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V minulém Odrazu jsme se hodně věnovali problematice odpadů. Dnes ještě doplňujeme souhrnné praktické informace
na všitém dvojlistu uprostřed čísla. Kdo chce mít tyto údaje
po ruce, může si dvojlist vyjmout a připevnit třeba na ledničku.
Poměrně silnou odezvu vyvolal polemický článek doktora
Běliny o způsobu výuky v základní škole. Jak už to bývá u takto vyhraněných názorů, reakce jsou jak souhlasné, tak odmítavé. Ze základní školy nám přišly hned tři texty, které v plném znění otiskujeme
v rubrice Názory, komentáře.
Čas od času se vyskytne názor, že bychom měli rubriku s polemikami zrušit. Bývá
to zejména v obdobích, kdy se diskuse především mezi politickými představiteli přiostřuje nad únosnou mez a přenáší se do osobní roviny. Tomu rozumíme a snažíme
se v takových případech domluvit s rozkohoutěnými autory, aby svoji rétoriku mírnili. Nicméně výměna názorů v Odrazu jako veřejném prostoru je určitě potřebná
a užitečná.
Ty doby, kdy byl správný jen jeden názor, už naštěstí pominuly. Případným odmítáním polemických článků určitě nedosáhneme harmonie ve městě. Nechceme
předstírat, že Roztoky a jejich obyvatelé nemají žádné problémy. Chceme lidem dát
možnost svůj postoj vyjádřit. A pak je samozřejmě nevyhnutelné, že se někdo bude
cítit dotčen. Nikdo však nejsme nedotknutelný ani neomylný.
Jestli může být Odraz na něco hrdý (a já věřím, že je toho víc), pak je to vysoká
míra nestrannosti. Až nám někdy bývá vyčítáno, proč jsme ten či onen příspěvek
vůbec otiskovali. Odpověď je stále táž: svoboda slova má přednost před domnělým majestátem veřejně činných osob. Stopku vystavujeme pouze extremistickým
a žalovatelným vyjádřením.
Občas to schytáme i my a pochopitelně nás to neblaží. Ale kritiku je třeba umět
přijmout a v případě potřeby se umět obhájit. Právo na odpověď má každý, kdo se
cítí dotčen.
Osvědčilo se končit něčím pozitivním, nejlépe o zvířátkách. Těm je věnováno
hlavní téma tohoto čísla a je to věru zajímavé a poučné čtení.
l
Přejeme vám hezké jaro s Odrazem. 
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INFORMACE Z RADNICE

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, přišlo jaro a hezké počasí umožňuje,
aby byly zahájeny nové investiční akce. Některé stavby
zdárně pokračují (přístavba školní jídelny, rekonstrukce vily
v Tichém údolí, žalovský vodovod), mnohé nové budeme
postupně zahajovat.

Nástavba žalovské školy

O tom, že dojde k nástavbě žalovské školy,
konkrétně objektu nad školní jídelnou,
jsem vás již v Odrazu informoval. Od té
doby jsme vysoutěžili dodavatele stavby
a prvního dubna bylo předáno staveniště. Stavba to nebude jednoduchá, a proto
bude znamenat určitá omezení. Například
budou žáčkům obědy dováženy z roztocké kuchyně. Děláme vše pro to, aby byla
výuka narušena co nejméně. Bourací
a ostatní hlučné práce budou prováděny
v době, kdy se ve vedlejší budově již nebude učit. O konkrétních opatřeních vás
budeme průběžně informovat. Prosím
všechny o shovívavost. Zároveň všem,
kterých se tato akce dotkne, zejména
zaměstnancům školy, velmi děkuji za pomoc a spolupráci.
V novém objektu vzniknou tři nové
učebny včetně krásného výtvarného ateliéru, nový kabinet, nově vybavená kuchyně
a zvětšená jídelna. Stavba by měla být do-

končena na konci srpna letošního roku.
Pevně věříme, že se to podaří stihnout, ale
vždy mohou nastat okolnosti, které stavbu
prodlouží. Proto je připravena přechodná
varianta potřebného umístění kmenových
tříd. V záloze budou dvě nové učebny
v dostavované přístavbě školní jídelny
u roztocké budovy školy a prostory stávající družiny, které máme pro příští školní rok
schváleny hygienou tak, aby zde mohla
probíhat výuka. Prostory pro výuku
v příštím školním roce jsou zajištěny.

Revitalizace skalního
masivu v serpentině
Středočeský kraj ve spolupráci s naším
městem zahájí revitalizaci skalního masivu v serpentině. Investice je to naprosto
nezbytná, protože zajistí větší bezpečnost.
Nebudou to práce úplně jednoduché a potrvají přibližně jeden měsíc. V době
realizace bude muset být doprava v úseku
serpentiny omezena dopravním značením

a zejména semafory. Všichni víme, že to
bude nepříjemné. Proto si vás všechny
dovoluji poprosit o trpělivost a pochopeni, protože se jedná o důležité opatření.
O podrobnostech budete dále informování. Zaslouží se také poděkovat hlavnímu
investorovi akce, tedy Středočeskému kraji.

Veřejnost na jednání
zastupitelstva
Zastupitelstvo schválilo nový jednací řád
pro svá zasedání. Pro veřejnost bude
v úvodu každého zasedání vyčleněn třicetiminutový blok, ve kterém bude odpovídáno na dotazy vzešlé právě od široké veřejnosti. Aby byly vaše dotazy a podněty
projednávány, je potřeba je na městský úřad
doručit nejpozději tři dny před zasedáním
zastupitelstva. Jsem si jist, že se tento model
osvědčí. Za nápad je potřeba poděkovat kolegům ze Sakury a za prosazení všem zastupitelům, kteří jednací řád schválili. 
l
S pozdravem
Jan Jakob
starosta města Roztoky

Březnové zasedání zastupitelstva
Březnové zastupitelstvo projednalo 26 bodů.

Změna jednacího řádu

Zastupitelstvo schválilo nové znění svého
jednacího řádu. Hlavní změnou je pevné
zařazení bodu dotazů a podnětů veřejnosti
na začátku zasedání. Veřejnost nově může
zasílat své náměty k projednání, a to vždy
tři dny před začátkem zasedání. Zastupitelstvo se jim bude věnovat v začátku svého
zasedání s časovým limitem 30 minut.
Mezi další změny patří využívání elektronické aplikace určené k administraci zasedání, upřesnění předkládání materiálů
a další záležitosti. Nový jednací řád bude
platit od květnového zasedání.

Čerpání rozpočtu
a rozpočtová opatření
Zastupitelstvo vzalo na vědomí čerpání
rozpočtu za první dva měsíce letošního
roku. Oproti předchozím letům je bilance
prvních dvou měsíců příznivá, protože příjmy převýšily výdaje téměř o 6 milionů Kč.
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Dále zastupitelstvo schválilo 8 rozpočtových opatření a vzalo na vědomí zápis
z jednání finančního výboru.

Základní škola

Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
o zajištění kapacity základní školy pro
školní rok 2019/20. I kdyby se nestihla nástavba žalovské školy k prvnímu září, bude
výuka dočasně zajištěna v nové přístavbě
školní družiny, případně v prostorách stávající družiny. Zastupitelé uložili městskému úřadu připravit obdobný materiál také
pro školní rok 2020/21.
Projednán byl i aktuální harmonogram výstavby nového objektu ZŠ v areálu „Barum“.

Změna poplatku
za hrobové místo
Bylo schváleno navýšení poplatku za hrobové místo. V průměru se jedná o přibližně 15procentní navýšení.

Nová stanoviště kontejnerů
na tříděné odpady
Zastupitelstvo schválilo dvě nová stanoviště kontejnerů na tříděné odpady. Konkrétně budou u křižovatky ulic Legií a Zeyerova a v ulici U zastávky.

Majetkoprávní záležitosti

Byly schváleny dohody o podmínkách připojení k vodovodu a splaškové kanalizaci
v majetku města Roztoky v lokalitě Na Dubečnici. Zastupitelstvo schválilo prodej
jednoho malého přeploceného pozemku
a jednu směnu malých pozemků. Dále rozhodlo o odkupu táhlého pozemku vedle
polní cesty Na Dubečnici. Zastupitelé rozhodli o tom, že nevyužijí předkupního práva na koupi stavby garáže stojící na městském pozemku na konci Žirovnického
ulice. Byla odsouhlasena tři věcná břemena. V neposlední řadě uložilo zastupitelstvo městskému úřadu vyžadovat úhradu

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INFORMACE Z RADNICE
poplatku za nedovolený zábor městského
pozemku parc. č. 3841/21 zpětně od firmy
White Hill Zahrady, s.r.o.

z jednání kontrolního výboru a zprávu
l
městské policie. 
Jan Jakob

Ostatní

starosta města Roztoky

Zastupitelstvo schválilo dotaci na poskytování sociální služby pro rok 2019 a vzalo
na vědomí zápisy z jednání rady města,

Uzavírka
Po dobu rekonstrukce ZŠ Žalov
bude z důvodu bezpečného
pohybu dětí uzavřena pro automobily Zaorálkova ulice v úseku
od Obránců míru po Opletalovu.
Děkujeme za pochopení. 

l

MÚ Roztoky

Březnová městská rada
Rada zasedla před pátou hodinou k bezmála čtyřicetibodovému programu.
Jmenovala novou vedoucí odboru financí
na dobu, dokud bude D. Dvořáková
na mateřské dovolené. Odboru se nově
ujala Ing. Markéta Skálová. Další změnu
rada provedla ve stavební komisi, kam
jmenovala Ditu Dvořákovou, nominantku ODS.
Radní schválili odměny za rok 2018 členům výboru zastupitelstva a komisí rady
a redakční rady Odrazu, odsouhlasili příspěvek na vydání monografie o svaté Ludmile a zaštítili vlastními těly bleší trhy konané v květnu a červnu, v září a říjnu
letošního roku.
Rada souhlasila s tím, aby škola čerpala
z již přidělených prostředků náborový motivační příspěvek ve výši 30 000 Kč pro
nové nastupující učitele. Ti budou muset
následně pracovat v naší škole tři roky.
Ve školském bloku se rada věnovala
i stížnostem rodičů na způsob výuky
v základní škole, vzala na vědomí vyjádření rodičů a paní ředitelky a pověřila
radní Vladimíru Drdovou, aby stížnost
projednala s ředitelkou školy a rodiče vyrozuměla.
Radní vzali na vědomí návrh projektové dokumentace dětského dopravního
hřiště a schválili stavební záměr v tomto
smyslu. Dále vzali na vědomí situaci, kdy
vítězný účastník tendru na projekt rekonstrukcí městských komunikací odstoupil
od smlouvy, a udělili výjimku v souladu
s městskou směrnicí tak, aby mohl zakázku realizovat jiný zhotovitel.
Radní též schválili uzavření smlouvy
na rekonstrukci objektu Základní školy
Žalov-Zaorálkova s vítězem výběrového
řízení, firmou Amika First.
Rada vzala na vědomí to, že sanaci skalního masivu nad serpentinou (akci, kterou
financuje krajský úřad) vyhrála firma Strix
Chomutov, která ji v jarních měsících letošního roku provede.
Došlo i na dovybavení herních zahrad
v mateřských školkách – nového mobili-
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áře se dočkají školky Palackého a Jungmannova. Dětské radovánky budou stát
380 000 Kč bez daně.
Rada schválila vícepráce na opravě památkově chráněné vily v Tichém údolí
a rovněž dodatky příkazních smluv pro
stavební dozor a dozor bezpečnosti práce
u téže stavby.
Radní se probrali zápisy ze stavební a sociální komise a vyhověli mj. provedení
adekvátního vodorovného dopravního
značení před čp. 192 v Tichém údolí či záměrům rekonstrukcí a nových staveb několika rodinných domů.
Na řadu přišla i žádost firmy Trigema,
aby město vydalo své stanovisko k výstavbě v lokalitě Žalov v situaci, kdy Trigema
ustoupila od záměru postavit zde vědecko-technický park a chce na místě stavět
m. j. bytové domy. V této věci budou jednat starosta Jan Jakob a místostarosta
Michal Hadraba.
Místostarosta Tomáš Novotný podal
svou pravidelnou informaci o stavu stěhování koníků z ulice Nad Vltavou směrem
na Holý vrch, radní Martin Štifter radu
seznámil s plánem financování obnovy
vodovodů a kanalizací v majetku města
a s novými kontejnerovými stáními.
Ve stejném bloku zazněla i zpráva o tom,
že ve městě přibudou na veřejných prostranstvích tři kontejnery firmy Kloktex,
která jejich prostřednictvím přispívá
na populární Klokánky.
Radní souhlasili s tím, aby na pozemku
1150 vznikla komunitní zahrada, a zmoženi dlouhým programem se odebrali
do svých domovů.
l

Tomáš Novotný
místostarosta

Konzultační den pro občany
města Roztoky
s vedoucí oddělení
důchodů OSSZ Praha-západ
pí Michaelou Průšovou
Odbor vnitřních a sociálních
věcí MěÚ Roztoky oznamuje,
že ve středu 15. května 2019
v době od 8.00 do 12.00 hod.
bude přítomna ve velké zasedací
místnosti MěÚ paní Michaela
Průšová, vedoucí oddělení důchodů OSSZ Praha-západ.
Paní Průšová je připravena
s vámi konzultovat vaše problémy a otázky týkající se důchodového zabezpečení. Těšíme se
l
na vaši návštěvu. 
Miroslava Kalinová
odd. sociální
a DPS OVSV MÚ Roztoky

Vítání dětí
Vážení rodiče, dne 16. května
2019 se pod záštitou starosty
města Roztok uskuteční slavnostní akt vítání dětí, které se
narodily v období od 1. července
2018 do 31. prosince 2018.
Máte-li zájem, aby vaše děťátko
bylo v tento den přivítáno mezi
občany města Roztoky, sdělte
prosím jméno a příjmení dítěte,
datum jeho narození a vaši
adresu na Městský úřad Roztoky,
a to buď e-mailem na adresu
korunkova@roztoky.cz, osobně
u paní Korunkové, nebo telefonicky na čísle 220 400 226, a to
nejpozději do 30. dubna 2019.
Pozvánka s uvedením místa
a času konání bude včas zaslána.
Podmínkou slavnostního přivítání je trvalý pobyt dítěte v našem
l
městě. 
Ivana Korunková

matrika
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Z deníku Městské policie Roztoky
V této rubrice bychom rádi občany Roztok informovali o činnosti Městské policie Roztoky, a to za období
od 1. do 27. 3. 2019:
n Dne

1. 3. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Riegrova odstavené vozidlo
tov. zn. Renault Megane Scenic, tabulka registrační značky pouze vzadu, dlouhodobě
prázdné pneumatiky, vozidlo nesplňující
podmínky provozu na pozemních komunikacích a evidentně dlouhodobě neprovozováno – zadokumentováno, na vozidlo
vylepena výzva, oznámeno Silničnímu
správnímu úřadu při MÚ Roztoky.
n Dne 1. 3. v pozdních nočních hodinách
oznámena žádost PČR o prověření signálu
alarmu na objektu pobočky České pošty
v Roztokách na Tyršově náměstí – provedena kontrola objektu společně s hlídkou
PČR, objekt v pořádku.
n Dne 2. 3. ve večerních hodinách oznámen
pasažér bez platné jízdenky v soupravě ČD
v železniční stanici v Roztokách – na místě
kontaktoval hlídku MP vlakvedoucí, který
uvedl, že osoba mezitím z vlakové soupravy
odešla, dle získaného popisu byla v ulici
Nádražní ulici kontrolována podezřelá osoba, zjištěna její totožnost, kvalifikováno
jako přestupek proti přepravnímu řádu,
oznámeno Drážnímu úřadu.
n Dne 2. 3. v rámci hlídkové činnosti
v nočních hodinách nalezena v prostoru
autobusové zastávky na Tyršově náměstí
(směr Žalov) odložená dětská koloběžka zn. Arcore Crisscross – zveřejněno
na webových stránkách MP Roztoky
a města Roztoky.
n Dne 3. 3. v pozdních nočních hodinách
zjištěny otevřené dveře u prodejny Večerka na Tyršově náměstí – místo bylo
hlídkou zajištěno, vyrozuměn provozovatel této prodejny, který se dostavil
na místo, nic se neztratilo, dále zjištěno,
že provozovatel zapomněl řádně uzamknout prodejnu.
n Dne 4. 3. nález tabulky registrační značky v ulici 17. listopadu – provedena lustrace v evidenci vozidel, zjištěna provozovatelka vozidla, provozovatelce nalezená
registrační značka vrácena.
n Dne 4. 3. oznámena krádež zboží v prodejně Tesco s tím, že podezřelá osoba byla
zadržena ochrankou prodejny – podezřelá
osoba si nandala zboží do batohu a při placení u pokladny toto zboží neuhradila,
poté byla zadržena ochrankou prodejny
u východu, ke krádeži se doznala, odcizené
zboží vráceno na prodejnu, přestupek proti
majetku vyřešen uložením pokuty v příkazním řízení na místě.
n Dne 4. 3. v rámci hlídkové činnosti nalezena na parkovišti u Tesca peněženka s dokla-
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dy – zjištěn majitel, tento vyrozuměn, nalezená peněženka s doklady vrácena majiteli.
n Dne 4. 3. oznámeno ujetí od benzinové
čerpací stanice MOL v Přílepské ulici, kdy
řidič vozidla tov. zn. VW Sharan natankoval
palivo do vozidla a od benzinové čerpací
stanice odjel, aniž by částku za natankované
palivo zaplatil – šetřeno jako podezření
z přestupku proti majetku, zjištěn provozovatel, tento kontaktován, dlužná částka
na BČS MOL následující den odpovědnou
osobou uhrazena.
n Dne 4. 3. oznámeno ujetí od benzinové
čerpací stanice MOL v Přílepské ulici. kdy
řidič vozidla tov. zn. Citroën Xsara natankoval palivo do vozidla a od benzinové čerpací stanice odjel, aniž by částku za natankované palivo zaplatil – šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku, zjištěn provozovatel, tento kontaktován, dlužná částka na BČS MOL ještě téhož dne odpovědnou osobou uhrazena.
n Dne 5. 3. oznámení o volně pobíhajících
koních mimo prostor ohraničený ohradníkem v prostoru pozemku vedle bytových
domů v ulici Najdrova – výjezd na místo,
vyrozuměna majitelka koní, hlídka MP jí
pomohla koně zahnat zpět do prostoru
ohraničeného ohradníkem.
n Dne 5. 3. ve večerních hodinách oznámena krádež zboží v prodejně Tesco v Lidické ulici s tím, že podezřelá osoba z místa utekla – výjezd na místo, dle získaného
popisu podezřelé osoby provedeno místní
pátrání po podezřelé osobě, šetřeno jako
podezření z přestupku proti majetku.
n Dne 6. 3. ve schránce důvěry nalezena
ztracená platební karta Mastercard Raiffeisen Bank – odeslána příslušnému bankovnímu ústavu.
n Dne 6. 3. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Za Cihelnou odstavené vozidlo
tov. zn. Citroën Xsara, tabulka registrační
značky pouze vzadu, vozidlo havarované
na přední část vozidla a nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích, evidentně delší dobu neprovozováno
– zadokumentováno, na vozidlo vylepena
výzva, oznámeno Silničnímu správnímu
úřadu při MÚ Roztoky.
n Dne 6. 3. oznámen nález tabulky r. z.
v prostoru areálu BČS MOL v Přílepské
ulici – nalezená tabulka odeslána příslušnému registru vozidel.
n Dne 8. 3. oznámeno v pozdních nočních
hodinách rušení nočního klidu hlasitou
hudbou z pozemku domu v ulici Chalupeckého – kontaktován majitel domu a vy-

zván ke zjednání nápravy, upozorněn
na rušení nočního klidu, hudba vypnuta,
přestupek proti veřejnému pořádku vyřešen na místě domluvou.
n Dne 9. 3. oznámena sražená srna na komunikaci silnice II/242 mezi Roztoky
a křižovatkou U Váhy – výjezd na místo,
vyrozuměn člen mysliveckého sdružení,
který si sraženou srnu převzal k dalšímu
opatření.
n Dne 10. 3. v rámci hlídkové činnosti zjištěno poškozené dopravní značení IP 06 –
přechod pro chodce na parkovišti Na Koruně, sloupek s dopravní značkou je
vyvrácený a leží na zemi – zadokumentováno, poškození způsobené dle zjištěných
stop provozem neznámého vozidla oznámeno řediteli TS Roztoky, pracovníci TS
Roztoky následujícího dne poškozené dopravní značení opravili.
n Dne 10. 3. ve večerních hodinách oznámena uvolněná plechová bouda jezdeckého klubu Agira v ulici Nad Vltavou, kterou
odnesl silný vítr – výjezd na místo, na místo též hasiči, vyrozuměna majitelka JK
Agira, plechová bouda zajištěna.
n Dne 11. 3. v rámci hlídkové činnosti zjištěn spadlý strom přes cestu v Tichém údolí
v oblasti Malého háje – informován správce lesa, který se následně postará o odstranění stromu.
n Dne 13. 3. nález dálkového ovládání zn.
Somfy, černé barvy, ve schránce důvěry
MP Roztoky – uloženo na MP Roztoky,
zveřejněno na webových stránkách MP
Roztoky a města Roztoky.
n Dne 13. 3. v rámci hlídkové činnosti nalezena v ulici V Chatách tabulka r. z. – lustrací v evidenci vozidel zjištěn provozovatel vozidla, na které je tato r. z. registrována,
provozovatel vozidla vyrozuměn, zástupce
provozovatele vozidla si na MP Roztoky
ztracenou tabulku převzal.
n Dne 13. 3. oznámeno poškození tabulky
r. z. umístěné na vozidle Škoda Octavia, zaparkovaném na parkovišti u nádraží v Roztokách – výjezd na místo, zadokumentováno, šetřeno jako podezření z přestupku
proti občanskému soužití.
n Dne 14. 3. oznámen pokus o vloupání
do dvou stavebních buněk na stavbách rodinných domů v ulici Ke Kocandě – výjezd
na místo, na místo hlídka PČR Libčice,
která věc na místě zadokumentovala jako
podezření z tr. činů pokusu krádeže vloupáním a poškozování cizí věci.
n Dne 15. 3. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena peněženka s doklady – cestov-
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ními pasy občanů Ruské federace, platebními kartami a průkazy zdravotní
pojišťovny – zajištěno a odesláno na Velvyslanectví Ruské federace v Praze.
n Dne 15. 3. ve schránce důvěry nalezen
svazek klíčů – nalezený svazek klíčů zajištěn na MP, zjištěna majitelka, které byl nalezený svazek klíčů předán, majitelka by
tímto chtěla poděkovat poctivému nálezci.
n Dne 16. 3. oznámeno narušení občanského soužití – napadení ze dne 13. 3. před
prodejnou BČS MOL v Přílepské ulici –
zadokumentováno, šetřeno jako podezření
z přestupku proti občanskému soužití.
n Dne 17. 3. v rámci hlídkové činnosti nalezena v prostoru ulice Tiché údolí v místě
parkoviště u bývalého hotelu Maxmiliánka
černá skládka odpadu, byly zde nalezeny
kusy starého nábytku a staré matrace –
kvalifikováno jako podezření z přestupku,
následujícího dne oznámeno řediteli TS
Roztoky ke zjednání nápravy.
n Dne 17. 3. v rámci hlídkové činnosti kontrolována v místě stanoviště kontejnerů
na tříděný odpad v ulici Riegrova v místě
u parkoviště na Koruně osoba, která odkládala tříděný odpad mimo kontejnerové nádoby (jednalo se o papír a plasty) – zadokumentováno, šetřeno jako podezření
z přestupku proti veřejnému pořádku, kte-

rý byl s podezřelou osobou vyřešen po provedené lustraci uložením blokové pokuty
v příkazním řízení na místě.
n Dne 17. 3. ve schránce důvěry MP Roztoky nalezen svazek 5 kusů klíčů na obyčejném kroužku – nalezené klíče jsou uloženy
na MP Roztoky, zveřejněno na webových
stránkách MP Roztoky a města Roztoky.
n Dne 18. 3. oznámena agresivní osoba
u trafiky v prostoru prodejny Albert
na Tyršově náměstí – zajištěna podezřelá
osoba, která vulgárně nadávala obsluze
stánku prodejny trafiky a poté po obsluze
plivla, k napadení nedošlo, šetřeno jako
přestupek proti občanskému soužití.
n Dne 19. 3. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Přemyslovská na volně přístupném pozemku netvořící komunikaci odstavené vozidlo tov. zn. Škoda Felicia bez
registračních značek, které je na tomto místě dlouhodobě odstaveno a není používáno
– zadokumentováno, kvalifikováno a šetřeno jako podezření z přestupku (zábor veřejného prostranství), na vozidlo vylepena
výzva.
n Dne 25. 3. v nočních hodinách v ulici
Masarykova kontrolován řidič vozidla tov.
zn. Dacia – při kontrole zjištěno provedenou orientační dechovou zkouškou požití
alkoholu před jízdou, na místě též hlídka

PČR Libčice, která si podezřelou osobu
převzala k zadokumentování.
n Dne 26. 3. oznámeno napadení jinou
osobou v prostoru areálu BČS MOL v Přílepské ulici – zadokumentována, šetřeno
jako podezření z přestupku proti občanskému soužití.
n Dne 26. 3. v rámci hlídkové činnosti nalezeno v ulici Máchova odstavené vozidlo
tov. zn. Mercedes bez registračních značek, nesplňující podmínky provozu na pozemních komunikacích a evidentně delší
dobu neprovozováno – zadokumentováno, na vozidlo vylepena výzva, oznámeno
Silničně správnímu úřadu při MÚ Roztoky.
Aktuální zprávy z činnosti MP Roztoky
můžete nalézt na webových stránkách MP
Roztoky, a to na www.mproztoky.cz.
Pokud byste svým poznatkem mohli pomoci při šetření výše uvedených událostí,
obraťte se prosím buď osobní návštěvou,
nebo telefonicky na Obvodní oddělení policie 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).
l
Děkujeme předem za spolupráci. 
Petr Vevera

ved. str. MP Roztoky
INZERCE

VIZITKY, LETÁKY,
PLAKÁTY, BANNERY,
BROŽURY
objednejte on-line,
vyzvedněte
osobně
na Suchdole
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Zajímavé druhy jarní fauny Roztok a okolí
Zvolna se probouzející jarní příroda začíná lákat k vycházkám. Slunečné a teplé dny, byť jich je letos zatím poskrovnu, vedou nejen k překotnému rozvoji vegetace, ale startují
i zvýšenou aktivitu mnoha živočichů. Postupně se probouzejí zimní spáči, počínaje hmyzem a dalšími bezobratlými
živočichy přes obojživelníky, plazy a konče zimujícími savci,
jako jsou například netopýři. Tažní ptáci se vracejí z teplých
jižních krajů na svá hnízdiště a začíná pro ně náročné období
rozmnožování, kdy po krátké fázi námluv přijde na řadu
stavba a úprava hnízda, snášení vajíček a posléze nekončící
shánění potravy pro vylíhlá mláďata.

V Roztokách a jejich bezprostředním okolí
je poměrně široké spektrum různých biotopů, a tak je zde na poměrně malém území možnost pozorovat živočichy vázané
na různá, často velmi odlišná prostředí. Je
tu velká řeka, ale i malý potok, rybníky,
malé tůně i různé umělé nádrže, takže jsou
k vidění druhy jak tekoucích, tak stojatých
vod. Zdejší lesy, sice ne velké rozlohou, ale
přece jen lesy v pravém slova smyslu,
jsou tvořené více druhy dřevin a keřovým
i bylinným podrostem. Jsou proto obývané
mnoha různými živočichy, které ve stejnověké smrkové monokultuře, jež je vlastně
jen plantáží na dřevo, nenajdeme. Jsou tu
i louky, na příkřejších svazích přirozeně
bezlesá stanoviště jako stepi a skalní stepi,
případně lesostepi. Častá jsou i uměle
člověkem vytvořená prostředí, jako
zemědělsky využívané plochy (pole),
parky, zahrady apod. Ukažme si dnes alespoň několik zajímavých živočichů vázaných na některá ze zmíněných prostředí.
Na vlhkých, hustou bylinnou vegetací
nebo rákosím zarostlých místech podél
Únětického potoka můžeme potkat
nejmenšího hlodavce Evropy, myšku drobnou (Micromysminutus), nebo alespoň najít
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její hnízdo. Myška drobná je skutečně velmi malá, váží jen 4 až 12 gramů a její tělíčko
měří přibližně 5 centimetrů. Ocas má ovíjivý a stejně dlouhý jako tělo, pomáhá jí při
šplhání po stéblech trav a rákosu. Její strava
je velmi pestrá a vždy přizpůsobená sezonní nabídce; kromě rostlinné potravy (semena rostlin, jejich pupeny, výhonky, různé
bobule a jiné plody) žere i hmyz, hlavně
jeho larvy a kukly. Pochoutkou je pro ni
sladká medovice mšic i mšice samotné,
a protože má skutečně velmi ráda sladké,
olizuje i nektar z květů. Údajně dokáže
zpustošit i snůšky ptáků. Je naším jediným
savcem, který si staví hnízdo podobné ptačímu, alespoň laik ho při náhodném nálezu
může považovat za hnízdo ptačí. Samice
myšky ho zavěšuje na stébla travin nebo rákosu asi 30 až 80 centimetrů nad zemí. Je
spletené z jemných vláken, vytvořených
z podélně roztrhaných listů trav a vystlané
chmýřím ze semen bodláků a pcháčů nebo
jemně rozcupovanými travinami. Průměr
má asi 8 až 10 centimetrů. Myška drobná si
vlastně staví dva typy hnízd. Jeden jí slouží
jako úkryt, je menší a má dva vstupní/výstupní otvory. Druhým typem je poněkud
větší hnízdo budované pro mláďata, které

má jen jeden vstupní otvor a ten ještě samice krátce po vrhu mláďat asi na týden zcela
uzavírá. I když má samice jen dva páry
mléčných bradavek, mláďat bývá 3 až 8
a velmi rychle rostou. Už po dvou dnech
lezou, po týdnu dobře vidí, od devátého
dne přijímají pevnou potravu a po šestnácti dnech jsou plně soběstačná. To už bývá
jejich matka zpravidla opět březí. Samice
má za rok až šest vrhů mláďat, životní cyklus této roztomilé myšky je skutečně velmi
rychlý. Jak už to ale v podobných případech
bývá, její život není příliš dlouhý. V přírodě
přežívá většinou jeden rok, jen asi desetina
jedinců žije až rok a půl. V zajetí se ale dožívá podstatně delšího věku, asi 4 až 5 let.
Ropucha zelená (Bufotesviridis) je teplomilným druhem ropuchy, který se u nás
vyskytuje hlavně v nížinách. Z našich
ropuch je nejkrásněji zbarvená. Svrchní
strana těla je krémová nebo nahnědlá se
skvrnami v různých odstínech zelené barvy od šedozelené přes olivovou po jasně
zelenou, které se mohou různě spojovat.
Staré ropuchy mají navíc kožní bradavičky
po stranách těla oranžové až červené. Břicho je šedavé až bělavé, většinou s drobnými černošedými skvrnkami. Zimuje v různých škvírách a dutinách v zemi, v norách
hlodavců nebo se sama zahrabává. Zimoviště opouští v březnu či začátkem dubna
a vyhledává drobné vodní nádrže, kde dochází k rozmnožování. V Roztokách například pravidelně osidlují ropuchy zelené
umělé jezírko v areálu Středočeského muzea. Samec má pod kůží hrdla nepárový
rezonanční vak, s jehož pomocí vyluzuje
melodický,
postupně
sílící
trylek
(„irrrrrrrRRRRR“), trvající až 10 sekund.
Jeho hlas lze tedy opravdu označit spíše
za zpěv než pro ostatní žáby typické kuňkání, kvákání či skřehotání. Podobá se spíše hlasu drobného pěvce cvrčilky zelené
nebo stridulaci krtonožky. Ozývá se typicky večer a v noci, ale za příznivého počasí
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i přes den. Samičí snůšky mají jako u všech
ropuch podobu dlouhého, rosolovitého
provazce o délce 2 až 5 metrů a obsahujícího většinou 3000 až 5000, výjimečně i přes
10 000 vajíček. Čerstvě vykulení pulci měří
asi 3 až 4 milimetrů, dospělí do 50 milimetrů, zbarveni jsou šedozeleně až olivově,
před metamorfózou se objevují skvrny. Jejich potravou jsou hlavně nárosty vodních
řas, rostlinný detrit, ale i odumřelá těla živočichů včetně vlastních sourozenců. Malé
ropušky po metamorfóze jsou jen zhruba
1,5 centimetru dlouhé. Živí se hlavně velmi
drobnými bezobratlými živočichy, jako
jsou roztoči, chvostoskoci, mšice nebo
třásněnky. Dospělosti dosáhnou po čtyřech letech, jejich potravou jsou pak hlavně brouci, pavouci nebo korýši, které loví
svým vymrštitelným jazykem; větší kořist
jako žížaly apod. uchvacují přímo čelistmi.
Přes den jsou ukryté, loví za soumraku
a v noci. Dospělé ropuchy žijí ve vodě jen
na jaře v období rozmnožování, pak se rozptylují po krajině. Jsou známé svou migrační schopností, v průběhu roku se běžně
pohybují v rozsahu asi 5 kilometrů a dokážou pravděpodobně zvládnout i větší vzdálenosti. Vyhovuje jim otevřená krajina
s alespoň částečně obnaženým půdním povrchem, včetně hospodářsky obdělávaných
ploch, zahrady, parky i vysloveně suché až
stepní lokality. Ropucha zelená je ze všech
našich obojživelníků nejodolnější proti suchu, přežije i ztrátu tělesné tekutiny
do hodnoty 50 procent původní hmotnosti.
I přes tyto vlastnosti a schopnosti jich
stejně jako ostatních obojživelníků ubývá
a jsou po zásluze zákonem chráněné a řazené do kategorie silně ohrožených druhů.
K predátorům lovícím ropuchy patří v noci
aktivující šelmy (například tchoř), ježek,
káně, užovka obojková. Nejhorším nepřítelem je pro ni ale člověk, mnoho ropuch
teď na jaře zahyne pod koly automobilů,
ve velkém je decimuje znečišťování vod organofosfáty a těžkými kovy.
Mezi nepřáteli lovícími mimo jiné i ropuchy a další žáby byla zmíněna užovka
obojková, asi nejznámější z našich užovek,
druh specializovaný na lov různých obojživelníků, a proto vázaný na blízkost vody.
Spíše výjimečně loví i ryby, jiné plazy

a drobné savce. V okolí Roztok, zejména
v údolí Vltavy, lze však potkat i další druh
vázaný ještě více na vodu, užovku podplamatou (Natrixtessellata). Je to v Čechách
vzácný, teplomilný druh s velkými nároky
na prostředí. Vyžaduje dobře prohřáté, pomaleji tekoucí nebo stojaté vody s členitým pobřežím, na kterém se střídají místa
zarostlá, vhodná jako úkryty při ohrožení,
a volná sloužící k vyhřívání; voda musí být
relativně čistá a přiměřeně zarybněná.
Dále potřebuje vhodná zimoviště – kamenité sutě, skály s puklinami a prasklinami,
nory hlodavců, praskliny v zemi nebo
výmoly břehů. A do třetice jsou pro
udržení populace nezbytná líhniště, ať už
přirozená (náplavy bylinné hmoty nebo
trouchnivého dřeva) nebo náhradní (komposty, hnojiště, smetiště s hromadami tlejícího organického materiálu). Protože ne
všude se všechny tyto složky životního
prostředí vyskytují pohromadě, je u nás
rozšíření této užovky ostrůvkovité a omezené na údolní polohy do nadmořské výšky 400 metrů na středních a dolních tocích větších řek – Vltavy, Berounky,
Sázavy, Labe, Lužnice, Chrudimky, Ploučnice a Ohře. Najdeme ji samozřejmě i podél některých jihomoravských řek. Základem jídelníčku užovky podplamaté jsou
ryby, v menší míře loví i obojživelníky
a jen zcela výjimečně ještěrky nebo drobné
savce. Bývala považována za škůdce v rybářství, a buď z tohoto důvodu, nebo pro
záměnu se zmijí bývala často zbytečně ubíjena. Nenávist rybářů je však neopodstatněná, její hlavní kořistí jsou ryby plevelné
a nemocní či poranění jedinci, kteří jsou
pro ni samozřejmě snazší kořistí. Dnes je
druhem skutečně vzácným a právem chráněným, zařazeným po novelizaci vyhlášky
do kategorie kriticky ohrožených druhů.
Mějme to na paměti, a pokud ji při procházce podél Vltavy nebo dolního toku
Únětického potoka potkáme, buďme rádi,
že máme možnost tento v Čechách vzácný
druh pozorovat.
Při procházce Tichým údolím se teoreticky dá v průběhu května při jistém úsilí
vidět i váleček český. To není žádná rádoby
vtipná přezdívka Marka Ebena, odkazující
na jeho známou dětskou roli, takže neče-

kejte, že tam tohoto sympatického herce,
hudebníka a moderátora najdete stát uprostřed lesostepní stráně. To trochu směšně
znějící jméno je volným překladem latinského názvu drobného broučka z čeledi
krascovitých, pojmenovaného Cylindromorphusbohemicus, tedy váleček český. Lze
ho najít na stepním svahu na samém konci
rezervace v Tichém údolí, známém jako
Slunečná stráň. Je to jeden z nejvýznačnějších živočichů Roztok a okolí. Tohoto drobného, jen 2,5 až 3 milimetry velkého broučka s opravdu štíhlým, dlouhým a klenutým,
válcovitým tělem, popsal v roce 1933 vynikající specialista na krasce prof. Jan Obenberger z protějšího vltavského břehu ze
stepních lokalit v Praze-Troji. Dodnes je
znám jen z několika lokalit v Pražské kotlině a v Žatecké kotlině, tam vesměs přímo
v okolí Žatce. Je to tedy endemit Čech,
tj. druh, který se mimo vyjmenované české
lokality nikde jinde na světě nevyskytuje.
V Praze a okolí byl několik desetiletí nezvěstný, kromě Troji byl v 60. letech minulého století objeven v přírodní památce
Sedlecké skály, kde byl sbírán ještě v následující dekádě, v současnosti ale už z této
lokality není znám. V roce 2010 se podařilo
najít jeho do té doby neznámou lokalitu
v Tichém údolí. Slunečná stráň je tak poslední středočeskou lokalitou s prokázaným recentním výskytem tohoto druhu
(nalezen tam byl naposled v roce 2016).
Smutné je, že toto místo pomalu zarůstá
náletovými dřevinami a keři a hrozí mu
v dohledné době zánik. O životě tohoto
druhu je velmi málo známo. Vyskytuje se
na xerotermních trávnících a pastvinách
s převahou kostřav. Dřívější údaj o tom, že
se vyvíjí ve stoncích pýru prostředního, je
v současnosti nahrazen novějším poznatkem o vývoji jeho larev v kostřavě walliské
(Festucavalesiaca). Tím ale vědomosti
o jeho životě v podstatě končí. Bylo by
proto žádoucí, aby lokality výskytu tohoto
drobného, olivově až hnědě zeleného
broučka se sametovým leskem zůstaly
zachovány a budoucí generace entomologů
měly možnost dozvědět se o něm více.
Z velmi bohaté fauny Roztok a okolí tu
bylo zmíněno jen několik málo druhů, které jsou něčím „nej“ nebo jsou alespoň (dle
mého názoru) zajímavé či významné z hlediska ochrany přírody. Jde o druhy většinou vázané na vodu a její okolí, nebo naopak na stepi. Bohatou a zajímavou faunu
však hostí i zdejší lesní porosty, pomalu
mizející vřesoviště nebo různé typy luk.
l
Ale o tom možná někdy příště.
RNDr. Oldřich Hovorka, Ph.D.

zoolog Středočeského muzea
v Roztokách u Prahy
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Proč ubývá ptáků v našich zahradách
Pomalu, ale jistě nám začíná jaro. Vše se
probouzí, objevují se první kvítky, sluneční
paprsky začínají příjemně hřát a půda je
cítit vlhkou zemitostí. Začátek jara z mého
dětství je spojen ještě s jednou věcí, s veselým zpěvem ptáků. Z každého stromu
i keře se ozýval zpěv bezpočtu ptačích druhů. Sýkorky, kosi, drozdi, pěnkavy, rehci,
strnadi, pěnice a mnoho dalších od brzkého rána pěli svůj koncert. V každém větším
křoví švitořilo hejno vrabců, na zoraných
polích pobíhaly čejky a po obloze se jako
malá letadélka proháněly vlaštovky a jiřičky. Dnes je bohužel situace jiná. Ptačích
druhů, které by vítaly jaro, výrazně ubylo.
A tak tu máme otázku, proč tomu tak je?
Těch možných důvodů je hned několik.
V první řadě došlo k přemnožení strak
a sojek. Tito krásní ptáci, kteří původně
obývali lesní a luční ekosystémy, se dokonale adaptovali na život ve městech. Častou a snadno dostupnou potravou pro tyto
ptáky se pak stala vajíčka a mláďata drobných pěvců, kteří v roztroušené městské
vegetaci mají velmi malé možnosti vhodných úkrytů pro svá hnízda.

V minulosti každé větší stavení hostilo
několik hnízd vlaštovek či jiřiček. Každý,
kdo choval nějaká hospodářská zvířata,
byl za tyto ptáky rád. Pomáhali mu likvidovat obtížný hmyz. Dnes tyto ptáky spíše
považujeme za nepřátele. Jakmile se objeví na našich domech jejich hnízda, ihned
je likvidujeme, aby nám nehyzdila a nepoškozovala fasádu. Vlaštovky a jiřičky
pak nemají kde vychovávat mláďata a snaží se nalézt vhodnější stanoviště pro svá
hnízda.
Největší dopad na úbytek ptáků má ale
jiný důvod, ubývá hmyz. Ačkoli je většina
pěvců v dospělosti semenožravá, mláďata
krmí hmyzem. Například sýkora koňadra
může v době krmení přiletět s plným zobákem k hnízdu až tisíckrát denně. Jedno
mládě často zkonzumuje tolik hmyzu, kolik samo váží (20 gramů). Rodinka koňader tak může sníst až 75 kilogramů hmyzu.
Negativní trend úbytku hmyzu by mohl
mít spojitost s moderním zemědělstvím.
Například pesticidy, zvlášť insekticidy, ale
i hnojiva mění biologii půdy a rostlin. Svůj
význam má i to, že farmáři pole osévají

každý rok a nikdy je nenechají odpočinout.
Nedodržují se osevní postupy. Většina zemědělců opakovaně na svých polích pěstuje pouze takzvané výnosné plodiny, jako
jsou řepka nebo kukuřice. Ubývají také neobdělávaná místa, třeba jako keře a živé
ploty kolem silnic.
Nejen zemědělci se ale podílejí na úbytku hmyzu. Většina majitelů nemovitostí,
ale i město jako takové, preferuje moderní
styl úpravy a vzhledu zahrad a zeleně. Původní domácí rostliny jsou nahrazovány
okrasnými kultivary, květinové záhony
jsou obsypávány mulčem, aby se zamezilo
růstu plevelných rostlin a snížila se ztráta
vody, přestárlé stromy jsou káceny z bezpečnostních důvodů, ale náhradní výsadba
často nekoreluje s podporou diverzity saproxylických organismů. Všechny tyto aspekty vedou k výraznému snížení množství hmyzu v naší přírodě. A kde není
hmyz, nejsou ani ptáci. Bohužel.
l

Ing. Štěpán Kubík, Ph.D.
ČZU Praha

Lýkožrout smrkový ničí naše lesy
Krajský úřad požádal obce o spolupráci
z důvodu výskytu kůrovcové kalamity. Připomíná vlastníkům lesa jejich zákonnou
povinnost zabránit šíření této nákazy. Doporučuje v období od dubna do října pravidelně kontrolovat smrkové porosty a při
výskytu „brouka“ neprodleně informovat
orgán státní správy lesů (SSL), jímž je příslušný orgán obce s rozšířenou působností,
a aktivně spolupracovat s lesním hospodářským správcem (LHS). Napadené dřevo pak neprodleně vytěžit a provést asanaci
mechanickou či chemickou cestou spočívající v odkornění dřeviny anebo chemickém postřiku celého kmene v larválním
stadiu kůrovce.

V rámci prevence doporučuje dále pravidelně kontrolovat zdravé porosty, ale také
čerstvé polomy a vývraty atraktivní pro
rozvoj kůrovce. Vůně pryskyřice z čerstvého jehličí láká brouka nejvíce. Výskyt lýkožrouta se neomezuje jen na lesní pozemky,
lze jej očekávat i na dřevinách rostoucích
mimo les. Tyto postižené stromy je v rámci
ochrany ostatních zdravých stromů také
třeba odstraňovat. Problém se tedy a priori
netýká jen vlastníků lesa, ale je třeba jej řešit též v rámci obce i zahrad.


l

Odbor životního prostředí
MÚ Roztoky

www.interforst.cz/det/it-ecolure-klasik

Krajina, v níž žijeme
Tématům přírody v Roztokách a jejich okolí se budeme věnovat v Odrazu
častěji. Spolek Jestřábník bude oslovovat roztocké autory, kteří se profesně či
zájmově krajinou zabývají z různých úhlů pohledu.  

Jestřábník, spolek pro ochranu přírody
a krajiny, vznikl v roce 2016. Jeho členové
si kladou za cíl přispět svým dílem k obnově pestré mozaiky české krajiny. Mozaika,
která vznikla nebo byla v pozitivním smyslu ovlivněna lidskou činností, bez péče člo-
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věka zanikne a s ní zmizí i velké množství
dnes již pohříchu vzácných a ohrožených
druhů rostlin a živočichů.
Zakládáme a obnovujeme ovocné sady
a aleje, kosíme louky, stádem ovcí obnovujeme stepi. Naši lásku ke krajině a přírodě

předáváme dětem i dospělým v ekologických vzdělávacích programech. Sami nebo
společně s partnery obhospodařujeme
více než 60 hektarů cenných přírodních
území v několika krajích. Naší „srdcovkou“ jsou ale Roztoky a nejvíce času
a energie vkládáme do péče o krajinu v jejich okolí.



l

www.spolek-jestrabnik.cz

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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Normalizace přišla s Gustávem Husákem
aneb před 50 lety

Ještě doznívala euforie ze dvou vítězných zápasů se Sovětským svazem na hokejovém mistrovství světa, jejímž vedlejším důsledkem bylo zničení kanceláře Aeroflotu a likvidace „Štrougalových stromečků“ kolem pomníku sv. Václava
na stejnojmenném náměstí v Praze. Pak ale zahřmělo...
17. dubna 1969 byl zvolen (dosazen)
na místo Alexandra Dubčeka v čele KSČ
Gustáv Husák. Jeho zvolení 1. tajemníkem
KSČ předcházela tajná schůzka s L. I. Brežněvem, kterou koordinoval generál KGB
J. T. Sinicyn. Ten se stal také v následujících 12 letech faktickým vládcem a jakýmsi sovětským místodržitelem v ČSSR a odsunul zprvu sebevědomého Husáka do role
tragické loutky Kremlu (pozn. 1).
Že jde o zásadní obrat v dosavadní politice státu, nebylo zprvu zřejmé, byť emotivní, až demagogický projev Husáka
na zasedání ÚV KSČ vzbuzoval rozpaky.
Přece jen měl ale G. Husák renomé dlouholetého politického vězně stalinského režimu a své soudruhy intelektuálně převyšoval. Situace se však velmi rychle vyvíjela.
Záhy byl vyloučen ze strany bývalý předseda ÚV Národní fronty MUDr. František
Kriegel, jediný statečný muž, který nepodepsal v Moskvě takzvaný moskevský protokol.

První výročí okupace

Demonstrace k prvnímu výročí ruské
okupace byly (s tichým souhlasem
A. Dubčeka) brutálně rozehnány, zahynulo při tom 5 osob. Byly fakticky zavřeny
hranice pro volné cestování na Západ
(vlastně do všech stran kromě Východu),
bylo rozhodnuto o sepsání tzv. Bílé knihy
(Poučení z krizového vývoje ve straně
a společnosti po XIII. sjezdu KSČ, 1970),
nastaly politické prověrky – nejprve členů
KSČ, posléze i bezpartijních. Otázkou přímo existenční se stal podpis pod souhlasné
prohlášení „s internacionální pomocí vojsk
Varšavské smlouvy v srpnu 1968“. Z komunistické strany bylo vyloučeno a vyškrtnuto 474 000 neposlušných členů (tj. asi 27
procent), což vesměs znamenalo i ztrátu
zaměstnání, nebo alespoň funkce. Podobně
dopadli i mnozí nepohodlní nestraníci.
Nastalo období takzvané normalizace, jejímž symbolem se Gustáv Husák stal.

Promoskevská „pátá kolona“

Archivní dokumenty však odhalují, že největším promoskevským jestřábem Husák
nebyl – to byli stále konspirující stalinisté
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G. Husák v roce 1968

JUDr. Gustáv (Augustin)
Husák, CSc.
(10. 1. 1913 – 18. 11. 1991)

a vlastizrádci, kteří mu ostatně nikdy nevěřili: Vasil Biľak, Alois Indra, Oldřich
Švestka, Antonín Kapek a Drahomír Kolder, autoři takzvaného zvacího dopisu
(pozn. 2). A také hlavní ideolog Jan Fojtík,
generál a agent KGB Wiliam Šalgovič
a Karel Hoffman (W. Šalgovič a A. Kapek
spáchali na jaře roku 1990 sebevraždu,
K. Hoffman byl za svůj podíl na okupaci
odsouzen k šestiletému nepodmíněnému
trestu).
Zpočátku měl možná G. Husák snahu
kormidlovat politiku státu kompromisně
mezi pragmatiky a stalinskými fundamentalisty, posléze ale podlehl tlaku Kremlu,
propadal se stále hlouběji do své izolace
a přijímal totalitní praktiky. Hluboce tak
zklamal nejen reformní komunisty, ale
i disent, vlastně všechny. Později, se zhoršujícím se zdravotním stavem a po tragické smrti manželky, ztrácel vliv, podle
svých slov „bloumal po Hradě“ a nebyl
schopen reagovat ani na změnu poměrů
v Moskvě. Symbolem ideové zkostnatělosti a nehybnosti se stal i jeho oficiální portrét, visící ve všech úřadech a školách. Byl
tak vyretušovaný, až se z původní lidské
předlohy stala jen nabalzamovaná bezduchá maska.
Poté, co Gustáv Husák jmenoval novou
federální vládu „národního porozumění“
v čele s M. Čalfou, 10. prosince 1989 rezignoval na všechny funkce a stáhl se
do ústraní. Zemřel na rakovinu dva roky
l
poté. 

Slovenský a československý
politik
Od roku 1933 člen Komunistické
strany ČSR
Účastník protinacistického
odboje na Slovensku, předseda
(slovenského) sboru pověřenců
(od 1946)
V rámci stalinského teroru nezákonně obviněn z buržoazního
nacionalismu (1950), uvězněn
a mučen (jeho přiznání se nepodařilo vynutit), odsouzen (1954)
na doživotí, propuštěn na amnestii v květnu 1960.
V roce 1963 byl rehabilitován,
na jaře 1968 se vrátil do aktivní
politiky.
Od 17. 4. 1969 první tajemník ÚV
KSČ, hlavní velitel Lidových milicí, předseda Rady obrany státu
29. 5. 1971 – 17. 12. 1987 generální tajemník KSČ
Od 29. 5. 1975 současně prezident republiky
Abdikoval 10. 12. 1989,
18. 2. 1990 vyloučen z KSČ.
pozn. 2) šlo o dopis L. I. Brežněvovi – žádost pěti signatářů
z vedení KSČ o zásah Moskvy vůči údajné kontrarevoluci
v Československu. Byl Brežněvovi údajně osobně předán
na toaletě při schůzce v Bratislavě. Signatáři se k jeho
autentičnosti nikdy veřejně nepřiznali, byl však
v devadesátých letech nalezen v sovětském archivu
a předán prezidentu Havlovi.

Stanislav Boloňský

Pozn. 1) viz Macháček M.: Gustáv Husák, Vyšehrad,
Praha, 2017, str. 416–417.
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Pozemková reforma roku 1919
Před sto lety, 16. dubna 1919, přijal Parlament Republiky československé tzv. záborový zákon č. 215/1919 Sb., který znamenal
rozsáhlou konfiskaci zemědělské půdy
(nad 250 ha) největších držitelů, a to zejména šlechtických rodů. Tento mimořádný a právně diskutabilní akt, cudně nazývaný pozemkovou reformou, byl největší
změnou vlastnických vztahů k půdě v našich zemích od josefinských reforem koncem 18. století, kdy byl státem „zrekvírován“ církevní majetek. Zákonodárci
nového československého státu chápali
tento krok jako akt historické spravedlnosti a restituci českých práv, jako symbolickou odvetu za „Bílou horu“. Většinové veřejné mínění pozemkovou reformu
podporovalo, někteří intelektuálové (např.
historik Josef Pekař) však měli názor opačný.
Největšími pozemkovými vlastníky
v Čechách byly v roce 1919 tyto šlechtické
rody: Schwarzenbergové s téměř 248 000
hektarů, Černínové z Chudenic, Colloredo-Mansfeldové a rod Habsbursko-Lotrinský. Na Moravě to byli Lichtenštejnové,

ve Slezsku arcivévoda Bedřich Habsburský,
na Slovensku Pálfyové.
Církev díky tlaku a taktizování Lidové
strany přišla jen o cca 10 procent pozemků,
přestože celkově vlastnila větší výměru než
Schwarzenbergové (nebyla však vnímána
jako jeden subjekt).
Je pravda, že většina šlechtických rodů
postižených pozemkovou reformou nebyla
původem česká, ale postižena byla i šlechta
s českými kořeny. Ačkoli to oficiálně nebylo účelem reformy, skrytým smyslem bylo
i „odněmčení“ vlastnictví, navrácení půdy
do českých rukou. Vyvlastnění se dělo
za finanční náhradu, ovšem ve výši jedné
třetiny až poloviny tržní ceny. Je důvodné
podezření, že pozemkovou reformu provázela značná míra korupce ve státní správě.
Mezi novými „přídělci“ půdy figurovala
řada vlivných politiků, ať již agrární strany
(R. Beran, L. Feirabend, J. Malypetr), či sociální demokracie (R. Bechyně, Fr. Biňovec), na své si přišel i ředitel Živnobanky
J. Preiss. Reforma se stala za 1. republiky
také hojně využívaným demagogickým argumentem ve volebních kampaních jed-

notlivých stran, od levice až po konzervativní pravici.
Pozemková reforma byla prakticky dokončena do roku 1936, ale v některých případech, jako u knížecího rodu Lichtenštejnů, až v roce 1938.
Díky tomu, že roztocký velkostatek
(379 ha včetně Úholiček a Podmoráně)
přešel v roce 1803 z majetku Lichtenštejnů
do občanských rukou a ještě byl v období
po 1. světové válce prodán a rozdělen
na dvě poloviny (Stanislav Mareš + Václav
Prášek), důsledky pozemkové reformy ho
téměř minuly, bylo z něj vyňato a rozparcelováno jen 14 hektarů. Za první republiky velkostatek příliš neprosperoval, byl
zadlužen, ale osudovou ranou bylo pro něj
znárodnění po roce 1948, kdy zde začal
hospodařit státní statek. Špatná péče
o areál roztockého zámku vedla až k vydání demoličního výměru, jemuž naštěstí
zabránil spolek místních nadšených vlastivědců.
l

Stanislav Boloňský

INZERCE

NA PRODEJ
Roztoky, ul. Nádražní

Mgr. Filip Tretiník
realitní makléř

608 055 943
ﬁlip.tretinik@re-max.cz
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme si naše město
Jako každý rok se pořádá celorepubliková
akce zaměřená na úklid našeho blízkého okolí. V loňském roce se zapojilo 134 854 dobrovolníků, 86 730 dětí, bylo zaregistrováno
3295 úklidů a společnými silami se uklidilo
2113 tun odpadů. Okrašlovací spolek a další
dobrovolníci se do této akce také zapojili. My
jsme uklidili nepořádek v okolí Dubečnice
a remízek a louku u vysílače. Při mapování
odpadů v krajině, kde by se dal uspořádat
hromadný úklid, jsem však nenarazila
na větší míru znečištění (pokud se vysloveně nejedná o návoz odpadu – černou skládku, kterou monitorujeme na cestě mezi
Řivnáčem a Stříbrníkem, u tzv. váhy). Jed-

nalo se spíše o drobný nepořádek, který se
zvládne sesbírat do igelitové tašky třeba při
procházce se psem či s kočárkem. Chtěla
bych tímto pochválit občany našeho města,
kteří dbají na to, aby příroda a jejich okolí
byly bez odpadků, a váží si dobrovolnické
práce spoluobčanů, kteří drobný nepořádek čas od času sesbírají. Výrazně k čistotě
našeho města přispěl i větší počet odpadkových košů, i když vídám, že ani toto nedonutí některé naše spoluobčany k tomu,
aby pár kroků udělali a svůj odpadek tam
umístili.
Chtěla bych ale vyzvat ty, kteří se nemohli
6. dubna zúčastnit celorepublikové úklidové

Bezohlednost a arogance stavebních firem

Dubečnice – lokalita na jižní straně Žalova, na které probíhá masivní výstavba rodinných domů developerské společnosti
White Hill Zahrady s.r.o. Tato společnost
a stavební firma, která realizuje výstavbu,
jaksi opomíjí stavební zákony a normy. Nejenže okolí stavby znečišťuje odpadky
a bahnem, ale také neoprávněně využívá
přilehlý pozemek ve vlastnictví města
k navážce zeminy a stavebního materiálu.
Zeminu navršila ke stromům zdejší aleje
v některých místech až do výšky 2,5 metru.
Pozemek je stavební firmou využíván také
pro pojezd těžké techniky. Existuje zde podezření na poškozování dřevin rostoucích
mimo les (zákon 114/1992 Sb.). Podle normy Ochrana dřevin při stavební činnosti se
nesmí u stromů provádět navážka. Kořenová zóna stromů musí být chráněna před
pojížděním a zhutňováním půdy. Pojezdem těžké techniky dochází k drcení kořenů. Navážkou dochází k dušení dřevin, jejichž kořeny přijímají kyslík, živiny i vodu
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do 30 centimetrů od povrchu, a zvýšením
této vrstvy dochází k jejich dušení a odumírání. Existuje tedy vážné podezření, že
stavebník se dopouští porušování stavebního zákona, stavebního povolení i zákona
na ochranu přírody a krajiny. S touto skutečností jsme seznámili vedení města a žádáme o okamžité odstranění zeminy
od stromů, zákaz pojezdu těžké techniky
v blízkosti stromů a zaplacení záboru se
zpětnou platností. Město přislíbilo, že se
postará o smluvní ošetření, a zastupitelé
odsouhlasili na březnovém zasedání úhradu záboru se zpětnou platností.
Druhý podobný případ probíhá hned
v sousedství výše zmíněné stavby. V druhé
půli února zahájil vítěz soutěže, firma Ridera DIS, s.r.o., práce na výstavbě nového
vodovodu v Žalově. Jedná se o položení
nového vodovodního řadu v rozsahu
od vodojemu Žalov po křižovatku ulic Přemyslovská a Husova a má zabezpečit zvýšenou kvalitu dodávané pitné vody. V sou-

akce a rádi by přispěli svým činem k hezkému prostředí, aby vzali pytlík do ruky a nestyděli se sesbírat nepořádek kolem svého
domu nebo v parku, ba naopak, aby šli příkladem svým sousedům a kamarádům.
Vaše práce nezůstane bez povšimnutí, vyfoťte úsek před úklidem a po úklidu a pošlete nám svoje fotky na info@osroztoky.cz
a my je rádi zveřejníme na našem webu.
Oceňuji také práci Technických služeb, které nám pomáhají nejen s odvozem nasbíraného odpadu a dobře se starají o to, aby
l
naše město zůstávalo čisté. 
Za Okrašlovací spolek
Lenka Vozková

vislosti s touto výstavbou dostali občané
do svých schránek ohlášení této stavby
s žádostí o shovívavost v průběhu stavebních prací. Chápu, že připojit novou lokalitu na vodovod je nutné, a snažíme se omluvit prašnost, hlučnost i horší životní
prostředí. Co však nemohu omluvit, je, že
i v tomto případě si firma přivlastnila cizí
pozemek pro pojíždění těžké techniky
a pro sklad materiálu. Tentokrát si vybrala
pozemek v soukromém vlastnictví, který
z velké části zdevastovala a připravila majiteli pozemku mnoho starostí. Dovedete si
představit, že k vám na zahradu přijede
buldozer, trochu se po ní projede, uválcuje
a rozryje, zanechá tam nepotřebný materiál a odpadky a zase odjede? Copak stále
musíme své pozemky oplocovat, aby je nezačal užívat někdo jiný? Nechci rozebírat,
čí je to vina, zda výše jmenované firmy
nebo objednatele stavby. Tak či tak je to
opět porušení stavebního zákona a stavební úřad, ani po stížnostech občanů, věci
neřeší. Arogantnost, bezohlednost a neúcta k vlastnictví soukromému či městskému, neúcta a bezohlednost k nám, občanům tohoto města, mě velmi pobuřuje.
Uplynulo třicet let od sametové revoluce
a poměry zůstaly stejné. Stále si někteří
myslí, že všechno patří všem. Znají svá
práva, ale povinnosti jsou jim cizí. Krátce
po revoluci mi občan jedné cizí země řekl,
že bude trvat čtyřicet let, než doženeme západní země. Ještě nám zbývá deset let. Myslíte, že to stihneme?
l
Eva Sodomová
Cesta pro město
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Čtvrtek

25. 4. 2019 
Jungmannova 966, Roztoky tel: 220911751 
knihovna.roztoky.cz, www.facebook.com/MKRoztoky



od 18.30

Večer pro potěšení -
Literární pořad
je sestaven z povídek, básní, citátů, anekdot,
galantní poezie, výroků známých osobností.



Účinkují : Rudolf Kvíz
Václav Pavlík
Jan Kašpar – akordeon

Vstupné dobrovolné
Uspořádáno s podporou Města Roztoky


INZERCE

Město Roztoky ve spolupráci se SPCCH

Tomáš Kratochvíl s fotoaparátem na cestách
vás zve na přednáškový kurz určený nejenom seniorům

PSYCHOSOMATIKA
v praxi

- práce s vlastní psychikou pro podporu, udržení zdraví
a rychlejší vyléčení
- psychické příčiny nemoci

NORSKÉ HORY
A KRÁSY PŘÍRODY
čtvrtek 18. dubna 17-19 h

Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky
14

přednáší : PhDr. Vlaďka Fischerová
Čtvrtek 2. května 2019 od 16 do 18 hodin
Klub seniorů, Havlíčkova 713, Roztoky
vstup volný

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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INFORMACE PRO OBČANY
Harmonogram mobilních sběrů komunálních odpadů v roce 2019:
Svoz objemného a nebezpečného odpadu bude proveden ve dnech 6. 4. a 12. 10. 2019.
Svoz kompostovatelného odpadu bude proveden ve dnech 9. 3., 23. 3., 13. 4., 27. 4., 11. 5., 25. 5., 15. 6., 13. 7., 10. 8., 31. 8., 14. 9., 5. 10., 19. 10., 9. 11. a 23. 11. 2019.
Svoz železného šrotu proběhne v termínech: Sběrná oblast č. 1: 8. 4. a 2. 9. 2019 (oblast od Hálkovy ulice východně, tj. převážná část katastrálního území Roztoky)
Sběrná oblast č. 2 : 15. 4. a 9. 9. 2019 (oblast od Hálkovy ulice západně, tj. celé katastrální území Žalov a nejzápadnější část k. ú. Roztoky)
Ke shromažďování kovu (železného šrotu) lze využít chodník před nemovitostí, ze které kov pochází, a to nejdéle 2 dny před vyhlášeným sběrným dnem.

Stanovené zastávky pro mobilní sběry komunálních odpadů s časy:
Zastávka ................................................................................................................ Čas
1) Žalov – ul. U Hřiště ....................................................................................8.00–8.35 hod.
2) Ul. U Školky – rozcestí na Žalov .............................................................. 8.40– 9.00 hod.
3) Na Hurťáku – u trafostanice ve Smetanově ulici....................................... 9.05– 9.40 hod.
4) U Rybníčku – v ul. Smetanova ................................................................9.45–10.20 hod.
5) č. p. 1036 v Lidické ulici / Na Sekeře........................................................10.25–11.00 hod.
6) Ul. Nad Vinicemi ..................................................................................... 11.05–11.40 hod.
7) Před sokolovnou ...................................................................................... 11.45–12.20 hod.
8) č. p. 1379 v Havlíčkově ulici / Masarykova ...............................................12.25–13.00 hod.
9) Ul. Obránců míru – u paneláků ..............................................................13.05–13.40 hod.
10) Ul. Třebízského – u garáží ....................................................................13.45–14.20 hod.
11) Nad Čakovem – u ZUŠ .........................................................................14.25–15.00 hod.
12) Na parkovišti před VÚAB ...................................................................... 15.05–15.15 hod.
13) U parkoviště „Koruna“ ...........................................................................15.20–15.35 hod.
14) Bytové domy Solníky I ..........................................................................15.40–15.55 hod.
15) Na Panenské I – u vjezdu do areálu ..................................................... 16.00–16.15 hod.
16) Na Panenské II .....................................................................................16.20–16.35 hod.
17) Na Dubečnici .........................................................................................16.40–16.55 hod.
18) Ul. Lederova ...........................................................................................17.00–17.15 hod.

Provozní doba sběrného dvora:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:

duben–říjen
9.00–11.00 hod. a 13.00–17.00 hod.
10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.
9.00–11.00 hod. a 13.00–19.00 hod.
10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.
10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.
8.00–13.00 hod.

Neděle:

zavřeno

listopad–březen
9.00–11.00 hod. a 13.00–16.00 hod.
10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.
9.00–11.00 hod. a 13.00–17.00 hod.
10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.
10.00–11.00 hod. a 14.00–15.00 hod.
8.00–13.00 hod.
(každá 1. a 3. sobota v měsíci)
zavřeno

Sběrný dvůr není otevřen ve dnech státních svátků.

Kontejnerová hnízda na separovaný sběr
druh
počet
I. Ul. U Hřiště - Žalov
plasty
1
papír
1
papír „vagonek“
1
bílé sklo
1
barevné sklo
1
tetrapaky
1
kovy
1
II. Ul. U Školky - Žalov rozcestí
plasty
1
papír
1
bílé sklo
1
barevné sklo
1
tetrapaky
1
III. Na Hurťáku (u trafostanice)
plasty
1
papír
1
bílé sklo
1
barevné sklo
1
tetrapaky
1
IV. Ul. Smetanova - U Rybníčku
plasty
1
papír
1
bílé sklo
1
barevné sklo
1
tetrapaky
1
V. Ul. Lidická - křižovatka s ul. Na Sekeře
plasty
1
papír
1
papír „vagonek“
1
bílé sklo
1
barevné sklo
1
tetrapaky
1
kovy
1
textil
1
Asekol Elektro
1
VI. Ul. Nad Vinicemi
plasty
1
papír
1
bílé sklo
1
barevné sklo
1
tetrapaky
1
VII. Ul. Vraštilova
plasty
1
papír
1
bílé sklo
1
barevné sklo
1
tetrapaky
1
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m3
3,2
3,2
2,5
2,5
1,5
1,1
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
3,2
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
1,1

2,5
2,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5

druh
počet
m3
VIII. Ul. Havlíčkova - křižovatka s ul. Masarykova
plasty
2
3,2
papír
1
2,5
papír
1
3,2
bílé sklo
1
1,5
bílé sklo
1
2,5
barevné sklo
1
2,5
tetrapaky
1
2,5
textil
1
IX. Ul. Obránců míru - u paneláků
plasty
1
3,2
plasty
1
2,5
papír
1
3,2
papír
1
2,5
papír „vagonek“
1
bílé sklo
1
2,5
barevné sklo
1
2,5
tetrapaky
1
2,5
kovy
1
1,1
textil
1
X. Ul. Třebízského
plasty
1
2,5
papír
1
2,5
bílé sklo
1
1,5
barevné sklo
1
1,5
tetrapaky
1
1,5
XI. Ul. Nad Čakovem - u ZUŠ
plasty
1
2,5
papír
1
2,5
papír „vagonek“
1
bílé sklo
1
1,5
barevné sklo
1
1,5
tetrapaky
1
1,5
KLOK-TEX (charita)
1
XII. Na parkovišti před ICN - VÚAB
plasty
1
1,8
papír
1
1,8
bílé sklo
1
1,1
barevné sklo
1
1,1
tetrapaky
1
1,5
XIII. Na parkovišti Koruna
plasty
1
2,5
papír
1
2,5
papír „vagonek“
1
bílé sklo
1
1,5
barevné sklo
1
1,5
tetrapaky
1
1,5
kovy
1
1,1
KLOK-TEX (charita)
1

druh
počet
m3
XIV. Tyršovo nám. při ulici Nerudova/Albert
plasty
1
3,2
plasty
1
2,5
papír
1
3,2
papír
1
2,5
bílé sklo
1
2,5
barevné sklo
1
2,5
tetrapaky
1
2,5
XV. Ul. Felklova - bytové domy Solníky I
plasty
1
2,5
papír
1
2,5
bílé sklo
1
1,5
barevné sklo
1
1,5
tetrapaky
1
1,5
XVI. Ul. Bořivojova - Na Panenské I
plasty
1
1,8
papír
1
1,8
bílé sklo
1
1,5
barevné sklo
1
1,5
tetrapaky
1
1,5
XVII. Ul. Na Panenské II
plasty
1
2,5
papír
1
2,5
bílé sklo / duo
1
1,25
barevné sklo / duo
1
1,25
tetrapaky
1
2,5
textil
1
XVIII. Ul. Jantarová - DUBEČNICE
plasty
1
2,5
papír
1
2,5
bílé sklo
1
1,5
barevné sklo
1
1,5
tetrapaky
1
1,5
XIX. Sběrný dvůr
bílé sklo / duo
1
0,9
barevné sklo / duo
1
0,9
tetrapaky
1
2,5
textil
1
XX. Ul. Přemyslovská - u MŠ
plasty
1
2,5
papír
1
2,5
tetrapaky
1
1,5
KLOK-TEX (charita)
1
XXI. Ul. 17. listopadu - u ZŠ
plasty
1
1,5
papír
1
1,8
XXII. Ul. Havlíčkova - u MŠ
plasty
1
2,5
papír
1
2,5
tetrapaky
1
1,5

druh
počet
XXIII. Nám. 5. května - u MěÚ
plasty
1
papír
1
XXIV. Ul. Lederova
plasty
1
papír
1
bílé sklo
1
barevné sklo
1
tetrapaky
1
XXV. Ul. Husova
plasty
1
papír
1
bílé sklo / duo
1
barevné sklo / duo
1
tetrapaky
1
XXVI. Ul. Spěšného
plasty
1
papír
1
bílé sklo
1
barevné sklo
1
tetrapaky
1
XXVII. Ul. 17. listopadu - jídelna u ZŠ
plasty
1
papír
1
tetrapaky
1
XXVIII. Ul. Zaorálkova - u ZŠ Žalov
plasty
1
papír
1
XXIX. Ul. Čáslavského
plasty
1
papír
1
bílé sklo
1
barevné sklo
1
tetrapaky
1
XXX. Ul. Obránců míru / Chelčického
plasty
1
papír
1
bílé sklo
1
barevné sklo
1
tetrapaky
1
KLOK-TEX (charita)
1
XXXI. Sokolovna
textil
1
Asekol elektro
1
XXXII. KLOK-TEX u Tesca
KLOK-TEX (charita)
3

m3
1,8
2,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
2,5
2,5
1,25
1,25
1,5
2,5
2,5
1,25
1,25
1,5
2,5
2,5
1,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1,5
2,5
1,5
2,5
2,5
1,5
1,5
1,5
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„Odpadovou“ přílohou
Odrazu
se snažíme
podruhé
v krátkémv čase
přispět
k informování
a žalovské
veřejnosti
stran nakládání
s odpady.
„Odpadovou“
přílohou
Odrazu
se snažíme
podruhé
krátkém
čase
přispět k roztocké
informování
roztocké
a žalovské
veřejnosti
stran
nakládání s odpady.
Druhovou skladbou kontejnerů a četností vyvážení odpadu určitě nezaostáváme za okolními obcemi, ba naopak. Co nám ale chybí, je větší

Druhovou skladbou kontejnerů a četností vyvážení odpadu určitě nezaostáváme za okolními obcemi, ba naopak. Co nám ale chybí,
spolupráce některých občanů. Kartony vedle poloprázdných kontejnerů (dokonce i vedle nově instalovaných modrých odklopných „vagonků“ na
je větší spolupráce některých občanů. Kartony vedle poloprázdných kontejnerů (dokonce i vedle nově instalovaných modrých
papír), staré televizory, toustovače, zkrátka krámy položené vedle kontejnerů na elektroodpad, tu a tam křeslo, válenda, kusy demontovaných
odklopných „vagonků“ na papír), staré televizory, toustovače, zkrátka krámy položené vedle kontejnerů na elektroodpad, tu a tam
stavebních prvků, kůži z divočáka...To vše nacházejí pánové z TS vedle kontejnerů. Že by spoluobčanům došly síly? Netrefí do sběrného dvora?
křeslo, válenda, kusy demontovaných stavebních prvků, kůži z divočáka...To vše nacházejí pánové z TS vedle kontejnerů. Že by
Je to nekonečné a poměrně demotivující.
spoluobčanům došly síly? Netrefí do sběrného dvora?
Je to nekonečné a poměrně demotivující.
Věřím, že ucelený přehled sběrných míst, otevírací doba sběrného dvora i data plánovaných svozů odpadu svým malým dílem pomohou k lepšímu

Věřím,
ucelený
pořádku že
v naší
obci. přehled sběrných míst, otevírací doba sběrného dvora i data plánovaných svozů odpadu svým malým dílem
pomohou k lepšímu pořádku v naší obci.
Za pomoc
sestavení
tohoto
přehledu
děkuji děkuji
Technickým
službám aslužbám
firmě Žaket,
za inspiraci
postřehy
všeho
druhu kolegyni
Za
pomocpřipři
sestavení
tohoto
přehledu
Technickým
a firmě
Žaket,aza
inspiraci
a postřehy
všehoMarcele
druhuŠášinkové
kolegyni
a
pánům
Štifterovi
a
Macounovi.
Marcele Šášinkové a pánům Martinu Štifterovi a Petru Macounovi.
Tomáš Novotný, místostarosta
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Tomáš Novotný, místostarosta
ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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INFORMACE PRO OBČANY
KAM S ODPADEM?

H

V Roztokách a Žalově je pro sběr separovaného odpadu celkem 32 kontejnerových stání. Na svoz komunálního odpadu-popelnic má město smlouvu s firmou FCC Regios, a. s.
Kde kontejnery na separovaný odpad najdete a jaký odpad do nich můžete odvézt, to lze vyčíst z tabulky. Tyto kontejnery patří firmě EKO-KOM, a.s., vyvážejí je Technické služby města Roztoky.
Exponovaná místa (ul. U Hřiště – Žalov; ul. Lidická – křižovatka s ul. Na Sekeře; ul. Havlíčkova – křižovatka s ul. Masarykova; Obránců míru – u paneláků; Tyršovo náměstí při ulici Nerudova/
Albert) vyvážejí technické služby třikrát týdně, ostatní dvakrát týdně.

Sv

Co se s odpadem děje?
Svoz zajišťují dvě vozidla. Na jedno vozidlo se nakládá papír a na druhé vozidlo se nakládají plasty. Pokud se zjistí, že jsou plné kontejnery na sklo a tetrapaky, následně se také odváží.
Druhá posádka v tyto dny zajišťuje úklid okolo kontejnerů, odpadkových košů a škarp a doplnění sáčků na psí exkrementy.

Od prosince roku 2018 je navíc k dispozici pět modrých odklopných kontejnerů (vagonky) na papír. Jsou na Koruně, u paneláků v Obránců míru, v Žalově u hřiště, za základní uměleckou školou
a na Lidické (křižovatka Na Sekeře). Tyto kontejnery patří firmě EKO-KOM, a. s., vyváží je firma FCC Regios, a. s.
Kontejnery na textil jsou umístěny Na Panenské II, na Lidické (křižovatka Na Sekeře), u sokolovny, na sběrném dvoře, v ulici Obránců míru a Havlíčkově.Tyto kontejnery patří firmě FCC Regios, a. s.,
vyváží je firma Dimatex.
Nově jsou rozmístěny čtyři kontejnery společnosti
. Ty slouží ke sběru hraček, textilu či knížek pro děti a výtěžek z nich pomáhá Klokánkům. Obecně
sem patří veškeré nepotřebné ošacení, spárovaná obuv či hračky, pro které již není žádné další využití a v domácnosti jen „překáží“ a nepotřebný textil (n košile,
trička, mikiny, svetry, šaty i sukně; n kalhoty, tepláky, pyžama; n saka, kabáty, bundy; n utěrky, ručníky, ložní prádlo, bytový textil; n spárovaná obuv; n kabelky,
tašky, batohy; n hračky). Nepatří sem koberce, matrace, netextilní materiály, silně znečištěné či mokré textilie a odpadky.

SBĚRNÝ DVŮR
Co můžete odvézt do sběrného dvora?
1) ODPAD – papír, plast, sklo, suť, biologicky rozložitelný odpad, pneumatiky, jedlý olej a tuk,
dřevo, kovy, objemný odpad, nebezpečné látky (např. rozpouštědla, barvy, oleje, apod.)
2) ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ – velké a malé domácí spotřebiče (lednice, televize, rádia …), elektrické nářadí a nástroje, trubicové a úsporné zářivky a výbojky, výpočetní
a telekomunikační technika, spotřební elektronika, hračky a vybavení pro volný čas a sport
Biologicky rozložitelný odpad
Město již řadu let vyváží odvětrávané popelnice, organizuje mobilní sobotní sběry kompostovatelného odpadu, místo na něj je i na sběrném dvoře. Aktuální informace jsou na tomto
letáku a vždy na www města a v časopisu Odraz.
To platí i pro sběr objemného a nebezpečného odpadu a železného odpadu.
Co s olejem?
Olej (jedlý olej) i nebezpečný olej (olej hydraulický, motorový, převodový, mazací apod.) je
možné odevzdat do sběrného dvora.

SKLO
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ANO
folie, sáčky, tašky igelitky, sešlápnuté pet lahve, kelímky od jogurtů,
čistý polystyren z obalů např. televizorů, obaly od pracích prostředků…
NE
Nepatří sem stavební polystyren se zbytky omítek.

Na sběrný dvůr se nesmí ukládat následující:
– nebezpečné odpady, které budou dodány ve větším než 20 litrovém balení nebo pocházející z podnikatelské činnosti
– stavební a demoliční odpady obsahující nebezpečné odpady (např. asfalt s obsahem
dehtu, dehet, izolační materiál s obsahem azbestu apod.)
– kovový odpad, který má povahu strojního zařízení nebo obecně prospěšného zařízení,
uměleckého díla a pietních a bohoslužebných předmětů nebo jejich částí
Od koho přijímá sběrný dvůr v našem městě odpad?
– od fyzických osob s trvalým bydlištěm v Roztokách
– od majitelů rekreačních objektů na katastru obce Roztoky
– od právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání pouze papír, sklo
a kovy

ANO
noviny, časopisy, krabice od bot, cokoliv z lepenky, knihy, sešity,
papírové obaly
NE
cokoliv mastného, uhlový, laminovaný, voskový či znečištěný papír

ANO
Do zeleného kontejneru patří barevné sklo, například lahve od vína,
alkoholických i nealkoholických nápojů, tabulové sklo z oken a ze dveří.
Do bílého kontejneru patří sklo čiré, tedy sklenice od kečupů, marmelád
či zavařenin a rozbité skleničky.
NE
keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátované sklo, zlacená a pokovená skla, varné a laboratorní sklo, sklokeramika a vratné zálohované
sklo

NÁPOJOVÉ
KARTONY

KOVY

Za
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10
11
12
13
14
15
16
17
18

K

JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD

PAPÍR

Sv

S

Odpad odkoupí firma: FCC Regios, a. s. – papír, sklo
Pražské služby, a. s. – tetrapaky
Milan Vondruška – kovy
Za uložení plastů se naopak platí poplatek, předáváme na FCC Regios, a. s.

PLASTY

Sv

ANO
krabice od džusů, vína, mléka a mléčných výrobků
NE
„měkké“ sáčky, například od kávy a různých potravin v prášku, nápojové
kartony obsahující zbytky nápojů a potravin

ANO
plechovky od konzerv, plechovky od nápojů, nádoby od kosmetiky,
alobal a ostatní kovové předměty z domácnosti
NE
obaly od brambůrek, obaly od barev, ředidel a chemikálií, elektrozařízení

Co naopak do kontejnerů všeho druhu vůbec nepatří
a musí skončit na sběrném dvoře:
Dětské pleny, stavební materiál, obaly od barev a ředidel, velkoobjemový odpad, který tak rádi spoluobčané i některé firmy cpou do zvonů
a všude kolem nich.

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova
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KULTURA

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
nejen hudební scény. Exteriérová výstava
je přístupná v běžné otvírací době muzea
nejen pro návštěvníky Ateliéru Zdenky
Braunerové a vznikla ve spolupráci se Společností Josefa Bohuslava Foerstra.

Zachuchleno. Příběh
animace/animace příběhu
Velká výstavní síň
TERMÍN: 26. 4. 2019 – 26. 1. 2020
Výstava Zachuchleno. Příběh animace/
animace příběhu vám ukáže animaci

J. B. Foerster. Hudební
skladatel z okruhu
Zdenky Braunerové

v současné podobě, jejímž zářným příkladem je Chuchel. Chuchel a jeho příběh je
tu s námi díky počítačové hře, která vychází ze silné tradice české animace. Z této staré školy mu nechybí krásné výtvarné ztvárnění, animované gagy, ale hlavně humor.
Výstava je koncipována do dvou částí. V té
první si můžete vyzkoušet různé druhy
animace a ve druhé oživíme příběh Chuchla do trojrozměrné podoby, kde si budete
moci hrát.

Veteráni 2019

Zahrada Braunerova mlýna
TERMÍN: 5. 4. – 3. 11. 2019
Výstava představí hudebního skladatele,
varhaníka, zakladatele českého moderního
sborového zpěvu, pedagoga a také prezidenta České akademie věd a umění, osobnost s bohatými společenskými kontakty
a vazbami na výrazné osobnosti dobové

Areál zámku
TERMÍN: 8. 5. 2019
V letošním roce se bude konat jubilejní
40. ročník soutěže elegance historických
vozidel, který organizuje Veteran Car Club
Praha.


l

Městská knihovna informuje

Nabízíme vám výběr z novinek zakoupených do městské knihovny během měsíce března 2019.
BELETRIE

PRO DĚTI

PROGRAM NA DUBEN

Backman, F., Co by můj syn měl vědět
o světě
Grisham, J., Pohledávka
Guillou, J., 1968
Jonnasson, J., Stojednaletý stařík
Landsmanová, N., Dovolená s moderním
fotrem
Mlynářová, M., Rozcouraná duše
Vondruška, V., Duch znojemských katakomb
Whiton, H., Větrná hůrka rodiny Brontëových

Ciccarelli, K., Iskari: poslední Namsara
Cube, K., Deník malého Minecrafťáka 1–5
Dahl, R., Velikananánský krokodýl
Daywalt, D., Den, kdy voskovky řekly dost
Liput, P., Rok ve školce

n 16.–18. 4. se budou v knihovně líhnout
kuřátka.
n 17. 4. Hravé čtení s Adélou (16.15–17.15)
n 18. 4. Pomáháme jógou (18.30)
n 23. 4. Leoš Kýša – Konspirační teorie.
Falešné zprávy a náš mozek (18.30)
n 25. 4. Večer pro potěšení – literární pořad, vystupují R. Kvíz, V. Pavlík a na akordeon J. Kašpar (18.30)
n 27. 4. Pletení z pedigu. Cena 260 Kč, přihlášky na nahlovska@roztoky.cz, nebo
webový formulář

DETEKTIVKY

HRY

Clark, M. H., Přede mnou se neschováš
Deaver, J., Ostrý řez
Marsonsová, A., Pohřbená pravda
May, P., Útěk
Minier, B., Sestry
Weaver, T., Ztracený

Slož to!
Vědomostní pexeso – Světová nej, Zvířecí
nej, Památky a zajímavosti
Ušáci a paroháči
Hra o trůny – pobočník krále
UNO

DUBEN 2019

NAUČNÁ

Hybner, M., Parkour & freerunning
Jaz, Opráski zhistorje svjeta 1, 2
Prinja, R., Planetárium
Vetulani, J., Alenčiin sen aneb jak funguje mozek
Wohlleben, P., Můj první les

Informace o programu a mnoho dalšího
můžete zjistit osobně v knihovně, na plakátovacích plochách města či na webu
knihovna.roztoky.cz


Za městskou knihovnu

l

Tereza Náhlovská
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Zámeček 2019
Letos 18. května festival Zámeček oslaví
krásné nekulaté deváté výročí. My všichni
ze spolku RR společně s týmem Středočeského muzea a radnicí města Roztoky se budeme opět snažit připravit nezapomenutelný den v zámecké zahradě pro všechny
příchozí. Vše, co je na festivalu Zámeček
dobré, jsme ponechali beze změny – kvalitní hudbu různých žánrů po celý den, divadelní představení, program pro děti, jídlo
a pivko jako křen. Zkrátka hodně muziky
za málo peněz (vstupné je dobrovolné).
Královnou hlavní scény bude letos Lenka Dusilová – šestinásobná držitelka výročních hudebních cen Anděl, výtečná
zpěvačka a charismatická osobnost. Lenka
se stala ikonou odvážného, novátorského
popu, která však neztrácí většinové publikum, jež si za léta svého působení vybudovala. V samostatných sólových vystoupeních experimentuje s loop machine,
stylovou otevřeností, hráčskou erudicí
a rozšířenými nezaměnitelnými vokálními
technikami. Zklamáni nezůstanou především ti, kteří se už teď teší, že na festivalu

Zámeček opět protančí střevíce. Vynikající
kapela Circus Brothers s neuvěřitelnou
energií zahraje svůj disko-balkán, který
kombinuje balkánskou dechovku, diskotékový beat, laciný pop a špinavý house. Pravá cikánská kapela Terne Čhave ráda kombinuje styly romského folkloru, funky
a world music. Sama kapela pro svou hudbu užívá souhrný název rom‘n‘roll. Green
Småtroll je kapela, která už šestnáctým
rokem hraje jamajské ska, ovšem jako jedna z mála podobných kapel v Čechách se
pohybuje spíš v jazzových polohách tohoto žánru. Papis Nyass a Mohamed Camara
jsou bubeníci pocházející z Afriky a roztančí vás pravými západoafrickými rytmy.
The Beautifuls přivezou svoji živelnou
show ve stylu rockabilly a rock‘n‘roll,
i když místy se nezapřou ani punkové
a psychobilly kořeny. Ti z vás, kteří se trápí
výčitkami, že letos ještě nebyli v Národním divadle, si mohou svůj dluh odmazat
na Zámečku, protože součástí programu
našeho festivalu jsou i divadelní představení.

Čapkovské pohlazení

Pohlazením po duši českého čtenáře byl literární pořad z Povídek z jedné
a druhé kapsy Karla Čapka, který k nedávnému výročí úmrtí spisovatele připravil Václav Pavlík v městské knihovně 21. března 2019.

Vybral čtyři krásné povídky, Zločin
na poště, Balada o Juraji Čupovi, Ukradený spis 139/VII a snad nejznámější příběh – Modrá chryzantéma. S hudebním
doprovodem Jana Kašpara na akordeon je
s velkou empatií přečetli Václav Pavlík
a Rudolf Kvíz. V jejich podání si posluchač ještě více vychutnává krásu češtiny
a Čapkova literárního jazyka, zdánlivě
prostého, ale vlastně rafinovaného, využí-

Pozvání na postní koncert
sboru Local Vocal  
Srdečně vás zveme na náš tradiční
postní koncert na Květnou neděli
od 19.00 v kostele sv. Klimenta
na Levém Hradci. Přijďte si s námi
prožít skladby renesančních a barokních autorů, které obsahují tichost
i drama Svatého týdne zároveň.
Koncert pořádá sdružení Roztoč
za finanční podpory města Roztoky.
Kdy: 14. dubna od 19.00 hod.
Kde: v kostele sv. Klimenta
na Levém Hradci
Vstupné dobrovolné 
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l

Litoměřické punkové divadlo Sex Culomets přiveze do Roztok svoji divadelní hru
ve stylu road movie. Dále vystoupí spolek
roztockých loutkařů s bohatou minulostí
Divadélko Kvítko a také rezident festivalu
divadlo Fígl. Hudbou ani divadlem však
výčet lákadel nekončí. Škola korejského
bojového umění taekwondo Kwang Myong
působící v Roztokách předvede, jak štípat
dříví bez sekery, David Zahradík přijede se
jógou smíchu, která pomáhá uchovat si pozitivní duševní přístup. Dětští návštěvníci
si budou moci zahrát různé deskové hry,
vyzkoušet si filmovou stop-motion animaci, nebo se vyřádit v adrenalin parku.
Přijďte tedy 18. května do zámecké zahrady ve Středočeském muzeu v Roztokách na festival Zámeček a nebudete litovat. Budeme začínat už jednu hodinu
po poledni – slunce bude krásně svítit, tráva se bude zelenat, párky budou teplé
a únětické pivo studené. Jste srdečně zváni.
l

Váš spolek RR

vajícího i hovorových, jadrných forem.
Na rozdíl od některých Čapkových divadelních her, které nesou až příliš odraz
doby svého vzniku, udivují Čapkovy povídky stálou svěžestí, laskavým humorem
a mistrovstvím zkratky. Škoda že tento
pořad nenavštívilo více žákovstva a studentstva, pro které mohly být krásné Čapkovy texty v této formě i nečekaným překvapením, ne jen povinnou a nepříliš
milovanou četbou.
l

Stanislav Boloňský

Hudba léčí a těší, děkuji za krásný
koncert Marika singers
Nedá mi to, nepodělit se o úchvatný zážitek
z koncertu Marika singers sboru. Chodím
na každý jejich koncert, a přestože mi tentokrát nebylo moc dobře, vyrazila jsem a nelitovala.
Obdivuji velké nasazení zpěváků, rozsah žánrů, které zazněly, radost a nadšení
ze zpěvu a v neposlední řadě energii paní
sbormistrové, která celé těleso skvěle
vede.
Můžeme být hrdí, že jsou naši, roztočtí,
a také na to, že jsou jedni z těch, kteří pod-

pořili dobrou věc pro UNICEF, a my měli
tu možnost být u toho.
Druhý den jsem se probudila zdravá
jako rybička:) Prosím jen tak dál, těším se
na vás příště.



l

S úctou k hudbě a lidskému umu

Iva Schafferová

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

PLACENÁ INZERCE
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27.4.

PARTNEŘI FESTIVALU

MÍSTO KONÁNÍ

Únětický pivovar

www.skotskovuneticich.cz
DUBEN 2019
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KULTURNÍ KALENDÁRIUM DUBEN–KVĚTEN
8. 3. – 8. 9. 2019

Jan Felkl, zakladatel a majitel továrny na glóby – výstava.

Středočeské muzeum, Roztoky,
malá výstavní síň

5. 4. – 3. 11.
2019

J. B. Foerster – hudební skladatel z okruhu Zdenky Braunerové.

Středočeské muzeum, Roztoky

13. 4.
So

Kuličkiáda – turnaj v kuličkách, organizují TK Draci,
více na www.roztoc.cz

Park a hřiště v Tichém údolí

13. 4.
So

Vysočany v Roztokách – stálá expozice modelové železnice.
Od: 10.00–17.00 hod.

Klubovna KŽM, nádraží Roztoky

13. 4.
So

Máslovická šlápota – 32. ročník turistického pochodu.
Start: pod Libeňským zámečkem (8.00–9.00 hod.), Kralupy, Řež.
Více na www.roztoky.cz

Praha – Kralupy – Klecany – Řež –
Máslovice

14. 4 .
Ne

Velikonoční dílny a loutkové představení.
Od: 14.00–17.00 dílny, 17.00 loutkové představení

Středočeské muzeum, Roztoky

14. 4.
Ne

Local Vocal – skladby renesančních a barokních autorů. Vstupné dobrovolné.
Od: 19.00 hod.

Kostel sv. Klimenta, Levý Hradec

16. 4.
Út

Učitelský koncert – koncert učitelů ZUŠ a jejich hostů.
Od: 18.00 hod.

Historický sál roztockého zámku,
Roztoky

16. 4. – 18. 4.
Út–Čt

Líheň a líhnutí kuřátek – v této době se budou líhnout kuřátka v MK.
Přijďte se podívat v otvírací době.

Městská knihovna, Roztoky

17. 4.
St

Hravé čtení s Adélou – Hurvínkova nebesíčka.
Od: 16.15–17.15 hod.

Městská knihovna, Roztoky

18. 4.
Čt

Zelený čtvrtek – Mše svatá na památku Večeře Páně
Od: 20.00 hod.

Roztoky

18. 4.
Čt

Pomáháme jógou.
Od: 18.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

18. 4.
Čt

Cestopisné setkání – Norské hory a krásy přírody. Vstupné 50 Kč.
Od: 17.00–19.00 hod.

Klub seniorů, Havlíčkova 713,
Roztoky

19. 4.
Pá

Velký pátek – Památka umučení Páně – velkopáteční obřady
Od: 15.00 hod.

Roztoky

20. 4.
Pá

Ranní chvály se čteními Od: 10.00 Levý Hradec
Od: 11.00 Levý Hradec – obřady katechumenátu
Od: 22.00 Roztoky

Levý Hradec
Roztoky

23. 4.
Út

Leoš Kýša – Konspirační teorie. Falešné zprávy a náš mozek.
Od: 18.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

25.4.
Čt

Pietní vzpomínka na oběti transportu smrti.
Levý Hradec od 11.00, nám. 5. května od 11.45 a roztocké nádraží od 12.15 hod.

Levý Hradec, nám. 5. května,
nádraží Roztoky

26. 4. 2019 –
26. 1. 2020

Zachuchleno. Příběh animace/animace příběhu.

Středočeské muzeum, Roztoky

25. 4.
Čt

Večer pro potěšení – literární pořad. Vstupné dobrovolné. Od: 18.30 hod.

Městská knihovna, Roztoky

27. 4.
So

Tradiční slet čarodějnic – odpoledne plné soutěží, her a hudby. Od 20.00 hod.
show světového formátu. Od: 13.00–23.00 hod.

Roztoky Žalov, hřiště

27. 4.
So

Pletení košíku z pedigu – cena 260 Kč. Přihlášky na nahlovska@roztoky.cz
nebo webový formulář

Městská knihovna, Roztoky

27. 4.
So

Jarní akvarel. Více na www.roztoc.cz

Sdružení Roztoč, Roztoky

28. 4.
Ne

Dvorky v Úněticích a Roztokách – domácí blešák. Více na www.blesak-roztoky.cz

Tiché údolí roztocké a únětické

2. 5.
Čt

Psychosomatika – přednáškový kurz určený nejen seniorům.
Od: 16.00–18.00 hod.

Klub seniorů, Havlíčkova 713,
Roztoky

3. 5.
Pá

Svatovojtěšská pouť – Mše svatá, vigilie.
Od: 19.00 hod

Levý Hradec

4.5.
So

Svatovojtěšská pouť – Poutní mše svatá
Od:10.00 hod

Levý Hradec

8. 5.
St

Veteráni 2019 – 40. ročník soutěže elegance historických vozidel.
Od: 9.00–17.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky

9. 5.
Čt

Jak náš mozek zkresluje aneb nenechme se ošálit – seminář. Vstup zdarma.
Od: 10.00–12.00 hod.

Městská knihovna, Roztoky

11. 5.
So

Bleší trh u kostela. Více na www.blesak-roztoky.cz

Nám. 5. května, trávník u DPS

18. 5.
So

Vysočany v Roztokách – expozice modelové železnice.
Od: 10.00–17.00 hod.

Klubovna KŽM, druhá nádražní
budova, Roztoky

18. 5.
So

Festival Zámeček – multižánrový hudební festival pro celou rodinu.
Od: 13.00 hod.

Středočeské muzeum, Roztoky,
zámecký park

25. 5.
So

Den indické kultury

Středočeské muzeum, Roztoky

25. 5.
So

Frisbee – sportovní den více na www.roztoc.cz

Park na Tyršově náměstí

30. 5.
Čt

Koncert Jitky Vrbové

Středočeské muzeum, Roztoky
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Smutný příběh koní
Zastavěné území na okraji Solník je v územním plánu vymezeno jako lesopark. Vlastník vyčkává a věří, že jednou tady
budou lukrativní stavební parcely a na srázech k řece vzniknou barrandovské terasy 21. století, a území zarůstá. Leso to
není a park už vůbec ne, spíš jakási středoevropská džungle.
To, co vyroste s pomocí větru a ptáků samo.
Ale protože vlastník je dobrý obchodník,
snadno se dohodl s majitelkou koní, aby si
na části tohoto území ohradila výběh pro
své stádo. Koně se přestěhovali a začali
spásat porost, když se objevil protivník.
Část občanů ze sousedství se obrátila
na vedení města, protože jí koně vadí. Velká zvířata, ohrožují děti, nevíte, co to zvíře
udělá...
A tak koně putovali o kus dál, na další
část zarostlého pásu kolem Solník, poblíž
sedmi viladomů, které před patnácti lety
vlastník pozemků vystavěl. Ale ani tam nenašli klid. Hledá se místo jinde, na katastru
sousedních Únětic, místo je to nešťastné,
hned vedle myslivecké střelnice, sousední

obec taky nemá důvod, proč zrovna tam
stádo umístit…
Vůbec to Tomášovi Novotnému, který
dostal tu neblahou věc na starost, nezávidím, protože dobré řešení neexistuje. Neexistuje, protože ten podnět „nechci koně
poblíž svého baráku“ tu vůbec vznikl
a protože stěžovatelé, na rozdíl od našeho
místostarosty, únětického starosty a mnoha dalších, žádné kompromisy nehledají.
Někdy před sedmnácti lety přistál
na stole tehdejšího starosty Boloňského
zoufalý dopis, v němž si občanka stěžovala
na kohouta sousedů, jemuž z toho střídání
letního a zimního času nějak v ptačím
mozku přeskočilo, a tak kokrhal, údajně

s pravidelností, kterou by mohl závidět ponocný, celou noc. Kohout uzavřel na Vánoce svou pozemskou pouť způsobem v kohoutím životě obvyklým, starosta, aniž
stačil cokoli podniknout, byl pisatelkou
toho dopisu pochválen, a případ, ve své
době ojedinělý, skončil.
Za dvě desítky let se hodně změnilo. Nejen počet lidí, ale hlavně jejich názory. Počet psů je třeba regulovat, například zvýšením poplatků, protože moc štěkají. Koně se
musejí stěhovat z dosahu baráků, protože
frkají, smrdí a mohli by někoho kopnout.
Sekačka puštěná v létě v půl deváté večer je
už postavena mimo obecní zákon. Sbírají
se hlasy proti rachejtlím a hlučným oslavám. Za dvě desítky let toleranci a domluvu mezi sousedy nahradily petice, zákazy,
vyhlášky.
Dívám se od Holého vrchu na bohnické
paneláky a uvědomuji si, jak jsou nám
strašně, strašně blízko.


l

Jarda Huk

Reakce na článek pana Pavla Běliny
Vážení čtenáři, považuji za nutné reagovat
na článek Jak (ne) povzbudit zájem o školní výuku v březnovém vydání Odrazu.
V článku pisatel hrubě zkresluje skutečnosti, skandalizuje mě a se mnou i roztockou školu.

Takže k literatuře

O té s panem Bělinou vzhledem k tónu,
jaký zvolil směrem k autorům, polemizovat nebudu, je to zbytečné. Děti měly
za celý školní rok povinnost přečíst tři
knihy jako mimoškolní četbu, vybrat si
mohly z devíti. Pan Bělina jaksi opomněl
skutečnost, že to nebyly jediné knihy, které žáci mohli během roku přečíst. Mnohokrát jsme v hodinách mluvili o vhodných knihách, jež najdou v domácí, školní
či městské knihovně. Když jsem se jich
v září ptala, co přečetli během letních
prázdnin, někteří odpověděli, že nic. Je
škoda, že právě jim prarodiče nepomohli
s výběrem vhodných knih a k četbě je nevedli.
Je pravda, že jeden „iniciativní chlapec“
nabídl, že přinese referát o Janu Werichovi.
Bohužel mi tento chlapec vůbec nedokázal
odpovědět na otázku, proč Jan Werich, co
o něm ví, čím ho zaujal. Naskýtá se tedy
otázka, čí práci měl prezentovat a jaký by to

DUBEN 2019

v dané chvíli přineslo efekt. Výuka je osvojování zákonitostí společenských a přírodních jevů, jejich porozumění, samozřejmě
vzhledem k věku žáků. Já se ve čtvrté třídě
zatím potýkám s výslovností, tvořením vět
správně logicky sestavených, s vysvětlováním významu slov, které ještě před několika lety děti běžně používaly atd. atd.

Další útok – vlastivěda
(pravěk a husitské zbraně)
Několik žáků přineslo o husitských zbraních pěkné referáty, které prezentovali, dostali jedničky, obrázky zbraní byly vystaveny na nástěnce. Prý jsem měla vlažný
přístup. Zřejmě jsem nejásala podle stěžovatelových představ, ale on u toho nebyl.
Na podzim naše třída absolvovala se 4. D
dvě vynikající přednášky pana Boloňského
– jednu z pravěku (také únětická kultura),
druhou o době sv. Vojtěcha. Pokud si
z nich vnuk pana Běliny nic nepamatuje,
neznamená to, že nebyly, a asi by dědeček
neměl hledat chybu ve škole.

Výlety

Na podzim jsme byli na celodenním turistickém výletu v Libici nad Cidlinou a v Poděbradech a polodenní exkurzi s vánoční

tematikou ve skanzenu v Přerově nad Labem. Na druhé pololetí byl tento plán, se
kterým byli žáci seznámeni. Únor – Národní technické muzeum v Praze s rudným
a uhelným dolem, březen – ZOO Praha,
duben – Levý Hradec – komentovaná prohlídka s průvodcem, květen – Harrachov –
sklárny + Mumlavské vodopády (bylo již
domluveno a zčásti zajištěno), červen –
škola v přírodě ve Sloupu v Čechách. Výlety
nejsou povinné ani pro učitele, ani pro
žáky. Pokud se někomu nelíbí, nemusí se
jich zúčastnit a je mu zajištěna výuka v paralelní třídě.
Pan Bělina mě nikdy nevyzval ke schůzce, aby mi sdělil své výhrady, případně
prezentoval své bohaté znalosti historie
Roztok a okolí. Nekontaktoval mě ani písemně. Raději mě zkritizoval v březnovém
čísle tohoto měsíčníku, je fakt, že tištěné
slovo přináší větší věhlas než soukromý
rozhovor.
V Roztokách učím již třináctý rok, předtím jsem kromě dvou let na umístěnku působila pouze v Praze. Má dlouhá léta pedagogického působení mě opravňují k tomu,
abych se veřejně ohradila proti urážkám,
jimiž mě veřejně pan Bělina zasypal.  l

Mgr. Ludmila Hamissová  
třídní učitelka 4. B
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My všichni školou povinní aneb Každá mince má dvě strany
Reaguji na článek pana Běliny, na jeho podrobný a dlouhý výpis nedostatků,
s jakými se setkal v naší ZŠ, konkrétně s paní učitelkou 4. B.

Mrzí mě, že byl chlapec ve třídě nespokojen, a také to, že pan Bělina pokládal
za nutné napsat tak dlouhý, a pro mě subjektivně místy až krutý, článek. Jistě, má
právo napsat svůj názor, cítím ale nutnost
se k němu vyjádřit a pár věcí vysvětlit.
To, že si dítě, potažmo rodič s pedagogem „nesedne“, to se bohužel stává, ale je
nutné přehodnotit všechny faktory, hledat
důvody a vyvarovat se nespravedlností.
Podívat se na věc i očima učitele, konzultovat s ním, případně se zástupci školy. Mám
za to, že článek pana Běliny se tak trochu
otřel o nás všechny, kteří v ZŠ pracujeme.
Poznámka o dětech jezdících do škol
v Praze, protože my asi nejsme tak dobří, či
údajné samoúčelné vychvalování našich
akcí ve Školním okénku, to pěkné není.
Věřte, že se snažíme, jsme tu pro děti, je
nás tu přes 70, baví nás to, pomáháme si,
radíme se, jak výuku zpestřit. Nezbohatneme na tom, ale děláme to rádi. A pak si
přečteme takovou kritiku… A co vy, rodiče, kteří jste spokojení, proč vy nepíšete?

Přijdou nám prvňáčci k zápisu, jejich rodiče článek jistě vyděsil, z toho je mi smutno.
Sama učím 4. třídu, se zmiňovanou kolegyní jsem mnohdy spolupracovala, jen
poznamenávám, že se jedná o starší
dámu, možná „starou školu“, ale jistě
ženu zkušenou, jež pomohla ke vzdělání
mnoha dětem, které na ni v dobrém vzpomínají. Její přístup k výuce zde hodnotit
nebudu, možná je přísnější, ale každý
máme své metody. Ovšem kritika, že její
výlety měly být směrovány do okolí + podrobný výpis míst a událostí, kam mohla
jet a o kterých měla hovořit, ta se mi nelíbí. Dvakrát jsme s kolegyní spojily třídy
a poslechly si i s dětmi zajímavé a názorné přednášky pana Boloňského. Jednou
o nálezech Čeňka Rýznera s ukázkami
nálezů z Holého vrchu, podrobně nám
přiblížil dobu kamennou a únětickou kulturu. Podruhé byl tak laskav a poutavou
prezentací nám přestavil sv. Vojtěcha,
včetně podrobností, legend a fotek
z Hnězdna, kde sám byl.

U obou prezentací nešlo přehlédnout velmi dobré znalosti žáků 4. B, jelikož tuto
látku už brali, jejich znalosti byly důkladnější než dětí ze 4. D, tehdy mě bodl osten
žárlivosti. Proto pokládám za zvláštní, že si
chlapec, vnuk pana Běliny, pamatuje, podle jeho slov, jen Zlatou bulu sicilskou
a pár detailů ze života knížat.
Navíc, výlety nejsou povinné a zodpovědnost je to vždy veliká.
Je mi ctí pracovat v ZŠ Roztoky, mými
kolegy je mnoho skvělých a talentovaných
lidí, obětavých a dobrých pedagogů. Děláme, co můžeme, jsme tým. Pořádáme tu
výlety a akce, účastníme se soutěží, umísťujeme se velmi pěkně, vyhráváme je atd.
Pan Jandík přednedávnem moc hezky
napsal: „Nechte je už dělat jejich práci.“
Tak prosím stůjte více při nás, pokud něco
skvělého umíte či víte, přijďte k nám a podělte se s dětmi, pane Bělino, jste vítán. Nebudete první, budeme se všichni těšit.
Kontakty jsou na webu školy, volejte, pište,
l
nabízejte. 
S dobrou vírou
Petra Zwinz,
4. D

INZERCE

ŽALUZIE

SÍTĚ PROTI HMYZU
Kvalitní a odborná montáž

přímo od výrobce!
Záruka 36 měsíců!

26 let

stejné IČO
stejná adresa
stejný kontakt

CHCETE ZNÁT PŘESNOU CENU?
Zašlete rozměry skel e-mailem nebo SMSkou,
tentýž den obdržíte cenovou nabídku.

777 208 491 · info@har.cz
www.har.cz
Po předložení
tohoto inzerátu
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Nelehká práce učitele

Vnímám jako svou povinnost vyjádřit se k článku „Jak (ne)
povzbudit zájem o školní výuku“ p. Běliny, který hodnotí
výuku na ZŠ Zdenky Braunerové, Roztoky.
Motivací pro mou reakci není to, abych se
vyjadřovala k názorům a polemizovala
s autorem výše jmenovaného článku. Motivací pro to, abych na článek reagovala, jsou
pedagogové ZŠ. Za vedení školy musím
prohlásit, že si práce pedagogů velmi vážím a stojím za nimi. Uvědomuji si, jak nelehké podmínky pro výkon svého povolání
mají – neustálé rozšiřování budov a s tím
související přeplněná kapacita školy, velký
počet žáků, velký hluk, nedostatek odborných učeben, nevyhovující a přeplněné kabinety (často se o jednu židli a stůl dělí několik pedagogů)... Velký počet žáků v naší
škole s sebou nese také vyšší výskyt žáků

s problémovým chováním. Nelehkým úkolem pedagoga je respektovat individuální
potřeby každého žáka, ale také utvořit ze
skupiny cca 25 individualit jeden dobře
fungující kolektiv.
Vážím si toho, že jsou pedagogové
schopni pružně reagovat na různé kritické
a často velmi složité situace, že jsou pro
svou práci motivováni především touhou
předat dětem vědomosti, připravit je
ke studiu na střední škole a co nejlépe je
připravit pro budoucí život.
S oceněním nelehké pedagogické práce
ze strany rodičů se setkáváme výjimečně.
Tlak rodičů sílí, rodiče diktují pedagogům,

Opožděné poděkování

Rodiče mě odmalička učili: „Vždycky pozdrav, raději dvakrát
než vůbec, a za všechno slušně poděkuj.“ A tak sice s velkým
zpožděním, ale přece, jsem chtěla poděkovat opozici z minulého volebního období  (2014–2018) za jejich kompetentnost
a konstruktivitu při jednáních zastupitelstva.
V minulém období jsem byla v zastupitelstvu nováčkem, a protože se pohybuji
v pragmatickém a přímočarém světě byznysu, tak mi přišlo, že opozice zbytečně
zdržuje, je nepříjemná, dlouho diskutuje o
věcech, které jsou přece jasné, přichází
s náměty, jež nebyly na pořadu dne...
S odstupem času a zejména ve světle věcí
současného dění musím zpětně poděkovat
zejména paní Jitce Tiché a pánům Martinovi Matasovi, Jaroslavu Hukovi a Petrovi
Macounovi za konstruktivní opozici, která
věděla proč a o čem mluví. Nesouhlasila
jsem se vším, ale jejich pohled na věc mě
vždy donutil přemýšlet o tom, zda se něco
nedá udělat jinak, lépe, navíc.

Současná opozice, především pak ta vedená paní Marií Dvořákovou-Šlancarovou,
mi připadá jako novopečení držitelé
řidičských průkazů – už vědí, jak zařadit
rychlost, ale jejich veškeré soustředění je
upřeno na techniku jízdy, takže jim
poněkud uniká podstata provozu. Ostatně
paní Marcela Šášinková to v minulém
Odrazu sama napsala: „… postupujeme dle
příruček pro zastupitele, snažíme se držet
jednacího řádu…“ A pokud jim něco není
jasné, mohou za to špatně připravené podklady.
Stejně tak musím zpětně poděkovat bývalým kolegům z koalice. Protože jako
každý nováček i já jsem v projednávané

Jakže je to s tím vřesem?
Paní Sodomová se ve svém článku „Vřesoviště na Řivnáči“ (Odraz 3/2019) dopouští
několika, u laika zcela pochopitelných, nepřesností a omylů. Její pozorování jsou tak
sice vcelku přesná, mýlí se ale ve svých závěrech, když dává zánik vřesoviště do souvislosti s pastvou.
Předně musím říct, že mě velmi potěšil ne
zcela obvyklý věcný tón článku. O to více, že
z rozhovorů s žalovskými vím, jak je pro
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mnohé pastva ovcí (a naše aktivity obecně)
na Řivnáči a okolí Roztok citlivá věc, a přes
veškerou naši snahu o osvětu není vždy přijímána s pochopením. Paní Sodomové tedy
patří za střízlivý článek velký dík.
V článku správně poukazuje na to, že
vznik a obnova vřesovišť je v našich zeměpisných šířkách závislá na činnosti člověka
a jedním z nejlepších způsobů jejich údržby je právě pastva.

jak a co mají učit, jaké pomůcky a metody
mají (musí) používat. Požadavky se mnohdy různí a je velmi obtížné, ba, troufám si
říci, nemožné vyhovět všem.
Společným cílem je spokojenost dětí
a v rámci možností, které máme, co nejkvalitnější výuka. Problémům se věnujeme, uvědomujeme si, že konstruktivní
zpětná vazba (a za tu děkujeme) může vést
ke zkvalitňování výuky i vzájemné spolupráce.
Ráda bych touto cestou ještě jednou poděkovala svým kolegům za jejich nasazení
a práci a popřála jim dostatek energie
do posledního čtvrtletí tohoto školního
l
roku. 
Za vedení školy
Olga Janoušková,

ředitelka školy

problematice zpočátku plavala. Vždy se mi
s ochotou a znalostí věci dostalo vysvětlení
souvislostí, odkázání na potřebné zdroje,
uvedení do problematiky, abych si mohla
vytvořit vlastní názor na základě faktů.
Tuto roli mentora u současné opozice
bych očekávala od paní Dvořákové. Možná
fakt, že se poprvé ocitla na straně opozice,
nikoli koalice, je důvodem, že svoji roli teprve hledá. Z mého pohledu je poněkud
nešťastné, že opozice, více než řešení, hledá
za jakoukoli cenu jen chyby. Ostatně citace
z jedné nedávné e-mailové komunikace zastupitelů, kterou argumentovala paní Petra
Kazdová: „Opozice plní důležitou úlohu
kontroly a kritiky vlády“, jasně říká, jaké
jsou priority současné roztocké opozice.
Zatím hodně mluví, ale málo toho říká.


l

Eva Frindtová
zastupitelka za TOP 09

Mýlí se ale v hodnocení toho, co se konkrétně na vřesovišti na Řivnáči děje.
To, že příčinou rozpadu vřesoviště není
pastva, jde snadno vidět na srovnání
s ostatními vřesovišti v okolí Roztok, kde
probíhala v daleko menší intenzitě nebo
neproběhla vůbec. Za posledních patnáct
let se například plocha vřesu na vřesovišti
v Tichém údolí zmenšila o téměř dvě třetiny. Situace je obdobná i na jiných  ➔
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místech. Málokde najdete mezi zbytky starého vřesu mladé keříky, které by dávaly
naději na zachování těchto cenných přírodních lokalit.
Původní keříky vřesu odumírají prostě
proto, že jsou příliš staré, s pastvou to nikterak nesouvisí. Prostě nadešel jejich čas.
Naopak pastva díky odstranění živin
z půdy umožňuje uchycení semen vřesu
a růst semenáčků. Trvalo to několik let,
ale nové semenáčky se právě díky pastvě
a seči trávy, kterou je pastva doplněna, poprvé po dlouhé době v roce 2017 na Řivnáči objevily. Do dalšího roku se jejich
plocha, byť zatím malá, dokonce zdvojnásobila.

Pastva také spolehlivě brání růstu dominantních rostlin, které by vřes a jiné vzácné
rostliny zadusily. Pokud by tak tomu nebylo, brodili bychom se na Řivnáči vysokou
travou, kopřivami a ostružiníkem. Že tomu
tak není, se může každý sám přesvědčit.
Je pravda, že sucho a horka posledních
let vřesu neprospívají – značně poškozená
jsou vřesoviště nejen v Roztokách, ale
i na jiných místech Čech. Loňská vedra
také bohužel spálila část mladých porostů
na Řivnáči. Pokud by se jednalo opravdu
o dlouhodobý trend měnícího se klimatu,
je dost možné, že o vřesoviště na Řivnáči
i jinde v Čechách prostě přijdeme, protože
vřesu vyhovuje vlhčí a chladnější klima.

Za Roztoky štíhlejší

Část třetí – vše, co je přehané, míjí se účinkem!
V únorovém pokračování našeho seriálu jsme se dozvěděli, že složení našich
střevních bakterií (mikrobiom) ovlivňuje významně naši chuť na různé druhy
potravin. Některé z nich, především sacharidy konzumované v nadměrném
množství, způsobují naši nadváhu. Nevhodným výběrem stravy si můžeme
nevhodné složení mikrobiomu vypěstovat. Jak z toho ven?

Člověk má rozum a svobodnou vůli –
může si vybrat, zda dá přednost
nadměrnému přejídání nebo zdraví. Je ale
potřeba problému alespoň trochu porozumět. Musíme pochopit, že střevní mikrobiom ovlivňuje významně i naši imunitu,
že nadváha a tím spíše obezita je příčinou
diabetu II. typu, kardiovaskulárních a dalších tzv. civilizačních nemocí. Proto nejde
zdaleka jen o záležitost estetickou, ale především o zdraví. Řada civilizačních chorob
snižuje kvalitu života a nezřídka vede
k předčasné smrti.
Jak vlastně zjistíme, že máme nadváhu,
tedy kromě toho, že se podíváme do zrcadla?
Ano, nejjednodušší je podívat se do zrcadla a nezatahovat přitom břicho. Můžeme
si zároveň změřit tloušťku kožní řasy
na břiše. Je-li to víc než 2,2 cm u muže
nebo 2,7 cm u ženy, tak pozor. Ale tím bohužel nezjistíte nejnebezpečnější tzv. viscerální tuk, který se hromadí za břišními
svaly v útrobách našeho těla a ztěžuje práci vnitřním orgánům, včetně srdce. Proto
si změřte i obvod pasu krejčovským metrem. Máte-li víc než 94 cm (muži) nebo
80 cm (ženy), tak rychle přemýšlejte, co
s tím udělat. Z toho také vyplývá, že ze
zdravotního hlediska je lepší mít velký zadek než velké břicho. Existuje i řada tabulek sestavených lékaři, které doporučují
minimální, optimální a maximální hmot-
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nost těla vzhledem k pohlaví, výšce a případně somatotypu. Jednu z nich uvádíme
v závěru.
Dnes se nejčastěji užívá BMI (Body Mass
Index), který má vzorec: tělesná hmotnost
v kilogramech/výška v metrech2. Podle tohoto vzorce má např. žena měřící 1,65 m
a vážící 72 kg index 26,5, což je mírně zvýšená hmotnost. Počítat to nemusíte, tabulku naleznete v odborných publikacích,
nebo to za vás vypočítá internet např.
www.vypocet.cz nebo www.kaloricke-tabulky.cz. Ale ani BMI nebere v úvahu důležitý poměr svalů a tuku ve vašem těle. Špičkový kulturista s minimem tuku tak může
mít stejný index jako tlouštík. Nejpřesněji
lze tento poměr zjistit měřením na přístroji, který využívá bioelektrické impedance,
jež se zakládá na principu různé elektrické
vodivosti jednotlivých složek těla, jako
např. přístroj InBody či Bodystat, který
vám změří, kolik máte svalů, podkožního
a viscerálního tuku. Váha totiž není jediný

Možnost, jak ovlivnit klima, je ale nepoměrně menší než možnost ovlivnit stav
krajiny okolo nás. Proto je omylem si myslet, že nám, jak píše paní Sodomová, „zbývá jediné – čekat a doufat“. Vzácná přírodní území v okolí Roztok vznikla díky
činnosti člověka a je prostým faktem, že
bez aktivní péče zaniknou. Jen je potřeba
při té péči taky věcem trochu rozumět
a dělat věci s citem. A to my, s více než patnácti lety praxe v péči o chráněná území,
umíme.
l

Tomáš Zděblo
spolek Jestřábník

ukazatel, jenž nás musí zajímat. Bez
přiměřených svalů nebudete mít pevné
tělo, ani když se vejdete do hmotnostních
tabulek. A naopak přehnané množství
svalové hmoty, které vidíme např.
u profesionálních kulturistů, může být
stejně nebezpečné jako nadměrné tukové
zásoby. Řada z ikon kulturistiky známých
z populárních filmů má dnes i vícenásobný
bypass. Vše, co je přehnané, míjí se účinkem.
To platí samozřejmě i o superštíhlých
dívkách.
Nepochybně, také anorexie může být životu nebezpečná. Tady ovšem nestačí podívat se do zrcadla. I anorektičky přímo vyzáblé si při této nemoci připadají nemožně
tlusté. A hrozí to už i u děvčátek, která se
chtějí podobat panence Barbie. Další problém přináší porucha příjmu potravy zvaná bulimie, při níž se člověk přejí a pak si
vyvolá zvracení. Staří Římané k tomu používali paví pero, ale stačí i prst. Nejznámější bulimičkou byla asi princezna Diana,
u nás biatlonistka Gabriela Koukalová.
Obě štíhlé a hezké, takže to funguje, protože živiny se vstřebávají až ve střevě. Ovšem
doporučit to nelze. Můžete si totiž poškodit záklopku, která brání návratu tráveniny
ze žaludku do jícnu. A následuje v lepším
případě reflux a v horším případě operace.
To nekončíme zrovna optimisticky!
Tak dobře, většině z nás to nehrozí, protože
praktikujeme pouze poloviční bulimii.
A to je co?
To se přejíme a pak si nestrčíme prst
do krku. Záklopku jícnu tím ušetříme, náš
pas to ovšem odnese.
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S Rudolfem Šimkem hovořila Eva Frindtová

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

ŠKOLY, ŠKOLKY etc.

Školní okénko
Vážení rodiče a ostatní čtenáři,
vím, že většina z vás chápe
smysl tohoto „okénka“, ale
přesto cítím potřebu napsat
pro nové čtenáře (ne)rodiče
pár informací na vysvětlenou.
Toto Školní okénko nemá sloužit k hodnocení forem či metod výuky jednotlivých učitelů,
ale má představovat jakési malé
zrcadlo, které je složeno z jednotlivých střípků naší činnosti, abyste si udělali představu
o tom, co vaše děti ve škole
kromě učení také dělají a v čem
dosahují i výborných výsledků.
A to každého rodiče, věřím, určitě potěší. Březen byl dlouhý,
bez prázdnin, tak se zde sešlo
více příspěvků, které škálu našich aktivit pěkně vykreslují.
Proto vám přeji pěkné počtení,
krásné jaro a slunce i v duši.
Věra Zelenková

Okresní kolo
olympiády v Aj
V okresním kole Olympiády
z anglického jazyka v Dolních
Břežanech nás v polovině února
reprezentovali Ondřej Vávra,
Viktor Kaderka, Anna Jursíková
a Nikola Jansová. Ondřej Vávra
získal krásné třetí místo z 23 zúčastněných a Nikola Jansová
výborné čtvrté v konkurenci
26 dalších účastníků. GRATULUJEME a přejeme další zajímavé zážitky s angličtinou.
Marie Bloudková

Oblastní kolo
v dětské recitaci
Dne 20. 3. 2019 se vítězové
školního kola recitační soutěže
zúčastnili Okresního kola dětské recitace v Rudné u Prahy.
Konkurence byla veliká. Z každé kategorie byli pak vybráni
dva nejlepší, kteří postoupili
do krajského kola. V kategorii I.
(3. třída) naši školu reprezentovala: Šárka Duszková, Sára Bohatová a Kateřina Lašová.
V kategorii II. (4. a 5. třída)
Amelia Lány, Lidmila Nohlová
a Barbora Matoušová. Děvčata

DUBEN 2019

se své role zhostila zodpovědně, ale bohužel na postup
do krajského kola to nestačilo.
Porota udělila následně ještě
čestná uznání za výkony, které
ji mimořádně zaujaly, a jedno
z čestných uznání bylo uděleno
i naší Amelii Lány. Děvčatům
moc děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

Karolina Koubíková,

asistentka pedagoga

Dne 21. března vyjeli naši školu
reprezentovat do Oblastního
kola v sólové dětské recitaci
v Rudné i zástupci II. stupně
ZŠ: Alžběta Rajmonová, Matěj
Dušek (oba z 6. E), Magdaléna
Nicol Šmerdová (obě z 6. A)
a Julie Urbanová (8. B).
Do krajského kola postoupili
svými úžasnými výkony hned
dva žáci z III. kategorie: Matěj
Dušek a Alžběta Rajmonová.
Uspěli jsme i ve IV. kategorii,
kde žákyně Julie Urbanová taktéž postupuje do kraje. Děkujeme paní učitelce Y. Jelénkové
za odbornou přípravu dětí,
všem za účast a vítězům blahopřejeme k postupu do krajského kola v Kolíně.

častňují projektu Škola v pohybu. Tento projekt je zaměřený na podporu pohybových
aktivit v rámci hodin tělesné výchovy a pohybových
kroužků v mateřských a základních školách. Trenér
mládeže Lukáš Mráz z fotbalové asociace České republiky
vedl ukázkové hodiny TV
a zařadil mnoho zábavných
prvků zaměřených na všeobecnou pohybovou průpravu
a seznámil učitele s novým
pohledem na metodiku TV.
Citujeme trenérovu zpětnou
vazbu na již proběhlé hodiny:
„Dnešní Škola v pohybu
v Roztokách u Prahy byla
naprosto perfektní. Až neuvěřitelně šikovné děti s obrovským zápalem pro hru a pohyb všeobecně. K tomu
výborné paní učitelky, kterým
dle jejich zájmu určitě pohyb
dětí není lhostejný. Palec na-

horu pro všechny děti i učitele
ze ZŠ Roztoky.“ Grassrootsprogramme – Grassroots
OFS Praha-západ. Za pochvalu velice děkujeme.
Učitelé 1. stupně ZŠ

Předškoláci ve škole

Dne 18. 3. 2019 se opět
po roce přišly podívat do výuky děti z Mateřské školy Roztoky, Přemyslovská. Všichni
předškoláci byli moc šikovní
a do výuky se plně zapojili.
Spojovali obrázkové věty
na interaktivní tabuli, skládali
obrázek z pohádky a geometrickou skládanku motýla. Zopakovali si názvy domácích
zvířat a trochu i počítali. Hodina byla pestrá a předškoláci
si ji užili. Školní děti ukázaly,
jak umějí pomáhat, radit, spolupracovat.
Mgr. Anna Jirkovská
➔

INZERCE

14.4.2019
Od 13:00
do 15:00

Přízemí nové
budovy

Základní škola
Zdenky Braunerové
Roztoky

Věra Zelenková

Environmentální pořad

Ve dnech 28. 3. a 2. 4. 2019 se
třídy 1. stupně ZŠ zúčastnily
environmentálního
pořadu
,,NEPZ“ – Nejbohatší Ekosystémy Planety Země. Pan Petr
Coubal, s mnoha dalšími lidmi, se osobně vždy několik měsíců v roce účastní na Sumatře
a na souostroví Pulau ochrany
pralesů, zvířat před pytláky atd.
Žáci se vždy dozvědí všeobecný význam důležitosti ochrany
světových ekosystémů, hlavně
pralesů, oceánů a ledovců.
O všem má vlastní filmy
a přednášky pro děti.
Mgr. Monika Bromovská

3.ROČNÍK ŠKOLNÍHO FESTIVALU ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO

Tvořivé dílny pro děti a dospělé
- Malba na květináče na bylinky
- Výroba dřevěného ptáčka
- Výroba dřevěných rámečkù pro včelky
- Originální jmenovky pro bylinky
Tuto akci spolufinancuje

Projekt „Škola
v pohybu“
V měsících březnu a dubnu se
učitelé 1. stupně naší ZŠ zú-
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Projekt Vzájemná úcta
a láska mezi lidmi
Dne 7. 3. 2019 žáci 2. A a 3. A zakončili
projekt Vzájemná úcta a láska mezi lidmi.
Žáci si společně s paní uč. I. Bártovou
a paní uč. L. Maruškovou připravili program plný písniček a básniček. Na vystoupení v Domově Alzheimer se těšili nejen
staří a nemocní lidé, ale také samotní žáci.
Celý program byl zakončený potleskem
a výborným občerstvením. Děti byly úžasné a určitě na ně můžeme být všichni velice
pyšní.
Ludmila Marušková, Mgr. Iveta Bártová

Preventivní programy

Účast tříd: 1. C, 6. C, 6. E. Preventivní program pro první stupeň byl veden formou
přednášky. Cílem bylo děti připravit na situace, které mohou nastat v běžném životě
(např. když se děti ocitnou samy na ulici
nebo se ztratí; jak se mají chovat při styku
s cizími lidmi; jak se zachovat v přítomnosti cizího psa, důležitá telefonní čísla).
Pro druhý stupeň byla beseda zaměřena
na sociálně vyloučené spoluobčany – bezdomovce, národnostní menšiny, uprchlíky,
drogově závislé, mentálně narušené. Během besedy se žáci dověděli, jak se při styku s nimi zachovat.

Mgr. Karolína Šulcová-Seidlová,

Máte zdravé zoubky?

Dne 14. 3. navštívili třídu 1. E, 3. C a 3. D
studenti stomatologie, kteří pro ně měli
připravenou prezentaci o dentální hygieně
– jak a proč se starat o své zoubky. Ukázali
i praktický nácvik čištění na modelech
zubů. Program proběhl v rámci Světového
dne ústního zdraví, který se slaví každý rok
20. března.

Mgr. Marie Jelínková-Ťupová,
Mgr. Jitka Ramdanová, Dis., Mgr. Šárka Rajmonová

školní metodik prevence

Výjezdy do zahraničí – 
Vídeň, Anglie
Ve dnech 12.–16. května 2019 se uskuteční
jazykový pobyt ve Vídni. Výuka bude probíhat v jazykové škole ActiLingua ve Vídni
(10 hodin výuky). Je zajištěno ubytování
v hotelu Bellevue, strava plná penze, MHD
po Vídni i pojištění. Jako doprovod

do Vídně pojedou: P. Zwinz, M. Bartulíková a J. Mráček. V září 2019 chystáme jazykový pobyt s 12 hodinami výuky pro cca
25–28 žáků do Anglie (pravděpodobně
letecky).
Marie Bartulíková

Muzikanti do škol

Dne 17. dubna se rozběhne v 6. E a 8. A projekt Muzikanti do škol. Muzikanti Ondřej
a Štěpán Škochovi a Petr Kužvart při pravidelných návštěvách v rámci hudební
výchovy budou sdílet s žáky své nadšení
pro hudbu. Seznámí žáky s hudebními
technikami, nástroji, teorií i muzikantskou praxí, přitom každý muzikant přinese do vyučovací hodiny svůj osobitý
pohled, jiné téma a jedinečnou zkušenost. Právě muzikantova praktická znalost hudebních témat s jiným přístupem
k výuce může žáky inspirovat.
Marie Bartulíková

l

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

ZÁPIS DO MATEŘSKÝCH ŠKOL
NA ŠKOLNÍ ROK
2019–2020

MŠ ROZTOKY, HAVLÍČKOVA
MŠ ROZTOKY, SPĚŠNÉHO
MŠ ROZTOKY, PŘEMYSLOVSKÁ

MŠ ROZTOKY, HAVLÍČKOVA
MŠ ROZTOKY, SPĚŠNÉHO
MŠ ROZTOKY, PŘEMYSLOVSKÁ
PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PROBĚHNE VE VŠECH
TĚCHTO MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH VE DNECH:

STŘEDA 24. 4. 2019 – OD 15.00 DO 16.30
ČTVRTEK 25. 4. 2019 – OD 15.00 DO 16.30

PONDĚLÍ 13. 5. 2019 – OD 14.00 DO 18.00
ÚTERÝ 14. 5. 2019 – OD 14 00 DO 18.00

Tyto dny je možno obdržet žádosti o přijetí do jednotlivých mateřských škol.

S sebou vezměte vyplněnou „žádost o přijetí“
(možno obdržet v rámci „dnů otevřených dveří“
škol, dále bude k dispozici na webových stránkách
jednotlivých škol) – do každé mateřské školy je
nutno dodat originál žádosti, rodný list dítěte a občanský průkaz.

Mgr. Hana Fialová, ředitelka MŠ Roztoky, Havlíčkova
Bc. Jana Kellerová, ředitelka MŠ Roztoky, Spěšného
Hana Novotná, ředitelka MŠ Roztoky, Přemyslovská

Mgr. Hana Fialová, ředitelka MŠ Roztoky, Havlíčkova
Bc. Jana Kellerová, ředitelka MŠ Roztoky, Spěšného
Hana Novotná, ředitelka MŠ Roztoky, Přemyslovská
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1. třída přeboru Středočeského kraje ve volejbalu
Ženy TJ Sokol Roztoky mají bronz, muži jsou čtvrtí
Sezona 2018/19 je za námi a je třeba konstatovat, že zejména pro družstvo žen byla
historicky úspěšná. Ženy vyhrály svoji základní skupinu a mezi 6 nejlepšími družstvy kraje pak ve finálové skupině obsadily
skvělé 3. místo. Nejlépe bodující hráčkou
byla Lenka Šturmová, nejlepší nahrávačkou Klára Drábková a velký „come back“
do roztockého volejbalu prožila Šárka Janků. Oko náročného diváka plesalo při blocích Evy Záhořové nebo při zákeřných útocích Zuzky Johanidesové. Vrcholem celé
soutěže bylo závěrečné dvojutkání s celkovým vítězem soutěže – TJ Sokol Benešov.
Oba zápasy skončily až pátým setem a je-

jich výsledek rozhodovaly ty nejmenší detaily. Jednou se štěstí přiklonilo na stranu
Roztok a podruhé slavily ženy z Benešova.
(3–2, 2–3). Velká gratulace!
Muži skončili těsně pod medailovým
umístěním. Tento rok je pronásledovalo
velké množství zranění, nemocí a chirurgických zákroků. Navzdory tomu, tak jak je
reprezentantům Roztok vlastní, z boje se
neutíká a bojuje se do posledního bodu.
Naši muži v důležitých utkáních prokázali,
že jsou „srdcaři“ a že s podporou nejlepších
fanoušků v kraji vzorně reprezentují naše
město a v oslabené sestavě dokážou zvítězit.

Foto ze zápasu Roztoky–Benešov, Hrubá (9), Záhořová (2),
Johanidesová (9), Janků (7), Šturmová (21), Matasová (11)

Velké poděkování patří firmám Ecolifts –
Výtahy 1, Sigma Consulting, našim věrným divákům, ZŠ Roztoky a městu Roztoky za podporu sportu. 
l
Martin Matas

TJ Sokol Roztoky

ZÁVĚREČNÁ TABULKA FINÁLOVÉ SKUPINY ŽEN:
1. TJ Sokol Benešov u Prahy

20

18

2

52

2. TJ Sokol Družba Suchdol

20

13

7

40

3. TJ Sokol Roztoky u Prahy B

20

12

8

33

4. VK Benátky nad Jizerou A

20

10

10

30

5. VK Tuchlovice A

20

4

16

16

6. TJ Sokol Komárov A

20

3

17

7

ZÁVĚREČNÁ TABULKA MUŽŮ:
1. TJ EMĚ Mělník

32

29

3

86

2. TJ Sokol Benešov u Prahy

32

25

7

75

3. VK Tuchlovice A

32

23

9

70

4. Ecolifts Roztoky

32

17

15

52

5. KV Dobříš A

32

16

16

44

6. TJ Slavoj Český Brod

32

11

21

30

7. TJ Sokol Dobřichovice B

32

8

24

30

8. TJ Sokol Vlašim

32

8

24

25

9. TJ Jiskra Zruč nad Sázavou

32

7

25

20

Legenda tabulky – vítězství, prohry, počet bodů

Tenisové okénko

Zima se s námi rozloučila a my už se všichni těšíme, jak budeme moci řádit pod širým nebem. U nás na Žalově sundáme
halu na Velký pátek 19. 4. (můžete se přijít podívat, občerstvení bude otevřeno) a pak už se budeme pilně připravovat
na utkání družstev.
Tzv. mistráky začnou hned další víkend,
kdy hrají naše družstva mladšího a staršího
žactva na hřišti soupeřů – v Mladé Boleslavi, resp. v Kosmonosech. První květnový
víkend už nám můžete přijít zafandit
na domácí kurty v Levohradecké ulici 1049.
Tento víkend vstoupí do bojů i týmy minitenisu (děti do ročníku narození 2012)

DUBEN 2019

a babytenisu (ročníky 2011 a 2010). Věřím,
že nám budete držet palce, abychom dosáhli co nejlepších výsledků, aby se děti
zlepšovaly po psychické i fyzické stránce
a aby měly hlavně ze sportování radost.  l
Slunce v duši

Jan Šrámek
SK Žalov
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SK Roztoky, jarní sezona 2019
Vážení přátelé, právě začala jarní část fotbalové sezony
2018/2019.
Očekáváme od ní opět kvalitní atraktivní
hru a tím i „výborné“ výsledky všech našich týmů. Ale také zkvalitnění našeho zázemí, na kterém již pracujeme a je před
dokončením. A také konečně významný
posun v realizaci nové tréninkové hrací
plochy s umělým povrchem.
Takže něco k fotbalovému dění.
Naše áčko své boje v jarní části již začalo.
Začali jsme vítězstvím nad mužstvem Černošic v poměru 8 : 3. Projevila se kvalitní
zimní příprava, umocněná druhým místem
v tradiční zimní lize. První skončilo mužstvo Zbuzan, které ovšem nasadilo svoje
áčko, takže odehrálo svůj vlastní turnaj.
Přesto naše těsná prohra s nimi je předzvěstí tuhého boje o první příčku ve III. třídě.
Jedinou kaňkou je vážné zranění Jakuba
Kapitána. Ten nebude celou jarní sezonu
a asi i podzimní k dispozici. Přejeme mu
hlavně hodně zdraví a ještě mnoho dalších
fotbalových úspěchů. Samozřejmě v Roztokách.

Béčko je konsolidované, pánové se již nemohou dočkat, takže zde by měl být klid
a pohoda.
Všechna mládežnická mužstva začínají
až v dubnu. Zde očekáváme potvrzení výborných podzimních výkonů.
Kluci měli už i první soustředění, takže
očekávání jsou veliká. Ale hlavně jde o radost ze hry, vše ostatní přijde s ní.
Dostavěli jsme pro děti jejich vlastní kabinu. Bude jen a jen jejich a určitě si ji plně
zaslouží.
V lednu proběhla valná hromada. Zúčastnilo se jí asi 40 členů klubu, což bylo,
oproti letům minulým, milé překvapení.
Výbor pokračuje ve stejném složení. Ostatní věci včetně zápisu se můžete dočíst
na našich webových stránkách.
Stále pracujeme, ve spolupráci s městem,
na přípravě a výstavbě nového tréninkového hřiště s umělým povrchem.
Místo máme, projekt je téměř hotov, takže všichni věříme, že v létě poprvé kopne-

me do země a začneme stavět. Potřebujeme
ho jako sůl, na stávající hřiště se již nevejdeme. Děti se stále hlásí, do atletického
oddílu místního Sokola také, a i když si
snažíme se Sokolem maximálně vyjít
vstříc, je to prostě opravdu těžké. Zvlášť
v období, kdy je brzy tma. Teď na jaře by to
mělo být lepší a příští zimu „uvidíme“.
Jedna perlička. Proběhly u nás závěrečné tréninky naší reprezentační U19 pod
vedením Jana Suchopárka, Jana Kollera
a Michala Horňáka před jejich kvalifikačním turnajem. Vše proběhlo v naprostém
pořádku, všichni nám za průběh a přípravu hřiště děkovali. Největší zážitek to byl
pro naše malé fotbalisty, kteří se s reprezentanty fotili a sledovali jejich tréninkovou práci.
Snažíme se stále aktualizovat naše webové stránky, takže spoustu informací tam
naleznete. Jsou tam rozpisy jarních zápasů
všech našich mužstev, současně jsou plakáty pravidelně vyvěšovány na informačních
tabulích města.
Přijďte fandit, rádi vás uvítáme.
l

Ing. Tomáš Novotný
předseda SK Roztoky

ROZPIS JARNÍCH ZÁPASŮ NAŠEHO ÁČKA:
23. 3. 2019

15:00

Roztoky

Černošice

Roztoky

30. 3. 2019

15:00

Třebotov

Roztoky

Třebotov

6. 4. 2019

16:30

Roztoky

Všenory

Roztoky

13. 4. 2019

16:30

Č. Újezd

Roztoky

Č. Újezd

20. 4. 2019

17:00

Roztoky

Zbuzany B

Roztoky

27. 4. 2019

17:00

Vonoklasy

Roztoky

Vonoklasy

04. 5. 2019

17:00

Roztoky

Kazín

Roztoky

11. 5. 2019

17:00

Středokluky

Roztoky

Středokluky

18. 5. 2019

17:00

Roztoky

Horoměřice

Roztoky

25. 5. 2019

17:00

Roztoky

V. Přílepy

Roztoky

1. 6. 2019

17:00

Nučice

Roztoky

Nučice

8. 6. 2019

17:00

Roztoky

Kosoř B

Roztoky

15. 6. 2019

17:00

Jeneč

Roztoky

Jeneč

Řádková inzerce
n Domácí

potřeby-Elektro v Žalově přijmou prodavačku na zkrácený pracovní
poměr. Bližší informace na tel. 602 320 324
nebo na prodejně.
n Pro

své dva koně hledám vhodný pozemek (zahradu) ke spásání trávy, nejlépe
oplocený. Dále hledám občasnou pomoc

30

(krmení, pastva, čištění), vhodné i pro
starší děti (zkušenost s koňmi).
Tel. 776 048 536. Za upozornění děkuji.
n Chcete

mít vyžehleno a věnovat se raději
dětem, manželovi, sportu... Neváhejte
a kontaktujte mě, ráda vám vyžehlím.
Bližší info na zuzkale@email.cz

n Pronajmu

byt v Roztokách, 1+kk v rodinném domě. Tel. 721 529 835
n Hledám

spolehlivou paní na pravidelný
úklid RD Žalov, 1x týdně.
Tel. 603 163 462



l

ODRAZ měsíčník Roztok a Žalova

INZERCE

Pizzu pečeme z originálních čerstvých
italských surovin.
Přijďte si pro nejlepší pizzu v Roztokách
nebo Vám ji dovezeme domu
(rozvoz po Roztokách zdarma).

SECURITAS ČR s.r.o.

přijme Bezpečnostní pracovníky se
zbrojním průkazem skupin D, E pro
ostrahu jaderných zařízení v Řeži u Prahy
(Hlavní 130, Husinec).

Vyberte si na:

www.prima-pizza.cz
E-mail: info@prima-pizza.cz
Objednávky přijímáme osobně
nebo na tel. čísle 702 118 558
od 10.00 do 22.00 hod. 7 dní v týdnu

Nabízíme:

HPP 16 až 20 tis. Kč
čistého/měsíc
DPP 165,- Kč/hodina

Nerudova 1652
252 63 Roztoky

od března 3 NOVINKY

18. Salmone (s lososem)
19. Delikates (marinované kuřecí maso,
nudličky z vepřové panenky, sušená rajčata)
20. Al Tonno (s tuňákem)

Náborový příspěvek pro
pozici na HPP je 15 tis. Kč.
Stravenky a další benefity.
Zbraň zapůjčíme.

Bezplatná linka 800 880 838
stepan.balek@securitas.cz
INZERCE

Vaše

zahrada

projektu
po údržbu
od

kvalita se zárukou

Projekce a realizace zeleně
Automatické závlahové systémy
Zahradní jezírka – koupací, okrasná
Předpěstované travní koberce
Střešní zahrady
Údržba zahrad

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

DUBEN 2019
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LETNÍ PNEU

od AUTOHOUSER s bonusem
ROZMĚR 17”<
Kupte 4ks pneumatik PIRELLI 17” < včetně montáže
a získáte ZDARMA, změření geometrie + pojištění
pneu v programu TYRELIFE.

ROZMĚR 16”- 15”
Kupte nejméně 2ks pneumatiky 16” nebo 15”
prémiového výrobce a získáte ZDARMA
půlroční 100 % pojištění pneu.

ROZMĚR 14”>
Kupte 4 ks pneu 14” > a získáte ZDARMA,
pneu tašky na vaše pneumatiky či celá kola.

Vítěz testu ADAC / AUTOBILD

PNEUSERVIS: +420 220 911 128

AUTOSERVIS: +420 233 910 042

Prodej pneu a disků za internetové ceny!

www.superpneu.cz

PRODEJNA: +420 220 515 853

www.autohouser.cz

