošek,�Zuzana�Šrůmová
roztoky	sobě

Naše žákyně 2. třídy jsou finalistkami Ceny Gratias Tibi

Jak může vypadat bioretenční nádrž? Za sucha zajímavý prvek, po dešti dočasné jezírko. 
Doyle-Hollis Park v Emeryville, CA. Zdroj: NEMO, Univerzita Connecticut
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– lidé jim nevěřili, mysleli, že si chtějí jen 
vydělat apod., se dívky nenechaly odradit 
a do ulic vyrážely i  v následujících dnech, 
kdy se k nim už připojily i kamarádky Bere-
nika Šmukařová a Dominika Huňková  
a ještě mladší sourozenci (5 let). Celkem 
děti vybraly přes 3 500 Kč a s pomocí rodičů 
je zaslaly na konto ČvT. 

Jak je možné, že se v tak velké konkuren-
ci dostaly do  finále právě Náramky pro 
Ukrajinu? „Porotu doslova okouzlila odva-
ha, vnitřní motivace a vlastní iniciativa žá-
kyň. I přes svůj nízký věk se zajímají o ak-
tuální dění ve světě, což není zcela obvyklé. 
Dívky dokázaly rychle reagovat a ihned se 
zapojit do  pomoci lidem v  tíživé situaci. 
Neodradily je ani některé odmítavé reakce 
okolí a ve své snaze pomáhat pokračovaly 
dál. Jejich nápad tak motivoval dokonce 
i jejich vrstevníky, kteří se k nim připojili. 
Tento projekt dokazuje, že i malé děti mo-
hou dělat velké věci,“ uvádí Linda Šilinge-
rová, koordinátorka Ceny Gratias Tibi. 

V  červnu se obě dívky zúčastnily slav-
nostního setkání finalistů, kde během pre-
zentace svých náramků natolik zaujaly 

obecenstvo, že dostaly další objednávky 
a celkově vybraly okolo 7 000 Kč, které pře-
daly na  konto organizace Člověk v  tísni. 
Jedním z  náramků se pyšní také ředitel 
společnosti Šimon Pánek. Na otázku, proč 
náramky vymyslely, Klára odpověděla: 
„Vadí mi, když někdo neprávem trpí. Je mi 
líto všech, kteří opouští své domovy. Je po-
třeba jim pomáhat.“ Emma přidala: „Já se 
zas bojím, že válka přijde i k nám a může-
me na tom být stejně.“ Obě dívky se o dění 
na Ukrajině i nadále aktivně zajímají. 

Ve spolupráci s Českou televizí v průbě-
hu září poběží také Cena veřejnosti. Svým 

hlasem na  základě videomedailonků tak 
můžete dívky podpořit i vy! Všechny no-
minované projekty (včetně toho s našimi 
dívkami) a  veškeré informace naleznete 
na: www.gratiastibi.cz. Vyhlášení vítězů 
proběhne 21. září. Emičce a  Klárce moc 
gratulujeme! Přejeme jim další úspěchy 
i to, ať ve své iniciativě nadále vytrvají. 

� l

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství	a	sociální	věci

(za	TOP	09	a	nezávislí		
pro	roztoky	a	Žalov)

Během čtyřiceti minut, kdy před obřadem 
dvojstup smutečních hostů postupně při-
cházel k  rakvi s  kyticemi, projde člověku 
leccos hlavou.

čaroděj�z�Dolních�Břežan
Vzpomínám, jak jsem přijel do  Dolních 
Břežan v roce 1990 na mítink Občanského 
fóra a  byl jsem místní realitou zděšen 
a dezorientován zároveň. Tato obec se slav-
nou historií neměla žádné regulérní cent-
rum, jen šedivo, bláto, kopřivy a  nepořá-
dek. Vypadalo to tam, jako kdyby nedávno 
skončila válka, a přitom je to do Prahy au-
tem půl hodiny.

Potom jsem tam dlouho nebyl, až před 
čtyřmi roky. Tam, kde dříve vládla divoká 
náletová zeleň, stálo nové, pěkně řešené 
multifunkční centrum. Na kraji obce, kde 
byla v roce 1990 pustina, se rozkládalo vel-
korysé protonové centrum ČAV, vědecké 
pracoviště evropského formátu. Opraven 
byl i zámek s pivovarem.

Když jsem zjišťoval, co či kdo stojí 
za tímto zázrakem, všichni pokyvovali hla-
vou – to náš starosta, on je prostě formát. 

Asi by tohoto úspěchu nedosáhl jako osa-
mělý sólista, ale zřejmě získal pro svůj zá-
měr i  tým dobrých spolupracovníků. Mi-
mochodem, v  obci vládl prakticky bez 
opozice.

Dolní Břežany jsou dnes čítankovou 
ukázkou síly odhodlání, vůle a pracovitosti 
(a ovšem i šikovnosti) svého starosty. Do-
poručuji si tam udělat výlet a spojit to třeba 
s nedalekým keltským oppidem Závist.

Jak hledat ideálního starostu?
Věslav Michalik mohl být úspěšným ja-

derným fyzikem, mohl být bohatým inves-
tičním bankéřem, ale zvítězila touha změ-
nit svou obec. To mě vede k úvaze, jaký má 
být ideální starosta či starostka obce?

Zcela jistě vím, že by to měl být člověk 
s  životními zkušenostmi, který poznal ži-
vot z různých stránek. Ne někdo, kdo není 
schopen zavadit o  jinou pořádnou práci. 
Někdo, na  koho to spadlo, když všichni 
ostatní odmítli. Bohužel, i  to se v  našich 
obcích občas stává (Roztoky to zatím na-
štěstí nepostihlo).

Měl by to být naopak člověk na  úrovni, 
člověk s vizí, nikoli jen úředník a „údržbář“.

Měl by být schopen otevřené komunikace, 
a  to nejen se svými spolupracovníky 
na městském úřadě, ale i se svými oponen-
ty, byť to někdy až fyzicky bolí. Na straně 
druhé by se neměl bát jít v  zájmu věci 
do konfliktu, i když osobnostně není kon-
fliktní typ. Měl by mít svou hlavu, ale ne-
chat si také poradit.

Měl by to být člověk, který se nenechá 
ošálit vidinou slušného nominálního pří-
jmu starosty, jenž ve skutečnosti vzhledem 
k vynaložené energii a právní odpovědnos-
ti není nijak závratný.

Měl by to být i člověk, který má nějak vy-
řešený a  srovnaný svůj soukromý život; 
starosta nemůže být zmítán vlastními sou-
kromými problémy.

Takovou osobnost by v ideálním případě 
měla mít ve svém čele každá z více než šes-
ti tisíc obcí ČR. Bohužel je jasné, že tomu 
tak není. Možná se vám teď vybaví ta stará 
anekdota o hledání „ideálního muže“, kte-
rá končí konstatováním, že sice existoval, 
ovšem padl již v třicetileté válce.

Naštěstí ještě máme volby. Je to trochu 
klopotný, ale zřejmě jediný legitimní po-
stup, jak svého starostu či starostku najít.

l

Stanislav�Boloňský

Přemítání nad rakví V. M.
Koncem	června	jsem	byl	účasten	pohřbu	zasloužilého	
starosty	Dolních	Břežan	a	místopředsedy	STAnu	Věslava	
Michalika,	který	náhle	zemřel	v	pouhých	59	letech.
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O domově pro seniory se uvažuje již dlou-
ho. Měla jej v  gesci paní místostarostka 
Dvořáková (dříve Šlancarová) a  její pra-
covní komise s  tím za  4 roky nepohnula 
ani o píď. Ano, i my jsme mohli být rych-
lejší, leč studii proveditelnosti chceme 
projednat s  veřejností a  tomu doba covi-
dová příliš nepřála. Tvrzení, že vedení 
města prošvihlo dotaci, protože od začát-
ku roku nic nedělá, je založené na  velmi 

špatných informacích. Kdokoli, kdo měl 
někdy co do činění s vyřizováním staveb-
ního povolení, ví, že zajistit za rok projekt 
a  získat povolení na  tak velkou stavbu je 
nemožné. A  to odhlédnu od  skutečnosti, 
že se stále vlastně neví, kde bude onen 
dům stát. A stavební povolení je pro dota-
ci jasnou podmínkou. Lepší je přihlásit 
dobře připravený projekt do dalšího kola 
dotací.

Dále jsme napadáni, že neřešíme vyvlast-
nění části komunikace na  pozemku 
Ekospolu, který je překážkou k  napojení 
budoucí stavby domu pro seniory na sítě 
a  komunikaci. A  paní zastupitelka opět 
neví, že do konce loňského roku to nebylo 
možné, protože nebyl nový územní plán. 
Teprve ten stanovil tuto komunikaci ve-
řejně prospěšnou stavbou a  tím otevřel 
cestu k  jejímu případnému vyvlastnění. 
Do té doby by to bylo jen plácání do vody, 
mrhání prostředky města a  penězi 
za právníky.

� l

Ing.�Michal�Hadraba
místostarosta

Tento slogan lze s jistou nadsázkou použít 
i  v  případě volební kampaně. Podporujte 
svou volební stranu, ale neodložte přitom 
zdravý rozum! Uvědomil jsem si to, když 
jsem četl celostránkový inzerát naší koalič-
ní strany v Odrazu, psaný důsledně v „ich 
formě“. Všechno, čeho dosáhla v minulém 
volebním období úspěšná koalice TOP 09 
a Sakury (a nebylo toho málo), bylo jedno-
značně prezentováno jako výsledek práce 
TOPky. Přitom šlo i  o  počiny, které byly 
převážně dílem osobního úsilí místosta-
rosty T. Novotného, jako je např. renovace 

vily čp. 125 v Tichém údolí. Bohužel TOP-
ka si přisvojila i věci, které byly společným 
dílem koalice i opozice, jako je nový územ-
ní plán. Rodil se dlouho (několik volebních 
období) a  velmi těžko, ale nakonec se 
na něm shodlo celé zastupitelstvo.

Možná slyším trávu růst, ale obávám se, 
že vůči podobným úletům nebudou imun-
ní ani další volební strany.

Předvolební kampaň je věru zvláštní ob-
dobí, kdy inteligentní a  rozumní lidé na-
jednou odkládají zábrany a s vidinou úspě-
chu slepě bičují svého volebního koně. 

Oproti celostátní kampani „velkých voleb“ 
je ale kampaň v  obci neúprosně osobní. 
Přitom je jasné, že i  po  volbách budeme 
muset koexistovat a  reálně spolupracovat. 
Že budeme muset emočně zvládnout 
a  překonat veškeré „okopávání kotníků“ 
při předvolební kampani. Zatímco v parla-
mentu je možné hrát nejrůznější obstrukč-
ní divadlo, v  obecním zastupitelstvu se 
prostě vždy musíme dohodnout. To je to 
hlavní, co od nás volič očekává.

Na prahu své deváté kampaně do zastu-
pitelstva města proto prosím všechny zú-
častněné: fanděte, ale s rozumem!

l

Stanislav�Boloňský

Volební (ne)pravdy

Fandi, ale zůstaň člověkem!

Ať	se	nám	to	líbí	nebo	ne,	komunální	volby	klepou	na	dveře.	A	ejhle,	někteří	
opoziční	zastupitelé,	o	kterých	nebylo	kromě	pár	kritických	článků	v	Odrazu	
a	pokřikování	na	zastupitelstvu	slyšet,	jsou	najednou	plni	nápadů,	jak	by	se	
to	dalo	v	roztokách	dělat,	a	hlavně	jak	to	současné	vedení	města	dělá	špatně.	
Ano,	to	je	úděl	opozice.	Ale	některá	velmi	nepřesná	tvrzení	je	potřeba	uvést	
na	pravou	míru.

Výzva	uvedená	v	titulku	bývá	směřována	k	fotbalovým	fandům,	kteří	se	při	
podpoře	svého	milovaného	klubu	občas	chovají	jako	smyslů	a	rozumu	zbavení,	
a	tím	svůj	klub	spíše	poškodí,	než	aby	ho	podpořili.

Dovolte mně jen pár slov, kterými se poku-
sím změnu vysvětlit, protože jsem osobně 
vedl kandidátku ODS do posledních třech 
komunálních voleb. Důvodů je několik. 
Když pominu očekávané narození třetího 
potomka, které se pravděpodobně bude 
krýt s  volební kampaní, tak tím hlavním 
důvodem je fakt, že od 90. let ODS v Roz-
tokách sice kandiduje, ale nikdy neměla 
lídra, který by měl zároveň opravdovou 

ambici a čas usednout v případě volebního 
úspěchu na  nějakou uvolněnou funkci 
místostarosty nebo starosty. Tohle vnímám 
jako dlouhodobý dluh vůči voličům a chtěl 
jsem jej zkusit napravit a  ukázat, kdo tu 
ambici aktuálně v ODS má. Proto Simona 
Mádlová zaujala první místo kandidátky 
a hned druhé za ní Jarda Huk, bývalý mís-
tostarosta, který mě stejně obvykle přesko-
čil preferenčními hlasy. Neznamená to ov-

šem, že bych na  Roztoky a  pravicovou 
politiku rezignoval, naopak. Kandiduji 
a  zůstávám předsedou místního sdružení 
ODS a tenhle krok jsem udělal právě proto, 
abychom mohli volby vyhrát a ukázat ob-
čanům, jak to vypadá, když se věci dělají 
opravdu dobře.

Ať už ale volby dopadnou v září jakkoli, 
budou určitě zajímavé a místní komunální 
politika se změní. Doufám, že k lepšímu.

l

Září rozdá nové komunální karty
V	minulém	čísle	Odrazu	bylo	oficiálně	oznámeno	střídání	lídrů	v	TOP	09,	
dále	obvyklá	kandidatura	místního	STAnu	(SAKUrA),	kterou	oznámil	pan	
novotný,	a	dozvěděli	jsme	se	i	o	plánovaném	vstupu	další	občanské	platformy	
do	kolbiště	roztocké	komunální	politiky.	My	(ODS)	jsme	již	v	květnu	referovali	
o	našem	záměru	kandidovat	spolu	s	KDU-ČSL	a	rovněž	s	novým	lídrem	–	
Simonou	Mádlovou,	starostkou	místních	dobrovolných	hasičů.	

Ing.�Roman�Jandík
předseda	ODS		
roztoky
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Zastupitel Jandík (ODS) se v minulém Od-
razu předvolebně otírá o  správu bytů 
ve  vlastnictví města. Prokazuje tradiční 
hlubokou neznalost, chtělo by se říci ne-
vhled. 

Město spravuje skutečně byty různých 
úrovní a kategorií. Nejstarší – a  tedy nej- 
zchátralejší – jsou dva nájemní domy v Ná-
dražní ulici, více než sto let staré.  Tím, že 
do  nich investujeme, splácíme dlouholetý 
dluh. Právě v těchto dnech probíhá napří-
klad rekonstrukce střechy domu čp. 22, 
velmi nákladná záležitost. Chtěl by snad 
pan zastupitel rozpustit ten více než milion 
vydávaný za opravu   do nájemného tam-
ním obyvatelům a  nájemcům nebytových 
prostor? Spoluobčané, kteří žijí právě v Ná-
dražní, nejsou zrovna příjmově silní, vyjá-
dřeno eufemicky. Je mezi nimi řada senio-
rů, kteří bydlí v  Nádražní desítky roků. 

Jejich první nájemní smlouvy podepisovali 
dávní úředníci národních výborů…

Domy, v nichž jsme v uplynulých několi-
ka letech vyměnili část oken, dveří a zaved-
li plynové topení, je třeba opravovat i na-
dále. Zhodnocujeme tím obecní majetek, 
což je naše povinnost. Odbor správy města 
standardně a  spolehlivě byty kontroluje 
a  podle naléhavosti navrhuje nejnutnější 
opravy. 

Snad ještě horší než hraběcí rady je tvr-
zení o totálně zdemolovaném bytě. Pan za-
stupitel se nezajímal o  podrobnosti. Jen 
pálil od boku. Jinak by se dověděl, že ná-
jemkyně, která zmiňovaný byt z osobních, 
pohnutých důvodů opustila, se do něj stě-
hovala před dávnými desetiletími jako 
do  bytu nižší kategorie, lidově řečeno 
do  bytu chudšího. Ano, nyní je třeba ho 
celkově rekonstruovat. Po (nejméně) třech 

dekádách používání to zase není tak pře-
kvapivé. 
Pisatel vůbec své méně majetné (a  třeba 
méně šťastné a úspěšné) spoluobčany tra-
dičně nešetří, jinak by v  obecním plátku 
v souvislosti s nimi sotva použil slovo chlív. 

Jsem velmi rád, že jsme ve vedení města 
dosud nacházeli shodu v potřebě vlastnic-
tví různých druhů bytů. Od  těch učitel-
ských či pro potřeby TS (ty jsou v malé vile 
čp. 110) přes objekty v Nádražní či Jung-
mannově ulici. 

Jistě, část bytového fondu, zejména byty 
ve  starších objektech, je pro obec zátěží 
a  nikdy nebude vydělávat. Schopnost na-
bídnout bydlení sociálně slabým, lidem 
v nouzi, handicapovaným, respekt ke spo-
luobčanům, kteří na  nákladnější bydlení 
nemají peníze, to je ale podle mého názoru 
vizitka slušného a sociálně citlivého města.  
Dnes více než kdy dříve. 

� l

Tomáš�Novotný
místostarosta

Není pravda, že město nekoná. Není prav-
da, že se naděje ztrácí!

Dovoluji si reagovat na  článek Marie 
Dvořákové v  minulém čísle Odrazu. Pár 
faktů s článkem souvisejících.

Před čtyřmi lety Marie Dvořáková (Spo-
lečně PRO Roztoky a Žalov) předávala svou 
agendu, co se týče nejen domova seniorů, 
ale i dalších sociálních věcí více než ve vir-
tuálním stavu. Sociální oddělení běželo 
dobře jen díky stabilitě a  profesionalitě 
úředníků.

Spolupráce�s�Církví�
československou�husitskou�
V roce 2016 jsem oslovila Církev českoslo-
venskou husitskou. Domluvila jsem první 
setkání biskupa Davida Tonzara a právnič-
ky Mgr.  Kateřiny Polákové se starostou 
a  Marií, tehdy ještě Šlancarovou. Tato 
schůzka proběhla v  Roztokách dne 3. 2. 
2016. Další jednání vedla paní Šlancarová 
(dnes Dvořáková) sama, a nutno podotk-
nout, že bez jakéhokoli výsledku. Prezen-
tace a představa paní Dvořákové, že církev 
nám domov zafinancuje, bude provozovat 
atd., je účelová a  velice zjednodušená. 
S  Církví československou husitskou jsem 
nicméně v  úzkém kontaktu a  spolupráce 
s ní je stále ve hře.

Nyní se dozvídáme, že paní Dvořáková 
chystala další kroky k  získání přístupu 
k pozemkům na Solníkách. Bohužel je ni-
kdy neprezentovala na radě ani na zastupi-
telstvu a svoji agendu ani řádně nepředala. 
Nakonec to není taková škoda, dnes jsou 
tehdejší úvahy nepoužitelné, mimo jiné 
proto, že se změnila se legislativa a změnil 
se i územní plán.

Umístění:�Solníky,�nebo�Cihelna�
Studii proveditelnosti máme zpracovanou 
na  několik možných variant velikosti 
a uspořádání domova, jeho umístění a pro-
vozování. Nyní je na rozhodnutí zastupite-
lů, kam Domov seniorů umístit, zda 
na Solníky, či do Cihelny. Každý pozemek 
má své klady i zápory a vzhledem k tomu, 
že nehrozí nebezpečí z prodlení, je logické, 
že rozhodnutí o  umístění domova bude 
na novém zastupitelstvu, které bude v za-
počaté práci pokračovat podle svého uvá-
žení. 

Nepoužitelná�dotace
Paní Dvořáková píše o dotaci z MPSV, jako 
kdyby ji sama objevila. Město samozřejmě 
dotace sleduje, proto také ví, že tato dotace 
není pro Roztoky v současné době vůbec po-
užitelná. Jednak by na celý domov nestačila, 
ale hlavně se bude vyplácet až zpětně. Takže 

my bychom nejdřív museli domov postavit 
za své peníze (které ale nemáme a ani si je už 
nemůžeme půjčit) a  pak bychom zhruba 
na polovinu nákladů možná dostali dotaci.
Tohle všechno by ale paní Dvořáková jako 
zastupitelka měla vědět. Pokud to neví, je 
to smutné. Pokud to ví a jenom tomu nero-
zumí, je to ještě smutnější. Pokud to ví, 
a přesto se nerozpakuje předkládat drama-
tická tvrzení, která se nezakládají na prav-
dě, je to nedůstojně ubohé.

Jak�dál?
V příštím volebním období čekají zastupi-
telstvo další kroky. Při rozhodnutí o umís-
tění Domova musejí zastupitelé zvážit, zda 
je šance dostat se k  pozemkům na  Solní-
kách přes cizí pozemky, nebo vsadit na jis-
totu pozemku v  Cihelně. Dále je potřeba 
vyhotovit projektovou dokumentaci a najít 
smysluplný model, jak financovat provoz 
Domova. A  pak samozřejmě najít peníze 
na výstavbu.

Není to málo práce a je možné, že na ni 
nebude stačit ani další volební období.

� l

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství	a	sociální	věci

(za	TOP	09	a	nezávislí		
pro	roztoky	a	Žalov)

Investice do obecních bytů jsou nezbytností

Domov pro seniory v Roztokách – nosné volební téma

Vlaštovky	jsou	při	stavbě	hnízd	dovedné	a	je	radost	je	vidět,	chtělo	by	se	
mi	replikovat	na	poměrně	nevkusný	článek	z	minulého	vydání	městského	
časopisu.	
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A  jaká je role občana ve  vztahu k  obci 
a ke kraji? 

U obce a krajů to znamená co nejširší za-
pojování občanů do veřejné debaty o důle-
žitých věcech. Vyslechnutí návrhů a vyvo-
lání diskuse mohou přinést alternativní 
řešení aktuálních problémů, cenné infor-
mace o  potřebách a  přáních lidí, jakož 
i  nové podněty k  činnosti. Místní samo-
správa, za jejíž činností stojí široký konsen-
zus a podpora občanů, může často prosadit 
svoje zájmy mnohem efektivnějším a v ka-
ždém případě legitimnějším způsobem. 
Samospráva, která nerespektuje zájmy ob-
čanů, nejedná v souladu s demokratickým 
systémem.

V demokratických společnostech je ob-
čan nástrojem k moci. Svobodné volby dá-
vají možnost volit politika, stranu či prezi-
denta, který nám slibuje lepší život, více 
peněz, a  my mu chceme věřit. V  mnoha 
případech to však bývají sliby spíše populi-
stické nebo záměrně lživé a na ně se po vol-
bách rychle zapomene a  občan se stává 
opět nedůležitý.

Tento rok je rokem volebním, a tudíž se 
projeví víc než kdy jindy velká iniciativa 
politických stran a sdružení. Všichni vám 
budeme servírovat naše úspěchy v  minu-
lém volebním období a slibovat, čeho vše-
ho plánujeme docílit v letech příštích. Ano, 
můžeme slibovat a  naše záměry myslíme 
jistě velmi vážně. Ale volby jsou volby a ni-
kdy nevíme, jak dopadnou, a co více, neví-
me, kdo s kým se spojí. Po volbách začnou 
strany kalkulovat a  dojednávat co nejvý-
hodnější spojenectví a  po  kratší, někdy 
i delší době najdou dvě, tři i více stran spo-
lečnou řeč a  zájmy a  utvoří koalici, která 
bude vládnout a  rozhodovat o  tom, co se 

vybuduje, kolik co bude stát a  kam bude 
naše město směřovat. Opozice pak bude 
velmi těžce prosazovat své projekty a nápa-
dy a většinou zůstane jen u snahy. Sesbírá 
jen pár drobků, které spadnou ze stolu. 
Tím si nechci ani stěžovat, ani kritizovat, to 
je tvrdá realita.

 
I  naše sdružení Cesta pro město uvádí 

na svých webových stránkách vše, co se mu 
za  poslední volební období povedlo: za-
chránili jsme Žalovskou alej, zasypanou 
do čtyř metrů zeminou, za tento nedovole-
ný zábor jsme do městské pokladny přines-
li 200 000 Kč. Alej jsme pojmenovali Žalov-
ská a Holý vrch a jeho okolí jsme proměnili 
ve volnočasovou oblast s lavičkami, pítkem 
a přidali jsme ještě jednu alej – tentokráte 
keřovou. Tento rok snad již doroste a bude 
sloužit tak, jak od ní očekáváme. Jsme rádi, 
že tato oblast je nyní využívána jak staro-
usedlíky k  procházkám s  pejsky, tak nově 
přistěhovanými rodinami ke  sportu i  dět-
ským hrátkám a že zde našel příhodné mís-
to i koňský jezdecký oddíl. 

Další naší aktivitou jsou veřejné a kultur-
ní akce, některé již tradiční. Ať už je to se-
tkávání občanů u příležitosti rozsvícení vá-
nočního stromu v Žalově, Májová veselice 
na Tyršově náměstí nebo společné dopole-
dní zpívání vánočních koled na Štědrý den. 

A neschází ani pomoc našim spoluobča-
nům. Obraceli se na nás se svými problé-
my, a pokud to bylo jen trochu v našich si-
lách, pomohli jsme. 

Toto je jen malý výčet z naší práce, kte-
rou děláme rádi a jsme na ni pyšní. A byli 
bychom ještě více, kdybychom dostali šan-
ci naplňovat naše plány a  vize ve  větším 
měřítku. Zavázali jsme se k tomu, že dotla-

číme Středočeský kraj k realizaci tak dlou-
ho očekávaného průtahu městem nebo že 
vybudujeme domov seniorů s poliklinikou 
v dostupné vzdálenosti, která by soustředi-
la lékaře na jednom místě. Pro přibývající 
obyvatelé Žalova bychom rádi zajistili pat-
řičnou občanskou vybavenost, která je 
dlouhodobě nedostatečná. Uvědomujeme 
si, že to jsou vize odvážné, jsou to vize, kte-
ré se nedají splnit ve  čtyřletém volebním 
období, ale dá se na nich promyšleně a cí-
leně pracovat. Právě nekoncepčnost je tou 
největší chybou, které se vedení měst a obcí 
dopouštějí. 

A tak po čtyřech letech našeho působení 
v opozici se opět vrháme do boje o kousek 
místa na  „výsluní“. Protože jsme nezávislí 
kandidáti, musíme nasbírat přibližně  
650 podpisů obyvatel se stálým bydlištěm 
v Roztokách. Chodíme od domu k domu, 
mluvíme o své práci v minulých letech, se-
znamujeme vás s našim budoucím progra-
mem a vážíme si každého získaného podpi-
su. Je to práce těžká a  někdy i  ponižující, 
protože se často setkáváme s  lidmi, které 
politika (ani ta komunální) nezajímá, s ta-
kovými, kteří z principu nechtějí nic pode-
psat, nebo s těmi, kteří mají obavy, že nás 
tímto podpisem už volí a  jsou i  tací, kteří 
nás pošlou do pr…čic. Ale má to i svou po-
zitivní stránku. Vyslechneme si, co je 
ve městě dobré či špatné nebo co město po-
třebuje. Setkala jsem se i s lidmi, kteří jsou 
spokojení a nijak moc si nestěžují, jen snad 
obligátně na tu naši silnici. 

A tak bych na závěr ráda poděkovala těm 
občanům, kteří nám dali svůj podpis a vědí, 
že pluralita je v demokratickém světě důle-
žitá, ale i těm ostatním, díky kterým jsem 
nabyla mnoho cenných zkušeností a názo-
rů na život v našem městě. Lidí, kteří zde 
žijí hezkých pár let, milují své město a stej-
ně jako my vědí, co Roztoky potřebuji.

Vážení spoluobčané, přeji vám hezké 
léto a v září na shledanou u voleb.� l

Eva�Sodomová
zastupitelka	za	Cesta	pro	město

Ceny potravin a energií rostou a pravděpo-
dobně růst ještě nějakou chvíli budou. 
Bude to těžké pro lidi, kteří už teď těžko 
vycházeli se svým příjmem, a bude to nová 
situace pro mnoho dalších, kteří doteď 
žádné problémy neměli. Kromě osamělých 
seniorů a samoživitelů může situace těžce 
dopadnout na  široké spektrum lidí – 
a město může udělat hodně v tom, aby ten 

dopad zmírnilo. Jednou z hlavních věcí je 
včasné poradenství.

Člověk, který se ocitl v těžké finanční situ-
aci a hledá, co dál, potřebuje především in-
formace. Ty často nejsou dobře dostupné 
a  těžko se v  možnostech řešení orientuje, 
i  když jste vzdělaní a  v  normální situaci 
schopni si informace najít a  zpracovat. Po-
kud jste v  existenční nejistotě, obrovském 

stresu anebo nemáte nejlepší google-fu, po-
moc potřebujete. Obce proto zakládají CEN-
TRA BYDLENÍ – jedno jasné místo, kam se 
může přijít poradit člověk, který vidí, že bude 
mít problém bydlení a energie zaplatit, nebo 
už problém a třeba dluhy má. Myšlenka ta-
kového místa je jasná – je pro všechny lepší 
i levnější lidem pomoci se do problémů ne-
dostat, než je do nich nechat spadnout.

Občan a volby

Co může město pro lidi udělat při rostoucích cenách energií?

Definici	občana	najdeme	v	encyklopediích	i	učebnicích.	Tam	se	můžeme	dočíst,	
že	občanství	je	právní	svazek	mezi	občanem	a	státem	a	na	jeho	základě	
vznikají	jeho	subjektům	vzájemná	práva	a	povinnosti.	Dočtete	se	také	velmi	
důležité	ponaučení,	že	aktivní	role	občana	v	demokratickém	světě	je	stejně	
důležitá	jako	role	politických	stran.	roli	občana	má	plnit	každý	z	nás.	Toto	je	
definice	směrem	ke	státu.
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➔ Roztoky mají obrovskou 
výhodu v tom, že mají na úřa-
dě sociální odbor s  aktivními 
pracovnicemi, které se snaží 
pomoci, co to jde. Pokud se ale 
situace zhorší (kéž by ne, ale 
zatím téměř vše nasvědčuje 
tomu, že ano), sociální odbor 
nebude mít kapacity tuhle pre-
ventivní práci zastat, ať se 
bude snažit sebevíc. Město 
proto potřebuje hledat způso-
by, jak si tyhle kapacity vytvo-
řit, a budou to muset být kapa-
city vlastní – tyto služby sice 
často dělají neziskovky, ale 
jsou naprosto přetížené a snaží 
se hasit spíš velké průšvihy 
v daleko více zasažených loka-
litách, než jsou relativně boha-
té Roztoky. 

Další možností je připravit se 
vlastními silami – najít jednu či 
dvě sociální pracovnice, jež 
mají možnost třeba jen pravi-
delně jeden den v  týdnu kon-
zultovat, na co máte v jaké situ-
aci nárok, a  pomáhat třeba 
s žádostmi o příspěvek na byd-
lení (navíc jdou nově i  online 

a  odpadlo nově dokládání ně-
kolika zbytečností), dávat pro 
občany dohromady informace, 
aby byly třeba i  na  vývěskách 
a přehledně na webu. Pracovní-
kům je potřeba poskytnout 
know-how, třeba školením 
od  Institutu prevence a  řešení 
předlužení, který přesně k těm-
to účelům školení dělá. A  celé 
to jde zaplatit z grantu, peníze 
na  to jsou k  dispozici (třeba 
grant na  sociální bydlení 
z  MPSV lze i  na  toto využít 
a  město dostane 90 % nákladů 
zaplaceno).

Máme tu celé léto, kdy takové 
řešení můžeme připravit, vy-
zkoušet, ladit a pak jen přidávat 
nebo ubírat kapacity. Na  pod-
zim, před volbami a  těsně 
po  volbách se budou tyto věci 
řešit hůře – a  kapacity sociál-
ních pracovníků, specializova-
ných center a  neziskovek ubý-
vají obrovským tempem.

� l

Zuzana�Šrůmová
roztoky	sobě

Roztoky       Žalov
w w w . c e s t a p r o m e s t o . c z

Milan ŠtochelEva Sodomová

Lenka Herzingerová Viktor Sodoma

Ivana Bartizalová

DOKONČENÍ PRŮTAHU MĚSTEM

POLIKLINIKU PRO NAŠE LÉKAŘE

DOMOV PRO SENIORY

KOMUNITNÍ CENTRUM 
SE SPOLEČENSKÝM SÁLEM

TRVALOU PÉČI O ZELEŇ

Jsme sdružení nezávislých kandidátů

V í m e , c o   R o z t o k y   p o t ř e b u j í

Jan Macháček

 Zabránili jsme výstavbě supermarketu 
v blízkosti školy
 Odhalili jsme nekalé chování developerské 
firmy a tím pomohli městské pokladně
 Zasloužili jsme se o vznik volnočasové 
oblasti na Holém vrchu
 Rozšiřujeme veřejnou zeleň, sázíme aleje
 Pořádáme veřejné akce, některé již tradiční
 Pomáháme občanům s jejich problémy
 Podporujeme smysluplné projekty 
- silnice, chodníky

CO  SE  NÁM  POVEDLO
ţ

ţ

ţ

ţ

ţ
ţ
ţ

NA  CO  SE   ZAMĚŘÍME

Jitka ŠrejberováPetra Lichnovská

Sdružení Společně 

PRO Roztoky a Žalov 

vás srdečně zve 

na Taneční odpoledne 

s Honzou Onderem.

Nazujte pohodlné boty, 

přibalte dobrou 

náladu a nechte 

se roztančit 

dvojnásobným 

vítězem StarDance. 

V pátek 9. září 

od 16 do 19 hod. 

na Tyršově náměstí.

Malé návštěvníky 

jistě potěší 

i malování na obličej 

a skákací hrad. 

Marie Dvořáková "Šlancarová"
kandidátka na starostku

inzerCe
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Vzhledem k  deštivému počasí byla řada 
aktivit přesunuta do  vestibulu školy, kde 
si mohly děti nechat zaplétat copánky, 
malovat na  obličej či vytvořit si obrázek 
podle šablon. V zasedací místnosti se hrá-

lo loutkové divadlo, pod schodištěm skvě-
le hudebně působilo duo DuVe (Matěj 
Dušek a  Jan Veselý) a  na  hlavní chodbě 
návštěvníky vítalo občerstvení kavárny 
Kofííí.

Ve velké tělocvičně bylo možno si prohléd-
nout řadu krásných výtvarných prací, které 
pod vedením Jitky Ramdanové a  dalších 
vyučujících VV děti v průběhu roku vytvo-
řily. Nešlo jen o  obrázky, ale také o  řadu 
nápaditě zpracovaných projektových zadá-
ní z  jazykových předmětů, dějepisu nebo 
občanské výchovy.

Za zmínku určitě stojí i výstava spojená 
s projektem Postbellum, kdy žáci školy na-
vštívili a zpovídali několik roztockých pa-
mětníků. Od 15.30 běžela řada představení 
a vystoupení v malé tělocvičně. Především 
žáci I. stupně potěšili své rodiče divadelní-
mi scénkami, zpěvem i  tancem. Na  tento 
blok navázal II. stupeň třemi písněmi Beat-
les a zpracováním písně Adventure of Life-
time a  pak už přišlo kokardování budou-
cích žáků 6. ročníků, kteří byli tímto 
slavnostně přivítáni na  II. stupni. Kvůli 
dešti nakonec na zahradě neproběhlo plá-
nované opékání čehokoli, ale nevadí!

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli, 
a příští rok opět na viděnou!

� l

P.�Fejfarová

Mateřské školy v  Roztokách 
chtějí neustále zkvalitňovat 
svou péči o  děti a  rozvíjet je-
jich dovednosti a  kompetence 
ve  všech směrech. Mnohé se 
daří, sice někdy s  velkým úsi-
lím a nasazením, nicméně krů-
ček po  krůčku vylepšují. Zvy-
šují kvalifikaci a  odbornost 
učitelů semináři, školeními, 
využívají dotace na  aktivity 
i personální zajištění, technic-
ké vybavení. Díky podpoře 
města jsou dnes schopny uspo-
kojit všechny zájemce o umís-
tění dětí ke spokojenosti rodi-
čů, případné „problémy“ řeší 
neprodleně. Věnují se dětem 
s velkou láskou a péčí.

Již delší čas jsou naše mateř-
ské školy připraveny zahájit 
program logopedické péče. Je-
diné, co se ještě nepodařilo, je 
sehnat logopeda, který by tuto 
péči v  MŠ vedl a  řídil, syste-

maticky pracoval s  dětmi 
a  spolupracoval s  pedagogic-
kým personálem MŠ a  rodiči 
dětí při logopedické preven-
tivní a  nápravné péči. Proto 
opětovně uveřejňujeme inze-
rát na  tuto pracovní pozici 
a prosíme všechny o šíření této 
informace. Nástup možný 
ihned.

� l

Vladimíra�Drdová
radní	pro	školství		

a	sociální	věci
(za	TOP	09	a	nezávislí	pro	

roztoky	a	Žalov)

Čau, školo

Hledáme sdíleného logopeda 
do našich mateřských škol

Dne	29.	června	se	konala	tradiční	akce	Čau,	školo,	jež	je	
určena	všem,	kteří	mají	školu	rádi.	Tedy	nejen	žákům,	
učitelům	a	rodičům,	ale	také	jejím	absolventům	či	jen	
příznivcům.	Akce	se	konala	v	hlavní	budově	školy	
na	Školním	náměstí.	V	15.00	byla	akce	slavnostně	zahájena	
školním	parlamentem,	který	ji	i	tentokrát	připravil	pod	
organizačním	dohledem	pí.	uč.	Pavlíny	Mudrochové.	

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	
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Každoročně na  jaře tisíce žáků a  studentů 
vyrážejí na  největší dokumentární festival 
o  lidských právech Jeden svět společnosti 
Člověk v  tísni. Ten přináší příběhy lidí 
z různých koutů naší planety a otevírá důle-
žitá témata z oblasti lidských práv, jako na-
příklad život v nedemokratických režimech, 
válečné konflikty nebo nejrůznější sociální 
či environmentální témata. Součástí Jedno-
ho světa jsou i speciální dopolední projekce 
vybraných filmů pro základní a střední ško-
ly, po kterých následují debaty s odborníky, 
kde se mladí diváci dozvědí více o  tématu 
a mají možnost vyjádřit svůj názor. 

Mezi letošními návštěvníky 24. ročníku 
Jednoho světa byly také třídy 2. D a 2. E ZŠ 
Zdenky Braunerové v Roztokách. Co zažili 
a jaké z toho měli zážitky, sepsali žáci a žá-
kyně v krátkém slohu:

„Jeli jsem do  Městské knihovny v  Praze 
na festival Jeden svět. Když jsme tam dojeli, 
šli jsme do sálu, kde na nás čekala jako mo-
derátorka paní Vránková, která nám hezky 
vyprávěla. Viděli jsme tři dokumenty. První 
byl Ostrov odpadů. Byl o holce, která ztros-

kotala na ostrově, kde bylo hodně odpadu. 
Ona odpad roztřídila a udělala si z něj vor, 
na kterém mohla odplout. Pak jsme si o Os-
trově odpadů povídali. Druhý dokument 
byl o tom, jak žili děti a dospělí v karanténě, 
když nemohli ven. Nějaké děti se nemohly 
vidět s rodiči, protože měly covid. Někdo se 
odstěhoval z města na venkov. Všem se stýs-
kalo. Třetí dokument se jmenoval Berta 
a  Wolfram. Berta je skutečná holka, která 
má dvě nemoci - cukrovku a  Wolframův 
syndrom. Wolframův syndrom je vzácná 
nemoc, kterou má jeden člověk z 500 000. 
Ta nemoc způsobuje, že člověk ztrácí zrak 
a může i ohluchnout. Berta už moc nevidí, 
ale stejně moc hezky kreslí, to jí pomáhá. 
Líbilo se nám, jak to zvládala. Svoje obrázky 
Berta prodávala, aby získala nějaké peníze 
na výzkum té nemoci.“

Paní učitelka Martina Chaloupková, kte-
rá festival navštívila spolu se svou kolegyní 
Annou Jirkovskou, dodává: „Návštěva fes-
tivalu byla přínosná nejen pro žáky, ale 
i pro nás dospělé. Díky citlivě natočeným 
krátkým dokumentům, byly děti vtaženy 

do jednotlivých problémů už na místě, kde 
se pustily do živé diskuse. Protože čas byl 
omezený, pracovali jsme s touto zkušeností 
i po návratu do školy. Dohledávali jsme si 
informace, psali, kreslili a hodně si o  jed-
notlivých tématech povídali.“   

Naším plánem je, aby se Roztoky v ná-
sledujícím roce staly 25. festivalovým 
městem Jednoho světa. Nejnovější doku-
mentární filmy o  lidských právech a  ná-
sledné debaty s moderátory a zajímavými 
hosty by tak mohlo navštívit nejen více 
našich dětí, ale během odpoledních a ve-
černích projekcí i  širší veřejnost. Těšíme 
se na vás!   � l

Ivana�Vránková
koordinátorka	Jednoho	světa	na	školách

V Roztoči na konci každého školního roku 
slavíme a ukazujeme, co vše se kde vytvoři-
lo a nacvičilo. A letos, po covidové odmlce, 
jsme si dopřáli akce skutečně plnohodnot-
né, se světly a zvukaři, naším šapitó a s ve-
likou radostí ze společného setkání. 

V  červnu jsme totiž měli jednu akci 
za druhou. Nejprve jsme vyrazili na Klad-
no do divadla Lampion, kde na profi scéně 
ozářené reflektory zatančily děti z  taneč-
ních kroužků a své autorské divadlo sehrá-
ly všechny naše dramaťáky. Taky jsme 

na  jeden červnový večer obsadili pražské 
kino Lucerna, kde jsme uspořádali FRF 
(festival roztočích filmů) s filmy z ateliérů 
animace.

A  pak jsme se všichni (a  věříme, že 
i s vámi) potkali na naší tradiční Zahradní 
(letos Zahrádkové) slavnosti na  Levém 
Hradci, kde jsme si užívali uměleckou skli-
zeň, nebo vlastně žně, toho všeho dobrého 
a šťavnatého, co v Roztoči za  tento školní 
rok vzniklo.

To není rozhodně vše, co se v červnu po-
vedlo. Sbor Local Vocal představil v kostele 
na  Levém Hradci jedinečné barokní dílo 
Missa in contrapuncto od  J. E. Eberlina. 
Díky výborné spolupráci se Středočeským 
muzeem jsme na muzejní půdě otevřeli vý-
stavu Našlapujte zlehka, příroda je křehká, 
která představila celoroční díla ze všech 
výtvarných kroužků včetně keramiky, ko-
miksu a dětského akvarelu. 

Vernisáž doprovodily v  parku tradiční 
Královničky, vystoupení folklorního spole-
čenství Roztoč Kolečko a  Kolíček se zpě-
vem a tancem. Po celé léto se při návštěvě 
kavárny Vratislavka můžete potěšit druhou 
částí výstavy akvarelů z kurzu pro dospělé. 
Děkujeme podpoře města Roztoky 
a MŠMT, které se na akcích podílely.

Jeden svět očima roztockých dětí

Na Zahrádkové slavnosti jsme sklidili, co jsme zaseli 
Červen	byl	intenzivní,	náročný,	pestrý	a	taky	šťavnatý.	na	světlo	jsme	vynesli	
vytvořená	a	secvičená	díla,	která	by	jinak	zůstala	v	skrytu	našich	ateliérů,	
a	oslavili	jsme	školní	rok	slavností	na	Levém	Hradci.	Teď	už	ale	roztáčíme	
v	roztoči	přípravy	na	ten	školní	rok	příští.	Co	chystáme	nového?	Kam	se	
můžete	přihlásit?	Jak	bylo	a	jak	bude?

Zahrádková slavnost na Levém Hradci
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KVALiFiKAČní	KUrz	–	PrACOVníK	
V	SOCiáLníCH	SLUŽBáCH	

Jedná se o plnohodnotnou profesní kvalifi-
kaci potvrzenou závěrečnou zkouškou. 
Kurz bude přínosem i pro ty, kteří musejí 
například nečekaně zvládnout pečování 
o  člena rodiny.  Pro ně budou podstatné 
základy péče o nemocné, aby se dozvěděli, 
na koho se obrátit v případě náhle vzniklé 
potřeby péče o nemocného atd.

Kromě základních témat k získání kvali-
fikace se také část kurzu zaměří na: 
n�základy péče o nemocné, základy hygieny
n�úvod do problematiky psychosociálních 
aspektů chronických infekčních onemoc-
nění
n�aktivizační, vzdělávací a výchovné tech-
niky, základy pedagogiky volného času 
n�prevenci týrání a  zneužívání osob, kte-
rým jsou poskytovány sociální služby 
n�krizovou intervenci 
n�úvod do  problematiky zdravotního po-
stižení 
n�zvládání jednání pečované osoby, která 
ohrožuje zdraví a  život její nebo jiných 
osob včetně pravidel šetrné sebeobrany

Součástí bude i  praktický nácvik. Absol-
vent vzdělávacího programu se zkouškou 
bude mít možnost na  základě osvojených 
znalostí, dovedností a zkušeností poskyto-
vat přímou péči o  osoby v  ambulantních 
a  pobytových zařízeních či pečovatelskou 
činnost přímo v domácnosti. 

První pilotní kurz začne 30. 9. 2022, zá-
jemci se mohou hlásit již nyní, kapacita je 
omezena. 

AKreDiTOVAný	SeMináŘ	LOGOPe-
Die	PrO	PeDAGOGiCKé	PrACOVníKY

Seminář pro pedagogy o rozvoji komuni-
kačních dovedností dětí předškolního 
věku a eliminaci případných obtíží. Šesti-
hodinový seminář povede zkušená logo-
pedka Mgr. Martina Bürgerová, se kterou 
již řadu let spolupracujeme. V případě zá-
jmu můžeme otevřít speciální kurz na vy-
žádání školy.

POSLeDní	MOŽnOST	PŘiHLáSiT	DěTi	
nA	SrPnOVé	PŘíMěSTSKé	TáBOrY

n�Kudy cesta do pohádky (1. 8. – 5. 8. 2022) 
– 6 až 12 let

Divadelní herečka Lída Razimová, která se 
celoživotně věnuje práci s  dětmi, bude 
v modelových situacích zarámovaných po-
hádkovým příběhem hledat cesty, jak 
předcházet konfliktům mezi dětmi, jak 
prosadit svá přání a  jak si čas v kolektivu 
užít bez obav a s radostí. Děti si vyzkoušejí 
dramatické scénky a zazpívají si v pohád-
kových příbězích. Denní program bude 
od 8.30 do 16.30. 

n�Logotábor (8. 8. – 12. 8. 2022) – 4 až 8 let
Tábor povede odbornice na  logopedii, ale 
je vhodný i pro děti bez logopedické vady. 
S našimi odborníky se zaměříme na správ-
ný rozvoj řeči, vyjadřování, komunikaci, 
grafomotoriku, celkově na  rozvoj myšlení 
a sebevědomí 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 nás opět budou 
čekat nové pokusy, objevování světa a po-
noříme se do tajů říše rostlin a zvířat. Vy-
dáme se na dobrodružné výlety za pozná-
ním přírody. Chybět samozřejmě nebudou 
prázdninové hry. Pro děti od  5 do  9 let, 
v čase 8.30 až 16.30. 

Tábory�a�festiválek�jako�dárek
Kde se potkáme během prázdnin? Kromě 
pobytového tábora Tvůrčí prázdniny na tá-
bořišti Klučanka ve  východních Čechách 
pořádáme letos s Roztočem tři příměstské 
tábory pro děti zdejší. Některé hlásí plno, 
ale do  červencového tábora Na  stepi pro 
děti od 7 do 12 let, jehož tématem je příro-
da, krajina, hry a umění, by se možná ještě 
dítko vešlo. Přihlásit se můžete na  www.
roztoc.cz. Na závěr Cirkusového tábora při-
pravujeme festiválek, v pátek 22. 7. od 18.00 
současně se závěrečným vystoupením 
všech účastníků i lektorů z blízka a z dálky.

Kurzy�a�zápis
V červnu jsme spustili online přihlašování 
do  kroužků na  příští rok, které úspěšně 
běží. Na našem webu najdete online formu-
lář a také seznam všech vypsaných krouž-
ků. Přihlašovat se jeho prostřednictvím 
můžete celé léto. Když se přihlásíte, bude-
me s vámi předběžně počítat a čekat na vaše 
potvrzení na prezenčním zápisu. Ten pro-
běhne 1. září v ateliéru v Jungmannově ulici 
(za knihovnou). Potkáte se tam s většinou 

z  lektorů, vyřešíme rozdělení do  skupin, 
a  hlavně zjistíte podrobnosti o  vedení 
kroužku. 

Novinky�v�příštím�školním�roce
Hlavní novinkou nového školního roku 
bude zbrusu nový ateliér pod pekárnou Pe-
kara v  prostorách po  bývalé čistírně se 
vstupem nad serpentinou. Zázemí zde na-
jdou všechny výtvarné kurzy včetně akva-
relu a řemeslné a víkendové dílny. 

Změna�v�animaci
Po  letech spolupráce nás opouští lektorka 
Jana Julínková, ale netruchlíme, nebo ne 
moc, protože do  týmu přichází Alžběta 
Mačáková Mišejková, která je skvělá ani-
mátorka a má ještě jednu velkou výhodu – 
je z Roztok. Těšíme se tedy na nové skupin-
ky animace zvláště pro děti od 7 let.

3�muži�v�novém�ateliéru�
(pes�tam�nebude)
Ateliér Svítání se nám změnil v ateliéry Ka-
rel, Joseph a  Bedřich. Ne, nejsou to noví 

lektoři, ale jména kroužků pod vedením 
Magdaleny Machalické, a  doufáme, velmi 
velmi doufáme, že v  září spolu s  dalšími 
výtvarnými kroužky začnou s plnou slávou 
v novém ateliéru. Držte nám palce.

Mátička�a�scénický�tanec
Posilujeme skladbu tanečních kroužků 
a otevíráme novou skupinu tanečně-pohy-
bové výchovy pod vedením Lenky Knihy 
Bartůňkové (Lenka u nás učí i Balet) a no-
vou taneční skupinku pro menší děti s ná-
zvem Mátička pod vedením Markéty Pu-
cové, která vede taneční kroužky Máta, 
Tanlalé a hravá setkávání pro rodiče s dět-
mi Hrátky a Koťata.

Jóga�pro�maminky�s�dětmi
Lektorka Kateřina Marková otevírá kurz 
jógy specializovaný na  ženy po  porodu 
a s malými dětmi. 

  l

Za Sdružení Roztoč
Markéta�Kratochvílová

Dva zcela nové akreditované kurzy od podzimu pro vás
našemu	vzdělávacímu	centru	se	podařilo	získat	dvě	nové	akreditace	od	MPSV	
a	MŠMT.	Máme	radost,	že	vám	můžeme	nabídnout	další	velmi	kvalitní	
vzdělávací	aktivity,	jako	jsou	kvalifikační	kurz	Pracovník	v	sociálních	službách	
a	Seminář	logopedie	pro	pedagogické	pracovníky.			
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V 15 městech napříč celou Českou republi-
kou se ve  stejný den ve  čtvrtek 9. června 
2022 učili rodiče se svými slyšícími ne-
mluvňaty dorozumět pomocí znaků při 
akci „Znakujeme se zvířátky“. Ani město 
Roztoky nezůstalo pozadu. Na  Školním 
náměstí se v  tento den v  rámci zmíněné 
akce konalo neformální setkání (nejen) 
maminek a jejich nejmenších. Jako lektor-
ka znakové řeči Baby Signs® pro slyšící mi-
minka a batolátka jsem měla tu čest poznat 
a  přivítat celkem 11 dětiček s  jejich ma-
minkami, tatínky, a dokonce i babičkou.

Pro rodiče a děti jsem si připravila šest 
aktivit (inspirovaných pedagogikou  
M. Montessori). Každá činnost znázorňo-

vala vždy jedno zvířátko – pes, kočka, 
králík, želva, pták, ryba. Díky praktické 
ukázce měli všichni možnost naučit se 
šest znaků pro zvířátka. Právě toto téma je 
u dětí velmi populární a je to něco, o čem 
chtějí často „mluvit“. Mnoho z účastníků 
mi potvrdilo, že doma domácího mazlíč-
ka, ať už kočičku nebo pejska, mají a  je-
jich batolátko při kontaktu s ním nadšeně 
gestikuluje.

Program nám zabral téměř dvě hodiny 
a úsměvy na tvářích rodičů i dětí mi napo-
věděly, že se jim akce líbila, a to navzdory 
chladnému počasí. Na závěr jsem s pomocí 
dětí vylosovala výherce knížky „Znakuje-
me zvířátka“, která dětem i rodičům 

n�Hra na  hrdiny / Dračí doupě (22. 8. –  
26. 8. 2022) – 2. stupeň ZŠ
Hru na hrdiny mnozí znají jako Dračí dou-
pě nebo Dragons. Jedná se o týmovou hru 
pro děti na 2. stupni ZŠ s přidělením jed-
notlivých rolí v příběhu. Cílem hry je zlep-
šení komunikace, vyjadřování a socializa-
ce, stejně jako rozvoj fantazie a kreativity. 
Nebudeme sedět za  stolem, hrát se bude 
samozřejmě 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. Výuka bude v  dopo-
ledních hodinách nebo dle vzájemné do-
hody. 

LexiK	PrO	UKrAJinSKé	DěTi	
i	DOSPěLé

Od  poloviny května do  konce června 
úspěšně proběhly první dva kurzy češtiny 
pro ukrajinské děti ve věku 14 až 18 let.  
Naší snahou bylo i bez jakékoli podpory 
pomoci mladým ukrajinským fotbalis-
tům, kteří u  nás uvízli sami bez rodin, 
po  vypuknutí války na  Ukrajině. Nako-
nec se nám podařilo získat podporu 
z MŠMT, a tak máme možnost i v červen-
ci a  srpnu dál pomáhat mladým lidem 
z Ukrajiny ke zvládnutí zkoušek z české-
ho jazyka potřebných ke studiu na střed-
ních školách. 

První studenti již obdrželi certifikát 
o  absolutoriu 80 hodin základního kurzu 
češtiny. Těší nás, že se někteří z nich roz-
hodli pokračovat dál i  o  prázdninách 
na  vyšší úroveň znalostí. V  pořadí třetí 
a čtvrtý kurz právě probíhá.  

Stejně tak i  dospělí, především maminky 
s dětmi, u nás zdárně ukončili svoje první 
setkání s českým jazykem.  

V týdnu od 25. 7. organizujeme, za pod-
pory městského úřadu Roztoky, Adaptační 
prázdninový tábor pro ukrajinské děti od 6 
do 15 let. S naší šikovnou lektorkou se budou 
učit česky formou her a známých pohádek. 
Prosíme ukrajinské rodiče dětí, kteří mají 
o výše zmíněný kurz zájem, aby nám vyplni-
li online přihlášku, kterou najdou na našich 
webových stránkách ve  formě Google for-
muláře. Všechny tyto kurzy jsou pořádány 
zdarma. 

enerGie,	zDrAVí,	VzHLeD

Po  prázdninách můžete přijít do  Lexiku 
a seznámit se s  tím, jak se naučit zdravým 
životním návykům. Přiblížíme vám pocho-
pení principů, na  jakých vaše tělo funguje, 
abyste byli v duševní i fyzické kondici. Semi-
nář povede Ing. Leona Paulová, PhD., která 
vystudovala fakultu potravinářství a bioche-
mické technologie VŠCHT Praha, kde mno-
ho let přednášela. Dozvíte se tedy vědecky 
podložené informace o zdravé výživě a proč 
se v rozvinutých zemích velká část populace 
potýká s nadváhou a chronickými civilizač-
ními chorobami. Jejím oborem je totiž výži-
vové poradenství a zdravý životní styl. Přijď-
te, pokud vás zajímá, jak zavést do vašeho 
života změny, které povedou k tomu, že bu-
dete zdraví, budete mít dostatek energie 
a dobrou fyzickou a psychickou kondici. 

Termín chystáme předběžně v  týdnu 
od 17. 10. 2022.

eDUCATiOnAL	PSYCHOLOGiST	/	SPe-
CiáLní	PeDAGOG	PrO	CizinCe

S  ohledem na  to, že můžeme poskytnout 
tlumočnické služby při odborných vyšetře-

ních (speciálně pedagogických a psycholo-
gických), je v naší pedagogicko-psycholo-
gické poradně vyšetření dětí s  jiným než 
českým mateřským jazykem snadnější. 

Tým v  našem vzdělávacím centru jsme 
rozšířili o novou kolegyni, speciální peda-
gožku a  psycholožku, která může poskyt-
nout individuální i  skupinovou podporu 
dětem ve španělštině i angličtině. Zároveň 
tak máme od září i rodilou mluvčí na špa-
nělštinu.

We have a  new member of our staff – 
Mrs. Angelic Galleguillos. She is from 
South America, she was born in Chile. She 
is an educational psychologist, who has ex-
perience in the field of the Education. She 
works in the area of learning difficulties, 
offering educational support for children 
with diverse diagnosis such as Autism 
Spectrum Disorder, Attention Deficit 
Disorders ADHD, Language Disorder and 
Behaviour Problems. This support could 
be in Spanish or English. She teaches Spa-
nish and English language as well.

Mějte krásný prázdninový čas a v září se 
na vás těšíme!

Více na  www.lexik.cz, www.insignis.cz 
i na Facebooku. V případě jakýchkoli dotazů 
pište na  poradna@lexik.cz, info@lexik.cz,  
info@insignis.cz nebo volejte 
na 733 643 642, 739 035 000.  l

Mgr.�Lenka�červenková
ředitelka	vzdělávacího	centra	Lexik	

a	insignis	

Znakovali jsme se zvířátky
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Ve  středu 15. června 2022 po  dvouleté 
odmlce k  nám do  MŠ Havlíčkova přijeli 
dobrovolní hasiči, aby opět navázali 
na  úspěšnou několikaletou spolupráci 
před covidovou pandemií.

Dětem ukázali a  přiblížili práci hasičů 
a seznámili je s hasičskou technikou. Děti 
měly možnost posedět v  hasičském autě, 
vyzkoušet si hasičskou helmu a  také sílu 
vodního proudu při hašení na cíl.

Na závěr nám horké dopoledne zpříjem-
nili studenou sprchou z hasičské proudni-
ce.

Našim dobrovolným hasičům kolektiv 
a děti z Mateřské školy Havlíčkova moc dě-
kují za  toto krásné dopoledne a  těší se 
na další spolupráci.

Děkujeme.  
 l

pomůže v komunikaci o mazlíčcích. Všem 
vylosovaným tímto ještě jednou gratuluji 
a děkuji všem rodičům, kteří se nenechali 
odradit počasím, za jejich účast na setkání.

Věřím, že jsme se s mnohými maminka-
mi neviděly naposledy, a ráda bych vyzvala 
i  ostatní rodiče, aby se přišli podívat 
na  ukázkovou lekci nebo se zapsali 
na úvodní seminář o znakování s Baby Sig-
ns®. Dozvědí se tak, co je to program Baby 
Signs®, jaké výhody může aktivní používá-
ní znaků přinést do rodiny, nebo třeba kdy 
je vhodné s používáním znaků začít. Nej-
bližší termín je naplánován na 29. 6. 2022 
od 9.30 do 11.00 v Mateřském centru Ro-
žálek (17. listopadu 711, Roztoky). V pří-
padě zájmu se můžeme s  rodiči domluvit 
i na setkání během prázdnin.

Program Baby Signs® umožňuje nejmen-
ším dětem, které ještě nemluví, používat 
ke  komunikaci jednoduché znaky. Těmi 
pak mohou snadno projevit své potřeby 
a pocity a dorozumět se lépe se svými rodi-
či. Často tak v rodinách ubyde pláče a ma-
minky i děti jsou klidnější, když vědí, že se 
se svými dětmi mohou takto jednoduše 
domluvit o tom, co je trápí, co chtějí, nebo 
naopak co jim dělá radost.

Forma komunikace prostřednictvím zna-
ků pomáhá dětem překlenout dobu, kdy 
chápou význam slov a samy chtějí vyjádřit 
své potřeby, pocity i  to, co je zaujalo 
a o čem si chtějí povídat, ale fyzicky ještě 
nejsou připravené na to, aby dané slovo vy-
slovily. Díky tomu často zažívají úspěchy 

v komunikaci již v raném věku a to je mo-
tivuje k rychlejšímu rozvoji řeči.

O�programu�Baby�Signs®
Vědecké výzkumy prokázaly, že používání 
programu Baby Signs® podporuje rychlejší 
rozvoj řeči, snižuje frustraci dětí, obohacu-
je vztah mezi dětmi a rodiči a dává výrazný 
impulz k intelektuálnímu rozvoji dětí. Pro-
gram byl vytvořen na základě dlouholeté-
ho výzkumu profesorek vývojové psycho-
logie a  autorek tří bestsellerů pro rodiče 
Lindy Acredolo, Ph.D., a Susan Goodwyn, 
Ph.D., a v České republice byl poprvé před-
staven v lednu 2008.

Metoda znakování s Baby Signs® podpo-
ruje přirozený rozvoj řeči u  slyšících ne-
mluvňat pomocí jednoduchých znaků pro 
věci a  činnosti, se kterými se děti tohoto 
věku běžně setkávají. Jednotlivé znaky jsou 
uzpůsobeny jejich motorickým schopnos-
tem.  l

Ing.�Michaela�Fraňková
certifikovaná	lektorka		
programu	Baby	Signs®

Facebook:	@BabySignsLektorkaMisa

web:	https://znakujeme-s-misou.webnode.cz/,	

www.babysigns.cz

Rád bych touto cestou poděkoval celému 
kolektivu školní jídelny v Roztokách, kam 
si jako strávník důchodce chodím pro 

obědy, za výběr z kvalitně upravených jídel 
a  vyváženého jídelníčku, neméně tak 
i  za  milý přístup personálu. Díky a  přeji 

vám hezké prožití prázdnin.
� l

Bohumil�Ščučka

Poděkování roztockým dobrovolným hasičům

Poděkování
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GYMSTORY CENTRUM
ZDRAVÉHO POHYBU

SKUPINOVÉ
LEKCE

INDOOR
CYCLING

OSOBNÍ
TRÉNINK

KRYOTERAPIE

Vaše tělo zbavíme 
bolesti, posílíme 
a zlepšíme jeho hybnost.
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